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 صفحه 8

درمان های خانگی برای آفتاب سوختگی

ساده ترین راهکارهای 
درمان سوختگی
دشواری های طبابت در افغانستان

کـارسخـت 
روان درمانگـران افغـان

آخرین وضعیت جسمی ابوالفضل مقدر پیشکسوت تعزیه

حال پیر تعزیه خوب نیست 

پاسخ به ضرورت نیاز به یک راهنمای بالینی

راهنمای بالینی برخورد 
با بیمار مبتال به خشونت صدا

روی خط سپید
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 صفحه 2

روایت رئیس سابق نظام پزشکی از تصویب تعرفه ها

مخـالـف بـودیـم

حاج ابوالفضل مقدر یکی از آخرین عاش��قان تعزیه اس��ت. مردی که 
تمام سرمایه اش را پس از پیروزی انقالب اسالمی، تبدیل به همت کرد 

و با این همت، چند دهه برای گروه های تعزیه وسایل اجرا ساخت...

فرخنده شهاب، یکی از 5 روان درمان گر زن ایالت کاپیسا در شمال افغانستان 
است که به درمان آسیب دیدگان خشونت های خانگی می پردازد...

علی رضا زالی: »موضوع تعرفه های پزشکی بر می گردد به اسفند 95 که 
سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی، ویرایش کتاب ارزش گذاری 
خدمات سالمت را موکول به اخذ نظرات انجمن های تخصصی کرده بود و 
از همین رو، ما با تعرفه های مصوب مخالف بودیم...« 

 صفحه 4

سرپرست سازمان اورژانس کشور

بهداشت، اولین اولویت 
کمیته بهداشت و درمان 

اربعیـن اسـت

www.sepidonline.ir

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

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

»سپیـد« 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 2

درخواست فوري جامعه رادیولوژي 
برای توقف اجراي ویرایش سوم کتاب تعرفه ها

مراکز رادیولوژی 
در آستانه ورشکستگي



درخواستفوريجامعهراديولوژيبرایتوقفاجرايويرايشسومكتابتعرفهها؛

عضو هيأت مديره انجمن راديولوژي ايران خطرات 
كاهش غير عادالنه تعرفه های راديولوژي را تشريح 
كرد و گفت: »در صورتی كه تجديد نظری در امر 
تعرفه ها انجام نشود، نبايد انتظار پيشرفت و استفاده 
مطلوب از علم راديولوژی و تصويربرداري تشخيصي 

را در كشور داشت.«
سياست  شوراي  عضو  مقصود،  حاجي  مسعود 
گذاري انجمن راديولوژي ايران اظهارداشت: »سال ها 
و در دوران دولت های مختلف بحث مشکالت حوزه 
بهداشت و درمان و راه حل های مناسب مطرح بود 
تا اينکه در دولت قبل اين مهم با نام طرح تحول 

نظام سالمت صورت گرفت.« 
طرح،  اين  در  اساسی  تغيير  »يک  افزود:  وی 
حذف  و  پزشکی  تعرفه های  اصالح  و  ساماندهی 
پرداختی بيماران تحت عنوان زيرميزی بود كه البته 
بسيار اقدام مناسبی به شمار می رود.« عضو هيات 
»برای  داد:  ادامه  ايران  راديولوژي  انجمن  مديره 
 CPT اصالح تعرفه هاي پزشکي، كتابی به عنوان
كه يک كتاب بين المللی و كارشناسی شده است، 

به عنوان مرجع انتخاب شد.
 اين كتاب كه در حال حاضر در آمريکا مورد 
را  مختلف حوزه سالمت  است، خدمات  استفاده 
ارزش گذاری می كند به اين معنی كه تمام اقدامات 
از كارهای ساده مثل ناخن گرفتن تا جراحی های 
مشخص  ارزش  دارای  يکديگر  به  نسبت  پيچيده 
می شوند و اين ارزش ها با يک عدد تعيين می شوند. 
حاجي مقصود تصريح كرد: »اين كتاب در ايران 
گرفت  قرار  دستکاری  مورد  بومی سازی،  بهانه  به 
كار  اين  تبعيض آميز  و  بسيار سليقه ای  متاسفانه  و 
راديولوژي  جامعه  از  آن  تدوين  در  و  شد  انجام 
آناليز  گواه  »به  افزود:  وی  نشد.«  گرفته  مشورت 
 2/5 از  بيش  راديولوژي  ميانگين خدمات  آماري، 
برابر كمتر از ميزان كتاب مرجع ارزش گذاري شد 
و برخي گروه هاي خاص توانستند كدهاي مربوط 
مرجع  كتاب  ميزان  از  بيش  را  خود  رشته هاي  به 

ارزش گذاري كنند.«
ايران  راديولوژي  انجمن  مديره  هيات  عضو   
گفت: »همه صاحب نظران از جمله اعضاي كميسيون 
پزشکي  نظام  سازمان  رئيس  و  مجلس  بهداشت 
كتاب،  جز  كوچکترين  در  تغيير  هرگونه  معتقدند 
ماهيت آن را مخدوش كرده و اعتبار آن را از بين 

مي برد.«
به  آميز  تبعيض  »نگاه  گفت:  مقصود  حاجي   
كدهای خدمات تخصص راديولوژی آنقدر آشکار 
همکاران  پيگيری های  با  قبل  ويرايش  در  كه  بود 
قلم   18 تنها  نهايتًا  مستندات،  و  آمار  ارائه  و  ما 
 ، تصويربرداری  حوزه  خدمت  صدها  مجموع  از 
مرجع  كتاب  گذاری  ارزش  به  نزديک  و  اصالح 
شد و البته مسئولين قول اصالح ساير خدمات را 

در ويرايش های بعدی دادند.« 
وی بيان كرد: »در حالی كه جامعه راديولوژی 
به  مسئولين  عمل  و  نگاه  اصالح  منتظر  متانت  با 
خدمات آنها بود، متاسفانه آگاه شديم كه شورای 
عالی بيمه در حال كاهش آن تعداد محدود خدمات 
انتخابات  از  قبل  البته  كه  است  قبلی  اصالح شده 
دولت  سوی  از  مکتوب  صورت  به  موضوع  اين 
و  برنامه  رئيس سازمان  نوبخت  و شخص جناب 

بودجه تکذيب شد.«
عضو شوراي سياست گذاري انجمن راديولوژي 
ايران گفت: »ولی در نهايت اين اتفاق در حال وقوع 

است و به طور چشمگيری تعرفه برخي خدمات 
راديولوژی از 25 تا 46 درصد نسبت به سال قبل 
با كاهش رو برو خواهد شد و اين در حالی است 
كه هيچ گونه رشد منفی تورمی كه نداشته ايم بلکه 
اجاره  تا  از حقوق پرسنل گرفته  بسياری هزينه ها 
بها، ماليات، هزينه نگهداری و نوسازی دستگاه ها 
با  مقصود  حاج  داشته اند.«  توجهی  قابل  افزايش 
پرداخت  در  يکساله  حدود  تأخير  اينکه  به  اشاره 
بيمه ها و بلوكه شدن بخشي از دارايي ها نيز جاي 
اين  »مسئولين عنوان می كنند كه  دارد،گفت:  خود 
كاهش تعرفه ها جهت صرفه جويي در منابع بيمه ها 
صورت گرفته كه البته بايد ذكر شود كه هدر رفت 
حوزه ها  اين  در  خبره  كارشناسان  گواه  به  منابع 
نيست و رايگان كردن برخي خدمات گران قيمت 
نظام  به  بيمه ها  بدهي  باعث  كافي  نظارت  نبود  و 

سالمت شده است.« 
دبير انجمن راديولوژي استان مركزي تاكيد كرد: 
»بايد توجه داشت، اگر كمبود منابعي وجود دارد 
گروه  دو  در  تعرفه  كاهش  با  آن  جبران  بايد  چرا 
خاص باشد آيا بهتر نبود افزايش كمتري در تعرفه 
ساير گروه ها اعمال مي شد تا نمود تبعيض آميز اين 

اقدامات كمتر جلوه مي كرد.«
عضو شوراي سياست گذاري انجمن راديولوژي 
ايران گفت: »در حال حاضر ويرايش سوم كتاب 
ارزش نسبی خدمات سالمت آماده شده و جامعه 
راديولوژی و البته ساير گروه ها از جمله همکاران 
متخصص بيهوشی از بابت اجرای آن ناخشنود هستند 
تبعيض آميز  نگاه  كار تشديد  اين  معتقدند  چرا كه 
بين رشته های تخصصي پزشکي است كه متاسفانه 
در موضوعات مختلف حوزه بهداشت و درمان نيز 

شاهد آن هستيم.« 
حاجي مقصود افزود: »چنين نگاهی باعث ايجاد 
اخالل در ارائه خدمات مطلوب تصويربرداري به 
بيماران خواهد شد و قطعًا مشکالت مناطق محروم 
را تشديد می كند.« وی عنوان كرد: »اين كاهش غير 
عادالنه تعرفه های راديولوژي عالوه بر اينکه حوزه 
تصويربرداری تشخيصي را از پيشرفت و بروزرسانی 
مراكز   ورشکستگی  خطر  می دارند،  باز  دستگاه ها 
تصوير برداري را هم تشديد می كند چرا كه تمام 
استفاده در رشته تصويربرداری  دستگاه های مورد 
تشخيصی در حال پيشرفت سريع و داراي قابليت های 
نياز به  فراوان هستند كه برای تهيه و كاربرد آنها 

پرداخت مبالغ باال و البته به دالر داريم.«
 وی اضافه كرد: »درصورتی كه تجديد نظری 
انتظار پيشرفت  نبايد  انجام نشود،  امر تعرفه ها  در 
و استفاده مطلوب از علم راديولوژی را در كشور 
با ارزان  بايد بدانند كه  داشت. از طرفي مسئولين 
كردن يک خدمت با افزايش تعداد درخواست های 
آن روبرو خواهند شد و البته اين موضوع تحميل 
هزينه های گزاف به سازمان های بيمه ای را در پی 

خواهد داشت.«
راديولوژی  انجمن  اينکه  بيان  با  مقصود  حاج 
حفظ  به  راديولوژي  جامعه  دعوت  ضمن  ايران 
خويشتنداري و ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب به 
مردم عزيز كشورمان ،گفت: »رايزنی های گسترده ای 
را در سطوح مختلف دولت، مجلس، قوه قضاييه و 
نيز سازمان نظام پزشکی صورت داده ايم و همچنان 

در حال پيگيری اين موضوع هستيم.«
 وی خاطرنشان كرد: »نکته قابل توجه و اميدوار 
كننده اين پيگيری ها و مالقات ها، تاكيد قاطبه مطلعين 

بخش بهداشت و درمان بر اجرای كامل كتاب ارزش 
نسبی خدمات بدون دستکاری سليقه ای است. لذا با 
توجه به واحد بودن نظر اغلب متوليان حوزه سالمت، 
اميدوارم جهت كاهش التهاب ايجاد شده در جامعه 
راديولوژی و ديگر گروه های پزشکي، اقدام عملي 
در أسرع وقت صورت گيرد و در اولين گام دستور 
توقف اجراي ويرايش سوم كتاب تعرفه ها داده شود 
و  بعد از آن در فضاي كارشناسي، نسخه صحيحي 

از كتاب تأليف شود و مورد استفاده قرار گيرد.«
عضو هيات مديره انجمن راديولوژي ايران گفت: 
»البته با آمار و اطالعاتی كه در اختيار نمايندگان 
و  بهداشت  كميسيون  اعضا  چه  مجلس  محترم 
نسبت  آنها  با حساسيت  داديم،  قرار  سايرين  چه 
مواجه  مرجع  كتاب  احتمالي  تحريف  بررسي  به 
گرفتيم،  كه  مثبتی  قول های  با  اميدواريم  و  شديم 
با  ساير طرق،  از  نتيجه  در صورت عدم حصول 
ورود نمايندگان مجلس به اين قضيه و تحقيق و 
هاي  دستکاري  كتاب،  نگارش  روند  از  تفحص 
هدر  از  و  روشن  عمومي  افکار  براي  احتمالي 
رفت بيش از پيش منابع بيت المال در حوزه های 

خاص جلوگيری شود.« 
اينکه  »علی رغم  كرد:  تأكيد  مقصود  حاجي 
همکاران ما با پيش بينی درآمد آتی خود، تعهدات 
مالی در جهت بروزرسانی دستگاه های مطب برای 
به  تعرفه ها  كاهش  اعمال  و  كرده اند  ايجاد  خود 
آنان  معنوی  و  مادی  درگيری های  موجب  شدت 
راديولوژي  جامعه  عمده  دلخوري  شد،  خواهد 
تعرفه  تعيين  مکانيسم  در  عدالتي   بي  و  تبعيض 
خدمات پزشکي است كه اميدواريم با اجراي كتاب 
مرجع بدون دستکاري اين دغدغه برطرف شود.« 

رئیسسازماننظامپرستاری؛
جایگاه پرستاری فراتر از 

کارانه ای است که می دهند
سازمان نظام پرستاری: رئيس كل سازمان نظام پرستاری كشور، 
ابراز اميدواری كرد بعد از انتصاب معاون جديد پرستاری وزارت 
بهداشت، تعامل بيشتری بين اين دو نهاد صورت بگيرد تا مطالبات 
پرستاران محقق شود. علی محمد آدابی در جلسه شورای عالی 
در  كه  جديدی  فضای  در  »اميدواريم  گفت:  پرستاری،  نظام 
وزارت بهداشت ايجاد شده است و پيرو تاكيدات وزير مبنی 
بر تعامل با سازمان نظام پرستاری، بتوانيم با همکاری يکديگر 
به اهداف عاليه پرستاری دست يابيم و مطالبات پرستاران را 
محقق كنيم.« وی ادامه داد: »اگر بين معاون پرستاری و سازمان 
صنفی پرستاران همراهی و همکاری وجود نداشته باشد، دستيابی 
به اهداف و مطالبات پرستاری محقق نخواهد شد.« آدابی بر 
ضرورت استفاده معاونت پرستاری از مشاوره های كارشناسی 
سازمان نظام پرستاری تاكيد كرد و افزود: »سازمان نظام پرستاری 
به لحاظ ماهيتی، بايد از حقوق پرستاران دفاع كند و انتظار می رود 
كاستی های گذشته به نحو مضاعف جبران شود.« وی با اشاره 
به اعالم آمادگی سازمان نظام پرستاری برای تعامل و همکاری 
بيش از پيش با معاونت پرستاری وزارت بهداشت، گفت: »در 
اين مسير، سازمان نظام پرستاری همواره تابع نظرات شورای 
عالی نظام پرستاری بوده و در اين راه سستی نشان نداده است.« 
آدابی افزود: »سازمان نظام پرستاری حسب تالش های موثری 
كه طی دوره حاضر انجام داده است، توانسته در مسير موفقيت 
پرستاری گام بردارد.« وی با عنوان اين مطلب كه شان پرستاری 
فراتر از كارانه ای است كه دريافت می كند، گفت: »پرستاری 
مسير رشد خودش را پيدا كرده و اميدوارم شاهد روزی باشيم كه 
پرستاری به عنوان الگوی انسان سرآمد در جامعه مطرح شود.«

بررسی تعرفه پرستاری در جلسه آتی شورای عالی بیمه
قائم مقام سازمان نظام پرستاری كشور، از موافقت مسئولين 
در  پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه  قانون  بررسی  با  دولتی 
جلسه آتی شورای عالی بيمه خبر داد. محمد شريفی مقدم در 
جلسه شورای عالی نظام پرستاری، گزارش يک ماهه از برنامه 
ها و اقدامات سازمان نظام پرستاری ارائه داد. وی در ادامه با 
اشاره به موضوع تعرفه پرستاری، گفت: »متاسفانه چندی قبل 
خبردار شديم كه پرونده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را بسته اند، از همين رو در جلسه ای كه در  كميسيون اجتماعی 
دولت داشتيم، اين موضوع را دوباره پيگيری كرديم.« شريفی 
برگزار شد،  قبل  ماه  كه يک  اين جلسه  از  »بعد  افزود:  مقدم 
جلسه ديگری روز گذشته داشتيم كه در اين جلسه مخالفان 
تعرفه پرستاری را متقاعد كرديم كه داليل مخالفت آنها بی اساس 
است و قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی بيمه، اين تعرفه ها 
مطرح و بررسی شود.« وی تاكيد كرد: »اميدواريم رويکرد دوستان 
در شورای عالی بيمه، تصويب اين تعرفه ها باشد تا پرستاران 
را خشنود و خوشحال كنند.« قائم مقام سازمان نظام پرستاری 
همچنين به موضوع بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری اشاره كرد و افزود: »با توجه به موضوعاتی كه پيرامون 
بودجه اجرای تعرفه پرستاری مطرح است، به وزارت بهداشت 
پيشنهاد داديم كه عالوه بر بودجه جاری، 1۰۰۰ ميليارد تومان 
نيز اضافه كنند كه رونوشت اين پيشنهاد به سازمان برنامه و 

