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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

  محمد اربابی
روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جریان  در  گذشته  طی سفرنامه ای  در شماره های 
چگونگی روند درمان  روانپزشکی در کشور انگلیس 
قرارگرفتیم. این سفرنامه که در ابتدا شامل مشاهدات 
عینی نگارنده از تجربه زندگی شخصی و شغلی در 
کشور انگلستان است در قالب یادداشت از نظرتان 

می گذرد که در ادامه می خوانیم.

هفته هشتم
صفحه اول، درمان های رایج در درمانگاه

بخشی از فعالیت من حضور در درمانگاه اعصاب 
مرکز  در  مرسوم  درمان های  مشاهده  و  روانپزشکی 
اتکینسون مورلی است. درایران  بالینی  علوم اعصاب 
به طورمعمول در شرایط مشابهی بیمارمی بینیم، دریک 
بیمارستان عمومی و بیمارا ن ارجاعی ازسایر تخصص های 
غیر روانپزشکی ازجمله مغزو اعصاب.غیر ازتعداد بیماران، 
نوع  در  زیادی  تشابه  ارجاع  ونحوه  درمانگاه  شرایط 
بیماری ها بین ایران و اینجا وجوددارد و شامل اختالالت 
روانپزشکی دربیماری های مغزو اعصاب وجراحی مغز 
واعصاب می شود.طبیعی است ذهنم مدام میان نحوه درمان 
در اینجا و بیمارستان های ایران مقایسه کند. درایران در 
مورد داروها اشتغال خاطر بسیاری داریم و دوز داروها 
را به دقت انتخاب می کنیم وبه خاطر مصرف داروهای 
دیگر سعی می کنیم دارویی را انتخاب کنیم که تداخل 
کمتری داشته باشد ،به| عبارتی بخش زیادی از ذهن به 
دارو ، انتخاب آن و آثارش معطوف است اما آنچه در اینجا 
می بینم متفاوت است، دارو زمان بسیارکمی از مصاحبه، 
ارزیابی وروند درمان را به خود اختصاص می دهد و 
بیشتر مصاحبه، پزشک نقش درمانگر کالمی را دارد و به 
مداخالت غیردارویی توجه بیشتری می کند، داروها شبیه 
همین داروهایی است که درایران استفاده می شود البته 
نوع ژنریک آن مثل مهارکننده های بازجذب سروتونین 
و نورآدرنالین یا درنهایت داروهای ضد روانپریشی نسل 
دوم. استاد روانپزشکی درمانگاه چندان دغدغه درمان های 
دارویی را ندارد و اغلب همان داروی پزشک عمومی 
را تایید می کند یا  آن را مختصری تغییر می دهد. فکر 
کردم چرا اینگونه است دالیلی به ذهنم می رسد، اینکه 
داروشناس بالینی روی درمان نظارت دارد یا مداخله 

می کند، اینکه نقش پزشک عمومی در تامین دارو مهم 
است یا اینکه مداخالت دیگر غیردارویی همانند روان 
درمانی یا مداخالت اجتماعی و توانبخشی در کنارش 
وجوددارد. شاید اینجا روانپزشک تنها نیست وخدمات 
دیگر درمانی درکنار وی وجود دارند لذا تمام تالشش 
تمرکزبردارنیست ولی درایران، تنها روانپزشک است 

ودارو وبیمار.
در هرجلسه ویزیت اغلب بیماران گزارش روزانه 
رایانه ای می آورند و  لوح های  در  یا  را مکتوب  خود 

در  و  می گیرند  بازخورد  و  می دهند  نشان  پزشک  به 
بسیاری از موارد پزشک به بیمارصفحه های اینترنتی و 
یا اپلیکشن های مفید را معرفی می کند و ایمیل آنها را 
برای اطالع رسانی جلسات آموزشی یادداشت می کند و 
در نهایت در صورت نیاز به خدمات روان درمانی اغلب 

ازنوع رفتار درمانی شناختی، معرفی می کند.

