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شناسایی بیش از 100 عامل خطر 
ژنتیکی برای بیماری های آلرژیک

در پی انتشار مطالبی غیرعلمی 
در رسانه ها و فضای مجازی 
ریاست  اخیر،  ماه  چند  طی 
کل سازمان نظام پزشکی طی 
بیانیه ای اعالم کرد که با هر نوع 
دخالت غیراصولی در امور پزشکی به شدت برخورد 
دکترحسن  به  نامه ای  طی  وی  همچنین  می شود. 
هاشمی، وزیر بهداشت خواستار اقدامات جدی و 
کارآمد آن وزارتخانه با متخلفان شد. به گزارش سپید 
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در 
بیانیه ایرج فاضل آمده است: به اطالع همکاران عزیز 
می رساند در پی موضع گیری ها و اظهار نظرهای 
سخیف و غیرعلمی در زمینه امور پزشکی، سازمان 
نظام پزشکی بنا بر وظایف خود با افراد متخلف در 
کسوت پزشکی برخورد جدی کرده و آنان را برابر 
قانون محکوم نموده است. این سازمان امیدوار است 
برخورد الزم با غیرپزشکانی که در امور طبابت دخالت 
می کنند، از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی اقدام جدی به عمل آید.
همچنین در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به 
وزیر بهداشت آمده است: اخیرا شواهد فزاینده ای از 
دخالت آشکار و به کلی غیرعلمی در امور پزشکی و 
طبابت در فضای مجازی و رسانه کشور دیده می شود که 
تهدیدی بزرگ برای سالمت مردم و اداره امور طبابت 
در مملکت است. برخورد با این پدیده خطرناک نیاز 
به اقدامات جمعی و همه جانبه دارد و نظام پزشکی 
برخورد با مواردی را درمحدوده اختیارات خود آغاز 
کرده است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات 
جدی و کارآمد در جهت جلوگیری از این موارد و 
برخورد کارساز با دخالت غیرپزشکان در امور طبابت و 

موارد تخلف انجام پذیرد.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی
با افراد متخلف در کسوت 

پزشکی برخورد جدی می کنیم
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در غرفه روزنامه سپید 
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سازمان بیمه سالمت 
عده ای به نام 
محرومین 
سروصدا کردند

حسینی یکتا: برداشت های شخصی را به نام طب سنتی علمی مطرح نکنید
خسرونیا: اگر موجب آزار مردم نمیشد، پیامبر مسواک زدن را واجب می کرد
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 شعیب شاه زمانی

مطبوعات،  نمایشگاه  برگزاری  ایام  در 
علمی  هیات  اعضای  حضور  با  میزگردی 
انجمن سرطان، به همت روزنامه سپید برگزار 
شد. میهمانان این نشست، عبداهلل فضلعلی 
آنکولوژی،  و  رادیوتراپی  متخصص  زاده 
ناصر پارسا سرطان شناس و فوق تخصص 
تخصص  فوق  سمیعی  فرهاد  و  ژنتیک 

رادیوتراپی و آنکولوژی بودند. 
مشروح این میزگرد در این شماره تقدیم 

خوانندگان عزیز خواهد شد.

مجری: آقای دکتر فضلعلی زاده! برای شروع 
بحث لطفا بفرمایید وضعیت کشورمان از نظر 

ابتال به سرطان چگونه است؟
انجام  که  رتبه بندی  براساس  فضلعلی زاده: 
شده، ازنظر میزان شیوع سرطان، کشور ایران 
یعنی خوشبختانه  دارد  قرار  رتبه چهارم  در 
سطح ابتال به سرطان در این کشور باال نیست. 
در مورد سرطان عوامل علتی اکویولوژیکی 
سالهاست  ما  و  دارد  شناخته شده  ای وجود 
درباره سرطان در ایران تالش کردیم که عوامل 
سرطان زا را به مردم بشناسانیم. خوشبختانه این 
تالش ما با موفقیت همراه بوده و رسانه های 
چه  و  نوشتاری  چه  شنیداری  چه  گروهی 
همکاری  و  داشتند  همراهی  همه  دیداری 
کردند. خوشبختانه سطح آگاهی مردم باال رفته 
است. باید دقت داشته باشیم خودمراقبتی یکی 

از مهمترین نکات در ابتال به سرطان است. این 
خودمراقبتی از خود خانواده شروع می شود. 
خانواده می تواند نوعی تصویر و روش زندگی 
خانواده را متناسب با این عوامل خطرزا تغییر 
بدهد. بچه ها از همان کودکی می توانند به رژیم 
غذایی عادت داده بشوند که عوارض دیررس 
مانند سرطان در سالهای آینده برایشان خطر 
ساز نباشد. خانواده در این امر، نقش بسیار 
مهمی دارد. میگویند تعلیم و تربیت و قوام و 
شخصیت افراد در خانواده شکل می گیرد. در 
مورد بیماری سرطان هم همین وضع است. 
توصیه ما این است که خانواده ها مطالعه کنند و 
ببینند که عوامل سرطان زا چه چیزهایی هستند. 
نو ع تغذیه و سفره خانوادگی خود را متناسب 
با غذاهایی بچینند که اثرات سرطان زایی بسیار 
کمی دارد. گذشته سفره های ما سنتی بوده و 

االن تمایل مردم به فست فودها است.
مجری: بسیاری از خانواده ها به دلیل سبکی 
که امروزه بر زندگی مردم حاکم شده است، 
فست  غذاهای  خوردن  از  کامال  نمی توانند 
فودی اجتناب کنند. به نظر شما یک خانواده 
یا یک فرد در هفته یا ماه چند بار می تواند فست 
فود بخورد؟ اگر الزم به استفاده از غذاهای 
آماده شد، چه غذایی بخوریم؟ در میان فست 

فودها کدام یک خطر کمتری دارد؟ 

فضلعلی زاده: من فکر می کنم به شرط اینکه 
فست فودها از مواد اولیه سالم و قابل اعتماد 
درست شود، یکی دو بار خوردن آن در ماه 
اشکالی ندارد. اما بحث بسیار مهمی که در اینجا 
باید به آن توجه شود، میزان و نحوه نظارت 
مسئولین حافظ سالمت بر تولید مواد غذایی 
و به خصوص فست فودها است. این مسئله 
جزو وظایف خدمتگذاران نظام سالمت است 
که این نوع غذاها را از همان مبدأ کنترل کنند. 
کارخانه  نمی تواند  که  خانواده ها  هرحال  به 

کنسروسازی را کنترل کند.
سمیعی: من قبل از اینکه به بحث نظارت بر 
مواد غذایی و فست فودها بپردازم، از مجموعه 
سپید تشکر میکنم و عرض می کنم که همه 
اساتید و گروه های پزشکی روزنامه سپید را 
یکی از خادمین مخلص جامعه سالمت کشور 
می دانند. اما در مورد فست فود و مشکالت 
تغذیه  ای که سرطان را دامن می زند باید بررسی 
کنیم که اینها از کجا نشأت می گیرند. قطعا از 
سوسیس و کالباس و روغن و سسی که در این 
غذاها به کار برده می شود. وگرنه متأسفانه من 
تابحال ندیده ام که کسی بیاید و یک نان و پنیر 
و سبزی و گردو را با نظافت و تر و تمیز درست 
کرده و به من و شما ارائه بدهد. شما دیده اید؟ 
من اگر پزشک نبودم، واقعا خودم این کار را 

می کردم. یعنی می رفتم غذای سنتی سالم ایرانی 
را به صورت فست فود آماده می کردم و دراختیار 
کسانی قرار می دادم که فرصت نشستن بر سر 
سفره سنتی غذای ایرانی را ندارند. درصورتی 
که جای غذاهای سنتی ما خالی است. به خوبی 
میشود با کمی نان و پنیر و خرما، یک ساندویچ 
ویتامینه، سالم و طبیعی درست کرد. کجای 
مملکت این را دیده اید؟ بنابراین من مشکل 
اصلی را در همان غذاهای پروسس شده که 
پر از سوسیس و سس و غیره درست می شوند، 
می دانم. وقتی که نان و جگر و روده مرغ و 
گاو و گوسفند را چرخ می کنند و به صورت 
سوسیس و کالباس عرضه می کنند، خانواده ها 
که از ماهیت آن خبر ندارند. مسئولیت کنترل این 
غذاها بر عهده سیستم سالمت و دستگاه هایی 
است که بر غذا و دارو مایحتاج مردم نظارت 
میکنند. البته ابعاد این ماجرا، بسیار وسیع تر از 
این است. از وزارت کشاورزی و محیط زیست 
و کودهای ممنوع و هورمون هایی که در مواد 
کشاورزی استفاده می شود، گرفته تا میوه های 
درشت و خوش آب و رنگی که طبیعی رشد 

نکرده و برای سالمتی مضر است.
اهمیت  پیشگیری  سرطان  بحث  در  مجری: 
بسیار زیادی دارد. اما به هرحال ممکن است به 
دالیل مختلف برخی به این بیماری مبتال شوند. 

تشخیص زودهنگام و به موقع بیماری چقدر 
اهمیت دارد و چگونه می شود ابتال به سرطان را 

زود تشخیص داد؟
پارسا: من هم از مجموعه روزنامه سپید صمیمانه 
تشکر می کنم که از طریق کار خود، اطالعات به 
روز را با زبانی ساده و قابل فهم در اختیار افراد و 
کادر پزشکی می گذارید. در پاسخ به این سوال 
باید عرض کنم که در محیط زیست ما، بیش از 
33.000 نوع بیماری وجود دارد که اکثر آنها 
بیماری عفونی هستند. این براساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی است. ولی ما با برخی 
از آنها بیشتر سروکار داریم از جمله سرطان، 
دیابت، بیماری قلب و عروق، پوکی استخوان و 
... در شیوع این بیماری ها، ترکیبات اولیه که در 
غذاها استفاده می شود حرف اول را می زند. ما 
باید از زمین کشاورزی شروع کنیم که ببینیم چه 
اتفاقاتی در این مسیر می افتد تا موقعی که این 
غذا وارد سفره غذایی می شود. اینجاست که 
کمبود بازرس و متخصص احساس می شود که 
این را کنترل و بررسی کند. مطالبی که آقای دکتر 
فرمودند کامال صحیح است. فست فود، یکی 
از عواملی است که باعث ازدیاد انواع سرطان 
شده است. اما ما بیش از 270 نوع سرطان داریم 
که ده ها عامل مخنلف باعث آن میشود.  تغذیه 
یکی از آنها است؛ از تغذیه مهمتر، استعمال و 

استفاده از دخانیات است؛ همین سیگار و قلیان 
بیش از 12 نوع سرطان بافتی ایجاد می کنند که 
مهمترین آنها سرطان ریه است. اگر 9 نفر مبتال به 
سرطان ریه در بیمارستان باشند و با آنها صحبت 
کنید، می بینید که 8 نفر از آنها دخانیات مصرف 
می کردند. کسی که سیگار بکشد شانس ابتال 
سرطان ریه در او تا 35درصد باال می رود. اما 
کسانی که با او زندگی می کنند 5درصد برای 
آنها خطر دارد. من اخیراً  مصاحبه  ای با روزنامه 
آفتاب یزد داشتم که می توانید مطالعه کنید تمام 
آمار و اتفاقاتی که می افتد چه از نظر فیزیولوژی 
که نیکوتین چه اثراتی روی مغز دارد و چرا 
یک انسانی تفریحی شروع می کند و بعد از چند 
سال معتاد می شود را در آن مصاحبه به طور 
کامل توضیح داده ام. در دود سیگار 4 هزار نوع 
مواد شیمایی وجود دارد که هفتاد نوع آن ثابت 
شده که  به صورت علمی و آزمایشی سرطان زا 
هستند. درواقع 70 عنصر در دود سیگار وجود 
سرمایه  ما  چرا  هستند..  سرطان زا  که  دارد 
گذاری نمی کنیم روی پیشگیری از سرطان؟ 
چرا مردم را از طریق آموزش و ارتقا و آگاهی 
آماده نمی کنیم که سطح زندگی خود را اصالح 
کنند و یاد بگیرند که چگونه زندگی کنند و چه 
غذاهایی را بخورند و چه غذاهایی را نخورند و 
حتما روزی یک ساعت ورزش کنند؟ باید کمک 
کنیم میزان سرطان را پایین بیاوریم. ما سرطان را 
نمی توانیم از بین ببریم. باالخره محیط زندگی 
آلوده است و باعث این آلودگی خود انسانها 

می شود. 
ادامه درصفحه 4  

در میزگرد »اعضای انجمن علمی سرطان« مطرح شد 

 عوامل سرطان زا در محیط زیست،270 نوع سرطان ایجاد می کنند
گزارش یک
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برگزاری  به مناسبت  رهبری   
علمای  جهانی  اتّحادیّه   کنگره 
کردند.   منتشر  بیانیه ای  مقاومت 
متن این پیام به شرح ذیل است : 
»بسم اللّ الّرحمن الّرحیم. عالم جلیل 
حمود،  ماهر  شیخ  آقای  جناب 
جهانی  اتّحادیّه ی  محترم  رئیس 

علمای مقاومت! سالم بر شما و همه ی حّضار محترم این کنفرانس، 
مسئولیّت سنگین و فراموش نشدنی فلسطین بر دوش  همه ی دنیای 
اسالم است. بی شک نخبگان علمی و روحانی و سیاسی و مسئوالن 
کشورهای اسالمی بخش مهم تر این مسئولیّت را بر دوش دارند؛ این، 
مبارزه ای مقّدس و خوش عاقبت است؛ وعده ی الهی،نصرت قطعی در 
این مبارزه است. کنگره ی امروز شما بخشی از  این حرکت عمومی 
و عظیم است. از خدای متعال توفیق جمع شما را مسئلت میکنم 
و تداوم مبارزه ی متنّوع با رژیم متجاوز صهیونیست را به همه ی 
کسانی که این مسئولیّت بزرگ را احساس میکنند، توصیه میکنم. 

والّسالم علیکم و رحمةالّل. سیّدعلی خامنه ای.«
 حسن روحانی، حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار الهام علی اف،  
رییس جمهور آذربایجان که برای شرکت در اجالس سه جانبه سران 
کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان به کشورمان سفر کرده است،  گفت: 
»بسیار خوشحالیم که امروز عالوه بر روابط دو جانبه تهران – باکو 
مناسبات سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان نیز مورد توجه و اهتمام 
مسئوالن سه کشور قرار دارد و تهران و باکو الگوی روابط چند جانبه 
و منطقه ای شده اند.  روسای جمهور ایران و آذربایجان در سال های 
اخیر ده بار با یکدیگر دیدار کرده اند. این نشان از اراده مسئوالن دو 
کشور برای توسعه، تقویت و تعمیق همه جانبه روابط و همکاری های 
فی مابین است. مالقات ها و گفتگوهای مستمر هیات های عالی رتبه دو 
کشور  مثبت است و نتایج آن در راستای توسعه و پیشرفت مناسبات 
و همکاری های فی مابین حائز اهمیت است.  روابط تجاری و اقتصادی 
ایران و آذربایجان پیشرفت و تحرک خوبی داشته و باید تالش کنیم تا 
در جهت رفع نیازهای دو طرف از ظرفیت ها و توانمندی های موجود 
در دو کشور بیش از پیش استفاده کنیم.  تسهیل در تعرفه های گمرکی 
و توسعه روابط بانکی ایران و آذربایجان  در گسترش همکاری ها و 
مراودات اقتصادی و تجاری فی مابین مهم است. توسعه روابط اقتصادی 
در گرو روابط بانکی خوب است و باید با تالش مسئوالن روابط بانکی 
دو کشور توسعه پیدا کند.  سرمایه گذاری ها و همکاری های تجاری ایران 
و آذربایجان در زمینه های مختلف از جمله احداث کارخانه داروسازی و 
خودروسازی توسط ایران در آذربایجان  مثبت است. جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد تا همکاری های خود با آذربایجان در سایر بخش های 
صنعتی، کشاورزی، کشت فراسرزمینی، سوآپ انرژی در نفت و گاز 

و اکتشاف و استحصال نفت در حوزه دریای خزر، گسترش دهد.«
 عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه با بیان اینکه وزارت خارجه روزانه 

به مقامات نظام درباره برجام گزارش 
می دهد، گفت: »ما برای هر شرایط 
که آمریکا بخواهد درباره برجام انجام 
دهد پیش بینی ها و تمهیدات الزم 
را اندیشیده ایم و آمادگی برای هر 
سناریویی داریم.بزرگترین چالش ما 
در اجرای برجام و بعد از اجرایی 

شدن آن تاکنون سوء نیت آمریکا است که بسیار مشخص و روشن 
برای همه است.  آمریکا موظف است تعهدات و تکالیفش را نسبت 
به برجام انجام دهد اما همواره نسبت به ایران سوء نیت داشته و 
از انجام تکالیفش سر باز زده است. موضوعی که ربطی به دولت 
فعلی فقط ندارد و در دولت قبلی آمریکا چنین شرایطی را شاهد 
بودیم البته واقعیت آن است که این موضوع در دولت جدید شدت 
بیشتری گرفته است و موارد نقض عهد و بد عهدی افزایش قابل 
مالحظه ای داشته است.  موضوعی که در گزارش هفتم وزارت 
خارجه به صورت مفصل به آن پرداخته شده است. آمریکایی ها در 
شرایطی به نقض عهد و پیمان شکنی در اجرای برجام می پردازند 
که معتقدند برجام امتیازات زیادی به ایران داده است و می خواهند 
با اجرا نکردن این توافق منافع ایران کاهش پیدا کند. از همین رو 
اقداماتی همچون اضافه کردن افراد به لیست تحریم ها،  اظهارات 
خالف واقع ترامپ آن هم برخالف بند 28 برجام و اقدامات غیر 
متعارف دیپلماتیک را شاهدیم که همه متعارض با روز،  مفاد و متن 

برجام بویژه بندهای 26، 28 و 29 است.«
 محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید درباره موضوع عضو 
زرتشتی شورای شهر یزد گفت: »شورای نگهبان نباید قانون مورد 
تایید خود را تغییر دهد و اگر صالحیت کسی برای انتخابات تایید 

شد نمی توان حق حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد.«
 محمد امین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور از پایان 
فرصت احزاب برای تطبیق با قانون جدید احزاب در نیمه آذر ماه 
خبرداد و گفت: »براساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه 
های سیاسی، احزاب باید شرایط خود با این قانون را تطبیق دهند. 
قانون جدید احزاب از ۱۴ آذرماه سال گذشته ابالغ و اجرایی شده 
است. این قانون یکسال به احزاب فرصت داد که شرایط خود با 
این قانون را تطبیق دهند بنابراین ۱۴ آذرماه سال جاری این فرصت 
به اتمام می رسد و احزاب در زمان باقیمانده باید شرایط خود با 

قانون جدید را تطبیق دهند.«
 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایران درخواست 
واشنگتن برای دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را رد 
کرد. هیتر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست 
خبری خود در پاسخ به سوالی درباره روایت سخنگوی وزارت 

