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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« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

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

   صفحه   3

در کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران مطرح شد 

85 درصد سرطان ها
  قابل درمان هستند

یک منبع آگاه درباره انتخاب رئیس جمعیت هالل احمر  در دوم مهر به سپید گفت: 
»هرگونه اخباری مبنی بر حمایت رئیس جمهور از شخص خاص، کذب محض است 
و انشاءاهلل رئیس جمهور حکم ریاست جمعیت هالل احمر را به نام منتخب 
شورای عالی هالل احمر، هرکس که باشد، صادر خواهد کرد.« 
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ورزش

اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
صبح روز گذشته در دیدار رئیس 
مجمع  جدید  دوره  اعضای  و 
تشخیص مصلحت نظام، مجمع را 
از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار 
خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم 
این نهاد یعنی »تشخیص مصلحت«، 

»مشاورت در تعیین سیاست های کلی« و »ارائه راه حل در معضالت 
کشور« تاکید کردند: مجمع باید صد در صد انقالبی، فکر و عمل 
کند و انقالبی باقی بماند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری 
اِعمال  مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در »تشخیص و 
مصلحت« افزودند: »مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود 
دارد و نظر مجلس شورای اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان 
ترجیح می دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه 
است، طبعا باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت 
قاطع و قابل قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال 
شود.« ایشان افزودند: »اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و 
نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث های دقیق، 
کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای 
نگهبان انجام شود.« حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحقق دومین وظیفه 
مجمع یعنی »مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست های کلی 
نظام« را نیازمند بررسی های دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند: 
سیاست های کلی، هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین می کند 
و بسیار مهم است. رهبر انقالب اسالمی، تفکیک سیاست های کلی 
در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری 
خواندند و خاطرنشان کردند: »ممکن است برخی از سیاست های 
کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن باشد و برخی هم کال زمانش 
سپری شده باشد.« ایشان، مجمع را به »اِتقان« و »استحکام« در 
مستدل،  عالمانه،  بحث های  با  همراه  کلی  سیاست های  تدوین 
مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: »به گونه ای عمل کنید 
که سیاست های کلی، »قوی، دقیق و با عبارات گویا و مفید« باشد تا 
پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر نشود.« »صراحت«، 
»قابل تاویل نبودن« و »پرهیز از ورود به چگونگی اجرا«، از دیگر 
نکاتی بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقوله سیاست های کلی 
نظام، مورد تاکید قرار دادند. ایشان، تبلور سیاست های کلی نظام 
در قوانین، سیاست ها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و 
دستگاه های مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند: »سیاست های 
کلی، چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص 
می کند و دولت و مجلس و همه دستگاه ها باید کامال منطبق با 
پایان  آیت اهلل خامنه ای در  کنند.« حضرت  این سیاست ها عمل 
سخنانشان خاطرنشان کردند: »مجمع تشخیص مصلحت، یادآور 
امام بزرگوار و فرآورده ی انقالب است و در فرآیند اداره و مدیریت 
کشور دارای تاثیر بسیار مهمی است، بنابراین باید تفکرات امام و 
انقالب بر آن کامال حاکم باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ 
مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و 
میراث گران قدر امام از آن مشاهده نشود.« رهبر انقالب اسالمی 
با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زحمات اعضای فعال 
مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی 
جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند. ایشان 
همچنین یاد شخصیت های برجسته و فقید مجمع در دوره قبل 
به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی و آقایان واعظ طبسی، عسگراوالدی 
و حبیبی را گرامی داشتند و افزودند: آقای هاشمی رفسنجانی در 
سال های متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به 

وظایف خود عمل می کرد.
 حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور وجود فضای امن 
و آرام در استان ها و کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: »فضای 
جامعه باید امن باشد و نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به 
معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. برای پیشرفت 
و توسعه بایستی فضای جامعه متعادل و آرام باشد. باید توجه 
داشت که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمی شود، بلکه 
در این زمینه بایستی واقعیت های فرهنگی را به مردم معرفی کرد 
و در این صورت مردم بهترین را انتخاب خواهند کرد و پیامبر 
اسالم )ص( نیز همواره بشیر و نذیر بودند و با این شیوه اخالق 
که  فضایی  در  امروز  کردند.  مکه جاری  و  مدینه  در  را  حسنه 
بانوان کشور تحصیل کرده و در مراتب مدیریتی، علمی، پژوهشی 
و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند، الزم است در بخش های مختلف 
مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آن ها استفاده شود و بایستی تالش 
کنیم عقب ماندگی هایی که از گذشته در این زمینه وجود داشته 
را جبران کنیم بدون هماهنگی با قوای دیگر نمی توان در استان ها 
به موفقیت دست یافت. بایستی با همه دستگاه ها رفتار و تعامل 
مناسبی وجود داشته باشد و از توان و امکانات همه دستگاه ها 

در بخش های اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد.«
 محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان صبح روز چهارشنبه 
در حاشیه سفر به روسیه جهت دیدار با مقامات این کشور در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اعالم کرده که در صورت لزوم تفاوتی بین بازدید 
ندارد،  ایران وجود  نظامی و سایت های هسته ای  از سایت های 
گفت: »چارچوب پروتکل الحاقی و همچنین چارچوب برجام 
برای بازدید از مکان هایی هستند که امکان فعالیت هسته ای در آن 

وجود داشته باشد و ایران تاکنون بر 
اساس گزارش های آژانس در زمینه 
عدم فعالیت های اعالم نشده کامال 
به درستی عمل کرده است. در بند 74 
ضمیمه 1 برجام تاکید شده که هیچ 
برای  بهانه ای  نمی تواند  بازدیدی 

اطالع یافتن از اسرار کشور باشد.«

 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه خدمات 
پیشگیری به دو گروه خاص کودکان و زنان تاکید کرد و گفت: »در 
دولت دوازدهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دو گروه زنان و 
کودکان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده ایم زیرا گرایش این 
دو گروه به آسیب های اجتماعی به مراتب مخرب تر از سایر گروه های 
اجتماعی است. زمانی که ظرفیت های عمومی جامعه نتوانند به حجم 
مسائل موجود پاسخ دهند در وضعیت نامناسب قرار خواهیم گرفت. 
این در حالی است که معتقدم ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و ... ما 
امروز نتوانسته اند به پدیده ای به نام اعتیاد که برخی آن را جرم و برخی 
بیماری در نظر می گیرند پاسخ دهد. به این ترتیب نیازی به راهکارهای 
جدید برای مقابله با این آسیب داریم. انگیزه های اقتصادی در معضل 
اعتیاد بسیار موثر هستند به طوری که در مسئله حمل و فروش مواد این 
انگیزه های اقتصادی تعیین کننده  هستند. انگیزه های اجتماعی نیز به شدت 
در مصرف فرد و گرایش آن به سوءمصرف به شدت تاثیرگذارند. تنوع 
مصرف در میان مصرف کنندگان امروز نسبت به گذشته بسیار فرق 
کرده است و همین تفاوت ها و تنوع ها نیاز به فهم و دانش جدید 
دارند، زیرا امروز نمی توانیم به طور مشخص بگوییم که علت گرایش 
افراد به سوءمصرف مواد افسردگی، فقر، لذت جویی، ناکامی اجتماعی 
و ... است و هیچ یک از این موارد را نمی توانیم عامل اصلی گرایش 

به مصرف مواد بدانیم.«
 معصومه ابتکار، معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور گفت: »در 
و وزارت  فناوری  و  علوم  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مجموعا 27 درصد کادر هیئت علمی 
را زنان تشکیل می دهند که نشان دهنده 
پیشرفت بسیار خوب زنان در مجامع 

علمی و پژوهشی است ولی به این نسبت حضور زنان در پست های 
مدیریتی دیده نمی شود. در حدود دو دهه پیش بیماری های قلبی از 
زاویه ایمونولوژی دیده نمی شد ولی امروزه یافته های علمی به این 
نقطه رسیده اند ایمونولوژی از عوامل بیماری های قلبی و عروقی است. 
آلودگی هوا می تواند پدیده ایمونولوژیک را تشدید کند که سبب 
بیماری های قلبی و عروقی می شود. میزان تاثیرگذاری محیط روی 
ژن ها مسئله خیلی مهمی است که می تواند برای یک فرد در سنین 
باال بیماری ایجاد کند. سبک زندگی در روند این بیماری بسیار مهم 
است. مسئله سطح زندگی مانند تغذیه، ورزش و... موضوعات مهمی 
هستند که امروزه می توان به آن ها پرداخت. آموزش سبک زندگی به 
خانواده ها و زنان در دستور کار دولت قرار دارد. با آموزش و اصالح 
رفتار می توان سبک زندگی را تغییر داد که درنهایت به کاهش بیماری ها 
می انجامد. در گذشته بیش از 60 درصد از سهم دانشگاه ها را زنان 
تشکیل می دادند که امروزه این نسبت تقریبا متعادل شده است. تا 
پایان این دولت می بایستی 30 درصد از پست های مدیریتی بر اساس 
شایسته ساالری به زنان تعلق گیرد و امیدوارم که این اتفاق در وزارت 
علوم و وزارت بهداشت رخ دهد. با ورود زنان به عرصه مدیریت و 

سیاست گذاری می توانیم دیدگاه های جنسیتی را متعادل کنیم.«
 انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: 
»اعتیاد زنان در جامعه، شتاب گرفته است؛ به طوری که در گروه سنی 
15 تا 29 سال به ازای هر 6.6 مرد ، یک زن معتاد و در گروه سنی 
30 تا 44 سال به ازای هر 15.7 مرد، یک زن و در گروه سنی 45 
تا 64 سال، 16.6 زن معتاد وجود دارد. هم زمان شاهد گرفتار شدن 
کودکان در دام اعتیاد هستیم. امروز با توجه به سبک زندگی و تحوالت 
فناوری، شاهد رشد آسیب های اجتماعی هستیم اما افزایش قابل توجه 
تعداد کودکان کار و خیابان، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، 
مفاسد اخالقی، طالق و حاشیه نشینی و...همه محصول معضل اعتیاد 
هستند و درواقع می توان گفت که وقوع کلیه جرائم بزرگ و کوچک 
و گرایش افراد به بزهکاری درنتیجه گسترش معضل اعتیاد اتفاق 
می افتد. طبق نظرسنجی های انجام شده، 90 درصد مردم، اعتیاد را 
مهم ترین آسیب اجتماعی کشور می دانند. 4.5 درصد جمعیت 15 
تا 64 سال کشور دچار مصرف مواد مخدر هستند. مصرف چندگانه 
مواد مخدر در میان معتادان کشور، به ویژه مصرف کنندگانی که از 
اعتیاد آن ها سال ها می گذرد مسئله دیگری است که با رشد قابل توجه 

و نگران کننده ای همراه است.«
معاون  پژوه،  روشن  محسن   
سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
بهزیستی گفت: »سازمان بهزیستی با 
توجه به تحلیلی که از شرایط اجتماعی 
کشور دارد در پی ایجاد فضایی برای 
گفتمان مشترک با محوریت علمیـ  
اجتماعی است که بتواند در مبحث 

اعتیاد راهگشا و چاره اندیش باشد. راهگشایی و حل مسائل اجتماعی با 
مداخله پژوهش های علمی آسان تر می شود؛ هم چنین این امر می تواند 
کاهش بار اعتیاد را نیز در برداشته باشد. بحث قانونی سازی و توزیع 
دولتی مواد مخدر که از مباحث روز کشور است باید به صورت علمی 
ـ اجتماعی موردپژوهش قرار گیرد. برای ایجاد جایگاه رویکردهای 
مبتنی بر گروه همتا در درمان اعتیاد که نقش مهمی را در کاهش آسیب 
دارند، NGOها و نهادهای مختلفی را تشکیل دادیم. پردازش مسائل 
و معضالت اجتماعی هم چون اعتیاد با نگاه پژوهشی منجر به کاهش 

چنین آسیب هایی در کشور خواهد شد.«
 حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 569 سارق و 
خرده فروش مواد مخدر در طرح پلیس پیشگیری پایتخت به عنوان طرح 
رعد خبر داد و گفت: » طرح رعد ابعاد مختلفی داشته و تنها معطوف 
به یک حوزه و جرم مشخص نیست بلکه در آن با تمام جرائم برخورد 
می شود در همین راستا با افرادی که اقدام به زورگیری، سرقت، قاچاق، 
خریدوفروش موادمخدر، مشروبات الکلی و... کرده بودند، برخورد 
شد.  اجرای طرح رعد هفته ای یک بار در سطح کالنتری های شهر 
تهران اجرا خواهد شد. کالنتری ها باید به عنوان یک ناجای کوچک 

به مردم خدمت کرده و به آنان کمک کنند.«

 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
آخرین وضعیت حذف برنامه های 
گفت:  گوگل پلی  در  ایرانی 
و  گرفته  صورت  »پیگیری هایی 
بررسی حقوقی انجام شده تا ببینیم 
دالیل حذفش چه بوده و این اتفاق 

به چه دلیل افتاده؛ چراکه موضوع گوگل پلی تا حدودی با موضوع 
اپل متفاوت است. الزم است فرصت بیشتری داشته باشیم تا با انجام 
تحقیقات بیشتر درباره هر دو مورد نتایج را اعالم کنیم. برای حل 
مشکل فعالیت اسنپ و تپسی در کرج مذاکراتی انجام شده است. 
باید به کسب وکارهای سنتی احترام بگذاریم. نکته مهمی است و 
آن ها نیز باید گذران زندگی کنند اما این که کسب وکار سنتی در 
مقابل حوزه توسعه تکنولوژی مقاومت کند و اجازه ندهد خدمات 
نیست.  قابل قبول  هیچ کس  برای  برسد،  مردم  به  بهتری  رفاهی 
به هرحال همیشه وقتی سرویس های جدید می آیند، چالش هایی 
نیز به همراه می آورد اما نکته حائز اهمیت این است که ما حمایت 
از کسب وکارهای جدید و مدرن را وظیفه خود می دانیم و این در 
حالی است که باید به نیازهای بخش سنتی نیز توجه کنیم. این 
مسئله جزو دستورهای کاری اولیه ما در وزارت ارتباطات بوده 
و هم اکنون نیز موضوع در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در 

حال بررسی است.«
با حضور معاون روابط کار   در جلسه شورای عالی کار که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری 
و کارفرمایی باهدف بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص 
مسائل کارگری برگزار شد، تشکیل سه کمیته روابط کار، دستمزد 
به عنوان  دستمزد  کمیته  و  رسید  تصویب  به  ساختار  تغییر  و 
کمیته ای دائمی مامور بررسی هزینه معیشت کارگران در تعیین 
دستمزد شد. ایجاد سه کمیته مذکور به منظور بررسی و تدوین 
یک  تبصره  آیین نامه  به ویژه  کار  قانون  به  مربوط  آیین نامه های 
ماده 7 قانون کار، بررسی تغییر ساختار کارگاه ها و بررسی ابعاد 

مختلف تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت.
بانک مرکزی گفت: »آنچه مسلم است   ولی اهلل سیف، رئیس 
دقت نظر های دولت و بانک مرکزی درمجموع باعث جلوگیری 
از نوسانات نرخ ارز است و جلوگیری از افزایش و کاهش های 
هیجانی می شود. آنچه مسلم است سرمایه گذاری با دالر اقتصادی 
نیست. سپرده های بانکی با نرخ 15 درصدی که اعالم کردیم به مراتب 
بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دالر در بلندمدت نمی تواند با 
آن برابری کند. لذا دالر گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری نیست. 
دامنه نوسانات دالر در این شش ماه محدود بود و یک چیزی حدود 
190 تومان است و حدود 5 درصد دامنه نوسان داشتیم که جای 
نگرانی نیست و نشان دهنده وجود ثبات در اقتصاد است. گفته شده 
دولت تمایل به افزایش دارد این گفته به هیچ وجه درست نیست. 