هفته هشتم، صفحه دوم، مرکز مراقبت های معنوی
هرروز صبح وقتی می خواهم به دپارتمان اعصاب 

روانپزشکی بروم باید با آسانسور به طبقه دوم ساختمان 
گرانور بروم از همان روزهای اول تابلویی مقابل آسانسور 

بود که توجه من را به  خودش جلب کرد:
Center of spiritual care.
دوست داشتم بدان چه خدماتی ارائه می کنند رفتم 
ابتدا در بزنم سپس وارد شوم دیدم در بسته نیست و 
بدون کارت یا زنگ زدن می توانید وارد شوید بعد از 
درب، یک راهروی دو متر در پنج متر مقابلم بود که 
چهار درب داشت درب اول شیشه ای که از داخلش 
یک مرد سبزه با محاسن بلند و لباس عربی تیره نشسته 
بود و مقابلش صفحه رایانه قرارداشت. درب دوم نوشته 
بود اتاق باورهای متنوع، اطاق سوم اتاق نمازمسلمانان 

بود و اتاق چهارم کلیسای کوچک قرارداشت.
اینکه محل عبادت ادیان مختلف کنارهم بودند برایم 
جالب بود وارد اتاق درب شیشه ای شدم مردی که پشت 
رایانه نشسته بود روحانی مسلمان بیمارستان بود، خودم 
رامعرفی کردم وکمی راجع به کارشان پرسیدم، بدون مکث 
ودرنگ استقبال کرد و به من توضیح داد. اینکه او ویک 
عالم مسلمان دیگر که خانم هست به صورت تمام وقت 
و نیمه وقت استخدام بیمارستان هستند وعالوه بر آنها یک 
راهب مسیحی ویک روحانی یهودی هم حضور دارند و به 
بیماران خدمات الزم را ارائه می دهند. اغلب خود بیماران 
درخواست می کنند در برخی موارد ممکن است پرستار 
ویا مددکاربیمار ارجاع دهد. وی ضمن ارزیابی باورهای 
معنوی بیمار مسلما نش، در صورت نیاز آیاتی از قرآن 
ویا دعا ها را به او آموزش می دهد یا به صورت مکتوب 
دراختیارش می گذارد تا بیمار آنها رابه کارگیرد.کاغذی رابه 
من نشان داد که اسامی پنج بیمار را دربخش های مختلف 
نوشته بود که در آن روز وی باید آنها رامی دید، از واکنش 
بیماران به این نوع خدمات پرسیدم و می گفت رضایت 
نسبی دارند و به آرامش بیماران کمک می شود ویادآور شد 
گاهی درهفته حدود سی وپنج بیمار را می بیند. درصورت 
فوت بیماربیمارستان ازآنها درخواست می  کند تا آداب 
فوت ودفن بیماران و همراهی متوفی تا گورستان را به عهده 
بگیرند. می گفت تعامل خوبی  با روحانی مسیحی و یهودی 
داردو اینکه روزهای جمعه ظهر چون نزدیک به شصت 
نفر برای نمازجمعه می آیند دیوارمتحرک بین نمازخانه 
وکلیسا برداشته می شود ومسلمانان درکلیسا نمازشان 
رامی خوانند، البته اوجمعه ها در این بیمارستان نیست و 
یکی ازپرسنل بیمارستان این مسئولیت رابه عهده دارد. 

نتایج تحقیق جدید نشان می دهد حفظ وزن سالم، رفتار شماره 
یک پیشگیری از فشارخون باال است. نتایج محققان دانشگاه آالباما 
آمریکا نشان می دهد حفظ وزن سالم در میانسالی می تواند به حفظ 
فشارخون پایین کمک کند. جان بوث، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »افزایش فشارخون در سنین جوانی با بیماری قلبی و 
سکته مرتبط است. ما در این مطالعه تاثیر بلندمدت حفظ وزن سالم را 

بر فشارخون باال ارزیابی کردیم.«
بوث و همکارانش در این مطالعه تاثیرات پنج رفتار سالم را بررسی 
کردند: هرگز سیگار نکشیدن؛ عدم مصرف نوشیدنی های الکلی؛ 
رژیم غذایی سالم؛ فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان 1۵0 