امور خارجه کشورمان مبنی بر این که 
ایران پیشنهاد دیدار با رئیس جمهور 
مجمع  نشست  حاشیه  در  آمریکا 
عمومی را رد کرده است، گفت: »بله، 
آن ها درخواست دیدار با مقامات 

آمریکایی را رد کردند.« 

 داریوش ورناصری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان تهران با اشاره به وجود حدود ۱000 فضای آموزشی 
مدارس در سطح استان، گفت: »وضعیت این مدارس به هنگام 
بروز احتمالی زلزله و حوادث احتمالی غیرمترقبه نگران کننده 
است. در استان تهران نزدیک به دو میلیون ۱00 هزار دانش آموز 
داریم. 6000 فضای آموزشی، پرورشی در تهران وجود دارد 
که نزدیک به 5000 مورد از آنها فضای آموزشی است.به طور 
کلی می توان گفت تقریبا 75 درصد مدارس ما در سطح استان 
از ایمنی مناسب برخوردارند و 25 درصد باقیمانده ایمنی الزم 

را ندارند که عمدتا فرسوده هستند.«
 محمد علی نجفی، شهردار تهران با بیان اینکه تهران گفت: 
» تمرکز نابرابری شهری در فضاهای شهری و آسیب های 
اجتماعی زندگی بخشی از جمعیت شهر تهران را تهدید می 

کند. از دید مردم فاصله طبقاتی بین 
فقرا و ثروتمندان در حال افزایش 
کاهش  بر  تواند  می  این  و  است 
باشد.  موثر  اجتماعی  تعلق  حس 
و  کودکان  و  زنان  فرایند  این  در 
سالمندان بیش از گروه های دیگر 
در معرض آسیب قرار دارند. وظیفه 

که  است  ریزی شهری  برنامه  متخصصان  و  مدیران شهری 
در هر اقدام به موضوع نابرابری حساس باشند. این موضوع 
با آموزه های دینی ما مخالف است و انسجام اجتماعی ما 

را نیز تهدید می کند.«
با  تهران  شهرداری  پسماند  سازمان  سرپرست  عبدلی،   
پزشکی شهر  زباله  تن   ۱00 قرارداد سوزاندن  اینکه  اعالم 
تهران با شرکت هلندی در شرف ابالغ است، گفت: »قرار 
است این شرکت زباله های پزشکی را به صورت بهداشتی 
دریافت و حمل کرده و با دستگاه زباله سوزی که احداث 
می شود می سوزاند. شهردار تهران با حساسیت و دقت قابل 
توجه موضوعات محیط زیست شهری مخصوصا پسماند را 
پیگیری می کند و دستورات الزم را در این خصوص ابالغ 
کرده است. آن چیزی که حساسیت باالیی دارد، تبدیل زباله 
پیگیری شهردار تهران قرارداد زباله های  انرژی است.با  به 
پزشکی شهر تهران در شرف ابالغ است و براساس آن ۱00 
قرار  دادیم  به یک شرکت هلندی  که  را  پزشکی  زباله  تن 
به  تولید دریافت کرده و  مبادی  از  بهداشتی  به نحو  است 
نحو بهداشتی حمل کند و در مرکزی که در آراد کوه داریم، 
با دستگاه زباله سوزی که احداث می شود، آنها را بسوزانند.

تقریبا 9000 تن زباله شهری در شبانه روز تولید می شود که 
از این 9000 تن 3500 تا 3600 تن قابل سوختن و تبدیل 
به انرژی هستند و مابقی تبدیل به کمپوست می شوند، همین 
حاال 200 تن زباله در روز می سوزانیم و 3 مگابایت برق 
در ساعت تولید می کنیم.  این ظرفیت وجود دارد و حتما 
برنامه برای ساماندهی و تبدیل زباله به انرژی به صورت 

می شود.« پیگیری  کلیدی 
 اصغر باقری، مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: »قصد 
به معتادین فاقد جرم را  امنیتی نسبت  داریم نگاه قضایی و 
به  را  آنها   ، بیمار  عنوان  به  آنان  ساماندهی  با  و  تغییردهیم 

جامعه برگردانیم.«
کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  محسنی بندپی،  انوشیروان   
در  معلول  کودک  هزار   30 تا   25 ساالنه  اینکه  به  اشاره  با 
کشور متولد می شود، گفت: »با آنکه پیشگیری از معلولیت 
از وظایف بهزیستی نیست اما تالش می کنیم با این اطالعات 
و آمار به سیاست گذاری درست برسیم و طبق نقشه راه عمل 
کنیم.برخی آسیب های اجتماعی در جامعه ریشه در کودکی و 

نحوه تربیت فرزندان دارد از این 
رو باید  »نه« گفتن را از کودکی 
دهیم.   آموزش  فرزندانمان  به 
۴7درصد طالق ها در پنج سال اول 
زندگی رخ می دهد. اگر اقدامات 
پیشگیرانه به موقع در این زمینه 
انجام شود آمار طالق در جامعه 

به شدت کاهش می یابد چه بسا در چندسال اخیر با حضور 
بهزیستی و مشاوران این دستگاه در دادگاه های خانواده شاهد 

کاهش آمار طالق بوده ایم.«
 مسعود قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از 
افزایش بیش از 30 درصدی فوت ناشی از حوادث کار در 
شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
خبر داد و گفت: »امسال 2۱5 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار 
جان خود را از دست داده اند. در 6 ماهه اول امسال 65۱ مورد 
تصادفات منجر به فوت داشتیم که از این تعداد ۱05 مورد زن 
و 5۴6 مورد مرد بودند که این آمار در سال گذشته 520 مورد 
بود. همچنین در شش ماهه اول امسال 37 مورد مسمومیت 
با گاز منوکسید کربن گزارش شده است که در مدت مشابه 
سال گذشته که ۴8 مورد بود کاهش 22.9 درصدی را نشان 
می دهد. از تعداد مسمومان امسال 25 نفر مرد و ۱2 نفر زن 
از  ناشی  فوت  مورد   2۱5 امسال  اول  ماهه  در شش  بودند. 
حوادث ناشی از کار داشتیم، اظهار کرد: این میزان در سال 
گذشته ۱6۴ مورد بود و نشان دهنده آن است که با افزایش 
بیش از 30 درصدی فوت ناشی از حوادث کار روبه رو هستیم 

که آمار خوبی نیست.«
 پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:  »8 
هزار نفر از معتادان متجاهر را به مراکزمان انتقال داده ایم اما 
6 هزار نفر از افرادی که به هیچ عنوان معتاد نیستند و شامل 
کودک کار، زن کار، زن خیابانی، بیماران مزمن روانی، کارگران 
فصلی که به تهران برای پیدا کردن کار آمده اند هم شب ها در 

کنار معتادان و در همان بیقوله ها به سر می برند.«

 حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مهمترین 
موانع صادراتی را تشریح و گفت: »صادرات بچه سر راهی شده 
است که همه در مورد آن صحبت می کنند اما عمال اتفاقی نمی افتد. 
از سوی دیگر تجار هنوز مشکالت بانکی دارند و دست و پای 
صادرکنندگان را بسته اند می گویند شنا کنید.آمارهای صادراتی به 
لحاظ ارزشی در شش ماه اول سال نشان می دهد که موازنه مان 
منفی شده است و کاهش صادرات را داشته ایم.  البته معموال 
اینگونه است که در نیمه دوم سال میزان صادرات افزایش پیدا 
می کند ولی در هر صورت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
این است که  با کاهش صادرات روبرو هستیم. دلیل آن هم 
مقوله صادرات به یک بچه سر راهی تبدیل شده است که همه 
در مورد ضرورت نگهداری و محافظت و کمک به رشد آن 

صحبت می کنند اما عمال اتفاقی نمی افتد.«
 وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان 
ملی استاندارد ایران با اعالم این که براساس قانون هوای پاک 
در اوایل سال جاری گازوئیل مشمول استاندارد اجباری شده 
است، گفت: »براساس تکلیف قانونی و طی مدت زمان تعیین 
شده سه ساله وزارت نفت موظف است گازوئیل را براساس 
استاندارد یورو ۴ تولید کند.مساله نگران کننده در مورد گازوئیل 
باال بودن میزان گوگرد است. سایر مواد تشکیل دهنده گازوئیل 
در حد استاندارد بوده و یا اختالف بسیار کمی با استانداردهای 
مدنظر دارند، اما استاندارد گوگرد چندین برابر باالتر از حد مجاز 
است و ما مشکل حادی در خصوص میزان گوگرد موجود در 

گازوئیل داریم.«
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: »برای   
قیمت گذاری منطقی محصوالت وارداتی نیاز به فضای رقابتی 
احساس می شود و در حال حاضر برخی واردکنندگان از شرایط 
فعلی سوءاستفاده می کنند. در چند وقت اخیر با توقف ثبت 

واردات  برای  جدید  سفارش 
وارداتی  خودروهای  از  برخی 
افزایش قیمت را تجربه کردند و 
این موضوع در حالی رخ داد که 
انبار  در  باال  تیراژ  با  محصوالت 
شرکت های وارداتی وجود دارد.  
با توجه به تفاسیر بیان شده به نظر 

می رسد مشتریان بازار خودرو با رفتار خود می توانند رفتار و 
قیمت منطقی را بر بازار خودرو حاکم کنند زیرا شرکت های 
واردکننده به دنبال تجارت هستند و در فضای تجاری باید شرکت 
ها خود را با شرایط وقف دهند.  نباید از دولت انتظار داشت که 
تک تک شرکت ها را کنترل کند یا به واردات خودرو بپردازد.«
 سید مهدی طبیب زاده، عضو اتاق بازرگانی گفت: »اگر بخواهیم 
اقتصاد کشور نجات پیدا کند و از رکود خارج شود، تنها راه آن 
توجه به صادرات است، چرا که با توجه به انبوه تولیدات کشور 
و رشد صنعتی صورت گرفته در سال های گذشته می توان از این 
ظرفیت بهره ای مناسب گرفت. سر راه تحقق اهداف صادراتی 
مشکالت متعدد وجود دارد. الزم است تولیدات ما در فضای 
رقابتی عرضه شوند اما اکنون تکنولوژی و سطح خواسته مشتریان 
باال بوده و الزم است در این شرایط عالوه بر توسعه تکنولوژیک 

محصوالت قیمت تمام شده ما نیز کاهش پیدا کند.«
 محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس درباره اهمیت تشکیل 
تشکل های کارگری اظهار داشت: »باید از تشکل ها حمایت 
کنیم. اهمیت آنها بسیار زیاد است. البته چند سال قبل الیحه ای 
به مجلس پیشنهاد شد اما نهایتا از مجلس برگشت. امروز بحثی 
قانون اساسی را در کشور داریم که  نام اجرای اصل ۴۴  به 
دولت باید کوچک شده و بخش خصوصی را توانمند کنیم و 
در کنار قدرت دادن به بخش خصوصی متاسفانه تشکل های 
کارگری قدرت و جرات الزم  را ندارند. اگر بخواهیم موفق 
بوده و اقتصاد خوبی داشته باشیم باید به تشکل های کارگری 
قدرت سرمایه  زیر چرخ های  در  کارگران  واال  دهیم  قدرت 

داری نابود می شوند.«
 غالمرضا خوش خلق، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران 
با بیان اینکه تقریبا 50 درصد شبکه برق تهران عمر باالی 20 
سال دارد، گفت: »تاکنون ۱3 درصد شبکه برق بهینه سازی شده 
و پیش بینی می شود تا پایان سال ۱0 درصد دیگر نیز بهینه سازی 
شود. حیطه فعالیت برق منطقه ای تهران سه استان قم، البرز و تهران 
است،.برق منطقه ای تهران 20 درصد از تاسیسات شبکه ای کشور 
را در اختیار داشته و 25 درصد مشترکان کشور در زیرمجوعه برق 
منطقه ای تهران قرار دارند.برق تهران از قدیمی ترین شرکت های 
بسیار زیاد و  تهران  برق  تاسیسات  برق کشور است. قدمت 
فرسودگی در شبکه برق تهران نسبت به سایر نقاط بیشتر است 

و نیازمند مرمت و توسعه به صورت همزمان است.«
 محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دولت گفت: »با روند جدید بودجه 
نویسی که امسال در دولت در حال 
سال ۱397  بودجه  است،  انجام 
پیش از ۱5 آذر به مجلس می رسد.

نرخ دالر هنوز در بودجه قطعی 
نشده است،.قیمت نفت در بودجه 

97 پنجاه دالر در نظر گرفته شده و تالش ما بر این است که 
نرخ 50 دالر را برای نفت تحقق ببخشیم. پیش بینی می کنیم  
رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد سال آینده داریم. برای سه ماهه 
اول 7 درصد بدون نفت رشد اقتصادی داشتیم؛ خوشبختانه از 
زمستان سال گذشته رشد ساختمان مثبت بوده است و رشد 
سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی اما امسال ۱.7 درصد مثبت 
بوده است.  از آنجا که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد 
و رونق باشد، در سه ماهه اول 6/2 درصد معامالت و 8/6 
درصد معامالت رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی 

در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.«

با  آیدین آغداشلو که همزمان   
و  بیست  در  سالگي اش  تولد 77 
سومین نمایشگاه مطبوعات حاضر 
شد و گفت:» خیال دارم یکي دو 
پدرم  که  برگردم  مکاني  به  سال 
در آنجا به دنیا آمده بود. من هیچ 
آرزویي ندارم و چیزي نمي خواهم. 

از هر چه مي خواستم مقدار زیادي به من داده شد. آرزو معموال 
اما  ندارم  نشده اي  طلب وصول  من  و  نشده  طلب هاي وصول 
آرزو داشتم و دارم که خانه یا اتاق با دیوارهاي وسیعي داشتم 
که مي توانستم مجموعه 8 هزار جلد کتاب را که به هنر ایران و 
اسالم مربوط است و طي سال ها آن  را جمع کردم در یک ردیف 
بچینم، زیرا االن با درد دیسک کمرم بلند کردن کتاب ها از زمین 

برایم مشکل شده است.«
 سوسن طاقدیس، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان معتقد است 
مخاطب ایراني از مطالعه کتاب هایي که مولف آن ها ایراني است زده 
و نسبت به آن ها بي اعتماد شده است. او درباره ضرورت و اهمیت 
ژانرنویسي گفت:» آدم های مختلف با سلیقه های مختلف وجود دارند 
و ممکن است  هر کدام به نوع یا ژانری از ادبیات عالقه داشته باشند. 
شاید یکی از علت هایی که مردم و بچه های ما کم  مطالعه می کنند 
این است که ژانر مورد عالقه  خود را در ادبیات مان پیدا نمی کنند.  
یکی از  دالیلی که از کارهای ترجمه استقبال می شود این است که 
برای هر سلیقه ای ژانری وجود دارد و سلیقه ها را ارضا می کند و 

به آن ها جواب می دهد.«
 دوبله فیلم سینمایی »خاله قورباغه« در نقش های مختلف با حضور 
هنرمندان به پایان رسید. مرضیه برومند، شبنم مقدمی، غزل شاکری، 
احسان کرمی، شایسته ایرانی، آناهیتا خسروی، شهراد بانکی، علیرضا 
ناصحی، نگار اردالن و افشین هاشمی از جمله هنرمنداني بودند که در 
دوبله این اثر نقش داشتند. رشته طائرپور نویسنده و تهیه کننده فیلم 
عروسکی »خاله قورباغه« گفت:» مرحله دوبله فیلم به پایان رسیده 
است و ضبط نهایی ترانه ها و سازهای آکوستیک فیلم نیز توسط 

سعید شهرام آهنگساز فیلم در حال اتمام است.«
 پروژه مشترک ایران و لهستان در تئاترشهر روی صحنه می رود. 
ایده این پروژه براساس رویدادهایی از جنگ دوم جهانی شکل 
گرفته است. پایان سال ۱9۴2 گروهی از لهستانی ها از طریق دریای 
خزر با کشتی وارد ایران شدند. اصفهان به بیش از دوهزار و پانصد 
کودک لهستانی که بیشترشان حداقل یکی از والدین شان را از دست 
داده بودند، پناه داد و امکان زندگی و آموزش را برای آن ها به وجود 
آورد. حاال باشگاه نوجوانان لَِدر تیم بنا دارد این پروژه را که پیش 
از این در البراتوار گروتوفسکی در لهستان روی صحنه رفته بود، 

در ایران هم اجرا کند.

 پرویز مظلومي، سرمربي سابق تیم استقالل تنها مدعی لیگ برتر 
امسال، پرسپولیس است اما استقالل هم می تواند در پایان فصل 
خود را به رتبه های باالی جدول برساند. او با حضور در بیست و 

سومین نمایشگاه مطبوعات گفت:» 
به نظر من استقالل تیم خوبی است 
و نفرات خوبی دارد اما من فکر 
می کنم هر چه شناخت شفر نسبت به 
بازیکنان بیشتر شود و از مهره هایش 
به شکل مطلوب تری استفاده کند، 
این تیم می تواند در لیگ مدعی باشد. 

به جرات می گویم استقالل لیاقت قرار گرفتن بین سه تیم باالی 
جدول را دارد. من در لیگ امسال به جز پرسپولیس تیم مدعی 
دیگری ندیدم و باقی تیم ها شرایط معمولی دارند و مثل گذشته 
قدرتمند نیستند. فکر می کنم این تعطیالت 20 روزه می تواند به 

شفر کمک کند تا تیمش را بهتر بشناسد.«
 فاطمه کرم زاده، نایب رئیس بسکتبال بانوان درباره حضور تیم 
بسکتبال زیر ۱6 سال دختران در سطح B رقابت هاي قهرماني 
آسیا گفت:» از وزیر ورزش و جوانان که باعث حضور دختران 
بسکتبالیست پس از 38 سال در میادین بین المللی رسمی شد و 
همچنین تالش های مشحون و محمدیان تشکر می کنم. پس از 38 
سال برای نخستین بار تیم دختران نوجوان ایرانی در یک رویداد 
سالن  نبود  نداشت.  هم  چندانی  آمادگی  که  رسمی حاضر شد 
معضل بزرگی برای بسکتبال است و اگر مشکل سالن نداشتیم 

در تمام رده های سنی اردوهای تیم   ملی را برگزار می کردیم.«
 روند تیم هاي استقالل و پرسپولیس این روزها خبر از یک درد 
مشترک مي دهد. در واقع این دو تیم، در کنار همه تضادهایی که با 
یکدیگر دارند، وجوه اشتراک فراوانی هم دارند که بی تمایل نبودن 
دروازه بان های آنها برای جدایی، یکی از آنهاست. سرخابی های 
تهران این روزها با یکسری مشکالت و معضالت مشترک دست 
و پنجه نرم می کنند که یکي از آن ها قرار گرفتن روی لبه تیغ در 
لیگ قهرمانان آسیاست. یکي از معضالت مشترک این دو باشگاه 
مشکالتی است که برای دو دروازه بان بزرگ آنها ایجاد شده که 
البته خیلی محسوس نیست اما می تواند عواقبی برای این دو تیم 

و سنگربانان آنها داشته باشد.
 معصومه ابراهیم پور، همسر مرحوم هادي نوروزي، بازیکن 
فقید پرسپولیس که چندي پیش بر اثر ایست ناگهاني قلبي چشم 
از دنیا فروبست، درباره رویاهایش بعد از مرگ هادي گفت:» 
اعضاي باشگاه پرسپولیس حضورشان در کنار ما کمرنگ شده، 
حتی سالگرد هادی نیز جز یکی دو نفر از بازیکنان هیچ کدام 
اما ندادند.  نیامدند. همه طلب هادی را ندادند پیگیری کردیم 
تنها رویاي من فعال این است که بتوانم براي هادي کار خیریه 

انجام دهم.«
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مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران در غرفه سپید؛

 لیال شاهی 
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران با حضور در غرفه سپید در بیست و سومین 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: »بعد از بخشنامه سازمان بیمه سالمت که 
مصوبه مجلس و دولت است، عده ای به نام محرومین سروصدا کردند. با وجود اینکه 
ما بارها تاکید کردیم کمیته امداد، بهزیستی و روستائیان و کارکنان دولت مشمول 
این حکم نمی شوند، ولی در رسانه ها می بینیم که محرومین دچار مشکل می شوند. 