دولت تمایل به هر اقدامی دارد که 
منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود 
و بتواند اقتصاد را با آرامش مدیریت 
کند و فعاالن اقتصادی افقی روشنی 
از شرایط اقتصادی آینده داشته باشند 
که خوشبختانه در این شش ماه مثل 
سه سال گذشته شامل آن بودیم.«

 هندوانه بازهم مانند ماه ها و سال های گذشته در صدر سنگین ترین 
صادرات محصوالت کشاورزی قرار گرفت و با بیش از 503 هزار تن 
در پنج ماهه امسال حدود 1۸ درصد بیشتر از پارسال شد اما باوجود 
افزایش دو سنتی قیمت این محصول نسبت به سال گذشته همچنان 
جزو ارزان ترین و آب دارترین صادرات ایران محسوب می شود.

 در حالی بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی، متقاضیان را برای 
خرید آن به بازار آزاد و بانک ها روانه می کند که هیچ بانکی فروش 
این ارز که قرار بود با نرخ آزاد انجام شود را در برنامه خود ندارد. 
در سوی دیگر صرافی  بانک ها هم از شرایط چندان یکسانی برای 
فروش ارز مسافرتی برخوردار نیستند. درنتیجه بازنگری در مقررات 
ارزی، بانک مرکزی تصمیم به حذف ارز مسافرتی گرفت. براین 
اساس از 20 شهریورماه حدود 300 دالری که برای مسافران و 
همچنین 200 دالری که برای سفر به عتبات عالیات با نرخ مبادله ای 
اختصاص پیدا می کرد، کنار گذاشته شده و مسافران باید تمام ارز 
موردنیاز خود را از بازار تهیه کنند. البته بانک مرکزی تاکید دارد که 

این ارز با ارائه  مدارک الزم از طریق بانک ها تامین شود.
 بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن، ظرفیت 
تولید نفت خام ایران 4.۸ میلیون بشکه در روز و تولید نفت خام 
ایران بیش از 3 میلیون و ۸00 هزار بشکه در روز است. صادرات 
بشکه  میلیون   2.6 نیز  مردادماه  در  گازی  میعانات  و  خام  نفت 

اعالم شده است.
 تولید محتوای بومی به عنوان حلقه ی مفقوده ی شبکه ملی اطالعات، 
نیازمند مشارکت بخش های خصوصی و تجمیع کنندگان محتواست 
و طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و 
کاهش تعرفه ترافیک در نظر گرفته، ارزان تر شدن قیمت ترافیک 
سایت های داخلی با میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با 

اینترنت کشوری و بین الملل را شامل می شود.
 جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن بابیان 
این که بنیاد مسکن انقالب اسالمی مسئولیت ساخت 34۸ هزار 
واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر را بر عهده دارد، 
گفت: »کار ساخت این میزان واحد مسکن مهر در ۸50 شهر زیر 
25 هزار نفر شروع شد و تا به امروز ساخت بالغ بر 315 هزار 
واحد به اتمام رسیده است. 9 هزار واحد مسکن مهر هم تحت 
حوزه بنیاد مسکن انقالب اسالمی در حال تکمیل است. باید توجه 
داشته باشیم که برخی از این واحدهای مسکن مهر دیرتر از سایر 
پروژه ها کلنگ زنی شدند اما در حال حاضر رشد پیشرفت فیزیکی 

این واحدها قابل قبول است.«

 امید روحانی، بازیگر با اعتقاد بر اینکه متاسفانه تلویزیون این روزها 
کمی دچار بحران ساخت مجموعه های جذاب و پرمخاطب شده است، 
یکی از علت های اصلی آن را تنوع سلیقه های مدیران عنوان کرد که 
تلویزیون را گرفتار کرده است. او گفت: »اگر مجموعه ای ضعیف ساخته 
می شوند طبیعتا همه مجموعه عوامل دست به دست هم داده است 
که اتفاق خوبی نیفتد. بخشی مربوط به پرداخت است، بخشی از کار 
مربوط به کارگردانی، بخشی مربوط به بازیگری و هزار عامل دیگر. 
دست کم در چند ماه اخیر هیچ کدام از مجموعه های تلویزیونی که از 
شبکه های مختلف پخش می شوند چه شبکه یک، چه شبکه سه و چه 
شبکه پنج سیما هیچکدام از پختگی الزم برخوردار نیستند و سریال ها 

نتیجه مطلوبی نداشتند.«
 حسین علیزاده در اختتامیه جشنواره ی کهن آواهای تنبور گفت: »ایران 
کشوری بسیار ثروتمند به لحاظ موسیقی است و اقوام مختلف ایران 
هرکدام موسیقی غنی دارند. اگرچه سالیان درازی است که به موسیقی 
کم لطفی می شود اما موسیقی به لطف کسی نیاز ندارد و همواره راه خود 
را می رود. استاد شهرام ناظری و استاد کیهان کلهر از بزرگان موسیقی این 

خطه هستند.« این هنرمند همچنین با 
انتقاد از خطاب کردن بزرگان موسیقی با 
عناوین غیر ایرانی همچون شوالیه، ادامه 
داد: »استاد شهرام ناظری نیاز به عنوان 
شوالیه ندارد و این عناوین به او ارزش 
نمی دهد، استاد ناظری در قلب مردم 

جا دارد و قلب ما برای او می تپد.«
 علی سرتیپی، مدیرپخش دفتر فیلیمیران گفت: »خوشبختانه مخاطبان 
از این طرح استقبال خوبی داشته اند اما هنوز آن اتفاق موردنظر نیفتاده و 
مخاطبان به این طرح هجوم نیاورده اند. هم اکنون شرایط به گونه ای است 
که تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی نسبت به گذشته دو برابر شده 
است اما به دلیل کاهش قیمت های بلیت سینماها این طرح به صورت 
ملموس بر روی فروش فیلم ها تاثیر مثبتی نداشته است. به نظر این 
طرح می تواند طرح خوبی باشد، اما فکر می کنم اگر میزان استقبال و 

اطالع رسانی از این طرح افزایش یابد موفق تر خواهد بود.«
 محسن شریفیان، سرپرست گروه موسیقی لیان گفت: »زمانی نواختن 
نی انبان در بوشهر با محدودیت های زیادی همراه بود. خانواده من نیز 
یکی از مخالفان نواختن این ساز بودند اما من خوشحالم که وضعیت 
این ساز در بوشهر فرق کرده و من به آینده نی انبان خوشبین هستم.«

 امیر اثباتی و عزیز ساعتی هم زمان با روز سینما خبر دادند که طرح 
ملی بازسازی موزه سینما سرانجام آماده اجراست. این دو همچنین 
مطرح کرده اند که سینمای ایران خاطرات و داستان های بسیار جذابی 
برای گفتن، دیدن و شنیدن دارد. با توجه به جایگاهی که سینمای ایران 
در کشورمان و در مجامع بین المللی به دست آورده است، شایسته است 

تا موزه ای متناسب با شان آن برپا شود.

 پس از پیروزی 3 بر 2 تیم  ملی والیبال ایران برابر آمریکا در 
ایگور کوالکوویچ،  از جام بزرگ قهرمانان جهان،  دومین دیدار 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نشست خبری پایان بازی درباره 
بازگشت طوفانی ایران به بازی و پیروزی در ست پنجم گفت: 
»بازی بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم و در طول دیدار لحظات 
سختی برای ما اتفاق افتاد. بازیکنان آمریکا در دو ست نخست در 
دریافت، حمالت پس از دریافت و زدن سرویس بسیار عجیب 
و درخشان ظاهر شدند. آمریکا فوق العاده والیبال بازی کرد. در 
باید برای خودمان فرصت به وجود می آوردیم.  چنین شرایطی 
خوشبختانه از فرصت هایی که حریف در طول ست ها در اختیارمان 
قرار داد، به خوبی استفاده کردیم. آمریکا نمی توانست در کل بازی با 
یک روند بازی کند. باید از فرصت ها استفاده می کردیم و خوشحالم 
که توانستیم با فرصت طلبی از شانس هایمان بهره ببریم از پیروزی 

امروز برابر آمریکا خوشحالم.«
 درحالی که تقریبا 9 ماه تا شروع جام جهانی زمان باقی مانده است، 
فیفا اعالم کرد که از روز 23 شهریور )14 سپتامبر( بلیت فروشی 
فوتبال  به  عالقه مندان  و  شد  خواهد  آغاز  روسیه  جهانی  جام 
می توانند بلیت های بیست و یکمین دوره جام جهانی که تابستان 
سال آینده برگزار خواهد شد را خریداری کنند.  بلیت های جام 
جهانی بر مبنای تیم های شرکت کننده و بازی های شرکت کننده و 

همچنین ورزشگاه های بازی ها در 
اختیار عالقه مندان به فوتبال قرار 
بازی های  برای  گرفت.  خواهد 
مرحله گروهی جام جهانی چهار 
که  گرفته شده  نظر  در  بلیت  نوع 
ارزن ترین آن 17 پوند و گران ترین 

آن ها 165 پوند خواهند بود.
 علی کریمی، اسطوره پرسپولیس که حاال سرمربی تیم نفت 
تهران شده در پاسخ به این سوال که برای نشستن روی نیمکت 
مربیگری چقدر انگیزه دارد، گفت: »من قبال بازیکن بودم و اآلن 
مربی شده ام و نمی شود گفت هرکسی که بازیکن خوبی بوده 
است، مربی خوبی هم خواهد شد، اما ما سعی می کنیم از دوستان 
و مربیان سابقمان استفاده کنیم. طبیعتا راهی که وارد آن شدیم 
وارد حرفه  وقتی  دارم  بالشخصه دوست  اما  است،  راه سختی 
مربیگری شدم بتوانم یک کار مفید برای فوتبال انجام دهم. آدم 
از فردای خودش خبر ندارد، معلوم نیست که ما همیشه باشیم.« 
کریمی درباره اینکه این هفته روی نیمکت نفت می نشیند یا نه، 
گفت: »کارت بازی من قرار بوده که صادر شود، اما اینکه روی 
نیمکت بنشینم یا ننشینم خیلی مهم نیست. تیم ما در بازی های 
گذشته موفق به کسب یک برد شده است که در آن بازی هم 
سرمربی تیم روی نیمکت نبوده و شاید این مصلحت باشد که 

ما فردا هم روی نیمکت نباشیم.«



در کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران مطرح شد 

صبح دیروز کنگره سراسری انجمن خون و سرطان 
رئیس  مرندی  علیرضا  شد.  برگزار  ایران  کودکان 
فرهنگستان علوم پزشکی در افتتاحیه این کنگره با 
میزان مرگ ومیر  انقالب،  اوایل  اینکه  در  به  اشاره 
نوزادان شیوع بسیار باالیی داشت بیان کرد:»در حال 
حاضر با توجه به تشکیل شبکه بهداشتی در سراسر 
کشور و همچنین ایجاد وزارت بهداشت، افزایش 
نیروی انسانی و تربیت متخصصان و نوزادان، این 

آمار به حد قابل توجهی کاهش یافته است.«
 وی افزود: »میزان مرگ و میز نوزادان در سال های 
قبل از 2015 به طور میانگین 36 درصد بود که با 
برنامه ریزی های انجام شده توسط سازمان بهداشت 
جهانی این رقم در سال 2015 به 19 درصد رسیده 
است.« این فوق تخصص کودکان تصریح کرد: »در 
کشورهای پیشرفته از هر یک هزار نوزاد، یک نفر 
جان خود را براثر بیماری های خون و سرطان از 
دست می دهد و در کشور ما از هر هزار نوزاد، 10 

نفر با مرگ مواجه می شوند. 
وضعیت  از  پاکستان  دنیا،  کشورهای  بین  در 
مناسبی برخوردار نیست، به طوری که این آمار در 
این کشور از هر یک هزار نفر 46 نفر نوزاد جان 
خود را از دست می دهند.« رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی تصریح کرد: » 45 درصد مرگ ومیر نوزادان 
معموالً در روز اول و 87 درصد این مرگ ومیرها 
اتفاق می افتد.« مرندی در خصوص  در هفته اول 
علل مرگ ومیر نوزادان در هفته اول گفت: »عوارض 
نارسی نوزادان، ناهنجاری های زودرس و همچنین 
سایر اختالالت دوران نوزادی ازجمله این عوامل 
هستند.« وی افزود: »عفونت های تنفسی و اندام های 
تحتانی از جمله علل مرگ و میر نوزادان در هفته 

دوم تا چهارم است.« 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  همچنین  مرندی 
بیماری های   جمله  از  سرطان  اینکه  بیان  با  خود 
این  »متأسفانه  گفت:  می شود،  محسوب  غیرواگیر 
بیماری باالترین میزان مرگ و میر در بین بیماری های 
غیرواگیر را به خود اختصاص داده است و بیماری های 
قلبی و عروقی، دیابت در رده های بعدی قرار دارد.«
 وی افزود: »40 درصد از سرطان ها قابل پیشگیری 

هستند اما برای پیشگیری از این بیماری الزم است 
سبک زندگی افراد اصالح شود و دولت نیز در زمینه 
سالم سازی تغذیه جامعه تالش خود را به کار گیرد.« 
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تصریح کرد: 
از مصرف دخانیات  پرهیز  مناسب،  »رژیم غذایی 
خصوصًا سیگار و ورزش از جمله مواردی هستند 
بروز  از  پیشگیری  در  اساسی  نقش  می توانند  که 

بیماری سرطان داشته باشند.«
 مرندی ادامه داد: »در کشور ما اقدامات خوبی 
در زمینه پیشگیری از بیماری سرطان انجام شده اما 
متأسفانه در حال حاضر غربالگری به صورت کامل 
در تمام مناطق انجام نمی شود و الزم است به این 
موضوع توجه بیشتری داشته باشیم زیرا می توان از 
این طریق بیماران را شناسایی و از شیوع سرطان 

در کشور پیشگیری به عمل آورد.«

85 درصد سرطان ها درمان پذیر هستند
حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان 
کودکان ایران نیز بیان کرد: »هر ساله در این همایش 
در خصوص سرطان کودکان و همچنین بیماری های 
کم خونی بحث و تبادل نظر می شود که خوشبختانه 
در  نوزادان  انجمن  همکاری  با  کنگره  این  امسال 

حال برگزاری است.« 
وی ادامه داد: »موضوعاتی نظیر کم خونی نوزادان، 
خونریزی جنین و ناسازگاری جنین با مادر از جمله 
مسائلی است که در این کنگره به آن پرداخته می شود 
که برای درمان این مسائل نیازمند بحث و تبادل نظر 

متخصصان هستیم.«
ایران،   کودکان  و سرطان  انجمن خون  رئیس   
گفت: »زردی نوزادان، لخته های خونی ایجاد شده 
در نوزادان و همچنین بیماری های مادرزادی مانند 
کمبود فاکتور خون از دیگر بیماری های دوران نوزادی 
به شمار می رود که برای درمان آنها نیازمند همکاری 
متخصصان هستیم.« ابوالقاسمی در خصوص عوامل 
ایجاد کننده کم خونی در نوزادان، گفت: »کمبود تغذیه، 
نارسی نوزاد و کمبود اسید فولیک از جمله عوامل 

ایجاد کم خونی نوزادان به شمار می رود.«
 وی در خصوص اهداف برگزاری این همایش، 

گفت: »هدف از برگزاری این همایش بحث و تبادل نظر 
و همچنین به روزرسانی اطالعات متخصصان است 
که این افراد می توانند با میهمانان خارجی که از کشور 
استرالیا در این همایش شرکت کرده اند تبادل نظر 
کند.« رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران 
بیماری های  درمان  در  پرستاران  نقش  به  اشاره  با 
پای  به  پا  همواره  نیز  »پرستاران  گفت:  نوزادی، 
نوزادان  برای درمان  را  تمام تالش خود  پزشکان 

بیمار به کار گرفته اند.«
باید  از نکاتی که  ادامه داد: »یکی  ابوالقاسمی   
همیشه مورد توجه واقع شود موضوع سطح سواد 
جامعه است متأسفانه امروزه مشاهده می کنیم که در 
شبکه های مجازی تبلیغات های زیادی در خصوص 
درمان زردی کودکان و همچنین روش های غلط 
برای درمان سرطان تبلیغ می شود که باید در این 
خصوص اطالع رسانی دقیق انجام شود تا مردم رو 