بودجه ارسال شده است.« 

نخستین مرکز 
درمان و بازتوانی مادر و کودک 

راه اندازی شد
وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی نخستين 
مركز درمان و بازتوانی مادر و كودک، گفت: »اين مركز نخستين 
با هدف نگهداری زنان آسيب ديده در كنار  مركزی است كه 
فرزندان شان مورد بهره برداری قرار گرفته است.« علی ربيعی 
در حاشيه آيين افتتاح اين مركز افزود: »بايد تالش كنيم تا با 
الگوسازی بيشتر، مراكزی از اين دست در ساير نقاط كشور نيز 
مورد بهره برداری قرار گيرد.« وی بيان كرد: »ظرفيت نگهداری 
و اقامت اين مركز 4۰ مادر و كودک است و زنان و كودكان 
از  ماه   6 تا  ماه  يک  از  می توانند  مركز  اين  به  كننده  مراجعه 
خدمات توانبخشی و ترک اعتياد استفاده كنند.« وی ادامه داد: 
»الگوی بازتوانی مورد استفاده در اين مركز به شکل داوطلبانه 
است و سرانه يک ميليون و 1۰۰ هزار تومان برای هر مادر و 
كودک به شکل ماهيانه در اين مركز پيش بينی شده است.« وزير 
رفاه با اشاره به استقرار تيم پزشکی، مشاوره و توانبخشی در 
مركز درمان و بازتوانی مادر و كودک، تاكيد كرد: »با توجه به 
طرح بهزيستی برای توجه به هزار روز اول زندگی هر كودک 
اين مركز می تواند مهمترين روزهايی كه هر فرزند بايد در كنار 
مادر بگذراند را برای كودكانی كه مادر معتاد و يا آسيب ديده 
دارند، فراهم كند.« وزير رفاه گفت: »نيروی انتظامی، دستگاه 
قضايی و بهزيستی تعامل خوبی با وزارت كار و رفاه اجتماعی 
برقرار كرده اند و با برنامه ريزی هايی كه انجام داده ايم تالش 
می كنيم تا مردم و سازمان های مردم نهاد را در اين فرآيند دخيل 
كنيم.« ربيعی افزود: »امروزه مسئله اعتياد تنها در ارتباط با فقر 
و نابرابری تعريف نمی شود بلکه يکی از مهمترين داليلی كه 
افراد يک اجتماع به سمت اعتياد گرايش پيدا می كنند مسئله 
تنش های اجتماعی،  ناآرامی و نبود امنيت روانی است كه در 

جامعه ما نيز ديده شده است.« 

اخبار

مهر: رئيس كل سابق سازمان نظام پزشکی ايران درباره اظهارنظر رئيس 
كميسيون بهداشت مجلس مبنی بر اينکه مصوبه تعرفه های ۹6 بدون امضای 

او فاقد اعتبار است، توضيحاتی ارائه داد. علی رضا زالی، گفت: »موضوع 
تعرفه های پزشکی بر می گردد به اسفند ۹5 كه سازمان نظام پزشکی به 
نمايندگی از جامعه پزشکی، ويرايش كتاب ارزش گذاری خدمات سالمت 
را موكول به اخذ نظرات انجمن های تخصصی كرده بود و از همين رو، ما 

با تعرفه های مصوب مخالف بوديم.« 
وی ادامه داد: »وقتی مصوبه تعرفه ها به دولت رفت، بنده با نامه نگاری هايی 
كه انجام دادم، نکاتی را پيرامون روند تصويب تعرفه ها بدون اخذ نظرات 

انجمن ها، عنوان كردم.« 
زالی افزود: »بنده در اين نامه نگاری ها تاكيد كردم هر گونه فرايندی كه 
منجر به تقليل هزينه ها و تعرفه ها بشود، سازمان نظام پزشکی با آن موافقت 
ندارد و از همين رو، در آستانه انتخابات رياست جمهوری، نامه ای به آقای 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، نوشتم و گفتم كه چنين تصميمی 
باعث سلب  و  داشته  دنبال  به  اجتماعی  و  بازتاب های سياسی  می تواند 

اعتماد جامعه پزشکی شود.«
 رئيس كل سابق سازمان نظام پزشکی ايران با تاكيد بر اينکه پيشنهاد مشخص 

براساس  ما در همان زمان، ترجمه كتاب ارزشگذاری خدمات سالمت 
ويرايش سال 2۰16 بود، تصريح كرد: »ما عنوان كرديم كه ترجمه كتاب 
بر اساس سال 2۰16، به عنوان فصل الخطاب تعيين تعرفه ها پذيرفته شود 
و قرار بود بين وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، يک 
همگرايی اتفاق بيافتد.« زالی ادامه داد: »ما معتقديم با ويرايش سال 2۰16، 
به عدالت بين رشته ای نزديک تر خواهيم شد و شاهد وفاق و همگرايی 

تکنيکی در تعيين ارزشگذاری خدمات پزشکی خواهيم بود.« 
به گفته وی، آخرين ترجمه كتاب تعرفه ها مربوط به سال 1۳84 بوده و 
می بايست مجدداً ترجمه شود. زالی افزود: »بنده همان زمان در پی نوشت 
نظرات  كه  عنوان كردم  آن موجود است،  تعرفه ها كه مستندات  مصوبه 
انجمن های بيهوشی، داخلی، آزمايشگاه ها، راديولوژی و اطفال، در اين 
زمينه بايد اخذ شود. ولی آنچه مصوب شده است، مغاير با خواسته سازمان 
نظام پزشکی است.«  وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت با سازمان 
نظام پزشکی در اين مسير، تاكيد كرد: »متاسفانه هر كدام از ما در شورای 

عالی بيمه تنها يک رأی داريم.« 

روايترئیسسابقنظامپزشکیازتصويبتعرفهها

مخــــــالــــــف بودیم
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 مهر: مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تائید  مورد  بیمارستانی  زباله های  »بی خطرسازی  گفت:  تهران 
محیط زیست نیست.« رضا شعبانی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت 
پسماند وظیفه  قانون مدیریت  براساس  تهران  پسماند شهرداری 
دارد،  عهده  بر  را  بیمارستانی  زباله های  امحاء  یا  و  دفن  حمل، 
افزود: »تفکیک زباله های بخش درمان اعم از عفونی و عادی و 
بی خطرسازی پسماندهای عفونی بر عهده واحدهای درمانی است.«
بی خطرسازی  بیمارستانی  زباله های  آیا  اینکه  توضیح  در  وی 
می شود یا نه، اظهار کرد: »مرجع نظارت بر این موضوع سازمان 
محیط زیست بوده که تا این لحظه بی خطرسازی زباله های بیمارستانی 
تأیید قرار نداده اند.« شعبانی اضافه کرد: »عمده مشکل  را مورد 
این زمینه بحث هزینه است، چراکه سیستم حمل و  موجود در 
دفن این زباله ها با سایر زباله های شهری متفاوت بوده و تعرفه 

آن از زباله های عادی بیشتر است.«
شعبانی با اشاره به تعرفه های پسماند بیمارستانی تصریح کرد: 
»تعرفه پسماند بیمارستان ها به ازای یک کیلوگرم ۴۹۹ تومان و 
گذشته  هفته  از  که  بود  تومان   ۵۸۷ درمانی  مراکز  و  کلینیک ها 
براساس ابالغ مصوبه جدید شورای شهر تعرفه پسماند پزشکی 
تمام واحدهای درمانی به صورت یکپارچه به ۷۶۰ تومان افزایش 
یافت.« وی با بیان اینکه روزانه ۸۵ تا ۹۵ تن زباله بیمارستانی در 
تهران تولید و جمع آوری می شود، گفت: این زباله ها طی فرایندی 
به صورت کامال بهداشتی در گودال های مخصوص دفن می شوند.
مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
سازمان  به  تهران  بیمارستان های  بدهی  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
مدیریت پسماند از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است، خاطرنشان 
کرد: »بدهی بیمارستان ها به سازمان مدیریت سازمان به بیش از  
به  پرداخت  معوقه  موارد  برخی  در  که  تومان می رسد  میلیارد   ۲
سال ۹۵ بازمی گردد.« شعبانی در مورد آخرین وضعیت راه اندازی 
پیروز  تعاونی  شرکت  »یک  گفت:  بیمارستانی  پسماند  زباله سوز 
مناقصه راه اندازی زباله سوز شد که طبق تعهدات ذکر شده در اسناد 
زباله های  امحا  و  جمع آوری  است  موظف  شرکت  این  مناقصه، 

بیمارستانی را از وضع موجود ارتقا دهد.«
شعبانی افزود: »در حال حاضر زباله های بیمارستانی در کیسه های 
مخصوص، جمع آوری و با خودروهای فان زباله به کهریزک حمل 
و به صورت بهداشتی دفن می شوند اما براساس تعهدات این شرکت 
تعاونی زباله های بیمارستانی با تحویل مخازن ضدعفونی مخصوص،   
از واحدهای درمانی دریافت و بدون دخالت  پلمپ   به صورت 
دست در داخل کانتینر ۱۰تنی مخصوص حمل و در فرایندی کامال 

مکانیزه در داخل زباله سوز بیمارستانی، سوزانده خواهد شد.«
شعبانی توضیح داد: »مخازن پسماند عفونی پس از تخلیه نیز 
به صورت مکانیزه با مواد ضدعفونی در کارواش شست وشو شده 
و دوباره به واحدهای بیمارستانی تحویل داده می شود.« به گفته 
وی طبق مفاد مناقصه شرکت تعاونی مذکور از زمان امضای اسناد 
و حمل  سیستم خودرویی  اول  ماه   ۶ در  است  موظف  مناقصه، 
را وارد چرخه کرده و در ۶ ماهه دوم باید زباله سوز بیمارستانی 

را راه اندازی کند.

برگزاری نخستین همایش تقدیر از 

صادرکنندگان نمونه تجهیزات پزشکی

فانا: مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
غذا و دارو از برگزاری اولین همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
تجهیزات پزشکي خبر داد. محمود بیگلر با اشاره به برگزاری این 
همایش در روز یکشنبه 3۰ مهر گفت: »این همایش با حضور غالمرضا 
اصغری، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، انجمن ها، سندیکاها 

و اتحادیه های تولیدی و صادراتی برگزار می شود.«
بیگلر افزود: »در این همایش از ۲۰ صادرکننده نمونه با اهداء 
لوح و تندیس تقدیر به عمل می آید.« وی هدف از برگزاری این 
همایش را ایجاد انگیزه در صادرکنندگان بیان کرد و افزود: »صادرات 
نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادی کشور دارد که امیدواریم این 
چنین برنامه هایی به صورت منظم ادامه داشته باشد تا بازار رقابتی 

نیز بین تولیدکنندگان ایجاد می شود.«

پسماند  غیراستاندارد  بی خطرسازی 
عفونی بیمارستان ها

ایفدانا: رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو دلیل عرضه فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق با قیمت های پایین را کاستن از کیفیت و عدم هزینه در 
بحث آزمایش های کنترل کیفیت عنوان کرد. مصطفی اسماعیلی گفت: »فرآورده های اصیل پروسه تولید و واردات ضابطه مند و به تائید مراجع قانونی رسیده را طی می کنند؛ 
ضمن اینکه فرآیند توزیع آنها تا رسیدن به دست مصرف کننده با نظارت های سختگیری های موشکافانه سالمت محور همراه است.« اسماعیلی ادامه داد: »دست اندرکاران عرضه 
محصوالت تقلبی و قاچاق برای ایجاد حاشیه سود هرچه تمام تر از هر آنچه به کیفیت و ماده مؤثره مربوط است می کاهند و توان خود را در تهیه بسته بندی شیک و ظاهرپسند 
خرج می کنند.« وی با اشاره به اینکه افراد متقلب و قاچاقچی به ضرب المثل »عقل آدمی در چشمش است« اعتقاد و باور قلبی دارند. لذا از این حربه برای کم فروشی در خلوص 
ماده مؤثر فرآورده ها استفاده کرده و هزینه آزمایشگاه های کنترل کیفی که چیزی حدود ۵۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود، نادیده می گیرند تا یک  نمونه »ظاهرشیک« بی محتوا 
و کیفیت را در غالب محصول درجه یک به مصرف کننده تحمیل کنند. کمااینکه یک سمپل ظاهرفریب اگر خالی باشد به مراتب بهتر از نمونه شیکی با محتوای دارای مواد تقلبی 

و قاچاق است در نمونه اول فقط بحث ضرر مالی در میان است، اما در مورد دوم خریداران عالوه بر زیان مالی با انواع 
و اقسام عوارض جسمی نیز دست به گریبان است.« رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
بارها مشاهده شده که برای قوام یافتن رژهای لب به آنها سرب اضافه کرده اند، تصریح کرد: »این سرب ها وقتی به هنگام 
تماس با غذا خورده می شود مشکالت فراوانی برای خانم ها به ویژه خانم های باردار و جنین آنها ایجاد می کند.« رئیس 
اداره بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو در پایان ضمن  توصیه مردم  به استفاده به جا و مناسب از فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی، خاطرنشان کرد: »برندهایی را مورد استفاده قرار دهند که تست های کنترل کیفی را گذرانده باشند که 
برای اطمینان از این مطلب و همچنین پیشگیری از خطرات و تهدیدهای فرآورده های آرایشی غیراصیل، توجه به نشان 

سازمان غذا و داروی درج بر آن و به ویژه استعالم کد ۱۶ رقمی برچسب زردرنگ رهگیری اصالت ضروری است.«

ایرنا: وزیر بهداشت گفت: »مردم از وضعیت نظارت بر سالمت غذاها در بازار راضی نیستند و من هم به مردم حق 
می دهم.« سیدحسن هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت سالمت مواد غذایی که در بازار به دست مردم می رسد 
به خصوص مواد غذایی غیر بسته بندی و فله رضایت دارید، گفت: »نه خیر، نظارت ها در این زمینه کافی نیست و همانطور 

که مردم راضی نیستند، من هم به مردم حق می دهم که از وضعیت موجود راضی نباشند.«
وی افزود: »در حوزه نظارت بر مواد غذایی سازمان های مختلفی دخالت دارند، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، 

)سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت( اما نظارت خیلی 
ضعیف است.« هاشمی گفت: »علت ضعف نظارت بر اغذیه فروشی ها 
این است که کشور نمی خواهد در بخش نظارت هزینه کند و متاسفانه 
فرهنگ ما هم اینطور است که ما اگر بخواهیم یک ساختمان بسازیم یا 
غذا تولید کنیم، چون نظارت ها ضعیف است، عده ای تخلف می کنند.«

در  که  فسادهایی  از  بخشی  کلی  »به طور  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
بخش های مختلف ایجاد می شود نیز ناشی از همین است که در کشور 
برای نظارت هزینه نمی کنیم. در حوزه غذا هم همین طور است و می دانیم 

که مردم راضی نیستند و من هم به مردم حق می دهم که راضی نباشند.«

مردم از وضعیت نظارت بر حوزه سالمت غذا راضی نیستندعلت قیمت پایین لوازم آرایشی قاچاق

آموکسي سيلين دو بار در روز يا سه بار در روز؟
 محمدرضا گلستانی

 کارشناس دارو 

فرآورده های دو بار در روز آموکسی سیلین چند سالی است که به 
بازار عرضه شده است. ممکن است این شبهه در میان برخی همکاران 
پزشک و سایرین وجود داشته باشد که آیا می توان دارویی که تا به حال 
سـه بار در روز استفاده می شده، اکنون دو بار در روز آن را استفاده 
کرد؟ در این مقاله سعی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود.