باز هم عده ای قصد دارند به بهانه محرومین سفره ای باز کنند و از آن استفاده کنند.«
طاهر موهبتی، بر وجود منابع پایدار در سازمان بیمه سالمت تاکید کرد و گفت: 
»همانطور که می دانید 95 درصد منابع سازمان بیمه سالمت از بودجه عمومی تامین  
می شود. سازمان همانند بیمه های اجتماعی نیست و مسلما وقتی به منابع عمومی 
وصل باشید یعنی از جنس منابع ناپایدارهستید. بنابراین اگر منابع محقق نشود، 
بودجه سازمان نیز محقق نمی شود. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در بند 
10 سیاست های کلی سالمت تاکید دارند که باید منابع مالی نظام سالمت پایدار باشد 
به این دلیل که ما نمی توانیم بهداشت و سالمتی مردم را به منابعی که در تحقق آن 
تردید وجود دارد پیوند بزنیم.« وی ادامه داد: »منابع پایدار می تواند از طریق مالیات بر 
ارزش افزوده و عوارض کاالهای آسیب رسان باشد و حتی اگر از طریق منابع عمومی 
باشد، باید این تضمین وجود داشته باشد که صد در صد منابع به عنوان اولویت اول 

تحقق پیدا کند.«
موهبتی گفت: »مساله دیگر ورودی های سازمان بیمه سالمت است. 40 میلیون 
نفر تحت پوشش سازمان بیمه سالمت هستند. 80 درصد جمعیت بیمه شده به صورت 
رایگان بیمه شده اند و حق بیمه ای پرداخت نمی کنند یعنی 32 میلیون نفر عالوه بر 
کمیته امداد و بهزیستی توسط سازمان بیمه سالمت بیمه شده اند در حالی که معیار در 
بیمه رایگان محرومیت فرد است.« مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران بیان کرد: 
»ارزیابی وسع یعنی عدم توانایی پرداخت بضاعت مالی. مگر می شود باور کرد که 
در کشور 32 میلیون نفر غیر از کمیته امداد و بهزیستی، بضاعت مالی نداشته باشند. 
این تعداد قرار بود ارزیابی وسع شوند، ولی این اقدام صورت نگرفت. 10 میلیون 
نفر به نام محروم بیمه شدند و یک باره مجلس و دولت تصمیم گرفت که این افراد به 
بخش خصوصی مراجعه نکنند. کسی که هزینه 3 میلیون تومان در بخش خصوصی 
را به عنوان مابه التفاوت پرداخت می کند، چگونه نمی تواند 20 هزار تومان حق بیمه 
سالمت را پرداخت کند. کسی که توان پرداخت 20 هزار تومان را ندارد نباید به بخش 
غیردولتی مراجعه کند و کسی که توان مالی دارد باید دفترچه رایگان بیمه سالمت 
را تحویل داده و یا  با پرداخت 20 هزار تومان در حق بیمه مشارکت کند.« موهبتی 

تاکید کرد: »بار مالی ناشی از 32 میلیون نفر بیمه شده، 18 هزار میلیارد تومان است. 
در حال حاضر زیان انباشته سال 95 سازمان بیمه سالمت 4 هزارو 400 میلیارد تومان 
است. بدهی سازمان به بخش دولتی و غیردولتی همین حدود است. در حال حاضر 
با منابعی که به سازمان تخصیص داده می شود، بدهی آبان سال گذشته پرداخت 
می شود.« مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: »برخی از دوستان ما می گویند 
که سیستم بهداشت و درمان را طرح تحول سالمت متزلزل کرد. سوال من این است 
که 32 میلیون بیمه شده رایگان که  17 هزار میلیارد تومان بار مالی در پی دارد خسارت 
بیشتری داشته، یا طرح تحول سالمت.« موهبتی به آزمون وسع اشاره کرد و افزود: 

»پایه و اساس ارزیابی وسع این است که از میزان درآمد افراد خبر داشته باشیم. برای 
این آگاهی باید براساس اظهار فرد و یا دسترسی به اطالعات شخصی عمل شود. بنده 
امسال پیشنهاد دادم که در کشور ماده واحده ای تصویب شود که کسی که می خواهد 
از یارانه استفاده کند به وزارت رفاه اجازه دسترسی به اطالعات حساب های بانکی را 
بدهد. در این صورت محروم بودن فرد مشخص می شود و در صورت ثابت شدن هر 
اقدامی که الزم شد، انجام دهیم. شما نمی توانید به نام محرومین سفره ای را پهن کنید.«
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: »از 
22 میلیون جمعیت بیمه شده روستایی، حدود 5/5 میلیون نفرهمپوشانی با سازمان 

تامین اجتماعی وجود دارد.علت این همپوشانی این است که در سطح یک فرد با 
دفترچه سازمان تامین اجتماعی 30 درصد و با دفترچه بیمه سالمت تنها 10 درصد 
پرداخت می کند. طبیعی است فردی که نمی خو  اهد هزینه ای پرداخت کند، از دفترچه 
بیمه سالمت هم استفاده خواهد کرد.« موهبتی اظهار کرد: »البته سازمان بیمه سالمت 
برنامه رفع هم پوشانی را آغاز کرده است. بعد از بخشنامه سازمان بیمه سالمت که 
مصوبه مجلس و دولت است، عده ای به نام محرومین سروصدا کردند. با وجود اینکه 
ما بارها تاکید کردیم کمیته امداد، بهزیستی و روستائیان و کارکنان دولت مشمول این 
حکم نمی شوند، ولی در رسانه ها می بینیم که محرومین دچار مشکل می شوند. باز هم 
عده ای قصد دارند به بهانه محرومین سفره ای باز کنند و از آن استفاده کنند. روزنامه 
سپید و دیگر رسانه ها باید به ما در این زمینه کمک کنند. تا کی باید از نام محروم سوء 

استفاده شود. 32 میلیون نفر با نام محروم بیمه شده اند که کار منطقی نیست.«
وی ادامه داد: »با مصوبه ای که مجلس ارائه داد مبنی بر اینکه بیمه شدگان 
همگانی که به صورت رایگان بیمه شده اند، به بخش خصوصی مراجعه نکنند، 
عده ای حتما صندوق بیمه خود را تغییر خواهند داد چون با 20 هزار تومان 
می توانند بیمه ایرانیان شوند و در هر جای کشور که خواستند مراجعه کنند.«  
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد: »مرحله دوم اقدامات ما رفع 
همپوشانی بیمه ای است و سومین مرحله افرادی هستند که در صندوق یارانه، 
یارانه خود را حذف کرده اند ولی همچنان دفترچه رایگان دارند. قائدتا این 
فرد از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است که از یارانه انصراف داده است.« 
موهبتی گفت: »ما باید به اطالعات مردم دسترسی پیدا کنیم و براساس ارزیابی 
وسع، باید ساماندهی در بیمه شدگان صورت گیرد. همچنین در بخش هزینه ها 
ما باید به سمت الکترونیکی کردن حرکت کنیم. هیچ راهی جز اینکه هزینه ها 
شفاف سازی شود، نداریم. خدمات الکترونیکی عالوه بر اینکه باعث تحلیل در 
تصمیمات درست می شود، می تواند حذف هزینه های عملیاتی سازمان را در 
پی داشته باشد. این موضوع گامی است که ما حتما به دنبال آن هستیم که بتوانیم 
سازمان الکترونیک که مدنظرمان است محقق  شود و در خدماتمان باید به سراغ 
اجرای گایدالین، راهنماهای بالینی، پروتکل های درمانی، نظام ارجاع و خرید 

راهبردی حرکت کنیم.«
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد: »آرزوی من به عنوان مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت این است که روزی در کشور راهنماهای بالینی محقق شود و 
به عنوان سازمان بیمه سالمت به زودی برخی از پروتکل ها را شروع خواهیم کرد و 

امیدواریم که همه در این زمینه به ما کمک کنند.«

بعد از بخشنامه سازمان بیمه سالمت، عده ای به نام محرومین سروصدا کردند
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 ادامه از صفحه 1 
از یک طرف جمعیت باال رفته و توجه مسوولین به نوع زندگی و بهداشت و سالمت به اندازه  ای پایین آمده 
است و افرادی که آگاهی زیادی ندارند از طبقه کارگرها و حاشیه نشین ها که حتی سواد خواندن ندارند 
را فقط از طریق رادیو و تلویزیون می توانیم آگاه کنیم. بهر حال این آگاهی دادن ها می تواند 40درصد از 

بروز سرطان ها جلوگیری بکند.
مجری: لطفا درباره تشخیص زودهنگام سرطان هم صحبت کنید. چگونه دریابیم که یک شخص مبتال 

به سرطان شده است؟
پارسا: ما برای همه 270 نوع سرطانی که عرض کردم، روش  تشخیص زود رسی نداریم اما این روشها 
به تدریج رو به افزایش هستند. اول اینکه ما در خون و ادرار یا بافت های بیمار به دنبال یک سری 
بیومارکرهایی میگریدم که به ما نشان دهد یک سرطان تازه شروع شده است. باالخره سرطان ناگهانی 
شروع نمی شود. از موقعی که سلول اولین تغییرات ژنتیکی را پیدا می کند تا موقعی که سرطان کامل بشود 
7 سال طول می کشد. االن خود ما به احتمال زیاد سلول سرطانی در بدن خود داریم ولی سیستم ایمنی ما 
آنقدر قوی می باشد که آن را نابود می کند و خودمان متوجه نمیشویم. ولی در افرادی رشد می کند که به طور 
معمول و مکرر مواد شیمیایی وارد بدن خود می کنند یا آشامیدنی یا مایعات یا هوا یا تغذیه . از سه طریق. و 
وقتی تراکم این عناصر در بدن به حدی رسید، می تواند وارد عرصه سلول بشود و جهش زایی ژنها بشود 
و ما بین 5 تا هفت سلول ژن ناقص احتیاج داریم که سلول سرطان زا می شود. حاال سرطان چیست؟ خود 
 PSA سلول شروع می کند به ساختن بیومارکرها که به صورت پروتئین آنزیم در خون ما هست. می دانید
پروتینی است که توسط پروستات ساخته می شود. وقتی PSA کسی را اندازه گیری می کنید، به طور 
نرمال باید بین یک تا 4 باشد و اگر کسی آزمایش داد و باالی 10 تا 30 بود، این نشان دهنده بزرگ شدن 
پروستات است. ولی این هنوز دلیل سرطان نیست. چون شاید خوش خیم باشد. اگر خوش خیم باشد، 
باال می رود اگر بدخیم و سرطان باشد باز هم باال می رود. ولی حداقل یک پیش آگاهی به ما می دهد که این 

فرد مشکل پروستات دارد و باید عکسبرداری و آزمایشات بعدی را انجام بدهد.
مجری: این آزمایشات باید انجام بشود؟ یا اینکه ما با سمپتوم هایی که خودمان مشاهده میکنیم، درمان را 

شروع کنیم؟ درواقع نظر شما این است که ساین باید مالک تشخیص ما باشد یا سمپتوم؟
پارسا: هر دو، مکمل هم هستند. ما باید از هر دو استفاده کنیم..

مجری: سوال من درمورد خانواده ها است. سوال من این است که خانواده ها و افراد عادی چگونه 
می توانند تشخیص دهند نه یک پزشک. 

پارسا: اولین چیزی که بخانواده ها باید بدانند، این است که آیا کسی مثل پدرو پدربزرگ در خانواده 
سرطان پروستات داشته یا خیر؟ اگر وجود داشته، شما هم جزو لیست خطر هستید. خانمها باید ببینند 
مادر یا مادربزرگ یا خاله آنها سابقه سرطان پستان داشته است؟ اگر بوده، این خانم جزو لیست خطر 
هستند و حتما باید بعد از 30 یا 35 سالگی ماموگرافی انجام گیرد و این مورد با پزشک در میان گذاشته 

شود و در پرونده درج گردد که تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرید و راهنماییهای مناسب و به موقع از 
شما انجام گرفته شود.

مجری: آیا می توانیم از صحبت های شما نتیجه بگیریم که سابقه فامیلی مهم ترین اصل در تشخیص 
سرطان است؟

پارسا: نه. مهمترین عامل نیست. 8درصد بیماری های سرطانی، وراثتی هستند و 92درصد درصد، 
اسپورادیک می باشد که عوامل محیطی باعث آن می شود. مانند دخانیات، مشروبات الکلی، بیماری های 
که از طریق ویروس ها و باکتری ها منتقل می شوند، رادیو اکتیو، عناصر شیمیایی و ... به هرحال ما در 
طبیعتی زندگی می کنیم که در معرض یکصد هزار مواد شیمیایی قرار داریم  و حدود 600 مورد از آنها 
هم سرطان زا هستند. ضمن اینکه بنزین و مشتقات نفت و نیترات موجود در آب و هوای آلوده به ازدیاد 

سرطان کمک می کند.
مجری: فرض کنید که تشخیص زودهنگام انجام شد. به کجا باید مراجعه کنیم؟ یکی از مسائلی که مردم 
می خواهند بدانند این است که اگر احساس کردند که عالئم بیماری سرطان را دارند، به چه پزشکی با 

چه تخصصی باید مراجعه کنند؟
سمیعی: در مورد خانواده ها، موارد خیلی ساده ای وجود دارد که نباید هرگز فراموش شود. سیصد عالمت 
وجود دارد که خانواده ها می توانند آن را تشخیص دهند و به درمان کمک می کند. زخمی که روی پوست 
یا روی مخاط دهان یا واژن خوب نمی شود. معموال زخمها در بازه زمانی 10 روزه بهبود می یابند اما 
اگر زخمی در این مدت بهبود نیافت این حتما باید مشاوره پزشکی شود. دیگر اینکه هر کسی گرفتگی 
صدا پیدا کند غیر از این که شما ممکن است با سر و صدا یا غیره صدایتان گرفته باشد، اگر گرفتگی صدا 
همیشگی باشد، این نشان دهنده وجود تومور در حنجره است. قورت دادن غذا؛ کسی که احساس میکند 
که غذایش را به راحتی نمی تواند قورت بدهد، باید به پزشک مراجعه کند. بلع غذا عالمت اول می تواند 
باشد. دیدن خون در ترشحات بدن یک عالمت دیگر است. به این معنی که یعنی اگر در ترشح بینی یا 
دهان یا ادرار یا در مدفوع خون دیده شد، این طبیعی نیست و باید بررسی شود. توده هایی که در هر جای 
بدن به طور غیرمعمول باشند، باید بررسی شود. 5 مدل سرطان، 80درصد از سرطان های جامعه را به 
خود اختصاص می دهد. در خانم ها شایع ترین سرطان ، سرطان پستان است. خانم ها باید یاد بگیرند از 
20سالگی به بعد خودشان را معاینه بکنند و از 30 سالگی به بعد ماموگرافی و سونوگرافی را انجام دهند. 
یکی دیگر از عالئم، کاهش وزن غیرقابل توجیه است. اگر شخصی به طور غیرعادی - نه با ورزش و 
خودخواسته - بیش از 5 کیلو وزن کم کند، این هم می تواند عالمت سرطان گوارشی یا غیره در بدن باشد. 
اما اینکه اگر کسی این عالئم مشکوک را دید، به چه کسی باید مراجعه کند؟ در کشورهای مختلفی که 
وضعیت پیشرفته  ای در عرصه سالمت مردم دارند، پزشک خانواده یا سیستم ارجاع وجود دارد. یعنی هر 
شخصی در یک کشور اروپایی مثل انگلیس، یک پزشک خانواده دارد که به او  مراجعه و مشورت می کند 
و او، بیمار را به متخصص ارجاع می دهد. در ایران یکی از سیستم های پزشکی بسیار خوب ما در عرصه 
روستاها خانه های بهداشت روستایی است. این خانه دارای متخصص سرطان و غیره نیست. افرادی با 
حداقل اطالعات حضور دارند که بسیار مسئوالنه اشخاص را به بخش یا شهر نزدیک یا بیمارستان مربوطه 
معرفی می کنند . در شهرهای بزرگ و شهرهای بیش از یک میلیون نفر، متاسفانه سیستم ارجاع نداریم و 
امیدواریم که این سیستم راه اندازی شود. در حال حاضر در شهر تهران چون سیستم ارجاع نداریم، اگر 
مشکلی در یک خانواده به وجود بیاید، از دوست و آشنا خبر می گیرند که به چه کسی باید مراجعه کنند؟ 
اولین توصیه من به شما این است که در این مواقع اصال فکر تخصصی نکنید. مثال اگر احتمال سرطان 
پستان میدهید، نیازی نیست حتما به متخصص سرطان یا آنکولوژیست مراجعه کنید. شما می توانید به یک 
پزشک عمومی یا پزشک داخلی یا زنان مراجعه کنید. او شما راهنمایی می کند، معاینه میکند، درصورت 
لزوم به ماموگرافی و سونوگرافی میفرستند و در نهایت بر اساس جواب آزمایشات، شما را به متخصص 

مربوطه معرفی می کند. 
اگر شخصی به سرطان پروستات مشکوک می شود؟ باید به چه تخصصی مراجعه کند؟ که افراد بتوانند در 

هزینه ها صرفه جویی کنند و به همین دلیل تمایل دارند که به متخصص اصلی مراجعه کنند؟
مجری: آقای دکتر! جامعه ما امروز به سمتی رفته که مردم برای درمان هر بیماری، میخواهند به بهترین 
متخصص موجود مراجعه کنند. البته این الزاما چیز بدی هم نیست و فهم باالی عمومی جامعه را می رساند. 
یعنی با تجربه به مردم ثابت شده که حاال که چیزی به اسم نظام ارجاع در کشور ما وجود ندارد، اگر 
می خواهند بهترین درمان را دریافت کنند و در وقت و هزینه هم صرفه جویی کنند، راهش این است که 
بگردند و بهترین متخصص را پیدا کنند. ولی سوالی که برای مردم به وجود می آید این است که مثال اگر 
سرطان پروستات دارند، به چه تخصصی مراجعه کنند؟ از کجا باید این اطالعات را به دست بیاورند؟  آقای 
دکتر پارسا با توجه به اینکه شما در ایاالت متحده متخصص ژنتیک هستید، نظرتان در این مورد چیست؟

