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سید علی ابهری، استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق در  جامعه 
محققان دریافتند ریس��ک مرگ در اف��راد دارای به شدت افت پیدا کرده  است

پاهای بیش از حد الغ��ر به خاطر بیماری های نظیر 
دیابت یا قلبی عروقی بسیار باال است...
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اقتصادجامعهسیاست
 حمید بقایی، معاون رئیس  دولت دهم 
به دلیل اظهاراتی که پس از آزادی از 
زندان داشت پیش از ظهر روز گذشته در 
دادسرای عمومی انقالب تهران حاضر 
شد و طبق نظر بازپرس پرونده برای او 
قرار کفالت صادر شد که پس از معرفی 

کفیل او آزاد شد.
 الهه کوالیی، عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان با اشاره به 
ضرورت ایجاد تغییر در کابینه دوازدهم نسبت به کابینه قبلی و با بیان اینکه 
با تغییر کابینه می توان به بخش بزرگ تری از مطالبات مردم پاسخ داد، گفت: 
»پیروزی دولت فعلی ناشی از ائتالف اصالح طلبان و اعتدال گرایان بود، 
حال چطور ممکن است که برای رسیدن به پیروزی این ائتالف شکل گیرد 
اما برای اجرایی کردن شعارها و برنامه هایی که بر اساس آن، این جمع رأی 

گرفته اند، یک جریان کنار گذاشته شوند؟«
 محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس با تشریح مسائل 
مطرح شده در نشست صبح روز گذشته شورای مرکزی این فراکسیون، 
نحوه بررسی کارنامه و سوابق وزرای پیشنهادی به منظور اعطای رأی 
 اعتماد به آن ها را تشریح کرد و گفت: »بر اساس تصمیم شورای مرکزی، 
مقرر شد اعضای فراکسیون امید در هر یک از کمیسیون های تخصصی، 
کمیته بررسی وزرای مربوط به آن حوزه را تشکیل دهند و در روزهای 
آینده، نتیجه این بررسی ها به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. قرار شد 
پس از استماع گزارش های کمیته ها، درباره همه وزرای پیشنهادی در 
فراکسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد. در فرصت باقی مانده از زمان معرفی 
وزرای دولت دوازدهم تا آغاز جلسات رأی اعتماد در صحن علنی مجلس، 
کارنامه وزرای معرفی شده موردبررسی قرار می گیرد و با اولویت وزرای 
جدید و افرادی که درباره آن ها، سواالت بیشتری مطرح می شود، از این 
عزیزان برای حضور در جلسات فراکسیون دعوت می کنیم تا پیش از 
رأی گیری، پاسخ آن ها به ابهامات نمایندگان استماع و نسبت به نحوه 

اعطای رأی  اعتماد به هر یک از این وزرا، تصمیم گیری می کنیم.«
 حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در یادداشتی توییتری به 
برخی حواشی مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس واکنش نشان داد. 
در بخشی از این یادداشت آمده است: »مشکل سیاسی نیست، فرهنگی 
است. ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر در آن تصویر سلفی، 

مصاحبه ای عمیق گرفته شود.«
 علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرام خود 
نوشت: »بازی آقایان مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو بازیکن 
ایرانی تیم باشگاهی یونانی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین، 
قابل توجیه نیست؛ باید مانند آقای علیرضا جهانبخش در سال گذشته که در 
بازی رفت وبرگشت حاضر نشد، عمل می کردند. هر دو، ملی پوش خوب 

ما هستند. خوب است قول بدهند که تکرار نمی کنند تا غائله ختم شود.«

 محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در واکنش به 
اظهارات قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر رد شدن 
طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس با تکذیب این اظهارات گفت: 
»دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان 
و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر از طریق 
شناسایی معتادان و تأمین نیاز آن ها به نفع صحیح رابطه مصرف کنندگان 
مواد مخدر و قاچاقچیان را پس از الزم االجرا شدن این قانون قطع کند. 
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تائید 
رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود. این 
طرح تصویب شده است و بر اساس آیین نامه آنکه در دست بررسی است، 
قابل اجرا خواهد بود. زمانی که قانونی در مجلس تصویب می شود، همه 

نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند.«
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران   
»دریافت  گفت:  تهران  شهر  شورای 
هرگونه وجه نقد از شهروندان توسط 
پارکبان ها اقدامی غیرقانونی محسوب  
می شود. گاهی اوقات برخی پارکبان ها 
شهروندان را مجبور به دادن پول می کنند 
که این اقدام آن ها زورگیری محسوب 

می شود، درحالی که باید مطابق قانون از مردم پول بگیرند. مگر می شود 
هرکسی دور یک فضای عمومی حصار کشیده و برای ورود به آن از مردم 
پول مطالبه کند، این اقدام غیرقانونی است. این شرکت های مافیایی هستند 
که پارکبان ها را استخدام می کنند که باید به شدت با این شرکت ها برخورد 
شود. پلیس راهور و معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از دو 
سال پیش اعالم کرده بودند که پرداخت هرگونه وجه نقد به پارکبان ها 
تخلف است، با این حال کماکان شرکت ها اقدام به استخدام و به کارگیری 

پارکبان ها می کنند.«
 فرید براتی، رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: »56 تا 60 درصد معتادان از تریاک و مشتقات آن 
استفاده می کنند و مشتقات حشیش، هروئین و کراک در رتبه های بعدی و 
شیشه در رتبه چهارم مصرف قرار دارد. گروه سنی 28 تا 35 سال بیشترین 
افراد درگیر با مسئله اعتیاد هستند. میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 
در مردان 22 تا 23 سال است. طبق آخرین بررسی از سال 92 تا 94 سه 

درصد از جمعیت 14 تا 60 سال کشور معتاد هستند.«
کوالیی،  »الهه  گفت:  تهران  شهر  شورای  عضو  نظری،  حجت   
محمدعلی افشانی، محسن مهر علیزاده، محمدعلی نجفی و حسین 
مرعشی، پنج نامزد شهرداری تهران تاکنون برنامه های خود را به 
هیئت رئیسه ارائه کرده اند و این در حالی است که آقایان بیطرف و 
شریعتمداری به علت احتمال حضورشان در دولت، هنوز برنامه ای به 

هیئت رئیسه ارائه نکرده اند.«

 رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: »موسسه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه 
کوثر تجمیع و یک بانک ایجاد خواهد شد. این موسسات هیچ مشکلی 

نداشته و امور آن ها پیش خواهد رفت.«
 طبق آخرین مشاهدات از بازار مصرف، قیمت پیاز هنوز به وضعیت 
تعادل نرسیده و هر کیلوگرم آن به طور متوسط 3500 تومان در سطح 
شهر عرضه می شود. این در حالی است که باوجود کاهش صادرات این 
محصول، قیمت هر کیلوگرم پیاز صادراتی بیش از پنج برابر ارزان تر از 

بازار داخلی است.
 پس از گذشت سه ماه وقفه، آمارهای تجارت خارجی کشور منتشرشده 
و بر این نکته تأکید دارد که میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 
13.48 درصدی در وزن و 23.97 درصدی در ارزش دالری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته مواجه شده است و همچنان چین، امارات متحده عربی 

و جمهوری کره در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند.
 وزارت راه و شهرسازی جدیدترین آمارها از وضعیت پروازهای 
انجام شده از فرودگاه های مختلف ایران به مقصد عربستان سعودی در 
عملیات حج تمتع سال 1396 را اعالم کرد. طبق آمارهای ارائه شده تا 
پایان روز 13 مردادماه 48 پرواز به مقصد عربستان سعودی انجام گرفته که 
از این تعداد 38 پرواز را هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( انجام 

داده است.
 اعظم آقایی پور، رئیس  گروه نظارت 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
مبالغ  تشخیص  امکان  »برای  گفت: 
برای روشندالن، عالمات  اسکناس ها 
برجسته ای در گوشه  سمت چپ پایین 
اسکناس ها جهت ایجاد امکان تشخیص 
مبالغ به شرح زیر به چاپ رسیده است.«

 گمرک جمهوری اسالمی ایران آمار مقدماتی چهارماهه نخست 
سال 1396 را منتشر کرده که بر این اساس در این مدت 26 هزار و 666 
دستگاه خودروی سواری به ارزش 752 میلیون و 689 هزار و 53 دالر به 
کشور وارد شده است. ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از 
کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و 140 میلیون دالر 

بوده است که چیزی در حدود 3700 میلیارد تومان است.
 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از اقدامات جدید دولت در 
حوزه تسهیالت مسکن خبر داد و گفت: »بخش اصلی مسکن کشور 
مربوط به قدرت خرید است، هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد 
بازار مسکن به رونق نزدیک تر می شود. یکی از اقدامات اصلی در این 
بخش طوالنی تر شدن دوره بازپرداخت تسهیالت است که با این اقدام 
میزان اقساط کاهش می یابد. شدن دوره های اقساط و نیز کم شدن 
مدت سپرده گذاری میزان دسترسی خانوار ها به پرداخت تسهیالت 

بلندمدت افزایش می یابد.«

فرهنگ
 ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابی و 
نظارت سازمان سینمایی با اشاره به روند 
تشکیل کمیته رفع توقیف فیلم ها گفت: 
»بعد از نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تأکید  و  سینمایی  سازمان  رئیس  به 
محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان 
سینمایی، کمیته ای با حضور نماینده ای 

از طرف خانه سینما، یکی از کار شناسان سینما و من به عنوان 3 عضو ثابت 
تشکیل شد. در صورت لزوم و در مواردی از کارگردان یا تهیه کننده هم برای 
گفتگو دعوت می شود. همان طور که پیش از این اعالم شده بود در جلسات 
این کمیته حدود 12 فیلم موردبحث و بررسی قرار گرفت و فیلم هایی 
همچون خانه پدری، آشغال های دوست داشتنی، عصبانی  نیستم، نازنین 
بهاره تینا، خانه دختر، پارادیس، صد سال به این سال ها و چند فیلم دیگر 
موردبررسی قرار گرفتند. وظیفه ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
سازمان سینمایی و به طبع به کمیته محول شده بود حتی زود تر از زمان مقرر 
انجام شده و جمع بندی نظرات در مصاحبه رسانه ای دو هفته قبل به سمع و 
نظر اهالی سینما رسیده است و از این هفته شورای پروانه نمایش بازبینی 

مجدد فیلم های مذکور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.«
 شهرام گیل آبادی، کارگردان نمایش »یک دقیقه و سیزده ثانیه« گفت: 
»آسیب های اجتماعی قصه پیچیده ای است که از بستر خانواده و جامعه 
و سیاست گذاری های غلط خودش را در جامعه ما نشان می دهد. این 
زخم هایی که روی سینه و صورت تک تک ما هست و در کشور خود 
را به صورت وسیع نشان می دهد، حاصل عدم برنامه ریزی درست و 
سیاست گذاری غلطی است که در این سال ها در پیش گرفته شده و ما 

امروز آن ها را به صورت تشدید شده در جامعه می بینیم.«
 طرح تابستانه کتاب با شعار »این چنین دوست کتاب است از او دست 
مدار« که با استقبال پرشور و درخواست مشارکت 936 کتاب فروشی از 
سراسر کشور همراه بود، با تائید ثبت نام 828 کتاب فروشی از روز 15 
مرداد آغاز شد. بر این اساس، از بین 828 کتاب فروشی تائید شده در 
تابستانه کتاب، 631 کتاب فروشی از مراکز استان ها و 197 کتاب فروشی 
از شهرستان ها عضو طرح شده اند. عالقه مندان و خریداران کتاب 
می توانند با همراه داشتن کارت ملی تا پنجم شهریور در مراکز استان ها 
و تا پانزدهم شهریور در شهرستان ها به کتاب فروشی های عضو طرح 
مراجعه و از تخفیف 20 تا 25 درصدی خرید کتاب در این طرح 
تا سقف یک صد هزار تومان استفاده کنند. عالقه مندان می توانند با 
استفاده از اپلیکیشن کتاب فروشی، کتاب فروشی های سطح شهر را بر 
روی نقشه مشاهده کنند. همچنین این اپلیکیشن با امکان به روزرسانی 
خودکار، شماره تماس و آدرس تمامی کتاب فروشی های دارای مجوز 
را در اختیار کاربران قرار می دهد. این اپلیکیشن را می توانید از سایت 

ketab.ir دانلود کنید.



وزیر بهداشت تاکید کرد:

وب دا: وزیر بهداشت در جلسه با هیات مدیره جدید انجمن 
پزشکان عمومی یکی از علل تردید خود برای حضور در 
دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت 
بیان کرد و گفت: »اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل 
نکنند ما هم برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم.« سید 
حسن هاشمی با اشاره به این که مشکالت در کشور زیاد 
است، گفت: »شرایط فعلی کشور بر کسی پوشیده نیست 
و در وضعیت مطلوب به سر نمی بریم، بنابراین اگر نخبگان 
کشور درک مشترکی از این موضوع داشته باشند می توان 
امیدوار بود که مشکالت برطرف شود.« وزیر بهداشت بر 
ضرورت تالش برای حل مشکالت کشور با عقل، درایت 
و منطق تاکید کرد و گفت: »باید بزرگان کشور مراقب رفتار 
و اعمالشان باشند چرا که طبیعی است رفتار آنها در رفتار ما 
تاثیرگذار باشد. اگر همه بدانیم که سوار بر یک کشتی هستیم 
و اگر به آن آسیبی وارد شود به همه افراد درون کشتی آسیب 
وارد می شود، تالش می کنیم که مشکلی ایجاد نکنیم.« وزیر 
بهداشت با تاکید بر این که مهمترین مشکل کشور در حوزه 
اقتصادی است، گفت: »علی رغم همه تالش ها در این حوزه 
متاسفانه ناکارآمدی هایی هم وجود داشت و امیدواریم دولت 
دوازدهم نیز بتواند راهکاری جدید برای حل مشکالت در این 
حوزه داشته باشد، چرا که نمی شود دولت تالش کند اما بخشی 
از ارکان حاکمیت نیز کمک و همکاری الزم را در راستای حل 
مشکالت نداشته باشد.« هاشمی افزود: »از آنجا که ما تابعی 
از یک متغیر واقعی هستیم، بنابراین اگر به طور مثال سازمان 
برنامه و بودجه، بیمه ها و وزارت اقتصاد درست تصمیم 
بگیرند، ما هم می توانیم در مدیریت مان موفق باشیم و اگر 
خوب عمل نکنند ما هم نمی توانیم درست عمل کنیم.« وی، 
یکی از علل تردید خود برای حضور در دولت دوازدهم را 
عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: 
»اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند ما هم برای 
ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم.« هاشمی با اشاره به طرح 
تحول سالمت، گفت: »این طرح با تصویب دولت آغاز شد و 
مورد اقبال مردم قرار گرفت که البته با چالش هایی هم از جمله 

در بخش اعتبارات مواجه شد.« وزیر بهداشت با تاکید بر این 
که شروع طرح تحول سالمت بر مبنای اعتباری بود که دولت 
برای آن مشخص کرده بود، افزود: »حرف ما این است که 
همان اعتباری که برای این طرح در ابتدا از سوی دولت دیده 
شد، پرداخت شود تا بتوانیم با قوت آن را ادامه دهیم.« هاشمی 
با بیان این که در ابتدا قرار بود جمعیت بدون پوشش بیمه، به 
صورت تدریجی بیمه شوند، تاکید کرد: »باید سرانه الزم برای 
بیمه شدن این تعداد دیده می شد چرا که اگر سفره ای پهن 
می شود باید مخلفات الزم آن هم دیده شود.« وزیر بهداشت 
افزود: »از تأمین اجتماعی درخواست کردیم که ۹ بیست و 
هفتم حق بیمه درمان را به این بخش اختصاص دهند که البته 
این امر محقق نشد و در حال حاضر مطالبه ما چیزی غیر از این 
نیست.« وی بر لزوم پایداری منابع در حوزه سالمت تاکید کرد 
و افزود: »متاسفانه بنده در طی این چهار سال به دنبال اعتباراتی 
که در ابتدا برای حوزه سالمت قولش را داده بودند، بوده ام. 

چندپارچه بودن یک مسئولیت، مشکل ایجاد می کند.«

هاشمی بر لزوم برخورد منطقی از سوی انجمن های گروه 
علوم پزشکی تاکید کرد و افزود: »باید تالش کنیم تا رفتارهایی 
که درشان جامعه پزشکی نیست، نهادینه نشود. حضور گروه 
پزشکی معترض در جلوی مجلس شورای اسالمی و یا ایجاد 
فضایی نامناسب در فضای مجازی مناسب این قشر نیست و 
متاسفانه از سوی برخی از رشته های تخصصی و رشته های 
پیراپزشکی شاهد بودیم.« وزیر بهداشت با اشاره به وجود 
اشتباهاتی در تعامالت در طی ۴ سال گذشته، گفت: »اگر 
اشتباهی از سوی ما صورت گرفت بدون قصد و غرض بوده 
و ما باید گوشمان نسبت به برخی از اعتراضات باز باشد. باید 

تدبیر داشته باشیم تا در این حوزه کمتر آسیب ببینیم.«
ضرورت بهره گیری از نظرات پزشکان عمومی در 

بخش های مختلف
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پیشرفت 
خوب طب عمومی، افزود: »بهتر است در بخش های مختلف 
از نظرات پزشکان عمومی استفاده شود، چرا که سنگ بنای ما، 

طب عمومی است و اگر طب عمومی تقویت نشود، خسارت 
به سالمت مردم وارد می شود و باید فارغ التحصیالن طب 
عمومی هم تراز با سیاست های کالن نظام سالمت باشند.« 
هاشمی بر لزوم استفاده از پزشکان عمومی در تدوین 
برنامه های آموزشی تاکید کرد و گفت: داشتن یک منبع برای 
طب عمومی ایده خوبی است و سوق دادن افراد به سمت طب 
عمومی خوب است؛ چرا که دادن فعالیت  به این نیروها، صرفه 

جویی در هزینه هاست.«
سازمان نظام پزشکی تعارفات را کنار بگذارد

وی با تاکید بر این که سازمان نظام پزشکی باید تعارفات و 
نظام سنتی را کنار بگذارد، افزود: »این سازمان می تواند 
و  کند  برطرف  را  حرفه ای  و  رشته ای  بین  مداخالت 
انجمن های پزشکی را ساماندهی کند.« وزیر بهداشت بر 
لزوم شکل گیری نظام ارجاع تاکید کرد و افزود: »بخشی از 
نظام ارجاع، پزشک خانواده و بخشی دیگر پزشکی خانواده و 
اصالح شاخص های آن است و در این بخش باید پیشگیری 
و بهداشت مورد توجه باشد.« هاشمی افزود: »اگر حوزه 
بهداشت و پیشگیری با محوریت پزشک خانواده باشد، بهتر 
اجرا می شود و این افراد باید در مراکز مراقب سالمت حضور 
مؤثر داشته باشند.« وزیر بهداشت بر لزوم تشکیل ستاد پزشک 
خانواده تاکید کرد و گفت: »باید مدیریت این حوزه با معاونت 
بهداشت باشد و باید در این ستاد پزشکان عمومی حضور 

داشته باشند.«
پزشکان عمومی و پرستاران هم باید برای مدیریت 

بیمارستان به کار گرفته شوند
هاشمی همچنین با بیان این که پزشکان عمومی و پرستاران 
هم باید برای مدیریت بیمارستان ها به کار گرفته شوند، افزود: 
»باید بیمارستان ها به صورت واحدهای عملیاتی و اقتصادی 
مستقل اداره شوند.« وزیر بهداشت خطاب به اعضای هیات 
مدیره انجمن پزشکان عمومی از آنان خواست تا چنانچه 
پزشکی عمومی می تواند کار مدیریتی کالن انجام دهد، وی را 
معرفی کنند. هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد تا در دولت 

دوازدهم شاهد اتفاقات بهتری در حوزه سالمت باشیم.

اختصاص236 میلیارد ریال
 برای تجهیز انبارهای امدادی

هالل احمر: دبیرکل جمعیت هالل احمر گفت: »امسال 
برای تجهیز مجدد انبارهای امدادی و تامین 375 دستگاه 
خودرو، اعتباری معادل 236 میلیارد ریال به این نهاد 
تخصیص یافت.« مصطفی محمدیون با بیان اینکه هم 
مشکلی وجود  امدادی  انبارهای  تجهیز  نظر  از  اکنون 
ندارد، افزود: »همه نیازهای امداد و نجات با توجه به 

مقدورات جمعیت تامین شده است.« 
وی اظهار کرد: »ستاد جمعیت هالل احمر ایران با توجه به 
مقدورات جمعیتی، هیچ محدودیتی برای رفع مشکالت 

خدمت رسانی در استان ها ندارد.« 
سازمان  رئیس  آنچه  هر  اینکه  به  اشاره  با  محمدیون 
امداد و نجات برای بهبود خدمت رسانی خواسته، تامین 
شده است، افزود: »ستاد جمعیت همواره تالش کرده 
است تا با توجه به مقدورات جمعیت، همه نیازهای 
امداد و نجات کشور از نظر مالی، اداری و تجهیزاتی 

را تامین کند.« 
وی، درباره تامین البسه تخصصی امدادگران کوهستان، 
گفت: »تاکید اصلی بر این است تا این البسه تخصصی 
فقط به دست امدادگران کوهستان برسد و در این زمینه 
دریافت  کوهستان  امدادگران  از  توزیعی  لیست  تهیه 

کننده این البسه و ارائه آن به ستاد، ضروری است.« 
با اشاره به اخذ مجوز خرید 370 دستگاه  محمدیون 
خودروی تخصصی امدادی، اظهار کرد: »در این زمینه 
تاکنون 75 دستگاه خودرو وارد بندرانزلی شده است.«

 وی با تاکید بر اینکه وظیفه ستاد، پشتیبانی از نیروهای 
صف به خصوص امدادگران است، گفت: »براین اساس 
هیچ گاه حمایت های مادی، معنوی، امکاناتی و تجهیزاتی 

خود از سازمان امداد و نجات را دریغ نکرده ایم.« 
امروز  اینکه  بر  تاکید  با  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
است،  هالل احمر  اصلی  نماد  نجات  و  امداد  سازمان 
گفت: »براین اساس این نهاد باید در همه حیطه ها از 
از  و  آمادگی جسمی  مستمر،  آموزش  آمادگی،  جمله 
همه مهمتر روحی و روانی، نظم و انضباط نمونه ای 

ممتاز برای هالل احمر باشد.«

خبر

رفتارهایی که در شأن جامعه پزشکی نیست را نهادینه نکنیم
شرکایمان خوب عمل نکنند، برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم
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جایگاه پزشک عمومی در نظام مراقبت اولیه سالمت
محمدرضا جباری

 عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران 

نظام مراقبت اولیه عبارت است از سیستمی که سطح اول خدمات سالمت 
را بصورت علمی، حرفه ای، مستمر، پویا و منظم و از طریق نیروهای 
آموزش دیده علمی و حرفه ایی و در اماکن اختصاص یافته به جمعیت 
عمومی یک کشور ارائه می دهد و تالش دارد تا با ارتقای سالمت آحاد 
جامعه، ترویج اصول بهداشت، جلب مراجعه بیماران، پیشگیری و درمان 
بیماری ها و مراقبت از ناتوانان به پیشرفت و سالمت جامعه کمک کند. 
خدمات اولیه سالمت توسط پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاه 
هادر اماکنی چون مراکز بهداشتی و درمانی و یا مطب ها ارائه می شود. 
پزشکان عمومی ستون پایه خدمات اولیه سالمت بوده و در ارائه آن نقش 
محوری دارند. هدف از این خدمات در سطح ملی عبارت است از: »ارائه 
خدمات مناسب و متناسب در زمان و مکان صحیح برای داشتن جمعیتی 
با رعایت بودجه ملی و کاهش هزینه های  پایه  ارائه خدمات  سالم تر، 
ارجاع  برای  فیلترینگ  نقش  ارائه  بیمارستان ها،  و  تخصصی تر  سطوح 
درست به مراکز تخصصی تر از طریق پزشکان عمومی مجرب و ایجاد 
هماهنگی بین مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت و بخشهای مختلف 
آن به جهت پیشگیری از هدر رفت سرمایه و منابع( بدیهی است در 
چنین سیستمی، پزشک عمومی مهمترین و محوری ترین نقش را برای 
ارائه خدمات اولیه مناسب، مستمر، هماهنگ، منطبق بر نیازهای بومی 
و فرهنگی بازی می کند و باید برای چنین نقشی در دوران تحصیل و 
بتواند:  که  کیفی است  این خدمات وقتی  ببیند.  آموزش  کار  در حین 
در وضعیت سالمت تعییر کیفی ایجاد کند، تجربه بیمار از خدمات را 
رضایت بخش سازد، هزینه سرانه درمان را کاهش دهد و حیات شغلی 

پزشک عمومی و یا همکارانش را تأمین و ارتقا دهد.

ارزش پزشک عمومی در سیستم خدمات پایه سالمت
با توجه به تأثیر پزشکان عمومی بر کیفیت خدمات سالمت، سازمان 
نظام پزشکی استرالیا در بیانیه سال ۱۹۹۱ خود نقش پزشک عمومی را 
این گونه تعریف می کند: "پزشکی عمومی یک دیسیپلین مرکزی پزشکی 
به دور آن سایر دیسیپلین های پزشکی و سالمت گردآورده  است که 
می شوند تا یک تیم هماهنگ برای منفعت فردی و ملی در جامعه ایجاد 
شود". این تعریف ساده اما جامع تا به امروز به قوت خود باقی است و 
در آن تغییری داده نشده است. از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی در 
بیانیه سال ۲۰۰۸ خود در ژنو اعالم کرد، جوامعی که از پزشکی عمومی 
قدرتمند برخوردارند دارای مشخصاتی خواهند بود که از جمله آن آمار 
مرگ و میر و زمینگیری کمتر، دسترسی بهتر به خدمات و مراقبتهای 
سالمت برای همه افراد جامعه، کاهش نرخ بازگشت بیمار به بیمارستان ها 
برای پذیرش مجدد، مراجعه کمتر به متخصصین، کاهش میزان مراجعه 
به اورژانسها و تشخیص بهتر عوارض و تداخالت دارویی و درمانی 
با  اولین محل برخورد مردم  اینکه پزشکان عمومی  با توجه به  است. 
خدمات پزشکی هستند، نقش بسزایی در نتیجه سیستم خدمات سالمت 
و نهایتًا هزینه های آن در سطح ملی دارند و می توانند اثر کنترلی بر ۸۰ 
تعیین  رقم  که  باشند  داشته  درصد کل هزینه های سالمت یک کشور 
افزایش سن  با  در حال حاضر  است.  اقتصاد یک جامعه  در  کننده ای 
جمعیت جهان و رشد شیوع بیماری های مزمن که نیازمند مراقبت های 
بهداشتی و درمانی طوالنی مدت هستند و این خود هزینه کالنی را به 
اقتصاد کشور وارد می کند، می توان فهمید که عملکرد پزشکان عمومی 
تا چه حد می تواند بر سالمت قشر مسن جمعیت و همچنین هزینه های 

تحمیلی آنان مؤثر باشد.
اکنون که به نقش چشمگیر پزشکان عمومی در یک جامعه و سیستم 
بر  مؤثر  کلیدی  عناصر  که  دید  باید  بردیم  پی  آن  اقتصاد  و  بهداشتی 

خدمات مستمر، کیفی و پایای طب عمومی چیست؟
دسترسی: دسترسی بیمار به پزشک باید بطور عادالنه و همه گیر برای 
همه آحاد جامعه فارغ از جنسیت، نژاد، دین، سن و مرتبه اجتماعی افراد 
باشد و معیار سنجش آن عبارت است از: هزینه ی آن توسط مردم قابل 
قابل  براحتی نوبت گرفت، حضورش در هر زمان  بتوان  باشد،  تأمین 

دسترسی باشد و بیمار برای آن حق انتخاب داشته باشد.

بودجه: بودجه متعلق به پزشک عمومی در کشورهای پیشرفته برای 
تأمین حداقل های الزم که نگهدارنده شاخصهای سالمت در جامعه باشد 
تا ۸ درصد بودجه عمومی سالمت است هرچند در همین کشورها ۲/۶ 
درصد از بودجه کل مربوط به خدمات پزشک عمومی نیز توسط مردم 
پرداخت می شود. در کشور استرالیا نحوه تأمین بودجه برای خدمات 
پزشکی عمومی تلفیقی از بودجه دولتی و سهم مردم است و بصورت 
fee for service برنامه ریزی و تأمین می شود. در حال حاضر بنظر 
 Blended Model of می رسد تأمین بودجه چندمنبعی یا به عبارتی
Funding یک روش پذیرفته شده در جوامع مدرن و پیشرفته و حتی 
در حال پیشرفت باشد. با توجه به این که پزشکان عمومی امروزه با 
موارد پیچیده تری از وضعیت های بیماری بدلیل شیوع بیماری های مزمن، 
کهنساالن و بیماری های چند وجهی به نسبت سابق دست و پنجه نرم 
می کنند، انتظار آن می رود که هم سیستم و هم پزشک عمومی دریافت 
بیشتری از بودجه داشته باشند و احتماالً سهم بخش دولتی بودجه برای 

خدمات پزشک عمومی باید افزوده شود.

ثابت بودن پزشک عمومی:
از این به پزشک خانواده نیز تعبیر می شود و برای پیشگیری از وقفه 
در مراقبت و یا جلوگیری از مفقود شدن سوابق و روند بیماری و مراقبت 
بهتر است که بیماران به پزشکان عمومی ثابتی مراجعه کنند. به همین 
جهت پزشک عمومی باید امکانات و تسهیالت ثبت مستمر و طوالنی 
مراجعات بیماران خود را داشته باشد و در سطح ملی باید بتوان این 
دیتابیس ها را به یکدیگر متصل نمود که از وظایف سیستم دولتی است 
تا تسهیالت را برای بخشهای دولتی و خصوصی فراهم سازد. از سوی 
دیگر باید هزینه و امکانات الزم برای حضور پزشکان خانواده را در 

منازل برای مواردی که ضرورت دارد، فراهم کرد.

 آموزش نیروی الزم پزشک عمومی:
دولت باید بتواند به میزان الزم و متناسب با نیاز سیستم بهداشت و 
درمان کشور، نیروی پزشک عمومی تازه نفس تربیت کند و مهمتر از آن 
باید بتواند این نیرو را به نحو مورد نیاز در سطح کشور با رعایت عدالت 

و انصاف توزیع کند. شاید همکاری بخش دولتی با مراکز خصوصی 
جهت تأمین پزشک عمومی کمک شایانی به پیشرفت سیستم کند اما 
از عدم استثمار پزشکان عمومی در چنین تعامالتی مطمئن شد.  باید 
تأمین حداقل دستمزد و پاداش و تعریف چگونگی اعزام پزشکان به 
محل های خدمت باید تحت سازوکار قانونی مشخصی بوده و از نزدیک 
توسط اتحادیه های صنفی همانند سازمان نطام پزشکی و انجمن ها مورد 

نظارت دقیق قرار گیرند.
تشویق و گسترش خدمات تیمی:

تأمین خدمات پزشکی عمومی آن است که پزشک  بهترین حالت 
مراقبت  اول  در سطح  تیم خدمات سالمت  فرمانده  و  محور  عمومی 
باشد. این تیم می تواند طیف وسیعی از مشاغل و ِحرف حوزه سالمت 
را شامل شود هرچند فرمانده می تواند ترکیب تیم خدمت دهنده به هر 
بیمار و یا هر گروه اجتماعی از مردم را به فراخور نیاز آنها تغییر داده 

و چیدمان علمی و کاربری مناسب آن را انجام دهد.