ابتدا به طور خالصه فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک آموکسی سیلین 
را مرور می کنیم:

در  دارو  مسیر  فارماکوکینتیک  آموکسی سیلین:  فارماکوکینتیک 
بدن بوده که شامل جذب، توزیع و دفع دارو در بدن است. عوامل 
فارماکوکینتیکي شامل بیشینه غلظت پالسمایي یا Cmax، مساحت 
زیرمنحني در منحنی غلظت زمان در فاصله بین دو دوز متوالي یا 

AUC و  نیمه عمر یا t۱/۲ هستند.
آموکسي سیلین در برابر اسید معده پایدار بوده و پس از تجویز 
به سرعت  از ۷۵درصدبالفاصله جذب و  بیش  میزانی  به  خوراکي 
و  نخاعي   – مغزي  مایع  )به جز  بدن  بافت های  و  مایعات  اکثر  در 
مغز که فقط در زمان التهاب نفوذپذیر هستند( منتشر می شود. نیمه 
عمر آموکسي سیلین ۶۱/3 دقیقه است و بخش عمده ای از این دارو 
در ادرار بدون تغییر دفع می گردد. ترشح آموکسي سیلین در ادرار 
با تجویز هم زمان پروبنسید به تأخیر می افتد. در سرم خون، حدود 

۲۰درصدآموکسي سیلین در ترکیب با پروتئین یافت می شود.
تجویز خوراکي ۲۵۰ میلی گرم و ۵۰۰ میلی گرم از آموکسي سیلین، 
باعث افزایش سطح خوني متوسط این دارو یک تا دو ساعت پس 
میلی لیتر  هر  در  میکروگرم   ۷/۵ تا   3/۵ مقدار حدودا  به  تجویز  از 
می شود. سطح سرمي قابل بررسي تا ۸ ساعت پس از تجویز خوراکي 

آموکسي سیلین قابل مشاهده است.
 فارماکودینامیک آموکسی سیلین: فارماکودینامیک میزان اثربخشي 
داروها در محل اثر آنها را بیان می کند. درمورد آنتی بیوتیک ها، حداقل 
غلظت آنتی بیوتیکي یا MIC که مهارکننده رشد عامل بیماری زا است، 
به عنوان عامل اصلي فارماکودینامیک مطرح است. جهت تعیین میزان 
اثربخشي آنتی بیوتیک ها در بدن، با تجویز مقدار مشخصي از دارو در 
برابر سویه خاصي از یک باکتري، ترکیبي از عوامل فارماکوکینتیک 
و فارماکودینامیک از قبیل Cmax/MIC یا AUC/MIC محاسبه 
می شوند. طبق نمودار غلظت پالسمایي آنتی بیوتیک ها برحسب زمان، 
به محدوده زماني که غلظت آنتی بیوتیک در پالسما در سطحي باالتر 
  T>MIC ،تعیین شده سویه مورد نظر قرار می گیرد MIC از غلظت
گفته می شود و از لحاظ عددي به صورت درصدي از فاصله بین دو 

دوز متوالي بیان می شود.
ازجمله  و  بتاالکتام  آنتی بیوتیک هاي  غلظت  مثال،  به طور 
 ۷۰ تا   ۴۰ بین   T>MIC که  باشد  حدي  به  باید  آموکسي سیلین 
بدین  این  باشد.  باکتري  سویه  به  بسته  دوز  دو  بین  فاصله  درصد 
معني است که براي غیرفعال کردن و از بین بردن باکتري الزم است 
  MIC تا غلظت دارو ۴۰ تا ۷۰ درصد زمان بین دو دوز، بیشتر از
آن سویه باشد و در بقیه مدت حتي اگر پایین تر از MIC  برای آن 
سویه باشد، باکتري به موقعیت اولیه خود برنمی گردد تا اینکه دوز 

بعدي فرابرسد.

هرگونه تغییر در میزان دوز مصرفي دارو، می تواند باعث تغییر در 
عوامل فارماکوکینتیکي وابسته به غلظت شود. در نتیجه ممکن است 
اثربخشي دارو تغییر کند. البته می توان متناسب با افزایش یا کاهش 
 MIC میزان دوز مصرفي، مدت  زمانی که غلظت دارو باید باالتر از
باشد یعنی T > MIC  را تغییر داده و در نتیجه فواصل مصرف 
را کم یا زیاد کرد به شرط اینکه غلظت دارو در خون از نظر ایجاد 

سمیت در محدوده مجاز قرار گیرد.
با توجه به نیمه عمر آموکسي سیلین و فاصله زیاد حد درماني 
تا حد سمیت این دارو )به گونه ای که  حداکثر دوز مصرفي روزانه 
مجاز در مورد آموکسی سیلین، ۶ گرم در روز است( می توان دوز 
آموکسي سیلین را تا حدي افزایش داد که T>MIC بین ۴ تا ۶ 
ساعت قرار بگیرد و از آنجا که فقط به طور متوسط ۵۰درصدزمان باید 
این غلظت بیشتر از MIC آن سویه باشد، فاصله بین دوزها ۸ تا ۱۲ 
ساعت خواهد شد. بر همین مبناست که آموکسي سیلین را می توان 
به گونه ای تجویز کرد که دو یا سه بار در روز استفاده شود، بدون 
اینکه از اثربخشي دارو کاسته شده یا عارضه ای به بیمار تحمیل گردد.
به طور مثال اگر آموکسي سیلین با دوز ۱3/3 میلی گرم به ازای هر 
 )Cmax( کیلوگرم وزن بدن تجویز شود، حداکثر غلظت پالسمایي
آنmg/l   ۶  میلی گرم بر لیتر می شود که T>MIC آن ۴ ساعت 
اگر  است. حال  ۸ ساعت  بعدي  دوز  تا  زمانی  فاصله  نتیجه  در  و 
آموکسي سیلین با دوز ۲۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 
تجویز گردد، حداکثر غلظت پالسمایي آن )Cmax(  به ۱۱ میلی گرم 
بر لیتر می رسد. این باعث می شود  که T>MIC آن به ۶ ساعت 
رسیده و در نتیجه فاصله تجویز دوز بعدي تا ۱۲ ساعت می تواند 

افزایش یابد.
در نتیجه آموکسي سیلین صرف نظر از مقادیر موجود آن می تواند دو 
بار در روز یا سه بار در روز تجویز شود. فقط کافي است تا مقدار الزم 
براي هر شخص بسته به بیماري و نوع پاتوژن آن برحسب کیلوگرم 
وزن بدن معین شده و با دوز معمول آن هر ۸ ساعت و یا با تقریبًا 
دو برابر کردن دوز معمول)به شرط عدم افزایش بیش  از حد مجاز ۶ 
گرم در روز( آن را هر ۱۲ ساعت تجویز نمود. فرآورده های مختلف 
میلی گرم آموکسی سیلین در  حاوی ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۸۷۵ 
واحد مصرفی )یک قرص یا یک پیمانه سوسپانسیون( به طور رسمی 
جهت تسهیل این امر تولید شده اند و با تأیید مراجع رسمی ازجمله 
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا )FDA( در بازار دارویی 

دنیا قابل تهیه هستند.
البته دوز معمول آموکسی سیلین خوراکی در بزرگساالن و کودکان 
بیش از ۴۰ کیلوگرم، ۵۰۰-۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت یا ۵۰۰-۸۷۵ 
میلی گرم هر ۱۲ ساعت است. در کودکان زیر ۴۰ کیلوگرم نیز، دوز 
معمول ۴۰-۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 3 دوز 
منقسم )هر ۸ ساعت( یا ۴۵-۲۵  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن 

بدن در دو دوز منقسم )هر۱۲ ساعت( قابل تجویز است.
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ایسنا: معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان رنگ آمیزی پرتقال های نارس را مصداق فریب مصرف کننده 
عنوان و اعالم کرد: »با توجه به اینکه مواد شیمیایی مورد استفاده در این 
فرآیند باعث به خطر انداختن سالمت مصرف کننده می شود، با متخلفان 

در مراکز سورت میوه برخورد می شود.«
شهرام میراخورلو با ابراز نگرانی از برداشت زودهنگام پرتقال که بعضا 
ناشی از هراس باغداران از خسارت سرمازدگی سال گذشته عنوان می شود، 
گفت: »طی اخبار واصله و بررسی های میدانی در روزهای گذشته شاهد 
هستیم که افراد متخلف با سوءاستفاده از تقاضای مصرف کننده با برداشت 
پرتقال نارس اقدام به رنگ آوری یا رنگ آمیزی در مراکز سورتینگ کرده و 

آن را به عنوان محصول نوبرانه وارد بازار کرده اند.« وی با بیان اینکه این عمل 
مصداق فریب مصرف کننده بوده و عماًل محصول 
نارس به عنوان محصول رسیده عرضه می شود، اظهار 
کرد: »این در حالی است که نگرانی از مصرف مواد 
شیمیایی غیرخوراکی و فاقد سالمت بهداشتی در 

فرآیند موصوف وجود دارد.«
از  کردن  استفاده  اینکه  اعالم  با  میراخورلو 
برای  غیرخوراکی   و صنعتی  شیمیایی  رنگ های 
استفاده  نباید  به هیچ وجه  مرکبات ممنوع است و 
شود، افزود: »متأسفانه گزارش هایی مبنی بر مضرات 

مورد استفاده برای فرآیند اشاره شده در مراکز سورتینگ از نظر بهداشتی 
است  مطرح  مصرف کنندگان  و سالمت 
که در این بازدیدها با متخلفان برخورد 
خواهد شد.« وی همچنین از اجرای طرح 
در  مستقر  مرکبات  مراکز سورت  پایش 
استان های شمالی کشور خبر داد و گفت: 
حوزه های  توسط  به زودی  طرح  »این 
سازمان های صنعت،  نظارت  و  بازرسی 
معدن و تجارت استان های شمالی کشور 

با همکاری دیگر دستگاه ها اجرا می شود.«

هشدار درباره مصرف پرتقال های رنگ شده

3
شماره ۱۱۱۹ ۲۷ مهر ۱3۹۶

 براي الزم مقدار تا است كافي فقط. شود تجويز روز در بار سه يا روز در بار دو دتوان مي آن موجود مقادير از نظر صرف سيلين آموكسيدر نتيجه 
 كردن برابر دو تقريباً با يا و ساعت 8 هر آن معمول دوز با و شده معين بدن وزن كيلوگرم برحسب آن پاتوژن نوع و بيماري به بسته شخص هر
 ،250 ،200 حاوي مختلف هاي فرآورده. نمود تجويز ساعت 12 هر آن را) روز در گرم 6 مجاز از حد بيش  افزايش عدم شرط به(معمول دوز

 امر اين تسهيل جهت رسمي طور به) سوسپانسيون پيمانه يك يا قرص يك( مصرفي واحد در سيلين آموكسي گرم ميلي 875 و 500 ،400
  .هستند تهيه قابل دنيا دارويي بازار در (FDA) آمريكا متحده اياالت داروي و غذا سازمان ازجمله رسمي مراجع تأييد با و اند شده توليد

 500-875 يا ساعت 8 هر گرم ميلي 250-500 كيلوگرم، 40 از بيش كودكان و بزرگساالن در خوراكي سيلين آموكسي معمول دوزالبته 
 منقسم دوز 3 در بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به گرم ميلي 20-40 معمول دوز نيز، كيلوگرم 40 زير كودكان در. است ساعت 12 هر گرم ميلي

  .است تجويز قابل) ساعت 12هر( منقسم دوز دو در بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به گرم ميلي  25- 45 يا) ساعت 8 هر(
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

کاهش 25  به  بیهوشی کشور  اعتراض جامعه  ماجرای 
درصدی تعرفه خدمات آنها، حاال دیگر به خبر تکراری و 
هر روزه رسانه های سالمت محور تبدیل شده است. یک 
سو اساتید، متخصصان و دانشجویان رشته بیهوشی قرار 
گرفته اند که نسبت به آنچه »بی عدالتی« می خوانند، معترض 
بوده و گفته اند که تا آخر خط، از پیگیری حق و حقوق شان 
کوتاه نمی آیند. در سوی دیگر، شورای عالی بیمه ایستاده که 
باتوجه به اکثریت داشتن وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر، 
مدت هاست که متهم به جانبداری از خریداران خدمت شده 
است. طرف دیگر ماجرا، وزارت بهداشت است که اگرچه 
خود را به عنوان یک اقلیت یک رأیی در شورای عالی 
بیمه و طرفدار واقعی شدن تعرفه ها می داند، اما در ماجرای 
اعتراض جامعه بیهوشی متهم است که تئوری های منتج به 
کاهش تعرفه ها، از سوی بدنه کارشناسی این وزارتخانه به 

شورای عالی بیمه تزریق شده است. 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، انجمن ها، اساتید و نخبگان رشته های مختلف 
جامعه پزشکی هم به عنوان ناظران و گاهی حتی داورانی 
هستند که به اقتضاء شرایط و خواستگاهی که دارند، هرکدام 
در برهه های مختلف اظهارنظری می کنند و راهکاری ارائه 
می  دهند. اما نمایندگان جامعه بیهوشی یک صدا می گویند 
باید اجرای ویرایش سوم کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات 
کامال متوقف شده و تا زمانی که ویرایش جدید به وسیله 
سازمان نظام پزشکی آماده نشده، به شرایط پیش از ابالغ 

ویرایش سوم بازگردیم.

مبنای اعتراضات، بی عدالتی های بین رشته ای 
است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما درخواست 
این گروه از پزشکان را برای توقف اجرای کتاب سوم تعرفه ها 

غیر ممکن می داند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، علی نوبخت 
در حاشیه برگزاری همایش روز بیهوشی، گفت: »این اقدام، 
یک پدیده حقوقی است و به این معنا است که نهادی که 
این موضوع را به قانون تبدیل کرده، اگر به نتیجه برسد که 
این بحث ایجاد تشنج کرده است، باید مجددا مسیری را طی 
کند و موضوع را به هیئت وزیران ببرد. زیرا این خود هیئت 
دولت است که می تواند مصوبات خود را تعلیق کند. ولی 
اینکه اجرای قانون از امروز تعلیق شود، ممکن نیست زیرا 
نهادهای نظارتی در این زمینه پیگیر و مصر هستند که قانون 
اجرا شود. بنابراین تنها راه این است که همان نهادهایی که 

این موضوع را به قانون تبدیل کردند مجددا به استناد اینکه این 
روند موجب بروز مشکالتی شده است، آن را اصالح کنند تا 
ویرایش جدید که توسط سازمان نظام پزشکی در حال انجام 
است، تبدیل به قانون شود و کمیسون بهداشت نیز کمیته ای 
برای نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل خواهد داد.«
نوبخت با اشاره به اعتراضات اخیر جامعه بیهوشی گفت: 
»همه به اتفاق بر این عقیده هستند که بازتاب اعتراضات صنفی 
جامعه بیهوشی این بوده که اعتراضات به خاطر مسائل مالی 
به وجود آمده است در حالی که همین جامعه پزشکی در ایام 
جنگ جبهه را اداره کردند و امروز نیز اگر نیاز باشد، بدون 
کوچک ترین چشم داشت مالی حاضر به ارائه خدمات هستند. 
بنابراین باید این موضوع تبیین شود که مبنای اعتراضات، 
بی عدالتی های بین رشته ای بوده و این روند مورد قبول جامعه 

بیهوشی و ما نیست.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه جامعه 
پزشکی باید مشکالت خود را از مجاری معتبر مانند نظام 
پزشکی که متعلق به خود آنها است، پیگیری کنند، اظهار 
داشت: »خوشبختانه در حال حاضر محل هایی که متناسب 
با شان حرفه پزشکی باشد، وجود دارد و آنها باید تالش 
خود را برای رسیدن به عدالت از طریق این مجاری انجام 

دهند.« وی با بیان اینکه باید در این زمینه اصالحاتی صورت 
گیرد، اضافه کرد: »ما اتفاقات رخ داده را صالح نمی دانیم 
و معتقدیم که باید این روند اصالح شود. البته خوشبختانه 
امروز یک همدلی و همسویی در این جلسه مشاهده شد 
و امیدوار هستیم که قول معاونت درمان وزارت بهداشت 
برای دعوت از نمایندگان جامعه بیهوشی و نظام پزشکی 

برای اصالح قانون، عملیاتی شود.« 
پیش از این معاون درمان وزارت بهداشت گفته بود: »هیچ 
دیکته نوشته شده ای غلط نیست و می توان اصالحاتی در آن 
انجام داد و قول وزیر بهداشت نیز افزایش قیمت خدمات بود 
اما درخواست شورای عالی بیمه سالمت مغایر با افزایش قیمت 
خدمات بود.« قاسم جان  بابایی با بیان اینکه قرار است ذیل 
جلسه شورای عالی بیمه، کمیته ای تشکیل شود تا اختالف ها در 
تعرفه های پزشکی بازنگری شود، قول داده بود که نمایندگانی 
از سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و 

بودجه کشور در این کمیته حضور داشته باشند.

