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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
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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
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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 
D زودرس بـا دوز بـاالی ویتـامین
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