تعهد به کیفیت و ایمنی:
هر عضو تیم خدمات سالمت باید شخصًا بدنبال ارائه خدمات از نوع 
evidence based باشد و باید استانداردها و گایدالین ها حیطه شغلی 
خود را بخوبی بداند و در طول زمان نسبت به تغییرات آن آموزش الزم 
را ببینید و مهارتهایش به روزرسانی شود. پزشکان عمومی بعنوان محور 
این خدمات باید نسبت به وظایف، دستورالعمل ها، تغییرات علمی و 
عملی گایدالین هاو استاندارهای روز در خدمات پزشکی به روز رسانی 
شوند. بنظر می رسد دولت ها موظف به تأمین این آموزشها و نظارت بر 
استمرار دریافت آن هستند و باید توانایی و مهارت پزشکان را با همکاری 
سازمان های نطام پزشکی و اتحادیه و انجمن های صنفی و علمی مربوط 

ارزیابی نموده و براساس نیاز روز ارتقا دهند.

پژوهش:
پزشکی عمومی یک حوزه علمی و حرفه ای مخصوص به خود است 
و نتایج پژوهش ها در سایر رشته ها و یا تخصص ها را نمی توان به راحتی 
به آن تعمیم و انتقال مستقیم داد بنابراین عناوین و فعالیت های پژوهش 

خود را می طلبد. بیشترین این پژوهش ها باید در راستای شناسایی و 
ارزیابی دانش و مهارت های الزم برای پزشکان عمومی به جهت بهبود 
سالمت بیماران و جامعه باشد و رویکردی کاربردی و حرفه ای داشته 
باشد. بیش از ۲ درصد بودجه تحقیقات در جوامع پیشرفته اختصاص 
به  نسبت  فزاینده  نگاه  دارد هرچند  پزشکی عمومی  به خدمات  ویژه 

آن وجود دارد.
پزشکی  جایگاه  در خصوص  گرفت  قرار  موردبحث  باال  در  آنچه 
عمومی در یک نظام پیشرفته بود وبیانگر وضعیت آنان در کشورهایی 
که زیرساخت های خوبی برای خدمات پزشک عمومی برپا کرده اند ولی 
با نگاهی ساده به وضعیت پزشکی عمومی در کشور می توان دریافت که 
هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم. از ظرفیت کمی و کیفی آموزش، 
و  درآمد  حداقل  تأمین  اعزام،  و  گسترش  نحوه  فارغ التحصیل،  تعداد 
در  آنان  سیاست گذاری  نقش  و  اجتماعی  جایگاه  و  شأن  تسهیالت، 
خدمات پزشکی همه زیر سؤال و دچار نقصان فراوان است. کار به آنجا 
رسیده که نه سیستم خدمات سالمت تعریف و جایگاه مناسبی برای 
پزشک عمومی و نحوه به کارگیری آنان دارد، و نه اعتمادسازی الزم در 
جامعه نسبت به خدمات آنان ایجادشده است و تخصص گرایی رواج 
ندارند که مشارکت  را  پزشکان عمومی خودباوری الزم  البته  و  یافته 
پایین در فعالیت های صنفی از مصادیق آن است. و اما راهکار حل این 
معضالت بازتعریف جایگاه پزشکی عمومی و ورود سازمان نظام پزشکی 
و انجمن های مرتبط در تبیین و مشارکت در تدوین سیاست های کلی 
مربوط به طب عمومی است که تعیین ظرفیت دانشگاه ها، نحوه توزیع 
و اعزام به خدمت، میزان درآمد و حداقل های آن و تأمین حمایت های 
حقوقی، صنفی و اجتماعی از مهم ترین آن هاست. امیدواریم بتوانیم طب 
عمومی را به جایگاه محوری آن برگردانده و از این طریق اولین سنگ 

بنای اصالح خدمات سالمت را برپا کنیم.
منابع:
انتشارات ۲۰۱۶ سازمان نظام پزشکی استرالیا
انتشارات ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت در ژنو
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 ایسنا: دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از کسب رتبه چهارم 
ایران در منطقه در حوزه تولید داروهای زیست فناوری خبر داد. مصطفی قانعی 
با اعالم این خبر با اشاره به وضعیت ایران در تولید داروهای زیست فناوری، 
افزود: »در حال حاضر ایران در زمینه تولید داروهای زیست فناوری در 
رتبه چهارم منطقه قرار دارد.« وی با اشاره به تالش این ستاد برای ارتقا 
یک رتبه ای ایران در این حوزه، یادآور شد: » ایران تا ۳ سال آینده با تولید 
۴۹ دارو از مجموع ۱۴۶ دارو در آسیا رتبه سوم را کسب خواهد کرد.« 
قانعی خاطر نشان کرد: »تا ۵ سال دیگر با تولید ۲۹ قلم داروی جدید در 

حوزه زیست  فناوری، به رتبه سوم ارتقا خواهیم یافت.«

اختصاص ۳۰ درصد هزینه های دارویی 
کشور به بیماران صعب العالج

میزان: ئیس سازمان غذا و دارو گفت: »بیش از ۳۰ درصد کل هزینه های 
دارویی کشور صرف بیماران صعب العالج می شود این در حالی است که 
این بیماران تنها نیم در صد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند.« 
رسول دیناروند اظهار داشت: »امکانات بیمه ها و هزینه های درمان دولتی 
برای بیماران صعب العالج تا حدی امکان پذیر است که در چهارچوب 
سقف آن باید انتظارات مردم مدیریت و تنظیم شود تاکنون تالش بسیاری 
شده است که حمایت های دولت از این بیماران کاهش نیابد، این در حالی 
است که اعتبار مربوط به حمایت از بیماران صعب العالج در ۴سال گذشته 
۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ ارز و تورم حدود ۳۰ درصد در 
طی ۴ سال اخیر افزایش پیدا کرده است. یعنی ما با اعتبار کمتر توانسته ایم 
حمایت های خود را همچنان ادامه دهیم و با کاهش قیمت ها و هزینه های 
درمان این روند به خوبی پیش رود. با وجود کاهش اعتبارات حمایت ها 
کم نشده و با حمایت های چندین برابر، اعتبارات ما افزایشی پیدا نمی کند 
بنابراین انتظار حمایت های بیش از حد اعتبارات، منطقی نیست.« دیناروند 
اذعان داشت: »دولت در سطح مقدورات خود از بیماران صعب العالج 
حمایت می کند و تمامی هزینه های مصرفی برای درمان این بیماران نمی تواند 
به عنوان عملکرد درمانی محسوب شود بلکه به معنای گسترش حمایت 
دولت از بیماران است. این در حالی است که یک سوم بیش از ۳۰ درصد 
کل هزینه های دارویی کشور صرف بیماران صعب العالج می شود یعنی ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار دینار، یک سوم هزینه های دارویی را که حدود ۴۵۰۰ میلیارد 
تومان است صرف این بیماران می شود درحالی که تعداد این بیماران حدود 

نیم درصد کل جمعیت کشور است.«

کسب رتبه چهارم ایران در
 تولید داروهای زیست فناوری

درخواست سازمان غذا و دارو از بیمه ها برای رفع مشکل دارویی بیماران خاص

هشدار به سازمان های بیمه گر برای تاخیر در پرداخت مطالبات حوزه دارو
سپید: این روزها که کشور در تب  و  تاب تشکیل کابینه 
دوازدهم است شاید عملکرد وزرا در طول چهار سال 
گذشته معیار و مالکی خوبی برای سنجش میزان موفقیت 
وزارتخانه باشد. آنگونه که دولت یازدهم اعالم کرده یکی از 
افتخارات دولت در عرصه داخلی اجرای طرح تحول نظام 
سالمت در کشور بود. این خبر در نگاه اول مهر تاییدی بر 
عملکرد وزارت بهداشت دولت یازدهم است، اما بسیاری 
از فعاالن نظام سالمت در این موفقیت تردید دارند و معتقد 
هستند که وزارت بهداشت در اجرای بخش های مختلف 
این طرح نواقص بسیاری داشته و با تعجیلی که در ابتدای 
اجرای طرح داشت بسیاری از بخش های این ساختار را 

نادیده گرفته است.
یکی از بخش های معترض طرح تحول نظام سالمت 
داروسازان، داروخانه داران و شرکت های پخش دارو است. 
فعاالن این حوزه معتقدند وزارت بهداشت در اجرای طرح 
تحول هیچ فکری برای صنعت و صنف داروسازی نکرده 
است. این صنعت گران بارها از تبعات افزایش بی رویه 
این  به  بیمه گر  درمانی و سازمان های  مراکز  بدهی های 
بخش به دلیل اجرای طرح تحول و افزایش مصرف دارو 
در بخش های مختلف درمانی گالیه کرده اند. البته وزارت 
بهداشت در این بازی توپ را به زمین سازمان های بیمه گر 
انداخته و معتقد است مشکل صنعت داروسازی با پرداخت 
مطالبات حل می شود. حال سوال اصلی این است که با 
وجود قانون درباره زمان بازپرداخت مطالبات، مجری و 

متولی روشنی برای اجرای این قانون وجود ندارد؟
مشکل دیگری نیز به تازگی به وجود آمده و آن این 
است که براساس تفاهم  وزارتخانه های بهداشت و رفاه 
قرار بود مبلغ برخی داروهای خاص ازجمله داروهای 
بیماران هموفیلی دو هفته ای پرداخت شود ولی به علت 
عدم بازپرداخت بیمه ها درمورد این داروها و به رغم تفاهم 
وزارت بهداشت و وزارت رفاه، امکان تهیه دارو از جانب 
داروخانه داران محدود شده و در نهایت موجب سختی 
دریافت دارو برای بیماران گردیده است. مشکلی که به 
اعتقاد کارشناسان ادامه روند نادیده گرفته شدن بخش دارو 
در طرح تحول است. البته امروزه شاهد افزایش هشدارها 
درباره کمبود دارو در بخش های مختلف هستیم و اگر 
این روند ادامه پیدا کند ممکن است آسیب جدی به نظام 

سالمت وارد شود.
تغییر الگوی تأمین دارو در داروخانه ها 

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو اما راهکار اساسی 
و صحیح برطرف کردن مشکل داروهای مشمول یارانه مانند 
داروی بیماران هموفیلی  را منطقی سازی دوره بازپرداخت 
بدهی از سوی شرکت های بیمه گر می داند و می گوید: »طی 
تفاهم نامه ای که از سال ۱۳۹۳ بین وزارتخانه های بهداشت و 
رفاه برای بازه زمانی ۲ ساله منعقده شد، مقرر گردید حمایت 
دولت در اکثر داروهای مشمول یارانه مستقیم در این بخش، 
مشمول حمایت مالی با واسطه سازمان های بیمه گر شود.«
به گزارش سپید، فرزاد پیرویان با بیان اینکه اقدام فوق 
در راستای واقعی سازی قیمت داروهای یارانه ای صورت 
پذیرفت، اهداف دیگر آن تفاهم را منطقی کردن توزیع، 
عرضه، مصرف و البته حساس کردن ذینفعان عنوان کرد. 
وی بیان داشت: »فارغ از مزایای فوق، این تغییر فرآیند 
باعث تغییر الگوی تامین و تدارک دارو در سطح عرضه 

داروخانه نیز شد؛ بدین  صورت که قبل از اجرای طرح 
جدید، شرکت های تامین کننده پس از آنکه با سازمان 
غذا و دارو عقد قرارداد کرده و یارانه دارویی دریافتی آنها 
مشخص شود، به همین شیوه دارو را به زنجیره توزیع تحویل 
می دادند، لذا خواب سرمایه و مبادالت بین شرکت پخش 
و داروخانه های توزیع کننده داروهای این چنینی حداقل 

درحد ناچیز و قابل تحمل بود.«
 پیرویان ادامه می دهد: »با واقعی شدن قیمت داروها، این 
مبادالت مالی به وزن واقعی خود رسید و تامین و توزیع 
آنها به میزان زیادی به گردش مالی مناسب بین سازمان های 
بیمه گر، داروخانه ها، شرکت های پخش و تامین کننده وابسته 
شد که گردش مالی زنجیره مذکور در چنین شرایطی علی رغم 
تاخیر در بازپرداخت بدهی ها اگر در حد منطقی و همانند 
داروهای دیگر می بود باز هم قابل قبول به حساب می آمد.«

عدم توزیع برخی داروها در داروخانه ها 
معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو با ابراز تاسف از 

اینکه از یکسال گذشته تاکنون همان فرآیند نیز از سوی 
سازمان های بیمه گر دچار وقفه شده است، تصریح می کند: 
»این عدم تسویه بدهی بیمه با داروخانه ها و تسلسل وار از 
داروخانه ها به پخش و تامین کنندگان حتی در مواردی 
موجبات انقطاع زنجیره تامین دارو را فراهم آورد؛ به عبارت 
دیگر علی رغم تامین دارو در کشور، با عدم توزیع برخی 
داروها به داروخانه ها و بیماران مواجه هستیم.« پیرویان با 
اشاره به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به چرخه تامین 
و توزیع در بخش دارو و لوازم پزشکی، راهکار اساسی 
و صحیح رفع مشکل به وجود آمده را منطقی سازی دوره 
بازپرداخت بدهی از سوی شرکت های بیمه گر ارزیابی کرد. 
وی خاطرنشان می کند: »سازمان های بیمه گر به عنوان راهکار 
مقطعی باید گردش مالی این قبیل داروها را از سایر مبادالت 
مستثنی کرده و در جهت جلوگیری از اخالل در زنجیره 
تامین آنها، مبادالت مالی آنها را در اسرع وقت و به صورت 

جداگانه انجام دهند.«

5
شماره ۱۰7۰ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
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تاریخ ایران
آب، خاك، آتش و باد نزد زردشتيان از احترام و تقدس ويژه ای برخوردارند اين 
چهارعنصر پاك هستند و بايسته است هر به ديني پاكي اين عناصر را كه پاكي 
محيط زيست اوست، حفظ كند. ازاين رو در اوستا براي كساني كه مردگان را به 
خاك بسپارند و يا آب وآتش را بيااليند، مجازات هايی در نظر گرفته شده است. 
بارزترين جنبه سنت اوستايي در پزشكي در زمينه بهداشت محيط و در پيشگيري 
از بيماری ها جلوه می كند. تعليمات ديني اوستا درباره پاكيزگي با اصول پيش گيری از 
بيماری ها چنان آميخته است كه جدايي آن ها ناممكن به نظر می رسد. بيشتر اين آداب 
و تعليمات متضمن اصولي بود كه پايه و اساس روش های ضدعفوني و پيشگيري 
امروزي هستند. تن، جامه، خانه و محيط زيست )آب، آتش، خاك، باد( و آن چه كه 
در اختيار به دينان قرار دارد بايد از هرگونه آلودگي به دور باشند. براي مثال كساني 
كه با مردگان تماس دارند و يا زنان پس از زايمان ناپاك شمرده می شوند و الزم است 
بنا بر دستوراتي كه در ونديداد آمده است آيين های پاديابي يا طهارت را به جا آورند.
پزشكي اوستايي با ديگر وجوه جهان بينی اوستايي هماهنگي و وحدت تام 
دارد. می دانيم كه آن چه به نام سنت اوستايي در علوم خوانده می شود، خود 
آميزه ای از آيين ها و جهان بينی های پيش از زردشت بوده كه در انديشه زردشت 
و در اوستاي او دگرگوني و درعين حال تبلور دوباره يافته است. از ويژگی های 
اين سنت اعتقاد به تشابه ميان مه جهان )جهان اكبر( و كه جهان )جهان اصغر( 
بوده است. در اين نظام انسان يعني كه جهان آينه ای تمام نما از گيتي يعني مه 
جهان است. بر اساس همين باور به تشابه جهان كبير و جهان صغير است كه 
نظريه طبايع يا مزاج های چهارگانه در ايران باستان ظهور كرد. اين نظريه بر اصل 
همانندي مزاج های گوناگون انسان با عناصر چهارگانه طبيعت يعني آب وخاك و 
آتش و هوا استوار گرديده و در نوشته های آريايی های هند نيز از گذشته های دور 
ظاهر می گردد. نظريه تشابه رفتار فيزيولوژيك انسان با عناصر چهارگانه طبيعت و 

خواص آن ها، يكي از نظريه های اصيل ايراني است ودرآيين هاي مغاني پيش از 
زردشت ريشه دارد. در مجموعه های منتسب به بقراط، پزشك يوناني سده چهارم 
پيش از ميالد، اين نظريه با همان اصالت ديرينش بار ديگر جلوه گر می شود در 
انديشه های افالطون، چنان كه در انديشه های استادش سقراط نيز، باور به تشابه

مه جهان و كه جهان مشهود است. اين تناظرها و تشابه ها و نيز شواهد ديگر 
مويد آن هستند كه وجوهي از جهان بينی اوستايي از ايران و احتماال از هند و بابل 
به يونان رسيده و ريشه های نخستين در دانش پزشكي و به ويژه مايه های اصلي 

طب بقراطي را پديد آورده است.
الگود می نويسد: »به چرات می توان گفت كه ايرانيان اصول آن چيزي را كه طب 
يوناني ناميده شده، به يونانيان تعليم داده اند. در سال 700 پيش از ميالد هيچ گونه 
اثري از علم و فرهنگ بر يونانيان مشهود نبود. بااين حال، 200 سال پس ازآن، 
يونانيان چنان در علوم و فنون پيشرفت كرده بودند كه بقراط توانست رساله هايی 
در دانش پزشكي به رشته تحرير درآورد و عنوان پدر طب را براي خود كسب 
كند. خيلي بعيد به نظرمي رسد كه يونانيان در طي اين دو سده روشي را كه اكنون 
به نام روش بقراط مشهور است، خودبه خود پديد آورده باشند. افزون بر اين در 
سخنان و آثار بقراط نشانه های تازگي كامالآشكار است و هيچ گونه اثر تحول 
تدريجي در آن ها ديده نمی شود. تركيبات و ساختمان ها به نام اشيا متداول روزانه 
نام گذاری شده اند. در بسياري از موارد به قسمت های مختلف بدن نام هايی كه 
ريشه آن ها هندواروپايی است، داده شده است و بقيه اسامي هم آشكارا اساس 
بابلي دارند. حتي خود يونانی ها هم فرضيه طبايع چهارگانه خود را يك فرضيه 
بيگانه می شناختند و به رسم آن زمان آن را ايراني می ناميدند كه البته مقصودشان 

فقط معرفي بيگانه بودن آن بود.«
منبع: پزشكي در ايران باستان/زهره زرشناس

 رابطه پزشكي و جهان بینی اوستايي

عناصر مقدس در آیین زرتشت

 گردآوری: فرزانه قندریز

گفتارهای  با  كه  است  كسي  مانسرپزشك 
آسماني، مقدس و آرام بخش و تلقين به درمان 
می پردازد.  مانسر پزشك يا مانتره پزشك )معادل 
 )baēšazanąm baēšazyōt∂ma :متن اوستايي
همان كسي است كه با كالم مقدس مانسرسپند 
)معادل زبان اوستايي: mąθra sp∂nta( درمان 

می كند.

مانترا
مانترا يا همان مانسره، كالم ايزدی است كه 
نابودكننده تمام بدی ها، پليدی ها، كژانديشی ها 
و زشتی ها است. منظور از كالم مانسر، سخن 
پاك و مقدس يا نيايش ها و ستايش های ديني 
است كه با آن، بيماران را آرامش می دادند و 
درمان می كردند كه اين روش را مانتره درماني 
می ناميدند. در كتاب وداي هندی ها نيز مانترا 

به معناي سخن و گفتار خدايي آمده است.
 )6 بند   ،3 )يشت  يشت  ارديبهشت  در 
درباره مانتره پزشك آمده است: »كالم مقدس 
و درمان بخش كه مرد باايمان را از درون درمان 
می كند از هر چيز و همه چيز بهتر است و اين 
و  بهترين  بخش  بهبودي  داروهاي  درميان 

موثرترين است.« 
نمونه ای از مانسر كه در ونديداد آمده، به 
شرح زير است: »تو را نفرين می كنم اي بيماري، 
تو را نفرين می كنم اي تب، تو را نفرين می كنم 

اي سردرد.«

جایگاه مانسر پزشک در میان 
پزشکان دیگر

زرتشت پيامبر در گات ها چندين بار خود 
را مانتره خوانده است. ماترن اوستا در پهلوی 
)مانسر( به معناي كسي است كه پيام ايزدي را 
ايراني،  آيين و فرهنگ  برساند. طبق  به مردم 
مانسر پزشك بيش از ديگر پزشكان مورد اعتماد 
ايرانيان بوده و مقام ارجمندي داشته است. اين 
كار از ويژگي پزشكي مغان بود، با اين تفاوت 
كه مانتره پزشك عالوه بر جايگاه خاص مذهبي 
از اشوپزشكي و گياه پزشكی هم بی اطالع نبود. 
هم چنان كه زرتشت خود از پزشكان برجسته 

بوده و خود را مانتره خوانده است.
گفتني آن كه مانتر پزشك موثرتر از سايرين 
به شمار می رفته است. در ونديداد آمده است 
كارد  با  يكي  كه  باشند  چند  پزشكان  اگر  كه 
و ديگري با گياه و سومي با ادعيه و كلمات 
خدايي پاك درمان نمايد، برتري با طبيب سومي 
است. كه او پزشك پزشكان است. پزشكی كه 
به كمك كلمات و وردهای مقدس و آسمانی 
درمان می كرده است. او كسی است كه روش و 
هنر درمانی اش به وسيله زمزمه كلمات آسمانی 
و قطعات اوستايی كه برای نيروهای درونی و 
سلسله اعصاب و عوامل روانی انسان درمان بخش 
و فوق العاده موثر می باشد، انجام می گرديده است 
و جز اين روش، او هنر پزشكی و درمان بخش 
خويش را به كار نمی انداخته است. )ونديداد 

2-29 و 37 ويشت 93-5(

در سنت اوستايي درمان بخش ترين پزشكان 
 )formula( در ونديداد، كالم مقدس يا ريختاره
مقدس همانند ايزدي شخصيت يافته است و 
اين گونه مورد خطاب قرارگرفته است: »درمان 

كن مرا اي مانسرسپند، اي درخشان.«
اين موضوع نه تنها در مورد مانتره پزشك نياز 
به يادآوری است بلكه در جامعه پزشكی ايران 
باستان اين موضوع اهميت فراوان و فوق العاده 
داشته است كه پزشكان ازهر گروه و صنف و 
گروه  يك  نظر  زير  تخصصی  هرگونه  دارای 
صالحيت دار، كه اجتماعی از روحانيون دانشمند 
و صاحب نظر را تشكيل می داده اند، بوده اند. نه تنها 
هنروتوانايی و دانش پزشكی آن ها مورد مراقبت 
اين گروه قرارمی گرفته است بلكه حاصل كار 
آن ها هم شديدا تحت كنترل ايشان بوده است.
آمار دقيقی از مراجعين بيمار كه به هر صنف 
پزشكی و به هريك از پزشكان مراجعه می كرده اند 
در دست اين گروه بوده ونيز آمار دردمندانی كه 
با تالش اين پزشكان با موفقيت مداوا شده اند، در 
اختيار مقامات مسئول و بازرسان دولتی قرارمی 
گرفته است و اين گروه جوابگوی مقامات دولتی 
بوده است. موضوع همكاری و همفكری پزشكان 
كه در ايران باستان تشكيل سنديكاهای كوچك 
و ساده ای را می داده اند، امری جدايی ناپذير از 

نظام پزشكی آن زمان بوده است.
پزشكان كنگره هايی به صورت گردهم آيی 
های ساده در اجتماعات ساده پزشكی آن زمان 
تشكيل می داده و درباره مسائل و دشواری ها و 
انواع بيماری ها و چگونگی درمان آن ها با يكديگر 

به مشورت می نشسته اند و تازه ترين اطالعات 
می كرده اند.  بدل  و  رد  يكديگر  با  را  پزشكی 
درميان اين گروه همان گونه كه اشاره شد مانتره 
پزشك جای خاصی را داشته است اگرچه دانش 
پزشكی در آن زمان مراحل اوليه و فوق العاده 
ساده خويش را می پيموده است ولی انسان ها به 
هنروموفقيت پزشكان و به طور خاص به توانايی 
و دانش مانتره پزشك در امر درمان بيماری های 
داشته اند. طبعا مدت زمان كسب  ايمان  روانی 
دانش پزشكی اين پزشك از همه پزشكان ديگر 
طوالنی تر بوده است و عالوه بر وظايف موبدی، 
اين پزشك در اجتماع به عنوان پزشك بيماری های 
روانی نيز به شغل طبابت اشتغال داشته است.

پيشوايان مذهبی كه اين پزشك به استناد تاريخ 
در صدر آنان قرار داشته است، مسئول رسيدگی 
به چون و چند وظايف ديگر پزشكان بوده اند.

بیماران و نحوه درمان
يا  پزشك  مانتره  )فرگرد هفتم(  درونداديد 
پزشكي است كه به كمك كلمه ها و وردهاي 
مقدس و آسماني درمان می كرده است. بيماران 
ومراجعان دعا پزشك در درجه اول بيماران رواني 
قرار داشتند، مبتاليان به غش وضعف اعصاب، 
ديوانگان و نيز كساني كه به سكته های موقتي دچار 
می گردند. نخست بيمار را شست وشو می دادند 
و در جاي آرامي می گذاردند. گياهان خوشبو 
كلمات  يا  دلنشين  آهنگ های  می كردند.  دود 
مقدس می خواندند و با تلقين و باوردرمانی به 

بيمار آرامش می بخشيدند.

پزشك  اين  درباره  )يشت 6-3(  اوستا  در 
چنين آمده است: »بهتر از همه و هر چيز واژه 
درمان بخش و مقدس كه مرد باايمان را از درون 
)اندرون( درمان می كند، می باشد و اين درميان 
داروهای بهبودی بخش از بهترين وموثرترين 

آن ها به شمارمی رود.«
انواع  از  نبايد تصور كرد كه مانسر دعايي 
دعاهايي كه می شناسيم بوده است، بلكه درواقع 
نوعي ورد و كالم مقدس بوده كه براي درمان 
زمزمه می شده وبر سلسله اعصاب و نيروهاي 

دروني آدمي موثر و درمان بخش بوده است.
به استناد تاريخ و نوشته های اوستايی روش 
مانتره پزشك در پيش گيری بسياری از بيماری ها 
موثربوده است. اودرعين حال و به گونه ای كه 
اشاره شد بيماران خود را با ماليمت و مهربانی، 
همدردی و تسكين و با زمزمه جمالت اميدبخش 

مورد معاينه و درمان قرارمی داده است.
فرمان ها و آيين پزشكی مانتره پزشك و آن 
چه او به بيماران تجويزمی كرده است نه تنها 
برای بيماران او سودمند بود، بلكه تمام اجتماع 
ناگزير به پيروی از آنان بوده است. فرمان های 
او كه بر طبق ضوابط آيينی وهم آهنگ با نظام 
پزشكی آن زمان بوده و هنوز نيز معتبرمی باشد 

بدين قرار است:
جسم )تن، بدن( لباس، خانه و محيط زيست 
از  بايد  قرارداد  دراختيارايرانيان  كه  ونظايرآن 
آلودگی به دوربماند. انسان ها و موجودات زنده 
ديگر بايد خود را از نسا )الشه انسان و جانوران 
و آن چه در اين سطح كه ميكروب زا وبيماری 

آور باشد( دورنگه دارند. با توجه به هنرونوع 
درمانی اين پزشك، می توان او را با روان پزشكان و 
روان كاوان امروزی با درنظرگرفتن دانش پزشكی 
آن زمان و مقايسه آن با پزشكی پيشرفته امروز، 

مقايسه كرد.
بيماران  ازجمله  شد،  ذكر  پيش تر  چنان كه 
روانی  بيماران  اول  درجه  در  او  مراجعين  و 
مبتاليان به غش وضعف اعصاب، ديوانگان و 
كسانی كه به سكته های موقتی دچار می گردند، 
بوده اند. اين پزشك در مورد بيمارانی كه مبتالبه 
بيماری های مختلف روانی بوده اند، روش های 
درمانی گوناگونی را به كار می برده و شيوه های 
مختلف درمانی را عملی می كرده است. تمركز 
اين پزشكان بر مغزودستگاه های عصبی يا به 

عبارتی سلسله اعصاب بوده است.
اعصاب  بر  تسلط  ميزان  روانی،  حاالت 
وديگرعكس العمل هايی كه بازگوكننده گونه 
بيماری شخص مبتالبه اختالالت عصبی و روانی 
باشد، عناصر و عالمات مشخص كننده و مورد 
است  می توانسته  پزشك  اين  كه  بود  توجهی 

به كمك آن ها به درمان بيمار روانی بپردازد.
نوع  مخصوص  درمان  يك  با  پزشك  اين 
بيماری را تشخيص و به درمان آن اقدام می كرده 
به احتمال  او  درمان  چگونگی  و  نحوه  است. 
خيلی ضعيف شامل يك بيهوشی آزمايشی )شايد 
به  را  بيمار  آن  كمك  به  كه  بوده  هيپنوتيزم( 
بازگويی خويش ناگزيرمی سازد. او به گونه ای 
اعجاب انگيز  به كمك روش  ابتدايی و ساده، 
خود بيمار را معاينه می كرده و به كمك كلمات 

و بيانات موثر خود، بيماران را تحت معالجه 
قرارمی داده است.

با اعمال اين روش، پزشك معالج برای بيمار 
و  عصبی  وتوازن  كنترل  و  آهنگی  هم  روانی 
روحی را امكان پذير می ساخته است. البته اين 
او و منطبق  توانايی  تا آن جا كه در حد  كار 
ايران  در  روان پزشكی  و  روان كاوی  بادانش 
كاربرد  است.  داشته  اجرا  امكان  بود،  باستان 
آزمايشی  بيهوشی  چون  هم  روشی  اعمال  و 
)Hipnotisme( در مورد بيماری روانی به اين 
پزشك كمك می كرد تا با وظيفه سنگينی كه 
داشت درپی بردن به مشكالت و نكات ثقيل و 
مهم و علل رنجوری بيمار )كه بيماری روانی تا 
حدود قابل قبولی زاييده آن ها می باشند( پی ببرد. 
مانترپزشك روش مزبور را با دقت و دلسوزی 
برای مدتی طوالنی بر روی شخص بيمارانجام 
می داده است. البته نبايد تصور كرد كه اين شيوه 
درمان درهمان قالب هيپنوتيزم مدرن امروزی 
بوده، بلكه مانتره پزشك به كمك كلمات مقدس 
آسمانی می توانست بيمار روانی را از تلقين های 
بر  تسلط  وعدم  درونی  ناآرامی های  و  بيهوده 
باستان  ايران  در  روش،  اين  برهاند.  اعصاب 
قابل توجه ديگر پزشكان و دانشمندان ومخصوصا 
درباريان و پيشوايان مذهبی بود، به همين دليل 
درميان دسته های گوناگون پزشكان، اين گروه از 
پزشكان، طرفداران زيادی داشته و مردم ايشان 
درشمارتواناترين  ايشان  می داشتند.  گرامی  را 
اطباء در اين حرفه پراهميت به حساب می آمدند.