ما مخالف تحصن هستیم
علی نوبخت حقیقی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
»البته ما مخالف اعتراضات از نوع تحصن در مکان های 

عمومی هستیم و معتقدیم که جامعه پزشکی باید مشکالت 
خود را از مجاری معتبر و از محل هایی مانند نظام پزشکی 
که متعلق به خود آنها است، پیگیری کنند. زیرا محل هایی 
که متناسب با شان این حرفه است وجود دارد و آنها 
باید تالش خود را برای رسیدن به عدالت از طریق این 

مجاری انجام دهند.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مسئولیت 
سازمان نظام پزشکی برای اصالح و ویرایش کتاب جدید 
دبیرخانه شورای  »خوشبختانه  کرد:  تصریح  تعرفه ها، 
عالی بیمه ترجمه ویرایش چهارم کتاب تعرفه ها را به 
سازمان نظام پزشکی واگذار کرده است و تا جایی که 
تشکیل شده  ترجمه  برای  تیم هایی  دارم،  اطالع  بنده 
است. البته فقط یک مورد وجود دارد و آن مطابقت 
بحث اقتصادی این کتاب با وضعیت ایران است. بنابراین 
اگر این موضوع رعایت شود، عدالت بین رشته ای به 
وجود خواهد آمد. ضمن اینکه جامعه بیهوشی اعالم 
کرده اند که بعد از ترجمه بدون کم و کاست این کتاب، 
اگر نسبت ها کم و یا زیاد هم شود، بدون کم و کاست 
به وجود  این صورت عدالت  در  را می پذیرند و  آن 

خواهد آمد.«

حوزه  در  انسانی  نیروی  کمی  آمار 
استاندارد  از  پایینتر  پیراپزشکی 

جهانی 
خانه ملت: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
رفع اختالالت روانی را از سه اولویت اصلی حوزه سالمت 
کشور برشمرد و تسهیل روند جذب نیروی انسانی بیمارستان ها 
را منوط به ارسال الیحه از سوی دولت به مجلس دانست.
احمد همتی پیشنهاد اجرای پروژه مشترک وزارتخانه های 
اختالالت  گسترش  از  پیشگیری  برای  رفاه  و  بهداشت 
روانشناختی در جامعه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »اختالالت 
روانشناختی از بیماری های شایعی است که قطعا می تواند در 
روش  زندگی و نحوه تعامل اجتماعی این بیماران تاثیرگذار 
عوامل  کردن  برطرف  و  ریشه ها  شناخت  بنابراین  باشد، 

ایجادکننده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«
نماینده مردم سمنان با تاکید بر اینکه هزینه کرد در اجرای 
پروژه  به منظور آسیب شناسی اختالالت روانشناختی باید 
مبتنی بر اقدامات کارشناسی شده و علمی باشد ادامه داد: 
»هم اکنون پرداختن به موضوع رفع اختالالت روانشناختی 
یکی از سه اولویت های اصلی حوزه سالمت کشور است، 
این پروژه می تواند  بنابراین هزینه کرد و مدیریت صحیح 

امنیت جامعه در ابعاد مختلف را تضمین کند.«
جذب نیرو در حوزه پیراپزشکی با اقبال مواجه نمی شود
وی در واکنش به اظهارنظر معاون وزیر بهداشت مبنی بر 
اینکه سالمت روان مردم در برخی از بیمارستان ها به دلیل 
عدم وجود نیروی انسانی تحت تاثیر قرار گرفته و الزم است 
سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اقدامات الزم 
برای این استخدام ها را انجام دهند، خاطرنشان کرد: »موانع 
بیمارستان ها  در  انسانی  نیروی  استخدام  روند  در  موجود 
بیشتر در بخش پیراپزشکی به چشم می خورد، کما اینکه 
نیروی انسانی فعال کنونی کشور در این بخش، در مقایسه 
با استاندارد جهانی بسیار کم است.« همتی با اشاره به اینکه 
کاهش نیروی انسانی در حوزه پیراپزشکی ناشی از عدم تمایل 
فارغ التحصیالن برای فعالیت در این رشته است، تصریح 
کرد: »مشکل موجود در مسیر استخدام این نیروها بیشتر 
به عدم تمایل آنها برای فعالیت در این حوزه برمی گردد، 
تاجایی که حتی در تکمیل ظرفیت ها نیز این حوزه با استقبال 
مواجه نشد، چراکه ورود افراد برای تحصیل در این رشته 
بدون آگاهی صورت می گیرد، به همین دلیل فارغ التحصیالن 
این رشته رغبتی به فعالیت در بخش های درمانی ندارند.«

اینکه  بیان  با  درمان،  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس برای همکاری با وزارت بهداشت در جهت تسهیل 
روند استخدام نیروی انسانی در حوزه سالمت آمادگی کامل 
می کند،  احساس  بهداشت  وزارت  »اگر  یادآورشد:  دارد، 
بیمارستان ها  در  انسانی  نیروی  استخدام  در مسیر  موانعی 
وجود دارد، در جهت ارائه الیحه توسط دولت به مجلس 
اقدام کند. ضمن اینکه باید دفاع خوبی هم در این زمینه 
داشته باشد تا مجلس اقدامات قانونی الزم برای رفع موانع 

موجود را انجام دهد.«

پیشنهاد مدیرعامل سازمان انتقال به 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

با  نشسست  در  خون  انتقال  سازمان  عامل  مدیر  ایسنا: 
تجهیزات  دانش بنیان  و  تولید کننده  شرکت های  مدیران 
پزشکی گفت: »فرهنگ سازی یکپارچه در تولید و توزیع 
و بازاریابی محصوالت، شناخت و ارتقای بازار و افزایش 
حجم تولید و تقویت دانش بازاریابی بین المللی و توجه به 
کیفیت از نکاتی است که برای به دست آوردن بازار منطقه 

برای شرکت ها ضروری است.«
علی اکبر پورفتح اله ضمن معرفی ظرفیت ها و امکاناتی 
که ایران می تواند در تصاحب بازار منطقه ای داشته باشد، 
انتقال  ملزومات  و  تجهیزات  کننده  تامین  شرکت های  به 
از  استفاده  و  منسجم  تشکیل یک تشکل  »با  خون گفت: 
ظرفیت های موجود در شرکت های خود، هسته قوی بازاریابی 
و برنامه ریزی تشکیل دهید تا با هدف به دست آوردن بازار 
منطقه ای فعالیت هدفمند منسجم و تعریف شده ای را در 
این راستا شکل دهیم.« وی با اشاره به نقش مهم ایران در 
ارتقای انتقال خون کشورهای منطقه و تدوین برنامه راهبردی 
انتقال خون این کشورها و تامین فرآورده های مورد نیاز و 
تجهیزات به صورت منطقه ای، گفت: »این ظرفیت بسیار 
مهمی برای شرکت های تولید کننده داخلی تحت برندهای 
معتبر بین المللی و ایجاد برندهای قابل اعتماد است تا محصول 
خود را در قدم اول به کشورهای منطقه و در قدم دوم به 

دنیا معرفی و عرضه کنند.«
»فرهنگ سازی  افزود:  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
یکپارچه در تولید و توزیع و بازاریابی محصوالت، شناخت و 
ارتقای بازار و افزایش حجم تولید و تقویت دانش بازاریابی 
به  برای  که  نکاتی است  از  کیفیت  به  توجه  بین المللی و 

دست آوردن بازار منطقه برای شرکت ها ضروری است.«
پورفتح اله تاکید کرد: »همکاری این شرکت ها در قالب 
یک انجمن یا کنسرسیوم می تواند با کمک خرد جمعی و 
ایجاد هم افزایی، به شناخت کمبودها و رفع نقاط ضعف و 

اصالح روندها منجر شود.« 

اخبار

وب دا: سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه بهداشت، 
اولین اولویت کمیته بهداشت و درمان اربعین است، گفت: 
»بهداشت مادران باردار، اورژانس بیمارستان ها و پیش بیمارستانی 

و درمان، اولویت بعدی کمیته بهداشت و درمان است.«
پیرحسین کولیوند در نشست معاونین بهداشت و درمان 
وزارت بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور که در مرز 
بین المللی مهران با موضوع ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

به زائران راهپیمایی اربعین حسینی)ع( برگزار شد، گفت: »ستاد 
مرکزی اربعین چند کارگروه دارد که یکی از این کارگروه 
ها بهداشت و درمان است و مسئولیتش برعهده اورژانس 
کشور است. در کارگروه بهداشت و درمان تمام دستگاه هایی 
که خدمات بهداشت و درمان ارائه می دهند، زیر مجموعه 
این کمیته در راهپیمایی اربعین خدمات ارائه می دهند.« وی 
افزود: »از جمله دستگاه هایی که خدمات بهداشت و درمان 
ارائه می دهند، می توان به بسیج جامعه پزشکی، معاونت درمان 
ستاد مشترک نیروهای مسلح )سپاه، ارتش و نیروی انتطامی(، 
تامین اجتماعی و شهرداری اشاره کرد و چنانچه خیرین و 
انجمن های مردم نهاد هم درصدد ارائه خدماتی باشند، باید 
زیر نظر کمیته بهداشت و درمان باشند.« کولیوند ادامه داد: 
»اولین اولویت در کمیته بهداشت و درمان بهداشت است که 
مدیریت بیماری های غیرواگیر و همچنین بهداشت محیط را 
شامل می شود و اولویت بعدی نیز بهداشت مادران باردار است.« 
وی گفت: »اورژانس بیمارستان ها و پیش بیمارستانی و درمان 
اولویت بعدی کمیته بهداشت و درمان است که در درجه اول 
بر آمادگی رخداد مسائل تروریستی تمرکز دارد. اقدامات ما در 

دو بخش داخل و خارج کشور ارائه می شود، ارائه خدمات 
در داخل کشور به وزارت بهداشت و خارج از کشور نیز به 
هالل احمر سپرده شده است. هالل احمر خدمات سرپایی و 
صحرایی ارائه می دهد و از سال گذشته تاکنون قرار شده تا در 
بیمارستان های کربال و نجف نیز متخصصین رشته های جراحی 
و جراحی زنان، قلب، داخلی، طب اورژانس، جراح عمومی، 
ارتوپد و جراح مغز و اعصاب را مستقر کنیم.« رئیس سازمان 
اورژانس کشور با بیان اینکه هالل احمر هرساله در بین راه 
چادر می زد و خدمات ارائه بهداشتی و درمانی می داد، گفت: 
»امسال هالل احمر در مراسم راهپیمایی اربعین کانکس هایی 
را جهت خدمات رسانی تعبیه کرده است که در نجف چهار 
درمانگاه، در مسیر 6 درمانگاه و در کربال نیز در دو مرکز 
اصلی خدمت ارائه می دهد و همچنین 8 اتوبوس آمبوالنس 

و 25 آمبوالنس به همراه دارد.«
کولیوند خاطرنشان کرد: »در مباحث بهداشتی و مدیریت 
بیماری های واگیر نیز 40 نفر از معاونت بهداشتی به هالل احمر 
معرفی شد و قرار است طرف عراقی کارت بهداشتی بدهد 
تا بتوانند در موکب های عراقی هم خدمت ارائه دهند، چراکه 

درمان بیماری ها در محل، جلوی ورود بسیاری از بیماری ها 
را به مرز ایران می گیرد.« وی با بیان اینکه نقش بهداشت در 
راهپیمایی اربعین پررنگ است، گفت: »حمل و نقل زباله ها 
نیز جزو مطالبات ما از عراقی ها است، لذا انباشت زباله ها نباید 
منجر به ازبین رفتن بهداشت محیط شود.« کولیوند گفت: 
»500 دستگاه آمبوالنس نیز در ایام منتهی به اربعین و پس 
از بازگشت زائران در این مرزها مستقر می شوند و با توجه 
به اینکه بیشتر زائران مرز مهران را برای عزیمت و بازگشت 
انتخاب می کنند در مسیر ایالم به مهران هر 15 کیلومتر یک 
آمبوالنس و از شهر مهران تا پایانه مرزی نیز هر سه کیلومتر 

یک آمبوالنس استقرار دارد.«
سرپرست سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: »به منظور 
سرعت بخشی به رسیدگی به حادثه دیدگان، مصدومان و بیماران 
احتمالی در هر مرز بین یک تا 2 بالگرد مستقر می شود و همچنین 
2 بیمارستان صحرایی 30 تختخوابی متعلق به ارتش جمهوری 
اسالمی برای آمادگی در برابر حمالت تروریستی ، بیوشیمیایی ، 
هسته ای و بیولوژیک در مرزهای چزابه و شلمچه استقرار پیدا 
می کنند تا در صورت لزوم به حادثه دیدگان امدادرسانی کنند.« 

سرپرست سازمان اورژانس کشور:

بهداشت، اولین اولویت کمیته بهداشت و درمان اربعین است

 توقف اجرای کتاب سوم تعرفه ها غیر ممکن است
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معاون درمان وزارت بهداشت، در سفر به مرز مهران:

۹ بیمارستان در منطقه مرزی ایران و عراق 
به زائرین کربال خدمات می دهند

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص تفاهم نامه همکاری و خدمت رسانی 
به زائرین اربعین حسینی با اشاره به خدمت رسانی 9 بیمارستان در منطقه مرزی 
ایران و عراق به زائرین در ایام اربعین حسینی، گفت: »5 فروند هلی کوپتر، 500 
دستگاه آمبوالنس ، 400 پزشک، 6 هزار پرستار و پیراپزشک و 1500 نیروی 

بهداشتی آماده خدمت رسانی به زائرین هستند.«
قاسم جان بابایی در نشست مشترک هیئت وزارت بهداشت ایران و عراق 
در پایانه مرزی مهران در خصوص تفاهم نامه همکاری و خدمت رسانی به 
زائرین اربعین حسینی با اشاره به حضور 2 میلیون زائر ایرانی و حضور زائرین از 
کشورهای همجوار ایران مثل پاکستان و افغانستان در مراسم پیاده روی اربعین، 
گفت: »تعداد زائرین هر سال بیشتر می شود و وزارت بهداشت به منظور حفظ 

سالمتی زائرین نیز تدابیر خوبی اندیشده است.«

معاون درمان با بیان اینکه امسال 9 بیمارستان در منطقه مرزی ایران و عراق 
آماده خدمت رسانی به زائرین است، افزود: »البته بیمارستان های دیگر در استا ن های 
دیگر مثل همدان، کرمانشاه و حتی تهران نیز این آمادگی را دارند که به زائرین 
خدمات درمانی ارائه دهند.« وی با اشاره به استقرار 5 فروند بالگرد اورژانس در 
مناطق مرزی ایران و عراق در این ایام، افزود: »دو بیمارستان سیار 50 تختخوابی 

با تمام امکانات رادیولوژی، آزمایشگاه و اتاق عمل نیز در دو 
منطقه مرزی توسط وزارت بهداشت راه اندازی شده است 
و سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش هم بیمارستان هایی 
برای مقابله با بیوتروریسم و خدمات درمانی به مردم طراحی 
کرده اند.« معاون درمان افزود: »از میان 500 دستگاه آمبوالنس 
نیز تعدادی اتوبوس آمبوالنس و موتورالنس در مناطق مرزی 

ایران و عراق نیز مستقر هستند.«
جان بابایی با تاکید بر اعزام40 نیروی بهداشت محیط 
به داخل خاک عراق گفت: »این نیروها به منظور مراقبت 

از عرضه سالم مواد غذایی غذا و طبخ سالم آنها حضور خواهند داشت.« وی 
افزود: »همچنین 6 کانکس در مرز میان ایران و عراق برای ارائه خدمت به 
زائرین آماده هستند و براساس تجارب سال های گذشته امیدواریم بتوانیم خدمات 
خوبی ارائه دهیم.«  معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اشاره به وجود نیروی 
های پزشکی مجرب، ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا این پزشکان 
بتوانند در مرز ایران و عراق خدمات درمانی خوبی ارائه 
دهند. وی با بیان این که قرار است برای 200 نفر از پرسنل 
بهداشتی و درمانی ویزا صادر شود، افزود: »صدور ویزا برای 
این افراد باعث می شود تا در مرز برای ارائه خدمات پزشکی 

به زائرین بتوانند به راحتی تردد داشته باشند.«
جان بابایی افزود: »همچنین اکیپ پزشکی جهت بیماریابی 
در مرز ایران و عراق برای ارائه خدمت مستقر خواهند شد 
و این آمادگی را داریم که پزشکان متخصص و عمومی در 

بیمارستان های عراق مستقر کنیم.« 



شماره 1119 275 مهر 1396

فصل تابستان فصلی است که در آن اکثر خانواده ها و افراد به 
تعطیالت می روند و وقت خود را در فضای باز می گذرانند. 
ازآنجایی که در این فصل دمای هوا بسیار باال است، اشعه های 
بیشتری جذب بدن می شود. افرادی که در فصل تابستان وقت 
خود را در فضای باز می گذرانند با یک چیز غیرقابل اجتناب 
مواجه می شوند و آن چیزی نیست، جز آفتاب سوختگی. 
خوشبختانه در محیط خانه همه ما چیزهایی وجود دارند 
که از طریق آنها می توانیم سوختگی، خارش و پوسته پوسته 
شدن پوست را تسکین دهیم که در اثر آسیب آفتاب به 
پوست به وجود آمده اند. با توجه به اینکه اکنون در فصل 
تابستان قرار داریم و امکان آفتاب سوختگی برای همه وجود 
دارد، در ادامه این مقاله به روش های خانگی برای درمان 

آفتاب سوختگی اشاره خواهیم کرد.