پارسا: در حال حاضر جهان در درمان سرطان گام های بزرگی برداشته است. در دنیا، درمان سرطان به 
صورت تیمی انجام میشود. مثال یک تیم پزشکی وجود دارد برای درمان سرطان که متشکل از 7 نفر است. 
پرونده سرطان که روی میز می آید، متخصص داخلی حضور دارد، جراح، آنکولوژیست، شیمی درمان و 
رادیوتراپیست حضور دارند. ضمن اینکه در این تیم، حتما یک متخصص روانشناس باید حضور داشته 
باشد که هم با بیمار صحبت کند و هم با خانواده بیمار و از همه مهمتر به دلیل اینکه بیمار شیمی درمانی 
می شود متخصص تغذیه حضور دارد و حتی کسی که متخصص تسکینی است. چون که شما تشخیص 
می دهید درمان می کنید و بیمار را رها می کنید. این باید دنبال بشود. بیماران باید تحت مراقبت های ویژه 
باشند و درمان بیماران توسط یک متخصص قدیمی شده و سنتی شده است. چون که سرطان یک بیماری 
پیچیده است و یک بیماری ساده مثل سرماخوردگی نیست که با یک آنتی بیوتیک درمان شود. این تیم 7 
نفره حضور دارند، پرونده بیمار را مطالعه می کنند و هر متخصصی به نوبه خود، روش های درمانی خود 
را اعمال می کند. و فراموش نکنیم که محور همه این مداخالت درمانی، بیمار است. اگر بیمار به نصایح 

پزشکی متخصصان عمل نکند، این تیم به هم می خورد. پس همه باید با هم همکاری کنند.
فضلعلی زاده: بیش از 40 نوع از سرطان ها قابل پیشگیری است. خانواده نقش بسیار مهمی در امر 
پیشگیری را دارد. خانم ها خوشحال نباشد که با تغذیه بچه های آنها یا خود آنها روز به روز چاق تر 
می شوند . افزایش وزن یکی از علل زمینه ساز ابتال به سرطان در همه زمینه ها است. بیماری قلبی و دیابت 
در افراد چاق، زمینه را برای این بیماری مساعد می کند. سفره مان پر از شیرینی و کیک و نان خامه  ای 
نباشد. کیف های بچه های مدرسه  ای را پر از چپس و غیره نکنیم. تکه  ای نان و پنیر و خرما و خیار بهترین 
نوع تغذیه برای فرزند شما است که شما با این کار آینده فرزندتان را تأمین کرده اید. مطلب دوم، درمورد 
افزایش وزن است. باید با پیاده روی که اصال هم هزینه  ای ندارد، وزن خود را کاهش دهید. نگه داشتن 

وزن در حد ثابت مهمترین مسأله است. 
نکته دیگری که میخواهم اینجا به آن اشاره کنم، این است که در آینده  ای نزدیک ما یک کنفرانس منطقه  ای 
داریم که از تمام کشورهای جهان در آن شرکت می کنند و مهمترین مسأله مورد بحث، پیشگیری از سرطان 
است. روش زندگی، آلودگی هوا، نقش خانواده در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اینجا 
فرصت زیادی برای شکافتن مسائل به صورت دقیق را نداریم. اما عرض می کنم کهاگر  آگاهی جامعه  

و خانواده از این بیماری به میزان اکتفا برسد، خود به خود میزان ابتال به سرطان کاهش خواهد یافت. 
مجری: مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، هزینه های بسیار باالی بیماری سرطان است. وقتی 
یک نفر در یک خانواده مبتال به سرطان می شود، همه افراد آن خانواده تحت الشعاع این بیماری قرار می 
گیرند. گاهی یک دوره شیمی درمانی به قیمت تمام هست و نیست و اندوخته یک خانواده تمام می شود. 
چگونه می توان این هزینه ها را کاهش داد؟ یک خانواده تا کجا باید پیش برود و تا کجا از همه اندوخته و 

دارو ندار خانواده برای درمان بیمار، بزند؟
فضلعلی زاده: سرطان هر چه زودتر تشخیص داده بشود، احتمال نجات زندگی فرد باال می رود. سرطان 
مراحل مختلفی دارد. توجه به عالئم هشدار دهنده، عامل بسیار مهمی در کاهش هزینه ها است. به عنوان 
مثال اگر به عالئم سرطان دقت کرده و به موقع مورد درمان قرار گیرد و قبل از آن پیشگیری شود، می تواند 
تأثیر گذارتر باشد و شانس درمان باالی 90 درصد است. نگذاریم بیماری که با یک عالمت ساده شروع 
شده، روز به روز بیشتر شود و اگر زمینه سرطانی باشد، وسعت پیدا کند. سرطان هر چه بیشتر پیشرفت 
کند، درمان آن مشکلتر و هزینه آن هم باالتر خواهد رفت. البته همه داروها آنچه که باید و شاید موثر نیستند 
که اگر مؤثر بودند ما این همه مرگ و میر از این بیماران نداشتیم. هنوز علم انکولوژی ما به نقطه خودش 

نرسیده است.پس ما به شما توصیه پیشگیری و پیگیری عالئم سرطان زا را داریم. 
سمیعی: من میخواهم چیزی بگویم که امیدوارم باعث نگرانی شما نشود. بر اساس آمار رسمی دنیا از هر 
سه نفر، یکی از آنها در طول عمرشان سرطان می گیرند و از هر چهار نفر آدم بالغ به دور از حوادث طبیعی، 
یک نفر با سرطان می میرد. این موضوع یک موضوع خیلی جدی است و ا صال شوخی نیست. هیچ کس 
دوست ندارد زودتر از موعد معمول یا پیری که در ذهن ما است از بین برود . وقتی شخصی در خانواده 
مبتال به سرطان است همه اشخاص اعم از مسوول پزشکی اعم از خانواده دنبال یک کمک از لحاظ مالی، 
عاطفی و درمانی و اجتماعی و کاری است، به بیمار هستند. واقعا این است که چون هزینه های درمان 
سرطان هزینه های باالیی است. تمام مسوولین تالش دارند که تمام پوششهای بیمه و اجتماعی را روز 

به روز بیشتر و بیشتر کنند.
پارسا: من در پایان، به یک موضوع دیگر اشاره کن. موضوعی که دارای اهمیت به سزایی است، 
بیماران  به خانواده های بی بضاعت دارای  بحث خیریه ها است. ما 72 موسسه خیریه داریم که 
سرطانی کمک به سزایی کرده اند و اگر کمکهای آنها نبود، مشکالت زیادی برای این خانواده ها 

بوجود می آمد که اکثرا زیر خط فقر هستند. امیدوارم اینگونه فعالیتهای خیریه در جامعه بیشتر شود.

 بهنام موذن
 

 خاطره کبیری
 



رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با حضور در غرفه سپید خبر داد:

علی اکبر ابراهیمی
 

معاون بهداشت وزارت بهداشت از اجرای کامل طرح پرونده الکترونیک 
سالمت برای همه ایرانیان تا پایان سال 97 خبر داد و گفت: »این 
طرح به منظور فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای اجرای نظام 

ارجاع و برنامه پزشک خانواده راه اندازی خواهد شد.«

عزم جدی وزارت بهداشت برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده
علیرضا رئیسی با حضور در غرفه سپید در بیست و سومین نمایشگاه 
نظام  اجرای  برای  بهداشت  وزارت  برنامه  در خصوص  مطبوعات 
سطح بندی و ارجاع گفت: »بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی 
از اولویت هایی است که وزارت بهداشت باید انجام دهد، اما این اجرا 
بر اساس معیارها و مدل های مشخص خواهد بود. البته خوشبختانه 
در چهار سال اخیر زیرساخت های خوبی مانند مراکز جامع سالمت، 
بهداشت و روان  کارشناسان  تغذیه و  کارشناسان  مراقبین سالمت، 
اجرایی شده است، اما بحث مهمی که هنوز بر زمین مانده و باید 
این  الکترونیک سالمت است. زیرا  پرونده  راه اندازی  اجرایی شود 
زیرساخت به عنوان پیش نیاز اصلی و تسهیل گر فرآیند نظام سطح بندی 

و ارجاع؛ باید هر چه سریع تر راه اندازی شود.«
وی افزود: »فاز اول این طرح تا پایان سال راه اندازی خواهد شد 
و طبق برنامه ریزی ها تا سال 1400 فازهای چهارگانه طرح اجرایی 
آوردن  فراهم  به منظور  و   97 سال  پایان  تا  رو  این  از  شد.  خواهد 
زیرساخت های الزم برای نظام ارجاع و پزشک خانواده، همه ایرانیان 
صاحب پرونده الکترونیک سالمت خواهند شد و این امر تا حدود 
زیادی جوابگوی نیازهای اولیه خواهد بود. البته با توجه به بزرگ تر 
شدن کالنشهرها در فازهای دیگر مراکز بیمارستانی، پاراکلینیک ها، 
آزمایشگاه ها و مراکز ارائه خدمات در بخش خصوصی به یکدیگر 

متصل خواهند شد.«
الکترونیک  پرونده  پوشش سراسری  از  »بعد  کرد:  تاکید  رئیسی 
برای همه ایرانیان، خدمات فازبندی شده و بر اساس اولویت ارائه 
خواهد شد. بنابراین 28 میلیون نفر در روستاها، 11 میلیون نفر در 
حاشیه شهرها و شهرهای زیر 20 هزار نفر که در مجموع جمعیتی 
تحت   97 سال  پایان  تا  می شود،  شامل  را  نفر  میلیون   45 از  بیش 
پوشش کامل فاز اول طرح قرار خواهند گرفت. در فاز دوم به سراغ 
شهرهای باالی 50 هزار نفر خواهیم و در نهایت در فاز چهارم که تا 
پایان سال 1400 به اتمام خواهد رسید، به سراغ کالنشهرها خواهیم 
البته تا پایان  رفت تا همه خدمات در قالب الکترونیک ارائه شود. 
را  ارجاع  نظام  جدید  مدل  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه   10 سال 

پیاده سازی خواهند کرد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره نحوه و میزان خرید خدمت 
در  اتفاق  »این  داشت:  اظهار  بخش خصوصی  از  بهداشت  وزارت 
بسیاری از مراکز به ویژه در حاشیه شهرها تا حدود 40 درصد انجام 
شده است، اما یکی سری مشکالت در این راه وجود دارد. شاه بیت 
این مشکالت بحث اعتبارات است زیرا تا به امروز فقط 24 درصد 
اعتبارات این امر تخصیص پیدا کرده و از این مقدار فقط 14 درصد 
از  نقدی واریز شده است. در حال حاضر هم بسیاری  به صورت 
دانشگاه ها با اعتبارات خود این مراکز را اداره می کنند ولی باید نظارت 
و پایش جدی در این خصوص صورت گیرد. البته به اعتقاد ما در 

باید بخش خصوصی دخیل  پزشک خانواده  و  ارجاع  نظام  اجرای 
شود و نباید به بهانه های مختلف از سیستم سالمت حذف شود زیرا 
پزشکانی در این بخش هستند که می توان از آنها خرید خدمت کرد.«

اجرای طرح »پرداخت بر اساس کیفیت خدمت« در 
آینده نزدیک

سالمت،  خدمات  مراکز  کارکنان  انتقادات  به  پاسخ  در  رئیسی 
عنوان کرد: »متأسفانه این مشکلی ریشه ای در کشور وجود دارد که 
در واگذاری ها موانع و بی عدالتی هایی هست ولی آنچه مهم است 
این است که باید در این خصوص نظارت ها به صورت جدی دنبال 
شود. البته در این زمینه یک برنامه جدید داریم که بر اساس آن هر 
مبلغ مشخصی را دریافت  ارائه می کند  به خدمتی که  با توجه  فرد 
می نماید. هر چند ممکن است مراکزی باشد که خدمات مشخصی 

را ارائه می کنند و باید مبلغ مشخصی را دریافت کنند. بنابراین در 
طرح جدید اقدامی نظیر نظام فی فور سرویس انجام خواهد شد که 

در آن فردی که ارائه خد مت می کند، فعال تر خواهد بود.«
وی اضافه کرد: »در مدل جدید هم عدالت تا حدود زیادی محقق 
البته  رسید.  خواهد  اصلی  نیازمندان  به  خدمات  هم  و  شد  خواهد 
دستورالعمل این برنامه با نام »پرداخت بر اساس کیفیت خدمت« حاضر 
اینکه پیش نویس  ابالغ خواهد شد. ضمن  آینده نزدیک  شده و در 
ابالغ شده و  به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  نیز  طرح 

اجرای آن موکول به بازنگری در خدمات شده است.«

توزیع اعتبارات طرح تحول نادرست بود
از محل  بهداشت  به سهم حوزه  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
توزیع اعتبارات طرح تحول نظام سالمت، گفت: »در زمینه توزیع 

اعتبارات دو اشکال اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه فرآیندها باید 
به گونه ای اصالح شود که سهم حوزه بهداشت در این حوزه باقی 
اصالح شود.  باید  اعتبارات هم  نوع تخصیص  اینکه  دیگر  بماند. 
از محل مالیات بر ارزش افزوده مستقیم  به عنوان مثال یک درصد 
که  محل هایی  در  ولی  می شود  داده  تخصیص  بهداشت  بخش  به 
ناخودآگاه  است،  مشترک  درمان  و  بهداشت  بخش  بین  اعتبارات 
بیشتر اعتبارات به بخش درمان کشیده شده و منابع در محل درست 
این  در  برنامه مشخص  نبود  دلیل  به  این  و  نمی شود  هزینه  خود 

حوزه بوده است.«
القایی  نیازهای  که  شود  طراحی  سیستمی  »باید  داد:  ادامه  وی 
کمیته ای  ازاین رو  نگردد.  ارائه  اضافی  خدمات  و  نیاید  وجود  به 
در وزارت بهداشت با هدف مدیریت هزینه ها در بحث بازنگری 
داده  تشکیل  و چندین جلسه  تشکیل شده  تحول  بسته های طرح 

است تا هدر رفت هزینه ها مدیریت شود.«
رئیسی در پاسخ به این انتقاد با وجود هزینه  کردهای فراوان در 
این حوزه  در  مهمی  دستاورد  اخیر،  سال های  در  بهداشت  حوزه 
نداشته ایم، گفت: »متأسفانه مشکلی که در حال حاضر در همه دنیا 
وجود دارد تغییر نوع بیماری ها از واگیر به غیر واگیر است. زیرا 
کنترل بیماری های واگیر با یک واکسن امکان پذیر است ولی جنس 
بیماری های غیر واگیر به نوع رفتار افراد، سبک زندگی و فرهنگ 

جامعه بر می گردد.«
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »این حوزه یک موضوع بین 
بخشی است. به عنوان مثال کم تحرکی که یکی از مشکالت زند گی های 
امروزی است موجب بروز بسیاری از مشکالت و بیماری ها می گردد 
به حوزه بهداشت و درمان تحمیل می شود.  این مشکل  تبعات  و 
و  دارو  تأمین  با  می توانست  بهداشت  وزارت  زمانی  اگر  بنابراین 
واکسن بیماری های واگیردار را کنترل کند؛ امروزه باید در بحث 
کنترل بیماری های غیر واگیر باید همه دستگاه ها پای کار بیایند. چراکه 
فقط 25 درصد عوامل کنترل بیماری در اختیار  وزارت بهداشت 
است و این وزارتخانه نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند.«
وی افزود: »تا زمانی که واردات، تغذیه، آلودگی هوا و مشکالتی 
از این دست وجود دارد نمی توان از وزارت بهداشت انتظار معجزه 
از  ناشی  مرگ و میر  موارد  درصد   80 حاضر  حال  در  زیرا  داشت 
بیماری های غیر واگیر است. بنابراین تنها راهکار مقابله با این اتفاق 
اجتماعی کردن سالمت است و دیگر از طریق مراکز بهداشتی و 
درمانی نمی توان با این بیماری ها مقابله کرد. بنابراین سواد سالمت 
مردم باید باال برود و یکی از اهداف تشکیل کمیته ملی بیماری های 

غیر واگیر نیز باال بردن همین سواد است.«
رئیسی در خصوص راهکار برون رفت از مشکل کمبود ویتامین 
D، گفت: »متأسفانه یکی از مشکالت بزرگ فعلی در کشور بحث 
کمبود 80 و در برخی موارد 90 درصدی  ویتامین D در بین مردم 
اقدام  انجام شود؛  این مورد  در  باید  اقدام  ازاین رو چندین  است. 
دیگر  اقدام  و  است  جامعه  افراد  به  ویتامین  قرص  دادن  نخست 
لبنیات  مصرف  به  آنها  آوردن  روی  و  مردم  زندگی  سبک  تغییر 
برخی  اقداماتی غنی سازی  نظیر  اقدامات  قبیل  این  بنابراین  است. 
محصوالت لبنی و آرد با ویتامین D و یا توزیع شیر و قرص آهن 
ادامه  باید با جدیت پیگیری شود و اگر این اقدامات  در مدارس 
پیدا نکند ممکن است وضعیت از حالت فعلی هم بدتر شود.«       
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احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با حضور در غرفه سپید 
در نمایشگاه مطبوعات، با گالیه از بی توجهی ها به صنعت داروسازی در چند سال گذشته، 
گفت: انتظار صنعت داروسازی این است که مطالبات آنها در اسرع وقت پرداخت شود و 
نگرانی این است که با ادامه روند فعلی، در آینده نزدیک کشور با مشکالت عدیده ای در 

تأمین داروهای مورد نیاز خود مواجه شود و همین امروز باید به داد این صنعت رسید.«
در ادامه متن مصاحبه سپید را با احمد شیبانی می خوانید:  

سپید: راهکار برون رفت از بحران نقدینگی در حوزه دارو چیست؟
در وهله نخست این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که دارو با هیچ کاال و محصولی قابل 
افراد جامعه  با سالمت  مستقیم  به صورت  که  استراتژیک  است  دارو محصولی  نیست.  مقایسه 
باید تصمیم گیران  به همین دلیل  سروکار دار و نمی توان هیچ محصولی را جایگزین آن کرد. 
اقتصادی و سالمتی کشور به این باور برسند که این محصول یک کاالی استراتژیک است. متأسفانه 
در حال حاضر برخی مسئوالن به این باور نرسیده اند و اگر این باور وجود داشت وضعیت دارو 

به صورت فعلی نبود.
هم اکنون حدود 150 کارخانه داروسازی در کشور وجود دارد. همچنین 2100 قلم دارو در 
بازار دارویی کشور وجود دارد که از این مقدار 1750 قلم تولید داخل و 250 قلم وارداتی است. 
در بخش تولید 97 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. در سال گذشته 46 
میلیارد عدد دارو در کشور مصرف شده که 44 میلیارد عدد از این داروها تولید داخل بوده است. 
بنابراین از همه این عدد و رقم ها می توان نتیجه گرفت که ارزش و پتانسیل تولید داخل چیست.