توانايی  و  پزشكی  هنر  مورد  در  چه  آن 
پزشكان ايران گفته شد، نمی تواند گويای استعداد 
خارق العاده نياكان ما در اين ميدان پرازمسئوليت 
باشد. بلكه بايد چنين پنداشت كه پزشكان آن زمان 
با لوازم ابتدايی خود و به عنوان تنها حربه شان در 
مقابل بيماران صعب العالج، با نيروی تفكروتسلط 
وايمان به انديشه پزشكی و توانايی حيرت انگيز 

خود، بيماران را درمان می كردند.
مقيدات قانونی زمان های پيشين در برخی موارد 
مبين آن هستند كه اگر پزشكی موفق به درمان 
بيماری نمی شد، احتماال او را قاتل می دانسته يا 
درشمارآن به حساب می آوردند. از سوی ديگر 
باوجود عدم توانايی نياكان ما در تهيه مواد و 
داروهای الزم كه دليلی جز عدم امكانات و گسترش 
پزشكی نداشته است، اشخاص فوق العاده مستعد 
دارای صالحيت آموختن دانش پزشكی، به كسب 
اين دانش مبادرت می ورزيده و به هم نوعان خود 

كمك می كردند.
زرشناس/  زهره  باستان/  ايران  در  پزشكي  منابع: 
اول،  شماره  اول،  سال  پزشكي  تاريخ  فصلنامه 

زمستان 1388
پزشكي و سير تحول درمان در ايران باستان/ حميد 
دوم،  سال  پزشكي  تاريخ  فصلنامه  پويا/  كاوياني 

شماره سوم، تابستان 1389
گياه درمانی و پزشكي در ايران باستان /محمد فريد 
سراج الدينی/ فصلنامه تاريخ پزشكي سال دوم، شماره 

دوم، بهار 1389
روش های درمان پزشكان زرتشتيان در ايران باستان/

دكتر اردشير خداداديان
پيشينه پزشكی در ايران باستان/داود رنجكش

نگاهی به حضور مانتره پزشك در ايران باستان

روان پزشک، زمزمه گر پیام ایزدی
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نگاه نو
ادامه از شماره 1065

من واقعا نگران بودم که باید این وسیله )میکروفن( 
را روی صورتم بگذارم. نیم ساعت زودتر آمدم که 
بتوانم این را بگذارم و هرجورشده به آن عادت کنم 
و این را خم کردند تا به چانه ام نخورد.  اما حساسیت 
یک مسئله است. بعضی بچه ها با المپ های فلورسنت 
اذیت می شوند؛ برخی با حساسیت به صدا مشکل دارند. 
می دانید، این ها همه متغیر هستند.  تصویری فکر کردن 
به من یک دید کلی از ذهن حیوانات داده است. یک 
حیوان بر اساس حواس اش فکرمی کند، نه زبان اش. او با 
تصاویر، با صداها، با بوها فکرمی کند. می دانید یک شیر 
آتش نشانی محله چقدر اطالعات در خود پنهان دارد. 
آن می داند چه کسانی، کِی آن جا بوده اند. آشنا بوده اند یا 
غریبه؟ این اطالعات خیلی جزئی هستند و نگاه کردن 
به این جزئیات دید خوبی از حیوانات به من داده است. 
ذهن حیوانات وهمین طورذهن من، اطالعات حسی 
را طبقه بندی می کنند. مردی روی اسب و مردی روی 
زمین، این دو کامالمتفاوت دیده می شوند. شما می توانید 
یک اسب داشته باشید که سوارکارش اذیت اش می کرده 
است درحالی که همین اسب با یک دامپزشک و نعل ساز 
کامال خوب است، ولی شما نمی توانید سوارش شوید. 
در مقابل اسب دیگری دارید که شاید نعل ساز او را زده 
 باشد و رابطه او با دامپزشک وحشتناک است، ولی 
می توانید سوارش شوید. گاوها همین طور هستند. مرد 

روی اسب با مردی روی دو پا؛ آن ها دو چیز متفاوت اند. 
می بینید، دو تصویر متفاوت هستند. می خواهم به این 
فکر کنید که این چقدر خاص است. درباره توانایی 
طبقه بندی اطالعات، من افراد زیادی را دیدم که در 
این کار خوب نیستند. وقتی من در حال عیب یابی یک 
وسیله یا مشکلی دریک کارخانه هستم، آن ها به نظر 
می رسد که اصال متوجه موضوع نیستند، اکنون به نظر 
شما آیا مسئله من آموزش افراد است؟ یا این تجهیزات 
اشکالی دارند؟ به عبارت دیگر، مجزا کردن و طبقه بندی 
مشکل تجهیزات، از مشکل افراد برای همه آسان نیست. 

فهمیده ام که افراد زیادی این مسئله رادارند. بگذارید 
بگوییم که مشکل تجهیزات یک مشکلی فرعی  است که 
باکاری ساده می توانم آن راحل کنم. افراد دیگر به شدت 
زمان می گذارند تا این را بفهمند.  بیایید فقط به یک چیز 
نگاه کنیم، مثال با امن تر کردن خطوط هوایی، مشکالت 
را حل می کنیم. من میلیون ها مایل در پرواز بودم. خیلی 
زیاد پرواز می کنم و اگر در FAA باشم، چیزی که بیشتر 
می خواهم مستقیم تماشا کنم چه چیزی است؟ آن دم 
هواپیماها است. می دانید در پنج خرابی مهلک بیست 
سال گذشته، دم هواپیما پایین می آید و همه چیز داخل 

اش را به هر شکلی شده نابود می کند.
می گردند،  هواپیما  دور  خلبان ها  وقتی که  و   
حدس می زنید چه اتفاق می افتد؟ آن ها اجزای داخل 
دم هواپیما را نمی ببینند. اکنون من همه آن اطالعات 
خاص را به ذهن می آورم. این خاص من است. حرکت 
فکر من از پایین به باال است )از جزء به کل(، من همه 
تکه های کوچک را برمی دارم و مثل یک پازل کنار هم 
می گذارم. اسبی بود که در حد مرگ از کاله کابوی 
مشکی می ترسید چون یک نفر با کاله کابوی مشکی 
آزارش داده بود. کاله کابوی سفید، به نظراوکامال 
خوب بود. حاال می بینید که دنیا نیازمند انواع مختلف 
ذهن ها است تا باهم کار کنند. ما باید برای پیشرفت 

همه ذهن ها کارکنیم و یکی از چیزهایی که در حین 
سفرها و جلسه های اوتیسمی که دارم، من را دیوانه 
می کند، این است که بچه های باهوش، تک و خاص 
زیادی می بینم که فقط اجتماعی نیستند و هیچ کس 
برای پیشرفت آن ها در چیزی که به آن عالقه دارند مثل 
علوم، کاری نمی کند و همه این ها، معلم علوم من را به 
یادم می آورد. معلم علوم من در فیلم )تمپل گرندین( 
خیلی زیبا نشان داده شد. من وقتی دبیرستان می رفتم، 
درس خواندن  به  اصال  بودم.  کودن  دانش آموزی 
اهمیت نمی دادم، تازمانی که در کالس علوم آقای 
کارالک را داشتم. که همان دکتر کارالک در فیلم بود. او 
من را به چالش کشید تا اتاقک خطای دید را بفهمم. این 
مسئله به ما می گوید که باید به بچه ها چیزهای جذابی 
 TED نشان داد. یکی از کارهایی که فکرمی کنم شاید
باید انجام دهد این  است که به تمام مدرسه ها در مورد 
همه سخنرانی های عالی TED خبر دهد و هم چنین 
اطالعات موجود در اینترنت را ارائه دهد تا این بچه ها 
را فعال کند. چون من این همه بچه های منحصربه فرد 
و خاص را می بینم، و معلم هایی که در مناطق دور 
از تکنولوژی نمی دانند چگونه  کار کنند. مسئله این 
است که شما می توانید ذهنی را که بیشتر برای یک 
نوع تفکر و شناخت، ساخته شده بشناسید و آن ها را 

اجتماعی تر کنید.
ادامه دارد...
Ted:منبع

سخنـرانی تمپـل گـرنـدین

 گردآوری: فرزانه قندریز

اختالل کنترل تکانه ها در سال 1838 توسط اسکیرول 
با اصطالح وسواس فکری غریزی شناخته شده و 
نام گذاری گردید و توصیفی بود برای رفتارهایی 
مقاومت  غیرقابل  تمایل  آن ها  مشخصه  وجه  که 
برای انجام این رفتارها، بدون انگیزه واضح بود. 
و  سائق ها  برابر  در  مقاومت  قدرت  بیماران  این 
یا وسوسه هایی که برای خود یا دیگری زیان بار 
مقاومت  به  قادر  مذکور  بیماران  و  ندارند  است، 
در برابر این تکانه ها، نیستند، گرچه ممکن است 
آگاهانه در مقابل تکانه مقاومت کنند یا نکنند و 
نیز ممکن است رفتارشان را طرح ریزی بکنند یا 
نکنند. بیماران مبتالبه این اختالل پیش از ارتکاب 
عمل، دچار تنش یا تحریک فزاینده ای می شوند و 
هنگام عمل احساس لذت، رضایت یا رهایی می کنند، 
ولی ممکن است احساس ندامت واقعی، سرزنش 
خویشتن و احساس گناه بکنند، که احساس لذت 

آنان را از بین می برد.

)Kleptomania( جنون دزدی
نوعی اختالل کنترل تکانه ها، به صورت ناتوانی 
مکرر برای مقاومت در مقابل تکانه های دزدی اشیایی 
است که برای مصرف شخصی ضرورتی ندارند و 
یا ارزش مادی خاصی ندارند، اشیای دزدیده شده 
پنهانی  به طور  یا  و  می شوند  انداخته  دور  اغلب 
گردیده  پنهان  خفا  در  یا  و  می شوند  بازگردانده 
و نگاهداری می شوند، در جنون دزدی که مانند 
سایر اختالل تکانه ها، شخص قبل از ارتکاب به 
عمل دزدی تنش و اضطراب قابل مالحظه ای داشته 
و پس از انجام عمل دزدی، احساس رضایت و 
کاهش تنش می نماید و معموال به احتمال گرفتار 
شدن خود نمی اندیشند و زمان دستگیری، دچار 
اضطراب که منجر به رنج و تحقیر می گردد، شده 
دزدیده شده  و شی  است  )هدف(  دزدی  نفس  و 
)هدف( نمی باشد. گروهی از روان شناسان این گونه 

دزدی ها را تکانه های پرخاشگرانه توصیف نموده 
و گروهی دیگر آن را نشانه ای از فقدان، جدایی و 
پایان روابط دانسته و )مالنی کالین( بیشتر روی 
دزدی کودکان، تاکید نموده و ریشه آن را در وحدت 
اولیه کودک با مادر بیان نموده است و به طورکلی 
نظریه های مختلف روان پویایی این گونه دزدی های 
بیمارگونه را وسیله ای پرخاشگرانه، وسیله برای دفاع 
در برابر ترس و صدمه دیدن، وسیله برای مقابله با 
اضطراب اختگی، وسیله ای برای ترمیم یا افزودن 
عزت نفس، وسیله ای به عنوان تحریک و جانشینی 

برای یک رابطه جنسی، می دانند.
روان درمانی بینش مدار که باهدف فهم انگیزش 
)مثل گناه، نیاز به تنبیه( و کنترل تکانه انجام می شود. 
رفتاردرمانی جهت یادگیری الگوهای رفتاری جدید 
و برخی از داروها نیز ممکن است در بعضی از 

بیماران موثر باشند.
معرفی فیلم

1964 )Marnie( مارنی
کارگردان: آلفرد هیچکاک
بازیگران: تیپی هدرن، شان 
مارتین  بیکر،  دایان  کانری، 

گیبل، لوییز لیدم و...
دختری به نام مارنی )تیپی 

هدرن( که بیماری دزدی دارد در شرکت های مختلف 
استخدام می شود و دست به سرقت می زند. مدیر 
یکی از این شرکت ها )شان کانری( با مارنی ازدواج 
می کند و با آگاهی از بیماری همسرش سعی می کند 

تا درباره گذشته او اطالعاتی به دست آورد.
آلفرد هیچکاک در مصاحبه با تروفو در مورد 
این فیلم اظهار می دارد: »ما هم چنان مارنی را از 
دید مارک نشان می دادیم و رضایت او را موقعی 
که دخترک را در حال دزدی می بیند، می رساندیم، 
تماشای دزدکی یک  به  نشان می دادم که  را  مرد 

دزدی واقعی مشغول است. 
بعد دزد را که همان مارنی است، دنبال می کرد 
و او را می گرفت و به صورتی جلوه می دهد که 

تصادفا با او برخورد نموده و بعد او را به زور تصرف 
می کند و درعین حال خود را خیلی عصبانی نشان 
می دهد. من مجبور بودم تمامی جنبه روان کاوی 
داستان را ساده کنم، می دانید که در اصل داستان، 
مارنی به خاطر شوهرش موافقت می کند هفته ای 

یک بار نزد روانشناس برود. 
تالش این زن برای پنهان کردن گذشته و زندگی 
واقعی اش قطعات جالبی را تشکیل می دهد که هم 
خنده دار است و هم غم انگیز. ولی در فیلم تمام 
این ها را دریک صحنه فشرده کردم که شوهر بود 
مارک  می داد،  انجام  را  روانی  تحلیل  که شخصا 
پول کسانی را که مارنی از آن ها دزدی کرده، پس 
او  که  نمی شود  ایجاد  احساس  این  و  است  داده 
زنی است که تحت تعقیب است یا خطری واقعی 

تهدیدش می کند.«

)Pyromania( جنون آتش افروزی
به صورت  حریق  کردن  برپا  از  است  عبارت 
مرتبط  آن  و هدفمند خصوصیات  مکرر، عمدی 
پیش  عاطفی  انگیختگی  یا  تنش  بااحساس  است 
از آتش افروزی یا شیفتگی، عالقه یا کنجکاوی در 
مورد آتش و مجذوبیت نسبت به آتش و فعالیت ها 
و تجهیزات مرتبط با آتش نشانی، احساس لذت، 
هنگام  یا  آتش افروزی  هنگام  تسکین  یا  رضایت 
مشاهده حریق یا شرکت در پیامدهای آن. بیماران 
ممکن است، پیش از شروع آتش افروزی تدارکات 

پیشرفته قابل مالحظه ای در نظر بگیرند.
مادی،  فواید  کسب  به منظور  آتش افروزی 
برای  اجتماعی-سیاسی،  ایدئولوژی  ابراز  جهت 
یا  ابراز خشم  مجرمانه،  اعمال  نگاه داشتن  مخفی 
انتقام جویی، بهبود شرایط زندگی، در پاسخ به یک 
هذیان یا توهم و یا درنتیجه اختالل قضاوت )مثال 
در زوال عقل، عقب ماندگی ذهنی، مسمومیت با 

مواد( انجام نمی شود.
درمان جنون آتش افروزی شامل درمان بینش مدار 
و رفتاردرمانی می شود. بیماران را باید به دقت تحت 

نظر گرفت، چون احتمال تکرار رفتار آتش افروزی 
و پی آمدهای خطرناک آن برای دیگران وجود دارد. 
ممکن است بستری کردن، بیمارستان های شبانه، یا 
سایر روش های سازمان یافته ضرورت داشته باشد. 
باید با صبر و  در کودکان جنون آتش افروزی را 
حوصله درمان کرد. درمان باید شامل خانواده درمانی 

و نظارت دقیق بر بیمار باشد.
معرفی فیلم

1996 )Cosi( کوزی
کارگردان: مارک جافی

مندلسون،  بن  بازیگران: 
باری اوتو،...

)بن  رایلی  لوئیس 
مندلسون( مرد جوان بیکاری 
برنامه  راستای  در  که  است 

جدید در یک بیمارستان روانی به عنوان کارگردان 
تاتر مشغول به کار می شود. 

او قصد دارد نمایش موزیکالی را با بازی بیماران 
بر صحنه برد...

داستان عشق دیوانه آتش افروز 
1995 )A Pyromaniac 's Love Story(

کارگردان: جاشوآ براند
بازیگران: ویلیام بالدوین، جان لگوئیزامو،..

یک نانوایی آتش می گیرد و به طور کامل ویران 
می شود. 

باعث  ناشناس  آتش افروز  این  کار  انگیزه 
برانگیختن چنان احساس یگانه ای در گروهی از 
آدم های مختلف و احساساتی می شود که همه آن ها 
به استثنای عامل واقعی حاضرند مسئولیت آن را به 

عهده بگیرند.
سادوک/ و  بالینی/کاپالن  روان پزشکی  دستنامه  منابع: 

ترجمه: دکتر محسن ارجمند، دکتر فرزین رضاعی، دکتر 
نادیا فغانی جدیدی/انتشارات ارجمند

سینما و روان پزشکی/دکتر ماهیار آذر/انتشارات ارجمند
راهنمای فیلم /بهزاد رحیمیان/نشر روزنه کار

قفسهنگاهی به اختالل کنترل تکانه ها در سینما

اصول طب داخلی 
هاریسون- بیماری های 

اعصاب
نویسنده: دنیل اچ لونستن و...دیگران

مترجم: فرزاد پورقاضی... و دیگران با مقدمه 
محمد حسین حریرچیان

ناشر: انتشارات تیمورزاده
قیمت: 660000 ریال

مانند  پزشکی  علوم  استادان  و  پیشروان 
را  خود  دانشجویان  پیوسته  دیگرعلوم، 
به خواندن منابع اصیل علمی تشویق می 
کنند. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 

ازجمله چنین منابعی درحوزه پزشکی به شمارمی آید که اینک با رعایت 
اصول خاص گرافیکی برای ارائه مطلب جهت یادگیری موثر دانشجویان به 

زیور طبع آراسته شده است. 
دانشجویان دراین جلد می توانند، بیماری های اعصاب را با صدها نمودار، 
جدول و تصاویررنگی دقیق، مطالعه کرده وبا توضیحات دقیق آن ها را به 
خاطر بسپارند. امید است گروهی ازهمین دانشجویان با بهره گیری ازتسلط 
هرچه بیشتر به زبان های دیگربتوانند چنین کتاب هایی را برای فرزندان 
آینده ترجمه کرده یا دانشجویان آینده ما، تالیفات دانش این سرزمین را به 
زبان های دیگرترجمه کنند وخود آثار برگرفته ازدیگران را به زبان اصلی 

مطالعه کرده و بهره ببرند.

روش ها و راهبردها در تعلیم و 
تربیت کودکان استثنایی
نویسندگان: پیتر کله، لورنا چان

مترجم: فرهاد ماهر
ناشر: انتشارات جیحون

قیمت:300000 ریال
مطلوب  دانشگاهی  و  علمی  کتاب های 
همواره بر دوپایه نوشته و تدوین می شوند 
یافته های  شامل  نظری  بخش  نخست 
پژوهشی و دوم بخش کاربردی و استفاده 
موردنظر  فنون  و  ها  درروش  ازنظریات 
علمی. کتاب روش ها و راهبردها در تعلیم 

و تربیت کودکان استثنایی، درکناربیان مفاهیم اساسی، نیاز کاربردی دانشجویان، 
مربیان و استادان این رشته را در جهت رسیدن به اهداف شان تامین کرده 
است. خالصه های هر فصل، هم چنین قسمت هایی بانام منابع بیشتر برای 
مطالعه و نمودارهای الزم، یاری کنندگان یادگیری و آموزش موثرتر برای 
دانشجویان، استادان و مربیان این حوزه هستند. چنان که می دانیم جامعه علمی و 
حرفه ای همواره ضرورت وجود منابع غنی از نظریه ها و روش های متفاوت در 
آموزش وپرورش کودکان استثنایی با نیازهای خاص ازجمله کودکان دارای بهره 
هوشی پایین، ناتوانی یادگیری، آشفتگی هیجانی، نابینایی، ناشنوایی، معلولیت 

جسمی و ... را یادآور شده است. این کتاب پاسخی به این یادآوری است.

ضروریات پاتوفیزیولوژی 
ریه )به همراه آموزش 

تفسیراسپیرومتری(
نویسنده: جان ب. وست، اندروم لوکس

مترجم: عطا کوهی
ناشر: انتشارات تیمورزاده

قیمت:250000 ریال
ریه  پاتوفیزیولوژی  ضروریات  کتاب 
کتاب  ویرایش  ازآخرین  ترجمه ای 
جان  پاتوفیزیولوژی  شده  بسیارشناخته 
وست متخصص بیماری های ریه و یکی 
از فیزیولوژیست های برجسته درسطح جهان 

است که با گزینش وافزودن بخش های مختصراز دیگرمنابع معتبر طب ریه وبه 
ضمیمه تعدادی از موارد بالینی شایع، دردسترس دانشجویان رشته های علوم پایه 
پزشکی، دانشجویان پزشکی و رزیدنت ها و تکنسین های آزمایشگاهی قرارمی 
گیرد. کتاب هایی این چنین به عنوان یک پل، مباحث علوم پایه را با نگاهی تحلیلی 
به مباحث بالینی و تشخیصی مرتبط می سازد و به دانشجویان کمک می کند که 
از رویکردی سازمان یافته تر در برخورد و درک عمیق از عالئم بیماری برخوردار 
شوند. این کتاب نیز مانند سایر آثار منتشرشده توسط ناشر از گرافیک مناسب 
جهت مطالعه موثر و یادگیری پایدار برای دانشجویان عزیز بهره گرفته است. 

کتاب فوق با نظارت دکتر خلیل انصارین به چاپ رسیده است.

معجزه وجود دارد
نویسنده: برایان ال. وایس، ایمی وایس

مترجم: زهره زاهدی
ناشر: انتشارات آینده درخشان

قیمت: 290000 ریال
دگرگونی دکتروایس به عنوان یک روان پزشک 
و دانشمند مطرح، از شک گرایی به اعتقاد 
به  آوردن  ایمان  و  متوالی  زندگی های  به 
معنویت، تاثیربزرگی بر کل جهان گذاشته 
است. اکنون او به همراهی دخترش ایمی 
وایس که به نوبه خود یک پزشک متخصص 
است، داستان هایی نوشته خوانندگانشان را 

بازگو می کنند. نویسندگان این داستان ها توضیح می دهند که چگونه تجربه فضای 
میان زندگی هایشان، باعث پیشرفت و رشد آن ها در زندگی حاضرشده است. هر 
داستان درس های عملی را ترسیم می کند که شما هم قادر به درک آن ها خواهید 
بود. کتاب معجزه وجود دارد که پراست از داستان های باورنکردنی اما حقیقی، 
ابزار آموزشی قابل مالحظه ای است که همه کس می تواند برای باال بردن کیفیت 
زندگی، متحول شدن درراه معنوی و تجربه شادی، محبت و خوشبختی بیشتر در 
لحظه حاضر، از آن استفاده کند و سرانجام درک کند ازآن جا که ما همه موجوداتی 

فناپذیر وازدرون معنوی هستیم، ترس از مرگ معنا ندارد. 

از رهایی 
تا   احساس گناه
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چگونه  و  كجا  را  متوسطه  و  ابتدايي  تحصيالت  سپيد: 
گذرانديد؟   

 بهمن ماه سال 1324 در محله سرچشمه تهران متولد شدم. 
دوران كودكي، منظورم دوران پيش از دبستان را كه به ياد 
مياورم اولين معلم خود را پدرم ديدم. ايشان بسيار به آموزش 
فرزندانش عالقه مند بود. البته من فرزند اول بودم آن زمان فقط 
يك خواهر كوچك داشتم. ايشان به ما آموزش هايي مي دادند 
كه امروزه خيلي جاري نيست. پدرم در همان زمان اشعار 
موالنا و حافظ را مي خواندند و به ياد دارم كه حافظه خوبي 
داشتم و بعضا با يك بار خواندن ايشان ياد مي گرفتم و به خاطر 
مي سپردم. باز يادم است كه گاه ايشان از من مي خواست كه 
اشعار ياد گرفته شده را بخوانم و من آن قدر مي خواندم كه 

خسته مي شد و مي فرمود كافي است!.  
بعدها كه از همين اشعار مي خواندم؛ ايشان مي گفتند »گفتم ياد 
بگير ولي نگفتم هميشه بخوان.... بايد بتواني معاني را درك كني« 
و در واقع در آن زمان به عنوان اولين معلم به من آموختند كه 
آنچه ياد مي گيرم و آنچه از محيط دريافت مي كنم را بايستي 
بفهمم و نسبت به آن ها  بينش پيدا كنم. دوران دبستان را در 
دبستان سنائي، در ميدان شاه قديم و قيام فعلي كه  به كوچه 
امام زاده يحيي نزديك بود گذراندم و من خاطرات خوبي از آن 
دوران تهران قديم دارم كه به شصت وچند سال قبل مي رسد. 
بعدها محلمان عوض شد و به ميدان امام حسين فعلي آمديم 
كه آن زمان ميدان فوزيه گفته مي شد. دوران دبيرستان را در 
دبيرستان محمدعلي فروغي واقع در همين ميدان گذراندم و 
با دوست نازنين و فقيد خودم مرحوم محمدحسن باستان 
حق كه روانش شاد باشد آشنا شدم. آن دوره سه ساله باهم 
همكالس بوديم و خيلي خاطرات خوبي از دوران نوجواني 
دارم. ايشان انسان وااليي بود. دوره دوم دبيرستان را به دبيرستان 
البرز آمدم و در سال 43 ازآنجا فارغ التحصيل شدم و بعد در 
كنكور شركت كردم كه قصه مفصلي دارد. نه من و نه دكتر 
باستان حق در دانشكده پزشكي قبول نشديم و ايشان دوره 
علوم آزمايشگاهي در اصفهان قبول شدند و من در دانشگاه 
تهران براي پزشكي نمره نياوردم البته نمره ام طوري بود كه 
مي توانستم به رشته هاي ديگر پزشكي بروم ولي حقيقت اين 
است كه از دوران كودكي آن قدر عالقه مند به پزشكي بودم كه 

حتي در ذهنم نمي گنجيد كه غير از پزشكي بخوانم.
سپيد: علت عالقه مندي تان چه بود؟

از دوم دبيرستان كه رشته طبيعي را انتخاب كردم احساس 
مي كردم كه پزشك كارهاي مهمي مي تواند انجام دهد. طبيعي 
است كه در دوران كودكي و نوجواني جز اين از مخيله انسان 
نمي گذرد كه مي تواند با درمان يك بيمار، انساني را نجات 
دهد. ضمن اينكه پزشك مقام وااليي در جامعه دارد. اين 
ذهنيات در من براي پزشكي كشش ايجاد مي كرد. البته گزينه 
ديگر اين بود كه وارد رشته هاي ادبي شوم چون از همان 
زمان عالقه مند به فرهنگ و ادبيات ايران بودم و از همان 
نوجواني شعر مي گفتم. منتها عالقه ام به رشته پزشكي بسيار 
غالب بود و اين شد كه در دوره دوم دبيرستان، رشته طبيعي 
را انتخاب كردم با اين فكر و اميد كه پزشك بشوم. نهايتا اين 
اتفاق در سال 43 نيفتاد و به رشته هاي ديگر هم عالقه اي 
نشان ندادم. همزمان در امتحان خاص دانشگاه پهلوي شيراز 
شركت كردم كه فقط در رشته پزشكي دانشجو مي گرفت و 
شايد براي رشته هاي ديگر هم كنكور جداگانه اي داشت كه 
درهرصورت من در كنكور پزشكي شركت كردم و نفر سوم 
شدم. اما خانواده به خاطر بيماري پدر و شرايط خاصي كه 
به لحاظ مالي داشتيم راضي نبودند كه به شيراز  بروم. نهايتا 
بااينكه من ثبت نام كرده بودم و پانصد تومان هم براي ثبت نام 
داده بودم البته شهريه چند برابر اين مبلغ بود منتها من پانصد 
تومان علي الحساب داده بودم انصراف دادم و در تهران ماندم. 
دانشگاه هم پانصد تومان را پس داد. زمان هم مي گذشت و من 
بايستي تصميم مي گرفتم كه چه كار كنم. پزشكي از بستگان در 
آمريكا بود كه با ايشان مشورت كردم و گفتند كه با شرايطي 
كه تو داري بيا اينجا و حداقل دوره پيش پزشكي را بگذران 
امتحاني به اسم MCAT برگزار مي شود كه اگر آن را  طي 
كني، مي تواني به رشته پزشكي بروي. منتها من سرباز بودم و 
امكان گرفتن پاسپورت وجود نداشت. الجرم ايشان پيشنهاد 
كرد كه يك رشته علوم پايه انتخاب كنم و با همان علوم پايه 
به آمريكا بروم و امتحان بدهم. ازآنجاكه نمره خوبي داشتم 
و غير از پزشكي همه جا مي توانستم ثبت نام كنم؛ به دانشكده 
علوم رفتم و در سال 47 ليسانس دانشكده علوم را دريافت 
كردم. البته نمره ام خيلي باالبود. نمره الف در آن زمان، هم رديف 

نوزده و بيست بود و بعد به خدمت سربازي رفتم.
سپيد: باالخره چه رشته اي را انتخاب كرديد؟

بيولوژي دانشكده علوم دانشگاه تهران را خواندم. 
سپيد: بعد چه شد؟ 

پس از گذراندن دوره ليسانس بايد به سربازي مي رفتم. بالفاصله 
هم نمي توانستم بروم بايد شش ماه صبر مي كردم تا نوبتم شود. 
مقداري زمان را از دست دادم البته به كالس زبان مي رفتم و 

بعد دو سال خدمت سربازي را طي كردم.
سپيد: چرا و چگونه  امريكا را انتخاب كرديد؟

براي رفتن به امريكا آماده شدم كه خودش داستان مفصلي 
دارد. در آن زمان بليت هواپيما گران و بهاي آن حدود پنج هزار 
تومان بود كه براي تامين آن با مشكل روبه رو بودم. الجرم با 
يك هواپيماي ارتشي كه ملزومات نظامي حمل مي كرد و مجوز 
پرواز  با آن را يكي از دوستان پدرم فراهم كرد و پنج شش 
روز با توقف در نقاط مختلف درراه بوديم به امريكا رسيدم.