آب سرد: آفتاب سوختگی به معنای التهاب پوست است. یکی از 
ساده ترین راه ها برای درمان التهاب این است که ناحیه آسیب دیده 
را خنک نگه داریم. برای خنک نگه داشتن ناحیه آفتاب سوخته 
می توان از آب خنک استفاده کرد. فرورفتن و پریدن در آب 
یک شیوه موثر برای درمان سریع آفتاب سوختگی است. برای 
مثال، می توانید از آب اقیانوس، دریاچه یا رودخانه استفاده 
کنید. اگر در طول یک روز به طور مکرر درون آب فرو روید، 
آفتاب سوختگی شما ازآنچه است بدتر نمی شود. به عبارت دیگر، 
پریدن و فرورفتن مکرر در آب خنک مانع از وخیم تر شدن 
آفتاب سوختگی می شود. این نکته را باید گفت که برای خنک 
نگه داشتن پوست آسیب دیده از هر آبی نمی توان استفاده کرد. 
آب کلرزده استخرها باعث تحریک و سوزش بیشتر پوست 
می شود، درنتیجه برای درمان پوست آفتاب سوخته نباید از 
آب استخر استفاده کرد. زمانی که به آب اقیانوس، دریاچه یا 
رودخانه دسترسی ندارید، می توانید وان حمام خود را پر از 

آب خنک کنید و درون آن فرو روید.
جوش شیرین و بلغور جو دوسر: جوش شیرین و بلغور 
جو دوسر موادی هستند که در اکثر خانه ها موجود است. 
جوش شیرین و بلغور جو دو سر در تسکین سوزش و التهاب 
پوست آسیب دیده موثر هستند و مانع از آسیب های بیشتر به 
پوست می شوند. طریقه استفاده از جوش شیرین بدین گونه 
است که ابتدا باید وان حمام را پر از آب سرد کرد و سپس 
چند قاشق چای خوری از جوش شیرین را درون وان ریخت. 
وان حمام  درون  دقیقه  به مدت 1۰  کار  این  انجام  از  پس 
فرو روید تا آسیب حاصل از آفتاب را به حداقل برسانید. 
طریقه استفاده از بلغور جو دوسر نیز به مانند طریقه استفاده 

از جوش شیرین است. بلغور جو دوسر باعث تسکین التهاب 
می شود و به پوست در نگهداری رطوبت طبیعی اش کمک 
می کند. وقتی که در وان حمام هستید و حتی وقتی که از وان 
خارج شدید پوست خود را لیف یا کیسه نکشید. پس از خارج 
شدن از وان حمام تنها پوست خود را با یک حوله نرم به آرامی 

خشک کنید، به طوری که پوست شما ساییده نشود.
گیاه آلوئه ورا: اگر در خانه خود گیاه آلوئه ورا ندارید می توانید 
آن را خریداری کنید. برای قرن ها از ژل درون این گیاه گوشتی 
برای درمان بیماری های متنوعی، از ناراحتی معده گرفته تا 
عفونت های کلیه، استفاده شده است. عالوه بر این، مرسوم ترین 
دارویی که در داروخانه ها و مغازه ها برای تسکین آفتاب سوختگی 
وجود دارد همین ژل گیاه آلوئه ورا است. برای فراهم آوردن 
این ژل نیاز نیست که حتما آن را از داروخانه یا مغازه ها تهیه 
کنید. خودتان می توانید یک گیاه آلوئه ورا بخرید و سپس تکه 
بزرگی از آن را جدا کنید. این تکه بزرگ از گیاه آلوده ورا را 
بشکافید و ژل درون آن را به ناحیه آسیب دیده بمالید. با این 
کار می توانید باعث تسکین و فرونشاندن سوزش حاصل از 

آفتاب سوختگی های جزئی شوید.
چای بابونه: چای بابونه نه تنها ازنظر روحی باعث آرامش شما 
می شود، بلکه باعث تسکین پوست آفتاب سوخته نیز می شود. 
این چای را به مانند چای های دیگر دم کنید و اجازه دهید که 
پس از دم آمدن خنک شود. وقتی که چای بابونه آماده شد، 

یک لیف تمیز را درون آن فروبرید تا خیس شود. سپس این 
لیف خیس شده را روی ناحیه آسیب دیده بمالید. این عمل 
باعث تسکین سوزش و التهاب پوست آسیب دیده می شود. 
برای افرادی که به گرده حساسیت دارند، این نوع درمان توصیه 
نمی شود، چون با مالیدن چای بابونه به پوست امکان دارد که 

حساسیت آلرژیکی در پوست ایجاد شود.
سـرکـه: در مورد تاثیر سرکه روی تسکین آفتاب سوختگی 
نظرات ضدونقیضی وجود دارد. بعضی از افراد بر این اعتقاد 
هستند که سرکه باعث تسکین سوزش و التهاب حاصل از 
آفتاب سوختگی می شود. طریقه استفاده از سرکه بدین گونه 
است که ابتدا باید وان حمام را پر از آب خنک کرد و سپس 
نصف فنجان سرکه به آن اضافه کرد. به نظر این گروه اگر 
افراد آفتاب سوخته به مدت کوتاهی در این محلول آب و 
سرکه فروروند سوزش و التهاب پوست آنها کاهش می یابد؛ 
اما به نظر بعضی دیگر، خاصیت اسیدی زیاد سرکه باعث بدتر 
شدن پوست آفتاب سوخته می شود. با توجه به این نظرات 
متفاوت به طور قطعی نمی توان ادعا کرد که سرکه در بهبود 
و تسکین آفتاب سوختگی موثر است؛ بنابراین، اگر تاکنون از 
این نوع درمان برای آفتاب سوختگی های کوچک و خفیف 
استفاده نکرده اید، بهتر است برای آفتاب سوختگی های بزرگ تر 

و شدیدتر نیز استفاده نکنید.
پوشیدن لباس های گشاد: برای آنکه پوست آسیب دیده شما 

سریع تر و بهتر خود را ترمیم کند، بهتر است لباس های گشاد 
بپوشید تا لباس های شما به پوست نچسبد. پوست شما بزرگ ترین 
عضو بدن شماست، درنتیجه باید برای نفس کشیدن آن فضای 
کافی را فراهم آورید. وقتی که پوست دچار آفتاب سوختگی 
می شود به فضای بیشتری برای نفس کشیدن نیاز دارد که با 
پوشیدن لباس های گشاد می توان این فضا را فراهم آورد. ماده 
تشکیل دهنده لباس نیز در درمان آفتاب سوختگی موثر است. 
لباس هایی که از فیبرهای طبیعی، مانند پنبه و خیزران درست 
می شوند، بهترین نوع لباس برای پس از آفتاب سوختگی هستند.

آب فراوان بنوشید: ازآنجایی که پوست آفتاب سوخته در 
حال مبارزه با آسیب حاصله از اشعه خورشید است، درنتیجه 
به رطوبت بیشتری نیاز دارد. زمانی که پوست شما در معرض 
نور خورشید قرار می گیرد، رطوبت خود را از دست می دهد. 
آب  لیوان   ۸ باید  روز  یک  طول  در  انسان  هر  به طورکلی، 
بنوشد. متاسفانه بعضی از افراد آب کافی نمی نوشند و در فصل 
تابستان دچار مشکالتی همچون آفتاب سوختگی می شوند. این 
نوع از افرادی که دچار آفتاب سوختگی می شوند، می توانند با 
نوشیدن ۸ لیوان آب در روز باعث تسکین خارش و سوزش 

پوست خود شوند.
مرطوب کننده را فراموش نکنید: پس از انجام درمان های 
اولیه، پوست آفتاب سوخته شما هنوز به مراقبت نیاز دارد. 
اولیه  درمان های  از  پس  که  کارهایی  مهم ترین  از  یکی 
می توان انجام داده استفاده از مرطوب کننده است. مالیدن این 
باعث می شود که  ناحیه های آسیب دیده  به  مرطوب کننده ها 
پوست شما پوسته پوسته نشود یا پوسته پوسته شدن پوست 
به حداقل برسد. برای آنکه التهاب و سوزش پوست را به 
حداقل برسانید، از مرطوب کننده هایی استفاده کنید که فاقد 
رنگ و بو هستند. این نوع از مرطوب کننده ها برای پوست های 

حساس بکار می روند.
خودتان را در معرض نور خورشید قرار ندهید: افرادی 
که دچار آفتاب سوختگی شده اند، باید خودشان را در معرض 
آفتاب قرار ندهند، چون این افراد در مقایسه با افراد عادی بیشتر 
در معرض تاثیرهای مضر اشعه ماوراءبنفش هستند. به همین 
دلیل به این افراد توصیه می شود که از رفتن به بیرون خودداری 
کنند تا در معرض نور آفتاب قرار نگیرند. اگر برای انجام یک 
کار ضروری باید به بیرون از خانه بروند، توصیه می شود که 
از کرم ضد آفتاب استفاده کنند یا لباس های محافظت کننده 

در برابر آفتاب بپوشند. 
 مصطفی صداقت رستمی

 Healthline

با کوتاه تر شدن روزها در فصل پاییز افراد فرصت کمتری برای 
حضور در فضاهای باز و تامین ویتامین D مورد نیاز بدنشان دارند.

ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است که عمدتا از طریق 
تماس پوست با نور خورشید در بدن تولید می شود و برای جذب 
مواد معدنی ضروری از جمله کلسیم و فسفر مفید است اما تامین 
آن در فصل پاییز و زمستان که روزها کوتاه تر و تاریک تر می شوند 

اندکی مشکل ساز است.
منبع اصلی تامین ویتامین D مورد نیاز بدن نور خورشید است 
که در تماس پوست با آفتاب در بدن ساخته می شود. ویتامین D به 
جذب کلسیم و فسفر کمک می کند، موجب استحکام استخوان ها 
می شود، عملکرد مغز را تقویت می کند و میزان التهاب را کاهش 

می دهد.
عدم تامین ویتامین D مورد نیاز بدن به کمبودهایی از قبیل 
نرمی استخوان در کودکان و بزرگساالن منجر می شود. دیگر عالئم 
کمبود ویتامین D خود را به شکل مشکالت رایج جسمی از قبیل 
سرفه های مداوم، سرماخوردگی، خستگی، سستی استخوان هان و 

از بین رفتن سالمت دندان ها نشان می دهد.
به این ترتیب پزشکان به افراد توصیه می کنند در صورتی که در 
 D فصل های سرد و روزهای ابرِی سال نمی توانند میزان ویتامین
مورد نیاز بدن را از طریق نور خورشید تامین کنند، می توانند برای 
جبران آن از منابع اصلی خوراکی حاوی این ویتامین مصرف کنند 
که مهمترین آنها شامل ماهی، غالت کامل، آب پرتقال، گوشت 
قرمز، پنیر، زرده تخم مرغ و نیز غذاهای غنی شده با این ویتامین 

است.
 Independent

رژیم غذایی مردان قبل از تشکیل نطفه نوزاد نقش بسیار زیادی بر سالمت 
کودک دارد. محققان دانشگاه سینسیناتی اوهایو عنوان می کنند مردان باید 
قبل از بارداری همسرشان توجه زیادی به رژیم غذایی داشته باشند چراکه 

این مسئله می تواند بر سالمت نوزاد تاثیر گذارد.
محققان این مطالعه توصیه می کنند مردان باید ماهی، گوشت، میوه 
و سبزجات را در رژیم غذایی روزانه شان بگنجانند. محققان دریافته اند 
مصرف رژیم غذایی کم کربوهیدرات و حاوی پروتئین باال توسط پدر 
به سالمت کودک کمک زیادی می کند. در این مطالعه، پشه های میوه 
نر و تاثیر رژیم غذایی شان بر نوزادشان مورد بررسی قرار گرفت چراکه 
پشه های میوه در 6۰ درصد موارد دارای ژن های مشترک با انسان هستند. 
نتایج نشان داد پدرانی که رژیم غذایی نامناسب و حاوی کربوهیدرات زیاد 
و پروتئین کم مصرف کرده بودند، احتمال زنده ماندن نوزادشان کمتر بود. 
محققان دریافتند مردانی که قصد دارند پدر شوند باید رژیم غذایی شان 
حاوی ماهی، گوشت، میوه و سبزیجات باشد و در عین حال مصرف پاستا، 
برنج و نان سفید را کاهش دهند. همچنین باید از مصرف مواد خوراکی 

شیرین نظیر شیرینی جات، کیک و بیسکوییت هم پرهیز کنند.
 WebMD

چگـونـه در پـاییـز و زمستـان 
دچـار کمبـود ویتامین D نشویم؟

تاثیـر رژیـم غـذایـی مـردان 
بـر سـالمـت نـوزاد

زردچوبه گیاهی دارویی است که از هزاران سال قبل در 
طب سنتی چین و هند کاربرد داشته و حاوی خواص 
بسیاری برای حفظ سالمت بدن است. موثرترین روش 
برای مصرف زردچوبه استفاده آن به شکل چای است و 
سایت »مدیکال نیوز تودی« در این مقاله به برخی از فوائد 
نوشیدن چای زردچوبه اشاره کرده که به شرح زیر است:
 کاهش عالئم آرتریت: کورکومین ترکیبی فعال و 
ضدالتهابی در ادویه زردچوبه است که خاصیت ضد التهابی 
دارد و می تواند بارزترین عالئم آرتریت را کاهش دهد.
 تقویت عملکرد ایمنی: کورکومین همچنین به دلیل 

خواص ضد التهابی، ضد ویروسی، آنتی باکتریال و آنتی 
اکسیدان می تواند عملکرد سیستم ایمنی را تقویت کند.

 کمک به کاهش بیماری های قلبی - عروقی: نتایج 
مطالعات متعدد حاکی از آن است که کورکومین به دلیل 
خاصیت آنتی اکسیدان و ضدالتهابی برای حفظ سالمت 

قلب مفید است.
 کمک به پیشگیری و درمان سرطان: کورکومین به 
دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی خطر آسیب 
دیدن سلول ها را کاهش داده و از خطر جهش های ژنِی 
سلولی و در نتیجه از سرطان جلوگیری می کند. همچنین 

نتایج چندین مطالعه نشان می دهد که کورکومین به دلیل 
خاصیت ضدتوموری که دارد رشد تومورها و گسترش 

سلول های سرطانی را محدود می سازد.
 کمک به کاهش سندرم روده تحریک پذیر: کورکومین 
در طب سنتی به عنوان درمانی برای بسیاری از مشکالت 
گوارشی کاربرد داشته است. نتایج مطالعات حاکی از آن 
است که کورکومین می تواند درد ناشی از سندرم روده 
تحریک پذیر را کاهش داده و کیفیت زندگی مبتالیان 

به این اختالل را بهبود بخشد.
 پیشگیری و درمان آلزایمر: در مطالعات آمده است 
کورکومین احتمال ابتال به چندین بیماری پیشرونده عصبی 
را کاهش می دهد. خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی 
این ماده در کاهش آسیب سلولی، التهابی و تشکیل پالک 

در مغز نقش دارد.
حاکی  بررسی ها  نتایج  کبدی:  بیماری های  کنترل   
از آن است که کورکومین می تواند کبد را از آسیب های 

احتمالی حفظ کند.
 کمک به پیشگیری و کنترل دیابت: مطالعات متعدد 
روی نمونه های انسانی و حیوانی حاکی از خاصیت ضد 

دیابتی کورکومین است.
 کمک به درمان و کنترل بیماری های ریوی: محققان 
معتقدند خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی کورکومین 
عالئم بیماری های مزمن و طوالنی مدت ریوی را نیز 

کاهش می دهد. 
 MNT

۹ خاصیـت چـای زردچـوبـه بـرای سـالمتـی

درمانهایخانگیبرایآفتابسوختگی

محققان توصیه می کنند اگر ورزش را 
در فعالیت های روزانه خود بگنجانید 

شاهد نتایج مثبت آن خواهید بود.
برای افزایش طول عمر، حفظ تناسب 
اندام اولین گام است. از اینرو باید به 
طرق زیر برخی فعالیت های بدنی را 

در زندگی مان بگنجانیم:
 استفاده از پله ها به جای اسانسور؛
به  یا دوست  نزد همکار  به   رفتن 

جای ارسال ایمیل؛
 پارک کردن اتومبیل در محلی دور 
تا  روی  پیاده  و  موردنظر  مقصد  از 

محل؛
 ملحق شدن به گروه های ورزشی 
معاشرت  با  ورزش  از  تلفیقی  که 

باشند؛ اجتماعی 
 گوش دادن به موسیقی یا تماشای 
روزمره  کارهای  هنگام  به  تلویزیون 
و  آمده  نظر  به  کننده  کمتر خسته  تا 

بیشتر سرگرم کننده باشند؛
می  حتی  که  های  فعالیت  یافتن   

توانید در هوای بد هم انجام دهید.
 HealthDay

ورزش را بـه عـادت 
زندگی خود تبدیل کنید

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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ساده ترین راهکارهای 
درمان سوختگی
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فرخنده شهاب، یکی از 5 روان درمان گر زن ایالت 
کاپیسا در شمال افغانستان است که به درمان 
آسیب دیدگان خشونت های خانگی می پردازد. 
مراجعین فرخنده غالبا زنان آزاردیده از خشونت 
شوهر یا شرایط دشوار اقتصادی هستند. زنان و 
دختران جوانی که همسران و پدران خود را از 
دست داده اند نیز در میان مراجعین زیاد مشاهده 
می شوند. خانم شهاب مانند دیگر همکارانش از 
آموزش رسمی اندکی برخوردار بوده است ولی 
عمال در خط مقدم مواجهه با مسائل روانی و 
بهبود بخشی وضعیت روانی ساکنین این استان 
شمال  در  کاپیسا  استان  دارد.  قرار  جنگ زده، 
افغانستان سال ها مکان منازعه بین ارتش شوروی 
نیروهای  و  طالبان  پس ازآن  و  محلی  مردم  و 
حامی دولت بوده است. فرخنده شهاب برای 
بیماران تحت پوشش خود، که بعضی از آنها از 
راه های دور برای دیدن او می آیند، دارو تجویز 
نمی کند. فقط به درددل های آنها با همدلی گوش 
می کند و راهنمایی شان می کند که چگونه با تغییر 

عادات روزمره خود رنج کمتری متحمل شوند و با 
انجام تمرینات مراقبه خود را تسلی دهند.