سپید: اولویت نخست حوزه دارو در وضعیت فعلی چیست؟
متأسفانه در چند سال اخیر تولید دارو در کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و با مشکل مواجه 
شده است. بنابراین اولویت اول در این حوزه بحث نقدینگی و لزوم تزریق منابع مالی و مطالبات 
شرکت های داروسازی است و اگر این اتفاق نیفتد مشکالت جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد. 
لذا باید فکری عاجل برای احیای صنعت داروسازی شود. البته احیای صنعت داروسازی ممکن 
نخواهد بود مگر با تزریق مطالبات صنعت که پول خود اوست و چیز اضافی نیست که داده نشود.
در حال حاضر داروسازان بیش از 4 هزار میلیارد تومان از بخش های دولتی مطالبه دارند که 
همین موضوع باعث شده ذخیره مواد اولیه برخی شرکت های دارویی به اتمام برسد و اگر شرکتی 

هم مواد اولیه داشته باشد تنها برای چند ماه جوابگوی نیاز خواهد بود.
نیاز  باید مورد توجه قرار گیرد که وظیفه دولت تأمین دارو مورد  نیز  این موضوع  همچنین 
مردم است و اگر این دارو توسط شرکت های داخلی تأمین و تولید نشود، مجبور است با صرف 
هزینه ای چند برابر از خارج وارد کند. به عنوان مثال در چند ماه اخیر چند قلم داروی معمولی که 
بدون نسخه هم ارائه می شود، دچار کمبود شد و دولت مجبور شد با صرف هزینه چند برابری 
این داروها را وارد کند. مشکلی که در این مواقع وجود دارد این است که به دلیل کمبود وقت و 
نیاز بازار به دارو، ممکن است در کیفیت داروهای وارداتی خدشه ای وجود داشته است. بنابراین 

درخواست عاجل از تصمیم گیران اقتصادی و دولت این است که اقدام در این حوزه را در اولویت 
قرار دهند و نگذارند شرایط به بن بست برسد.

البته قرار شده تا بخشی از مطالبات پرداخت شود ولی درخواست ما این است که اگر منابع 
به دانشگاه ها داده شده تا برای پرداخت مطالبات داروسازان صرف شود؛ منابع در محل اصلی 

هزینه شود تا صنعت بتواند سرپا بایستد.
سپید: آیا وضعیت فعلی صنعت دارو ناشی از سوء مدیریت های گذشته است؟

اجرا  در  سلیقه ای  و  اعمال نظرهای شخصی  قانون،  علیرغم وجود  موارد  برخی  در  متأسفانه 
صورت گرفته است. البته این نکته نباید فراموشی شود که در دسترس بودن و فراوانی دارو اصل 
انتظار در بحث واردات این  است اما اگر نیاز باشد باید واردات دارو نیز صورت گیرد. ضمنا 
است که داروهایی که به مقدار کافی در داخل تولید می شود نباید وارد کشور شود. متأسفانه در 
مواردی  و در دوره های مدیریتی این اتفاق افتاده که داروهای دارای مشابه داخلی وارد کشور 
شده است و امیدواریم دیگر این قبیل اتفاقات تکرار نشود. از سازمان غذا و دارو و نهادهای 

نظارتی هم این توقع و انتظار را داریم که در برابر این اتفاق ایستادگی کنند.
سپید: در حال حاضر از میزان دقیق کمبودهای دارویی اطالع دارید؟

رقم دقیقی نداریم ولی متأسفانه روز به روز بر تعداد این کمبودها افزوده می شود. طبق اعالم دو 
ماه پیش مدیرکل وقت دارو ذخیره ماده اولیه 750 قلم دارو در حدود دو تا سه ماه است و این یک 
هشدار برای بروز بحران در حوزه کمبودهای دارویی است. امروز نیز هر روز در داروخانه ها بر 
تعداد کمبودها افزوده می شود و این خود هشداری است که اگر به داد دارو و صنعت داروسازی 
رسیده نشود ممکن است موجب روز بحران شود. بنابراین اولویت  در صنعت داروسازی پرداخت 
مطالبات و اصالح قیمت ها است و اگر این اتفاق بیفتد در مراحل بعدی می توانیم مباحثی مانند 

توسعه صادرات، نوسازی چرخه تولید و GMP را دنبال کنیم.
سپید: دلیل تفاوت در آمارنامه های دارویی نهادهای مختلف چیست؟

از سال ها پیش آمارنامه دارویی همه ساله در کشور منتشر می شد ولی چند سالی است که این 
روند متوقف شده و همین امر موجب شده تا عدد و رقم های اعالمی شفافیت نداشته باشد. البته 
در حوزه دارو بسیار راحت می توان به عدد و رقم واقعی رسید زیرا چرخه تولید، توزیع و تأمین 
دارو روند مشخصی دارد و امکان تغییر در این روند بسیار شفاف است. البته ممکن است دالیل 

دیگری نیز در این موضوع دخیل باشد که خود نیازمند علت یابی است.

شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با حضور در غرفه سپیدعنوان کرد:

همین امروز باید به داد صنعت داروسازی برسیم
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ایرنا: عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان 
پزشکی قانونی گفت: »ادعای دارا بودن مجوز داروهای 
از  تبلیغی  اعتیاد  ترک  داروهای  به خصوص  گیاهی 
قدیرزاده  محمدرضا  است.«  دروغ  و  کذب  ماهواره 
افزود: »در تبلیغاتی که توسط ماهواره پخش می شود 
داروها  این  که  می شود  اعالم  اعتیاد  ترک  بحث  در 
صد در صد گیاهی است و مجوز از سازمان غذا و 
دارو آمریکا یا ایران دارد این در حالی است که این 
موضوع ، کامال کذب و این مجوز در هیچ جا ثبت 

نشده است.«
وی اضافه کرد: »متأسفانه تبلیغات در زمینه داروهای 
گیاهی از طریق شبکه های ماهواره ای انجام می گیرد که 
راه هایی جهت متوجه شدن این تبلیغات کذب وجود 
دارد.« قدیرزاده گفت: »سودجویان عنوان می کنند که 
داروهای موردنظر در ماهواره ، صد درصد گیاهی است 
و ماده شیمیایی ندارد این در حالی است که آنالیزهای 
تا  یک  حداقل  می دهد  نشان  قانونی  پزشکی  در  ما 
هفت داروی شیمیایی به این مواد، افزوده شده است.«

عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی 
داروهای  تبلیغ کنندگان  »همچنین  افزود:  قانونی 
موردنظر، عنوان می کنند که دوره درمانی استفاده از 
داروها بسیار کوتاه مدت است، مانند ترک اعتیاد در 
یک ماه انجام می گیرد. درحالی که این تبلیغات کامال 
کذب است و هیچ تأثیر نه تنها در درمان اعتیاد ندارد که 
ممکن است عوارض دیگری را برای فرد مصرف کننده 

به همراه داشته باشد.«
قدیرزاده تأکید کرد: »سودجویان تالش می کنند تا 
مشتری های خود را اغنا کنند و آنها را به سمت مصرف 
داروهای گیاهی غیرمجاز ببرند.« وی به تقسیم بندی 
ماهواره  شبکه های  در  گیاهی  اصطالح  به  داروهای 
اشاره کرد و گفت: »این داروها به چهار دسته داروی 
ترک اعتیاد، الغری، چاق کننده و افزایش قوای جنسی 

تقسیم می شود.«
عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان 
پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: »اینکه چرا مردم گاهی 
به این داروها روی می آورند و فکر می کنند صددرصد 
گیاهی است نیاز به بررسی مسائل جامعه شناختی دارد 
ولی آنچه مسلم است ، این است که اطالع و آگاهی 

مردم در این زمینه باید افزایش یابد.«
خصوص  در  نکته ای  به  درعین حال  قدیرزاده   
آن  و  کرد  اشاره  هم  گیاهی  صد  در  صد  داروهای 
اینکه داروهای یاد شده اگر به درستی مصرف نشود 
خطرات خاص خودش را دارد لذا دارو چه گیاهی و 
چه غیرگیاهی باید مجوز مصرف و اندیکاسیون های 
الغری  داروی  حتی  باشد؛چراکه  داشته  را  مربوطه 
می تواند سبب مرگ فرد شود و ما گزارش هایی از 
این موارد را در این رابطه از طریق وزارت بهداشت 

داشته ایم.«
عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی 
قانونی تأکید کرد: »داروهای گیاهی همه باید تاریخ 
تولید، مصرف و سریال تولید داشته باشند و درصورتی که 
داروی وارداتی باشد نیاز به برچسب ویژه سازمان های 
مربوطه را دارد بنابراین افراد نباید تحت هیچ شرایطی 
را بخورند.«  وی در خصوص  افراد سودجو  فریب 
اینکه چه کسی مسئول رسیدگی به شکایات مربوط به 
داروهای تقلبی گیاهی است گفت: »اگر مردم در این 
زمینه با مشکل مواجه شوند باید به دادسرای جرائم 
پزشکی مراجعه کنند و پس از طرح موضوع این مسئله 
مورد بررسی قرار گیرد همچنین اگر قاضی یا بازپرس، 
اظهارنظرهای  نیز  قانونی  پزشکی  بداند سازمان  الزم 
اعتیاد  ترک  زمینه  در  البته  می کند.  اعالم  را  مربوطه 
شکایت  معموال  شوند  مواجه  مشکالتی  با  اگر  افراد 
نمی کنند تا شناخته نشوند لذا اطالع رسانی و افزایش 

آگاهی مردم بسیار ضرورت دارد.«

ادعای داشتن مجوز داروهای گیاهی 
ترک اعتیاد ماهواره ای کذب است

ایسنا: رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو در خصوص کمبودهایی که ممکن است در برخی ماه ها برای واکسن آنفلوانزا رخ دهد، گفت: »بخش 
برنامه ریزی و پایش بازار سازمان غذا و دارو معموال از میزان مورد نیاز واکسن آنفلوانزا در کشور، برآورد مصرف کرده و بر اساس سابقه مصرف واکسن آنفلوانزا 
در طی سالیان گذشته، برنامه واردات می گذارند. بر این اساس تاکنون تا جایی که اطالع دارم گزارش رسمی خاصی از بازار، مبنی بر کمبود واکسن آنفلوانزا 
نداشتیم. اگر هم کمبودی باشد، معاونت درمان دانشگاه ها و یا بیمارستان ها می توانند با سازمان غذا و دارو مکاتبه کرده و در راستای رفع کمبود اقدام کنند.«
علی واشقانی فراهانی افزود: »البته در برخی موارد ممکن است واکسن به میزان کافی در کشور وجود داشته باشد، اما سهمیه های استانی و توزیع آن 
مناسب نباشد. بر این اساس ممکن است در استانی با کمبود موقت واکسن مواجه شویم. اگر در استانی کمبودی هم باشد ما به اندازه کافی منابع داریم و 
امکان سفارش جدید وجود دارد و اگر احیانا کمبودی ایجاد شود، کمبودها را جبران می کنیم. البته هنوز گزارش رسمی مبنی بر کمبود نداشتیم، اما اگر چنین 

موضوعی رخ دهد، آن را بررسی کرده و سفارش جدید می دهیم.«
وی همچنین به برخی اظهارنظرها مبنی بر تفاوت برندهای مختلف واکسن های آنفلوانزای 
موجود در بازار اشاره و اظهار کرد: »باید توجه کرد که نه تنها انواع مختلف واکسن تفاوت چندانی 
باهم ندارند، بلکه همه آنها واجد استانداردها و کیفیت الزم از جهت ایمنی و اثربخشی هستند. بر 
این اساس سازمان غذا و دارو ابتدا باید مطمئن شود خود دارو یا واکسن سالم است، برای بیمار 
مشکل ایجاد نمی کند و پاسخ درمانی مناسب می دهد. بنابراین ایمنی و اثربخشی واکسن هایی که این 
مسیر را طی کنند، مطابق استانداردها بوده و کیفیت الزم را دارند. بنابراین آنچه با عنوان »بی کیفیت 

بودن واکسن های آنفلوانزا« یا تفاوت میان کیفیت انواع مختلف آنها گفته می شود، درست نیست.«

ایفدانا: مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: »اشد مجازات در انتظار سازندگان فرآورده های 
بهداشتی و آرایشی تقلبی است.« شهریار اسالمی تبار با اشاره به بازدارندگی از تخلف به عنوان هدف غایی تدوین قوانین، افزود: »قانون 
درباره فرآورده ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده را الزام کرده است تا در فرآورده های مذکور برای مثال 
رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز بکار برده نشود که اگر تخطی از ضوابط  موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه 

آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شونده آن ۶ ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.«
وی با بیان اینکه اگر مدت معالجه ای که در پی آسیب  و بیماری ناشی از تخلف به وجود آمده بیشتر از یک ماه باشد افزود: »این مجازات 
می تواند مشمول یک تا سه سال حبس تأدیبی گردد.« اسالمی تبار به مجازات مواد بهداشتی یا آرایشی که موجب نقص زیبایی یا کراهت 

منظر شود نیز تصریح کرد: »مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تأدیبی است که 
اگر این فرآورده ها موجبات نقص یکی از اعضای مصرف کننده شوند نیز بین سه تا ۱۰ سال مجازات 

حبس آن هم با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود.«
مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان 
محصوالت زیر پله ای و غیرمجاز به ویژه آنهایی که ناآگاهانه و سهوی قدم در این راه گذارده اند، 

هشدار داد و گفت:  »اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر 
به مرگ مصرف کننده ای شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و حتی اعدام سرنوشتی است 

که برای آنان رقم خواهد خورد.«

اشد مجازات در انتظار تولیدکنندگان محصوالت آرایشی تقلبیکمبود واکسن آنفلوانزا نداریم

حریرچی با حضور در غرفه سپید خبر داد:

علی اکبر ابراهیمی
 

قائم مقام وزارت بهداشت از جلسه مشترک دولت و مجلس 
در خصوص اعتبارات طرح تحول خبر داد و گفت: »قرار 
است این جلسه امروز در کمیسیون بهداشت مجلس 
و با حضور اعضای کمیسیون برنامه وبودجه، کمیسیون 
بهداشت، وزارت بهداشت و سایر ارگان های ذی ربط 

برگزار شود.«

چرایی اجرا نشدن برخی بسته های طرح تحول
به گزارش خبرنگار سپید، ایرج حریرچی، قائم مقام 
وزارت بهداشت با حضور در غرفه سپید  در خصوص 
چرایی اجرایی نشدن برخی بسته های طرح تحول نظام 
سالمت گفت: »همان گونه که قبال هم اعالم کرده ایم طرح 
تحول نظام سالمت یک پدیده و طرح دینامیک و مستمر 
بوده و اجرای آن ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال نمونه 
این طرح در  سیستم بهداشت و درمان کشور انگلستان از 
حدود سال ۱947 شروع شده و هم اکنون نیز بعد از گذشت 
7۰ سال سیستم در حال اصالح و تغییر و تحول است.«

وی افزود: »علت این تغییر و تحول آن است که در طول 
زمان ماهیت بیرونی بیماری ها و رفتارهای مردم تغییر کرده 
است. ازاین رو نحوه درگیری با بیماری ها، نوع بیماری ها 
اعم از واگیر و غیر واگیر، نوع باکتری های بیماری زا و سواد 
مردم تغییر کرده و سیستم های بهداشت و درمان  مکلف 
هستند تا تغییرات را در سیستم درمانی خود به وجود 
آورند.« سخنگوی وزارت بهداشت در تشریح روند اجرای 
طرح تحول نظام سالمت اظهار داشت: »اجرای طرح تحول 
سالمت در کشور ما در خوش بینانه ترین حالت نیازمند 
سه دوره مدیریتی و حداقل ۱2سال اقدام عملی است. 
البته وزارت بهداشت برای اجرای طرح پیش بینی هایی 

کرده بود ولی با مشکل مواجه شد.«

برخی شرکا بدقولی کردند
حریرچی در توضیح این مشکالت عنوان کرد: »آنچه 
موجب شد برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای موفق تر 
ما  متأسفانه برخی شرکای  بود که  این  عملیاتی نشود 
به خصوص شرکای تأمین کننده منابع مالی بدقولی کردند 
نتوانستند منابع طرح را در اختیار وزارت بهداشت  و 
قرار دهند. ازاین رو در سرعت اجرای طرح و بسته های 
پیش بینی  شده قدری تأخیر به وجود آمد و ما مجبور به 

اعمال تأخیر شدیم.«
قائم مقام وزارت بهداشت با تأکید بر عزم جدی وزارت 
بهداشت برای اجرای دقیق بسته های طرح تحول، تصریح 
اجازه خدشه دار  وجه  هیچ  به  بهداشت  »وزارت  کرد: 
 شدن بسته های اعالمی را نخواهد داد؛ البته برای اجرای 
بسته های جدید که قرار بود با اجرای آنها پوشش ها خاص تر 
شده و افزایش یابد؛ قدری تأخیر به وجود آمده است. البته 

محتوا و اسامی بسته ها اعالم نخواهد شد چراکه اعالم 
بسته های جدید موجب ایجاد توقعات و تبعاتی برای وزارت 
بهداشت و طرح تحول نظام سالمت خواهد شد. بنابراین 
بعد از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بسته ها، 
عناوین و موضوعات آنها رسانه ای خواهد شد. البته این 
روال اعالمی، روشی است که در طول طرح تحول نیز 
رعایت شده و هیچ بسته ای قبل از فراهم شدن شرایط 

اجرای آن، رسانه ای نشده است.«

تأمین اعتبار تعرفه های پرستاری
 نیازمند تصمیم شورای عالی بیمه

حریرچی در واکنش به اظهارات مسئوالن نظام پرستاری 
مبنی بر اینکه اگر دولت و وزارت بهداشت هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری تأمین کند، مشکالت جامعه پرستاری حل خواهد 
شد، گفت: »طرح موضوعات مرتبط با منابع مالی باید 
در شورای عالی بیمه صورت گیرد. البته این موضوع نیز 
در شورای عالی بیمه مطرح است و وزارت بهداشت 
این شور  به  را  این شورا موضوع  از  به عنوان عضوی 
نیازمند  این موضوع خاص  داده است؛ ضمنا  ارجاع  ا 
البته بسته خدمات  بحث در شورای عالی بیمه است. 