سپيد: از چه دانشگاه هايي پذيرش داشتيد؟
من از دانشگاه اف اس يو يا دانشگاه ايالتي فلوريدا پذيرش 
داشتم منتها پذيرشم مشروط بود به جهت اينكه درس هاي 
دوره ليسانس با دوره پيش پزشكي)پري مديسين( انطباق 
نداشت. گفتند كه بايستي  يك سال اين دروس را بخوانيد تا 

بتواني در امتحان MCAT شركت كنيد.
گزينه دوم هم اين بود كه در مقطع فوق ليسانس تحصيل كنم و 
گفتند كه ظرف يك سال و نيم مي تواني فوق ليسانس بگيريد. 
من دومي را انتخاب كردم و رشته بيولوژي سلولي را خواندم 
و فوق ليسانس اين رشته را از دانشگاه ايالتي فلوريدا دريافت 
كردم و براي امتحان MCAT آماده شدم. سال 1353 اين اتفاق 
افتاد و با شكل گيري ازدواجم همزمان شد. اين بود كه به ايران 
آمدم تا ازدواج كنم و بعد به اتفاق همسرم به امريكا برگردم. 
در اين مدت هم تا حدودي از تحصيلم فاصله افتاد. چرخش 
روزگار در قضاياي زندگي دانشجوي ام خيلي دوران داشت. 
حقيقت اينكه مقداري هم مسائل مالي مطرح بود. حدود يك 
سال و نيم دو سالي كه در امريكا بودم شب ها كار مي كردم كه 
امور مالي ام تامين شود چون بايد مبلغي اضافه به اسم خارج 
از ايالت مي پرداختم كه رقم سنگيني بود و بايد كار مي كردم تا 
آن را تامين كنم. حقيقت اينكه از طبقه خانوادگي بااليي نبودم 
و در يك طبقه معمولي زير متوسط بودم و الجرم براي اينكه 
پس اندازي كرده باشم شروع به كاركردم و در آن سال متاهل 
هم شده بودم. كار زيادي ازم برنمي آمد جز اينكه تدريس كنم. 
درجاهاي مختلف ازجمله در دانش سراي عالي، دانشكده علوم، 
انستيتو علوم آزمايشگاهي و انستيتو تغذيه، دروس بيولوژي، 
بيولوژي سلولي و بافت شناسي ازجمله كتاب هاي دكتر بهادري 
اين  پايدار بدارد تدريس مي كردم.  ايشان را  را كه خداوند 
خاطرات را من از آن زمان دارم. به اين ترتيب وجوهي را پس انداز 
مي كردم. يك عضو هيات علمي دانشكده بهداشت به اسم دكتر 
صادقي زنجاني در زمان استاد دكتر نديم كه رييس دانشكده 
بهداشت بودند عالقه مند بود كه باهم كار تحقيقاتي كنيم. يك 
كار تحقيقاتي درزمينه ايمني سلولي باهم انجام داديم و ايشان 
از من خواستند كه در دانشكده بهداشت هم برخي دروس 
را تدريس كنم منتها اين معطوف بر اين بود كه دكتر نديم كه 
هميشه استاد من بوده و خواهند بود موافقت كنند. خيلي سخت 
قبول مي كردند كه يك فوق ليسانس براي دوره فوق ليسانس 
درس بدهد. آن زمان دوره هاي MSPH بود يادم نيست كه 
MPH هم بود يا نه. آنجا من تدريس را شروع كردم و دكتر 
صادقي زنجاني پيشنهاد كرد كه خودت هم دوره MSPH را 
بگذران و من امتحان دادم و پذيرفته شدم و دوباره شروع به 
دانشجويي كردم. البته تاثير زيادي هم بر درآمدم و دروسي كه 
تدريس مي كردم نداشت. وقت براي همه اين ها داشتم. عيال وار 
هم بودم و تمام وقت مشغول كار بودم و انگار حال و هواي 
برگشت به امريكا از ذهنم بيرون رفته بود. سال 55 كه مدرك 
MSPH را دريافت كردم؛ دوباره با آمريكا مكاتبه كردم و 
 MCAT گفتند كه با اين سابقه اي كه داري مي تواني امتحان
را بگذراني. من به امريكا رفتم و در اين امتحان قبول شدم. 
برگشتم كه كارهاي مربوط به همسرم را انجام دهم و به اتفاق 
به امريكا برگرديم. شايد يكي دو هفته مانده بود كه اين سفر 
را انجام دهيم كه هنگام مطالعه روزنامه اطالعات به يك مركز 
پزشكي جديدالتاسيس برخورد كردم كه با روش آمريكايي 
دانشجوي پزشكي پذيرش مي كرد با همان امتحان MCAT و 
آزمون تافل و سپس انتخاب از بين قبول شدگان با مصاحبه هاي 
متعدد. من امتحان دادم و نفر اول شدم با رزومه اي كه داشتم و 
زبانم هم خوب بود درنتيجه اين گزينه هم جلوي راهم قرار 
گرفت و خانواده ها از اين موضوع كه ما در مملكت خودمان 
مي مانيم بسيار استقبال كردند. شرايط آن زمان مثل حاال نبود 
كه خيلي از بچه ها دوست دارند كه زودتر از مملكت بروند؛ 
آن زمان خانواده ها عالقه مند بودند كه دورهم بمانند. اين تفرقي 
كه اكنون وجود دارد كه خودم هم به آن مبتال هستم آن زمان 
وجود نداشت. به اين ترتيب بااينكه مي توانستم در آمريكا هم 
پزشكي بخوانم همين جا دوباره دانشجو شدم يعني مي توانم با 
صراحت بگويم كه تمام عمرم را يا معلم بودم و يا دانشجو و 
يا هر دو. شايد هيچ كار ديگري بلد نبودم! به هرحال اين چنين 
اتفاق افتاد و در سال 62 دكتراي پزشكي را دريافت كردم. ديگر 
در آن زمان اين مركز به دانشگاه علوم پزشكي ايران تبديل شده 
بود و بالفاصله هم در دوره دستياري پذيرفته شدم و در سال 

65 متخصص روان پزشكي شدم.
سپيد: دوران تخصص را كدام دانشگاه گذرانديد؟

دوران تخصص را در دانشگاه علوم پزشكي تهران در گروه 
روان پزشكي بيمارستان روزبه بودم. بالفاصله هم در زمان وزارت 
دكتر مرندي به عنوان هيات علمي پذيرفته و در دانشگاه خودمان 

در بيمارستان روزبه با رتبه استادياري مشغول خدمت شدم.
سال آخر جنگ هم دانشگاه به من ماموريت داد كه به جنوب 
بروم. به دانشگاه علوم پزشكي اهواز رفتم و در آنجا به عنوان 
عضو هيات علمي مامور، هم در خدمت دانشگاه بودم و هم 
در خدمت رزمنده هايي كه براي درمان مراجعه مي كردند. 
به هرحال دوران ماموريت تمام شد و به تهران برگشتم و از 
آن زمان در بيمارستان روزبه شاغل هستم مراتب دانشياري 
و استادي را طي كردم. در اين دوران اتفاقات زيادي افتاد. 
سال ها مدير گروه روان پزشكي و به مدت شش هفت سال 
رييس بيمارستان بودم. همين طور كارهاي معلمي و فعاليت هاي 
پژوهشي را ادامه دادم و در همين پژوهش ها بود كه با سركار 

خانم دكتر قايلي آشنا شدم.
سپيد: بيشترين تاثير را در روند علمي شما كدام استاد داشت؟

اين شانس من بود كه با دكتر قايلي همكاري كنم. ارادت من 
به ايشان به دليل ديدگاه هاي عالمانه اي است كه در زمينه هاي 
مختلف دانش فارماكولوژي و فارموكو تراپي دارند. چون 
صحبت از پژوهش شد من به سايكوفارماكولوژي عالقه مند 
بودم ولي عالقه ديگرم سايكوپاتولوژي بود كه اين افتخار را 
پيدا كردم در كنار استاد داويديان زمان هاي زيادي را طي كنم. 
يا من به اتاق ايشان مي رفتم و يا ايشان افتخار مي دادند در 
بيمارستان روزبه به اتاق من تشريف مي آوردند و ساعت ها 
از  نمي رسيد بحث مي كرديم و من  تمام شدني  نظر  به  كه 
آموزش ها و تجربيات ارزشمند ايشان بهره مي بردم. در حقيقت 
همين ايشان بودند كه من را مريد كارل ياسپرس، سايكو 
پاتولوژيست و فيلسوف اگزيستانسياليست به وضوح خداشناس 
كردند. همان طور كه مي دانيد اگزيستانسياليسم وجوه مختلفي 
دارد يكي اگزيستانسياليسم مكتب هايدگر و نيچه و از اين قبيل 

فالسفه و ديگري اگزيستانسياليسم ياسپرسي.
سپيد: و بيشترين تفاوت اين ها درچيست؟

 ياسپرس عالوه بر اينكه يك سايكوپاتولوژيست بود يك 
روانشناس و روان پزشك و استاد دانشگاه هايدلبرگ هم بود. 

ضمن اينكه دكتراي فلسفه هم داشت. يك فرد جامع االشرافي 
در اين زمينه ها بود كه بعدها در جريان آلمان نازي مورد غضب 
واقع شد. به هرحال بسيار اثرگذار در تاريخ روان پزشكي و 
فلسفه اگزيستانسياليسم بود. من در كنار استاد داويديان با اين 
مرد بزرگ آشنا شدم. همين طور بايد ياد كنم از مرحوم دكتر 
غالمرضا بهرامي، كه خيلي بر گردن من حق داشت. همچنين 
استاد بزرگوار دكتر طريقتي كه آرزو مي كنم خداوند سالمت 
كامل را به ايشان برگرداند تا بيشتر بتوانيم در كنارشان باشيم. 
ايشان كسي بود كه روانشناسي كل نگر را به من آموزش داد 
و اينكه روان پزشكي فقط در حوزه مغز و جسم نيست بلكه 
در حوزه فضاي اجتماعي و وضعيت رواني خاص انسان و 
مجموعه آنچه انسان را مي سازد قرار دارد و من از اين اساتيد 
بزرگوار بسيار سپاسگزارم و خود را مديون اين بزرگواران 
مي دانم. به دنبال صحبتي كه از پژوهش شد به يادم آمد پژوهش 

بزرگي كه با حمايت مالي سازمان ملل متحد انجام دادم.
سپيد: همان پژوهشی كه بررسی آثار روانی جنگ بود؟

بله در سال 1378 از طريق سازمان ملل اعالم شد كه پژوهشي 
در خصوص آثار رواني جسماني حمله عراق به كويت صورت 
گيرد. در سال 1991 بود كه اين اتفاق افتاد و من پروپوزالي 
را در بخش عوارض رواني تهيه كردم كه توسط سازمان ملل 
مورد تاييد قرار گرفت و با حمايت وزارت بهداشت و حضور 
عالمانه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران و همكارانم در 
بيمارستان روزبه دكتر صادقي، دكتر رزاقي، دكتر عالقبند و 
همكاران متعدد ديگر و همين طور بعضي از دانشگاه هاي ديگر، 
اين كار در 9 استان به شكل يك پروژه بزرگ اجرا و در سال 
83 نتايج آن جمع آوري شد. البته بودجه اش توسط سازمان 
ملل پرداخت شد و من در سال 83 در ژنو، مقر سازمان ملل 
آن را ارائه و از آنچه اتفاق افتاده بود و كارهايي كه انجام شده 
بود دفاع كردم كه موردقبول و تاييد قرار گرفت و غرامت هايي 
كه بايد از صدمات وارده، دولت عراق يا افرادي كه مسئول 
اين حمالت بودند پرداخت مي كردند، دريافت شد. طبيعتا 

وزارت امور خارجه مسئول پيگيري اين كار بود. اين از كارهاي 
پژوهشي مهم و درواقع افتخار من بود كه توانستم به انجام 

آن دست پيدا كنم.
سپيد: گفتيد كه خانواده با رفتن شما به دانشگاه شيراز 
امريكا  بعد چطور متقاعد شدند كه در  مخالفت كردند 

ادامه تحصيل دهيد؟
آن زمان پدرم در بستر بيماري بود و شرايط خيلي سختي داشتيم. 
من فرزند اول خانواده بودم و در آن زمان هفده هيجده سال 
داشتم. ولي بعدها كه ليسانس گرفتم ديگر پدر را ازدست داده 
بوديم و خدمت سربازي را طي كرده بودم بنابراين شرايط براي 

مهاجرت مساعدتر بود. اين بود كه به امريكا رفتم.
سپيد: چند خواهر و برادر داريد؟

ما هفت نفر بوديم دو خواهر و پنج برادر كه يك خواهر را از 
دست داديم. برادرها و خواهرم افرادي با تحصيالت عالي هستند.

سپيد: در مورد ازدواجتان گفتيد چطور با همسرتان آشنا 
شديد و چند فرزند داريد؟

من قبل از رفتنم به امريكا از طريق يكي از دوستان با همسرم 
در حد اوليه آشنا شدم. ولي بعد كه به امريكا رفتم و به هرحال 
با دوري و شرايط سخت كاري و اينكه آن زمان تلفن و شرايط 
آسان ارتباطي فعلي نبود؛ به ايران برگشتم و در سال 53 از 

ايشان خواستگاري كردم و باهم ازدواج كرديم.
 MCAT به هرحال در اينجا پاگير شدم و بعد هم كه در امتحان
قبول شدم؛ سفر كوتاهي داشتم و كمتر از دو هفته برگشتم 
كه به اتفاق ايشان به امريكا برويم كه قضيه آگهي روزنامه 
اطالعات مطرح و عمال رفتنم به امريكا منتفي شد و من 

دانشجوي پزشكي شدم.
من هر سه فرزندم را در دوران دانشجويي از خداوند گرفتم. 
دختر بزرگم دكتراي علوم غذايي از سوئيس و هلند دارد 
كه اآلن هم ساكن آنجاست. فرزند ديگرم در استرالياست و 
مهندسي الكترونيك و فوق ليسانس دانشگاه آداليد استراليا را 
دارد و پسرم متخصص جراحي مغز و اعصاب است و دوران 

   خاطره کبیری

خالصه گفت و گو

سيد علی محمد ابهری خوش صحبت و با حوصله 
پذيرايمان بود. او استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران است. 
تحصيالت ابتدايي را در دبستان سنائي و تحصيالت متوسطه 
را در دبيرستان البرز آغاز كرد و در سال 1343 موفق به 
اخذ مدرك ديپلم گرديد. او تحصيالت عالي خود را در 
رشته كارشناسي بيولوژي دانشگاه تهران آغاز كرد و در 
سال 1352 موفق به دريافت درجه كارشناسي ارشد آموزش 
علوم از دانشگاه فلوريدا )آمريكا( گرديد. همچنين وي در 
سال 1355 درجه كارشناسي ارشد رشته پاتوبيولوژي را 

از دانشگاه تهران دريافت وتحصيالت خود را در رشته 
پزشكي در دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
آغاز كرد و در سال 1362 فارغ التحصيل شد. وي سپس 
از  به اخذ درجة تخصصي در رشتةروانپزشكي  موفق 
دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران گرديد. ايشان اكنون به 
عنوان عضو هيئت علمي گروه روانپزشكي در بخش مردانه 
1 بيمارستان روزبه مشغول به كار مي باشند. افتخارات: 
در  محترم جمهوري  رياست  جايزه  و  تقدير  لوح   -1
كسب رتبه دوم تحقيقات پزشكي كشور در زمينه علوم 
باليني در پنجمين جشنواره رازي- 1378 2- لوح تقدير 

و مدال رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران در 
كسب رتبه دوم تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

تهران در اولين جشنواره ابن سينا سال 1378
سمت های اجرائی )گذشته تاكنون(

1- رييس بيمارستان روزبه از سال 75-1370 2- مدير 
گروه روانپزشكي دانشگاه از سال 75-1370 3- رئيس 
از سال 1371-77  مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه 
4- رئيس بخش روانپزشكي بيمارستان روزبه از سال 
80-1376 5- معاون پژوهشي گروه روانپزشكي دانشگاه 

1378 تاكنون

اخالق در  جامعه به شدت افت پیدا کرده  است
سید علی ابهری، استاد روانپ زشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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رزيدنتي را در بيمارستان دكتر شريعتي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران طي كرده و همكار من و متخصص خوبي 
در جراحي مغز شده و به شوخي به او مي گويم كه من 

نرم افزاري كار مي كنم و تو سخت افزاري.
سپيد: چقدر در انتخاب رشته فرزندانتان تاثيرگذار 

بوديد؟
نمي دادند  نشان  پزشكي  رشته  به  عالقه اي  دخترانم 
اتوماتيك مي توانستم برايشان الگو باشم ولي خواست 
و استعداد و عاليقشان متفاوت بود. يك دخترم در 
اينجا در صنايع غذايي ليسانس و فوق ليسانس گرفت 
بعد هم براي ادامه تحصيل به سويس رفت و دكترا 
گرفت. دختر دوم اصال در حال و هواي علوم طبيعي 
نبود و برايش خوشايند هم نبود چون به رياضيات 
عالقه داشت و به همين دليل مهندس الكترونيك شد 
و در استراليا فوق ليسانس گرفت و مي خواهد دكترا 
بخواند؛ اما پسرم به نوعي با من همانندسازي كرد و 
عالقه مند به رشته پزشكي شد و به هيچ رشته ديگري 
هم عالقه اي نداشت. يعني درست من را به ياد خودم 
مي انداخت كه تمام اين پيچ وخم ها را طي كردم و بعد 
از دوازده سال پزشك شدم. همچنان كه دكتر باستان 
حق هم سه سال طول كشيد و باعالقه اي كه داشت 
وارد دانشكده پزشكي شد.  بعد از زمان بيشتري بعدازآن 
پيچ وخم هايي كه ذكر شد توانستم پزشك شوم. در سال 
43 ديپلم متوسطه را گرفتم و در سال 55 دانشجوي 
پزشكي شدم. هرچند كه در آن مدت بي كار هم نبودم 
و در دو رشته فوق ليسانس گرفتم. درعين حال معلم هم 
بودم و كارهاي پژوهشي هم درزمينه بهداشت انجام 
مي دادم. يادم است هيچ وقتي براي تفريحات معمول 
نداشتم و همسر و فرزندانم هم در اين سختي ها با من 
شريك بودند. به هرحال اين دوران طي شد و بعد هم 
با تاييد دانشگاه موردعالقه ام، به خدمت اين دانشگاه 

پرافتخار درآمدم.
سپيد: از سابقه آشنايي تان با دكتر باستان حق گفتيد. 

خاطره اي از آن دوران داريد؟
دوران سه ساله دبيرستان باهم خيلي مانوس بوديم. ضمن 
اينكه همكالس بوديم؛ همسايه هم بوديم و محل كار 
مرحوم پدرشان حاج محمد و عموي ايشان حاج صادق 
نزديك ما بود. يادم است يك دبير جغرافي داشتيم كه 
الكليك بود و مقداري خوراكي در جيبش مي گذاشت و 
جيبش هميشه آويزان بود و بعضي از بچه هاي بازيگوش 
از اين خوراكي ها يواشكي برمي داشتند. مرحوم دكتر 
باستان حق، كه  سبقه مذهبي هم داشت به من گفت 
پيش اين دبير برويم و به او بگوييم الكل را ترك كند. 
به هر صورت به اتفاق پيش اين دبير رفتيم و خيلي 

مودبانه و قريب به مضمون گفتيم كه اين جيب آويزان 
و خوردن خوراكي ها و اينكه دهانتان بوي بد مي دهد، 
مناسبشان شما نيست كه ايشان عصباني شد و گفت 
اين فضولي ها به شما نيامده و ما را از خودش راند؛ 
اما پس از چند ساعت سراغمان آمد و ما را كنار كشيد 
و گفت در روستايمان باغي داريم كه وقتي مي بينيم 
شكوفه هاي آن را سرمازده دلمان مي سوزد. اين كاري 
كه من با شما كردم درواقع تداعي همان موضوع بود. 
به نوعي مي خواست از ما دلجويي كند و بگويد كه 
من را آگاه كرديد اما من برخورد بدي با شما كردم و 
از ما طلب بخشش كرد. واقعيت اين است كه من به 
خاطر دارم كه بعدازآن زمان دهان آن معلم بو نمي داد 
و خوراكي و جيب آويزان هم مشاهده نشد و به من و 
مرحوم دكتر باستان حق توجه مهرآميز مي كرد. بعد از 
دوران دبيرستان يك مقداري بين ما فاصله افتاد. زماني 
كه ايشان در اصفهان علوم آزمايشگاهي مي خواند چند 
بار همديگر را مالقات كرديم و خاطرات دوران گذشته 
زنده شد؛ اما دوباره فاصله ها بيشتر شد. تا اينكه چند 
بار در محيط دانشگاه همديگر را ديديم و باهم ناهار 
خورديم. زماني هم كه در دانشكده علوم و دانشكده 
بهداشت تدريس مي كردم چند مالقات اتفاق افتاد. تا 
زماني كه استاديار گروه روان پزشكي شدم و ايشان پس 
از رياست بيمارستان دكتر شريعتي به رياست دانشكده 
پزشكي منصوب شد و آشنايي ها قوت گرفت. خاطره 
ديگري كه از ايشان دارم مربوط به سال 72 بود كه 
مرحوم دكتر باستان حق به من تلفن زد كه به عنوان 
عضو هيات پزشكي به حج بروم. گفتم من از خدا 
مي خواهم. گفت: پس چمدانت را ببند كه سه روز 
ديگر عازمي. گفتم من آمادگي براي سه روز ديگر 
بود خدا تو را طلبيده  اين  ايشان  ندارم. عين جمله 
آن وقت تو اماواگر مي آوري! گفتم ببخشيد همين اآلن 
بدون چمدان هم آماده ام. اين بود كه چمدانم را بستم 
و سه روز ديگر در فرودگاه بودم و در ظرف مدت 
سه روز همه كارها انجام شد و من در روز چهارم در 
هيات پزشكي به عنوان روان پزشك در مدينه بودم. اين 
خاطره شيرين ديگري است كه از دوست و همكالس 
بزرگوارم مرحوم دكتر باستان حق كه خداوند ايشان را 

غريق رحمت كند به ياد دارم.
سپيد: روان پزشكی رشته خاصی است، چقدر در 
روند زندگی تان تاثيرداشت و االن به جوان ترها 

پيشنهاد می كنيد كه اين رشته را بخوانند؟
بله روان پزشكي قطعا رشته خاصي است. يك روان پزشك 
حتما بايد پزشك باشد كه بتواند بيماري هاي جسمي و 
بعد اختالالت رواني را بشناسد؛ اما آيا فقط پزشك بودن 

و يا حتي متخصص شدن كافي است؟! معتقدم خير. يك 
روان پزشك بايد در حوزه ذهن اطالعات وسيع داشته 
باشد و درزمينه فرهنگ، ادبيات، مذهب، اخالق و علوم 
اجتماعي، ديدگاه وسيعي پيدا كند. اين نگراني در من و 
همكارانم وجود دارد كه نكند دستياران روان پزشكي از 
اين موارد مهم غافل شوند. لذا تمام تالشمان اين است 
كه كل نگري را در دستيارانمان رشد دهيم. واقعيت اين 
است كه انسان يك موجود جسماني نيست هرچند 
كه دانش آناتومي و فيزيولوژي بسيار مهم و ضروري 
است ولي ذهن انسان بايد شناخته شود. يك طبيب 
حتي اگر يك پزشك عمومي باشد بايد بداند كه فقط 
با آناتومي فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي سروكار ندارد. 
رواني كه در اين جسم وجود دارد مقدم بر جسم اوست. 
درست است كه وقتي جسم بيمار مي شود بر روان هم 
اثر مي گذارد اما روان هم روي جسم تاثيرگذار است. 
لذا ما در درجه اول ارتباط بين پزشك و بيمار را مهم 
مي دانيم. اين ارتباط زماني حاصل مي شود كه يك رابطه 
ذهني، بتواند شكل بگيرد و بيمار در مقابل پزشكش 
احساس امنيت و آرامش كند. بنابراين تاكيددارم كه 
دانشجوي پزشكي در كنار فيزيوپاتولوژي و شناخت 
بيماري ها، جراحي، پاتولوژي و راديولوژي و ديگر 
موضوعات ضروري پزشكي، حتما بايد آموزش هاي 
خاص و الزم در جهت شناخت و ورود به حوزه ذهن 
بيمار را نيز ببيند و بتواند تماميت وجود انسان را حس 
و با او ارتباط ذهني برقرار كند. در اين صورت است 
كه مي تواند درمان كاملي داشته باشد وگرنه درمان قطعا 
ناقص است. من احساس مي كنم متاسفانه يك مقداري 

اين جنبه ها كمرنگ شده است.
سپيد: براي كدام يك از حوزه هاي آموزش، پژوهش 

و درمان وقت بيشتري مي گذاريد؟
اين ها مكمل همديگر هستند. ما نمي توانيم به آن ها 
نباشد  آموزشي  تا  ولي  كنيم  نگاه  مستقل  به صورت 
پژوهشي صورت نمي گيرد. ابتدا بايد بياموزيم و آموزش 
دهيم و بعد در حوزه آموخته ها، پژوهش و توليد علم 
كنيم و درنهايت محصول آموزش و پژوهش در جهت 
درمان بيمار قرار گيرد. درماني كه از آموخته ها و توليدات 
پژوهشي دور باشد مسلما درمان ناقصي است. بنابراين 
اول آموزش كه مكمل آن پژوهش و محصول اين دو، 

درمان به نفع بيمار به ترتيب در اولويت هستند.
حقيقت اين است كه تمام وقت دانشگاهيم براي آموزش 
مي گذرد. اگر هم براي درمان كاري انجام مي دهم طبيعتا 
در بخش و درمانگاه است. شايد رسمي وجود دارد كه 
برخي از كساني كه استاد مي شوند؛ كمتر در درمانگاه 
حضور پيدا مي كنند. ولي من اعتقاددارم حتما در درمانگاه 

حضور يابم چون بخش مهمي از آموزش كه در درمانگاه 
است در بخش نيست. در آنجا هم كمتر درمانگر و 
بيشتر معلم هستم. ولي بدون پژوهش هم نمي توانم نفس 
بكشم. فكر مي كنم اين طبيعت وجودي من به عنوان 

يك معلم پزشك يا پزشك معلم است.
سپيد: چرا بين اين همه رشته روان پزشكي را انتخاب 

كرديد؟
از همان زماني كه پزشكي مي خواندم به اين نكته اشتغال 
ذهني داشتم كه انسان همين گوشت پوست واستخوان 
است يا ذهن او در شكل گيري مشكالت جسماني اش 
نقش اساسي دارد. جسم چقدر در سالمت رواني تاثير 
مي گذارد؟ اين مشغله ذهني من بود. ضمن اينكه به 
فلسفه، ادبيات، روانشناسي و موضوعات مربوط به ذهن 
عالقه مند بودم. مجموعه اين ها باعث شد كه يك سوگيري 
ذهني نسبت به روان پزشكي پيدا كنم. زماني كه دكتراي 
پزشكي را دريافت كردم به جز روان پزشكي به هيچ چيز 
ديگري فكر نمي كردم. اين آمادگي از قبل شكل گرفته بود 
به همين دليل بالفاصله در امتحان روان پزشكي شركت 
كردم و آموزش رشته موردعالقه خود را شروع كردم.

سپيد: اگر زمان به عقب برگردد بازهم همين راه را 
انتخاب مي كنيد؟

بدون ترديد. منتها تالش مي كنم باايمان راسخ تري كه 
خداوند ياري كننده بندگان خود است راه را ادامه دهم. 
من با حوادثي كه برايم پيش مي آمد خيلي مبارزه كردم. 
پيدا كردم.  را  نيستم چون راه خودم  گرچه پشيمان 
همان طور كه اشاره كردم از دوران كودكي تاكنون يا 
محصل بودم و يا معلم و به كار ديگري نپرداختم. گاهي 
شرايط زندگي انسان را مي شكند. زماني كه ازلحاظ مالي 
دچار مشكل بودم؛ زماني كه پدرم را ازدست داده بودم 
و زماني كه در دانشگاه شيراز پذيرفته شدم و نتوانستم 
بروم؛ ضربه هاي سهمگيني به من وارد شد. يا حادثه 
تلخ از دست دادن مادرم. اين ها حوادث بدي بود كه 
در سرنوشتم تاثير داشت. ولي شعارم در زندگي چهار 
كلمه است البته نمي دانم كامل است يا نه ولي اين شعار 
فردي من است »توكل، عشق، تالش، اميد.« اگر انسان 
اين ها را داشته باشد از پا نمي نشيند و حركت را ادامه 
مي دهد. اگر توكل داشته باشد خداوند هم مي بيند كه 
بنده اش تالش مي كند پس كمكش مي كند. اگر عشق 
داشته باشد در اين صورت انگيزه پيدا مي كند و سستي 
را به خودش راه نمي دهد. با اميد به آينده نگاه روشني 
داشته و تالش را بيشتر مي كند. البته من از لطف خانم 
دكتر سپاسگزارم كه به همسرم اشاره داشتند واقعيت 
اين است كه در اين چهل ويك سالي كه از زندگي 
مشتركمان مي گذرد اگر حمايت ها و صبر و بردباري 
و تحمل همسر گران قدرم نبود قطعا تالش هايم يا به 
ثمر نمي رسيد و يا با مشكالت بيشتري روبه رو مي شدم 

من به ايشان مديون هستم.
سپيد: رابطه شما با فرزندانتان چگونه است؟

ازآنجاكه شاهد مراتب رشد رواني خوب فرزندانم بوده ام 
در تصميم گيري ها باهم هماهنگ بوديم. به مثالي در اين 
مورداشاره مي كنم. پسرم كه اآلن جراح مغز و اعصاب 
است به دليل شرايط خاص و سختگيري كه حاكم 
بر مدرسه اش بود دچار تنش شد باهم به اين نتيجه 
رسيديم كه مدرسه اش را عوض كنيم چون سالمت 
رواني در درجه اول اهميت است و بعد ديديم در فاصله 
كوتاهي تنش از بين رفت و بعد هم راه خودش را پيدا 
كرد. در حال حاضر هم فرد موفقي است. در مورد 
دو فرزند ديگرم هم به همين منوال بود. من فشاري 
ازلحاظ اينكه چه كار كنند وارد نكردم و حسم اين بود 
كه به جاي اينكه به بچه ها القا كنيم چه كار كنند بايد به 
فكر و احساس مشروع و منطقي شان احترام بگذاريم 
و به آنان كمك كنيم تا به اهداف موردنظرشان دست 

يابند و خدا را شكر مي كنم كه موفق هستند.
استاد سختگيري هستيد، راست  سپيد: می گويند 

می گويند؟
مي توانم بگويم بله. چون اعتقاددارم دانشجو و دستيار، 
بايستي آنچه براي او مقررشده ياد بگيرد. به طور مثال 
كنفرانس هاي  مسئول  كه  است  طوالني  سال هاي 
بودم  آن زمان كه مدير گروه  بيمارستان هستم؛ چه 
و چه بعدازآن كه اين مسئوليت ادامه داشت معتقدم 
كه كنفرانس ها آموزش هاي زيادي براي رزيدنت ها و 
دانشجويان دارد كه وقتي در آن حضور پيدا نمي كنند 
واقعا قلبم آزرده مي شود و به نوعي در ارزيابي آن ها 
اين را اعمال مي كنم. با توجه به اينكه حداقل ده سال 
عضو هيات ممتحنه و دبير ارتقا و بعدازآن در ده سال 
اخير هم عضو هيات برد روان پزشكي بودم؛ واقعيت 
اينكه سواالت سختي طرح مي كنم. البته بيشتر عالقه 
داشته ام سواالتم بيمار محور باشد و از سواالت ريز 
حاشيه اي پرهيز مي كردم. چون آنچه يك متخصص 
بايد بداند بيماري بيمار و مديريت درمان اوست. به 
زبان عاميانه بايد سواد كاملي نسبت به تخصصش پيدا 
كند. بله در امتحانات در حضور يا عدم حضور آن ها و 
نيز انجام وظايف در بخش و درمانگاه بسيار سختگير 
هستم؛ اما زماني كه به عنوان معلم در خدمت عزيزانم 

بسيار با آن ها مهربانم.