به روش های درمانی غیرعلمی نیاورند.«
 وی در ادامه، گفت: »خوشبختانه بیش از 85 
درصد از سرطان ها درمان پذیر هستند و باید توجه 
کنیم که درمان های نادرست باعث می شود که در 
مواقعی پزشکان نتوانند بیماری را در مراحل اولیه 
تشخیص دهند و بیماری فرد به درجات باالتر برسد.«
 رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران ادامه 
داد: »در خصوص بیماری های خونی پیشگیری های 
خوبی صورت گرفته است به طوری که در زمانی 
ساالنه هزار نوزاد مبتال به تاالسمی به دنیا می آمد که 
این عدد در حال حاضر به 200 نفر رسیده است.«
 ابوالقاسمی در پایان، گفت: »35 درصد از سرطان ها 
را باید در دوران کودکی پیشگیری کرد و همچنین 
تشخیص زودرس سرطان ها می تواند در درمان زودتر 

آنها مؤثر واقع شود.«

یک درصد از کودکان به سرطان مبتال 
می شوند

محمدعلی فرانوش دبیر انجمن خون و سرطان 
کودکان ایران نیز گفت: »در زمینه تشخیص های بالینی 
بیماری سرطان کشور ما از جایگاه خوبی برخوردار 
بوده و پا به پای سایر کشورها در حال پیشروی 

بیولوژیکی  مارکت های  خصوص  در  اما  هستیم 
از برخی از کشورهای پیشرفته عقب مانده ایم.«

بیماری  باقیمانده  تشخیص  »برای  افزود:   وی 
سرطان در افرادی که درمان شده اند فقط دو آزمایشگاه 
در کشور وجود دارد که نیاز است در تمام نقاط 
کشور این آزمایشگاه ها ایجاد شود تا بیماران برای 

درمان خود متحمل هزینه های سنگین نشوند.« 
دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران، تصریح 
کشور  در  نیز  داروها  زمینه  در  »خوشبختانه  کرد: 
با مشکل مواجه نیستیم اما در مواقعی کمبود دارو 
وجود دارد که این موضوع به دلیل مشکالت پرداخت 
یک  تنها  اینکه  بیان  با  فرانوش  است.«  هزینه ها 
درصد از کودکان دچار بیماری سرطان می شوند، 
گفت: »باید توجه داشت که همین یک درصد نیز 

در حال پیشرفت است.«  
سرطان هایی  انواع  مهمترین  در خصوص  وی 
مبتال می شوند، گفت: »سرطان  آن  به  که کودکان 
این  مهمترین  از جمله  لنفاوی  مغز و غدد  خون، 
سرطان ها به شمار می روند و سرطان کودکان اغلب 
به صورت ژنتیکی بروز می کند.« دبیر انجمن خون 
و سرطان کودکان ایران در ادامه توصیه کرد اگر 
وجود  سرطان  بیماری  بروز  زمینه  خانواده ای  در 
به  که  نفر  چندین  خانواده  آن  نسل  در  یا  دارد 
الزم  می شوند  مشاهده  هستند  مبتال  بیماری  این 
فرانوش  پرهیز شود.  فامیلی  ازدواج های  از  است 
گفت: »آزمایش های قبل از ازدواج تأثیر زیادی در 
پیشگیری از بیماری سرطان ندارد زیرا بسیاری از 
ژن ها ناشناخته هستند.«  وی افزود: »در سنین بعد 
از 12 سالگی الزم است سبک زندگی اصالح شود 
که پرهیز کردن از مصرف فست فودها، خودداری 
از نشستن طوالنی مدت کودک جلوی تلویزیون و 
زیادی  می تواند کمک  مناسب  انجام ورزش های 

به اصالح سبک زندگی کند.« 
دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران بیان 
کرد: »چاقی یکی از موضوعات بسیار مهمی است 
که می تواند خطر ابتال به بیماری سرطان را افزایش 
دهد به همین دلیل الزم است هر چه بیشتر به موضوع 

اصالح سبک زندگی توجه کنیم.«

 جلسه متخصصان بیهوشی با 
رئیس نظام پزشکی  

ایسنا: به دنبال حواشی ایجاد شده در پی اعتراض متخصصان بیهوشی 
به کاهش تعرفه هایشان و همچنین طرح مباحثی مبنی بر به خطر 
افتادن سالمت بیماران، انجمن بیهوشی ایران اعالم کرد که پزشکان 
متخصص این رشته در روزهای 26 و 27 شهریور، برگه تعرفه مالی 
برای انجام خدمات خود را پر نمی کنند و به صورت رایگان فعالیت 
خواهند کرد.علیرضا سلیمی، رییس انجمن بیهوشی ایران، گفت: 
»از آنجا که متخصصان بیهوشی به عنوان طبیب، خط قرمز خود را 
بیماران قرار داده اند و اعتقاد دارند مردم نباید در این کشمکش ها 
آسیب ببینند، به صورت نمادین تصمیم گرفتند که در این روزها 
رایگان فعالیت کنند و اگر الزم شد این حرکت را ادامه دهند.« وی 
تاکید کرد که پیام این تصمیم این است که مشکل ما نبود عدالت 
بین رشته ای است و به هیچ وجه پول نیست. رئیس انجمن بیهوشی 
ایران با اشاره به جلسه هیات مدیره این انجمن با رییس کل سازمان 
نظام پزشکی برای حل مشکل تعرفه ای متخصصان بیهوشی بیان 
کرد: »در راستای پیگیری و احقاق حقوق جامعه بیهوشی در جلسه 
هیات مدیره این انجمن با رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن 
توضیح و بررسی موضوع، سازمان نظام پزشکی به عنوان مطالبه گر 
حقیقی انتخاب شد. همچنین قرار شد استفاده از کتاب مرجع و اصلی 
تعرفه ها )کتاب کالیفرنیا(، بدون هیچ کم و کاستی به عنوان راهکاری 

ریشه ای در تعیین تعرفه ها انتخاب شود.«

بارگیری محموله امدادی 
برای کمک به مردم مسلمان میانمار

هالل احمر: دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره به بارگیری محموله 
امدادی برای کمک به مردم میانمار گفت: »آمادگی تأمین اسکان 
اضطراری مردم مسلمان میانمار در بنگالدش را داریم.« مصطفی 
محمدیون با اشاره به عملیات بارگیری محموله بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر برای کمک به مردم مسلمان روهینگیای میانمار، گفت: »با 
توجه به منویات و تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر 
کمک به مردم مسلمان میانمار و همچنین اهداف بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر، محموله بشردوستانه حاوی اقالم زیستی، بهداشتی، 
درمانی و غذایی صبح امروز از محل سازمان امداد و نجات این 
جمعیت بارگیری شده و برای انتقال هوایی به فرودگاه مهر آباد منتقل 
می شود.« وی با بیان اینکه محموله بشردوستانه هالل احمر برای مردم 
مسلمان میانمار 160 تن وزن دارد، تاکید کرد: »در فاز نخست 40 
تن از اقالم زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی با همکاری ستاد کل 
نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به 
کشور بنگالدش ارسال می شود تا در میان آوارگان مسلمان میانماری 
توزیع شود.« دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره به اعزام تیم عالی 
ارزیاب متشکل از دبیرکل هالل احمر، وزیر امور خارجه و دست 
اندرکاران به عنوان ارزیاب اولیه به کشور بنگالدش تاکید کرد: »پس 
از ارزیابی اولیه نسبت به ارسال محموله های دیگر نیز اقدام خواهد 
شد.« وی به ایجاد و استقرار واحدهای اسکان اضطراری جمعیت 
هالل احمر ایران در بنگالدش اشاره کرد و یادآور شد: »جمعیت 
هالل احمر ایران با برپایی چادرهای امدادی، آمادگی تأمین اسکان 
اضطراری مردم مسلمان میانمار به مدت سه ماه در بنگالدش را دارد.« 
محمدیون با اشاره به اینکه بارگیری محموله بشردوستانه هالل احمر 
برای مردم مسلمان میانمار امروز به اتمام می رسد، عنوان کرد: »به 
محض تأمین  شرایط فنی از سوی کشور ایران و بنگالدش، آماده 
ارسال محموله به بنگالدش هستیم.« به گفته وی، پس از بررسی 
شرایط اگر نیاز به ارسال محموله های بعدی باشد، مطمئناً نسبت به 

ارسال محموله ها اقدام خواهد شد.

اجرای طرح پیشگیری از
 بیماری های قلبی و عروقی در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: »در طرح ملی پیشگیری 
از بیماری های قلبی تمام ایرانیان در سن 40 سالگی تحت معایناتی نظیر 
سنجش وزن، اندازه گیری دور شکم و... قرار خواهند گرفت و افرادی 
که خطر سکته قلبی در آنها بیشتر باشد شناسایی می شوند.« رضا ملک زاده 
در حاشیه نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران در 
جمع خبرنگاران بیان کرد: »خوشبختانه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در زمینه های مختلف پزشکی پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته 
است.« وی افزود: »یکی از مهمترین علل مرگ درایرانی ها سکته قلبی 
است که درصد زیادی از افراد در سن 50 سالگی دچار این عارضه 
می شوند. یکی از برنامه های مهمی که در وزارت بهداشت در حال اجرا 
شدن است موضوع پیشگیری از بیماری های قلبی بوده که برای این 
موضوع طرح بزرگ ملی برنامه ریزی شده است.« معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت تصریح کرد: »وزارت بهداشت برای اجرای 
بهتر برنامه پیشگیری از سکته های قلبی به کمک متخصصان قلب و 
عروق نیازمند است.« وی در توضیح این برنامه گفت: »تمام ایرانیان 
در سن 40 سالگی تحت معایناتی نظیر سنجش وزن، اندازه گیری دور 
شکم و... قرار خواهند گرفت و افرادی که در معرض سکته قلبی قرار 
دارند شناسایی می شوند.« ملک زاده ادامه داد: »حدود سی درصد از 
ایرانیان از نظر ژنتیکی دچار مشکالت قلبی عروقی هستند که با انجام 
این معاینات این افراد انتخاب شده و قرص »پلی پیل« برای این افراد 
تجویز می شود. خوشبختانه این قرص در داخل کشور تولید می شود 
و اگر توسط افرادی که در معرض بیماری های قلبی قرار دارند استفاده 
شود باعث پیشگیری از سکته های قلبی خواهد شد.« وی ادامه داد: 
»این برنامه درحال حاضر در چند شهر به صورت پایلوت اجرایی شد 

و به تدریج در شهرهای بزرگتر نیز اجرا خواهد شد.« 

اخبار

معاون اجتماعی وزارت بهداشت بر لزوم حمایت از سازمان های 
مردم نهاد در جهت کمک به پیشگیری از بیماری ها و آسیب های 
اجتماعی تاکید کرد و افزود: »این سازمان ها یک فرصت هستند 
که در سیاست ها تاثیرگذارند بنابراین باید از آنها در همه موارد از 

جمله در راستای سالمت اجتماعی نیز حمایت کرد.«
 سید محمد هادی ایازی در یازدهمین کنگره بین المللی دانش 
آسیب های  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  اعتیاد 
اجتماعی، اقدامات انجام شده در حوزه اعتیاد را مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: »اعتیاد به مواد مخدر می تواند منشأ عواملی مثل طالق، 
بیکاری، خشونت و نزاع باشد چرا که بر روی عوامل اجتماعی 

زندگی تأثیر گذار است.« 
وی با بیان اینکه با رویکرد اجتماعی می توان معضل اعتیاد را 
حل کرد، خاطرنشان کرد: »باید همه آحاد جامعه برای پیشگیری 

از اعتیاد مشارکت کنند و مردم در قالب سازمان های مردم نهاد، 
می توانند در این حوزه نقش چشمگیری داشته باشند.« 

اجتماعی را  نهادها،  رویکرد  افزود: »همه دستگاه ها و  ایازی 
بعنوان یک سیاست بشناسند و در نظام سالمت، سالمت جامعه 
محور به عنوان یک رویکرد ایجاد شد و معاونت امور اجتماعی 
در وزارت بهداشت نیز در راستای همین رویکرد شکل گرفت.«

 معاون اجتماعی وزارت بهداشت سالمت اجتماعی را شامل 
سالمت جسمانی، روانی و معنوی دانست و افزود: »در راستای 
منظور  به  محور  اجتماع  کانون های  اجتماعی،  سالمت  به  توجه 

تعامل با مردم در خانه و سراهای محله نیز تشکیل شد. 
با راه  در حال حاضر در 3 استان کشور به صورت آزمایشی 
اندازی پارلمان محالت و خانه محالت، به سالمت اجتماعی بیشتر 

پرداخته شده است.« 

وی با اشاره به توجه دولت یازدهم و دوازدهم به سازمان های 
مردم نهاد، افزود: »خوشبختانه دولت تدبیر و امید به سازمان های 
مردم نهاد به عنوان فرصت، توجه کرد و زمینه گسترده را در همه 
مسائل برای آنها ایجاد کرد. خوشبختانه وزارت بهداشت توانست 
زمینه فعالیت سازمان های مردم نهاد را ایجاد کند و از این سازمان ها 
رویکرد سالمت  با  ساختاری  بهداشت  وزارت  در  کند.  حمایت 
جامعه محور ایجاد شد که عهده دار توجه به آسیب های اجتماعی 

و پیشگیری از این نوع آسیب ها است.« 
پایان گفت: »همچنین الزم است که در نظام شبکه  ایازی در 
بهداشت کشور از ظرفیت های مردمی در کانون های اجتماع محور 
استفاده کنیم البته اقدامات بسیار خوبی در حوزه پژوهش مسائل 
مربوط به اعتیاد در کشور انجام شده که ضروری است این پژوهش ها 

کاربردی شود.«

معاون اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت حمایت از سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد
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سپید: انتخابات ششمین دوره انتخابات ششمین دوره هیات مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار گردید. 

اسامی اعضای منتخب به  شرح زیر است:
 احمد شیبانی

ابوالحسن احمدیانی
مهردادعلیمیان

غالمرضا اخوان
عباس کبریایی زاده

محمدرضا زرگرزاده
مرتضی خیرآبادی

محمود نجفی و علی مهرآمیزی عضو علی البدل
حسن ریاحی بازرس اول

حیدنژاد بازرس علی البدل.

مهم  درگاه  داروسازی،  صنعت 
ارزآوری برای کشور

فارس: دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: »داروسازی این پتانسیل 
را دارا است که به عنوان یکی از مهم ترین درگاه های ارزآوری به 
کشور، سایر صنایع وابسته به خود را نیز وادار به ارتقای کیفیت 
کند.« مهدی سجادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران فارما اظهار 
داشت: »جذب سرمایه گذار خارجی و رونق بخشیدن به صنعت 
داروسازی، یکی از مهم ترین برنامه های کشور در طول چند دهه 
اخیر بوده است و ظهور و تبلور آن را می توان در نمایشگاه ایران 

فارما مالحظه کرد.«
امروز  شده  سبب  کشورمان  داروسازان  »پتانسیل  افزود:  وی 
بتوانیم با افتخار اعالم کنیم که بیش از 96 درصد داروی مورد نیاز 
کشور، در داخل تولید می شود.« سجادی اضافه کرد: »ایران فارما، 
بزرگ ترین رویداد دارویی کشور از منظر وسعت و مشارکت صنایع 
داروسازی است و امیدواریم با حمایت های منطقی دولت، شاهد 

توسعه روزافزون آن باشیم.«
سجادی ادامه داد: »داروسازی با تکیه به عقبه و پیشینه چند 
هزار ساله اش در کشور ما، می تواند به عنوان موتور محرکه صنعت 
داخلی موجب ایجاد غرور ملی شود و در این مسیر ایران فارما را 
باید برآیند تالش گذشته در مسیر تحقق آینده دانست.« سجادی ادامه 
داد: »داروسازی در کشور ما این پتانسیل را دارا است که به عنوان 
یکی از مهم ترین درگاه های ارزآوری به داخل کشور، نه تنها صادرات 
محور باشد، بلکه سایر صنایع وابسته به خود را نیز وادار به ارتقای 
کیفیت در حد استانداردهای جهانی کند.« دبیر انجمن داروسازان ایران 
تصریح کرد: »ایران فارما ویترین توانمندی های داروسازی ایران و تبلور 
غرور ملی ایرانیان است و استقبال شرکت های خارجی به صراحت 
دلیل محکمی بر این ادعا است.« سجادی در خصوص مشکالت و 
چالش های صنعت داروسازی تصریح کرد: »توانمندی های ارائه شده 
از سوی داروسازان در نمایشگاه ایران فارما آن قدر دیدنی و خیره کننده 

است که ذهن از تمرکز بر کاستی ها و دست اندازها باز می ماند.«
سجادی ادامه داد: »ولی واقعیت این است که صنعت داروسازی 
کشور به دلیل مشکل نقدینگی، افزایش مطالبات از مرکز دولتی، 
افزایش نرخ ارز، عدم لحاظ سیستم های نوین قیمت گذاری و ده ها 
دلیل دیگر تحت فشار شدیدی قرار دارد و شایسته نیست که دولت 

چنین صنعت آینده سازی را این چنین اسیر وعده ووعید کند.«
وی در پاسخ به مشکل قیمت گذاری داروهای تولیدی و وارداتی 
تأکید کرد: »فعاالن دارویی از این بابت گالیه های زیادی دارند ولی 
زاویه دید دولت مردان بر این باور استوار است که می خواهند دارو 
با کمترین قیمت به دست مصرف کننده ببرید و این موضوع با 
اصول ارتقای کیفیت مغایرت دارد.« سجادی ادامه داد: »برداشت 
سنتی دولت مردان از حمایت از مردم، ارزان نگه داشتن قیمت دارو 
است ولی در نگرش های جدید که مورد اتفاق نظر اغلب کشورهای 
پیشرو در حوزه سالمت است،حمایت از مصرف کننده، در پناه تقویت 

سازمان هایی محقق می شود که ارزش افزوده بیشتری می آفرینند.«
سجادی ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه ایران فارما زمینه ای 
ایجاد کند که دولت مردان تعامل بیشتری با تشکل های تخصصی 

حوزه دارو از خود نشان دهند.