دقیقه یا بیشتر در هفته؛ حفظ وزن سالم. 
این مطالعه شامل حدود ۴۷00 فرد داوطلب 1۸ تا 30 بود. زمان 
آغاز مطالعه سال های 19۸۵ و 19۸6 بود. در طول 2۵ سال بررسی این 
افراد، محققان فشار خون و رفتارهای سالم افراد را هشت بار اندازه 
گیری کردند. افراد دارای وزن سالم ۴1 درصد کمتر در معرض ابتال 

به فشارخون باال در میانسالی قرار داشتند.
همچنین افرادی که حداقل چهار رفتار سالم در این دوره داشتند، 
2۷ درصد کمتر در معرض ریسک ابتال به فشارخون باال در میانسالی 
قرار داشتند. محققان دریافتند حفظ فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم 

ارتباط خاصی با فشارخون بهتر نداشت.
اما به نظر می رسد حفظ وزن سالم از سایر رفتارها به مراتب مهم تر 
است، اما این به معنای نادیده گرفتن سایر رفتارهای سالم نیست. 
چراکه سایر رفتارهای سالم برای حفظ وزن متناسب بدن الزم هستند 

و بدون رژیم غذایی سالم و ورزش این امر محقق نمی شود.
 HealthDay

محققان مطالعه ای در مورد آلودگی اقیانوس انجام دادند که شامل بررسی 
ضایعات پالستیکی در 30 هکتار از خلیج مانیل بود. آنها بعد از بررسی و 
مطالعات، چندین شرکت بزرگ چندملیتی نظیر Nestle و Unilever را به 
تشدید انباشت زباله های پالستیکی در دریا متهم کردند. به گفته محققان، 
این شرکت ها بخش گمشده در مبارزه جهانی علیه آلودگی پالستیکی 
هستند. کشورهای چین، اندونزی و فیلیپین بزرگ ترین آلوده کننده های 
اقیانوس ها در جهان هستند که ساالنه میلیون ها تن زباله پالستیکی تولید 
کرده و با عدم مدیریت درست موجب آلودگی اقیانوس ها می شوند. 
شرکت های چندملیتی نظیر Nestle محصوالت خود را در بسته های 
کوچک پالستیکی در کشورهای در حال توسعه عرضه می کنند، چراکه 
مردم این کشورها ترجیح می دهند به خاطر درآمد محدودشان، مقادیر 

کمتری از این محصوالت را خریداری نمایند.
پزوهشگران تاکید می کنند این شرکت ها باید به جای استفاده از 
بسته های پالستیکی به فکر طراحی مجدد و ابداع در بسته بندی شان باشند 
یا از پاکت های قابل استفاده مجدد استفاده نمایند که در بلندمدت به نفع 
محیط زیست بوده و مقرون به صرفه است. برنامه محیط زیست سازمان 

ملل متحد در اوایل سال جاری 
هشدار داده بود که تا سال 20۵0 
اقیانوس  پالستیک های  تعداد 
بیشتر از ماهی ها خواهد بود، 
اشیاء  از  استفاده  اینکه  مگر 
و  کیسه ها  مانند  پالستیکی 

بطری ها محدود شود.
 Reuters

حفـظ وزن سـالم بهتـرین روش 
پیشگیـری از فشـارخـون بـاال

شـرکـت های چـندملیتـی 
عامل تشدید آلودگی اقیانوس ها

طبق نتایج یک تحقیق جدید، زنان مبتال به دیابت که به 
طور منظم چای یا قهوه حاوی کافئین می نوشند در مقایسه 
با زنانی که هرگز کافئین مصرف نمی کنند، عمر طوالنی تری 
خواهند داشت. مطالعه مشاهده ای نشان می دهد هر چقدر زنان 
کافئین بیشتری مصرف نمایند ریسک مرگشان در مقایسه با 
کسانی که هرگز کافئین مصرف نمی کنند، کمتر خواهد بود.
محققان اذعان می کنند که تاثیر حفاظتی به منبع کافئین 
هم بستگی دارد: میزان باالتر مصرف کافئین ناشی از قهوه 
بیماری  مخصوصا  دلیلی،  هر  به  مرگ  ریسک  کاهش  با 

قلبی-عروقی، مرتبط است؛ در حالیکه زنانی که بواسطه 
بیشتری مصرف می کنند کمتر در  نوشیدن چای، کافئین 
معرض مرگ ناشی از سرطان قرار دارند. بیش از ۸0 درصد 
جمعیت بزرگسال جهان روزانه کافئین، عمدتا چای و قهوه، 
مصرف می کنند. میانگین مصرف روزانه قهوه براساس سن 