 حمیده طاهری
سيد علي احمدي ابهري 72 سال دارد. از چهره های نام آشنای روانپزشكی 
ايران است. مردی كه سالها در بيمارستان روزبه منشا خدمات زيادی شد.ابهری 
سال 43 در تهران ديپلمش را گرفت و با 12 سال فاصله وارد دانشكده 
پزشكی دانشگاه تهران شد تا به آرزوی دوران كودكی اش برسد.او سال 
ها به آرزويش وفادار ماند و با تالش و پشتكار تبديل به يكی از چهره های 
مطرح جامعه پزشكی شد.  حاال ابهری پس از سال ها تدريس و درمان 
می گويد كه  بيماری های روان تنی را مهم ترين خطر پيش روی جامعه 
بحران زده ايران می داند و می گويد )بيماری های روان تنی هشدار جدی 
جامعه آسيب خورده ماست و بايد زنگ های خطر را به صدا دربياوريم . 
حتی سرطان  جز بيماری های روان تنی محسوب می شود كه اختالل در 
سيستم در ايمنی بدن است، مسايلی كه نديده گرفته می شود ولی سالمت 

جامعه را تهديد می كند.(
ابهری وضعيت روانی جامعه  را مناسب ارزيابی نمی كند و می گويد 
كه خشونت و بحران های روحی در كمين جامعه است كه بايد آن را 
جدی گرفت و می گويد: )با نقش پررنگ مديا و رسانه های جمعی هر 
روز آسيب هايی كه زمانی به چشم جامعه نمی آمد و نمود نداشت هر روز 
بيشتر و بيشتر نمايان می شود. اخالق در جامعه به شدت افت پيدا كرده 
است و ما در رفتارهای جامعه به وضوح می بينيم. رفتاری كه با بچه ها 
می شود، خشونت های رايج عجيب و غريبی كه هر روز می بينيم همه 
و همه نشان دهنده اين است كه معنويت به شدت افت پيدا كرده است.
رابطه معنوی ديگر نيست. ماديات در اولويت قرار گرفته است. مالک ها 
به شدت مادی شده است و اين برای جامعه ای كه با يك سری آرمان و 
براساس اخالق گرفته هشدار بسيار جدی است.  ابهری می گويد كه جامعه 
پزشكی هم از اين آسيب در امان نمانده است: ما به تحرک قوی تری نياز 
داريم تا به يك ساختار منسجمی از اخالق حرفه ای برسيم. ما بحران را 
داريم و در ارتباط مستقيم با بحران اخالقی جامعه است ولی تاكيد هم 
می كنم اين نقص به سيستم آموزشی و نقص در آموزش ما هم برمی 
گردد بسياری از پزشكان جوان ما اگر دچار قصوری می شوند و مورد 
بازخواست كه قرار می گيرند معلوم می شود اصال عوارض دارو و يا 
درمانی را به درستی نمی دانستند و واقعا به صورت غير عمد مرتكب 

اشتباهی شده اند چون به درستی به آنها آموزش داده نشده بود.

تاریخ

سپيد: در مورد عالقه مندي هايتان بگوييد.
 به تاريخ ايران، به فرهنگ ايران و به خصوص به شعراي ارزشمند كشورم 

ارادت دارم. نظامي گنجوي، عطار نيشابوري و حافظ شيرازي...
سپيد: شاعر مورد عالقه تان كيست؟

حافظ. مخمور جام عشقم ساقي بده شرابي/ پر كن قدح كه بي مي مجلس 
ندارد آبي يكي از زيباترين لحظه هايي كه به ياد مي آورم مربوط به سالي بود 
كه يكي از دانشجويانم، دو بيت از اشعار حافظ را كه با خط خوش نستعليق 
خودش نوشته بود براي روز معلم به من هديه داد. »راهي است راه عشق كه 
هيچش كناره نيست/ آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست/ فرصت شمر 
طريقه رندي كه اين نشان/ چون راه گنج بر همه كس آشكاره نيست« اين قدر 
لطف و حس اين دانشجو برايم تاثيرگذار بود كه نوشته را قاب و در اتاقم 
نصب كردم و هرروز جلو چشمم است و هيچ گاه از يادم نمي رود. مي دانيد 
حافظ زماني كه از مي، پيمانه و ساقي و ميكده و پير خرابات و رندي ياد 
مي كند دقيقا همان مفاهيمي است كه در فضاي انتزاعي ذهن ياد مي شود او 
هرگز معناي مادي اين استعاره ها را در ذهن نداشته و رسيدن به بصيرت اجزاي 
ذهن و تعالي انسان موردنظرش بوده است. به همين دليل حافظ شاعر مراد من 
است و بعد از او، به عطار نيشابوري، موالنا و بخصوص نظامي گنجوي با همه 
زيبايي هاي روان شناختي كه در اشعار او نهفته است عالقه مندم. غير از شعر 
و ادبيات به برخي مكاتب فلسفي )كه از مفاهيم انتزاعي شعرايي كه يادكردم 
دور نيستند( نيز عالقه دارم و همان طور كه گفتم اگزيستانسياليسم ياسپرسي 
را بسيار دوست دارم. موسيقي زيباي سنتي ايراني را هم بسيار دوست دارم. 
به اندازه كافي دوندگي  پرتحركم و  نيستم ولي خيلي  اهل ورزش  متاسفانه 
دارم. بيشترين اوقاتم را غير از كارهاي آموزش و پژوهش و مقوله درمان، 
خواندن كتاب مي گيرد تالش مي كنم كتاب هاي موردعالقه ام را كه وارد بازار 

مي شود حتي المقدور تهيه كنم.
سپيد: يكي از شعرهاي اخير خود را بخوانيد.

مواردي از غزل با محتواي عرفاني دارم ولي حقيقت آنكه شعر في البداهه 
بدون ويرايش را خيلي دوست دارم در ايام نوروز كه براي ديدار دخترم رفته 
بودم در كنار پنجره اتاقش نشسته بودم و از پنجره بيرون را تماشا مي كردم 
كه ديدم گل هاي نرگس روييده اند و زيبايي شان موجب شد بالفاصله بگويم:  
نرگس آمد دشت رنگ آميز شد/ نغمه ها آهنگ ها هر دم طرب انگيز شد/ الي آخر 
كه در وصف بهار بود. بعد ديدم كه در وايبر دوست عزيزم استاد دكتر احمد 
جليلي هستند و اين شعرها را برايشان ارسال كردم و ايشان لطف كردند و 
گفتند بيتي هم راجب روزبه بگو، بالفاصله گفتم: روزبه را روز به سازيم با 
عشق و اميد/ تا بهاران خوش كندجا هر زمان پاييز شد. البته واضح است 
در اشعار توصيفي معنايي بودن فداي توصيف مي شود گرچه اشعار توصيفي 

هم جاي خود را دارند.
سپيد: اشعارتان را هم منتشر كرديد؟

پراكنده چاپ شده ولي هنوز مدونشان نكرده ام ولي عالقه مندم كه اين كار 
را انجام دهم.

سپيد: شيرين ترين و تلخ ترين خاطره زندگي تان را به ياد داريد؟
شيرين ترين خاطره زندگي ام شروع دانشجويي پزشكي و تخصص و تولد سه 

فرزندم هستند و تلخ ترين هم از دست دادن پدر و مادرم.
سپيد: توجه نكردن به چه اصولي شما را ناراحت مي كند؟

عدم رعايت اخالق حرفه اي يا پروفشناليزم پزشكي. كساني كه بيمار را به خوبي 
نمي بينند و با او ارتباط خوبي برقرار نمي كنند و دانش مناسب براي پذيرفتن 
لذا  مي كند.  آزرده  را  من  به شدت  اين ها  ندارند.  بيماران  درمان  مديريت  و 
اعتقاددارم پروفشناليزم يا اخالق حرفه اي پزشكي فوق العاده مهم است و خيلي 
بايد بر آن تكيه كرد و به آن بها داد. پروفشناليزم فقط رعايت اخالق متدوال 
نيست بلكه عالوه بر آن داشتن يا نداشتن مطالعه كافي هم جز موضوعات 
مهم و اصولي پروفشناليزم است. اگر كسي به عنوان يك متخصص بيماري را 
مي بيند كه آموخته هاي الزم را نداشته و خودش را به روز نكرده باشد نمي تواند 
اخالق حرفه اي را درست رعايت كند. بخصوص رعايت اخالق در حوزه 
روان پزشكي فوق العاده مهم است. چون روان پزشك مي تواند در ذهن نفوذ 
كند. روان پزشك در يك فضاي خصوصي مي تواند كنترل بيمار و ذهن بيمار 
را در اختيار خودش بگيرد لذا بايستي اخالق عمومي و در كنارش اخالق 
امر در رشته هاي ديگر  اين  البته  از هرزماني رعايت كند.  حرفه اي را بيش 
پزشكي هم صادق است اما در روان پزشكي اهميت بيشتري دارد تخطي ولو 

ناچيز از اين اصول به شدت آزرده ام مي كند.
سپيد: شما نگاه غالب جامعه به روان پزشك ها را مي دانيد؟

بله. با توجه به اينكه بيش از سي سال است كه در حوزه روان پزشكي وارد 
مسائل اجتماعي و دانشگاه شده ام؛ مي دانم كه انگ يا برچسب در روان پزشكي 
نگرش  جامعه  اوايل  مي آورم؛  ياد  به  آنچه  اساس  بر  است.  مهمي  موضوع 
انگ آميز قوي تري داشت اما تدريجا آگاه شد كه روان پزشكي فقط مديريت 
درمان براي بيمار رواني سخت نيست بلكه در بسياري از حوزه ها مانند رفاه 
و آرامش رواني فرد، رفاه و آرامش خانواده و تعليم و تربيت فرزندان و جامعه 
مي تواند نقش اثرگذاري داشته باشد. به همين جهت در مطب ها و حتي در 
درمانگاه بيمارستان روزبه بيماران سخت رواني تنها مراجعه كنندگان نيستند 
و افراد براي مشورت در مورد چگونگي ارتباط با همسر، اختالف زناشويي، 
اختالف بين افراد خانواده مانند والدين و فرزندان و... مراجعه مي كنند. اين 
نشان مي دهد كه انگ كمرنگ و آگاهي جامعه در خصوص اينكه روان پزشكي 

چه آثار مثبت وسيعي در بهداشت رواني دارد بيشتر مي شود.

روانپـزشـک شـاعـر
اخالق در  جامعه به شدت افت پیدا کرده  است

سید علی ابهری، استاد روانپ زشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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که جان دارد و جان شیرین خوش است...
داده  نشان  زیادی  تحقیقات  نه،  یا  کنید  باور 
است افرادی که بعد از حوادث و سوانح دچار 
زندگی  همچنان  شده اند،  شدید  معلولیت های 
و زنده ماندن را به مردن ترجیح داده اند و البته 
بیشترشان گفته اند پیش از حادثه فکر می کردند اگر روزی معلولیتی 
پیدا کنند، ترجیح می دهند بمیرند تا اینکه با معلولیت زندگی کنند. 
این معجزه و قدرت زندگی است که بیشتر انسان ها را در مواجهه 
با شرایطی که به نظرشان »فجیع« و »غیرقابل مدارا« می نماید، به 

ادامه دادن در هر شرایطی عاشق تر می کند. 

معلول  اگر  می کنید  فکر  که  هستید  کسانی  از  یکی  هم  شما  اگر 
شوید حتما مرگ را بر زندگی همراه با معلولیت ترجیح خواهید 
هنگام  شاید  می کنید؛  اشتباه  شاید  که  بدهید  را  احتمال  این  داد، 
قرار گرفتن در بطن یک اتفاق و تجربه، دیدگاهتان به آن تجربه و 

زندگی طور دیگری شد. 
حاال پس از خواندن این مقدمه، این خبر را بخوانید: »20 فرد معلول 
در خیریه قشقایی شبستر مسموم شده اند و 2 نفر آنها جان باخته اند.«

 این اولین بار نیست که افراد دارای معلولیت به دلیل خوردن غذای 
نیز  تیر 1395  مانده مسموم می شوند و می میرند.  غیربهداشتی و 
از  نفر   2 و  ذهنی گرگان مسموم شدند  معلوالن  مرکز  در  نفر   8

آنها درگذشتند. دی 1393 نیز مسمومیت 32 فرد معلول ذهنی در 
آسایشگاه »پدربزرگ« در پاکدشت و فوت 3 نفر گزارش شد. اما 
ارقام فوت معلوالن به چشم نمی آید؟ چرا این  این آمار و  چرا 
ندارد؟  اجتماعی  بازتاب  غیرمعلول  افراد  مرگ  اندازه  به  اخبار 
مورد  در  می دهند  به خودشان حق  غیرمعلول  افراد  عموم  چون 
»حق زندگی« افراد معلول و دارای شرایط مختلف بدنی و ذهنی 
قضاوت کنند و برداشت مبتنی بر تفکر غیرمعلولیت این است که 
»همان بهتر که معلوالن بمیرند«؛ مخصوصا اگر در آسایشگاه ها و 

مراکز نگهداری باشند. 
این گونه پیشداوری های مبتنی بر لذت نبردن معلوالن از زندگی، رنج 

مداوم آنها، مرگ به مثابه راحت شدن از معلولیت و بی سرپناهی و 
سرباربودن باعث می شود افراد غیرمعلول به راحتی برای حق حیات 

معلوالن نسخه بپیچند. 
این بی توجهی به اخبار غم انگیز مرگ افراد معلول در آسایشگاه ها 
در قضاوت های جامعه غیرمعلول گرا و افرادی ریشه دارد که فکر 
زندگی  به  را  مرگ  شوند،  دچار  معلولیتی  به  روزی  اگر  می کنند 

ترجیح می دهند، اما لطفا مقدمه این یادداشت را دوباره بخوانید.
افراد معلول هم حق حیات دارند و جانی شیرین که برای خودشان 
و عزیزانشان خوش است. از کنار آمار مرگ و میر آنها بی تفاوت 

عبور نکنیم و به مرگشان رضایت ندهیم.

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد

آغاز نظام ارجاع الکترونیک در کشور

 در حال حاضر یک چهارم زنان ایرانی یعنی 24/1 
درصد چاق هستند و یک سوم آنها نیز اضافه وزن 
دارند. این آمار به این معناست که ۶0 درصد زنان 
ایرانی دچار چاقی یا اضافه وزن هستند. سخنگوی 
وزارت بهداشت با بیان این آمار، از افزایش چاقی و 
اضافه وزن در کشور صحبت کرد که این قضیه هم 
در مردان و هم در زنان ایرانی اتفاق افتاده است: 
»عالوه بر زنان، یک هفتم مردان ایرانی یعنی 13/8 
درصد چاق و یک سوم آنها یعنی 35/3 درصد دچار 
مردان  که مجموعا 50 درصد  اضافه وزن هستند 
می دهد،  نشان   ما  بررسی های  می دهد.  تشکیل  را 
میزان چاقی در کشور نسبت به 35 سال گذشته 5 
برابر شده و اکنون 11 میلیون نفر چاق در کشور 
داریم. همچنین میزان اضافه وزن ما نسبت به 35 
سال گذشته 3 برابر شده و هم اکنون در کشور 18 
میلیون نفر دچار مشکل اضافه وزن هستند، بنابراین 
یا  ایرانی یا چاق اند  29 میلیون نفر از 80 میلیون 

اضافه وزن دارند.« 
برای  قائم مقام وزارت بهداشت  از عللی که  یکی 
افزایش چاقی در کشور برشمرد، کم تحرکی بود که 
آمار نگران کننده ای دارد: »90 تا 95 درصد زنان و 
مردان بالغ ایرانی بی تحرکی هستند؛ یعنی فعالیت 
فیزیکی مناسبی ندارند. عالوه بر این، 30 درصد از 
غذایی که ما ایرانی ها می خوریم، اضافه است. با این 
اوصاف باید بدانیم عالوه بر اینکه چاقی و اضافه 
وزن خودش نوعی بیماری محسوب می شود، موجب 
بروز بیماری های قلبی- عروقی، به ویژه سکته های 
مغزی و قلبی، دیابت و افزایش سرطان می شود و 
طول عمر افراد چاق یا دارای اضافه وزن از افراد 

با وزن ایده آل کمتر است.« 

آغاز نظام ارجاع الکترونیک از استان 
گلستان 

برقراری نظام ارجاع الکترونیک از استان گلستان 
کلید خورده و فاز اول آن به زودی در 10 استان 
با بیان این  دیگر اجرایی می شود. دکتر حریرچی 
خبر در مورد جزییات اجرای آن گفت: »فاز اول 
نظام ارجاع الکترونیک مربوط به مناطق زیر 20 هزار 
نفر، فاز دوم آن مربوط به شهرهای زیر 100 هزار 
نفر و فاز سوم آن مربوط به کالنشهرها و شهرهای 
باالی 100 هزار نفر است که به تدریج در کشور 

گسترش می یابد.« 
به گفته وی، هدف از برقراری نظام ارجاع الکترونیک 
در کشور، اجرای درست آن است و مردم هم باید در 
اجرای آن با وزارت بهداشت همکاری کنند چون ما 
ایرانی ها عادت کرده ایم همیشه اولین مراجعات مان 
به پزشک متخصص،  فوق تخصص یا بیمارستان ها 
باشد، در حالی که در کشورهای دنیا افراد نمی توانند 
مستقیم به پزشک متخصص یا  فوق تخصص مراجعه 
کنند، بلکه حتما پزشک خانواده آنها باید این موضوع 
را تشخیص دهد چون پزشک خانواده با بیماری فرد 

و خانواده اش آشنایی دارد و می تواند درمان های اولیه 
را انجام  دهد و در موارد ضروری افراد را به پزشک 

متخصص یا  فوق تخصص ارجاع  دهد. 
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر همکاری مردم 
با وزارت بهداشت برای اجرای بهتر طرح پزشک 
خانواده، توضیح داد: »در این راستا سامانه های متعددی 
سالمت  بیمه  سازمان  در  و  بهداشت  وزارت  در 
تشکیل شده که برای ارائه خدمات سطح 1 سامانه 
سیاب )سند تبادل الکترونیک نظام ارجاع در سطح 
یک مراکز بهداشتی- درمانی(، سامانه سنا برای ارائه 
خدمات سطح 2 )سند تبادل الکترونیک نظام ارجاع 
در سطح 2 مراکز بهداشتی- درمانی( ایجاد شده و 
سامانه سما برای مدیریت ارجاع درمان سازمان بیمه 
سالمت است.« دکتر حریرچی ادامه داد: »در گام های 
بعدی نسخه الکترونیک هم به این مجموعه اضافه  
می شود تا به نقطه ای برسیم که تمام مراجعات مان 
از طریق نظام ارجاع الکترونیک باشد. عالوه بر این، 
اینکه دفترچه بیمه مانند یک چک سفیدامضا باشد 
و فرد برای یک بیماری ساده به بیمارستان مراجعه 
و از چند جا دارو تهیه کند و حتی برخی از داروها 

را استفاده هم نکند، به صرفه نیست.« 

در ایران مصرف داروی مسکن برای 
بیماران صعب العالج کمتر از حد مجاز 

است
برای  مسکن  و  داروهای ضددرد  مصرف  میزان   
بیماری های صعب العالج موضوع دیگری بود که 
سخنگوی وزارت بهداشت به آن اشاره کرد: »طبق 
آمار سازمان جهانی بهداشت، میزان مصرف داروهای 
مسکن ضددرد قانونی در کشور ما نسبت به میزان 
سرطان موجود در کشور و بیماری های مزمن موجود 
کمتر از استانداردهای تعیین شده است و این موضوع 
باعث می شود یا بیماران درد را تحمل کنند یا مسکن 
را از بازار غیرقانونی شبه مخدر به دست آورند.« 

قائم مقام وزارت بهداشت در این زمینه از راهکار 
وزارت بهداشت سخن گفت: »اقدام وزارت بهداشت 
این است که مسکن های قانونی را در داروخانه های 
بیمارستانی و داروخانه های منتخب که تحت کنترل 
به صورت  و  پزشکان  تجویز  با  دارند،  قرار  کامل 
این  نباید  البته  برساند.  مردم  دست  به  کنترل شده 
موادمخدر  توزیع  مانند  موضوعاتی  با  را  موضوع 
که البته برای کاهش آسیب است، اشتباه بگیریم.« 

جریان کتک خوردن بیمار در آی سی یو 
چه بود؟

در چند روز اخیر فیلمی در فضای مجازی پخش 
شد مبنی بر اینکه در بخش  آی سی یو بیمارستانی 
شتم  و  مورد ضرب  بهیار  توسط  بیمار  تبریز،  در 
قرار گرفته است. دکتر حریرچی در پاسخ به سوال 
خبرنگاری در این زمینه تصریح کرد: »برخوردهای 
الزم با فرد خاطی انجام شده و افراد ذیربط هم به 

مراجع قانونی معرفی شدند. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز نیز در همین مورد توضیحاتی دادند 
و ما آموزش هایی را در زمینه جلوگیری از چنین 

رفتارهایی ارائه می دهیم.« 

مشکالت دارویی از زبان سخنگو
مشکالتی که برای تامین داروی بیماران هموفیلی 
ایجاد شده، سوال دیگری بود که قائم مقام وزارت 
بهداشت در مورد آن صحبت کرد: »باید توجه کرد 
به دلیل تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات، صنعت 
دارویی کشور دچار مشکل شده و ما اقداماتی انجام 
دادیم و نگذاشتیم این موضوع به سطح بازار منتقل 
اما در حال حاضر پرداخت به شرکت های  شود، 

پخش دارو دچار مشکل است.« 
دکتر حریرچی همچنین در مورد مشکالت ایجادشده 
برای تهیه داروی مورد نیاز مردم توضیح داد: »طرح 
تحول نظام سالمت در اولین گام، کمبودهای دارویی 
دولت  کار  به  آغاز  از  قبل  ما  و  کرد  برطرف  را 
یازدهم به طور متوسط نزدیک به 300 قلم کمبود 
دارویی داشتیم و گاهی دولت اعالم می کرد دارو 
را از بیرون بخرید و مابه التفاوتش را از دانشگاه ها 
دریافت کنید، اما خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم 
کمبودهای دارویی برطرف شد، به طوری که طی 4 
سال گذشته میزان کمبود دارویی در کشور به طور 

متوسط 25  تا 30 قلم بوده است.« 
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، باید توجه کرد 
ما کشوری هستیم که از نظر درآمد سرانه در رتبه 
80 دنیا قرار داریم و میزان اعتبارات مان در حوزه 
سالمت محدود است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
با سرانه چند 100 دالری میزان مصرف دارویمان 
منطبق با کشوری مانند آمریکا باشد که سرانه بهداشتی 
و درمانی اش 10 هزار دالر است، بنابراین حتما به 
این موضوع توجه کنید که باید با در نظر گرفتن 
توان اقتصادی و میزان هزینه ای که در بهداشت و 

درمان می کنیم داروهایمان را تامین کنیم. 
دکتر حریرچی در ادامه به قوانین موجود در کشور 
اشاره  نیز  مردم  نیاز  مورد  داروی  تامین  مورد  در 
برنامه ششم  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  »در  کرد: 
توسعه، ما مکلفیم بیشتر داروها را به صورت داروهای 

ژنریک تامین کنیم. 
ایرانی،  داروهای  کیفیت  می کنیم  تضمین  البته 
استانداردهای الزم را برای درمان بیماران دارد. در 
عین حال داروهایی هم که هنوز در کشور تولید 
نشده یا محدود هستند را وارد می کنیم، بنابراین از 
رسانه ها می خواهم تحت تاثیر شرکت های خارجی 
قرار نگیرند و پزشکان هم باید داروها را بر اساس 

راهنماهای بالینی تجویز کنند.« 

آیا تجویز آنژیو گرافی بیشتر شده؟
یکی از خبر نگاران در مورد افزایش تجویز آنژیو گرافی 
با توجه به هزینه های باالی آن پرسید که قائم مقام 

وزیر بهداشت در این زمینه گفت: »هم آنژیوگرافی و 
هم سی تی آنژیو، اندیکاسیون های علمی خودشان را 
دارند و پزشکان هم آنها را بر اساس موازین علمی 

دنیا تجویز می کنند.
 البته شاید رقابت هایی میان گروه های مختلف به دلیل 
نحوه پرداخت شکل بگیرد و ما در برخی موارد 
اضافه تجویزهایی در هر دو اقدام درمانی داشته ایم، 
اما در دانشگاه های کشور اقدامات خوبی برای لزوم 
تجویز این اقدامات با توجه به موازین و استانداردهای 

علمی انجام شده است.« 

تب کریمه و افزایش قیمت گوشت 
آیا صحبت ها و نگرانی هایی که در مورد بیماری 
تب کریمه کنگو مطرح شد، دلیلی برای افزایش 
قیمت گوشت قرمز بوده است؟سخنگوی وزارت 
بهداشت در پاسخ به این سوال با بیان اینکه معموال 
فراورده های  قیمت  می شود،  ایجاد   بیماری  وقتی 
»ما  کرد:  خاطرنشان  می آید،  پایین   آن  به  مربوط 
چنین صحبتی را قبول نداریم و اینگونه نیست که 
کریمه  بیماری تب  قیمت گوشت،  افزایش  برای 
کنگو مطرح شده باشد. در مورد بیماری تب کریمه 
کنگو هم باید بگویم میزان شیوع این بیماری در 
نداشتیم.  هم  چندانی  موارد  و  نیست  باال  کشور 
در نتیجه این بیماری با توجه به تغییر فصل کامال 

کنترل شده است.« 

برای مبارزه با موادمخدر بیشتر نیازمند 
اقدامات فرهنگی و اجتماعی هستیم

دکتر حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگار »سالمت« 
درباره اقدامات پیشگیرانه وزارت بهداشت در زمینه 
مصرف ماری جوآنا و گل بین جوانان ایرانی و اینکه 
مزارع آن در برخی از استان های کشور کشف شده، 
گفت: »متاسفانه یکی از موضوعات و مشکالت مهم 
بهداشت و درمان کشور، شیوع انواع موادمخدر است 
که هم فرد معتاد و هم خانواده اش را در معرض خطر 
قرار می دهد و می تواند منجر به شیوع بیماری ها و 
رفتارهای پرخطر جنسی شود، بنابراین یکی از وظایف 
وزارت بهداشت در این زمینه اطالع رسانی است و 
با اطالع رسانی می توان با ورود این مواد به جامعه 
مبارزه کرد که به کاهش آسیب هم کمک می کند. 
البته تاکید می کنم مبارزه با موادمخدر بیشتر نیازمند 

رویکردی اجتماعی و فرهنگی است.« 
وی در ادامه به توتون های حاوی مواد روانگردان 
بازرسی هایی که در  از  اشاره کرد: »در برخی  نیز 
نمونه های توتون های مصرفی انجام شد، مواردی از 
روانگردان دیده شد که موضوع را به مراجع قانونی 
گزارش دادیم، اما موضوع مهم این است که مصرف 
قلیان در بسیاری از خانواده ها جاافتاده و باور های 
نادرست در مورد آن باعث شده مردم تصور کنند 
قلیان بی ضرر است. در این زمینه نیز نیاز به اقدامات 

فرهنگی و اجتماعی داریم.«

نظام ارجاع 
الکترونیک از 

استان گلستان 
کلید خورده و 
فاز اول آن به 
زودی در ۱۰ 

استان دیگر نیز 
اجرایی می شود. 

فاز اول این نظام 
مربوط به مناطق 

زیر 2۰هزار نفر، 
فاز دوم مربوط 

به شهرهای 
زیر ۱۰۰ 

هزار نفر و فاز 
سوم مربوط به 
کالنشهرهاست

شماره ششصدوبیست ونه  شنبه چهارده مرداد نودوشش

 مهدیه 
آقازمانی

سالمت در ایران

حلقه مفقوده در حفظ محیط  زیست
سازمان  بررسی  یک  از  نتیجه گیری 
پیرامون  محیط زیست  از  حفاظت 
محیط زیست نشان می دهد آگاه نبودن 
تخریب  باعث  که  عواملی  از  زنان 
چشمگیر  می  شود،  محیط زیست 
اقدامات  مهم ترین  از  یکی  و  است 
می تواند  محیط زیست،  بهبود  برای 
باشد.  زنان  آگاهی  میزان   افزایش 
عالوه بر میزان آگاهی، عامل مهم دیگری که مانع پیشبرد 
هدف های محیط زیست خواهد بود، میزان درآمد است.