انتخاب اعضای هیئت مدیره 
سندیکای داروسازی

مهر: رئیس مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و دارو گفت: »بازار جهانی حالل در غذا متوقف نشده و در سال های اخیر حوزه هایی مثل دارو، آرایشی و 
بهداشتی و گردشگری نیز به این بخش وارد شده است.« بهروز جنت در دومین پیش  نشست همایش بین المللی فرآورده های حالل اظهار داشت: »اگرچه 
مبحث حالل از قدیم االیام با نظام های دینی آمیخته است لیکن در علم امروز دنیا موضوعی جدید به حساب می آید که عالوه بر حوزه های فقهی، در حوزه 
مهم سالمت نیز نمود بیرونی می یابد.« وی با اشاره به اینکه چند سالی است که جهان اسالم توجه ویژه خود را به موضوع فرآورده های حالل معطوف 
کرده است، گفت: »به دلیل تالش های صورت گرفته در حال حاضر همه دنیا با واژه حالل آشنا هستند اما واقعیت این است که تداخل این موضوع مهم با 

مباحث علمی و پژوهش های نظری و تجربی طفلی نوپا به حساب می آید که در آغاز راه رشد، پویایی 
و بالندگی است.« به گفته جنت، نوشیدنی ها و الکل، تشخیص منشأ روغن های حیوانی، شوینده های 
پاک، روش های تجزیه وتحلیل سندیت حالل، تشخیص منشأ بافتی ژالتین گاوی، تشخیص منشأ 
حیوانی ژالتین، حالل دریایی و تشخیص نوع ذبح حیوان با آنالیز بیومارکرهای شیمی ازجمله دیگر 
مباحثی است که در این نشست به آنها پرداخته خواهد شد. وی ضمن اشاره به پیشگامی کشور 
مالزی در بین کشورهای مسلمان در حوزه تولید محصوالت حالل، گفت: »گردش مالی تجارت 
حالل در سال ۲۰۱6 در جهان اسالم ۱۵۰ میلیارد دالر اعالم شده و ایران نیز در این میان از پتانسیل 
بسیار خوبی برای پیشروی در این مسیر برخوردار است.« جنت با تأکید بر اینکه بازار جهانی حالل 
در غذا متوقف نشده است، تصریح کرد: »در سال های اخیر حوزه های دیگری مثل دارو، آرایشی و 

بهداشتی، گردشگری، ترانزیت و پوشاک و...، نیز به این بخش وارد شده اند.«

سازمان غذا و دارو: مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو از عضویت سیستم نظارت دارویی ایران در ارگان بین المللی بازرسی دارویی خبر 
داد. محمد هاشمی گفت: »عضویت در ارگان بین المللی بازرسی دارویی ثمره برنامه ریزی، سیاست گذاری، کوشش های فنی فروان و البته مستمر 

و درازمدت سازمان غذا و دارو و همراهی و همکاری مطلوب صنایع حوزه داروسازی است.«
وی با بیان اینکه اهمیت عضویت در چنین نهادی بین المللی، زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم  هیچ یک از کشورهای خاورمیانه تاکنون موفق 
به عضویت در آن نشده اند، افزود: »در آسیا نیز تعداد کشورهایی که موفق به الحاق به پروتکل  PIC/S  شده اند به انگشتان دو دست نمی رسد.«

هاشمی ادامه داد: »ازجمله برنامه هایی که در بحث ارتقای کیفیت 
دارو مورد توجه سازمان غذا و دارو است، ارتقای نظارت بر نحوه تولید 
و کنترل اقالم دارویی از طریق اجرای استانداردهای PIC/S است.« 
وی با اشاره به اینکه الحاق به PIC/S به عنوان نهادی بین المللی که 
ارگان های نظارتی را مورد ممیزی قرار می دهد، افزود: »با رخداد این 
اتفاق مهم، تراز استانداردهای داروسازی کشور مطابق با استانداردهای 
بین المللی ارتقاء می یابد.« مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، 
گفت: این عضویت بی شک برای صنعت داروسازی کشور یک گام 
به جلو محسوب می شود و ثمراتش در آینده ای نه چندان دور بیشتر 

آشکار می شود.

عضویت ایران در سازمان بین المللی بازرسی داروییگردش مالی۱۵۰ میلیارد دالری محصوالت حالل

تاکیدمدیرمرکزاطالعرسانیسازمانغذاوداروبرنقشمسئوالنفنیداروخانهها

سامانه ۱۴۹۰ تنها پاسخگوی ۷۰ درصد شکایات دارویی است
مدیر مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی 
۱۴9۰ سازمان غذا و دارو با گالیه از 
به  پاسخگویی  بخش  در  نیرو  کمبود 
شکایات دارویی اظهار داشت: »سامانه 
۱۴9۰ وزارت بهداشت تنها پاسخگوی 
۷۰ درصد تماس های دارویی است.«

۳۰ هزار تماس در ماه در 
خصوص کمبود و شکایات 

دارویی 
و  صبح  برنامه  سپید،  گزارش  به 
گفت وگوی رادیو گفت وگو با موضوع 
داروهای کمیاب و با حضور طلعت قانع، 
مدیر مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی 
و  دارو  و  غذا  سازمان   ۱۴9۰ سامانه 
انجمن  نایب رئیس  فاطمی،  سیدعلی 

داروسازان به روی آنتن رفت.
طلعت قانع، مدیر مرکز اطالع رسانی 
سازمان   ۱۴9۰ سامانه  پاسخگویی  و 
غذا و دارو در این گفت و گو با اشاره 
کار  به  آغاز  از  سال   ۲۱ گذشت  به 
مرکز، گفت: »این سامانه در بهمن  ۷۵ 
با یک شماره تلفن هفت رقمی در محل 
سازمان غذا و دارو شروع به کار کرد 
و دو سال بعد از آن ۳6 مرکز استانی 
فعال تحت مدیریت دانشگا ه های علوم 
ستاد  هماهنگی  با  و  استان ها  پزشکی 

مرکزی  آغاز به کار کردند.«
شماره   ٨۴ سال  »در  افزود:  وی 
یکپارچه  به صورت  کشوری ۰96۴6 
مراکز  این  اختیار  در  کشور  تمام  در 
قرار گرفت و مراکز تهران و اصفهان 
خدمات ۱۲ساعته را به ۲۴ ساعت و 
البته با پاسخگویان متعدد ارتقا دادند. 
برحسب  نیز  مراکز  سایر  همچنین 
تا  ساعت   ٨ از  دانشگاه ها  رتبه بندی 
۱۲ ساعت پاسخگو بودند. البته از سال 
9۴ این شماره به ۱۴9۰ تغییر کرد و 
راهنمایی  مرکز هم زمان عهده دار  این 
بیماران در خصوص کمبودهای دارویی 
و ثبت شکایات دارو و داروخانه شد.«
قانع با اشاره به اینکه این مرکز در 
شهر تهران هم اکنون با شماره ۱۴9۰ و 
۱9۰ به خدمات دهی به بیماران مشغول 
است و ماهیانه به صورت متوسط به ۳۰ 
هزار تماس کمبود دارویی و شکایات 
دارو را  پاسخ می دهد، افزود: »درصد 
پاسخگویی این سامانه به 96 درصد ارتقا 
یافته؛ در حالی که میزان تماس های از 

دست رفته به چهار درصد کل شکایات 
رسیده است.« وی اضافه کرد: »در این 
مرکز یکی از کدها اطالعات دارویی 
می دهد و همکاران پزشک و متخصص 
به مردم در زمینه اطالعات علمی دارویی 
کمک  دیگر  کد  در  و  می کنند  کمک 
که  داروخانه هایی  از  مردم  تا  می کنند 
موجودی دارند دارو بگیرند و در همان 

کد شکایات هم ثبت می شود.«
و  اطالع رسانی  مرکز  مدیر 
پاسخگویی سامانه ۱۴9۰ سازمان غذا 
و دارو به آمار تعداد تماس های دریافتی 
»در  داشت:  اظهار  و  اشاره  مرکز  این 
قسمت کمبود دارویی و شکایت ها تعداد 
ماهیانه حدود ۳۰  تماس های  متوسط 
ما  تعداد  این  از  و  است  تماس  هزار 
به 96 درصد تماس ها پاسخ می دهیم. 
همچنین در قسمت اطالعات دارویی 
داریم  ماه  در  تماس  هزار   ۲۵ حدود 
درصد   ۷۰ حدود  به  تعداد  این  از  و 

می توانیم پاسخ دهیم.«
جوابگوی حجم تماس ها نیستیم

قانع در خصوص گالیه ها از عدم 
مرکز گفت:  این  موقع  به  پاسخگویی 
»مشکل اصلی مرکز در عدم پاسخگویی 
تعداد  متاسفانه  که  است  آن  موقع  به 
تماس ها با تعداد نیروهای ما متناسب 
تعداد  علمی  قسمت  در  البته  نیست؛ 
همکاران ما ۷۰ نفر هستند که ۲۴ ساعته 

همکاری می کنند و تعداد افراد پاسخگو 
در نوبت ها بین ۱۵ تا پنج نفر است.« 
این  خدمات  تمام  اینکه  بیان  با  قانع 
مرکز از طریق اینترنت هم قابل اجرا 
است، تاکید کرد: »ما واقعا جوابگوی 
داروخانه ها  روی  و  نیستیم  تماس ها 
حساب می کنیم. همچنین سایتی داریم 
بگیرد  تماس  نمی تواند  کسی  اگر  که 
به  سایت  این  به  مراجعه  با  می تواند 
 fda.dov.ir.۱۴9۰.www آدرس 
مونوگراف ها و راهنماهای دارویی را در 
آن ببیند. همچنین در قسمت جستجوی 
دارویی افراد می توانند وارد شوند و دارو 
را جستجو کنند؛ عالوه بر این در این 
سایت برای شکایت ها نیز فرم خاصی 

تعبیه شده است.«
قانع تصریح کرد: »علی رغم برخی 
انتقادها که به دلیل عدم اشراف به کارکرد 
مرکز ملی پاسخگویی  و اطالع رسانی 
دارد،  وجود  سموم  و  داروها  علمی 
عملکرد  این مرکز به عنوان برنامه ای 
تنها  نه  مدت  داز  در  هم  آن  اساسی 
اساس  بر  بلکه  است،  نرفته  بیراهه  به 
مستندات و آمار تماس ها می توان نتیجه 
گرفت که به عنوان یک مرکز علمی از 
زمان آغاز فعالیت تاکنون رو به توسعه 
قابل قبول  و رشد بوده و بسیار هم  

ظاهر شده است.«
مدیر مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی 

سامانه ۱۴9۰ سازمان غذا و دارو در 
خصوص اینکه این مرکز زیرمجموعه 
»ما  دارو است، گفت:  سازمان غذا و 
ادعا نمی کنیم وزارت بهداشت خیلی 
کامل است، اما اگر هر شکایتی که به 
ما برسد به دنبال پیگیری آن شکایت 
و اصالحش هستیم؛ البته شکایت هایی 
به  مستقیم  می شود  داروخانه ها  از  که 
فرستاده  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
می شود و آنها موظف هستند پس از 
رسیدگی به ما پاسخگو باشند.« قانع در 
توضیح نحوه پیگیری شکایات اظهار 
داشت: »بعد از شکایت های مردم، به 
هر  و  می شود  داده  رهگیری  کد  آنها 
کد  طریق  از  بگیرند  تماس  که  زمان 
رهگیری می توانند بفهمند شکایت در 

کدام مرحله است.«
قانع در پایان با تاکید بر اینکه تماس 
دریافت  راه های  از  یکی  فقط  تلفنی 
کرد:  خاطرنشان  است،  اطالعات 
اطالعات  دریافت  جهت  »هموطنان 
در خصوص داروها ازجمله اطالعات 
عمومی، طریقه مصرف، بروز عوارض 
جانبی، دارو در بارداری و شیردهی و 
حتی ثبت شکایات از دارو و داروخانه 
و جستجوی دارو کمیاب می توانند به 
سامانه مرکز ملی اطالع رسانی داروها 
و سموم سازمان غذا و دارو مراجعه 
کرده و از قسمت های مختلف این درگاه 

تخصصی استفاده کنند.«

وجود هزار داروخانه 
بیمارستانی در کشور

نقش  به  فاطمی  سیدعلی  ادامه  در 
بیان  اشاره و  سامانه ۱۴9۰ در کشور 
کرد: »در حال حاضر اینگونه سامانه ها 
هم برای کمک به مردم، راهنمایی برای 
دریافت داروهای کمیاب یا نایاب، ارائه 
صحیح  مصرف  درمورد  اطالعات 
داروها، اطالعات درمورد مسمومیت ها 
و همچنین ارائه شکایت ها است.« وی 
به  که  انتقاداتی  از  »یکی  کرد:  مطرح 
سیستم هایی از این دست می توان کرد، 
عدم انطباق حوزه های کاریشان است.«
به  داروسازان  انجمن  نایب رئیس 
نقش مسئوالن فنی برای بیان اطالعات 
و  کرد  اشاره  داروخانه ها  در  دارویی 
گفت: »جدا از این سامانه ها که در کشور 
عمرشان  و  هستند  کار  به  مشغول  ما 
 ۱۲ به  نزدیک  می رسد،  سال   ۲۰ به 
هزار داروخانه خصوصی مستقل، هزار 
داروخانه بیمارستانی اعم از دولتی و 
خصوصی داریم که آنها بهترین مراکز 
ارائه اطالعات دارویی به مردم هستند؛ 
به عنوان  مسئوالن فنی در داروخانه ها 
یک نیروی در دسترس آمادگی دارند 
تا اطالعات دارویی داروهای مصرفی 

را ارائه کنند.«
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وزارت بهداشت: رئیس سامانه بهداشت ۱9۰ وزارت بهداشت با اشاره به 
بازرسی های بهداشتی از اماکن عمومی و تهیه و توزیع غذا، از معدوم سازی 
بیش از ۱۵ تن موادغذایی فاسد در مردادماه خبر داد. محراب آقازاده با اعالم 
این خبر گفت: »بیشترین شکایت های ثبت شده در سامانه ۱9۰ در مردادماه به 
ترتیب مربوط به عرضه مواد غذایی سنتی فاسد، دفع غیربهداشتی فاضالب و 
عرضه مواد غذایی بسته بندی شده فاقد تاریخ مصرف معتبر بوده است. همچنین 
اماکن مسکونی دارای فعالیت های غیرمجاز ۱۲ درصد، اغذیه فروشی و ساندویچ 
و پیتزا ۱۱ درصد، صنف نانوایی با ۱۰ درصد و بقالی و سوپرمارکت و سلف 
سرویس و رستوران با ٨ درصد بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده اند.«
وی افزود: »پنج درصد از اخبار شکایات منجر به کشف، جمع آوری و 