و کشور، بین 100 تا 300 میلیگرم است.
بسیاری از مطالعات تاثیرات مفید نوشیدن قهوه را در 
مورد کاهش ریسک مرگ به هر علت در جمعیت عمومی 
نشان داده اند، اما اطالعات کمی در مورد نقش کافئین بر 

مرگ و میر افراد مبتال به دیابت وجود دارد.
در این مطالعه محققان دانشگاه پورتو پرتغال رابطه بین 
میزان متفاوت مصرف کافئین و مرگ و میر را در بالغ بر 
3000 مرد و زن مبتال به دیابت از سال 1999 تا 2010 بررسی 
کردند. شرکت کنندگان در مورد مصرف کافئین ناشی از قهوه، 
چای و نوشابه های گازدار خود گزارش می دانند. در طول 

11 سال مطالعه، 61۸ نفر فوت کردند.
محققان دریافتند زنان مبتال به دیابت که روزانه بالغ بر 
100mg کافئین مصرف می کردند )یک فنجان عادی قهوه( 
نمی کردند،  کافئینی مصرف  هیچ  که  زنانی  با  مقایسه  در 
۵1 درصد کمتر در معرض مرگ قرار داشتند. این کاهش 
ریسک مرگ برای زنانی که روزانه 200mg-100 کافئین 
برای زنان مصرف کننده  مصرف می کردند ۵۷ درصد و 
بیش از 200mg در روز )2 فنجان عادی( 66 درصد بود.

به گفته محققان، این ارتباط مستقل از فاکتورهای تاثیرگذار 
نظیر سن، نژاد، سطح تحصیالت، درآمد ساالنه خانواده، سیگار 
کشیدن، شاخص توده بدنی، مصرف الکل، فشارخون باال، 

و بیماری کلیوی ناشی از دیابت بود.
به گفته محققان، چنین تاثیر مفید ناشی از مصرف کافئین 

در مورد مردان مبتال به دیابت مشاهده نشد.
در مورد مصرف چای، زنان به چهار گروه از لحاظ میزان 
مصرف چای تقسیم شدند: هیچ، کم، متوسط، زیاد. محققان 
دریافتند گروه زنان مصرف کننده کافئین از طریق چای، ۸0 
درصد کمتر در معرض مرگ ناشی از سرطان قرار داشتند. 

 MNT

ارتبـاط کافئین و کاهش خطر مرگ در زنـان مبتـال به دیابـت

محققان انگلیسی یک میکرو تراشه ساخته اند 
که طی چند دقیقه عفونت چشمی را ردیابی 
می کند. به کمک این میکرو تراشه نیاز به 
آزمایش های تخصصی طوالنی مدت که نتیجه 
آنها دو تا 1۴ روز بعد مشخص می شود، 
از بین می رود. دستگاه نمونه قابلیت اندازه 
 E.coli گیری ویژگی های هر باکتری مانند
را با سرعت باال دارد. به این ترتیب نیاز به به 
کشت باکتری در آزمایشگاه یا آزمایش های 
حساسیت به آنتی بیوتیک )که نتیجه آنها دو 
تا 1۴ روز بعد مشخص می شود( را از بین 
می برد. مهندسان و پزشکان دانشگاه بیمارستان 
UHS انگلیس برای آزمایش از بافت های 
مبتال به عفونت در آزمایشگاه استفاده کردند 
و اکنون نیز تصمیم دارند برنامه آزمایش این 
تراشه را برای 30 بیمار در آفریقا و جنوب 
شرقی آسیا اجرا کنند. عفونت های قرنیه چشم 
زمانی اتفاق می افتد که این بخش از چشم 
به دلیل برخورد یکشی خارجی آسیب دیده 
باشد و باکتری و میکروارگانیسم های دیگر 
در آن رشد می کند. بیشتر اوقات دلیل اصلی 

این نوع عفونت لنزهای  چشمی است.
 Gizmag

ساخت میکرو تراشـه 
ردیابی عفونت چشمی
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