پرستاری در منزل که ابتدا توسط وزارت بهداشت به شورای 
 عالی بیمه ارائه شد همانند این طرح بود که با موافقت 

شورای عالی بیمه تصویب و ابالغ گردید.«
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص برخی حواشی 
درباره ادعای درمان بیماری های صعب العالج با روش های 
طب سنتی و اسالمی گفت: »اینگونه اظهارنظرها از آنجا که 
پایه علمی ندارد نباید زیاد مورد توجه قرار گیرد. ضمن 
اینکه وزارت بهداشت از این مراکز و افراد شکایت کرده 
و افرادی نیز در این خصوص محکوم شده و از انجام 

اقدامات پزشکی منع شده اند.«

دستاوردهای چهار ساله مالک قضاوت نباشد
حریرچی در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان مجلس 
مبنی بر اینکه سی درصد طرح تحول به درستی انجام 
شده است، اظهار داشت: »اگر  4 سال از ۱2 سالی که 
برای اجرای کامل طرح در نظر گرفته شده، مالک ارزیابی 
اینکه در مورد بسته های  قرار گیرد درست است ولی 
اجرایی و اعالمی و زمان بندی الزم برای بسته ها، تا جایی 
که می توانستیم تالش خود را انجام داده ایم؛ البته ادعای 
انجام صد در صدی بسته ها را نداریم ولی مدعی هستیم 
که این بسته ها در سطح قابل قبولی انجام شده است. البته 

در خصوص پرداخت ها به کارکنان بیمارستانی و موارد 
مشابه که  باید زودتر صورت می گرفت؛ این ایراد وارد 
است که نتوانسته ایم طبق زمان بندی ها به جلو حرکت 
کنیم. ضمنا وزارت بهداشت در این خصوص وظیفه خود 
را به درستی انجام داده و اگر مشکلی هم وجود داشته 
باشد از سوی تأمین کنندگان منابع مالی طرح بوده است.«

جلسه مشترک دولت و مجلس درباره منابع 
طرح تحول

قائم مقام وزارت بهداشت در پایان از جلسه مهم 
درباره  تصمیم گیری  خصوص  در  مجلس  و  دولت 
اعتبارات طرح تحول نظام سالمت خبر داد و گفت: 
»قرار است امروز جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون 
وزارت  بهداشت،  کمیسیون  مجلس،  برنامه وبودجه 
خصوص  در  ذی ربط  ارگان های  سایر  و  بهداشت 
منابع مالی طرح در مجلس برگزار شود. در این جلسه 
اقدامات  درباره  بهداشت  وزارت  از سوی  گزارشی 
انجام شده و مشکالت پیش روی ادامه اجرای طرح 
ارائه خواهد شد و در آن جلسه تصمیم گیری مهمی 
در خصوص منابع پایدار برای ادامه طرح تحول نظام 

سالمت به عمل خواهد آمد.«
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سازمان غذا و دارو: دبیر کمیته پدافند غیرعامل سازمان غذا و دارو از 
اختصاص بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان اعتبار برای تأمین 
از  اربعین خبر داد. صادق محبی  زائران  دارو و فرآورده های سالمت 
زائرین خواست در طول سفر بنا بر شرط عقل تمام جوانب بهداشتی و 
ضرورت های سالمت را از مصرف غذا تا بهداشت فردی رعایت کنند 
و درصورتی که دارویی توسط پزشک برای آنها تجویز شده است حتما 

آن را همراه داشته باشند.
وی افزود: »افزایش آگاهی مردم دراین باره و عدم استفاده از محصوالت 
غیر اصیل و خارج از چرخه مورد تائید سازمان غذا و دارو کمک شایانی 
به تأمین سالمت آنها خواهد کرد.« محبی با تأکید بر چینش موزاییکی 
سیستم برای چابک و توانمندسازی حوزه پدافند غیرعامل، گفت: »هر 
سیستم باید توانمندی این را داشته باشد که در شرایط دشوار و بحران، 

فارغ از وابستگی به مرکز و محور راهبری سامانه اصلی بتواند از پس 
چالش ها برآید.«

محبی تصریح کرد: »الزمه رسیدن به چنین هدفی، انجام مطالعات متکی 
به مانورهای واقعی و به اصطالح در مقیاس یک به یک است که امیدواریم 
این اتفاق رنگ عملیاتی به خود بگیرد.« وی یادآور شد: »مبحث پدافند 
غیرعامل اگرچه از حوزه نظامی آغاز شد اما کارکرد آن تمام شئون فردی 

و اجتماعی انسان را دربر می گیرد.«
دبیر کمیته پدافند غیرعامل سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »پر بیراه 
نگفته ایم اگر بگوییم جمله معروف پیشگیری قبل از درمان عصاره وجودی 
و تعریف تمام و کمال حوزه پدافند غیرعامل است.« وی تأکید کرد: »برای 
انجام اقدامات کاربردی و بزرگ در این حوزه باید از افرادی دارای تفکر 
استراتژیک و پیشرو بهره برد. البته ما به طور دائم، رصد و پایش فرآورده های 
دارویی، آرایشی و بهداشتی و غذایی را چه از منظر کمی و چه کیفی انجام 

داده و مراقبت می کنیم خللی در چرخه تأمین و توزیع آنها ایجاد نشود.«

اختصاص یک میلیارد و سیصد میلیون تومان اعتبار برای داروی زائران اربعین

جلسه مشترک دولت و مجلس در خصوص منابع پایدار طرح تحول سالمت
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نمودارهاي تعیین میزان خطر بیماري هاي قلبی عروقی را 
در افرادي که بیماري عروق کرونر قلب، سابقه سکته قلبی 
یا مغزي یا بیماري آترواسکلروتیک نداشته اند، برآورد 
می کنند. این ابزار براي مشخص کردن افراد با خطر قلبی 
عروقی باال و براي ترغیب بیماران جهت تغییر رفتار و در 
صورت لزوم تجویز داروهاي کاهنده فشارخون و لیپید و 
آسپیرین کمک می کند. جهت افرادي که سابقه سکته قلبی 
یا سکته ایسکمیک مغزي داشته و همچنین براي افرادي که 
مساوي یا بیش از 20 درصد در معرض خطر وقوع سکته 
قلبی و مغزي کشنده یا غیرکشنده در ده سال آینده هستند، 

درمان دارویی باید انجام شود:
 80 )روزانه   ASA سالیسیلیک  استیل  اسید  تجویز   

میلی گرم( براي افرادي که سابقه سکته قلبی دارند، 
 تجویز ضدانعقاد براي افراد در معرض خطر متوسط و 
باالي فیبریالسیون دهلیزي غیر دریچه اي و براي مبتالیان 

به تنگی دریچه میترال و فیبریالسیون دهلیزي،
 تجویز اسید استیل سالیسیلیک ASA با دوز پایین براي 

سکته ایسکمیک مغزي،
 براي افراد با میزان خطر 30 درصد و باالتر:

- تجویز داروي کاهنده چربی خون همچون استاتین
- تجویز داروهاي کاهنده فشارخون، مانند تیازیدها )در 
افرادی که فشارخون پایدار مساوي یا بیش از 90 میلی متر 

جیوه دارند(

درمان و کنترل فشار خون باال
 در افرادي که مساوي یا بیش از 20 درصد در معرض 
خطر ده ساله حمالت قلبی و مغزي هستند و فشارخون 
پایدار مساوي یا بیش از 140 روي 90 سیستولیک دارند، 

داروهاي کاهنده فشارخون تجویز می شود.
 داروهاي اصلی شامل موارد ذیل است: داروهاي مدر 
 ،)CCB( کلسیمی  کانال  کننده هاي  بلوك  )تیازیدي(، 
 ،)ARB( آنژیوتانسین  گیرنده  کننده هاي  بلوك 

،)ACEI مهارکننده هاي آنزیم مبدل آنژیوتانسین
 جهت کمک به کنترل فشار خون باال آموزش تغذیه 

مناسب داده می شود.
 جهت دریافت رژیم غذایی درمانی به کارشناس تغذیه 

ارجاع داده می شود.
نکته

 در بیماران با سن کمتر از 55 سال تجویز دیورتیک 
تیازیدي یا مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتاسین با دوز پایین 

ارجحیت دارد.
 در بیماران با سن بیش از 55 سال داروهاي بلوك کننده 
کانال کلسیم یا دیورتیک هاي تیازیدي با دوز پایین تجویز 

می شود.
 در صورت عدم تحمل به داروهاي مهار کننده آنزیم 
تبدیل کننده آنژیوتانسین یا براي زنان در سنین باروري، 

تجویز بتابلوکرها ارجحیت دارد.
توصیه

 قبل از تجویز ACEI میزان پتاسیم و کراتینین سرم 
اندازه گیري شود. 

درمان و کنترل دیابت
 مداخالت شیوه زندگی براي پیشگیري از دیابت نوع 

دو 
 توصیه به همه بیماران جهت در اولویت قرار دادن مواد 
غذایی با اندکس گلیسمیک پایین )مانند لوبیا، عدس، جو 
و میوه هاي کم شیرین( به عنوان منبع کربوهیدارت ها در 

رژیم غذایی
 توصیه به همه بیماران جهت انجام فعالیت بدنی منظم 

روزانه متناسب با توانایی جسمی بیمار
 براي بیماران دیابتی نوع 2 که قند خون آنها با رژیم 
غذایی کنترل نمی شود، چنانچه نارسایی کلیه یا بیماري کبد 
مقدار  و  شده  تجویز  متفورمین  ندارند،  هیپوکسی  یا 

متفورمین به منظور کنترل مطلوب قند خون، تنظیم شود.
 در کسانی که منع مصرف متفورمین دارند از یک 

سولفونیل اوره استفاده شود.
 در بیمارانی که با حداکثر دوز متفورمین، قند خون آنها 

کنترل نمی شود، یک سولفونیل اوره اضافه شود
 براي بیماران دیابتی که فشارخون مساوي یا بیش از 
140/90 میلی متر جیوه دارند، یک داروي کاهنده فشار 

خون تجویز شود.
 براي کلیه بیماران دیابتی 40 ساله و باالتر یک استاتین 

همچون آتورواستاتین تجویز شود.
 براي کلیه بیماران دیابتی باالي 50 سال که حداقل یک 
عامل خطر بیماري هاي قلبی عروقی )سابقه خانوادگی 
باال،  فشارخون  زودرس،  قلبی عروقی  بیماري 
دیس لیپیدمی، مصرف دخانیات و سابقه بیماري کلیوي 
مزمن با یا بدون میکروآلبومینوري( دارند، اسید استیل 

سالیسیلیک ASA روزانه 80 میلی گرم( تجویز شود.
 توصیه هاي الزم در مورد بهداشت پا، کوتاه کردن 
ناخن ها، درمان پینه و پوشش مناسب براي پاها انجام شده 
و میزان خطر ایجاد زخم پا به کمک روش هاي ساده اي 

چون مشاهده و تست حس توسط مونوفیالمان یا نوك 
سوزن، سنجیده شود.

و  بارداري  )دیابت  بارداري  حین  و  قبل  مراقبت   
خانم هاي باردار دیابتی( از جمله آموزش بیمار و کنترل 

جدي تر قند خون
 غربالگري رتینوپاتی با معاینه ساالنه چشم بیماران 

)ارجاع به سطح 2(
کننده  تبدیل  آنزیم  مهارکننده هاي  با  دارودرمانی   
بیماري هاي  پیشرفت  از  جلوگیري  براي  آنژیوتاسین 

کلیوي
- داروهاي ACEI یا دیورتیک هاي تیازیدي با دوز پایین 
به عنوان خط اول درمان فشارخون محسوب می شوند اما 
بتابلوکرها براي شروع درمان توصیه نمی شوند. البته در 
صورت وجود منع مصرف ACEI یا تیازیدها می توان از 

بتابلوکر استفاده کرد.
عوامل  مصرف  به علت  که  دیابتی  بیماران  براي   
هیپوگلیسیمیک دچار افت قند خون شده اند و هوشیار 
نیستند یا قند خون کمتر یا مساوي 50 میلی گرم در دسی لیتر 
دارند، میزان 50 میلی لیتر از محلول گلوکز هیپرتونیک 50 

درصد طی 1 تا 3 دقیقه به صورت وریدي تزریق شود.
 آموزش تغذیه مناسب به بیمار جهت کمک به کنترل و 

تثبیت قند خون
 ارجاع به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی 

درمانی
نکته مهم: در بررسی هاي انجام شده مشخص شده که 
میزان اثربخشی درمان در بیماران شناخته شده دیابتی در 
روستاها بیشتر از شهرها بوده که این امر به دلیل آموزش 
مناسب نحوه مصرف صحیح دارو توسط بهورزها و مراقبت 
و پیگیري مستمر بیماران دیابتی در روستاها است، لذا تاکید 
می شود که پس از تجویز دارو توصیه هاي الزم در زمینه 
نحوه مصرف صحیح و مستمر داروها به بیماران داده شود.

درمان و کنترل دیس لیپیدمی
 جهت کلیه افراد با احتمال خطر ده ساله سکته هاي قلبی 
و مغزي مساوي یا بیش از 30 درصد تجویز یک استاتین 

)آتورواستاتین( ضروري است.
 درصورت اختالل پروفایل لیپید، مطابق دستورالعمل 

پزشک برنامه ایراپن اقدام شود.
 آموزش تغذیه مناسب به بیمار جهت کمک به کنترل 

لیپیدهاي خون 
 ارجاع به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی 

مناسب.
نکته مهم: درمان دیابت، فشارخون باال و هیپرلیپیدمی 
مطابق دستورالعمل پزشک ایراپن است و مطالب فوق 

جمع بندي کلی نکته هاي درمانی است.

پیشگیري و کنترل بیماري فشارخون باال
تشخیص فشار خون باال

 افرادي که هنگام ارزیابی اولیه، فشار خون مساوي یا 
بیش از 140/9 میلی متر جیوه داشته باشند، پس از تعیین 
توسط  مغزي  و  قلبی  سکته هاي  ساله  ده  خطر  میزان 
کارشناس مراقب سالمت یا بهورز به پزشک مرکز بهداشتی 
درمانی معرفی )ارجاع غیرفوري( می شوند. وظیفه پزشک 
متن  )طبق  بیماري  تشخیص  و  مشکوك  افراد  ارزیابی 
آموزشی( است. براي تشخیص بیماري فشار خون اخذ 
شرح حال، معاینه فیزیکی واندازه گیري فشار خون به 

ترتیب باید رعایت شوند:

شرح حال
در شرح حال به نکات زیر باید توجه داشت:

◙ سابقه فشارخون باال 
از  سوال  و  ضدفشارخون  داروهاي  مصرف  سابقه   ◙

عوارض جانبی این داروها 
◙ بررسی سابقه مصرف مکمل هاي غذایی )ویتامین د، 

کلسیم، اسید فولیک، فروسولفات، ...(
نارسایی قلب،  بیماري عروق کرونر،  به  ابتال  ◙ سابقه 
بیماري عروق مغز، بیماري عروق محیطی، بیماري کلیوي، 

دیابت، اختالالت چربی خون، نقرس، اختالالت جنسی
زودرس،  کرونر  عروق  بیماري  خانوادگی  سابقه   ◙
فشارخون باال، سکته هاي مغزي، دیابت، اختالالت چربی 

خون و بیماري کلیوي
◙ بررسی عالئم مربوط به علل فشارخون باالي ثانویه 
)سردرد، تعریق، طپش قلب حمله اي در فئوکروموسیتوم 
در  ناگهانی  طور  به  عضالنی  کرامپ  و  ضعف  و 

هیپرآلدوسترونیسم(
◙ بررسی تغییر وزن، نمایه توده بدنی، میزان فعالیت بدنی، 

مصرف دخانیات 
◙ تاریخچه مصرف داروهاي گیاهی یا شیمیایی با نسخه 

یا بدون نسخه 
◙ بررسی و اطالع از الگوي رژیم غذایی )الکل، نمک، 

چربی اشباع شده و کافئین( 
◙ بررسی تبعیت از رژیم غذایی خاص )رژیم دیابتی، 

فشار خونی...( 
◙ تجزیه و تحلیل عوامل محیطی، اجتماعی، روانی مانند 

موقعیت خانوادگی و شغلی و سطح تحصیالت

معاینه فیزیکی
معاینه فیزیکی فرد شامل موارد زیر است:

◙ اندازه گیري فشارخون دوبار به فاصله دو دقیقه در حالت 
خوابیده یا نشسته و ایستاده از هر دو دست و مبنا قراردادن 
فشارخون باالتر به عنوان فشارخون فرد و اندازه گیري 
فشارخون پا )جهت رد کوارکتاسیون آئورت( در موارد 

اختالف کیفیت نبض در اندام هاي فوقانی و تحتانی

◙ اندازه گیري BMI و نسبت دورکمر به دور باسن
◙ بررسی وریدهاي ژوگولر از نظر اتساع آنها و موج هاي 

غیرطبیعی 
◙ بررسی نبض هاي کاروتید، فمورال و نبض هاي محیطی 

دیگر
◙ بررسی اندازه تیروئید و قوام آن 

◙ معاینه قلب به منظور کشف ناهنجاري در rate، ریتم، 
S4 و S3 سوفل ،click ،بطنی heave وجود

◙ معاینه ریه ها و بررسی وجود رال و برونکواسپاسم )ویز(
◙ معاینه شکم، بررسی وجود bruit درشکم و فالنک ها، 

کلیه بزرگ، ضربان آئورت شکمی
◙ بررسی اندام ها و ضمایم پوستی اندام هاي تحتانی و 

وجود ادم
◙ بررسی نورولوژیکی وجود یا عدم وجود شواهدي دال 

بر بیماري نورولوژیکی مانند فلج اندام ها

اندازه گیري فشار خون
توجه  مورد  باید  زیر  نکات  فشارخون  اندازه گیري  در 

قرارگیرد:
از  قبل  دقیقه   5 حداقل  )بیمار  بیمار  کامل  آرامش   ◙
اندازه گیري فشارخون در یک اتاق آرام استراحت کرده 

باشد(
◙ انتخاب بازوبند متناسب با اندازه بازوي خود )حداقل 
طول و عرض کیسه الستیکی درون بازوبند به ترتیب 80 

درصد و 40 درصد قسمت میانی بازو باشد(
◙ عدم مصرف قهوه، سیگار و غذا و عدم انجام فعالیت بدنی 
شدید و تخلیه کامل مثانه نیم ساعت قبل از اندازه گیري 

فشارخون بیمار
◙ افراد سالخورده یا مبتال به دیابت ممکن است کاهش 
داشته  هیپوتانسیون(  )ارتواستاتیک  وضعیتی  فشارخون 
باشند. وجود این حالت در انتخاب داروهاي ضدفشارخون 
کمک کننده است. به طور طبیعی فشار دیاستول و سیستول 
افراد در حالت ایستاده به ترتیب افزایش و کاهش مختصري 
می یابد. کاهش فشارخون سیستولیک به میزان بیش از 20 
میلی متر جیوه نشانگر ارتواستاتیک هیپوتانسیون است، 
این حالت معموال در افرادي که به دلیل فشارخون باال دچار 
آسیب هاي عضوي نظیر کاردیومگالی، CHF، یا بیماري 

عروقی شده اند بیشتر مشاهده می شود.

تعریف فشارخون
 فشارخون به دو عامل مهم یکی برون ده قلب، یعنی مقدار 
خونی که در هر دقیقه به وسیله قلب به درون شریان آئورت 
پمپ می شود )حدود 6-5 لیتر( و عامل دیگر مقاومت رگ، 
یعنی مقاومتی که بر سر راه خروج خون از قلب در رگ ها 
وجود دارد، بستگی دارد. فشار خون حاصل ضرب برون ده 
قلب و مقاومت عروق محیطی است. با تغییر برون ده قلب 

یا مقاومت رگ، مقدار فشارخون تغییر می کند.