معدوم سازی کاالهای آسیب رسان به مصرف کننده به میزان ۱۵هزار و ۳۲ 
کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف 
شد که بیشترین این مواد غذایی شامل انواع سوسیس و کالباس، ترشیجات، 
نوشیدنی ها، تنقالت، فرآورده های گوشتی و پروتئینی و لبنیات بوده است.« 
آقازاده تصریح کرد: »بیشترین فراوانی اخبار شکایات در مردادماه به ترتیب 
در حوزه تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مشهد )۱۲ درصد(، شهید 
بهشتی )۱۲ درصد(، ایران )۱۱ درصد( و در مرتبه های بعدی دانشگاه های 
علوم پزشکی اصفهان، شیراز، تهران، البرز، قم، تبریز، شهید صدوقی یزد و 

ارومیه بوده است.«
رئیس سامانه بهداشت ۱9۰ وزارت بهداشت اظهار داشت: »اقدامات شبانه روزی 

بازرسان بهداشت محیط منجر به معرفی ۱۵ درصد از متخلفین به مراجع قضایی، 
صدور ۲۳ درصد انواع اخطار کتبی به منظور رفع نواقص بحرانی و غیربحرانی 
و ۱٨ درصد رفع نقص از شکایات مردم شده است و میزان رضایت مندی مردم 
براساس نظرسنجی های انجام شده در این بازه زمانی، 9۷ درصد بوده است.«

آقازاده با بیان اینکه ۷۲ درصد تماس گیرندگان با سامانه بهداشت ۱9۰ در 
مرداد ماه، مرد و ۲٨ درصد زن بودند، افزود: »سامانه بهداشت ۱9۰ به طور 
شبانه روزی و در تمام ایام هفته، آماده دریافت شکایت های بهداشت محیط و 
بهداشت حرفه ای هستند و مردم می توانند از اقصی نقاط کشور با شماره تلفن 
۱9۰ )داخلی ۲( با این سامانه تماس حاصل کرده و شکایات بهداشتی خود را 

مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.«

معدوم سازی بیش از ۱۵ تن مواد غذایی فاسد در مردادماه
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خودکشی یعنی اینکه کسی بخواهد عمدا جان 
خودش را بگیرد و خود را از بین ببرد. مهم ترین 
اورژانس روان پزشکی خودکشی است؛ یعنی 
روان پزشک باید بالفاصله وارد عمل شود. 
خودکشی ممکن است منفعالنه هم باشد؛ یعنی 
فرد خود را در موقعیت خطرناکی  قرار دهد که 
باعث مرگش شود، مثال از اتوبانی که اتومبیل ها 
با سرعت باال در آن در حال تردد هستند، عبور 
کند با این پیش فرض ذهنی که حتما در چنین 
محلی، اتومبیلی به شدت با او برخورد خواهد 
کرد. آمار خودکشی همیشه ضدونقیض و 
غیردقیق است چون در بسیاری از کشورها 
مثل کشور خودمان، خیلی ها آن را گزارش 
نمی کنند یا عمل فرد را اقدام به خودکشی 
نمی دانند و مثال اگر دارو خورده باشد، خانواده 
اذعان می کنند که حتما اشتباهی این کار را 

انجام داده و قصد خودکشی نداشته است.
بار منفی عرفی،  به دلیل  از طرفی، آمار آن 
فرهنگی و مذهبی، به نوعی محرمانه محسوب 
می شود آماری وجود دارد که نشان می دهد 
میزان خودکشی منجر به فوت در ایران 5-6 
در 100 هزار است. به طور کلی، به نظر می رسد 
آمار خودکشی در ایران، باالتر از دیگر کشورها 
نیست و در رده کشورهایی هستیم که آمار 
باالیی ندارند. علت مهم آن هم شاید باورهای 
مذهبی ماست و اینکه در دینمان، سلب امکان 
حیات و سالمت، دو نعمت مهم خداوند به 
انسان ها، گناه بزرگی محسوب می شود. نتایج 
تحقیقات نشان می دهد اقدام به خودکشی در 
خانم ها و میزان خودکشی منجر به فوت در 
آقایان بیشتر است به این دلیل که معموال 
آقایان روش های خشن تری برای کشتن خود 
انتخاب می کنند. یادمان باشد خودکشی عالوه 
بر خود فرد، آسیب بسیار شدیدی به اطرافیان 
و بازماندگان او می زند چون خودکشی در 
تمام موارد منجر به مرگ نمی شود ولی خیلی 
وقت ها عواقب آن به صورت نارسایی کبدی، 
کلیوی، معلولیت و... تا ابد با فرد می ماند و 
از نظر روانی، اقتصادی و اجتماعی، خسارت 

جبران ناپذیری به خانواده می زند.
در این مطلب به روش های خودکشی و لزوم 

توجه به افراد پرخطر پرداخته ایم.

خودکشی تکانشی یا با برنامه
گاهی خودکشی کامال تکانشی و ناگهانی است و 
فرد بر اثر ناراحتی و مشکالت خانوادگی، مالی، 
و عاطفی، ناگهانی تصمیم به خودکشی می گیرد. 
متاسفانه بیشتر خودکشی ها از این نوع هستند اما 
گاهی خودکشی برنامه ریزی شده است؛ یعنی فرد 
روش این کار را با فکر انتخاب می کند، حتی 
وصیت نامه هم می نویسد و شرایط را طوری مهیا 
می کند که کسی متوجه اقدام او نشود و فرصتی 
برای نجات نماند. البته بماند که بسیاری از آنها 

بعد از اقدام به خودکشی پشیمان می شوند.

روش های خودکشی
روش های کشتن خود، در جوامع گوناگون با 
توجه به شرایط تفاوت دارد. در کشور ما به 
علت دسترسی بیشتر به دارو از طریق داروخانه 
و عطاری ها، خودکشی با دارو شایع تر است اما 
در کشوری مثل آمریکا که مردم زیادی اسلحه 
دارند، خودکشی ها با اسلحه بیشتر انجام می گیرد.

از تهدید به خودکشی آسان نگذرید
بعضی افراد به خودکشی فکر می کنند اما همه 
آنها اقدام به این کار نمی کنند. برخی افراد هم 
فقط تهدید می کنند خود را می  کشند یا اینکه ادای 

این کار را درمی آورند. این ژست در بعضی انواع 
شخصیت ها دیده می شود و فرد برای جلب توجه 
به این کار روی می آورد. البته از آنجا که خودکشی 
یک اقدام مرگبار است، نمی توانیم به صرف 
اینکه فکر می کنیم فردی فقط ژست خودکشی 
می گیرد یا قصد جلب توجه دارد، از کنار این 

تهدید بی تفاوت بگذریم.
متاسفانه باورهای غلطی درباره خودکشی وجود 
دارد. مثال برخی می گویند کسی که بخواهد 
خودکشی کند قبلش درباره آن با کسی صحبت 
نمی کند و کسانی که زیاد از خودکشی حرف 
می زنند، اقدام نمی کنند اما سال هاست این نظریه 
رد و ثابت شده حدود 80 درصد کسانی که اقدام 
به خودکشی کرده  اند، حتما درباره آن با یکی از 

اعضای خانواده، پزشک یا دوستشان صحبت 
کرده بوده اند.

افرادی که بیشتر احتمال دارد 
خودکشی کنند

عوامل مهمی در خودکشی های منجر به فوت 
مهم هستند که باید به آنها توجه کرد؛ خودکشی 
را باید در همه جدی گرفت اما بعضی گروه ها 

پرخطرترند.
•  هرچقدر فرد مسن تر باشد، احتمال خودکشی 
منجر به فوت بیشتر خواهد بود چون این افراد 
معموال دچار بیماری های جسمانی هستند و 
به داروهای زیادی دسترسی دارند. از طرفی 
از حمایت های عاطفی، اجتماعی و اقتصادی 

برخوردار نیستند. بدنشان هم در برابر عوارض 
داروها آسیب پذیرتر است بنابراین امکان فوتشان 

بیشتر خواهد بود.
•عواملی مانند بیکاری، نبود حمایت خانوادگی، 
مطلقه بودن و متارکه و... احتمال خودکشی منجر 
به فوت و خطر اقدام مجدد به خودکشی را 

افزایش می دهد.
• به کسانی هم که قبال سابقه خودکشی داشته اند، 

باید توجه ویژه ای داشت.
• کسانی که دچار بیماری های صعب العالج مانند 

سرطان هستند.
• افراد تنها

• افرادی که به اختالل های روان پزشکی مانند 
اضطراب یا افسردگی مبتال هستند.

• افرادی که سابقه خودکشی در خانواده شان 
وجود دارد.

• کودکان و نوجوانان؛
به علت ناآگاهی و بی اطالعی آنها از خطرهای 
خودکشی و اینکه ممکن است حمایت های الزم 
از آنها نشود. چون فکر نمی کنیم احتمال این اقدام 
در آنها وجود ندارد. از طرفی بدنشان نسبت به 

داروها و سموم آسیب پذیرتر است.

خودکشی قابل پیشگیری است
خودکشی با سیستم حمایتی و حفاظتی و با 
شکل های مختلف قابل پیشگیری و پیش بینی 
است. ما ممکن است بتوانیم با ساختن جاده و 
اتومبیل های استاندارد و وضع قوانین کاربردی 
از تصادف های رانندگی پیشگیری کنیم اما همه 
عوامل دست ما نیست و به هر حال خطاهایی 
اتفاق می افتد که منجر به تصادف می شود. درباره 

خودکشی هم همین طور است.
 روز جهانی پیشگیری از خودکشی مطالب بسیار 
زیادی درباره غربالگری های روانی، رسیدگی به 
سالمت روان جامعه، تامین امکانات فرهنگی و 
ورزشی، ایجاد امکان اشتغال و ازدواج و... که 
باعث پیشگیری از افسردگی و اضطراب و احتمال 
خودکشی می شود، گفته می شود. درباره محافظت 
از محل هایی که می توان از آنها برای از بین بردن 
خود استفاده کرد و فرد را برای این کار وسوسه 
می کند )مانند پل های عابرپیاده( باید آموزش داد.
 از طرفی، خودکشی می تواند تقلید شود؛ مثال 
مدتی بود که خودکشی از پل های عابرپیاده رایج 
و تقلید می شد و بارها تاکید شده این پل ها 

باید ایمن و محافظت شود تا این اتفاق کمتر 
بیفتد. البته پل ها تا حدودی ایمن شده اند اما نه 

در همه موارد.
و  خطرساز  عوامل  درباره  آموزش  بحث 
اینکه  و  دارد  اهمیت  بسیار  نیز  هشداردهنده 
در  را  نشانه هایی  چه  باید  بدانند  خانواده ها 
اعضایشان از پدرومادر بزرگ گرفته تا همسر 
و فرزند و دوست و آشنا جدی بگیرند و به آن 
توجه کنند تا بتوانند اقدام به موقع انجام دهند 
متخصص  با  شدن،  مشکوک  صورت  در  و 

مشورت کنند. 
حتی نحوه درست انعکاس اخبار خودکشی نیز 
بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود چون 
نشر برخی اخبار، مخصوصا درباره خودکشی افراد 
مشهور و خودکشی های دسته جمعی، می تواند 
باعث تحریک و تقلید افراد برای انجام این کار شود.
مثال وقتی کرت کوبین، خواننده گروه نیروانا، 
خودکشی کرد، افراد زیادی به تقلید از او اقدام 

به خودکشی کردند.

چرا مرگ دردناک؟
ما در ذهن کسی که تصمیم می گیرد خود را بکشد، 
نیستیم بنابراین نمی توانیم قضاوت کنیم چرا روش 
دردناکی را برای پایان دادن به زندگی اش انتخاب 
می کند. خودکشی می تواند نشانه به آخر خط 
رسیدن فرد  باشد و آنقدر از زندگی سیر شده 

باشد که بخواهد آن را تمام کند. 
گاهی خودکشی، فریاد کمک خواهی است و 
قصد فرد جلب توجه است اما جلب توجه به 
درد یا مشکلی که وجود دارد و فرد هر کاری 
می کند، دیگران به آن توجهی نمی کنند و درک 

نمی کنند چقدر تحت فشار است.
کسانی که روش های خشن تری را برای خودکشی 
انتخاب می کنند، می خواهند مطمئن شوند حتما 
از این دنیا می روند و هیچ راه برگشتی برایشان 

وجود ندارد.
عالوه بر این، دسترسی به امکانات و ویژگی های 
شخصیتی هم در انتخاب روش خودکشی تاثیر 

دارند.
یک الگوی ثابت خودکشی در همه کشورها 
وجود دارد که نشان می دهد چه کسانی در چه 
محدوده سنی و با چه شرایطی بیشتر خودکشی 
می کنند. برخی عوامل هم فرهنگی است؛ مثال 
خودکشی به روش خودسوزی در غرب ایران 
بیشتر است که واقعا باید تحقیق بیشتری درباره 
علت آن انجام گیرد. گاهی جامعه در معرض 
اتفاق ها و جریان های خاصی قرار می گیرد، مثال 
بحران های اقتصادی، در چنین مواقعی میزان 
خودکشی در افرادی که می خواهند مثل قبل 
زندگی کنند و زندگی سالم و آرامی داشته باشند 

اما نمی توانند، بیشتر می شود.
علت خیلی از خودکشی هایی که در تاریخ ژاپن و 
بین سامورایی ها به روش هاراگیری انجام می شده، 
این بوده که اصول و ارزش های خود را زیر 
پاافتاده و از دست رفته می دیدند و نمی توانستند 

این شرایط را تحمل کنند.
متاسفانه امروزه بیشتر از قبل شاهد خودکشی افراد 
میانسالی هستیم که سال ها شرافتمندانه زندگی و 
با اصول و ارزش های اعتقادی خود زندگی شان 
را اداره کرده اند اما به دلیل مشکالت اقتصادی 
و فشارهای ناشی از آن، با وجود تالش زیاد، 
نمی توانند زندگی خود را مثل قبل و آبرومندانه  
اداره کنند، در حالی که باید برای یک فرد شاغل 
خانواده دار، عوامل حفاظت کننده از این اقدام 

وجود داشته باشد.
پرخطر،  افراد  درمان  و  پیگیری  غربالگری، 
پیش بینی و پیشگیری از خودکشی و درمان فرد 
خودکشی کرده و کسی که بعد از خودکشی 
زنده مانده و خانواده کسانی که در اثر خودکشی 
فوت کرده اند و کسانی که زنده مانده اند، بسیار 

اهمیت دارد.