او پس از گذراندن یک روز کاری برای برگشت 
به روستایش باید از جاده ای پرپیچ وخم عبور کند تا 
به خانه اش برسد و با مشکالت خودش دست وپنجه 
اعتیاد دارد و پس  به تریاک  نرم کند.شوهر فرخنده 
از 6 بار ترک بازهم به مصرف روی آورده است. هر 
سه فرزند وی دچار سوءتغذیه شدید هستند و اعتیاد 
پدر کودکی آنها را تلخ کرده است. در افغانستان اینکه 
روان درمانگر خود زیر آواری از مشکالت مدفون باشد، 
دور از انتظار نیست. بار روانی ناشی از خشونت بر 
دوش تمامی اقشار جامعه افغانستان سنگینی می کند. 
حضور نیروهای خارجی در این کشور وارد 14 سال 
خود شده است و مناقشات مستمر داخلی هم چهارمین 
دهه خود را پشت سر می گذارد. آشوب های داخلی، 
اضطراب  اعتیاد  و  بیکاری  و  اقتصادی  شدید  رکود 
زیادی را به زنان افغان که بار عمده این مصائب را بر 

دوش دارند، وارد می آورد.
دکتر ثریا دلیل، وزیر سابق سالمت افغانستان، این 
وضعیت را چرخه معیوبی می داند که سالیان متمادی 
است به افراد آسیب می رساند. او می گوید: »این وضعیت 
که با جرقه کوچکی آتش مناقشه عظیمی را شعله ور 
می کند نه تنها به فرد، بلکه به کل جامعه آسیب می زند.«

آمار جدیدی از مبتالیان به بیماری های روانی در 
که  آماری  آخرین  ولی  نیست،  دست  در  افغانستان 
مربوط به 10 سال پیش است، نشان می دهد، عالئم 
اضطراب، افسردگی و اختالالت روانی پس از ضایعه 
شیوع باالیی دارد و به گفته مقامات رسمی وضعیت رو 
به وخامت می رود. انستیتوی ملی سالمت ایاالت متحده 
تحقیقی انجام داده است که نشان می دهد، 62 درصد 
پرسش شوندگان افغان طی 10 سال گذشته شاهد حداقل 
4 رویداد تراژیک در اطراف خود بوده اند و این درصد 

در بین زنان بسیار باالتر است.
بین المللی  سازمان  مدیر  میسمال،  اینگه  خانم 

روانکاوی، متولی تربیت روان درمانگر در افغانستان، 
معتقد است که در محیطی آکنده از خشونت ورزی 
مستمر، بعید است که به سالمت روانی افراد آسیبی 
وارد نشود. او می گوید: »در چنین محیطی شما باید 
به دنبال پیدا کردن راهی باشید که بتوانید یک روز 

بیشتر زنده بمانید.«
خانم شهاب می گوید که در روستای کوچک محل 
زندگی اش بیش از 50 نفر معتاد می شناسد که به محض 
آنکه شوهرش از خانه خارج می شود او را به مصرف 
مواد دعوت می کنند. او مورد طعنه هم روستایی هایش 
است که چطور روان درمانگری است که توانایی ترک 

دادن شوهر معتادش را ندارد.
موانع فرهنگی زیادی بر سر راه زنان افغان برای 
دریافت کمک روانی وجود دارد بااین حال 70 درصد 
کوچک  بیمارستان  در  هستند.  زن  شهاب  مراجعین 
کاپیسا که محل کار شهاب است تنها در ماه فروردین 
گذشته 90 نفر از طرف پزشکان به وی معرفی شده 

بودند، زیرا عالئم کلینیکی آنان منشا جسمی 
نداشته و ناشی از مسائل روانی بوده است.

توجه دولت افغانستان به اهمیت و اولویت 
درمان روانی در 4 سال گشته به این موضوع 
جلب شده است. برای دسترسی بیشتر مردم به این 
خدمات و غلبه بر رویکرد مقاومتی جامعه نسبت به 
دریافت کمک های روان درمانی، وزارت بهداشت 
افرادی مثل فرخنده شهاب را در درمانگاه های 
کوچک و دورافتاده به کار گمارده است. یکی 
از مقامات وزارت بهداشت افغانستان می گوید 
که برای جمعیت 35 میلیونی کشور تنها 260 
ارائه  بااین وجود،  دارد،  وجود  روانی  مشاور 
درمانگاه های  در  غیرپزشکی  درمانی  خدمات 

محلی گامی به جلو به شمار می آید.
زندگی فرخنده شهاب نمونه ای از زندگی 
میلیون ها زن افغان است. 3 ماه پیش از تولد 
او در سال 1987 یا 1988 پدرش در مسجد 
روستا به علت نامعلومی کشته شد. این واقعه 
زندگی او و دو خواهر و برادرش را دگرگون 
کرد و وی در 13 سالگی ناچار به ازدواج با مردی 
همان  از  بود.  خودش  از  بزرگ تر  سال   20 که  شد 
نیازهای خانواده  ابتدا همسر معتادش قادر به تامین 
نبود و فرخنده ناچار به جستجوی کار پرداخت. وی 
اتفاقی پی برد که دولت مشاور روانی  به طور کامال 
به رغم  چراکه  بود،  یار  او  با  شانس  می کند.  تربیت 
تمامی مشکالت فرخنده تحصیل خود را رها نکرده 
و باوجود داشتن دو کودک خردسال، دوره متوسطه 

را به پایان رسانده بود.
از آغاز کار وی 2 سال می گذرد. او در این مدت 
آموخته که مشکالت شخصی اش را در خانه جا بگذارد 
و با آرامشی در محل کارش حاضر  شود. یک بار شنید 
که بیمارانش به هم می گویند، با این همه آرامش حتما 
شوهر خیلی خوب و ثروتمندی دارد. »آنها روحشان 

هم از مشکالت من خبر ندارد.«
 علی احمدی

 NewYorkTimes

تــازه ها

با توجه به اینکه در زمان ایست قلبی هر دقیقه می تواند برای شخص 
حیاتی باشد، یک استارتاپ به نام Flirtey در حال کار بر روی 
یک سیستم است که دفیبریالتور یا دستگاه الکتروشوک را به وسیله 
پهپادها مستقیما به محلی که فرد دچار ایست قلبی شده می فرستد.

استفاده از پهپادها برای کاهش زمان پاسخ اضطراری به ایست 
قلبی، ایده ای است که در چند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته 
است. در سال 2014، یک دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه 
 Ambulance Drone( دلفت هلند، نمونه اولیه »پهپاد آمبوالنس
( را طراحی کرد که به محل حادثه رفته و با استفاده از یک وب کم 
که در آن تعبیه شده بود، به امدادگران این امکان را می داد تا نحوه 

استفاده از الکتروشوک را به افراد حاضر در محل آموزش دهند.
اوایل امسال محققان در موسسه کارولینسکا در سوئد با انجام 
الکتروشوک  پهپادهای حامل  که  دادند  نشان  پژوهش جدید  یک 
می توانند چهار برابر سریع تر از سرویس های اضطراری سنتی به 

محل حادثه برسند.
از آنجایی که مرگ مغزی و مرگ ممکن است در عرض چند 
دقیقه پس از ایست قلبی اتفاق بیفتد، بنابراین هر ثانیه در این مواقع 

مهم است.
بنابراین محققان در این استارتاپ جدید قصد دارند زمان رسیدگی 
به این وضعیت اضطراری را به حداقل رسانده و در کوتاه ترین زمان 

ممکن به افرادی که دچار ایست قلبی شدند خدمت رسانی کنند.
عملکرد این سیستم به گونه ای است که زمانی که فرد با اورژانس 
تماس می گیرد عالوه بر ارسال یک آمبوالنس به محل حادثه یک 
پهپاد حامل الکتروشوک خودکار که کار با آن برای افراد حاضر در 

محل ساده است، به آنجا ارسال خواهد شد.
این پهپاد مستقیما به محل حادثه رسیده و تا زمانی که یک پزشک 

به همراه آمبوالنس به محل برسد، کار خود را آغاز خواهد کرد.
 Gizmag

کـارسخـت روان درمانگـران افغـانارسال دستگاه شوک قلبی با پهپاد
دشواری های طبابت در افغانستان

میان سرطان و قند ارتباطی قدیمی وجود داشته است، اما 
درک دقیق چگونگی عملکرد این رابطه و اثبات آن همواره 
دشوار بوده است. اکنون به لطف پروژه اي 9 ساله دانشمندان 
در این زمینه کشفي بزرگ انجام داده اند و مکانیزمي که 
به  واسطه آن سلول هاي سرطاني قند را مصرف مي کنند 
شناسایي کرده اند. تمرکز این پژوهش جدید بر تاثیرات 
سوخت و سازي بوده است که 90 سال است شناسایي 
شده اند. دانشمندان مي دانند که تقریبا تمامي سلول هاي بدن 
انسان به انرژي نیاز دارند و این انرژي نیز از قند موجود 
در مواد غذایي مصرفي انسان تامین مي شود. سلول هاي 
سرطاني نیز براي رشد کردن به قند نیاز دارند، اما میزان 
مصرف گلوکز آنها بسیار باالتر از سلول هاي عادي است 
زیرا در این سلول هاي گلوکز به اسید الکتیک تبدیل مي شود.

این فرایند به اثر وربرگ مشهور است، و دانشمندان 
احتمال مي دهند با رشد سریع سرطان ارتباطي مستقیم 
دارد، اما به سختي مي توان مشخص کرد اثر وربرگ نشانه 

یا عامل ابتال به سرطان است. همچنین این فرضیه وجود 
دارد که مي توان با قطع کردن دسترسي سلول هاي سرطاني 
به قند، از رشد آنها جلوگیري کرد اما مشکل اینجاست که 
درحال حاضر هیچ تکنیکي براي قطع ارتباط سلول هاي 
سرطاني با این منبع نیرو و حفظ همزمان ارتباط سلول هاي 

عادي با منابع قندي وجود ندارد.
از این رو است که مکانیزم هاي زیستي که سوخت و ساز 
گلوکز را در بدن باال مي برند از اهمیت زیادي برخوردارند 
زیرا ممکن است کلید گرسنگي دادن به سلول هاي سرطاني 
و تامین نیروي سلول هاي سالم در این مکانیزم ها پنهان 
شده باشد، و تحقیق جدید دانشمندان را یک قدم به یافتن 

این کلید نزدیک تر ساخته است.
محققان بلژیکي با استفاده از سلول هاي مخمر نگاه 
انداختند، خانواده اي از   Ras دقیقي به خانواده ژن هاي
ژن ها که در تمامي سلول هاي جانوري از جمله سلول هاي 
سرطاني انساني موجود است. سلول هاي مخمر درعین حال 

از سوخت و ساز گلوکزي بسیار باالیي نیز برخوردارند 
و درعین حال از فرایند هاي تنظیمي سلول هاي پستانداران 

براي مخفي کردن این سوخت و ساز برخوردار نیستند.
محققان مشاهده کردند تجزیه قند در مخمر از مسیر 
نوعي فراکتوز به فعال سازي پروتئین Ras مرتبط است 
که این ارتباط باعث تحریک و تکثیر سلول هاي مخمر 
و سرطاني مي شوند. محققان مي گویند مخفي ماندن این 
مکانیزم در طول دوران تکامل طوالني سلول هاي مخمر 

بسیار شگفت انگیز است.
به بیاني دیگر، محققان دریافته اند که مخمري که دچار 
 Ras هجوم گلوکزي شده است باعث بیش فعالي پروتئین
و در نتیجه رشد شدید و سریعتر سلول ها مي شوند. با این 
همه محققان تاکید دارند این کشف جدید براي شناسایي 
بروز دلیل اثر واربرگ کافي نیست و نمي توان آن را کشفي 

پزشکي در نظر گرفت. 
 ScienceAlert

قانـون جدیـد بـرای قنـد سـرطـان را تشـدیـد می کنـد
فـروش شکـالت در 

بیمارستان های انگلیس

خبــر

در  بزرگ  بسته های  در  شکالت  فروش 
می شود.  ممنوع  انگلیس  بیمارستان های 
ملی  سالمت  نظام  دستورالعمل  طبق 
انگلیس )NHS( بسته های بزرگ شکالت 
در  بیمارستانی  بوفه های  و  فروشگاه ها  از 
این  در  می شود.  آوری  جمع  کشور  این 
دستورالعمل آمده  است: شیرینی، شکالت 
و کاکائوهای فروشی در بیمارستان ها باید 250 
کالری یا کمتر داشته باشند. همچنین ساندویچ 
و غذاهای بسته بندی شده نباید به ازای هر 
100 گرم بیش از پنج گرم چربی اشباع شده 
داشته باشند. با همه گیری معضل چاقی در 
انگلیس نظام سالمت ملی انگلیس در ماه 
آوریل اعالم کرد: در صورتیکه بیمارستان ها 
میزان فروش نوشیدنی های حاوی مواد قندی 
را کاهش ندهند عرضه این نوع نوشیدنی ها نیز 
ممنوع می شود. کارشناسان سالمت عمومی در 
انگلیس معتقدند: بیمارستان ها تنها در مواجهه 
با پیامدهای ناشی از چاقی نقش ندارند بلکه 
در بررسی،  پیشگیری و مقابله با این معضل هم 

از نقش حائز اهمیتی برخوردارند.
 BBC

تــازه ها

محققان می گویند دوز باالی ویتامین D در نوزادان زودرس و 
زودتر از موعد متولد شده می تواند از بروز نرمی استخوان در 
آنها پیشگیری کند. بیماری راشیتیسم یا نرمی استخوان، بیماری ای 
است که منجر به نرمی و ضعف استخوان ها در کودکان به دلیل 
کمبود ویتامین D می شود. طبق توصیه های آکادمی متخصصان 
اطفال آمریکا، تمامی نوزادان باید روزانه به طور مرتب 400 واحد 

بین المللی مکمل ویتامینD مصرف کنند.
به گفته محققان دانشگاه نبراسکا آمریکا، افزایش استاندارد 
مصرف روزانه مکمل ویتامین D از 400 واحد به 800 واحد موجب 
کاهش ریسک تراکم استخوان پایین در نوزادان زودرس می شود.
در این مطالعه، تیم تحقیق دو گروه نوزادان زودرس متولدشده 
بین هفته های 24 تا 32 بارداری را در طول 4 هفته مورد بررسی 
قرار دادند. یک گروه از نوزادان روزانه 400 واحد و گروه دیگر 

روزانه 800 واحد ویتامین D دریافت می کردند.
با مصرف دوز اضافی 800 واحد در روز  نوزادان زودرس 

در مقایسه با گروه دریافت 
 D کننده 400 واحد ویتامین
از لحاظ رشد تراکم استخوان 
شاهد بهبود بیشتری بودند. 
رشد  روند  در  همچنین 
تراکم  دارای  نوزادان 
استخوان پایین هم بهبودی 
چشمگیری مشاهده شد. 
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افزایـش تراکم استخوان نـوزادان 
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آموزش  بهداشت، درمان و  نیاز وزارت  اعالم  پیرو 
پزشكی و درخواست دانشگاه علوم پزشكی تهران مبنی 
بر تهیه و تولید راهنماهای بالینی بومی و مبتنی بر شواهد 
برای پزشك خانواده، مرکز تحقیقات گوش و حلق و 
بینی، وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران، اقدام به 
بومی سازی راهنمای بالینی برخورد با بیمار مبتال به 
خشونت صدا کرد. برای تهیه این مستند از راهنماهای 
معتبر بالینی موجود در دنیا استفاده شده است. همچنین 
و  توصیه ها  نظرات،  از  استفاده  برای  تا  شد  تالش 
راهنمایی های صاحب نظران در جهت بومی سازی آن، 
پیش نویس اولیه راهنمای بالینی برخورد با بیمار مبتال به 
خشونت صدا در اختیار گروه های مختلف ذی نفع در 

سراسر کشور قرار گیرد.