 افراد گرفتار مشکالت روزمره هستند و به سختی نیازهای 
اولیه زندگی شان را تامین می کنند و گوش شنوایی برای 
شنیدن توصیه های مربوط به حفظ محیط زیست ندارند، 
حتی اگر این توصیه ها در زندگی خودشان هم اثر مستقیم 

داشته باشد. 
آن فرد روستایی که امروز دچار کمبود مواد سوختی 
است و استطاعت مالی او اجازه نمی دهد نفت یا زغال 
خریداری کند، به امکان پیشروی شن های روان و تجاوز 
آتی آنها به کشتزار در اثر کندن بوته ها، توجه ندارد. 
در بسیاری از روستاها و محله های فقیرنشین شهر ها، 
مردم  مقاومت  با  محیط زیست  سازمان  پژوهشگران 
روبرو می شوند، به این معنی که پرسش های آنها بیهوده 
به نظر می رسد و تنها مسائل اساسی مانند آب و گندم 
مورد توجه مردم قرار می گیرد. حال اینکه تولید گندم 
زیاد تر و ارزان تر و تامین آب قابل استفاده مستلزم حفظ 

محیط زیست است.
هنوز درصد  نشان می دهد  تغذیه روستاییان   جدول 
باالیی از روستاییان کشور از رژیم غذایی بدون گوشت 
استفاده و حدود یک سوم آنها بیشتر از مواد نشاسته ای 
مانند برنج، نان، سیب زمینی و ماست تغذیه می کنند. 
بدیهی است مشکالت تغذیه روزانه به این افراد اجازه 
 نمی دهد به بهداشت و محیط زیست توجه داشته باشند. 
بدون شک تحوالت اجتماعی که اکنون مشاهده می شود 
از لحاظ افزایش میزان سود و سطح زندگی دارای اثر 
مثبتی خواهد بود، ولی همین تحوالت از لحاظ الگو های 
مصرفی )افزایش مصرف انواع مواد سمی و مصنوعی 
مانند آفت کش ها، حشره کش ها، پالستیک ها و...( اگر با 
آگاهی بیشتر و راهنمایی های درست همراه نباشند، آثار 

نامطلوب خواهند داشت.
 شرایط اقلیمی و سنن و تعصبات محلی نیز در برخی 
موارد در محیط زیست تاثیر نامطلوب می گذارند. در ادامه 
به مهم ترین نتیجه های حاصل از بررسی زن ایرانی و 
محیط زیست اشاره می کنیم. یکی از موارد بهداشت محیط 
است که شامل پاکیزگی آب آشامیدنی و مصرفی، دفع زباله 

و سالم بودن مواد غذایی و فاضالب هاست. 
متاسفانه آب آشامیدنی و مصرفی در قسمت های زیادی 
از کشور به هیچ وجه سالم و قابل اطمینان نیست و این 

وضع حتی در شهر ها هم مشاهده می شود.
اقدام دیگری که در بهداشت محیط زیست آثار زیان آوری 
می گذارد و برای سالمت روستاییان نیز مضر است، استفاده 
خوراکی از دام های بیمار است. بیشتر روستاییان دامداری 
می کنند ولی تنها درصدی از آنها به دامپزشک دسترسی 
دارند. بیش از نیمی از دامداران گوشت دام های بیمار را 
قبل از اینکه تلف شوند، می خورند. یکی دیگر از مسائل 

مهم مربوط به بهداشت محیط، زباله است.
 البته در روستا ها، امکان خدمات زباله جمع کنی، کم است 
و بهترین چاره، دفن بهداشتی زباله توسط خود روستاییان، 
ولی متاسفانه تنها درصد کمی از آنها از چنین روشی 
استفاده می کنند و سایرین با ریختن زباله در کوچه و 
گوشه و کنار یا در حیاط منزل خود، آب های سطحی 

را آلوده می کنند.
 روستاییان می توانند از زباله به عنوان کود استفاده کنند چون 
تقریبا تمام زباله آنها از مواد آلی تشکیل می شود. شدت این 
مشکل در شهر ها به مراتب بیش از روستا هاست، نه تنها 
به دلیل حجم آن، بلکه همچنین به علت محتویاتش، از 
جمله انواع مواد پالستیکی، کاغذ، فلزات و... بررسی ها 
نشان می دهد درصدی از جمعیت شهرنشین زباله هایشان 
را به ماموران شهرداری تحویل می دهند و بقیه زباله ها را 
به کوچه و خیابان و زمین های اطراف منزلشان می ریزند 
و به این ترتیب محیط مناسبی برای تولید مگس و موش 

فراهم می کنند.  
نتایج بررسی ها همچنین نشان می دهد بیشتر خانواده های 
ایرانی هنگام گردش و سفر به زیبایی و نظافت مناظر طبیعی 
توجه نمی کنند و زباله های خود را حتی با بودن سطل زباله 
از پنجره خودرو یا اتوبوس بیرون می ریزند یا در محل 

پیک نیک و گردش رها می کنند. 
همین قضیه درباره اماکن عمومی مانند سینما ها نیز صدق 
می کند. این طور به نظر می رسد تنها راه حل، تعلیم دادن 
افراد از کودکی است تا بیاموزند محیط زیست و همچنین 

طبیعت را با زباله  های خود آلوده نکنند.

یادداشت اول

 افسر افشار 
نادری

جامعهشناس

 نگین حسینی 
فعال حقوق معلولیت

خبری  نشست  آخرین   
بهداشت  وزارت  سخنگوی 
حالی  در  یازدهم  دولت  در 
هنوز حضور  که  شد  برگزار 
وزیر بهداشت در دولت بعدی قطعی نشده و 
اتفاقاتی که در برگزاری انتخابات نظام پزشکی 
افتاد، شرایط را برای مدیریت و پاسخگویی 
در وزارت بهداشت دشوارتر کرده است. طرح 
تحول نظام سالمت و دستاوردهایی که همراه 
داشته، برگ برنده وزارت بهداشت در 4 سال 
وزیر  که  نیست  معلوم  هنوز  و  بوده  گذشته 
قرار است،  بهداشت دولت دوازدهم چگونه 
این طرح را مدیریت کند. در نشست خبری 
آینده  بهداشت  وزیر  از  صحبتی  اما  سخنگو 
وی  که  موضوعی  مهم ترین  و  نیامد  میان  به 
جمع  به  خود  با  را  آن  از  جدیدی  آمارهای 
خبرنگاران آورده بود، وضعیت بروز چاقی و 
اضافه وزن در کشور بود. دکتر ایرج حریرچی 
از راه اندازی نظام ارجاع الکترونیک در 10 استان 
کشور سخن گفت و به میزان مصرف دارو های 
ضددرد برای بیماری های صعب العالج اشاره 
کرد که در کشور ما کمتر از میزان توصیه شده 

استفاده  می شود. 
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تالش برخی افراد در داشتن دندان هایی سفیدتر 
سفیدی  است.  ستودنی  جذاب تر  لبخندی  و 
و  سالمت  نشانه  زیبایی،  بر  عالوه  دندان ها 

سرزندگی است.
در کنار خمیردندان های سفیدکننده و کیت های 
دندان پزشکی می توانید از تاثیر فوق العاده برخی 

مواد طبیعی نیز بهره ببرید:

۱.توتفرنگی
توت فرنگی حاوی اسیدی است که دندان ها 
را سفیدتر می کند. می توانید توت فرنگی را له 
کرده و روی مسواکتان بزنید یا خیلی راحت تر 
یک توت فرنگی بریده  شده را روی سطح دندان ها 

بکشید.

۲.زردچوبه
زردچوبه حاوی ماده ای به نام کورکومین است 

که دارای خواص بسیار عالی است. 
دندان  سفیدکردن  خواص  این  از  یکی 

و  آنتی بیوتیک  التهاب،  ضد  ادویه  این  است. 
دندان درد  کاهش  در  و  بوده  نیز  ضدعفونی کننده 

موثر است.

۴.جوششیرین
جوش شیرین حاوی هیدروژن پراکسید است که 
دهان را از باکتری ها پاک می کند و شایع ترین کاربرد 

آن سفیدکردن دندان است. مقداری جوش شیرین را در 
نصف لیوان آب حل کرده و دهان خود را با این محلول 

شست وشو دهید.

۳.پوستموز
باالترین  موز حاوی  پوست  در  سفید  مواد 
برای  می شود  گفته  که  هستند  پتاسیم  غلظت 

سفیدکردن دندان ها مفیدند.

۵.پوستپرتقالوبرگهایدرخت
برگبو

غیر  که  دندان ها  طبیعی  سفیدکننده  دو  این 
معمول تر از بقیه موارد هستند می توانند رسوبات 
روی دندان ها را تا حد زیادی برطرف و دندان ها را 
درخشان تر کنند. شما می توانید به  نوبت هر یک از 
آنها را به  طور خشک یا به  صورت پودر ترکیبی با 

یکدیگر روی دندان ها بگذارید.

۶.ذغالفعالشده
سیاه، سفید جدید است. حداقل با مالیدن ذغال 
سیاه به دندان هایتان آنها را سفیدتر می کنید. دقت 
کنید که ذغال باید فعال شده باشد. یعنی با دمای 

بسیار باال گرم شده باشد. 
زغال را روی دندان ها بمالید و اندکی صبر کنید تا 

جرم ها را به خود جذب کند.
 MNT

تــازهها

طبق نتایج جدید، زنانی که بعد از بچه دارشدن دچار اضافه وزن 
می شوند بسیار در معرض ابتال به دیابت بارداری در طول بارداری 

بعدی هستند.
به گفته محققان وزن زنان قبل از بارداری و میزان اضافه وزنشان 
در طول بارداری از جمله فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری 

است. 
دیابت بارداری نوعی قندخون باالست که در طول بارداری 
روی می دهد. این عارضه می تواند هم برای مادر و هم برای نوزاد 

عوارضی به همراه داشته باشد.
محققان دانشگاه برگن نروژ به سرپرستی لین سربی، ریسک 
دیابت را در بین زنانی قبال یک یا دو بار باردار شده بودند بررسی 

کردند.
این مطالعه شامل حدود ۲۴,۲۰۰ زن بود که بین سال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ زایمان کرده بودند. محققان سابقه قبلی ابتال به 
دیابت بارداری زنان و شاخص توده بدنی شان )BMI( را در زمان 

بارداری مدنظر قرار دادند.
حدود ۳۶ درصد زنان بین اولین و دومین بارداری شان بیش از 

۱ واحد BMI اضافه وزن داشتند.
 این زنان بیش از زنانی که وزنشان ثابت مانده بود در طول 

بارداری دوم مبتال به دیابت شده بودند.
محققان دریافتند زنانی که وزنشان ۲ واحد BMI افزایش یافته 
بود دو برابر بیشتر در معرض دیابت بارداری بودند. و این ریسک 

در زنان دارای بیشترین اضافه وزن پنج برابر بود.

اضافـهوزنبعـدازبـارداری
سفیدکننده های طبیعی دندان را بشناسیدریسکدیابتراافزایشمیدهد

سفیدی دندان ها نشانه سالمت است

www.sepidonline.ir

قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد«تنهاروزنامهپزشکیخاورمیانهاست
اغلباعضایجامعهپزشکیهرروز»سپیـد«رامطالعهمیکنند

»سپیـد«هرروزبرایپزشکان،مراکزدرمانیومراکزآموزشیپزشکیارسالمیشود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

نتایج چندین مطالعه جدید نشان می دهد تمرین یوگا عالوه بر آرام 
کردن جسم و ذهن، موجب تسکین افسردگی هم می شود.

به گفته محققان یوگا می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار 
شیوه های استاندارد درمان افسردگی موثر باشد.

لیندزی هاپکینز، محقق مرکز پزشکی سان فرانسیسکو، در این باره 
بالینی  می گوید: »قطعا یوگا نمی تواند درمان کاملی باشد. اما شواهد 

نشان می دهد پتانسیل زیادی برای درمان دارد.«
یافته ها نشان داد شرکت کنندگانی که در ابتدای مطالعه دارای میزان 

قابل  شکل  به  هفته  از هشت  بعد  عالئمشان  بودند  افسردگی  باالی 
توجهی تسکین یافته بود.

در مطالعه دوم به بررسی یوگا بیکرام که شامل ۵۲ زن ۲۵ تا ۴۵ 
ساله بود پرداخته شد. 

به  که  افرادی  از  دسته  آن  داد  نشان  همچنین  یافته ها  این  نتایج 
این کالس ها شرکت کرده  بار در هفته در  مدت هشت هفته و دو 
بودند در مقایسه با گروه کنترل، شاهد کاهش شدید عالئم افسردگی 

در خود بودند.

یـوگـامـوجـبتسکیـنافسـردگـیمـیشـود

شماره ۱۰7۰ روزانمه ۱۶11 مرداد ۱۳9۶



5سالمت شغلی
بیشتر کارشناسان می گویند فقدان سیستم ایمنی فراگیر، دلیل اصلی بروز حوادث شغلی است، نه کمبود تجهیزات شخصی

کارتان ناکارتان نکند!

شاید یکی از 
دالیل وقوع 
این حوادث، 

هم کالم نبودن 
گروه اجرایی 

عملیات کار 
با مسووالن 

کنترل کننده 
ایمنی باشد. 

مسائل ایمنی 
به طور معمول 

در مجموعه 
بهداشت و 

محیط زیست 
تعریف می شوند 

و کارهای اجرایی 
در زیرمجموعه 

مسائل فنی. 
این دو در دو 

زیرمجموعه 
متفاوت عمل 

می کنند

برای اینکه تصوری واقعی از 
حوادثی که در کارگاه های 
و  سدسازی  ساختمانی، 
و  می افتد  اتفاق  تونل ها 
این نوع حوادث داشته  چگونگی مدیریت 
باشیم، با حسین خدیو، مدیر کنترل کیفیت 
واحد سالمت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
سابیر به گفت وگو نشستیم؛ شرکتی که با بیش از 
نیم قرن تجربه توانسته با اجرای برخی اقدامات 
پیشگیرانه و ایمنی بخش به طور چشمگیری آمار 
حوادث شغلی را کاهش دهد و شرایط گرفتن 

استانداردهای بین المللی را پیدا کند. 

: ابتدا تعریفی از حوادث کار برایمان 
بگویید.

و  نوع جزیی  به 2  به طور کلی  کار  حوادث 
ناتوان کننده تقسیم می شوند. حوادث ناتوان کننده 
که عمده تمرکز ما بر آنهاسـت، آنهایی هستند که 
بعد از حادثه، فرد باید به پزشک مراجعه کند. با 
توجه به شدت این نوع حوادث و روزهایی که فرد 
آسیب دیده باید استراحت کند، طبقه بندی های 

متفاوتی وجود دارد. 
در کارگاه های ساختمانی سابیرکه آمار ما درباره 
بلندی  از  را سقوط  بیشتر حوادث  آنهاست، 
تشکیل می دهد. در یک کارگاه ساختمانی، به طور 
متوسط 75درصد از حوادث مربوط به کار در 
ارتفاع است و ما با نظارت بر نحوه کار در 
ارتفاع توانسته ایم تا حد زیادی این نوع حوادث 
را کم کنیم. یکی از عواملی که در این رابطه 
تعریف می  شود، »تکرار حادثه« است. به این 
ترتیب که تعداد کل حوادث به تعداد کارکنان 
شاخصی است برای مقدار حادثه و خطرپذیری 
کارگاه. باز هم با بررسی عملکرد نظارتی در 
کارگاه نمونه می بینیم حوادث در سال 92 از 
0/27درصد به 0/023 در سال 95 رسیده است.

: دلیل کاهش را چه می دانید؟ 
 مهم ترین دلیل کاهش حوادث ساختمانی توجه به 
پیش بینی محیط های حادثه خیز و ایجاد اقدامات 
کنترلی پیش از وقوع حادثه است. بسیاری در 
کارگاه ها مراقب هستند که به عنوان مثال فرد 
کفش و کاله استفاده  کند و به این موضوع که 
چه عوامل خطرآفرینی می تواند او را تهدید کند، 
توجهی ندارند. ما خطراتی را که ممکن است 
در جبهه های کاری مختلف برای همکارانمان 
ایجاد شود و اقدامات الزم برای کم کردن وقوع 
آن حوادث را شناسایی می کنیم، پیش بینی ها و 
واحدهای  با  را  واحد خود  ایمنی  طرح های 
اجرایی در میان می گذاریم و غربال می کنیم تا 
بتوانیم درنهایت اقدامات اصالحی مناسب را 
در کارگاه ها اجرایی کنیم. برای اینکه از نوع 
اقدامات پیشگیرانه مطمئن شویم، باید اثربخشی 
آنها را بسنجیم. چک لیست هایی داریم که میزان 
تحقق ضوابط ایمنی و بهداشت و محیط زیست 
را با آنها می سنجیم. این چک لیست ها دارای 
مولفه هایی هستند که به هر کدام از این مولفه ها 
ضریبی تعلق می گیرد. رشد یا عدم رشد این 
مولفه ها طی چند سال نشان می دهد در کار 

ایمنی تا چه حد موفق بوده ایم.
عالوه بر آنچه گفتم مورد دیگری وجود دارد 
به نام »شدت حادثه«، به این معنی که مثال برای 
مدتی هیچ حادثه ای ممکن است روی ندهد، 
اما بعد از مدتی یک مورد فوتی داشته باشیم 
که به این ترتیب، از نظر ما یک حادثه شدید 

در کارگاه اتفاق افتاده است. 
: مشکل دیگری هم دارید؟

نقدینگی برای اعمال اقدامات ایمنی همواره 
پروژه های  دست اندرکاران  مشکالت  از 
ساخت وساز بوده است. متاسفانه در یک سال 
گذشته، اغلب پروژه های عمرانی کشور در زمینه 
مسائل ایمنی دچار کمبود نقدینگی شده اند و 
هرچند تلفاتی نداشته ایم، همین کمبود نقدینگی 
باعث شده در چند ماه گذشته نتوانیم رشدی 

در ایمنی خود شاهد باشیم. 
: گفتید توانسته اید در چند سال گذشته 

استانداردهای ایمنی بین المللی بگیرید. لطفا 
از مراحل مختلف این کار برایمان بگویید. 

 از حدود 3 سال قبل برنامه ای را قائل بر محیط 
تعریف  سابیر  در شرکت  سیستماتیک  ایمن 
کردیم. اولین قدم شناسایی نوع استاندارد بود. 
2 نوع استاندارد بین المللی شناسایی کردیم؛ 
اولی ایزو 18001 برای ایمنی و بهداشت و 
دیگر ایزو 14001 برای محیط زیست. استاندارد 
ایزو 18001 بیشتر مربوط به اجرای سیستماتیک 
و استقرار نظام مند عملیات ایمن سازی در محیط 
کار است. ایزو 14001 هم نوعی بومی سازی 

استانداردهای عملیاتی ایمن سازی در کشور 
خودمان است که از طرف اداره کار دنبال می شود. 
: چند عامل خطرآفرین در محیط های 

کار را نام ببرید.
سدسازی،  زمینه  در  ما  شرکت  پروژه های 
پل سازی، ساختن تونل و مترو است که جبهه های 
کاری متفاوتی دارند. مثال در پروژه عملیات 
حفاری، اولین کار انجام انفجار است، بعد از 
آن تخلیه و نخاله برداری و پس از آن تحکیم 
آنچه در زیر زمین به عنوان تونل نخاله برداری 
کرده ایم. برای انفجار ممکن است اطالع رسانی 

خوب برای زمان انفجار انجام نگیرد و عده ای 
درمعرض ترکش های انفجار قرار گیرند، یا مثال 
نخاله برداری شده اما موضع درست تحکیم نشده، 
درنتیجه سنگ لق باالی سر کارکنان می افتد و 
فرد باوجود اینکه از لوازم ایمنی شخصی استفاده 
می کند، آسیب می بیند. گاهی مثال سنگ کوچکی 
به دلیل کار یک بولدوزر در لبه پرتگاه از ارتفاع 
می افتد و هرچند سنگ کوچک باشد، باز هم 
کسی که در پایین با فاصله زیاد مشغول کار است 
دچار حادثه می شود. تمام این موارد خطراتی 
ایجاد می کند که در آمارهای شرکت موجود 
است، به همین ترتیب با بررسی تیراژ حوادث 
می توان وزن حوادث را بررسی و برنامه ای برای 

پیشگیری آماده کرد. 
در کارهای ساختمان سازی بزرگ ترین مشکل 
بنا  ساخت  برای  افراد  است.  ارتفاع  در  کار 
روی داربست می روند. اولین نکته این است 
که داربست با مصالح ایمن و سالم برپا شده باشد، 
شخص مطلعی آن را بسته باشد و تخته زیرپایی ها 

از مصالح مناسبی تهیه شده باشند.
 پشت فردی که کار می کند، باید حفاظی قرارگیرد 
تا مانع از سقوطش شود یا با نصب تابلوهای 
هشداردهنده و ایجاد حصارهایی در اطراف 
ساختمان مانع از برخورد اشیای رهاشده به 
افرادی شد که از پایین ساختمان عبور می  کنند. 
این نوع اتفاقات بیشترین آمار را در کارگاه های 

ساختمان سازی دارند. 
خستگی  مانند  عواملی  درباره   :
از جمله عوامل  آنها هم  کارکنان چطور؟ 

حوادث کار محسوب می شوند؟
بله، در ایمن سازی محیط کار باید حتما به این 
بیشترین مشکل ما در  عامل هم توجه کرد. 

این باره در زمان های تغییر شیفت ایجاد می شود، 
آن هم به دو علت؛ شخصی که تمام روز کار 
کرده در زمان انتهای شیفت می خواهد هر چه 
زودتر کار را به پایان ببرد و برود و بالطبع در 
این زمان هوشیاری و دقت او به کمترین میزان 
خود می رسد. از این گذشته، گاهی در تحویل 
شیفت های کاری خالء به وجود می آید، مثال 
شیفت قبلی ساعت 6 عصر تمام می شود و 
شیفت بعدی باید 7 عصر کار خود را شروع 
کند. کارهای ساختمانی را در بسیاری موارد 
نمی توان بین 2 شیفت تعطیل کرد، مثال بتون ریزی 
باید تا پایان کار یکسره انجام شود و در چنین 
شرایطی غالبا مدیر از کارکنان می خواهد، تا 
رسیدن شیفت بعدی کار را ادامه دهند و آن را 
قطع نکنند. به همین دلیل نفرات باید اضافه کار 
کنند. در این شرایط نیز افراد خسته هستند و 
هوشیاری الزم را از دست می دهند و پتانسیل 

وقوع حادثه زیاد می شود. 
کار در شب وضعیت بدتری دارد. فرض بر 
این است که کارکنان شیفت شب باید صبح را 
استراحت کرده باشند، اما در واقعیت این طور 
نیست و بسیاری هستند که بعد از چند ساعت 
کار روزانه سر شیفت شب حاضر می شوند. فرد 
در این شرایط خسته و خواب آلود است و ممکن 
است مثال حین رانندگی تصادف کند یا هنگام 
کار در ارتفاع براثر یک لحظه خواب آلودگی 

از باال پرت شود.
ایمنی  نظام  تعریف  بر  عالوه   :
کارگاه ها، به نظرتان چه اقدام دیگری الزم 

است؟
مانند  سابیر  پیش، شرکت  5 سال  تاحدود   
دیگر  ساختمانی  شرکت های  از  بسیاری 
بود.  شاهد  خود  کارگاه های  در  را  حوادثی 
ما فکر کردیم، شاید یکی از دالیل وقوع این 
حوادث، هم کالم نبودن گروه اجرایی عملیات 
کار با مسووالن کنترل کننده ایمنی باشد. مسائل 
بهداشت  مجموعه  در  معمول  به طور  ایمنی 
و محیط زیست تعریف می شوند و کارهای 
اجرایی در زیرمجموعه مسائل فنی. این دو 
در دو زیرمجموعه متفاوت عمل می کنند، در 
دو دانشکده متفاوت تحصیل کرده اند و ممکن 
است صحبت های یکدیگر را درست درک 
نکنند. مدیریت مجموعه ای را ایجاد کرد که 
واحد های بخش کنترلی و اجرایی به هم متصل 
باشند تا این فاصله از بین برود. به نظرم یکی 
از دالیل کاهش حوادث ناشی از کار کم کردن 
فاصله بخش اجرایی با بخش سالمت، ایمنی 
و محیط زیست بود. سکان هدایت طرح های 
است  فنی  عوامل  دست  به  ما  ساخت وساز 
که غالبا مهندس هستند. این متخصصان در 
دوره آموزش خود واحدی مبنی بر ایمنی کار 
ندارند و وقتی وارد محیط کار می شوند، جز 
شعارهایی مانند »اول ایمنی، بعد کار« تصور 
دیگری از ایمنی کار ندارند و فکر می کنند، 
ایمنی کار به کفش و کاله مخصوص ایمنی 
خالصه می شود. عوامل اجرایی و سکان داران 
طرح ها باید بدانند داشتن تجهیزات ایمنی فردی 
اولین گام برای ایمن سازی محیط کار است. 
بخش مهم تری که در بسیاری مواقع مغفول 
می ماند، اجرای نظام مند طرح های ایمنی است 
که بعد از بررسی آمارها و نکات خطر آفرین 
بتواند از خطراتی که سر راه فرد قرار می گیرند، 

جلوگیری کند.

 مرجان 
یشایایی

مهندسی بهداشت حرفه ای را می توان به طور خالصه علم و هنر 
تامین سالمت در محیط های شغلی تعریف کرد و یک مهندس 
بهداشت حرفه ای یا متخصص سالمت شغلی کسی است که وظیفه 
شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی 

را برعهده دارد. 
نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی 
کار که درسال 1950 میالدی تشکیل شد، مهندسی بهداشت حرفه ای 
را چنین تعریف کرده است: »تامین و ارتقای عالی ترین سطح سالمت 
جسمی، روانی و اجتماعی برای کارگران همه مشاغل، پیشگیری 
از بیماری ها و حوادث ناشی از کار، به کارگماردن نیروی کار در 
محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را 
دارد و به طور خالصه تطابق کار با انسان یا ارگونومی که از کلمه 

یونانی برگرفته شده است.« 
ماشاا... عقیلی نژاد و مسعود مصطفایی درباره نوع و تحول در حوادث 
کار در کتابی با عنوان »طب کار و بیماری های شغلی« می نویسند:
سازمان جهانی بهداشت سالمت را این گونه تعریف کرده است: »رفاه 
کامل جسمی، روحی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نقص 
عضو« بیماری در اثر تماس با عوامل زیان آور و تغذیه نامناسب 

ایجاد می شود. عوامل زیان آور هر جایی ممکن است وجود داشته 
باشند و فرد در اثر تماس با آنها دچار بیماری شود ولی اگر عامل 
زیان آور در محیط کار باشد، فرد به بیماری ناشی از کار یا همان 
بیماری شغلی مبتال می شود. غالبا بیماری های ناشی از کار مزمن 
هستند و از زمان تماس و ابتال یا بروز بیماری گاهی بیش از 30 
سال طول می کشد. بیماری های ناشی از کار رنج و زیان های هنگفتی 
را در دنیای کار به دنبال دارند. با وجودی که میزان مرگ ناشی از 
بیماری های شغلی و بیماری های وابسته به شغل 6 برابر بیشتر از 
حوادث شغلی است، هنوز این بیماری ها ناشناخته و پنهان هستند. 
عالوه بر این، ماهیت بیماری های ناشی از کار به سرعت در حال 
تغییر است. تکنولوژی جدید وتحوالت اجتماعی، همراه با تغییر 
شرایط اقتصادی جهانی بر وخامت خطرات بهداشتی موجود افزوده 
و انواع جدیدی از این خطرها را ایجاد کرده است. در حالی که 
پیشرفت های زیادی در مبارزه با بیماری های ناشی از کار حاصل 
شده، نیاز مبرم و فوری برای تقویت توانمندی ها برای پیشگیری 
در سیستم های بهداشت حرفه ای کشور وجود دارد. تالش جمعی 
دولت و تشکل های کارفرمایی و کارگری اساس مبارزه با این 
اپیدمی پنهان است. براساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

ایران، یکی از وظایف کارفرمایان تهیه امکانات الزم برای تامین و 
حفظ سالمت شاغالن است)فصل چهارم قانون کار( البته ناگفته 
نماند قانونگذار شاغالن را نیز برای جلوگیری از بروز حوادث 
و بیماری های ناشی از کار موظف به رعایت دستورالعمل ها و 
مقررات می کند. مراحل پیشگیری از بیماری های ناشی از کار را 

می توان این گونه خالصه کرد. 
1. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

2. اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار
3. کنترل عوامل زیان آور محیط کار از طریق روش های فنی مهندسی

4. اجرای برنامه های مراقبتی از جمله معاینات سالمت شغلی
5. کاهش عوارض و بیماری های ناشی از کار از طریق تغییر 
شغل و گردش کاری و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور 
پیشگیری از بیماری های شغلی برعهده هر کسی در هر جایی 
است. از کارخانه تا زمین کشاورزی، از اداره و دفتر کار تا تعویض 
روغنی و نقاشی اتومبیل تا شوراها و کمیته ها، هیچ کس مصون 
نیست. درنهایت همه باور دارند پیشگیری موثرتر و کم هزینه تر 
از درمان و توانبخشی است. وقت آن رسیده با یک تالش ملی 
واکنش شدید تری به همه گیری بیماری های شغلی در سطح ملی 

نشان داده شود تا بهداشت و حیات کارگران حفظ شود.
به گزارش اقتصادآنالین، هزینه های حوادث آمار منتشره از سوی 
وزارت کار در سال 1385 نشان می دهد در اثر حوادث شغلی، 
نزدیک به یک میلیون روز کاری برای درمان کارگران هدررفته و 
بالغ بر 62 هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن 
تضییع شده است. تحقیقات جهانی نیز اشاره به آن دارد که هر 
حادثه منجر به فوت در محیط های کار، بین 6تا 7 هزار روز کاری 
را از بین می برد. برآورد  های سال 90 نشان می دهد سازمان تامین 
اجتماعی باید به هر از کار افتاده به طور متوسط 45 میلیون تومان 
تومان  میلیون  معادل 90  نفر  هر  دیه  و  کند  پرداخت  مستمری 
محاسبه می شده که تا بیش از 150 میلیون تومان نیز رسیده است. 
کنار این، باید هزینه های غیرمستقیم حوادث اعم از تبعات روانی 
به  کار ها، صدمه  اتمام  تاخیر در  برای خانواده های آسیب دیده، 
اعتبار و وجهه ملی، باال رفتن حق بیمه ها، افزایش خطر عملکرد 
تجهیزات و ماشین آالت و تاثیر بر بهره وری کل کار را نیز در نظر 
گرفت. اگرچه، کمیت برخی از هزینه  های غیرمستقیم را نمی توان 
به دقت تعیین کرد، ولی در تحقیقات، هزینه های غیرمستقیم یک 

حادثه 4 برابر هزینه های مستقیم برآورد شده است. 