خودکشی مهم ترین اورژانس روان پزشکی است

خودکرده را تدبیر چیست؟
آمار خودکشی 

در ایران، باالتر 
از دیگر کشورها 

نیست و ما در 
رده کشورهایی 
هستیم که آمار 

باالیی ندارند. 
علت مهم آن 

شاید باورهای 
مذهبی ما باشد 

و اینکه در 
دینمان، سلب 

امکان حیات 
و سالمت، دو 

نعمت مهم 
خداوند به 

انسان ها، گناه 
بزرگی محسوب 
می شود. نتایج 

تحقیقات نشان 
می دهد اقدام 

به خودکشی در 
خانم ها و میزان 
خودکشی منجر 

به فوت در 
آقایان بیشتر 
است؛ به این 

دلیل که معموال 
آقایان روش های 

خشن تری برای 
از بین بردن 

خودشان انتخاب 
می کنند

آمار خودکشی در سال 2015 میالدی در کشور »گرینلند« 82/2 نفر به ازای 100 هزار ساکن آن است که 6 برابر 
باالتر از ایاالت متحده آمریکاست. مستندات هفته نامه فرانسوی Courrier International حاکی از آن است 
که این ناحیه خودگردان بیشترین آمار خودکشی را در دنیا به خود اختصاص داده و اصوال جوانان به آن گرایش 

دارند. براساس تحقیقات، 20درصد مردم این سرزمین اقدام به خودکشی را تجربه کرده اند.
ممکن است به نظر برسد شب های طوالنی گرینلند مهم ترین عامل افسردگی محیطی ساکنان آن است، اما این 
وضعیت همیشه وجود داشته و موج گذرا و آنی نیست. برای شناخت بهتر این پدیده مقایسه ای بین مردم این 

سرزمین با بومیان آمریکایی- کانادایی که چندان درگیر این مساله نیستند، انجام گرفت.
گرینلند از زمان اعالم استقالل از دانمارک در سال 1979 میالدی به سرعت دچار مدرنیته شد و از هویت و 
اصالت ساکنان که بیشتر ماهیگیر بودند، فاصله گرفت.  تفاوت های بارز میان فرهنگ سنتی و جدید منشاء بحران 
هویتی جدی در بطن این اجتماع شد. بنیان خانواده به تدریج گسسته شد، مصرف مشروبات الکلی رواج یافت 
و بی اخالقی افراد را درگیر کرد. احساس جدایی جوانان از نسل های گذشته و عدم قدرت کافی هویت فرهنگی 

آنها را در مواجهه با انزوا ناتوان و زمینه پایان بخشیدن به زندگی را در آنها تقویت کرد.
www.Express.fr:منبع

آمار خودکشی نوجوانان طی سال های اخیر افزایش داشته و امروزه نزدیک 
به 1000 مورد در سال را دربرمی گیرد که در مورد اقدام به این کار 80 هزار 

مورد گزارش شده است.
بیشتری دارد و  این سنین شیوع  به خودکشی در  اقدام  درست است که 
خودکشی منجر به فوت در سنین باالتر مانند میانسالی و سالمندی دیده 
می شود، ولی صدمات جسمی و روانی و فوت ناشی از اقدام به خودکشی 
در نوجوانی شایع و قابل توجه است، به طوری که با اختصاص 15درصد 
آمار کلی فوت، خودکشی دومین عامل مرگ و میر در افراد کمتر از 20 

سال پس از حوادث رانندگی است.
گرچه دختران بیشتر از پسران دست به چنین اقداماتی می زنند، اما شمار 
پسرانی که به زندگی خود پایان می دهند، باالتر است. گرچه نوجوان باید 
در چنین سنینی به زندگی امیدوار و سرخوش برنامه ریزی برای آینده باشد، 
بروز چنین وقایعی قطعا نیاز به تامل جدی خانواده ها، مدارس، نهادهای 

فرهنگی و اجتماعی دارد.
نوجوانی که دست به خودکشی می زند، عموما از اعتماد به نفس پایین رنج 
می برد. این احساس کم ارزشی منجر به احساس ناکامی می شود و خود را 
فردی بی فایده و ناقابل می داند. در برابر چنین احساساتی، اگر انزوای روانی 
نوجوان بیش از پیش تشدید شود، به تدریج نادیده گرفتن دنیای واقعی در 

وجود او تقویت می شود.
مشکالت خانوادگی مانند جروبحث های مداوم در محیط منزل، طالق همراه 
با رفتارهای خشونت بار، عدم ارتباط مطلوب با والدی که با نوجوان زندگی 
نمی کند و خشونت های جنسی و روانی نخستین منشاء افکار خودکشی 

یا اقدام به آن است.
مواجهه با مشکالت در زندگی احساسی و هیجانی نوجوان از جمله ناامیدی 
در تجربه عشق، از دست دادن یکی از عزیزان، انزوای عاطفی طوالنی مدت 

و... نیز می تواند عامل جدی تقویت افکار و اقدام به خودکشی باشد.

آمار خودکشی در کدام کشورها بیشتر است؟ وضعیت خودکشی در نوجوانان

دکترحامدمحمدیکنگرانی
روان پزشک، عضو کمیته  

پیشگیری از خودکشی انجمن 
روان پزشکان ایران

کورش اسدی متولد ۱۸ مرداد ۴۳ در آبادان، نویسنده داستان های کوتاه معاصر ایرانی، ویراستار و مدرس داستان نویسی بود. او نگاهی جدی به داستان کوتاه 
داشت و در اغلب داستان هایش فضاهای بکری را تجربه می کرد. شروع داستان نویسی وی از همان دوران نوجوانی اش بود. اسدی از اواخر دوره دبیرستان 
احساس می کرد که می تواند داستان بنویسد و به همین دلیل از همین دوران شروع به نوشتن می کند، اما او کسی را نمی شناخت و این نوشتن به شکلی شخصی 
باقی می ماند تا آنکه در سال ۵۹ همراه خانواده به تهران مهاجرت می کند. در دوره دبیرستان عالوه  بر نوشتن، به طور جدی شروع به خواندن ادبیات می کند 
و در دوره سربازی بنا به گفته خودش، آثار تمام داستان نویسان مطرح ایران و داستان های جدی خارجی را می خواند. پس از سربازی با هوشنگ گلشیری 
آشنا می شود و اولین نوشته هایش را به او می دهد. به این ترتیب دوستی  آنها شکل می گیرد و نگاه او نسبت به داستان آرام آرام شکل پیدا می کند. آنچه بیشتر 
در داستان نویسی برای اسدی مطرح بود، جستجو به دنبال چیزی گمشده و کشف یک راز )که معموال در زندگی شخصیت داستان است( بود. از وی آثار 
زیادی به  نام های پوکه باز، پایان محل رویت است، گنبد کبود و رمان بلند »کوچه ابرهای گمشده« به یادگار مانده است، اما آنچه موجب شهرت او می شود 
مجموعه داستان »باغ ملی« است که در سال ۸۳ به عنوان برنده چهارمین دوره جایزه گلشیری در بخش بهترین مجموعه داستان از دید داوران معرفی می شود.  
طبق اخبار، کورش اسدی در سوم تیر ۹۶ در ۵۲ سالگی در خانه خود در تهران در می گذرد و پس از مرگ او اعالم می شود که با توجه به درگذشت او در 
منزل شخصی، پیکر وی برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی تحویل داده می شود. اخبار غیررسمی حاکی از مرگ خودخواسته او بوده و این 
سخن در شماره روز پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶ مجله الکترونیک پاد داتیک و پس از گذشت ۲0 روز از مرگ وی، که به قلم و همت جمعی از نویسندگان و اهل 
قلم و دوستان اسدی منتشر شد، بر خبر خودکشی کورش اسدی صحه می گذارد و با پرداختن به موضوع خودکشی و آن هم از نوع »خودکشی با گاز« برای 
نخستین بار این خبر را تایید می کند. عاطفه چهارمحالیان، نویسنده و همسر کورش اسدی نیز روز ۲۸ تیرماه در گفت وگویی با بی بی سی تایید می کند که 

اسدی هنگامی که در خانه اش در تهران تنها بوده با گاز خودکشی کرده است.
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هفتادساله و مجرد هستم و نظام درمانی قوی مرا حمایت 
می کند، اما تجربه نشان داده است این نظام قوی به وقت 
بیماری کافی نیست. در سال 2014، کلی ترنر در کتاب خود، 
»بهبود اساسی: جان به  در بردن از سرطان«، با شاهد آوردن 
از چندین مطالعه نوشت، آنچه اهمیت دارد این است که 
کمک موثری داشته باشید، نه آنکه این کمک از کجا آمده 
است. داشتن دوستان خوب می تواند کافی باشد. تعداد افراد 
مجردی که گاه هیچ خویشاوند نزدیکی ندارند در جوامع 
شهری رو به افزایش است و به نظر می رسد وقت آن رسیده 

تا نظام سنتی همراه بیمار دست کم از جهاتی تغییر کند.
رویکردهای غیردوستانه اماکن درمانی نسبت به افراد 
مجرد یا پیش داوری های کارکنان درمانی باعث می شود تا 
حتی نظامی به استحکام فوالد هم کارآیی کافی نداشته باشد. 
هرگز نخواستم ازدواج کنم، خواهر یا برادری هم ندارم و با 
سالمت به هفتادسالگی پا گذاشته ام، اما مانند همه آدم های 
هفتادساله سالم با بیماری بیگانه نیستم و برخی از آنها گاه 
مرا به مراکز درمانی می کشانند. اصال مایل نیستم در این 
مراجعات مورد پیشداوری هایی قرار گیرم که در مراکز 
درمانی یا حتی ویزیت های عادی پزشکان درباره بیماران 
مجرد در ذهن درمانگران وجود دارند. از تجربه های تلخم 

سه نمونه برایتان می آورم.
• کسی را دارید که همراهتان باشد؟ هرکسی با کمی 

اطالعات می داند که امروزه بسیاری از ما آمریکایی ها 
مجردیم و فرزندی نداریم و بنا به دالیلی دور از خانواده 
زندگی می کنیم. بسیاری از دوستان ما تمام روز را کار می کنند 
یا نزدیک ما زندگی نمی کنند. پس چرا ما بیماران باید در عین 
هوشیاری مرتب از یک نفر بخواهیم ما را به بیمارستان ببرد 

و برگرداند؟
ماجرایی که برایتان گفتم در مطب دندانپزشک اتفاق 
افتاد، وقتی دکتر از من خواست  بعد از یک تزریق بی حسی 
موضعی که اثری بر هوشیاری و توانایی رانندگی من ندارد، 
یک نفر حتما من را به خانه ببرد. با تمام توضیحاتی که به 
دستیار دکتر دادم آخرش روشن شد در صورت گوش 
ندادن به حرف دکتر باید پیش یک دندانپزشک دیگر 
بروم. تاکسی نمی توانم بگیرم. چرا؟ چون دکتر گفته و به 
همین دلیل نمی توانم با راننده به مطب بیایم. حتما باید به 
دوستی متوسل شوم، او را از کار و زندگی باز کنم تا همراه 
من پیش دندانپزشک بیاید. شکی نیست درمانگرانی مانند 
دندانپزشکی که گفتم، می خواهند در صورت بروز هر 
مشکلی حداکثر دقت را اعمال کرده باشند، اما درخواست 
از کسی برای آنکه کارش را کنار بگذارد، خواهش بزرگی 
است و اگر کسی مجبور به چندین بار مراجعه باشد، این 
می تواند بر نظامی که از یک فرد مجرد حمایت می کند، 

فشاری جدی و البته غیرضروری وارد بیاورد.

•  برخی مواقع درمانگران قوانین خودشان را دارند. 4 
سال قبل برای عمل فتق باید یک شب در بیمارستان می ماندم. 
از آنجا که موقع بستری شدن همراهی نداشتم، از کارکنان 
بیمارستان خواستم تا وسایلم را جایی نگه دارند. بیمارستان 
جایی را برای این کار پیش بینی کرده بود، اما کسی حاضر 
نشد وسایل من را ببرد یا حتی مرا پذیرش کند. کارمند 
پذیرش به رغم اینکه بیمارستان قانونی دراین باره نداشت، 

گفت من مجبورم که کسی را با خود ببرم.
یک بار دیگر که برای عمل کبد شش ساعته در اتاق 
عمل بودم، دوستان همراهم حتی نتوانسته بودند بفهمند 
من زنده ام یا نه!  یکی از آنها از طرف من برای مسائل 
درمانی وکالت داشت و وقتی داشتم فرم های مربوط را پر 
می کردم، گفته بودم هر سه دوستم می توانند موقع جراحی 
در جریان سالمت من قرار گیرند. بعدها فهمیدم باوجودآنکه 
بیمارستان این فرم ها را قبول کرده است، کارمند بیمارستان 
اصرار داشته اطالعاتی به دوستانم ندهد، چون آنها از بستگان 
درجه یک من نبودند. در هر دو این موارد مانع قانونی وجود 
نداشت، بلکه پیشداوری های کارکنان بیمارستان جایگزین 

قوانین رسمی شده بود.
در مورد سوم، بعد از جراحی کبد من واقعا نیاز به کمک 
داشتم و ای کاش به توصیه جراحم که گفته بود، حتما شب 
کسی با شما بماند گوش داده بودم. در شب عمل تا زمانی که 

سرم از دستم درنیامد نتوانستم از تخت به پایین سر بخورم. 
پرستاران 2 ساعت به زنگی که به صدا درآورده بودم، اعتنایی 
نکردند و بعد از اعتراض من هم تغییری در رفتار آنها ندیدم. 
همان جا فهمیدم که اگر تنها در بیمارستانی بستری شوم 

شانس برخورداری از درمان کافی و درست کمتر می شود.
از سه کارشناس درمان پرسیدم: پس یک بیمار مجرد 
باید چه کند؟ یکی از آنان جواب داد، این فقط درباره بیماران 
مجرد صدق نمی کند. وقت آن رسیده تا نظام سنتی حمایت 
از بیمار به دالیل متفاوت مانند ناتوانی همسر بیمار یا دور 

بودن افراد خانواده تغییر کند.
هر سه این کارشناسان اما عقیده داشتند صرف نظر از 
سیاست گذاری های بیمارستان ها، کارکنان درمانی در این 
نظام خانواده-محور احتماال با بیمارانی فاقد حمایت های 
سنتی مانند همراهی افراد خانواده احساس راحتی نمی کنند.
از نظر من مجرد بودن باعث نیاز خاصی نمی شود و نباید 
سبب درمانی تبعیض آمیز شود، اما من اگر بخواهم بار دیگر 
بستری شوم، نصیحت کارکنان بیمارستان را که همراهی با 
خود داشته باشم، حتما گوش می کنم. دوست داشته باشم 
یا نه این حداقل در حال حاضر  عملی ترین کار ممکن به 

نظر می رسد.
 علی احمدی

 Washington Post
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یک شرکت تازه تاسیس در سان فرانسیسکوی آمریکا مدعی شده که 
داوطلبان با پرداخت ۸000 دالر می توانند در دوره درمانی بازیابی سالمتی 
و قوای بدنی با تزریق خون جوانان شرکت کنند. تزریق خون جوانان به 
بزرگساالن به منظور کسب سالمتی بیشتر راهکار جدیدی نیست و اولین 
فرایند انتقال خون توسط آندریاس لیبیویوس شیمی دان آلمانی در قرن 16 
انجام شد. این دانشمند با اتصال شریان های دو فرد پیر و جوان به دنبال 
کشف فرایند جوان سازی از طریق انتقال خون بود. وی که از پیچیدگی 
و خطرات فرایند انتقال خون در زمان خود آگاهی نداشت، احتماال با 
نتایج غیرقابل توضیحی مواجه شده بود که در تاریخ ثبت نشده است.