 طبق آخرین گزارش موسسه ملی قلب و ریه و خون 
NHLBI و هشتمین گزارش کمیته ملی مشترك براي 
باال  ارزشیابی و درمان فشارخون  پیشگیري، شناسایی، 
JNC8 و طبقه بندي جدید براي افراد 18 سال و باالتر، 
جیوه،  میلی متر   120/80 از  کمتر  طبیعی  فشارخون 
میلی متر جیوه،  باال 120-139/80-89  پیش فشارخون 
فشارخون باالي درجه یک 99-159/90-140 میلی متر 
جیوه، و فشارخون باالي درجه دو 160/100 میلی متر جیوه 

و بیشتر در نظر گرفته شده است.
 در این طبقه بندي آستانه فشار خون بدون در نظر گرفتن 

سایر عوامل خطر و بیماري هاي همراه تعیین شده است.
 اگر فشارخون به طور دائمی و طی چندین اندازه گیري 
و در چند موقعیت مختلف باالتر از حد طبیعی باشد، به آن 
فشارخون باال می گویند. فشارخون یک پدیده همودینامیک 
است که تحت تاثیر عوامل زیادي قرار دارد. تاثیر این عوامل 
و شرایط بر فشارخون مهم است و اغلب سبب افزایش 
فشارخون بیش از 20 میلی متر جیوه می شوند. فشارخون در 
طول روز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت بدن، 
فعالیت مغز، فعالیت گوارشی، فعالیت عضالنی، تحریکات 
عصبی، تحریکات دردناك، مثانه پر، عوامل محیطی مثل 
دماي هوا و میزان صدا، مصرف دخانیات، الکل، قهوه و دارو 
تغییر می کند. در زمان اندازه گیري فشارخون در هر شرایطی 
مانند مطب، بیمارستان، داخل آمبوالنس و خانه باید عوامل 

تاثیر گذار بر فشارخون به دقت مورد توجه قرار گیرد.
 فشارخون باال دو نوع اولیه و ثانویه دارد. در نوع اولیه 
که 95 درصد بیماران فشارخونی را شامل می شود علت 
بروز فشارخون باال مشخص نیست و عوامل خطري مانند 
سن باال، جنس مرد، مصرف زیاد نمک، چاقی، دیابت و 
سابقه خانوادگی در بروز آن دخالت دارند. در نوع ثانویه 
تقریبا علت تمام انواع فشارخون ثانویه، تغییر در ترشح 
هورمون ها یا کارکرد کلیه ها است. بیماري هاي زمینه اي 
مانند بیماري هاي پارانشیمی کلیه، آلدوسترونیسم اولیه، 
سندروم  و  آئورت  کوارکتاسیون  فئوکروموسیتوم، 
ثانویه  باالي  فشارخون  بروز  عامل  مهم ترین  کوشینگ 
هستند. این نوع فشارخون باال با درمان به موقع بیماري هاي 

زمینه اي، قابل برگشت به مقدار طبیعی است.
 البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل متعددي مانند 
وراثت، محیط، حساسیت به نمک، سطح رنین پالسما، 
میزان حساسیت به انسولین و یون هایی مثل سدیم، کلر، 
کلسیم و عواملی مثل نژاد، اختالل چربی خون، سیگار 
و الکل نیز می توانند بر فشارخون تاثیر به سزایی داشته 

باشند.
ادامه دارد...

منابع: 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر

دستورالعمل اجرایی و محتواي آموزشی پزشک )2(

پروتکل درمانی  فشارخون باالو دیابت
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سؤاالتپرانترنی-چشمپزشکی
برای آزمون  آماده شوید

4 کودک 4 ساله ای با افتادگی پلک چشم راست مراجعه کرده 
است. در معاینه محور بینایی این چشم گرفتار نیست. در 
ضمن این کودک ایزوتروپی دارد و به صورت متناوب با هر دو چشم 
فیکساسیون انجام می دهد. وی دچار دوربینی باال و برابر دو طرفه 
است. این کودک در معرض خطر کدامیک از انواع آمبلیوپی قرار 

دارد؟ )قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
  Strabismic amblyopia )الف

 Ametropic  amblyopia )ب
 Deprivation  amblyopia )ج
 Occlusional  amblyopia )د

 توضیح: آمتروپیک آمبلیوپی: بیمارانی که عیب انکساری دو 
طرفه باال و برابر دارند و قبال با عینک های مناسب اصالح نشده اند 

ممکن است به سمت آمبلیوپی پیشرفت کنند. 
 پاسخ: ب 

1 درمان دارویی مناسب گلوکوم، در خانم جوان بارداری 
که سابقه آسم و نارسایی قلب دارد کدام است؟ )قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( دورزوالمید

ب( تیمولول 
ج( مانیتول

د( التانوپروست  
 توضیح: 

1- در بیماران با نارسایی قلبی - ریوی و نارسایی کلیه، مانیتول 
باید با احتیاط فراوان مصرف شود. 

 ،COPD ،2- مصرف تیمولول در آسم ریوی یا سابقه ابتالی به آن
نارسایی آشکار قلب، شوک با منشاء قلبی، بلوک دهلیزی بطنی 

درجه 2 و 3 و برادیکاردی سینوسی کنتراندیکه است. 
اثر  با  که   F2  α پروستاگالندین  مشتق  یک  التانوپروست   -3
و  شده   Uveoscleral جریان  افزایش  سبب  آن  برگیرنده های 
بدین وسیله فشار چشم را پایین می آورد. التانوپروست چون مشتق 
پروستاگاندین F2  α است بهتر است در حاملگی مصرف نشود. 
4- دورزوالمید مهارکننده کربنیک آنهیدراز است که موجب کاهش 
ترشح زاللیه می شود. مطالعه ثابت شده ای در مورد اثر دوزوالمید 
احتیاط  با  بایستی  لیکن  ندارد،  وجود  انسان  نوزاد  و  جنین  در 

مصرف شود. 
 پاسخ: الف   

5 کدامیک از چشم های زیر دیرتر دچار پیر چشمی می شوند؟ 
)قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 

الف( چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون تطابق 
در نقطه ای جلوی شبکیه تشکیل می شود. 

ب( چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون تطابق 
در نقطه ای روی فووه آ تشکیل می شود.

ج( چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون تطابق 
در نقطه ای پشت شبکیه تشکیل می شود. 

د( چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون تطابق 
در هر دو نصف النهار اصلی در پشت شبکیه تشکیل می شود.  

 توضیح: در نزدیک بینی در چشم بدون تطابق اشعه موازی نور 
در قسمت جلوی شبکیه متمرکز می شود. در دوربینی، تصویر در 
پشت شبکیه متمرکز می شود.  حال با توجه به تعاریف باال، افرادی 
که دچار دوربینی هستند زودتر دچار پیرچشمی )نیاز به عینک نزدیک( 
می شوند، برعکس افراد نزدیک بین در سنین باالتری دچار پیرچشمی 

)نیاز به عینک نزدیک( می شوند. 
 پاسخ: الف 

8 شیرخوار 2 ساله ای، با افتادگی پلک راست از بدو تولد 
نزد شما آورده شده است. در معاینه پتوز در حد 3 میلی متر 
در پلک فوقانی چشم راست مشهود بوده و محور بینایی کودک 
گرفتار نشده است. در رتینوسکوپی آستیگماتیسم حدود 3 دیوپتر 
در همین چشم وجود دارد. معاینه چشم مقابل نرمال است. اقدام 
مناسب بعدی کدام است؟ )قطب 9 کشوری )دانشگاه مشهد((

الف( فعال اقدامی الزم نیست  
ب( تجویز عینک اصالحی 

ج( تجویز عینک همزمان با بستن چشم مقابل  د( جراحی پتوز 
چشم راست در اولین فرصت 

 توضیح:  
پتوز مادرزادی: پتوز مادرزادی معموال به علت تکامل غیرطبیعی 
عضله لواتور پلکی در دوران جنینی ایجاد می شود. در صورتی 
که محور بینایی گرفتار باشد یا به علت فشار پلک، آستیگماتیسم 
باال ایجاد شده باشد درمان سریع پتوز برای جلوگیری از تنبلی 

چشم الزم است. 
 پاسخ: د

7 در کدامیک از گزینه های زیر توصیف آناتومیکی صحیحی از 
ساختار چشمی ارائه شده است؟ )قطب 9 کشوری )دانشگاه 

مشهد((
الف( اطاقک قدامی: فضایی محدود شده بین قرنیه و عدسی داخل چشمی 

حاوی زاللیه 
ب( فووه آ: نازک ترین بخش شبکیه حاوی صرفا سلول های مخروطی

ج( کارونکل: چین ملتحمه ای پر عروق مملو از سلول های گابلت 
د( تارس: بافت همبند متراکم پشت پلک با اتصال به لبه اربیت 

 توضیح: 
1- اطاقک قدامی: فضایی است که در قدام توسط قرنیه و در خلف توسط 
عنبیه و دهانه مردمک محدود شده است. حدود 3 میلی متر عمق دارد و 
توسط مایع زاللیه پر شده است. در زاویه اطاقک قدامی شبکیه ترابکوالر 

قرار گرفته است.  
2- فووه آ: در مرکز ماکوال، فووه آ )Fovea( قرار دارد که عمدتا از سلول های 
مخروطی تشکیل شده و مسؤل دید رنگ و حدت بینایی دقیق است. 
فووئوال )Foveala( یک فرورفتگی در مرکز فووه آ است که نازک ترین 
بخش شبکیه است. لذا فووئوال نازک ترین قسمت شبکیه است و نه فووه آ  
 Plica 3- کارونکل: ساختاری بیضی شکل و پرعروق است که روی
Semilunaris چسبیده است. کارونکل دارای غدد سبابه و موهای ظریف 
و بی رنگ است. چین نیمه هاللی یا Plica Semilunaris مملو از 

سلول های گابلت است و نه کارونکل. 
4- صفحات تارس: در عمق پلک در مجاورت ملتحمه صفحات تارس قرار 
دارند. این صفحات از بافت همبند متراکم تشکیل شده اند. تارس ها توسط 

لیگامان های پلکی داخلی و خارجی به لبه اربیت چسبیده اند. 
 پاسخ: د 

9 شما به عنوان پزشک مسؤل یک مرکز بهداشتی درمانی 
نابینایی  از  پیشگیری  برنامه  قالب  در  در جنوب کشور 
ناشی از تراخم تصمیم به انجام غربالگری می کنید. کدامیک از 
گروه های هدف زیر را برای این منظور انتخاب می کنید؟ )قطب 

9 کشوری )دانشگاه مشهد((
الف( معاینه بدو تولد در نوزادان با سابقه خانوادگی  

ب( افراد باالی 40 سال با تریکیازیس 
ج( معاینه کودکان زیر 5 سال در پایش های رشد  

د(معاینه مادران باردار با سابقه خانوادگی مثبت 
 توضیح: معموالً غربالگری برای یافتن موارد تراخم در 
ایستگاه های سالمت در روستاها، مدارس یا کلینیک های مراقبت 
پیش از تولد انجام می شود. به کودکان زیر 5 سال باید توجه ویژه 

شود چراکه آنها در معرض خطر بیشتری هستند. 
 پاسخ: ج

11 آقای 50 ساله، با قرمزی و ترشح چرکی چشم راست 
مراجعه کرده است. درمعاینه اریتم ملتحمه همراه با واکنش 
پاپیلری و ترشح موکوپوروالنت مشهود است. بیمار عالیم خود 
را از حدود یک ماه قبل ذکر می کند که بهبود نداشته است. کدامیک 
از میکرو ارگانیسم های زیر می تواند عامل ایجاد کننده این وضعیت 

باشد؟ )قطب 9 کشوری )دانشگاه مشهد((
الف( استرپتوکوک پنومونیه 

ب( هموفیلوس آنفلوآنزا 
ج( نیسریا گونوره آ 
د( استاف اورئوس 

 توضیح: 
علل کونژنکتیویت علل فوق حاد )چرکی(: شروع عالئم کمتر از 

24 ساعت 1- نایسریا گونوره 2- نایسریا مننژیتیدیس 
علل حاد یا تحت حاد: شروع عالئم بین چند ساعت تا چند روز 
1- استرپتوکوک پنومونیه 2- هموفیلوس 3- هموفیلوس آنفلوآنزا 
علل مزمن: وقتی عالئم بیش از 2 هفته طول بکشد 1- استافیلوکوک 

   Moraxella Lacunata -2 اورئوس
 پاسخ: د 

10 خانم60 ساله دیابتیک، با شکایت از دوبینی از دو روز 
قبل مراجعه کرده است. در شرح حال، سابقه ای از ترومای 
دوران کودکی و نیز جراحی کاتاراکت چشم راست خود را ذکر 
می کند. اولین اقدام و بررسی این بیمار کدام است؟ )قطب 9 

کشوری )دانشگاه مشهد((
الف( بستم چشم راست و چک مجدد دوبینی  

ب( ارزیابی کامل نورولوژیک 
  Brain MRI )ج

د( بررسی رفلکس مردمکی 
 توضیح: اولین اقدام در برخورد با دوبینی این است که 
باید مشخص شود دوبینی تک چشمی است یا دوچشمی. یعنی 
آیا در صورت پوشیده شدن یک چشم برطرف می شود یا خیر. 

 پاسخ: الف 

2 آقای 35 ساله ای به علت سوختگی ناشی از ریختن آهک 
در چشم به درمانگاه مراجعه کرده است، بیمار درد شدید 
دارد و در معاینه عالوه بر قرمزی چشم، جزئیات عنبیه به علت 
محیط   2/3 عروق خونی  و  نیست  ارزیابی  قابل  قرنیه  کدورت 
لیمبوس مسدود شده است. کدامیک از اقدامات زیر در این بیمار 

کمتر توصیه می شود؟ )قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( قرص سیپروفلوکساسین خوراکی هر 12 ساعت 

ب( قطره بتامتازون هر 3 ساعت یک قطره 
ج( قطره آتروپین هر 8 ساعت یک قطره

د( قرص ویتامین C   2 گرم در روز 
 توضیح: سوختگی شیمیایی چشم: 

اساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در 
اسرع وقت است. به محض بروز حادثه باید فورا چشم ها را با 
آب شستشو داد. مهم نیست که آب استریل باشد یا نباشد، عالوه 

بر شستشو اقدامات دیگر درمانی عبارتند از: 
و  درد  کاهش  جهت  آتروپین  ویژه  به  سیکلوپلژیک  قطره   -1

پرخونی چشم
2- قطره کورتیکواستروئید جهت کاهش التهاب استفاده می شود. 
3- مهار کننده های کربنیک آنهیدراز مثل استازوالمید جهت کاهش 

فشار چشم 
4- قطره آنتی بیوتیک مثل کلرامفنیکل جهت جلوگیری از عفونت 
5- ویتامین C سیستمیک )2 گرم در روز( در سوختگی های شدید  

6- استفاده از پماد و قطره مرطوب کننده 
داکسی سیکلین  و  سیستئین  )استیل  کالژناز  مهارکننده های   -7

سیستمیک( 
 پاسخ: الف 

همیشگی  بودن  خیس  از  ماهه ای  چهار  شیرخوار  مادر   3
او  راست  در چشم  موکوسی  ترشحات  وجود  و  مژه ها 
شکایت دارد. در معاینه قرنیه شفاف است و بلفاروسپاسم دیده 
نمی شود. کدام گزینه را بیشتر توصیه می کنید؟ )قطب 10 کشوری 

)دانشگاه تهران(( 
داکریوسیستوراینوستومی  انجام  الف( 

    )Dacryocystorhinostomy(
ب( انجام پروبینگ در اسرع وقت 

ج( ماساژ کیسه اشکی 
 )Turbinate infrature( شکستن توربینیت تحتانی )د

 توضیح: انسداد مادرزادی مجرای نازوالکریمال 
تعریف: شایعترین اختالل مادرزادی دستگاه اشکی انسداد مجرای 

نازوالکریمال است. 
عالئم بالینی: اشکریزش، ترشحات موکوسی روی مژه ها، خیس 
بودن مژه ها، خروج مواد موکوسی و اشکی با فشار بر کیسه اشکی 
نکته: اشکریزش ناشی از انسداد مجرای نازوالکریمال از اشکریزش 
در گلوکوم مادرزادی توسط قرنیه شفاف و فقدان بلفارواسپاسم 

افتراق داده می شود. 
و  متناوب  صورت  به  مادر  توسط  اشکی  کیسه  ماساژ  درمان: 
تجویز آنتی بیوتیک موضعی درمان اولیه است، در صورت عدم 
بهترین زمان انجام شود  باید  اشکی  Probing مجرای  پاسخ، 
Probing )میل زدن( 12- 10 ماهگی است، اما اگر قبل از این 
زمان داکریوسیستیت حاد ایجاد شده باشد باید بعد از برطرف 
شدن فاز حاد )نه در زمان عفونت حاد(،Probing صورت پذیرد. 

 پاسخ: ج 

6 مطالب زیر در مورد کدام قطره چشمی است؟ )قطب 10 
کشوری )دانشگاه تهران(( در بیماران مستعد به گلوکوم بازاویه 
تنگ می تواند سبب بروز حمله حاد گلوکوم شود،پدیده احتقان واجهشی 
)Rebound( پس از مصرف طوالنی مدت آن ممکن است دیده 
شود و در بیماران مسن به ویژه در صورت وجود بیماری های قلبی 

- عروقی فشار خون باال و پرکاری تیروئید توصیه نمی شود.
 Dexamethasone )الف
 Timolol Maleate )ب

 Atropine sulphate )ج
 Naphazoline HCI )د 

 توضیح: 
1- از نفازولین نباید بیش از 4- 3 روز استفاده کرد. 

2- از نفازولین در گلوکوم زاویه تنگ یا استعداد به آن نباید استفاده 
کرد؛ چراکه نفازولین با گشاد کردن مردمک موجب حمله گلوکوم 

با زاویه تنگ می شود. 
و  هیپرتانسیون  عروقی،   - قلبی  بیماری های  به  مبتالیان  در   -3

هیپرتیروئیدی نباید مصرف شود. 
4- پدیده احتقان واجهشی )Rebound( پس از مصرف درازمدت 

ممکن است مشاهده شود. 
 پاسخ: د 

کـامران  احمـدی

12 مرد جوانی 3/5 ساعت قبل از مراجعه به اتفاقات حدود 
50 سی سی متانول )الکل متیلیک( مصرف کرده است. کدام 
اقدام درمانی زیر اثر مناسبی در کاهش عوارض چشمی بیمار دارد؟ 

)قطب 5 کشوری )دانشگاه شیراز((
الف( وادار کردن بیمار به استفراغ ظرف چند ساعت آینده 

ب( تجویز ویتامین K تزریقی 
ج( تجویز اتانول به میزان 0/5 سی سی برحسب کیلوگرم وزن بدن 

د( شستشوی معده 
فرمیک  اسید  شامل  متیلیک  الکل  متابولیت های  توضیح:   
می شوند.  شبکیه  و  بینایی  عصب  به  آسیب  موجب  فرمالدئید  و 
چون مسمومیت با الکل یک پدیده حاد و گرفتاری عصب بینایی 
این  درمان  می شود،  بینایی  رفتن  بین  از  به صورت حتمی سبب 

مسمومیت یک اورژانس است. 
درمان: اگر درمان در ساعات اولیه شروع شود، نتایج بسیار خوبی 
در  عامل  مهم ترین  سریع  درمان  و  تشخیص  لذا  داشت؛  خواهد 

بازگشت دید بیمار است.
1- اگر بیشتر از 2 ساعت از مسمومیت نگذشته باشد، باید شستشوی 
معده انجام شود. در Case مورد نظر سؤال بیمار 3/5 ساعت قبل 

دچار مسمومیت شده، لذا شستشوی معده دیگر موثر نیست. 
الکل  سرمی  که سطح  هنگامی  تا  دیالیز خونی  روزانه  انجام   -2

متیلیک به صفر برسد. 
3- تجویز الکل اتیلیک به میزان  0/5  سی سی برحسب وزن بدن هر 
2 ساعت از راه دهان )تجویز الکل اتیلیک تا زمانی که میزان الکل 

متیلیک خون به صفر برسد باید ادامه پیدا کند(.  
4- درمان اسیدوز و هیپرکالمی به کمک بی کربنات. برای درمان از 

فرمول زیر استفاده می شود.
1/2 وزن بدن X )بی کربنات بیمار - meq  25( = بی کربنات الزم 
5- استروئید خوراکی با دوز mg/kg  2 که مقدار آن باید هر 3 

روز 10 میلی گرم کم شود. 
6- ویتامین B12 با دوزmg 1000عضالنی در روز + اسید فولیک 

خوراکی یک mg به مدت 2 هفته
 پاسخ: ج

13 کدام یک از موارد زیر در مورد داکریوسیستیت حاد صحیح 
نیست؟ )قطب 5 کشوری )دانشگاه شیراز((

الف( عفونت غالبا یک طرفه است.  
استافیلوکوک  از  ناشی  معموال  بزرگساالن  در  داکریوسیستیت  ب( 

اورئوس است. 
از اصول درمانی در  )میل زدن( یکی  پروبینگ  ج( در مرحله حاد 

بزرگساالن است.  
د( داکریوسیستیت حاد در کودکان غالبًا به علت هموفیلوس آنفلوآنزا 

است. 
 توضیح: 

داکریوسیستیت حاد تعریف: به التهاب حاد کیسه اشکی داکریوسیستیت 
اطالق می شود که یک بیماری شایع و غالبا یکطرفه است. 