الفبای پیشگیری از بیماری های شغلی

شماره ششصدوبیست ونه  شنبه چهارده مرداد نودوشش

اول ایمنی، بعد کار
حوادث کار از مهم ترین علل مرگ ومیر در جهان محسوب می شوند. 
مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار در  سال 94 اعالم کرد میزان 
تلفات جانی ناشی از حوادث و بیماری  های شغلی در جهان حدود 
2 میلیون و 340 هزار نفر در  سال است که از این تعداد 317 هزار نفر 
در اثر حوادث ناشی از کار و بیش از 2  میلیون نفر نیز به دلیل انواع 
بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند. این آمار برابر با مرگ 
روزانه 6  هزار و 400 کارگر در سراسر جهان است. میلیون ها کارگری 
که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند و بال های توسعه بی حضور آنها 
بی قدرت و شکسته است، درمعرض خطر ازکارافتادگی یا مرگ قرار 
دارند. سازمان بین المللی کار، از قدیمی ترین سازمان های بین المللی 
طرفدار حقوق کارگران، در سال 1919 میالدی تاسیس شد که از 
زمان تاسیس تاکنون حدود 400 مقاوله نامه، توصیه نامه و توافقنامه 
در این سازمان به تصویب رسیده است.   در ایران تالش های زیادی 
برای کاهش آسیب های ناشی از کار انجام گرفته است. رئیس مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: »بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، 

44 درصد حوادث منجر به فوت در کشور ناشی از سقوط از ارتفاع 
است.« علی مظفری، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و 
بهداشت کار وزارت تعاون، افزود: »به رغم اینکه یک قرن از تاسیس 
سازمان بین المللی کار می گذرد همچنان آمار حوادث ناشی از کار در 
سطح جهان تکان دهنده است. روزانه حدود 860 هزار حادثه منجر 
به جرح ثبت می شود و حدود 40 درصد بازنشستگی های پیش از 
موعد ناشی از جراحات است. هرچند، آمارها درمجموع حاکی از 
کاهش حوادث و تلفات ناشی از کار در سال جاری به دالیل مختلفی 
مانند آموزش کارگران شاغل، بهبود اقدامات مدیریتی در زمینه ایمنی 
کار و بهبود تجهیزات برای ایمنی افراد در محل های کار است، اما 
باز هم تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.« کارشناسان معتقدند 
یکی از موانع برای ازمیان برداشتن حوادث کار، نبود سیستم جامع 
و فراگیر در محیط های کار است. بسیاری، حتی مدیران اجرایی 
طرح ها، تصور می کنند با دادن تجهیزات فردی مانند کاله و کفش 
مخصوص به کارگران، کار ایمن سازی خاتمه یافته، اما ادامه وقوع 
حوادث نشان می دهد بدون برنامه ریزی برای ایمنی همچنان شاهد 

حوادث کار خواهیم بود.
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نگاهیبهروشهایپیوندغضروف،معایبوپیشرفتهایحاصلشده

 سمیه مقصود علی
 

برخالف استخوان ها، غضروف ها معموال به ندرت ترمیم می شوند و به سختی 
بهبود می یابند. فرضیه های متعددی در علم مهندسی پزشکی در رابطه با پیوند 
و ترمیم بافت غضروفی مطرح شده که همگی به نوعی سعی دارد تا راه حلی 
برای درمان بیماری های غضروفی و آرتروز بیابند. برای عملی کردن این فرضیه ها 
دانشمندان از علم مهندسی سلولی )بویژه سلول های بنیادی(، بیومتریال ها یا همان 
زیست ماده ها که حکم نگهدارنده و تقویت کننده را بازی می کنند و نیز از چاپگر 

سه بعدی کمک گرفته اند.
برای آشنایی با روندترمیم غضروف ها، در این مقاله با ما همراه باشید. الزم 
 Jérôme به یادآوری است که این مقاله در نوامبر گذشته، با همکاری پروفسور
Guicheux نوشته شده است. وی ریاست آزمایشگاه مهندسی استخوان، مفصل 
و دندان دانشگاه نانت و همچنین مسوولیت گروه STEP را برعهده دارد. این 

گروه در خصوص آسیب شناسی بافت استخوان و مفصل تحقیق می کند.
غضروف: بافتی عاری از اعصاب و رگ های خونی

غضروف، بافت و الیه ایست که وظیفه انتقال و تقسیم بار در زمانی که 
مفصل ها به حرکت در می آیند را بر عهده دارد.

زمانیکه مفصل ها تحریک می شوند، غضروف همچون بافت و الی های عمل 
می کند که سنگینی این تحریک را متحمل می شود: به این شکل که یا آنرا انتقال 
می دهد و یا تقسیم می کند. به عبارت دیگر، غضروف مابین استخوان ها، نقش 
بُل برینگ و ضربه گیر را بازی می کند و بدون شک جزء الینفک حرکات ما 
محسوب می شود. سلول های غضروفی که کندروسیت نامیده می شوند، وظیفه 
ساخت و حفظ ماتریس غضروف را برعهده دارند که شامل فیبرهای کالژن و 
گلیکوپروتئین ها )پُلی ساکاریدهایی که به راحتی آب را در خود حفظ می کنند( است.

برخالف بافت استخوانی که قابلیت ترمیم و بازسازی خود را دارد، بافت 
غضروفی معموال دوباره احیا نمی شود و به سختی بهبود پیدا می کند. بنابراین 
می توان گفت که درغضروف اثری از عصب یا رگ خونی دیده نمی شود: 
عدم وجود اعصاب و بویژه رگ خونی در غضروف ها، نشان دهنده اینست 
که آن ها به سختی ترمیم می شوند، البته اگر مشکلی برای آن ها پیش آید، بطور 
خود به خود در سنین بزرگسالی اصالح می شوند. اما در هر صورت باید 
بدانید که بُنیه بدن ما به لحاظ غضروفی، خیلی قوی نیست و همواره در 
معرض آسیب دیدگی ها و بیماری های التهابی )مثل آرتریت( یا بیماری های 
دژنراتیو یا تخریبی )مثل آرتروز( قرار دارد. امروزه یافتن یک راه حل قطعی 
برای تمام این مشکالت، آرزوی قلبی تمام محققان است بطوریکه تمام آن ها 
را به چالش کشیده است بخصوص هم اکنون که جمعیت میانسال جهان 

روبه افزایش است.
بیماری های غضروفی: چالشی واقعی در حرفه پزشکی

بررسی ها نشان می دهند که در کشور فرانسه، حدودا 4.6 میلیون نفر گرفتار 
آرتروز هستند. این عدد، به علل گوناگون در حال افزایش است که ازآن میان  
می توان به پیر شدن جمعیت و معزل رایج چاقی مفرط اشاره کرد. درمان هایی 
که امروزه برای آرتروز وجود دارد، غالبا مقطعی هستند. داروهای ضد التهاب و 
مسکن ها، همگی موقتا درد بیمار را تسکین می دهند اما درجلوگیری از پیشرفت 
بیماری، هیچگونه تاثیری ندارند. از سوی دیگر باید این نکته را هم خاطر نشان 
کرد که این داروها اغلب اوقات تاثیرات نامطلوبی دارند و به همین دلیل باید 
مصرف طوالنی مدت آن ها را متوقف کرد. عالوه بر آرتروز که یک بیماری 
دژنراتیو است، به این معنا که با تخریب پیشرونده مفصل و فرسایش تدریجی 
آن همراه است، آسیب غضروف نیز منشا بیماری هایی است که غالبا التهابیند 
مثل پُلی آرتریت روماتوئید. گاهی اوقات، در اثر یک فعالیت بدنی شدید و 
تکراری، غضروف ها آسیب می بینند، این قضیه در میان ورزشکاران و بعضی 

از صنعتکاران رایج است.
نگهداریوبازسازیغضروفها:

در حال حاضر برای کمک به بیمارانی که دچار ضایعات مفصلی شده اند، 

تکنیک های جراحی متعددی وجود دارد. از میان این تکنیک ها، می توان به پیوند 
سلول های غضروفی اتولوگ اشاره کرد. این سلول ها، به تنهایی یا به همراه 
بیومتریال ها )یا همان زیست ماده ها(، از بدن شخص بیمار برداشته می شوند. 
پیوند فوق، تاکنون بسیار موفق بوده و نتایج امیدوارکننده ای داشته است. با تمام 
محاسن و فوایدی که این پیوند دارد، غالبا با محدودیت هایی مثل دشواری عمل 
برداشتن سلول ها برای پیوند، دشواری اجرای عمل پیوند، ترمیم متوسط و نه 
چندان کامل بافت آسیب دیده، پاسخ های گوناگون بدن بیماران به این عمل و... 
همراه بوده است. به همین دلیل محققان در جستجوی راه حل هایی هستند که 
هم نظر آن ها را تامین کند و هم رضایت بیماران را به همراه داشته باشد. اخیرا، 
موضوع مهمی نظر محققان را به خود جلب کرده است و آن امکان استفاده از 
کندروسیت ها یا غضروف های بینی که حاوی غشاء کالژن هستند، به عنوان 
جایگزینی برای کندروسیت های مفصلی است. پزشکان با بررسی این احتمال 

در محیط بیمارستان، به نتایج امیدوارکننده ای دست یافته اند.
عالوه بر راهکار فوق، راه دیگری هم وجود دارد که از مهندسی پزشکی 
مولکولی نشات می گیرد. مکانسیم این راهکار جدید، ممانعت از تخریب غضروف 
است بطوریکه برای رسیدن به این مهم، فرآیندهای مولکولی پیش از موعدی 
فعال و برانگیخته می شوند که فرسایش غضروف را تحت تاثیر قرار می دهد. به 
این ترتیب، پروتئین ها و واسطه هایی که نقش فعالی در فرآیند آرتروز دارند، از 
جمله مواردی هستند که در درمان های ضد آرتروزی باید مورد توجه قرار گیرند. 
به عنوان مثال، بعضی از سیتوکین های التهابی، که به عنوان پیام رسان در میان 
سلول ها عمل می کنند، در بیماری های خانواده آرتروز نقش مهمی برعهده دارند. 
اگر روزی نقش دقیق سیتوکین ها، در شروع و پیشرفت بیماری آرتروز، روشن 
شود، بدون شک بستر الزم برای کشف داروهای این بیماری نیز فراهم خواهد 
شد. اخیرا، محققان مولکول های متعددی را کشف کرده اند که در هومئوستازی 
یا هم ایستایی غضروف، نقش مهمی دارند: HIF-α، TGB- β و فلز روی. 
البته هنوز نمی توان به طور قطعی این موضوع را عنوان کرد که کشف های جدید 

به استراتژی های درمانی نوین ختم خواهند شد.
دانشمندان به موازات کشف راه های درمانی جدید در بهبود آرتروز، دست 
به آزمایش های متعددی در حیطه مهندسی پزشکی سلولی زده اند. اساس تمام 
این آزمایش ها، تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی  به نواحی آسیب دیده است 
تا به این شکل سلول های موجود در این نواحی ترمیم و دوباره احیاءشوند. 
سلول ها یا همان یاخته های بنیادی، خود به خود نوسازی می شوند و این قابلیت 
را دارند که از سلول های مختلف دیگر، از جمله کندروسیت ها، متمایز شوند. 
عالوه براین، سلول های بنیادی فاکتورهایی ترشح می کنند که درترمیم و احیاء 
غضروف بسیار موثرند. سلول های بنیادی مزانشیمی در بافت های مختلف یافت 
می شوند که بعضی از آن ها به راحتی در دسترس هستند: به عنوان مثال مغز 

استخوان، بافت های چربی دار و خون بندناف.
در این خصوص، استراتژی دیگری هم وجود دارد که براساس آن، غضروف 
آسیب دیده به کمک مهندسی پزشکی و بیومتریال ها، احیاء و بازسازی می شود. 
برای عملی شدن این استراتژی، باید قبل از هر چیز، مکانیسم های فرسایش و 
پیوند غضروف کامال درک شوند تا به این شکل بیومتریال هایی که قرار است 
نقش بافت زنده را بازی کنند، به خوبی شناسایی شوند. برای رسیدن به این مهم، 
دو راه امکانپذیرست: تولید یک بافت کارامد و کامال موثر در محیط آزمایشگاه 
یا استفاده از یک بافت پیوندی نابالغ که در محیطی که کشت داده شده است 

به رشد خود ادامه دهد.
مهندسی بافت: ماتریس کشت داده شده سلولی

وقتی صحبت از مهندسی بافت غضروف به میان می آید، منظور شاخه ای از 
مهندسی پزشکی است که به موارد زیر می پردازد:

1( استفاده از بیومتریالی که به عنوان ماتریس سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد
2( کشت این بیومتریال با سلول های مخصوص

3( افزودن یک سری از مولکول ها به این سلول ها. این مولکول ها به لحاظ 
بیولوژیکی کامال فعال هستند )فاکتورهای رشد( و به سلول ها این امکان را 

می دهند تا برای شکل دادن به بافت در دست ترمیم، تکثیر و از هم متمایز شوند.
اگرچه این موضوع، در حرف ساده و آسان به نظر می رسد ولی در عمل 
بسیار پیچیده است و نیازمند یاری علوم و فنون متعددی است. عملی شدن این 

موضوع، مستلزم پیمودن راهی طوالنی است:
1(انتخاب یک بیومتریال ایده آل

2(تسلط بر چرخه زندگی سلول ها )تکثیر آن ها، تفکیک و تشخیص عملکرد 
کندروسیت ها(

3(افزودن یک سری از مولکول ها به کندروسیت ها تا به رشد آن ها کمک کنند.
4(ایجاد فشارهای مکانیکی برای بررسی بافت جدید چون در هر صورت ممکن 
است که این بافت در معرض بعضی از فشارها با خطر سابیدگی مواجه شود.

مکانیک،بافتزندهغضروفوبیومتریالها:
بافت ها، بویژه غضروف، خود را با محیط اطراف و جنب و جوش آن 
تطبیق می دهند. بنابراین به طور مداوم در معرض فشارها و محدودیت های 
مکانیکی مثل فشار، ساییدگی و کشیدگی عضله قراردارند. برای اینکه یک 
بیومتریال کاربردی و ایده آل باشد، باید توانایی پاسخگویی به این محدودیت ها و 
فشارهای مکانیکی را داشته باشد. البته توانایی های بیومتریال مناسب، به همین جا 
ختم نمی شود: سلول ها، همزمان با رشد طبیعی در یک بافت زنده، عملکرد 
بیولوژیکی خود را متناسب با سیگنال های مکانیکی که دریافت می کنند، تغییر 
می دهند. در هرکدام از مراحل شناسایی یک بیومتریال، باید آن شیوه ای که 
ماتریس سه بعدی و سلول های تشکیل دهنده آن به فشارهای مکانیکی پاسخ 
می دهند را بررسی کرد. این گونه بررسی ها، بسیار حساسند به این دلیل که 
میزان فشردگی کمی و کیفی ژن ها، بر این اساس تعیین می شود که فرکانس و 
شدت فشارهای مکانیکی که بافت مورد نظر )بافتی که سلول ها در آن جا داده 

شده اند( متحمل می شود، چقدر است.
کاربردهای بیومتریال، در کلینیک و در صنعت، محدودیت های هزینه ای، 
بهداشتی و ایمنی را به همراه دارد. عالوه بر این، موادی که در تولید و شکل گیری 
ماتریس سه بعدی غضروف شرکت دارند، باید از یک سو قیمت مناسبی داشته 
باشند و از سوی دیگر، ویژگی های فیزیکی خود را در حین مراحل استریل 
کردن، حفظ کنند. بیولوژیست ها، شیمی دان ها، پزشکان، متخصصان علوم کامپیوتر، 
متخصصان مکانیک و تصاویر سه بعدی، همگی دست به دست هم داده اند تا 

برای ترمیم غضروف نسخه ای کارآمد و بسیار دقیق بپیچند!
پیشبهسوییکبیومتریالایدهآل:

در پانزده سال گذشته، بیومتریال ها از حالت مواد تک عنصری خارج شده 
و به مواد مختلط و پیچیده تغییر شکل داده اند تا به این طریق احیاء بافت ها به 

راحتی انجام گیرد و از گسترش ضایعات و آسیب ها جلوگیری شود.
ماتریس های سه بعدی که در مهندسی بافت استفاده می شوند، از مواد گوناگون 

و غالبا به شکل ترکیبی شکل می گیرند:
 ممکن است ماتریس ها از پروتئین هایی چون کالژن، فیبرین، گالتین 

و... تشکیل شده باشند.
 این احتمال وجود دارد که ماتریس ها بر پایه پلیمرهای پلی ساکاریدی، 

مثل آگاروز، آلژینات، اسید هیالورونیک...شکل گرفته باشند.
 احتمال دیگری که در مورد ماتریس ها وجود دارد اینست که آن ها از 
پلیمرهای مصنوعی مثل داکرون، تفلون، فسفات کلسیم، اسید پلی الکتیک 

PLA... ایجاد شده باشند.
 ماتریس ها اشکال گوناگونی دارند، ممکن است به شکل یک توده منفذدار و 
متخلل باشند، یا کف مانند و یا حتی به شکل مایعی چسبناک یا یک هیدروژل  باشند.

ویژگی های یک بیومتریال ایده آل:
1(یک بیومتریال ایده آل، باید قابلیت زیست سازگاری و پیشگیری از واکنش های 
التهابی و حساسیت زایی را داشته باشد، واکنش هایی که به طور حتم در ادامه 

عمل پیوند ماتریس شکل خواهندگرفت.
2( بیومتریال ایده آل باید توان عرضه یک ساختار سه بعدی مطلوب را داشته 
باشد، ساختاری که با چسبندگی، تکثیر سریع و تفکیک سلولی سازگار باشد.

3(بیومتریال ایده آل حالتی منفذدار و متخلل دارد تا به این شکل، امکان نقل 
مکان سلول ها و انتشار مولکول ها و مواد غذایی را فراهم آورد.

4( بیومتریال ایده آل، به راحتی به بافت ها متصل می شود، مقاومت قابل 
قبولی دارد و غالبا بعد از عمل پیوند، صورت کامل خود را حفظ می کند و 

تغییرشکل نمی دهد.
5( معموال در بیمارستان ها و برای آن دسته از عمل های جراحی که حداقل 
آسیب جانبی مدنظر است، از بیومتریالی استفاده می شود که تمام ویژگی های 

یک بیومتریال ایده آل را داشته و ترجیحا قابل تزریق باشد.
در حال حاضر، حدودا بیست نمونه ماتریس ترکیبی، در آزمایشگاه ها بر 
روی حیوانات و یا در بیمارستان ها بر روی انسان ها در حال مطالعه و بررسی 
هستند، تمام این ماتریس ها از مشارکت میان بیومتریال های مختلف یا از تغییر 

ساختاری آن ها بدست آمده اند.
به طورکلی وقتی ماتریسی از خانواده هیدروژل ها مورد نظر است، از آنجا که 
هر هیدروژلی ویژگی هایی خاص و منحصر به فرد دارد که توجه هر پزشکی 
را به خود جلب می کند، معموال پزشک یا محقق به یکی از همین ویژگی ها 
می پردازد. این ویژگی ها عبارتند از: سازگاری زیستی )فاقد واکنش التهابی 
و حساسیت زایی(، تجزیه پذیری زیستی، امنیت زیستی )قابلیت تحمل فرآیند 
استریلیزاسیون یا ضدعفونی، بدون از دست دادن قابلیت ها و ویژگی های اصلی 
خود(، تخلخل و نفوذپذیری، چسبندگی به بافت های کناری و مقاومت در 

برابر فشارهای مکانیکی...
به طورکلی هیدروژل ها، ساختاری بسیار متخلخل و نفوذپذیر دارند، به همین 
دلیل به تنهایی کارکرد مکانیکی مناسبی ندارند. در عوض، در سلول ها و در 
فاکتورهای دیگر، می توانند به عنوان ماتریس استفاده شوند. در میان هیدروژل های 
مختلفی که تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفته اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1( هیدروژل آلژینات یا هیدروژل سلولزی
2( اسفنج های اسید پلی الکتیک یا اسفنج های کالژن

3( فیبرهای اسید پلی گلیکولیک
4( نانوفیبرهای پلی کاپروالکتون

5( فیبرهای کربن
استفاده از سلول های بنیادی در کشت بیومتریال:

به نظر می رسد که کندروسیت ها یا همان سلول های غضروف، این قابلیت را 
دارند تا برای تجمیع یک بیومتریال و در نهایت برای شکل گیری ماتریس، خود 
را به بهترین شکل ممکن با شرایط تطبیق دهند و از تمام پتانسیل خود در جهت 
ترمیم بافت آسیب دیده، استفاده کنند. اما این سلول ها عواقب بسیاری دارند. از 
یک سو، عمل برداشتن آن ها از غضروف مفصلی، عملی کامال تهاجمی است 
که فقط منجر به کاهش میزان کندروسیت ها خواهد شد. از سوی دیگر، کشت 
این کندروسیت ها در شرایط آزمایشگاهی، از خاصیت سلولی آن ها می کاهد 
و سلول هایی نامتمایز )فیبروبالست ها( ایجاد می کند که اختالف مشخصی با 
هم ندارند. این محدودیت ها کامال مشخص کننده این مساله است که چرا 
پیوند کندروسیت های مفصلی اتولوگ، نتایج مختلفی به همراه دارد. انتخاب 
کندروسیت های مربوط به بینی، که در میان پزشکان اروپایی طرفداران بسیاری 
دارد، روشی کامال موثر محسوب می شود که درمحیط آزمایشگاه و بیمارستان 

مورد بررسی کامل قرار گرفته است.
به موازات این تحقیق، محققان در زمینه دیگری نیز تحقیق کردند و آن استفاده 
از سلول های بنیادی مزانشیمی است. زمانیکه ماتریس با این قسم از سلول های 
بنیادی کشت داده می شود، ممکن است که برای فعال سازی تولید غضروف 
با این سلول ها، از بیورآکتورها یا رآکتورهای زیستی کمک گرفته شود. در این 
رآکتورها، پارامترهای مختلفی قابل کنترل هستند: فشارهای مکانیکی )انواع 
حرکات، تحریک مکانیکی(، همکاری بین فاکتورهای رشد و موادغذایی، میزان 

اکسیژن و دی اکسیدکربن...
در این حیطه، فعالیت های دیگری نیز در دست کاراست که البته با سلول های 
بنیادی پرتوان انجام می شود. قابلیت این دسته از سلول های بنیادی این است که 
خود را با تمام انواع سلول های بدن تطبیق می دهند و از همه سلوها، متمایزند. 
در حال حاضر، استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی نیز در دست مطالعه 
و بررسی ست. این سلول ها که از برنامه ریزی ژنتیکی مجدد سلول های پوست 
بالغ بدست می آیند، شاید بتوانند امکان تولید کندروسیت های مفصلی کارآمد 
را به شیوه ای تقریبا نامحدود، فراهم آورند. احتمال دیگری که وجود دارد، این 
است که شاید این سلول ها به کمک یک بیومتریال از نوع هیدروژل تزریقی، 

ترمیم نقص های غضروفی را نیزامکان پذیر کند.
چاپغضروفباچاپگرهایسهبعدی

استفاده از چاپگر یا پرینتر سه بعدی که به تازگی در حیطه پزشکی ترمیمی 
رواج یافته، چشم اندازهای جدیدی را در علم دریافت سریع بافت زنده غضروف، 
گشوده است. در مقایسه با بافت های دیگر یا ارگان های پیچیده تر بدن، عمل 
چاپ در این بافت ساده که فاقد هرگونه عصب و رگ خونی است، راحت تر 
انجام می شود. گروه های مختلفی در سراسر جهان از این قابلیت غضروف ها 

استفاده کرده و به نتایج قابل توجهی رسیده اند.
به عنوان مثال گروه Marcy Zenobi-Wong، در شهر زوریخ آلمان، با 
استناد بر سلول های غضروفی ترکیب شده با بیوپلیمرها )آلژینات و کندروتین 
سولفات(، بر روی چاپ زیستی غضروف کار و مطالعه کردند تا یک هیدروژل 
بسازند. در نهایت، این گروه موفق شد تا به کمک چاپ سه بعدی گوش و 

بینی، یک گوش و یک بینی جدید را ایجاد کند.
تیم تحقیقاتی دیگری نیز در هاروارد آمریکا به سرپرستی علی خادم حسینی، با 
استناد بر ترکیب کندروسیت ها و بیوپلیمر مرکب از آلژینات و سلولز، بر روی چاپ 
زیستی غضروف کار کردند. محققان این گروه درنهایت به کمک تصاویر ام.آر.آی 
و اسکنر، موفق شدند یک گوش انسانی و یک مینیسک گوسفندی چاپ کنند.
چاپ سه بعدی مزیت های بیشماری دارد. با این چاپ، توده ای از غضروف 
را در سه بُعد مختلف در اختیار خواهیم داشت. اگر بخواهیم این توده را با 
"پانسمان" غضروفی که طی کشت سلول ها در محیط آزمایشگاه بدست می آید، 
مقایسه کنیم، باید بگوییم که توده فوق برای ترمیم و جمع آوری غضروف 
باقی مانده، مناسب تر خواهد بود. البته در این مورد، کشت سلول های حیوانی 

انجام گرفته ولی تاکنون هیچگونه کشت سلول انسانی، گزارش نشده است.
inserm.fr  
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ریه های شما به سختی کار می کنند. اکثر بزرگ سال ها در طول 
یک روز بیش از 20000 بار نفس می کشند. اما شغلی که شما 
دارید می تواند روی کارایی ریه های شما اثر بگذارد. مواد شیمایی، 
میکروب ها، دود تنباکو، گردوخاک ها و چیزهایی که به نظرتان 
خطرناک نیستند می توانند به مسیر هوایی بدن شما آسیب برسانند 
و ریه های شمارا تهدید کنند. دکتر فیلیپ هاربر، استاد سالمت 
عمومی در دانشگاه آریزونا می گوید: »ریه ها اندام های پیچیده ای 
هستند. و عوامل محیطی و شغلی خطرناک می توانند منجر به 
فیبروز، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه و عفونت یا سرطان 
شوند.« خبر خوب این است که بسیاری از خطرهای شغلی 
تاثیرگذار روی ریه قابل پیشگیری هستند. با توجه به کار خود 
می توانید تغییراتی را برای سالم نگه داشتن ریه خود به وجود 
آورید. برای مثال، می توان به تغییراتی همچون بهبود تهویه هوا، 
استفاده از تجهیزات محافظتی، تغیر شیوه انجام کاری خود و 
افزایش دانش خود در مورد خطرهای مربوط به شغل خود اشاره 
کرد. در ادامه به 10 شغل پرخطر برای ریه های اشاره خواهیم 
کرد که با رعایت احتیاط های الزم می توان از آسیب آن ها روی 

ریه های جلوگیری کرد.
1. کارگر یا پیشخدمت قهوه خانه: دود دست دوم با سرطان 
ریه در ارتباط است. در شهرهایی که سیگار کشیدن در مکان های 
عمومی ممنوع نشده است دود دست دوم تهدیدی برای کارگرها 
باقی مانده است. کارگرها یا پیشخدمت های قهوه خانه نیز در 
مکانی پر از دود دست دوم قرار دارند. در چنین جاهایی سوا کردن 
افراد استفاده کننده از قلیان یا سیگار و افراد استفاده نکننده از قلیان 
یا سیگار، تمیز کردن هوا و استفاده از تهویه نمی تواند به خوبی افراد 
غیر سیگاری را از دود دست دوم مصون دارد. بهترین گزینه برای 
افراد شاغل در چنین مکان هایی این است که شغل خود را رها 
کنند و شغل دیگری را برگزینند. دکتر سوزان وون اسن، استاد 
طب داخلی در مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا می گوید: »متاسفانه، 

کارگرهای شخصی گزینه های کاری محدودی دارند.«
2. خانه داری و تمیز کردن: بعضی از محصوالت تمیزکننده، 
حتی محصوالتی که به آن ها صفت »سبز« یا »طبیعی« داده می شود 
حاوی مواد شیمیایی مضری هستند که با افزایش احتمال ابتال به 
آسم در ارتباط هستند. دکتر وون اسن می گوید: »پاک کننده ها 
مواد شیمیایی واکنش پذیری هستند، یعنی با گردوخاک و حتی 
بافت های ریه شما واکنش نشان می دهند.« بعضی از پاک کننده ها 
ترکیب های ارگانیک ناپایداری را آزاد می کنند که می توانند در 
ایجاد مشکالت تنفسی مزمن و واکنش های آلرژیکی سهیم 
باشند. توصیه می شود که برچسب پاک کننده ها را بخوانید و از 
دستورالعمل ها پیروی کنید. دکتر وون می گوید: »استفاده از مواد 

پاک کننده ساده همچون سرکه و آب یا جوش شیرین را امتحان 
کنید. عالوه بر این، به هنگام استفاده از پاک کننده ها پنجره ها و درها 

را بازکنید تا هوا تهویه شود.«
3. مراقبت از سالمتی: پزشک ها، پرستارها و دیگر افرادی 
که در بیمارستان ها، ادارات پزشکی یا خانه های سالمندان کار 
می کنند در معرض خطر فزاینده بیماری های ریوی همچون سل، 
آنفوالنزا و سارس هستند. بنابراین، افراد ارائه دهنده مراقبت از 
سالمتی باید مجهز به مصون سازی هایی شوند )من جمله واکسن 
آنفوالنزا( که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری توصیه می کند. 
اگر در دستکش ها و دیگر ابزارهای افراد ارائه دهنده مراقبت از 
سالمتی از التکس استفاده شود، امکان دارد که دچار آسم شوند. 
این افراد می توانند به جای دستکش های التسکی از ترکیبی بدون 

التکس استفاده کنند.
4. آرایشگر مو: بعضی از مواد استفاده شده در رنگ موها 
از محصوالت  بعضی  آسم شغلی شوند.  موجب  می توانند 
استفاده شده در آرایشگاه های مو حاوی فورمالدئید هستند که 
یک ماده سرطان زای معروف است. عالوه بر این، فورمالدئید 

یک ماده تحریک کننده چشم، بینی، گلو و ریه است.
کارگرهای  از  بعضی  تولیدکننده:  کارخانه های   .5
کارخانه ها در معرض خطر ابتال به آسم هستند یا ممکن است 
که بیماری آسم آن ها بدتر شود. دکتر هاربر می گوید که آسم 
به دلیل کار ایجاد نمی شود، اما کار می تواند آسم را بدتر کند. 
کارگرهای کارخانه ها در معرض چیزهایی همچون استنشاق 

فلزها در کارگاه های ریخته گری و سلیس هستند که می تواند 
منجر به سیلیکوزیس )یک بیماری زخم کننده ریه( و افزایش 
خطر سرطان ریه شوند. یک اختالل ریوی به نام »ریه پاپ کورن« 
در کارگرهای کارخانه هایی دیده شده است که در آن ها از بعضی از 
مواد شیمیایی معطر برای پاپ کورن ماکروویوی استفاده می شود. 
ماسک ها و تهویه مناسب بهترین گزینه ها برای این کارگرها 
هستند. این نکته را باید گفت که در افراد مصرف کننده این پاپ 

کورن ها خطر »ریه پاپ کورن« دیده نشده است.
ساختمان های  که  کارگرهایی  کارگرهای ساختمانی:   .6
قدیمی را خراب می کنند یا به ساختمان ها دوباره مدل می دهند 
می توانند در معرض آزبست )پنبه نسوز( قرار بگیرند که به عنوان 
عایقی برای دور لوله ها یا در کف های کاشی استفاده می شود. حتی 
تماس حداقلی با ترکیب های میکروسکوپی آزبست با مشکالت 
متنوعی در ارتباط است. دکتر وون اسن می گوید که مزوتلیوما 
)نوعی از سرطان( یکی از این مشکالت است. عالوه بر این، 
ترکیب های میکروسکوپی آزبست می توانند خطر سرطان ریه 
سلول کوچک را افزایش دهند و موجب آزبستوز یا زخم ریه ها 
شوند. دکتر وون اسن می گوید: »شما می دانید که آزبست کجا 
است، درنتیجه به هنگام برخورد با آن ها اقدامات محافظتی را 

رعایت کنید.«
7. کشاورزی و دامداری: کار کردن با محصوالت و حیوان ها 
می تواند منجر به چندین اختالل شود. پنومونی ناشی از افزایش 
حساسیت یک بیماری نادر اما خطرناک است که در اثر تماس های 