جسی کارمازین، کارآفرین و بنیانگذار شرکت تازه تاسیس امبروزیا 
مدعی شد که با دریافت مجوزهای الزم از سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحده به دنبال ارائه روش درمانی نوین از طریق تزریق خون جوانان 
به افراد باالی 3۵ سال است. وی در ادامه افزود: به دلیل وقوع برخی 
از مشکالت خارج از برنامه، آغاز پروژه از سال 2016 به 201۸ به 
تاخیر افتاد که در طول این زمان به کمک متخصصان این حوزه فرایند 
درمانی به طور کامل بازبینی شده است. فرایند تزریق خون جوانان به 
بزرگساالن را نباید ساده در نظر گرفت، چرا که هر فرد داوطلب باید قبل 
از شروع فرایند درمان تا یک ماه از همه نظر مورد بررسی قرار گیرد و 
شاخص های مربوط به سن در خون و  ژنوم آنها به دقت بررسی شود. 
اظهارات این کارآفرین جوان باعث گسترش موجی از انتقاد در بین 
متخصصان و دانشمندان فعال در زمینه ژنتیک و سالمت انسان شده 
است. بسیاری از این دانشمندان معتقدند که انجام چنین فرایند درمانی 
بر روی انسان دارای عواقب ناشناخته ای است. سخنگوی شرکت تازه 
تاسیس امبورزیا عنوان کرد: تاکنون 600 داوطلب 60 ساله برای انجام 
این فرایند درمانی نام نویسی کرده اند. هزینه فرایند انتقال خون شامل 

تزریق 1.۵ لیتر پالسمای خون در طول دو روز حدود ۸000 دالر است.
 MedicalDaily

ادعای بازگشت سالمتی بزرگساالن 
بـا تـزریـق خـون جـوانـان

نظام درمانی 
همه چیز نیست

رویکردهای دوستانه را در روند درمانی جدی بگیرید

در  روده  میکروب های  می دهد  نشان  جدید  یافته های 
بروز بیماری ام اس نقش دارند. محققان دانشگاه کالیفرنیا 
دریافته اند برخی میکروب های روده با بیماری ام اس مرتبط 
هستند و مشخص شده است که این میکروب ها در تنظیم 
واکنش های ایمنی در مدل موش های آزمایشگاهی نقش 
دارند. محققان امیدوارند این یافته ها به دانشمندان در 
فهم منشاء بیماری ام اس کمک کرده و احتماال منجر به 
درمان های نظیر تغییرات رژیم غذایی یا داروها مبتنی 
بر محصوالت جانبی میکروبی شود و بدین ترتیب دوره 

بیماری بهبود یابد.
بیماری ام اس یک اختالل عصبی خودایمنی است که بر 
حدود 2.۵ میلیون نفر در جهان تاثیر گذاشته و با ضعف 
پیشرونده بینایی، ناتوانی و لرزش و همچنین مشکالت 
مرتبط با هماهنگی و تعادل اعضای بدن همراه است. 
در نمونه های شدید، رعشه شدید در بدن اتفاق می افتد.
بیماری ام اس هنگامی ایجاد می شود که سیستم ایمنی 
سلول های  اطراف  که  میلین،  به  موسوم  عایق  به  بدن 
را دربرگرفته است، حمله می کند. محققان در  عصبی 
طول دهه های گذشته مطالب بسیاری در مورد ام اس 
فراگرفته اند اما همچنان نمی دانند چرا سیستم ایمنی به 

میلین به عنوان اولین محل حمله می کند.
سرگیو بارانزینی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
نقش  بسیار  اس  بیماری ام  بروز  در  »ژنتیک  می گوید: 
دارد اما فاکتورهای زیست محیطی هم تاثیرگذار هستند. 
حتی در دوقلوهای همسان هم که دارای توارث ژنتیکی 

یکسانی هستند، تنها در 3۵ درصد مواقع احتمال تشخیص 
بیماری ام اس در هر دو وجود دارد.« به گفته وی، بسیاری 
از عوامل زیست محیطی نظیر سابقه سیگار کشیدن، رژیم 
غذایی و قرارگیری در معرض فاکتورهای پرخطر محیطی 

به ابتال به این بیماری مرتبط شده است.
وی در ادامه می افزاید: »در حال حاضر تعداد زیادی 
از مطالعات اثبات می کند که میکروب های روده می توانند 
تاثیر مستقیم بر عملکرد سیستم ایمنی بدن انسان گذارند. 
از اینرو میکروبیوم های روده انسان می تواند نقش مهمی 

در شروع یا پیشرفت بیماری ام اس ایفاء نمایند.«
در این تحقیق، محققان میکروبیوم روده ۷1 بیمار مبتال 
به ام اس و ۷1 فرد سالم به عنوان گروه کنترل را بررسی 
و با هم مقایسه کردند. آن ها دریافتند برخی گونه های 
باکتری در افراد مبتال به ام اس در مقایسه با جمعیت 
عمومی کمتر یا زیادتر بود. محققان اذعان می کنند که 
میکروب های روده تنها عامل بروز ام اس نیستند، بلکه 

در روند پیشرفت آن تاثیر دارند. 
 MedicalXpress

تـاثیـر میکروب های روده بر روند پیشرفت بیماری ام اس
ارتبـاط یک داروی 

تجویـزی با افزایـش 
مرگ ومیرها در انگلیس

خبــر

براساس نتایج یک مطالعه جدید، داروی 
نرخ  افزایش  با  »رگابالین«  تجوزی 

مرگ ومیرها در انگلیس مرتبط است.
نرخ مرگ و میرهای مرتبط با نوعی 
دارو که به راحتی در نظام سالمت ملی 
)NHS( انگلیس تجویز می شود پس از 
ادعای راه یافتن آن به بازار سیاه به میزان 

چشمگیر افزایش یافته است. 
دارد  نام  »پرگابالین«  که  دارو  این 
صرع  و  اضطراب  درد،  درمان  برای 

تجویز می شود.
در گزارش جدید آمده است که اخیرا 
این دارو به طور غیر قانونی به معتادان 
در انگلیس فروخته می شود و همراه با 
داروها یا مواد مخدر دیگری نظیر هروئین 
به مصرف می رسد که حاصل آن اوردوز 

شدن مصرف کننده است.
در سال 2012 چهار مورد مرگ مرتبط 
با »پرگابالین« گزارش شده و در سال 
گذشته میالدی این تعداد به 111 مورد 

رسیده است.
 HealthDay
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نتایج یک تحقیق نشان می دهد قرص ضد افسردگی نورتریپتیلین می تواند 
پیشرفت بیماری پارکینسون را »کند« کند. دراین بررسی آمده است: این 
داروی ضد افسردگی می تواند از تشکیل پروتئینی در مغز که به بیماری 
پارکینسون مرتبط است، جلوگیری کند. محققان آمریکایی در بررسی 
خود دریافتند: افرادی که تحت درمان با داروی نورتریپتیلین هستند 
کمتر الزم است از داروهای مربوط به بیماری پارکینسون مصرف کنند. 
پارکینسون بیماری پیش رونده عصب شناختی است که با لرزش، سفت 
شدن اندام ها و مشکالت حرکتی و هماهنگی بین اعضای بدن همراه 
است. تشکیل پروتئین a-synuclein  در مغز مشخصه اصلی بیماری 
پارکینسون به حساب می آید. اگرچه این پروتئین در مغز افراد سالم هم 
وجود دارد، در مغز مبتالیان به بیماری پارکینسون به عامل سمی تبدیل 
می شود که سلول های عصبی را از بین می برد. محققان در بررسی های 
خود و با جمع آوری اطالعات از بیماران به نقش داروی ضد افسردگی 
نورتریپتیلین در درمان بیماری پارکینسون دست یافتند. به گفته محققان 
آمریکایی افسردگی بیماری شایعی در بین مبتالیان به پارکینسون است 
به همین دلیل بررسی هایی انجام گرفته تا مشخص شود چگونه داروی 

ضد افسردگی می تواند از پیشرفت این بیماری پیشگیری کند. 
 HealthDay

تـاثیـرداروی ضدافسردگی در 
کاهش سرعت پیشرفت پارکینسون
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شماری از مشکالت سالمتی می توانند ادرار کردن را 
سخت سازند یا مانع خروج ادرار شما شوند. بعضی 
از این مشکالت جزئی و بعضی از آن ها خطرناک 
هستند. اگر با تغییراتی در ادرار کردن خود مواجه 
شدید، مخصوصا اگر تغییرات به وجود آمده زندگی 
روزانه شما را تحت تاثیر قرار داده اند با پزشک خود 
تماس برقرار کنید. به طورکلی، اگر با هر یک از عالئم 

زیر مواجه شدید فورا به پزشک مراجعه کنید:
• درد شدید همراه باحالت تهوع و استفراغ یا تب 

و سردی
• خون در ادرار

• عدم توانایی در ادرار کردن
با توجه به این مقدمه در ادامه به دالیل مرسومی 
می پردازیم که باعث بروز مشکالتی در ادرار کردن 

می شوند.

بی اختیاری ادرار
اگر ادرار از شما نشت می کند و احساس می کنید 
که قادر به کنترل مثانه خود نیستید، احتماال دچار 

بی اختیاری ادرار )Urinary Incontinence;UI( هستید. 
بی اختیاری ادرار انواع مختلفی دارد که به آن ها اشاره می کنیم:
• بی اختیاری استرسی. این بی اختیاری زمانی رخ می دهد 
که عضله های حفظ کننده ادرار ضعیف می شوند. و همین 
امر باعث می شود که به هنگام تمرین، پیاده روی، خم شدن، 
سرفه کردن یا بلند کردن یک چیز سنگین ادرار شما نشت 

کند یا خارج شود.
• مثانه بیش ازحد فعال. در این وضعیت مغز شما به مثانه شما 
می گوید که مثانه را تخلیه کند درحالی که نیاز آن چنانی به 
این کار نیست. این امر باعث می شود که ناگهان احساس 
نیاز به دفع ادرار در شما شکل بگیرد و به دفعات بیشتری 

به توالت بروید.
• بی اختیاری سرریزی. این بی اختیاری زمانی رخ می دهد که 
بدن شما بیشتر از حد ذخیره سازی مثانه ادرار تولید می کند. 
عالوه بر این، این بی اختیاری می تواند به این دلیل رخ دهد 
که مثانه شما قادر به تخلیه مناسب ادرار نیست، درنتیجه مثانه 

پر می شود و ادرار نشت می کند.
بی اختیاری ادراری هم در مردها و هم در زن ها رخ می دهد. 
پروستات بزرگ شده یا سرطان پروستات از دالیل رخ دادن 
این مشکل در مردها هستند. در زن ها عواملی همچون 
بارداری، تولد کودک، یائسگی و هیسترکتومی )برداشتن 

رحم از طریق عمل جراحی( می توانند موجب بی اختیاری 
ادراری شوند. هم در مردها و هم در زن ها بی اختیاری ادراری 
با باال رفتن سن مرسوم تر می شود. باگذشت زمان توانایی 
عضله مثانه شما در نگه داشتن ادرار کمتر می شود. چاقی نیز 
می تواند منجر به بی اختیاری ادراری شود. وزن زیادی روی 
مثانه شما فشار وارد می کند. چنین چیزی می تواند پیش از 

پر شدن مثانه شما احساس نیاز به ادرار را به وجود آورد.

عفونت دستگاه ادراری
وقتی که باکتری ها وارد یکی از بخش های دستگاه اداری 
شما )مثانه، مجاری ادرار و کلیه ها( می شوند، دچار عفونت 
دستگاه ادراری می شوید. وقتی که دچار عفونت ادراری 
هستید، به هنگام ادرار کردن احساس سوزش می کنید. عالوه 
بر این، احساس نیاز به دفع ادرار در شما بیشتر می شود. عالوه 
بر این، میل به دفع ادرار فورا به سراغ شما می آید و وقتی که به 

توالت می روید ادرار اندکی از شما خارج می شود.

مشکالت پروستات
پروستات یک غده است که بخشی از دستگاه تولیدمثل مرد 
است. این غده درست زیر مثانه قرار دارد. این غده مجاری 
ادراری را احاطه می کند. بیماری های خاصی که پروستات 

را تحت تاثیر قرار می دهند می توانند منجر به مشکالتی در 
ادرار کردن شوند. مشکالت پروستات که می توانند باعث 
بروز مشکالتی در ادرار کردن شوند شامل موارد زیر هستند:

• پروستات بزرگ شده: پروستات بزرگ شده معروف به 
 Benign Prostatic( هایپرپالزی خوش خیم پروستات
Hyperplasis;BPH( است. در صورت ابتال به این بیماری 
باید غالبا من جمله در طول شب به توالت بروید. حتی ممکن 
است که ادرار از شما نشت کند و ممکن است در خارج شدن 
ادرار دچار مشکل باشید یا جریان خارج شدن ادرار در شما 

ضعیف باشد.
پروستات  اطراف  یا  درون  التهاب  به  پروستاتیت.   •
پروستاتیت می گویند. پروستاتیت می تواند موجب درد در 
طول و بعد از ادرار کردن شود. حتی ممکن است که احساس 
نیاز بیشتری به دفع ادرار پیدا کنید و در نگه داشتن ادرار خود 

دچار مشکل شوید.

دیابت
افراد مبتالبه دیابت نیز مجبورند غالبا به توالت بروند. 
وقتی که دیابت دارید، قند در جریان خون شما انباشت 
می شود. کلیه های شما باید سخت تر کار کنند تا قند اضافی 
را از بین ببرند. وقتی که کلیه های شما نمی توانند به سرعت 

کار کنند، قند وارد ادرار شما می شود و همراه خود 
مایعات دیگر بدن را نیز وارد ادرار می کند. و هر چه 
بیشتر ادرار کنید تشنه تر می شوید. درنتیجه، مجبور 
به نوشیدن مایعات بیشتر می شوید. و همین امر باعث 

می شود که بیشتر ادرار کنید.

بیماری های مقاربتی
بعضی از بیماری های مقاربتی همچون کالمیدیا 
و   )Gonorrhea( سوزاک   ،)Chlamydia(
می توانند   )Trichomoniasis( تریکوموناس 

موجب درد به هنگام دفع ادرار شوند.

سنگ های کلیه
سنگ ها کلیه به چیزهای کوچک و سفتی گفته 
می شود که درون کلیه ها و از مواد معدنی ساخته 
می شوند. وقتی که یک سنگ کلیه وارد مجاری اداری 
شما می شود دچار مشکالت ادراری همچون موارد 

زیر می شوید:
• درد شدید در پهلوها یا کمر

• درد به هنگام ادرار کردن
• ادرار صورتی، قرمز یا قهوه ای رنگ

• ادرار کدر
• ادرار بسیار بد بو

• نیاز مکرر به ادرار
• خارج شدن مقدار کمی از ادرار

انسداد
بیماری های مختلفی می توانند موجب انسداد در مجاری 
ادرار و درنتیجه سخت شدن خروج ادرار شوند. عالوه بر این، 
انسداد مجاری ادراری می تواند موجب خون در ادرار شود. 

انسداد مجاری اداری می تواند به دالیل زیر به وجود آید:
• یک سنگ کلیه در کلیه، مثانه یا مجاری ادرار

• مشکالت مادرزادی که نحوه کار دستگاه ادراری شمارا 
تحت تاثیر قرار می هند.

• یبوست شدید
• آندومتریوز )Endometriosis(: بیماری مربوط به زنان که 
به معنی رشد بافت داخلی رحم درجایی خارج از رحم است.

• تومورها )سرطانی یا غیر سرطانی( 
 مصطفی صداقت رستمی

 WebMD

ترکیب جادویی عسل و آبلیمو دارای خواص متعددی فراتر از 
چربی سوزی و تسریع روند کاهش وزن است.