خشونت صدا یك تظاهر شایع در بزرگساالن در 
کلینیك ENT است. نزدیك به 1/3 درصد از افراد 
در طول زندگی شان دچار اختالالت صدا می شوند. 
خشونت صدا در بزرگساالن با سن 65 سال یا کمتر 
از آن، شیوع دوره ای 29/9 درصد )درصدی از مردم 
که در برخی از دوره های زندگی شان مبتال شده اند( و 
شیوع نقطه ای )مقطعی( 6/6 درصد )درصدی از مردم که 
در زمان خاصی مبتال شده اند( دارد. همچنین مطالعات 
مقطعی دیگری در زمینه اختالالت صدا شیوع دوره ای 
باالیی را حدود 28/8 درصد در جمعیت عمومی یافته 
است. زنان بیشتر از مردان در معرض قرار دارند و نسبت 
زنان به مردان 60 به 40 است. خشونت صدا می تواند 
تمام گروه های سنی را درگیر کند. در بین کودکان 
میزان شیوع از 3/9 درصد تا 23/4 درصد متغیر است 
و بیشترین گروه سنی درگیر را 8 تا 14 ساله ها تشكیل 
می دهند. باقی ماندن مشكالت صدا تا 4 سال یا بیشتر 
پس از تشخیص در 38 درصد کودکان، مطرح کننده 
اهمیت مداخالت زودهنگام است. به عالوه، میانساالن 
در ریسك ویژه ای با شیوع نقطه ای 29 درصد و بروز 
دوره ای 47 درصد قرار دارند. همچنین خشونت صدا در 

بعضی گروه ها مثل معلم ها شایع تر است)58 درصد(.
خشونت صدا، عالوه بر آسیب به سالمت و کیفیت 
زندگی منجر به ویزیت های مكرر مراقبت سالمت و 
ضرر ساالنه فراوان به علت غیبت های کاری می شود. 
از  ناشی  صدای  خشونت  با  بیماران  مثال،  برای 
بیماری های نورولوژیك )مثل پارکینسون، دیسفونی 
در  صوتی(  تار  فلج  یا  صدا  لرزش  اسپاسمودیك، 
مقایسه با بیماران قلبی احتقانی، نارسایی قلبی، آنژین 
و بیماران انسدادی مزمن ریه، درجات شدیدی را از 
کاهش سالمت عمومی ناشی از کیفیت زندگی گزارش 
کرده اند. خشونت صدا همچنین ممكن است کارهای 
وابسته به صدا را مختل سازد. در جمعیت عمومی 7/2 
درصد از اشخاص به علت مشكالت صوتی کارشان را 
برای یك روز یا بیشتر در سال از دست می دهند و این 

میزان در معلم ها به 20درصد افزایش می یابد. 
شرایط متعددی می توانند باعث خشونت صدا شوند، 
مثل یك التهاب ساده تا مسائل سیستمیك پیچیده مثل 
شرایط نوررولوژیك یا سرطانی که حنجره را درگیر 
کرده است. خشونت صدا اغلب توسط علل خوش خیم 
یا خودمحدود شونده ایجاد می شود اما ممكن است 
تظاهری از یك بیماری جدی یا پیشرونده باشد که به 

مدیریت و تشخیص فوری نیاز دارد. 
دیسفونی  و   hoarseness صدا  خشونت  واژه 
dysphonia اغلب به جای هم بكار می روند. اگرچه 
خشونت صدا یك عالمت تغییر کیفیت صدا است و 
دیسفونی یك تشخیص است، دیسفونی عموما به عنوان 
اختاللی در تولید صدا تعریف می شود که می تواند 
روابط اجتماعی و حرفه ای را مختل کند. خشونت صدا 
یك کیفیت خشن و نابهنجار در صدا است. خشونت 
صدا به طور کلی یك کیفیت غیرطبیعی در صداست 
که تظاهرات آن به صورت های زیر می تواند باشد: 
صدای گرفته، صاف کردن مكرر صدا، صدای خشن 
و گوش خراش، لرزنده، ضعیف یا زیر و بمی افزایش یا 
کاهش یافته صدا. اگرچه خشونت صدا شكایت شایعی 
در مراجعه کنندگان به پزشك خانواده است، اطالعات 
وسیعی از آن در دسترس نیست. خشونت صدا ممكن 
است عالمت اصلی باشد اما در اغلب موارد در همراهی 
با سرفه، تنگی نفس، تب، و مشكالت بلع است. اگرچه 
این دو واژه هم معنی نیستند، در این گایدالین واژه 
خشونت صدا )hoarseness( انتخاب شده، چون 
برای بیماران و پزشكان و سایر افراد غیرمتخصص 
شناخته شده تر است و هدف این بحث هم جنبه های 

دیگر دیسفونی نیست. 
درمان های طبی، جراحی و رفتاری برای مدیریت 
خشونت صدا وجود دارد. در بین جمعیت عمومی فقط 
5/9 درصد افراد با خشونت صدا به دنبال درمان هستند. 
به طور مشابه در معلم ها فقط 14/3 درصدشان با پزشك 
 )speech pathologist( کالم  پاتولوژیست  یا 

مشاوره داشته اند و این در حالی است که صدای سالم 
از ملزومات حرفه شان است. در بعضی از شرایط بهبود 
کاملی از خشونت صدا ممكن است بدست نیاید و 
صدا،  خشونت  کردن  کم  شامل،  پزشك  مسئولیت 
بهینه سازی درک و توقعات واقع بینانه است. نداشتن 
آگاهی درباره خشونت صدا و علل آن مانعی برای 
مراقبت های مناسب است. در میان میانساالن، اشخاص 
بطور شایعی خشونت صدا را به افزایش سن شان نسبت 
می دهند. چنین گمان هایی ممكن است اقدامات درمانی 
بنابراین  یا مانع مراجعه شود،  به تاخیر بی اندازد  را 
بهبود آموزش در بین تمام کادر سالمت و همچنین 
مراقبت های طبی کافی برای کاهش میزان خشونت صدا 
الزم به نظر می رسد. یك علت برای طلب نكردن درمان 
برای مشكالت کارکرد صوتی )در فرد خواننده( و در 
موارد تهدید کننده حیات )که در بیماران با کانسر دیده 

می شود( پوشش ناکافی بیمه است. 
هدف این متن باالبردن آگاهی نسبت به خشونت 
به  کمك  و  پزشكان  همه  توسط  )دیسفونی(  صدا 
تعیین شرایط نیازمند مداخله یا رسیدگی بیشتر است. 
بالینی  پایه ویژگی های  بر  دقیقا  دیسفونی  تشخیص 
است و نیاز به آزمون بیشتری ندارد و خشونت صدا 
یك عالمت است که توسط بیمار یا همراه او مطرح 
شده و توسط پزشك یا هردو تشخیص داده می شود. 
بعضی از بیماران با کوچك ترین تغییراتی که مشاهده 
کنند برای کار ناتوان شده و کاهش قابل مالحظه ای در 
کیفیت زندگی شان رخ می دهد. برخی دیگر با بیماری 
قابل مالحظه مثل بدخیمی هم ممكن است اختالل کمی 

در کارایی صوتی شان ایجاد شود. 

آناتومی و کارکرد حنجره 
حنجره یك ساختار پیچیده است که در تنفس، عمل 
بلع و صداسازی نقش مهمی دارد. گستره آن از قاعده 
ازغضروف  است. چارچوب حنجره  تراشه  تا  زبان 
کریكوئید، تیروئید، آریتنوئید، اپی گلوت، کورنیكولیت 
و کونئی فورم تشكیل شده که با لیگامان ها و غشاها به 
هم وصل اند و به کمك عضالت داخلی و خارجی 
طور  به  صوتی  چین های  یا  تارها  می کنند.  حرکت 
اولیه مسئول تولید صدا هستند. ساختارشان غشایی 
است و به غضروف آریتنوئید و تیروئید مرتبط اند و 
در وسط حنجره کشیده می شوند. عصب دهی حنجره 
است  ریكارنت الرنژیال  و  توسط عصب سوپریور 
که شاخه هایی از عصب واگ هستند. صداها به علت 
لرزش اپی تلیوم تارهای صوتی که ناشی از عبور هوای 
ریه است، تولید می شوند و نوسانات حاصل در فشار 
هوا امواج صوتی را ایجاد می کند. برای تولید صدا باید 
لبه های تارهای صوتی به اندازه کافی به هم برسند تا در 

اثر عبور هوا از حنجره، لرزش ایجاد شود. غضروف 
آریتنوئید و عضالت مرتبط با آن مسئول حرکت و کشش 
تارهای صوتی هستند. طنین صدا و رزونانس امواج 
صوتی با فرم و حرکت لب ها، فك، زبان، کام نرم و سایر 

اجزای سخن گفتن تعیین می شود. 

علل خشونت صدا 
پاتولوژیك  تغییرات  شامل  صدا  خشونت  علل 
نوروماسكوالر، شرایط عصبی و  اختالالت  التهابی، 
روانی و بیماری های سیستمیك و نهایتا نئوپالسم است. 
شایع ترین و مهم ترین علل آن در جدول شماره یك 

ذکر شده اند. 
 التهاب و عفونت

الرنژیت حاد یك علت شایع و خودمحدود شونده 
است که به طور خاص با خشونت صدا تظاهر می یابد. 
شایع ترین علل الرنژیت حاد یك دوره کوتاه استفاده 
مكرر از حنجره یا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی است. 
علل کمتر شایع آن عبارتند از عفونت قارچی و باکتریایی. 
در بسیاری از بیماران التهابی و عفونی به جز الرنژیت 
حاد، خشونت صدا فقط یكی از چندین عالمت بیماری 
را تشكیل می دهد. در آلرژی های راه های هوایی فوقانی 
که اغلب حنجره را درگیر می کنند خشونت صدا در 
همراهی با ترشحات بینی و سینوس است. الرنژیت 
اغلب با رفالکس الرنگوفارنژیال مرتبط است. با وجود 
این،کرایتریای تشخیصی و مدیریت طبی اختصاصی آن 

هنوز بحث برانگیز است. 
متنوعی  ضایعات  با  اغلب  که  مزمن  الرنژیت 
نادری  طور  به  دارد  همراهی  صوتی  تارهای  در 
بیش  استفاده  و  کشیدن  است.سیگار  برگشت ناپذیر 
از حد از تارهای صوتی به صورت مزمن، شایع ترین 
علت الرنژیت مزمن است. سایر محرک ها مثل رفالکس 
کورتیكواستروئیدهای  و  آلرژی  الرنگوفارنژیال، 
استنشاقی )مخصوصا فلوتیكازون( نیز می توانند مسبب 

الرنژیت مزمن باشند. 
 نوروماسکوالر و اعصاب و روان 

فلج تارهای صوتی می تواند یكطرفه یا دوطرفه باشد. 
تعداد زیادی از فلج های یكطرفه به علت آسیب های 
عصب ریكارنت الرنژیال است که طی جراحی های 
تیروئید، گردن، قلب و قفسه سینه یا در درگیری های 
مدیاستن و سرطان های قسمت های فوقانی ریه بوجود 
آمده است. شایع ترین علت فلج دو طرفه تارهای صوتی، 

جراحی های دوطرفه تیروئید است. 
)مثل  حنجره  به  مستقیم  ترومای  طی  همچنین 
انتوباسیون( ممكن است فلج تارهای صوتی اتفاق بیفتد. 
 muscle tension( دیستونی ناشی از کشش عضله
dystonia( به دنبال فشار حنجره ای یا خارج حنجره ای 

بیش از حد ایجاد می شود و علل این فشار فاکتورهای 
متعددی مثل کنترل تنفسی ضعیف، دریچه حنجره ای 
است.  استرس  و  الرنگوفارنژیال  رفالکس  سفت، 
اختالل تكلم ناشی از اسپاسم )دیسفونی اسپاسمودیك( 
که اغلب به عنوان دیستونی حنجره ای شناخته می شود، 
یك اختالل عصبی عضالنی با علت ناشناخته است که 
سبب کشش کنترل نشده روی عضالت حنجره ای شده 

و اسپاسم موضعی حنجره ای ایجاد می کند.
اختالالت صدا با منشاء اعصاب و روان به طور 
کلی یك واکنش به استرس یا سایر اختالالت روانی 
 conversion مثل تمارض هستند. در آفونی تبدیلی
aphonia بطور مشخص نجوا کردن یا پچ پچ کردن 
باقی مانده و سالم است اما صدای صحبت کردن ازبین 
رفته که این حالت اغلب به دنبال یك حمله عصبی است. 
خشونت صدا می تواند تظاهری از بیماری های عصبی 
میاستنی  پارکینسون،  مثل  باشد،  متعددی  دژنراتیو 
گراویس و اسكلروز متعدد MS باشد اما خیلی نادر 
است که خشونت صدا تنها تظاهر این بیماری ها باشد. 

 بیماری های سیستمیک مرتبط 
خشونت صدا ممكن است به دنبال چندین اختالل 
مالحظه ای،  قابل  بطور  دهد.  رخ  درون ریز  غدد 
هیپوتیروئیدی و آکرومگالی و آرتریت های التهابی مثل 
روماتیسم ممكن است حنجره را تحت تاثیر قرار داده 
و خشونت صدا ایجاد کند. سارکوئیدوز و آمیلوئیدوز 
از علل کمتر شایع خشونت صدا هستند. آمیلوئیدوز 
حنجره ای ممكن است تظاهری از بیماری سیستمیك 

باشد. 
 نئوپالستیک

مثل  هم  بزرگساالن  در  حنجره ای  پاپیلوماتوز 
نوزادان و کودکان به دنبال عفونت با HPV )ویروس 
پاپیلومای انسانی( اتفاق می افتد. لكوپالکی حنجره ای 
پیش سرطانی  خوش خیم  ضایعه  یك  است  ممكن 
باشد یا صراحتا بدخیمی را مطرح کند. دیسپالزی با 
لكوپالکی مرتبط است و SCC رابطه بسیار نزدیكی با 
مصرف سیگار و الكل و رفالکس الرنگوفارنژیال دارد. 
خشونت صدا اغلب اولین تظاهر SCC حنجره است 
اما سرفه، هموپتزی و درد حنجره یا دیسفاژی نیز اغلب 

وجود دارد. 
 

الرنگوسکوپی
• هر بیمار مبتال به خشونت صدای بیش از دو هفته 
بدون علت خوش خیم واضح باید تحت الرنگوسكوپی 

)Grade D( )قرار گیرد الرنگوسكوپی غیرمستقیم
• هر بیمار مبتال به خشونت صدا بدون احتمال علل 
نگران کننده که پس از سه ماه بهبود نیابد، باید تحت 

)Grade C(.الرنگوسكوپی قرار گیرد

الرنگوسكوپی زمانی اندیكاسیون می یابد که عالئم 
بعد از 3 ماه بهتر نشده باشند یا در هر زمانی که پزشك 
به بیماری زمینه ای جدی شك داشته باشد. منظور از 
عامل جدی شرایطی است که می تواند کیفیت زندگی 
بیمار را پایین آورده یا طول عمر را کم کند. در این 
با کمك  اقدام دیدن تارهای صوتی  بهترین  شرایط 
الرنگوسكوپی است. دریك مطالعه کوهورت تاخیر 
بیشتر از 3 ماه منجر به بقا ضعیف تری شد. زمان انجام 
الرنگوسكوپی تحت تاثیر شرایط بیماران نیز قرار دارد. 
برای مثال افرادی که شغل شان و امرار معاش آنها با 
صدایشان ارتباط دارد، مثل خوانندگی، بازیگری و ... 
نمی توانند چند هفته منتظر بهبود خشونت صدایشان 
بمانند و ممكن است در این فاصله نتوانند کار کنند. 
از  صوتی  نیازهای  با  شاغلین  از  تعدادی  واقع  در 
الرنگوسكوپی زودهنگام بهره می برند. حتی در غیاب 
زمینه جدی یا الزامات شغلی خشونت صدای پایدار 
نیز برای جلوگیری از پاتولوژی های قابل مالحظه مثل 
سرطان یا فلج تارهای صوتی باید با الرنگوسكوپی 

زودهنگام ارزیابی شود.
گروه کاری گایدالین ریسك تاخیر تشخیص را 
در برابر استفاده بیش از حد امكانات، سنگین دانسته 
و یك بازه زمانی طوالنی منصفانه را که حدود 3 ماه 
است، قبل از دستور الرنگوسكوپی انتخاب کرده اند. 
این رویكرد ویژه و مطمئن بر پایه نظارت با تجربه ای 
طراحی شده تا به گروه های مرتبط که به طور رایجی 
مراجعین با خشونت صدا پایدار دارند و تاخیر را در 
تشخیص تجربه کرده یا کال الرنگوسكوپی نشده اند، 

ارائه داده شود.
موجود  الرنگوسكوپی  برای  متعددی  روش های 
بوده و انتخاب روش بستگی به نظر پزشك معالج 
دارد. الرنگوسكوپی ممكن است از راه دهان با آینه و 
اندوسكوپ سفت )rigid( انجام شود یا از راه بینی با 
الرنگوسكوپ انعطاف پذیر )flexible( انجام شود یا 

با نور هالوژن یا استروبوسكوپ کارکنند.
عمومی  بیهوشی  تحت  مستقیم  الرنگوسكوپی 
یافته های  بررسی  برای  میكروسكوپ(  بدون  یا  )با 
فیبرواپتیك انعطاف پذیر و مدیریت پاپیلومای حنجره 
یا سایر ضایعات حنجره و تعیین پاتولوژی های دیگر 

مثل آنومالی های مادرزادی حنجره استفاده می شود.
ادامه دارد...