مکرر با دانه یا علف خشک آلوده به کپک ایجاد می شود. در این 
وضعیت کیسه های هوای ریه ها ملتهب می شوند و حتی ممکن 
است که ریه های فرد زخم شوند. دانه های نگهداری شده 
در ظروف فلزی ممکن است که کپک زده شوند. تنفس کردن 
گردوخاک این دانه های کپک زده می تواند منجر به تب، سردی 
و بیماری شبیه به آنفوالنزا همچون »سندروم گردوخاک سمی 
ارگانیک« شود. عالوه بر این، کشاورزها بیشتر در معرض سرفه 
و سفتی سینه هستند. دکتر وون اسن می گوید: »ما فکر می کنیم 
که حدود 30 درصد از کشاورزهایی که به این شیوه محصوالت 
را پرورش می دهند در برهه ای دچار این مشکالت خواهند شد.« 
دکتر وون اسن ادامه می دهد: »گردوخاک و آمونیت هر دو ظاهرا 
از عوامل خطرزا هستند.« توصیه می شود که برای کاهش خطر 
کارهای کشاورزی و دامداری روی ریه های خود از مرطوب 
شدن دانه ها جلوگیری کنید، از تهویه مناسب اطمینان حاصل 

کنید و از ماسک استفاده کنید.
8. رنگ آمیزی افشانه ای بدنه خودرو: افرادی که در 
مغازه های بدنه خودرو کار می کنند غالبا در معرض مواد شیمایی 
به نام ایزوسیانات ها هستند. این مواد شیمیایی از دالیل اصلی آسم 
شغلی هستند. دکتر هاربر می گوید: »آسم شغلی یک بیماری پایان 
دهنده به شغل است و فرد مبتال شده به آن مجبور است که شغل 
خود را ترک کند.« استفاده از ماسک هایی که متناسب با شغل شما 

هستند می توانند خطر آسیب به ریه ها را کاهش دهند.
9. آتش نشانی: افرادی که با آتش سوزی مبارزه می کنند نه تنها 
در معرض آتش هستند، بلکه در معرض دیگر مواد همچنین 
می توانند  آتش نشان ها  هستند.  شیمایی  مواد  و  پالستیک ها 
با استفاده از »دستگاه تنفسی هوای فشرده انفرادی« به نحو 
چشمگیری خطر بیماری ریه و دیگر مشکالت را کاهش دهند. 
آتش نشان ها باید در زمان پاک سازی محل آتش گرفته نیز از این 
دستگاه ها استفاده کنند، چون بسیاری از مواد شیمیایی هنوز در 

هوا هستند.
معدن های  کارگرهای  زغال سنگ:  معدن  در  کار   .10
زیرزمینی در معرض بیماری هایی مختلفی همچون برونشیت 
و سینه پهلو یا ریه سیاه هستند. ریه سیاه یک بیماری است که 
به دلیل استنشاق گردوخاک زغال سنگ ایجاد می شود و در اثر 
آن فرد به سختی نفس می کشد. دکتر وون اسن می گوید: »این 
بیماری می تواند منجر به فیبروزیز شود و جان فرد را بگیرد.« 
چنین کارگرهایی می توانند با ابزار محافظتی درصد استنشاق این 

گردوخاک ها را محدود کنند.
 مصطفی صداقت رستمی 

 WebMD
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محققان دریافتند ریسک مرگ در افراد دارای پاهای بیش از حد الغر 
به خاطر بیماری های نظیر دیابت یا قلبی عروقی بسیار باال است.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد اگر یک فرد الغر دارای شاخص 
توده بدنی نرمال باشد اما قسمت تحتانی پاهایش بیش از اندازه 
الغر و استخوانی باشد سه برابر بیشتر در معرض مرگ به دلیل 
قلبی  بیماری  یا  نوع2  دیابت  نظیر  کاردیومتابولیک  بیماری های 
آلمان  توبینگن  دانشگاه  محققان  تحقیق  نتایج  دارد.  قرار  عروقی 
نشان می دهد در بین افراد الغر، پاهای استخوانی و الغر ممکن 
است قوی ترین عامل پیش بینی کننده سالمت متابولیکی بد باشند، 
درحالیکه برای افراد چاق، میزان چربی شکمی و بیماری کبد چرب 
غیرالکلی عوامل قوی پیش بینی کننده بیماری های نظیر دیابت نوع2 

یا بیماری قلبی-عروقی هستند.
به گفته نوربرت استفان، سرپرست تیم تحقیق، »در افراد الغر، 
مشکل ژنتیکی ذخیره چربی در اندام تحتانی ممکن است فاکتور اصلی 
باشد که آنها را در معرض ریسک باالی بیماری های کاردیومتابولیک 
قرار می دهد.« در این مطالعه، محققان داده های 9۸1 فرد شرکت 
کننده را بررسی کردند. آن ها دریافتند 1۸ درصد افراد الغر به لحاظ 

متابولیکی ناسالم بودند.
توده  محققان   ،MRS و   MRI تصویربرداری  از  استفاده  با 
چربی بدن، توزیع چربی و رسوب چربی را در کبد تعیین کردند. 
سپس انها مقاومت انسولین، ترشح انسولین، ضخامت دیواره شریان 

کاروتید و تناسب اندامشان را نیز تعیین کردند.
عادی،  بدنی  توده  شاخص  با  اما  ناسالم  الغر  نمونه های  این 
دارای شرایط برخی بیماری های خاص نظیر لیپودیستروفی بودند 

که در این حالت بدن قادر به حفظ ذخایر کافی چربی نیست.

پـاهـای الغـر ریسک مـرگ را 
مراقب تـا ۳۰۰ درصـد افزایـش می دهـد

شغلی که 
انتخاب 
می کنید 

باشید

10 شغل پرخطر برای ریه های شما

بررسی های انجام گرفته از افزایش چشمگیر شمار نابینایان 
تا سال 20۵0 میالدی حکایت دارد.

نتیجه بررسی گروهی  »لنست گلوبال هلث«  مجله 
از متخصصان را مننتشر کرده که نشان می دهد تا سال 
20۵0 میالدی شمار نابینایان در جهان از 36 میلیون نفر 

به حدود 11۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
تا  متوسط  دچار ضعف  که  کسانی  تعداد  همچنین 
شدید بینایی هستند و ضعف بینایی آنها با استفاده از 
عینک، لنز یا جراحی تصحیح نشده نیز از حدود 217 
میلیون نفر در حال حاضر به ۵۸۸ میلیون نفر در آن زمان 
خواهد رسید. به عالوه در سال 20۵0، پیر چشمی نیز 
حدود یک میلیارد نفر از اشخاص باالی ۵۵ سال را در 

جهان گرفتار خواهد کرد.
اکثر مبتالیان به نابینایی یا ضعف بینایی در حال حاضر 
و در آینده از ساکنان کشورهای جنوب آسیا هستند و 
خواهند بود و زنان )با آمار ۵۴ درصد( بیش از مردان 
مبتال می شوند. پس از جنوب آسیا، مناطق شرق آسیا، 
این قاره و  جنوب شرق آسیا و سپس سایر مناطق 
قاره آفریقا بیش از سایر نقاط جهان با این مشکالت 

دست به گریبان خواهند بود.
افزایش جمعیت و باال رفتن نسبت سالمندان در کل 

جمعیت از عوامل اصلی این تغییرات است.
براساس این گزارش، در 1۸۸ کشور که مورد بررسی 
قرار گرفتند، بین سال های 1990 تا 201۵ میزان شیوع 
نابینایی، یعنی نسبت نابینایان در گروه های جمعیتی از 

0.7۵ درصد به 0.۴۸درصد کاهش یافت.
در مورد ضعف متوسط تا شدید بینایی، در این مدت 
نرخ افزایش این عوارض از 3.۸3 درصد به 2.9 درصد 
کاهش یافت که نتیجه بهبود و دسترسی بیشتر به امکانات 
بهداشتی و درمانی از جمله پیشرفت و گسترش جراحی 
آب مروارید بوده است. اما پس از آن با باال رفتن سن 
جمعیت،  شمار افرادی که به اختالالت بینایی مبتال هستند 

افزایش پیدا کرده است.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بیشترین موارد 
ضعف یا از دست رفتن بینایی در میان سالمندان بروز 
به  مبتالیان  از  درصد   ۸6 از   ،201۵ سال  در  می کند. 

نابینایی، ۸0 درصد از مبتالیان به ضعف متوسط یا شدید 
بینایی، 61 درصد از مبتالیان به ضعف اندک بینایی و 
61 درصد از مبتالیان به پیرچشمی در گروه سنی باالی 
۵0 سال قرار داشتند و انتظار می رود که همین نسبت 

ها در آینده هم دیده شود.
ضعف یا از دست دادن بینایی عالوه بر مشکالتی که 
برای فرد مبتال به همراه دارد، دارای تبعات اقتصادی و 
اجتماعی برای کل جامعه است. اشخاص مبتال قدرت 
انجام بعضی فعالیت ها را از دست می دهند و جامعه از 

توانمندی های آنان محروم می ماند. 
 Reuters

شمـار نـابینـایـان جهـان تـا ۲0۵0 سـه بـرابـر خواهـد شـد
بیمـاری لثـه ریسک 

ابتال به سرطان در زنـان 
را افزایـش می دهـد

خبــر

طبق نتایج یک مطالعه جدید، زنان مسن 
مبتال به بیماری لثه در معرض ریسک باالی 
ابتال به انواع سرطان ها قرار دارند. طبق نتایج 
این تحقیق، زنانی که طبق گزارش خودشان 
مبتال به بیماری لثه بودند 1۴ درصد بیشتر 
در معرض ریسک ابتال به هر نوع سرطان 
بودند. اگرچه اکثریت موارد ابتال به سرطان 
مربوط به سرطان سینه و مری بود. مطالعه 
آنها به خوبی نشان می دهد که ریسک کلی 
سرطان در بین زنان مسن مبتال به بیماری 

لثه به مراتب بیشتر است. 
این مطالعه شامل داده های مربوط به بیش 
از 6۵00 زن پس از یائسگی با میانگین سنی 
6۸ سال بود. بیماری لثه به دلیل باکتری های 
دهان ایجاد می شود که موجب عفونی شدن 
بافت اطراف دندان شده و همراه با بوی بد 
دهان، جویدن دردناک، دندان های حساس 
و خونریزی لثه است. محققان برای کنترل 
و پیشگیری این بیماری، بر اهمیت مسواک 
زدن و استفاده از نخ دندان به طور روزانه 
برای پاک کردن باکتری های عامل بیماری 

تاکید دارند.

تــازه ها

محققان دریافتند داروی اگزناتید )Byetta( می تواند برای درمان 
بیماری پارکینسون موثر باشد.

تام فولتینی، سرپرست تیم تحقیق از کالج دانشگاه لندن، در 
این باره می گوید: »این یافته بسیار امیدبخش است چراکه فقط 
منجر به کاهش عالئم بیماری نمی شود بلکه به درمان خود بیماری 
نیز کمک می کند.« وی در ادامه می افزاید: »در درمان های فعلی 
بیماری پارکینسون، عمدتا عالئم بیماری برای چند سال تسکین 

می یابند و بیماری به تدریج تشدید می شود.«
به گفته محققان، پارکینسون دومین بیماری شایع عصبی در جهان 
است. این بیماری باعث سفتی عضالنی، حرکات آهسته، لرزش، 
اختالالت خواب و خستگی مزمن می شود. در این مطالعه 60 فرد 
مبتال به پارکینسون به مدت ۴۸ هفته به طور هفتگی تزریق اگزناتید 
یا دارونما غیرفعال همراه با داروهای متداول دریافت کردند. در 
پایان این دوره، افرادی که داروی دیابت دریافت کرده بودند در 
مقایسه با افراد دریافت کننده دارونما، چهار نمره باالتر در معیار 
132 نمره ای چابکی، حرف زدن و لرزش دریافت کردند. به گفته 

محققان این اختالف بسیار 
قابل توجه است.به گفته 
محققان، استفاده از درمان 
تاییدشده یک بیماری برای 
درمان یک بیماری دیگر 
می تواند راهکار جدیدی 
برای تسریع روند درمان 

پارکینسون باشد. 

داروی دیابت درمانی امیدبخش 
بـرای پـارکینسـون

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline



شماره 1070 روزانمه 1615 مرداد 1396

تمام وقت شما برای بچه است. به افرادی که تازه بچه دار 
شده اند تبریک می گوییم. با ورود بچه به زندگی برنامه زمانی 
کودکتان برنامه زمانی شما می شود. کودکان تازه متولدشده در طول 
روز بیش از 18 ساعت می خوابند و زمان بیداری کودک نیز صرف 
شیر دادن، عوض کردن پوشک، بغل کردن او و غان و غون می شود.
 توصیه: پس از گذراندن هفته های پردردسر، چرت زدن های 
کودک طوالنی تر می شوند و زمان چرت زدن های او نیز قابل 
پیش بینی می شوند. درنهایت نیز چنین وضعیتی شما را تبدیل به 

یک فرد حرفه ای درزمینه مدیریت زمانتان می کند.
عضو یک باشگاه جهانی شده اید. اسم این باشگاه جهانی 
باشگاه پدر و مادری است. پس از ورود بچه ناگهان دوستان زیادی 
پیدا می کنید. غریبه ها به شما لبخند می زنند. والدین شما دوست 
دارند که همیشه به شما سر بزند و نوه خود را ببینند. کارفرمای 
شما می خواهد بداند که چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید. 

از عضویت در این باشگاه جهانی و همراهان خود لذت ببرید.
 توصیه: عضویت در این باشگاه جهانی به شما کمک می کند 
که شیوه تربیت خوبی را برای فرزند خود اتخاذ کنید که متناسب 

با خانواده شما است.
رابطه شما تغیر می کند. وقتی که کودکی متولد می شود یک 
شخص دیگری وارد زندگی ما می شود که باید با او ارتباط برقرار 
کنیم و این به معنای وقت کمتر برای خودمان است. پویایی رابطه 
شما تغیر می کند و آن قدر شلوغ می شوید که صحبت کردن را 
فراموش می کنید. اگر یکی از والدین بیشتر توجه خود را معطوف 

به کودک کند والدین دیگر احساس بی اعتنایی می کند.
 توصیه: وقتی را برای همسرتان قرار دهید. یا با یکدیگر به 

بیرون بروید و اتفاقات زندگی خود را باهم در میان بگذارید.
یک برنامه زمانی شبانه جدید

ورود یک کودک جدید به معنای خواب خوب شبانه نادر است. 
نداشتن خواب خوب شبانه زیاد طول نمی کشد، اما تا وقتی که از 
بی قراری کودک شما کاسته نشود می توانید برنامه ای را تنظیم کنید 

و نوبتی از کودک خود مراقبت کنید.
 توصیه: در طول روز وقتی که کودک شما خواب است سعی 
نکنید که به وظایف خانه بپردازید، بلکه سعی کنید دراز بکشید و 

استراحت کنید.
مالقات کننده های زیادی خواهید داشت. قطعا خانواده و 
دوستان می خواهند که کودک جدید شما را ببینند. اما مطمئن شوید 
که مهمان های شما بیمار نیستند و از آن ها بخواهید که پیش از بغل 

کردن کودک دست های خود را بشویند.
 توصیه: آیا احساس ستوه یا خستگی می کنید؟ می توانید به 
اطرافیان خود بگویید که یک زمان دیگر به شما سر بزنند. اکثر افراد 

چنین چیزی را درک می کنند.
صورت شما می تواند چیزهای عجیب وغریبی انجام 

دهد. کودکان از طریق تماشا و رابطه متقابل با محیط اطراف خود 
چیزهایی را یاد می گیرند. پس از تولد کودک سعی خواهید کرد که 
با صورت خود شکلک های احمقانه ای در بیاورید و کودک خود 
را تشویق به واکنش کنید. درنهایت خواهید دید که کودک شما 

شکلک های احمقانه شما را تقلید می کند.
 توصیه: لبخند بزنید، زبان خود را بیرون بیاورید و برای 

جلب توجه کودک صداهای خنده داری دربیاورید.
به کمک نیاز دارید. کودکان لذت زندگی هستند، اما آن ها 
توجه بسیار زیادی را از شما می گیرند. سعی نکنید که به تنهایی از 
عهده کودک خود برآیید. هم شما و هم همسرتان نیاز به این دارید 
که در طول روز استراحت کنید، به همین دلیل باید فرد دیگری 
باشد که در طول استراحت شما از کودک مراقبت کند. در این 
وقت استراحت خود می توانید برنامه تلویزیونی موردعالقه خود 

را ببینید، کتاب بخوانید، پیاده روی کنید یا دوش بگیرید.
 توصیه: اگر بدون همسر زندگی می کنید، از دوست یا خانواده 
خود بخواهید تا در مراقبت از بچه به شما کمک کنند. همواره زمانی 

را برای خود اختصاص دهید تا تمدید قوا کنید.
با کودک خود  کودکان به گفتگو نیاز دارند. وقتی که 
صحبت می کنید دو چیز رخ می دهد: کودک یاد می گیرد و شما 
پیوند بیشتری با کودک برقرار می کنید. هرچه بیشتر با کودک خود 

صحبت کنید این دو چیز بیشتر رخ می دهند.
 توصیه: صداهای کودک خود را تقلید کنید و منتظر باشید 
تا دیگر صداهایی را بیان دارد و شما تکرار کنید. چنین چیزی به 

گفتگو کردن کودک شما کمک می کند.
احساس گناه یک چیز نرمال است. به خود می گویید که یک 
والدین عالی خواهید بود. اما ممکن است که بعد از ورود بچه این 
احساس گناه در شما شکل بگیرید که نتوانسته اید خوب پدر و 
مادری کنید. این یک چیز طبیعی است و هر فردی دوست دارد که 

برای لحظه ای از کودک خود فاصله بگیرد و تنها باشد.
 توصیه: وقتی که کودک شما روی تخت خود خوابیده است، به 

دوست خود زنگ بزنید. به خودتان وقت و حق استراحت دهید.
به کتاب های کودکان عالقه مندمی شوید. اگر تا قبل از 
ورود بچه به کتاب های کودک عالقه ای نداشتید با ورود بچه به 
آن ها عالقه مند می شوید. این کتاب ها عالوه بر اینکه سرگرم کننده 
هستند ویژگی آموزشی نیز دارند. کودکان دوست دارند که این 

کتاب ها را برای آن ها بخوانید.
 توصیه: اگر کتاب های کودک را با صدای بلند بخوانید، کودک 

شما با کلمات جدید آشنا می شود.
شما نیز اشتباه می کنید شاید در یک جهان بی عیب نقص 
یک والدین بی عیب و نقص نیز وجود داشته باشند. در جهان 

واقعی، قاعده کلی این است که هر آنچه را که موثر است انجام 
دهید. اگر سن کودک شما دیگر برای پستانک مناسب نیست، اما 
استفاده از آن می تواند کودکتان را آرام کند از پستانک استفاده کنید.

 توصیه: وقتی که در مورد چیزی شک دارید با پزشک اطفال 
کودک خود صحبت کنید.

شما  کودک  سن  که  همان طور  می شوید.  قاضی  یک 
باالتر می رود شما نیز نقش یک میانجی یا داور را می گیرید. 
محدودیت هایی را باید وضع کنید و دعوای میان خواهر و برادر را 
برطرف کنید. انضباط چیزی نیست که به آسانی به کودک یاد دهید، 
اما بخشی از وظیفه شما است. و انضباط می تواند برای کودک شما 

سودمند باشد.
 توصیه: برای هر یک از کودکان خود به طور مجزا وقت 
بگذارید تا با این کار کودک شما فکر کند که احساس خاصی 

نسبت به او دارید و برایش باارزشید.
یک توالت مخصوص کودکان تهیه می کنید. چندین سال 
طول می کشد تا کودک شما دیگر خود را خیس نکند. می توانید با 
تهیه یک توالت مخصوص کودکان او را تشویق به استفاده از آن 
کنید. کودک شما نیز وقتی که شما به توالت می روید یاد می گیرد که 

باید برای دفع ادرار خود از توالت استفاده کند.
 توصیه: کودکان عالوه بر کلمات از اعمال شما نیز چیزهایی 

را یاد می گیرند.
عشق به کودک واقعی است. برای بعضی از والدین عشق 
به کودک آنی است، اما برای بعضی از والدین زمان می برد تا عشق 
به کودک در آن ها به وجود آید. یک روزی به کودک خود نگاه 
خواهید و چنان احساس عمیقی نسبت به او پیدا خواهید داشت که 
قبالنمی دانستید. اینکه که عشق شما به کودکتان چقدر بی نهایت 

است می تواند شما را شگفت زده کند.
 توصیه: از وجود کودک خود لذت ببرید و با او یک رابطه 

همیشگی برقرار کنید.
کودک شما یک سرمایه است. یک خانواده در طبقه متوسط 
در 18 سال اول زندگی فرزند خود 225000 دالر صرف او می کند. 
این هزینه تنها برای فراهم آوردن غذا، پناه و دیگر احتیاج های 

اوست. این هزینه شامل بیمه سالمتی و دانشگاه فرزند نمی شود.
 توصیه: برنامه ریزی مالی خود برای کودکتان را از همان سنین 

پایین کودک آغاز کنید.
هر قدمی که برای کودک خود برمی دارید بیانگر موفقیت شما است 
و از اینکه کودک شما به اینجا رسیده است باید افتخار کنید. عالوه بر 
این، هر چه کودک شما بزرگ تر می شود دوست دارد که مستقل تر 
شود و نیاز کمتری به شما داشته باشد و این یک حقیقت تلخ است 

که باید بپذیرید. 
 مصطفی صداقت رستمی

 WebMD

محققان می گویند اگر می خواهید فرزندتان با اشتیاق سبزیجات بخورد 
سعی کنید در طول شیردهی به نوزادتان سبزیجات مصرف کنید. محققان 
مرکز حواس شیمیایی مونل فیالدلفیا دریافتند نوزادانی که شیر سینه با عطر 
و طعم سبزیجات می خورند کمتر از مصرف سبزیجات در دوره کودکی 
اجتناب می کنند. جولی مینال، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»تجربه حسی هر کودکی منحصربه فرد است اما طعم و مزه اولین غذا که 
از رحم شروع می شود بستگی به آن چیزی دارد که مادر مصرف می کند.«

زمانیکه مادر باردار سبزیجات مصرف می کند مایع آمونیاک مادر و بعد 
از آن شیر مادر طعم سبزیجات می گیرد و همین طعم و مزه به کودک 
منتقل می شود از اینرو در دوره پیش دبستان کمتر از خوردن سبزیجات 
خودداری می کند. همانند بسیاری از مادران و افراد بزرگسال، کودکان 
بیشتر مایل به انتخاب میان وعده های شیرین و شور و نوشیدنی های قندی 

هستند که همگی در چاقی و بیماری های مزمن نقش دارند.
در این مطالعه، مینال به طورتصادفی 97 مادری که به نوزادشان شیر 
می دادند را به یکی از 5 گروه اختصاص دادند. به مدت یک ماه، سه گروه 
نصف فنجان آب هویج، کرفس، چغندر و یا سبزیجات دیگر را قبل از 
شیردهی نوشیدند. یک گروه زمانی شروع به نوشیدن آب سبزیجات 
کردند که نوزادشان دو هفته شده بود، و گروه دیگر در زمان 1.5 ماهگی 
و گروه سوم در زمان 2.5 ماهگی نوزاد شروع به مصرف آب سبزیجات 
کردند. مادران گروه چهارم به مدت سه ماه و زمانیکه کودکشان دو هفته ای 
بود آب سبزیجات نوشیدند. گروه پنجم به عنوان گروه کنترل هیچ آب 
سبزیجاتی نمی نوشیدند. محققان مشاهده کردند زمانیکه غذاهای پخته 
به رژیم غذایی کودک اضافه شد کودکانی که در معرض شیر مادر با طعم 
سبزیجات قرار گرفته بودند حس بدی نسبت به غذایشان نشان نمی دادند.

همچنین هر چقدر قرارگیری در معرض طعم و مزه سبزیجات زودتر 
شروع شود، احتمال اجتناب کودک کمتر خواهد بود.

تغذیـه بـا شیـر مـادر موجب عالقـه 
کـودک بـه سبزیجـات می شـود

تــازه هازندگی پس از تولد بچه

چیزهاییکهنمیدانستید



 جالل مرادی
دکترای مدیریت آینده پژوهی- روان شناس بالینی 

برخورداری از یک هویت چندبعدی، برای مقابله با مشکالت 
زندگی مزیت های زیادی دارد. کسانی که برداشت تک بعدی 
از خوددارند از توانایی محدودی برخوردار هستند. این 
افراد زمانی که با چالش یا بحران دشواری مواجه می شوند، 

نمی توانند احساس کارآمدی خود را حفظ کنند.
ستاره ها و قهرمانانی که پایه و اساس هویت خود را 
بر زندگی حرفه ای بنانهاده اند، به سختی می توانند احساس 
اثربخشی را بعد از خاتمه فعالیت حرفه ای یا رکورد خود 

حفظ کنند.
این افراد به دنبال شکست و یا محدودیت موقت دچار 
درماندگی، قهراجتماعی و سرخوردگی می شوند و احساس 
فقدان می کنند و انگیزه ای برای تالش یا تغییر نمی بینند. 
این موضوع در میان سالی و سالمندی چالش برانگیزتر و 

جدی تر به نظرمی رسند.
نظریه عدم مشارکت توسط کامینگ 1 و هنری جزء 
اولین و بحث برانگیزترین نظریه ها است. بر اساس این 
نظریه، فرد در سالهای میانی عمر، فناپذیری و مرگ خود 
را یاد می کند و تدریجاً برخوردهای خود را با اجتماع و 

دیگران کاهش داده وهم زمان جامعه نیز، متقاباًل فرد را 
از خود جدا می سازد.

داستان کاماًل این موضوع را به تصویر می کشد و فرایند 
منزوی شدن با تغییر ساختار اجتماعی ،  عدم قبول روند رشد 
و تغییرات به خوبی در شخصیت های داستان نمایان است.
شخصیتی که نمی خواهد بپذیرد که دنیا تغییر کرده است 
و همواره با حفظ اشیاء و لوازم دوران اوج خود؛ خاطرات 

خود را مرور می کند و به زندگی فعلی نه می گویید.
ما با موضوع دیگری نیز در این داستان مواجه هستیم و 
آن نظریه فعالیت دو است. نظریه فعالیت، مخالف نظریه عدم 
مشارکت است و توسط هرست سه بیان شده است. او عقیده 
دارد که فعالیت سالمتی را در پیری افزایش می دهد. بنابراین 
بزرگ ساالنی که فعال می مانند در فعالیت های تشویق شده 
و جایگاه ها، روابط، سرگرمی ها و عالیق جدیدی رابدست 

می آورند و بااحساس رضایت و آرامش پیر می شوند.
در این داستان شخصیت آقای »ب« سعی دارد؛ دنیای 
و  تصویرها  و  دهد  نشان  آرامش  از  مملو  را  خودش 
موقعیت های طنزآمیزی را برای اثبات این مسئله به آقای 
»الف« نمایان می کند؛ غافل از اینکه آن هم با دنیای جدید 
همگن و همراه نشده است بلکه دنیای خود را در زیرزمین 
کرایه ابزار و لباس های نمایش متوقف کرده و با گذشته 

خود زندگی می کند.
پذیرش  دنیای جدید، عدم  با  بازیگر  تضاد دیدگاه 
زندگی فعلی را به دنبال داشته است. چالش برانگیزترین 
بخش های نمایش نوع دیدگاه دو بازیگر اصلی به زندگی 
است یکی معترض به وضعیت حال و دیگری ساکن بودن 
درگذشته دور؛ اما هر دو نفر شخصیت یک بعدی خود را 
به طریق خاص به نمایش می گذارند و نشان می دهند که 
در ایدئولوژی یک مسیر را طی کرده اند و فقط دیدگاه و 

توصیف متفاوتی دارند.
Activity theory 2 ،Comming 1

Hurest 3اریک اریکسون، روانشناس مشهور که متأثر 
از زیگموند فروید بود، عقیده داشت که افراد در هر مرحله 
از رشد در زندگی، با یک تضاد روبرو می شوند که نقطه 
عطفی در فرایند رشد خواهد بود . به باور او، این تضادها 
در به وجود آوردن یک کیفیت روانی یا ناکامی مؤثرند. 
در خالل این دوره، هم زمینه برای رشد شخصی بسیار 

فراهم است و هم برای شکست و ناکامی.
شخصیت های نمایش ما در دوره سالمندی قرارگرفته اند 
؛ دوره یکپارچگی در برابر ناامیدی. این دوره بر بازتاب 
فعالیت های گذشته تمرکز دارد. آن هایی که در مراحل 
پیشین رشد چندان موفق نبوده اند یا به این باوراند که 

زندگی شان  که  کرد  خواهند  شکست خورده اند، حس 
تلف شده است و برگذشته افسوس خواهند خورد. در 
این حالت است که فرد با حس ناامیدی و ناخشنودی 
روبرو خواهد شد. کسانی که از دستاوردهای گذشته خود 
در زندگی احساس غرور داشته باشند، حس یکپارچگی، 
درستی و تشّخص خواهند کرد. با موفقیت پشت سر گذاشتن 
این مرحله یعنی نگاه به گذشته با اندکی تأسف و احساس 
رضایت کلی؛ این افراد کسانی هستند که خردمندی به دست 
می آورند، حتی در مواجهه با مرگ. به دقت و زیبایی این 
دوره را به تصویر کشیده است و به بیننده متذکر می شود 
که در زندگی »الف وارد می شود« نمایش سیال و متحرک 
باشد در غیر این صورت در مرحله ای از زندگی به ناچار 
متوقف خواهد شد وزندگی را به صورت یک خاطره ، 
پی درپی مرور خواهد کرد. بیننده بعد از دیدن این نمایش 
قطعاً به فکر تغییر و جبران خواهد افتاد و به صورت عملی 
درخواهد یافت که در صورت داشتن هویت تک بعدی 

محکوم به فناست.
ساختار نمایش به حدی طبیعی شکل گرفته که بیننده 
را به داخل خود می کشد و پیام مهم خود را به خاطره او 
پیوند می دهد؛ »در حال زندگی کن، چندبعدی باش، و با 

تغییرات هماهنگ شو؛ تا به خرسندی و یکپارچگی برسی«.
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ناصر فرهودی صدابردار پیشکسوت موسیقی کشورمان به دلیل ایست قلبی 
در بیمارستان دی دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع او امروز 16 مرداد، 
ساعت ۹ صبح از مقابل تاالر وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( برگزار می شود. 
      ایسنا 

سازمان جهانی بهداشت با همکاری وزارت بهداشت عربستان، کمیته نظارتی 
ویژه ای برای کنترل بیماری های همه گیر در جریان مناسک حج برقرار کرده است.
                 ایسنا

جشن افتتاح شبکه امید شامگاه جمعه با حضور مرتضی میرباقری معاون سیما ، مهدی 
سالم مدیر شبکه امید و جمعی از مدیران ارشد سازمان صدا و سیما با حضور اقشار 

مختلف جامعه در سالن حجاب کانون پرورش فکری برگزار شد .
               مهر

نگاهیبهنمایش»الفواردمیشود«

در حـال زنـدگی کن 
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