 بهبود روند هضم: هر دو عسل و لیمو توانایی تمیز کردن روده 
بزرگ و خارج کردن مواد غذایی هضم نشده، سلول های روده و 
دیگر سموم را از بدن دارند. هضم آهسته و متابولیسم ُکند می تواند 

به افزایش وزن کمک کند. 
اما داشتن یک سیستم گوارش خوب می تواند به طور موثر به شما 
کمک کند چربی اضافی را از بین ببرید، و مطمئن شوید که برنامه 

کاهش وزن شما موفق خواهد بود.
 پیشگیری از یبوست: هیچ چیز به اندازه آب گرم همراه با عسل 
و آبلیمو به مقابله با یبوست کمک نمی کند. یبوست نه تنها منجر 
به اضافه وزن می شود بلکه سندرم روده تحریک پذیر و دیگر 
مشکالت گوارشی نیز می توانند به طور قابل توجهی بر وزن فرد 
تاثیر گذارند. وانگهی معموال افراد چاق یا دارای اضافه وزن از 

یبوست شکایت دارند.
 کمک به پاکسازی کبد: این حقیقت انکارناپذیر است که کبد 
سالم کلید سالمت بلندمدت و حفظ وزن ایده آل بدن است. کبد 
عضو اصلی بدن است که به تصفیه بدن کمک کرده و از اینرو 
پاکسازی و عملکرد مناسب آن حائز اهمیت است. وانگهی کبد 

عضو اصلی مسئول حفظ فرآیند هضم و کالری سوزی است.
 حفظ پاکی و سالمت پوست: فواید عسل و آبلیمو متعدد است. 
عالوه بر موارد فوق، این ترکیب موجب تمیزی و درخشش طبیعی 
پوست می شود چراکه عملکرد پاکسازی آن موجب حذف مواد 
سمی و سایر ضایعات بدن می شود. بدین ترتیب از بروز آکنه و سایر 

مشکالت پوستی پیشگیری می شود.
 WebMD

با وجود خواص متعدد شیرگاو و وجود سالم ترین نوع کلسیم در آن، این 
نوشیدنی مغذی برای کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود.  مطالعات 
نشان می دهد پروتئین موجود در شیر گاو دلیل نامناسب بودن این 
نوشیدنی برای اطفال است چراکه آنها توانایی تحمل آن را ندارند. تغذیه 
نوزاد با شیرگاو قبل از یک سالگی موجب بروز بیماری های آلرژیک در 
آنان می شود. گفته می شود کودکانی که با شیر مادرشان تغذیه نمی شوند 
نیاز به یک جایگزین مغذی دارند. اما متخصصان اطفال عنوان می کنند 
که اگر نوزاد در سنین ابتدایی با شیرگاو تغذیه شود، بعدها با میزان باالی 
کمبود آهن و در نتیجه با آنمی )کم خونی( مواجه خواهد بود. همچنین 
به گفته محققان، شیر گاو ممکن است به کلیه نارس نوزاد فشار آورده و 
مشکالتی هم در روند هضم ایجاد کند.محققان عنوان می کنند در نتیجه 
یک یا چند پروتئین موجود در شیر گاو، واکنش نامطلوب سیستم ایمنی 
بدن نوزاد موجب بروز آلرژی می شود. این عالئم مختلف بوده و بر 
بسیاری اعضای بدن نظیر پوست، سیستم گوارش یا مجاری تنفسی تاثیر 
گذاشته و احتماال موجب خارش پوست، اگزما، حالت تهوع، اسهال، 
قولنج روده، خس خس سینه یا گریه بیش از اندازه زیاد می شود. در سطح 

جهان میزان شیوع آلرژی به شیرگاو 3 تا ۵ درصد است.
 ScienceDaily

فـوایـد تـرکیـب عسـل و آبلیمـو

مضـرات تغـذیـه 
کودکان زیر یک سال با  شیرگـاو

در دوران بارداری، جنین بسیاری از ذخائر بدن مادر را مصرف 
می کند و اگر مادر در دوران شیردهی تغذیه نامناسبی داشته 
باشد، به مرور قوایش تحلیل می رود. دوره  شیردهی دوره ای 
است که مادر باید تغذیه  سالم و مناسبی داشته باشد. اگر رژیم 
غذایی نامناسب باشد بدن مجبور می شود که مواد مغذی 
الزم برای نوزاد را از ذخایر بدن مادر برداشت کند. محققان 
مصرف مواد خوراکی زیر را به مادران شیرده توصیه می کنند.
 ماهی: ماهی های چرب مانند ماهی قزل آال، غذای عالی 
برای دوره  شیردهی هستند، زیرا حاوی نوعی چربی به نام 
DHA است که برای رشد سیستم عصبی کودک ضروری 
است. همچنین مصرف ماهی های چرب می تواند به بهبود 
خلق و خوی تازه مادر کمک کنند. این مسئله بخصوص 
پس از زایمان، که 10 تا 1۵ درصد زنان می توانند دچار 

افسردگی پس از زایمان شوند، حائز اهمیت است. با این 
حال، کارشناسان توصیه می کنند زنان در طول شیردهی به 
اندازه مناسب از این ماهی مصرف کنند، زیرا ماهی می تواند 
مقادیر زیادی جیوه داشته باشد و از طریق شیر مادر به نوزاد 
منتقل شود. برخی از ماهی ها مانند ماهی تن و شمشیرماهی 
دارای مقادیر باالتری جیوه نسبت به سایر ماهی ها هستند، 

بنابراین بهتر است از مصرف آنها اجتناب شود.
 DHA تخم مرغ: اگر ماهی دوست ندارید، می توانید 
را از تخم مرغ های غنی شده با DHA دریافت کنید. تخم 
مرغ های امگا 3 توسط مرغ های تولید می شوند که با رژیم 
غذایی حاوی دانه کتان تغذیه شده اند. هنگامی که جوجه ها 
کتان را هضم می کنند، برخی از اجزاء به شکل DHA تجزیه 
اینرو فقط  از  به زرده منتقل می شوند.  می شوند و سپس 

خوردن سفیده تخم مرغ احتماال اثر مشابهی نخواهد داشت.
 سبزیجات برگ سبز و لوبیا: اگرچه اسید فولیک 
برای زنان در دوران بارداری بسیار مهم است زیرا می تواند 
از بروز نقایص مادرزادی پیشگیری کند، اما در دوره شیردهی 
هم مهم است چراکه می تواند به تشکیل سلول های جدید 
با مصرف سبزیجات  در زنان کمک کند. زنان می توانند 
برگ سبز، مانند اسفناج یا لوبیا، اسید فولیک را در رژیم 

غذایی خود بگنجانند.
 شیر: اگرچه گفته »برای تولید شیر، شیر بنوشید« ممکن 
است کامال درست نباشد، اما شیر منبع عالی کلسیم است و 
مادران شیرده بسیار به آن نیاز دارند. به گفته محققان، زنان 
هنگام شیردهی بین 3 تا ۵ درصد از تراکم استخوان خود 
از دست می دهند، زیرا بیشتر کلسیم بدن صرف کمک به 
رشد نوزاد می شود. اگرچه این کاهش تراکم استخوان در 
زنان بهبود خواهد یافت، اما افزودن کلسیم به رژیم غذایی 

ممکن است به روند بازسازی کمک کند.
 آب: مادران شیرده در مقایسه با اکثر زنان در معرض 
ریسک کم آبی قرار دارند. تولید شیر ممکن است موجب 
بی آبی شدید زنان شود، و عدم نوشیدن آب کافی می تواند 
باعث شود که شیر کافی در زنان تولید نشود. درحالیکه 
زنان مجبور نیستند آب زیادی بنوشند، زیرا آبمیوه و شیر 
توصیه  کارشناسان  اما  دارند،  آبرسانی خوبی  توانایی  نیز 
می کنند که مادران شیرده در مورد نوشیدنی های کافئین دار 
محتاط باشند، زیرا می تواند بر خواب نوزاد تاثیر بگذارد. 

 MNT

مواد خوراکی مفید برای افزایش شیر مادران را بشناسید

مشکالتاداراریبرسالمتشماتاثیرمیگذارد

از  با اجتناب  به گفته محققان، می توان 
مصرف برخی نوشیدنی ها با بی خوابی 

مقابله کرد.
بنیاد ملی خواب آمریکا به منظور پرهیز 
از بیخوابی حذف برخی نوشیدنی ها را 

از رژیم غذایی توصیه می کند:
می تواند  قهوه  فنجان  یک  کافئین: 
بالفاصله بعد از 1۵ دقیقه نوشیدن تاثیری 
محرک ایجاد کند. و می تواند در حدود 
شش ساعت بعد بر الگوی خواب شما 
تاثیر گذارد. از اینرو توقع نداشته باشید با 
نوشیدن قهوه ساعت ۴ بعدازظهر، ساعت 

9 شب خوابتان ببرد.
الکل: مصرف الکل موجب ایجاد حس 
خواب آلودگی می شود و با تاثیر بر مواد 
شیمیایی بدن، ریتم خواب را برهم می زند.
نوشابه گازدار: کربنات سدیم می تواند 
موجب نفخ و فشار معده شده و در نهایت 
سوزش دل ایجاد شود. این نوشیدنی ها 
موجب بیدار ماندن شما در طول شب 

مب شود.
 MedicalNews

پـرهیـز از مصـرف 
نوشیـدنی هایی کـه 
بیخـوابـی می آورد
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چرا با  ادرار کردن مشکل دارم



جشن  سینما،  ملی  روز  با  هم زمان  سپید: 
بزرگ سینمای ایران شامگاه ۲۱ شهریورماه، 
در باشگاه فرهنگی ورزشی پیام با حضور 
اهالی سینما و نیز رئیس سازمان سینمایی 

برگزار شد.
هارون یشایایی رئیس جشن خانه سینما، 
تورج منصوری دبیر آکادمی هنرها و فنون 
سینمایی، همایون اسعدیان عضو هیئت مدیره 
و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما 

به حاضران خوش آمد گفتند.
منوچهر شاهسواری پس از صحبت های 
از سوی یشایایی و تورج منصوری در این 
بخش با اشاره به دو جایزه نوید محمدزاده و 
وحید جلیلوند برای فیلم» بدون تاریخ بدون 
امضا« بیان کرد: »کمتر از ۷۲ ساعت قبل دو 
جوان جایزه ای در ونیز دریافت کردند که آن 
را به مردم ایران تقدیم کردند و این باعث 
افتخار سینمای ایران است به ویژه آنکه سهم 

ما در سینما انتقال به نسل بعدی است.«
احسان کرمی مجری این مراسم که به 
دلیل اجرای تئاتر با تأخیر در مراسم حاضر 
به جایزه وحید  بدو ورود  شد  در همان 
دعوت  جایگاه  به  را  او  و  اشاره  جلیلوند 
کرد که این کارگردان بابیان اینکه جایزه اش 
ایران تعلق دارد  بیش از هر چیز به مردم 
به سختی مای کار و همراهی مای برادرش 

علی جلیلوند اشاره کرد.
او اضافه کرد:»همچنین این جایزه متعلق 
به مرحوم کیارستمی است که وقتی جایزه 
خارجی گرفت نتوانست راحت از فرودگاه 
بیرون بیاید و نیز به دیگر بزرگان سینما مثل 
سهراب شهید ثالث، جعفر پناهی، رخشان 
بنی اعتماد، اصغر فرهادی و مجید مجیدی.«
یادی از فاجعه منا و میانمار و درخواستی 

از سفیران صلح
مریال زارعی با تبریک  جایزه های نوید 
محمدزاده و وحید جلیلوند در سخنانی کوتاه 
بیان کرد: »سال گذشته در همین جشن وقتی 

جایزه پیمان معادی را می خواستیم اهدا کنیم 
به فاجعه منا اشاره شد واالن هم فاجعه ای 
سوی  از  سکوتی   و  افتاده   اتفاق  دیگر 
سفیران صلح برای آنچه در میانمار رخ می دهد 
می خواهم  آن ها  همه  از  که  می شود  دیده 
به این سکوت پایان دهند. ضمن اینکه ما 
سینماگران نمی توانیم در مقابل چنین مسائلی 

بی تفاوت باشیم.«
کورش تهامی آهنگ شب مهتاب را که 
بود  اجراشده  شجریان  محمدرضا  توسط 
خواند و برای این هنرمند آرزوی سالمتی کرد.  

یادی از حضور استاد شجریان در 
جشن خانه سینما

بخش بعدی جشن بزرگ سینمای ایران 
خانه  نهمین جشن  از  تصاویری  پخش  با 
سینما همراه شد که در آن ابتدا امین تارخ 
بابیان جمالتی از محمدرضا شجریان دعوت 
می کرد که روی سن حاضر شود و او هم بداهه 

قطعه ای را اجرا کرد. این جشن به بزرگداشت 
این هنرمند ایران اختصاص داشت.

در ادامه پیامی تصویری از اصغر فرهادی 
که برای فیلم برداری اثر جدیدش خارج از 
ایران است،  پخش شد که او در آن گفت: 
سینما  خانه  جشن  از  را  جوایز  »بیشترین 
گرفته ام و این برایم باعث افتخار است و 

امیدوارم سال آینده بتوانم کنارتان  باشم.«
شرح  به  این جشن  برگزیدگان  اسامی 
زیر است؛ برندگان جشن بدین شرح است:
بهترین فیلم: فروشنده، بهترین کارگردانی: 
اصغر فرهادی)فروشنده(، بهترین فیلم نامه: 
بازیگر  فرهادی)فروشنده(،بهترین  اصغر 
خواب(،  حاتمی)رگ  لیال  زن:  اول  نقش 
شهاب  مرد:  اول  نقش  بازیگر  بهترین 
بازیگر  بهترین  حسینی)فروشنده(، 
قرمز(،  پناهی ها)الک  آ  پانته  زن:  مکمل 
سجادی  فرید  مرد:  مکمل  بازیگر  بهترین 
هایده  تدوین:  بهترین  حسینی)فروشنده(، 

صفی یاری)فروشنده(، بهترین موسیقی متن: 
کارن همایون فر)اروند(، بهترین فیلم برداری: 
بهترین  خواب(،  محمدی)رگ  فرشاد 
خواب(،  اردالن)رگ  بهمن  صداگذاری: 
اردالن)رگ  بابک  صدابرداری:  بهترین 
کیوان  صحنه:  طراحی  بهترین  خواب(، 
لباس:  طراحی  بهترین  مقدم)فروشنده(، 
بهترین  ایران(،  بلوندی)یتیم خانه  عباس 
مهرداد  و  اسکندری  عبداهلل  چهره پردازی: 
میرکیانی)النتوری(، بهترین جلوه مای ویژه 

بصری: سینا قویدل)رگ خواب(
ایمان  میدانی:  ویژه  مای  جلوه  بهترین 
مستند:  فیلم  بهترین  کرمیان)ویالیی ها(، 
استاد  محسن  کارگردانی  به  زنانگی 
مهدی  مستند:  کارگردانی  بهترین  علی، 
فیلم کوتاه: حیوان  بهترین  قنواتی)همجا(، 
به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، بهترین 
کارگردانی  به  پیشخدمت  انیمیشن:  فیلم 

فرنوش عابدی.

تصویرروز

شماره۱096 ۲3 شهریور ۱396 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

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

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

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

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی:26151256

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

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

عیـادت جمعـی از 
ورزشکاران و پیشکسوتان

 از بیماران سرطانی

پیشکسوتان  از  جمعی  ایسنا: 
از  ورزشکاران  و  ایران  ورزش 
امام  بیمارستان  بیماران سرطانی 

خمینی)ره( عیادت کردند.
از  جمعی  دیروز  صبح 
تعدادی  و  ورزشکاران  خیرین، 
در  حضور  با  پیشکسوتان  از 
خمینی)ره(  امام  بیمارستان 
مرکز  این  سرطانی  بیماران  از 
مالقات  این  در  کردند.  عیادت 
اسبق  دروازبان  غالمپور  بهزاد 
تیم ملی فوتبال و جمعی دیگر 
ایران  ورزش  پیشکسوتان  از 
غالم پور  بهزاد  داشتند.  حضور 
پیشکسوت فوتبال ایران در این 
دیدار اظهار کرد: »سرطان یکی 
مسئله جدی است که باید به آن 
با  امیدوارم  داشت.  ویژه  توجه 
هرچه  ورزش  جامعه  همدردی 
امکانات  پیشرفت  شاهد  زودتر 
برای کمک به بیماران سرطانی 
باشیم.« او همچنین در ادامه با اشاره 
به صعود تیم فوتبال پرسپولیس 
به مرحله یک  چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا افزود: »همه جامعه 
این تیم حمایت  از  باید  فوتبال 
کنند تا بتواند به یک مقام خوب 
در این رقابت ها دست پیدا کند. 
این حمایت ها به دولت، فدراسیون 

و همه مردم ایران بستگی دارد.«

خبر

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

پیتر هال که عالوه بر کارگردانی تئاتر، فیلم و اپرا رئیس سابق تئاتر ملی انگلیس 
و بنیانگذار کمپانی تئاتر شکسپیر بود در 86 سالگی و در بیمارستانی در شهر 

لندن از دنیا رفت.
           گاردین 

امیر زلیکانی تنها بازیکن مصدوم تیم فوالد به شرایط مسابقه نرسیده و امکان 
حضور او در بازی این هفته تیمش وجود ندارد. زلیکانی در تمرینات پیش فصل 

تیم فوالد آسیب دید و هنوز از بند مصدومیت رها نشده است.
                مهر

مهمترین تفریح کودکان کلوار کار است. با انتشار تصاویر کار آن ها، کمک های 
نقدی و غیرنقدی توسط خیرین برای کودکان این روستا ارسال شد. همچنین 
کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان مارگون نیز در تهیه اقالم آموزشی و لوازم 
تحریر مورد نیاز این کودکان همراهی داشت.همچنین عکسهای این کودکان در 
نمایشگاهی با همین عنوان در روستای کلوار به نمایش در آمد و به آنها اهدا شد.
             مهر

          پایان جشن خانه سینما با پیشتازی »فروشنده« و »رگ خواب« 

تجلیل از کارگردان و بازیگر فیلمی با موضوع سالمت و درمان

www.sepidonline.ir

سپیـد را آنالین بخوانید
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