منابع: 
مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ به ضرورت نیاز به یک راهنمای بالینی

راهنمای بالینی برخورد با بیمار مبتال به خشونت صدا 
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سپید: سرمایه گذار فیلم »ائو« )خانه( گفت: »خانه 
یعنی یک چهاردیواری که هرکسی خاطرات 
شیرین خود را در آن تجربه می کند و درعین حال 
در آنجاست که  شخصیت اجتماعی او شکل 
می گیرد. ما به خود افتخار می کنیم که امشب در 
کنار شما هستیم و می خواهیم فیلمی را ببینیم 
که به زبان ترکی ساخته شده است. ماجرای 
فیلم»ائو« هم تجربه ای است در یک خانه که از 
دل زبان مادری مان ترکی برآمده و امیدواریم 

که به دل بنشیند.«
صفیه اصالنی که در آیین دیدار و اکران 
خصوصی فیلم سینمایی »ائو« )خانه( شامگاه 
بیست  و چهارم مهرماه در موزه سینما حضور 
داشت، ادامه داد: »جمعیتی که در اینجا هستند 
همواره حامی ما بوده اند و ما را یاری کرده اند 
تا بتوانیم این فیلم را امشب در اینجا نمایش 
دهیم. فیلم »ائو« در جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده شد و درخشید. امیدواریم که همه فیلم ها 
بتوانند با زبان مادری شان ساخته و برای جهانیان 
نمایش داده شوند و ایران هم در این زمینه 
حرفی برای گفتن داشته باشد. هم چنین از شما 
می خواهم در این ایام که سفرهای جهانی فیلم 
از ایستگاه جشنواره فیلم توکیو، آغازشده است، 

بازهم ما را همراهی کنید.«
مجری مراسم  سپس از اصغر یوسفی نژاد، 
فیلم نامه نویس، کارگردان و تهیه کننده فیلم 

دعوت کرد تا روی صحنه بیاید.
کارگردان فیلم »ائو« پس از خوشامدگویی 
سخنان خود را بابیان نکته ای در باب اهمیت 
مخاطب آغاز کرد و افزود: »به نظر من یک 
فیلم هیچ موجودیتی ندارد مگر زمانی که به 
دید مخاطب می رسد. بسیاری از کسانی که 

در اینجا هستند، استادان من هستند و من از 
آنان که از اهالی رسانه و منتقدان هستند، بسیار 
یاد گرفته ام و افتخار این را داشته ام که استادانی 
از هر دو گروه داشته باشم تا از آنان بیاموزم.«
اصغر یوسفی نژاد در ادامه چنین گفت: 
»در اینجا می خواهم از عوامل فیلم، مجموعه 
دوستانی که بدون کمترین توقع باالترین توان 
خود را برای ساخت این فیلم به کار گرفتند و 
ماه ها در جلو و پشت دوربین زحمت کشیدند، 
تشکر کنم. همچنین سپاس دیگرم از گروه 
هنروتجربه است که فیلم ما را الیق دانستند تا 

در گروه درخشان  خود نمایش دهند.«
او پس از بیان این سخنان، از رامین ریاضی 
و محدثه حیرت به نمایندگی از دیگر بازیگران 

فیلم دعوت کرد تا روی صحنه بیایند.
رامین ریاضی بازیگر نقش مجید گفت: »ما به 
نمایندگی از همه بازیگران فیلم اینجا هستیم و از 
شما که به تماشای فیلم آمده اید تشکر می کنیم 
و امیدواریم خدا به شما قدرت دهد تا همچنان 

در گروه هنر و تجربه حضورداشته باشید.«
مراسم با نمایش فیلم»ائو« برای حاضرین 

در سالن به پایان رسید.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
»سایه که به خاطر ازدواج، از شش سال پیش 
ارتباطش را با خانواده  قطع کرده است، زمانی به 
خانه برمی گردد که طبق وصیت پدرش مأموران 
جسد او را به اتاق تشریح دانشگاه منتقل می کنند. 
اما سایه نمی تواند با این وصیت نامتعارف 

کنار بیاید.« در این آیین دیدار رامین ریاضی، 
محدثه حیرت، غالمرضا باقری، صدیقه دریانی 
از بازیگران فیلم و حسین قورچیان، حمید 
مهرافروز، امیر اطمینان و همچنین صفیه اصالنی 
سرمایه گذار و اصغر یوسفی نژاد تهیه کننده، 
نویسنده و کارگردان فیلم »ائو« حضور داشتند.
»ائو« میزبان مهمانان بسیاری از اهالی سینما و 
فرهنگ بود؛ ازجمله هوشنگ گلمکانی، عباس 
یاری،جعفر صانعی مقدم، احمد امینی، رضا 
ناجی، الدن طاهری، اسماعیل میهن دوست، 

امیر توده روستا و...
فیلم سینمایی »ائو« )خانه( از بیست و سوم 
مهرماه در گروه و هنر و تجربه و هم زمان در 

تهران و شهرستان ها اکران شده است.

تصويرروز
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فرامرز شکرخواه 
براثر سرطان درگذشت 

و  سازنده  شکرخواه،  فرامرز  ایسنا: 
نوازنده تار و سه تار، در سن ۵6سالگی 
درگذشت. نعیم خاتونی - سازنده ساز و 
همکار شکرخواه - ضمن تائید این خبر 
اظهار کرد: »فرامرز شکرخواه یک سال 
و نیم درگیر سرطان بود و این بیماری به 
ریه و کبد او رسیده بود. او یک سال و 
نیم جنگید و ساعت ۵ عصر سه شنبه 2۵ 
مهرماه درگذشت.« او در ادامه اظهار کرد: 
»مراسم خاک سپاری احتماالً پنجشنبه 27 
مهرماه در مشهد برگزار می شود. قرار 
است او را در منطقه ای به نام عنبران 
مشهد به خاک بسپرند که مادرش قباًل در 
آنجا به خاک سپرده شده است.« فرامرز 
شکرخواه برادر یونس شکرخواه - استاد 
ارتباطات - بود. در همین راستا معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی 
اسالمی هم در پیامی درگذشت برادر 
دکتر شکرخواه را تسلیت گفت. در پیام 

حسین انتظامی آمده است:
»انا هلل و انا الیه راجعون

برادر عزیز، جناب آقای دکتر یونس 
شکرخواه

پس  ارجمندتان  برادر  درگذشت 
از دوران طوالنی بیماری را صمیمانه 
تسلیت عرض می کنم. خداوند مهربان، 
روح آن عزیز را مشمول رحمت واسعه 
قرار دهد و به جنابعالی که از چهره های 
شهیر و مؤثر رسانه هستید و همچنین 
عنایت  اجر  و  صبر  معزز،  خانواده 

فرماید.«

ولز  »اورسن  بلیت فروشی 
برای  می کند«  صحبت 

کودکان اوتیسم 
مهر: عواید اکران مستند »اورسن ولز 
نیما  کارگردانی  به  می کند«  صحبت 
قلیزادگان روز یکشنبه 3۰ مهر صرف 
امور خیره می شود. فیلم مستند »اورسن 
ولز صحبت می کند« به کارگردانی نیما 
قلیزادگان از اواخر شهریورماه در گروه 
»هنر و تجربه« اکران شد و تنها نمایش 
مهرماه آن در تهران به آخرین روز این 
ماه اختصاص دارد که ساعت 17 در 
خانه هنرمندان تهران برقرار است. قرار 
است عواید حاصل از فروش بلیت های 
این اکران که در روز یکشنبه 3۰ مهرماه 
برگزار می شود، به انجمن خیریه کودکان 
اوتیسم ایران برسد. »اورسن ولز صحبت 
می کند« مستندی است که به زندگی ولز، 
کارگردان مطرح آمریکایی می پردازد و 
فراتر از مرور کارنامه سینمایی او، زوایایی 
از زندگی شخصی خالق »همشهری 

کین« را به نمایش می گذارد.

خبر
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s a l a m a t

پرده نقره ایچهره

مهر: میرطاهر مظلومی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به دلیل 
شکستگی مهره کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال 

حاضر به منزل منتقل شده است.
میرطاهر مظلومی بازیگر سینما، تئاتر و 
کمر  مهره  دلیل شکستگی  به  که  تلویزیون 
درباره  گرفت،  قرار  جراحی  عمل  تحت 
شمال  »در  گفت:  خود  جسمانی  شرایط 
کشور بودم که به دلیل زمین خوردن مهره 
اول کمرم شکست و با آمبوالنس به تهران 
منتقل شدم تا تحت عمل جراحی قرار بگیرم. 

جراحی انجام شد و حاال به منزل منتقل شده ام.«
او اظهار کرد: »خدا را شکر به لحاظ جسمانی بهترم و 

می توانم آرام آرام راه بروم.«
این گونه  درمان  برای  نکته  مهم ترین  اینکه  بابیان  مظلومی 
شد:  یادآور  است،  روحیه  حفظ  آسیب دیدگی ها  و  بیماری 
نمی کنم  کار  و  می مانم  خانه  در  »وقتی 
می شوم.  اذیت  و  می آید  پایین  روحیه ام 
از دوستان و  تازه متوجه شدم که بعضی 
جراحی  عمل  تحت  که  تئاتری  همکاران 
داشتند.  بودند، چه حالی  قرارگرفته  قلب 
شرایط  این گونه  در  که  نکته ای  مهم ترین 
به روند درمان کمک می کند، حفظ و باال 

رفتن روحیه است.«

انتخاب اسم يک مخدر برای يک فیلم 

هنرآنالین: نام فیلم سینمایی »بالن« به کارگردانی مسعود 
تکاور به »کروکودیل« تغییر پیدا کرد.

مسعود تکاور کارگردان فیلم سینمایی »بالن« درباره 
تغییر نام این فیلم گفت: »به دنبال نامی مناسب برای 

فیلم بودم تا نگاه ویژه ای را که در آن 
دارم، بهتر نشان دهد به همین دلیل نام 
»کروکودیل« را برای آن انتخاب کردم.«
تکاور درباره »کروکودیل« توضیح 
داد: »این نام جاذبه هایی برای مخاطب 
دارد از سوی دیگر »کروکودیل« ماده 

مخدر جدیدی با اثرات بسیار مخرب، سریع و کشنده 
است که گفته می شود هنوز ناشناخته بوده و قربانیان 

زیادی گرفته است.«
»کروکودیل«  حادثه ای  سینمایی  فیلم  عوامل 
تکاور،  مسعود  کارگردان:  و  نویسنده  از  عبارت اند 
سرمایه گذار:  ندوشن،  جامعی  عزت اهلل  تهیه کننده: 
یوسف نادعلی. بازیگرانی که در این فیلم به ایفای 
عبارت اند  پرداختند  نقش 
اندیشه  تهامی،  کوروش  از 
الهه  مهری،  حسین  فوالدوند، 
رامین  یزدانی،  رضا  حصاری، 
آزاد،  چهره  افسانه  پرچمی، 

رامتین خداپناهی و... .

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

نخستین مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک ظهر با حضور علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انوشیروان محسن بند پی رئیس سازمان بهزیستی 
افتتاح شد. این مرکز از چندی پیش فعالیت های خود در زمینه نگهداری از مادران 

و کودکان خردسالشان را آغاز کرده بود. 
                مهر

مراسم روز ملی پارالمپیک.
               تسنیم 

آیین افتتاحیه ی فیلم »ائو« با حضور عوامل این اثر برگزار شد  

»ائو« کالبدشکافی را به چالش می کشد 

آخرین وضعیت جسمی ابوالفضل مقدر پیشکسوت تعزیه

حال پیر تعزيه خوب نیست 
 الناز اسکندری

 

این روزها باید برای پیشکسوت هنر تعزیه، حاج ابوالفضل مقدر که سال ها برای 
احیای سنت های آن کوشید، دعا کرد.

حاج ابوالفضل مقدر یکی از آخرین عاشقان تعزیه است. مردی که تمام سرمایه اش 
را پس از پیروزی انقالب اسالمی، تبدیل به همت کرد و با این همت، چند دهه 

برای گروه های تعزیه وسایل اجرا ساخت. قبای اشقیا و سپر اولیا.
نوشتیم که به سراغش رفتیم تا درباره کارگاه خالقانه او صحبت کنیم. درباره 
این که چطور سال ها، با ذهن هنری و دستان فنی، بسیاری از قالب های کار را خودش 
طراحی کرد و تک تک پارچه ها را هرسال چطور به بافنده ها سفارش می داد. با 
عشقی که به امام حسین )ع( داشت و دلی که برای هنر آیینی این کشور می تپید. 
اما، به خانه اش که رسیدیم دیگر دیر بود. خودش و همسرش در بستر بیماری 
افتاده بودند و پسرش تک تک وسایل کارگاه را می فروخت تا هزینه بیماری آن ها 
را بدهد. این بخشی از یک نمایش تراژیک نیست. حقیقت زندگی پیشکسوت 

نمایش این کشور است. چه شما باور بکنید و چه مدیران این شهر باور نکنند.
با پیگیری صندوق حمایت از هنرمندان، ابوالفضل مقدر بیمه شد. این کاری 
بود که از عهده آن ها برمی آمد و پسرش در هر تماس از من می خواست که بابت 

آن از مدیران تشکر کنم.
اما، حال جسمی ابوالفضل مقدر وخیم تر از این حرف هاست. خانه در آستانه 
زوالی که در آن زندگی می کند، فاقد امکانات اولیه نگهداری بیمار است. آن هم 
برای  را  او  بار  باید روزی چند  ندارد و پسرش  بیمار ریوی. توان حرکت  یک 
نظافت به حیاط خانه بیاورد. داخل خانه سرویس بهداشتی و حمام ندارد و فصل 

سرد سال هم که نزدیک است.
عیادت مسجد جامعی از ابوالفضل مقدر از سازندگان قدیمی اسباب تعزیه خوانی
را  آن  و  ندارد  مادر  و  پدر  از  نگهداری  بابت  مقدر، گالیه ای  ابوالفضل  پسر 
تأمین  کم وزیاد  کارگاه  وسایل  فروش  با  را  هزینه ها  حتی  می داند.  خود  وظیفه 
می کند. هرچند این پرستاری تمام وقت، یکی دو سالی است که او را از زندگی 
محروم کرده است. او فقط پرستار است. همین. نه شغلی، نه تفریحی و نه دوستی 
اما او فقط نگران زمستانی است که پیش روی ماست. برای فروش  و آشنایی. 
خانه مشکل دارند زیرا در بافت فرسوده محله سرچشمه است و مشکالت پیچیده 
خود را دارد. خانه بدون حمایت شهرداری قابل فروش نیست. مسئوالن آمدند و 

وعده هایی دادند اما امروز انگار که آن خانه اصاًل خانه ای نباشد! هیچ چیز تغییری 
انتظار  انگار که همه مردم این شهر در  نکرد. خانه سرد و رو به ویرانی است. 
نشسته ایم که آخرین کارگاه تعزیه این شهر، بر سر صاحبش فروبریزد و بعد مرثیه 
ویران  شود،  موزه  می توانست  که  کارگاهی  که  بخوانیم  مرثیه  بنشینیم  بخوانیم! 
شد. آن هم بر سر یکی از عاشقان امام حسین )ع(. و بعد به هم بگوییم راستی 
می دانستی خانه او کنار حمام فیلم "قیصر" بود؟ یک کوچه پایین تر از خانه-موزه 
آیت اهلل مدرس؟ خانه ابوالفضل حری، نه خانه است و نه موزه. او نه قیصر است 
و نه آیت اهلل مدرس. نه می توان از آن رفت و نه می توان در آن زندگی کرد. این 
چه ویرانی عمیقی است. مگر می شود راهی که از کربال و از عزای ساالر شهیدان 
آغازشده، این طور به بن بست رسیده باشد؟ آن هم در روزهایی که در خیابان های 
این شهر غوغا است. در روزهایی که روی سردر و دیوار و در شهرداری و تمام 
نهادهای فرهنگی این شهر، پرچم عزا زده اند و همه یک صدا به "هل من ناصر..." 
لبیک می گویند، مگر می شود پیرمردی در گوشه این شهر، در حال مرگ باشد و 
هیچ کس، حتی مشتری های عبا و کاله خود او، نشنوند صدایش را؟ مگر می شود 

در این روزها نشنید صدای پیشکسوت آیین عزا را؟
پسرش برایم یک عکس فرستاد. مثل همیشه بدون هیچ توقع و بغضی. فقط 

نوشت: بگو مردم برایش دعا کنند!

به دلیل شکستگی مهره کمر

میرطاهر مظلومی جراحی شد
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