ثانویه به انسداد در محل کانالیکول ها یا مجرای  اتیولوژی: همواره 
نازوالکریمال ایجاد می شود. عامل در کودکان، هموفیلوس آنفلوآنزا 
و در بزرگساالن استافیلوکوک اورئوس و گاهی استرپتوکوک بتا - 

همولیتیک است. 
عالئم بالینی: درد، تورم و تندرنس در ناحیه کیسه اشکی )زیر کانتوس 
داخلی(، اشکریزش و ترشح اشکی. همچنین ممکن است لنفادنوپاتی 
جلوی گوشی و تحت فکی همراه با تب Low grade وجود داشته باشد. 
 -2 گرم  موضعی  کمپرس   -1 از:  عبارتند  درمانی  اقدامات  درمان: 
آنتی بیوتیک سیستمیک: داکریوسیستیت حاد اکثرا به درمان آنتی بیوتیکی 
سیستمیک پاسخ می دهد. آنتی بیوتیک سیستمیک باید شامل 2 نوع 
پوشش دهنده گرم منفی و مثبت باشد. 3- آنتی بیوتیک موضعی 4- در 
صورت خروج چرک یا آبسه واضح و درناژ جراحی اندیکاسیون دارد. 

نکته بسیار مهم: پروبینگ در حضور عفونت حاد انجام نمی شود. 
 پاسخ: ج 

پروتئین  از  ناشی  )گلوکرم  فیکولیتیک  گلوکوم  مورد  در   14
عدسی( کدام جمله صحیح است؟ )قطب 5 کشوری )دانشگاه 

شیراز((
الف( یک گلوکوم زاویه بسته است.  

ب( در بیماران مبتال به آب مروارید رسیده )Mature( همراه با 
عدسی متورم دیده می شود. 

ج( کپسول عدسی در این حالت پاره شده، پروتئین های عدسی از 
آن نشت می کنند.  

سوراخ های  انسداد  بیماری،  این  در  فشار چشم  افزایش  علت  د( 
شبکیه ترابکوالر است. 

 توضیح: گلوکوم فیکولیتیک: گلوکوم فیتولیتیک )گلوکرم ناشی 
از پروتئین عدسی( یک گلوکوم زاویه باز است که در ارتباط با یک 
کاتارکت Hypermature ایجاد می شود. انسداد شبکه ترابکوالر 
توسط پروتئین های عدسی با وزن مولکولی باال که از میان کپسول 

سالم به مایع زاللیه نشت کرده اند ایجاد می شود. 
 پاسخ: د
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 ترجمه: مریم حسینی

محققان اروپایی در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند 
که بیماران مبتال به دیابت نوع 2، که وضعیت آنها پس 
از تشخیص دیابت به سرعت روند بدتر شدن را طی 
می کند، ممکن است نشانه ای باشد از سرطان پانکراس 

غیرعالمت دار.
در یک مطالعه که بیش از 550 هزار بیمار دیابتی 
بیماران دریافت  شرکت داشتند، محققان دریافتند که 
کننده آگونیست های گیرنده GLP-1 یا تقلیدکننده های 
اینکرتین، به طور قابل توجهی در معرض خطر بیشتر 

ابتال به سرطان پانکراس هستند.
با این حال، محققان مشاهده کردند که این افزایش خطر 
بالفاصله پس از تشخیص کاهش می یابد. با توجه به آنکه 
پژوهشگران همچنین دریافتند که خطر سرطان پانکراس 
مالحظه ای  قابل  افزایش  انسولین درمانی  آغاز  از  پس 
خواهد داشت، پیشنهاد می کنند شاید »علیت معکوس« 
دارای نقشی در این میان باشد. در واقع، سرطان پانکراس 
بدون عالمت، در ابتدا و پیش از آنکه به سوی مراحل 

عالمتدار شدن برود، باعث بروز دیابت شده است.
 2017 کنگره  افتتاحیه  جلسه  در  جدید  یافته های 
European CanCer Organisation ارایه شد.

سرپرست این مطالعه تحقیقاتی از لیون فرانسه، معتقد 
است: »پزشکان و بیماران مبتال به دیابت آنها باید آگاه 
باشند که بروز ناگهانی دیابت یا بدتر شدن سریع آن 
می تواند نخستین نشانه یک سرطان پانکراس پنهان شده 
باشد و قدم های بعدی باید در جهت ارزیابی این وضعیت 

برداشته شود.«
البته باید اذعان داشت که ردیابی و کشف احتمال وجود 
سرطان پانکراس تشخیص داده نشده، کاری است بس 
مشکل و در حال حاضر، روش غیرتهاجمی خوبی برای 
تشخیص سرطان پانکراس غیرعالمتدار در دست نیست.
محققان امیدوارند که نتایج به دست آمده، محرک و 
مشوقی باشد برای انجام مطالعات دیگر تا مارکرهای 
خونی مناسبی که نشان دهنده سرطان پانکراس باشند، 
یافته شوند و تصمیم گیری های تشخیصی و درمانی 
را جهت دهی کنند. امید می رود با پیدا کردن راه های 

تشخیصی بهتر برای یافتن سرطان پانکراس در مراحل 
نخست، بتوان کمک بیشتری به بیماران کرد، زیرا بیماران 
اندکی هستند که در مراحل قابل عالج شناسایی می شوند.
مطالعه حاضر، درهای بیشتری را به روی احتمال 
ترکیب یک بیماری مرتبط، دیابت نوع 2، با بیومارکرهای 
خونی می گشاید. اگر بتوان نسبت سرطان های پانکراس 
قابل تشخیص را در مراحل ابتدایی بیشتر کرد، قدم در 

راه درستی گذاشته ایم.

تعامل های پیچیده با دیابت
هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی تعامل های پیچیده 
بین دیابت نوع 2 و سرطان پانکراس بوده و همچنین 
بررسی ایمنی آگونیست های گیرنده GLP-1 در بیماران 

مبتال به دیابت.
این داروها مانند مقلدهای اینکرتین عمل می کنند 
و از طریق تعدیل و اصالح آزاد شدن انسولین بوسیله 
پانکراس، هیپرگلیسمی ناشی از دیابت را کاهش می دهد. 

اینگونه فرض می شود که این نوع درمان ها می تواند زمینه 
را برای ابتال به سرطان پانکراس فراهم آورد.

براساس یافته های به دست آمده، آژانس پزشکی اروپا 
درخواست بررسی دوباره ایمنی آگونیست های گیرنده 
GLP-1 را ارایه داده است. به همین منظور، محققان 
در مطالعه ای با استفاده از داده های 11 میلیون شهروند 
بلژیک و 10 میلیون ایتالیایی، بررسی ایمنی این دسته 

از داروها را در دستور کار خود قرار دادند.
دیابت  به  مبتال  بیماران  همه  اطالعات  محققان 
داروهای  با  آنها  اولیه  درمان  که  کردند  گردآوری  را 
آنتی دیابتیک غیرانسولینی و غیراینکرتین، مانند متفورمین، 

آغاز شده بود.
کوهورت بلژیک در برگیرنده 368 هزار و 654 بیمار 
بود که از میان آنها، 22 هزار و 982 بیمار تحت درمان 
با اینکرتین قرار گرفته بودند. کوهورت ایتالیا نیز شامل 
190 هزار و 371 فرد می شد که از این میان، 10 هزار 

و 310 بیمار با اینکرتین ها درمان شده بودند.

میانگین سنی بیماران دریافت کننده مقلدهای اینکرتین 
بین 56 و 58 سال و میانگین سنی بیماران تحت درمان 
با داروهای آنتی دیابتیک غیرانسولینی و غیراینکرتین، 61 
و 65 سال گزارش شد. اکثر بیماران انسولین دریافت 

نمی کردند.
به  ابتال  آنالیزهای چندمتغیره نشان دادند که خطر 
سرطان پانکراس در میان بیماران دریافت کننده مقلدهای 
اینکرتین در مقایسه با داروهای آنتی دیابتیک غیرانسولینی 
و غیراینکرتین، به طور قابل توجهی بیشتر بودند. به 
تعدیل شده در کوهورت  عبارت دیگر، نسبت خطر 
به طور  و  ایتالیا، 2/17  در کوهورت  بلژیک 2/17 و 

کلی، 2/14 درآمد.
زمانی که محققان ارتباط میان سرطان پانکراس و 
استفاده از اینکرتین را با طول دوره مصرف بررسی کردند، 
دریافتند که، خطر ابتال به سرطان در طول زمان کاهش 
می یابد، یعنی از پیک آن که میزان خطر 2/3 برابری در 
3 تا 6 ماه اول است، به میزان خطر 2 برابری در 12 ماه 

و 1/7 برابری پس از سال اول می رسد.
محققان در این مطالعه، خطر ابتال به سرطان پانکراس 
را در ارتباط با تجویز انسولین در طول دوره پیگیری 
ارزیابی کردند که به عنوان نشانه ای از بدتر شدن وضعیت 
دیابت تلقی می شد. نسبت خطر تعدیل شده برای ابتال به 
سرطان پانکراس در میان بیمارانی که برایشان انسولین 
تجویز شده بود، در مقابل بیمارانی که نیاز به انسولین 
پیدا نکردند، در کوهورت بلژیک 6/61، در کوهورت 

ایتالیا 7/46 و به طور کلی، 6/89 برآورد شد.
براساس یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گیری 
کرد که این سرطان پانکراس پنهانی است که ممکن 
است در عملکرد پانکراس اختالل ایجاد کرده و منجر 
به بروز اختالالت متابولیسم گلوکز و ابتال به دیابت 

نوع 2 شود
حال سوالی که اینجا مطرح است، آنکه، آیا الزم است 
بیماران تشخیص داده شده با دیابت تحت غربالگری 

سرطان پانکراس قرار گیرند.
این سوالی است که پاسخ به آن، نیاز به انجام مطالعات 

بیشتر دارد.
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براساس یافته هایی که در JAMA Dermatology منتشر شده، 
استفاده از میکرونیدل ها )microneedles( برای تسریع در درمان 
فوتودینامیک )PDT( آکتینیک کراتوزیس )AKs(، می تواند دوره 
نهفتگی را کم کرده و درمان تقریبا بدون دردی را برای بیماران 

به ارمغان آورد.
دکتر Raja Sivamani از محققان دانشگاه کالیفرنیا و همکارانش 
در این مطالعه، از میکرونیدل های کوتاه استفاده کردند که فقط 
 stratum می توانند به باالترین الیه پوست، استراتوم کورنئوم
corneum نفوذ کنند. در حال حاضر از میکروسوزن های بلندتر 
کردن  برای مسطح  می شوند،  پوست  عمیق تر  الیه های  وارد  که 

پوست و کاربردهای مشابه استفاده می شود.
اسید  آمینولوولینیک  با  کراتوزیس  آکتینیک  استاندارد  درمان 
موضعی و رنگ آبی، دردناک است و به دوره نهفتگی یک ساعته 
نیاز دارد. محققان دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه قبلی خود، دریافته 
بودند که پاک کردن آکتینیک کراتوزیس با میکروسوزن ها پیش 
از درمان و دوره نهفتگی 20 دقیقه ای آمینولوولینیک اسید، نتایجی 
مشابه پاک کردن آکتینیک کراتوزیس با دوره نهفتگی یک ساعته 

خواهد داشت.
آیا می توان زمان مورد نظر را  این موضوع که  بررسی  برای 
بیشتر کاهش داد، محققان به طور تصادفی 33 بیمار را برای دریافت 
آمینولوولینیک اسید، با دوره نهفتگی 10 و 20 دقیقه ای، تقسیم 
میکرونیدل، روی یک سمت  با یک غلتک  بیماران  این  کردند. 
صورت و غلتک ساختگی روی طرف دیگر صورت، دوره پیش 

از درمان خود را گذراندند.
میانگین پاک شدگی آکتینیک کراتوزیس با دوره نهفتگی 20 
میکروسوزن، 76 درصد و در طرف غلتک  دقیقه ای، در طرف 
ساختگی، 58 درصد گزارش شد که این اختالق از نظر آماری، 
آکتینیک  شدگی  پاک  میانگین  دیگر،  سوی  از  بودند.  معنی دار 
کراتوزیس با دوره نهفتگی 10 دقیقه ای، در طرف میکروسوزن، 
43 درصد و در طرف غلتک ساختگی، 38 درصد گزارش شد 

که این اختالق از نظر آماری، معنی دار نبودند.
در گروهی که دوره نهفتگی 20 دقیقه ای به کار گرفته شد، نمره 
شاخص آنالوگ بصری )VAS( درد، 1/3 در طرف میکرونیدل 
و 0/3 در طرف ساختگی بود. این اختالف معنی دار بودند. در 
گروهی که دوره نهفتگی 10 دقیقه ای استفاده شد، VAS درد، 
به ترتیب در طرف میکرونیدل و ساختگی، 1/4 و 0/3 به دست 
آمد که این اختالف هم از نظر آماری معنی دار گزارش شد. درد 
در حین مواجهه با نور آبی، بین دو طرف میکرونیدل و ساختگی، 

با هم اختالفی نداشتند.
از  کوتاه تر پس  نهفتگی  با دوره  درمان  نیست چرا  مشخص 
پیش درمان با میکروسوزن ها، درد کمتری برای بیماران ایجاد کرده 
بود. به عقیده دکتر سیوامانی، امکان دارد میکروسوزن ها به دارو 
اجازه می دهند تا مستقیما به سلول های هدف برسند، و از دردی 
که در اثر نفوذ عمیق تر به داخل پوست با دوره نهفتگی یک ساعته 

ایجاد می شود، اجتناب خواهد شد.
به نظر می رسد انجام مرحله پیش درمان با میکروسوزن ها برای 
بیماران بهتر خواهد بود و دیگر نیازی نیست برای رسیدن به اثر 

درمانی مشابه، مدت زمان طوالنی تری را سپری کنند.
میامی،  دانشگاه  از   Hadar Lev-Tov دکتر  عقیده  به 
میکروسوزن های کوتاه میزبانی از کاربردهای بالقوه در درماتولوژی 
هستند. این تکنولوژی به داروهای موضعی اجازه می دهد تا در 
عمق پوست نفوذ نکنند. البته مطالعه حاضر، مطالعه محدودی است 
و به نظر نمی رسد که وقت آن رسیده که این نوع رویکرد، وارد 
گایدالین ها شود، اما با یافته های جالبی روبرو شده ایم که ممکن 

است در آینده کاربرد بیشتری داشته باشند.
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درمان بدون درد آکتینیک 
کراتوزیس با میکرونیدل ها زوال سریع دیابت، نشانه ابتال به سرطان پانکراس؟

بــدانیـممحققان اروپایی در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند 

نتایج  انتشار  با  کالیفرنیا  دانشگاه  محققان 
نشریه  در  خود  بررسی های   آخرین 
 Journal of Occupational and Environmental Medicine

توضیح می دهند که کودکان و نوجوانانی که با سطح 
باالیی از آلودگی هوای ناشی از ترافیک مواجه هستند، 
شواهدی را از نوع خاصی از صدمه DNA، با نام کوتاه 

شدگی تلومر، نشان می دهند.
افراد جوان مبتال به آسم هم همین شواهد کوتاه 
شدگی تلومر را از خود بروز داده اند. محققان این 
مطالعه معتقدند، نتایج به دست آمده پیشنهاد می کنند 
برای  را  قابلیت  این  است  ممکن  تلومر  که طول 
استفاده به عنوان یک بیومارکر صدمه DNA، در اثر 

تماس های محیطی و/یا التهاب مزمن، داشته باشد.
در این مطالعه، پژوهشگران 14 کودک و نوجوانی 
را که در شهر Fresno، دومین شهر آلوده در ایاالت 
متحده، زندگی می کردند، مورد بررسی قرار دادند. 
آروماتیک  پلی سیکلیک  میان  ارتباط  آنها  سپس، 
ماده  یک  عنوان  به  را   )PAHs( هیدروکربن ها 
آالینده همه جا حاضر هوا که از اگزوز خودروها 
آزاد می شوند، و کوتاه شدگی تلومرها، نوعی از 
ایجاد  افزایش سن  با  اغلب  که   DNA صدمات 

می شود، را ارزیابی کردند.
نتایج نهایی حاکی از آن بودند که، هرچه تماس 
با PAHs افزایش می یافت، طول تلومر به صورت 

خطی کاهش می یافت. کودکان و نوجوانان مبتال 
به آسم نیز در مقایسه با افراد بدون آسم، با سطح 
PAH باالتری در تماس قرار گرفته بودند. ارتباط 
میان سطح PAH و کوتاه شدگی تلومر هم حتی 
پس از تعدیل عواملی مانند آسم و دیگر فاکتورها 
)سن، جنس، و نژاد/قومیت( همچنان معنی دار و 

قابل توجه باقی ماند.
مطالعه، شواهدی  این  از  آمده  به دست  نتایج 
را به بدنه داده های از قبل موجود اضافه می کنند 
شده  استرس  اکسیداتیو  موجب  هوا  آلودگی  که 
و  پروتئین ها،  لیپیدها،  صدمات  آن،  دنبال  به  و 
DNA رخ می دهند. این مطالعه پیشنهاد می کند 
ممکن  کودکان  تلومر  کوتاه شدگی  تنظیمات  که 
است نسبت به بزرگساالن متفاوت باشد و همین 
آلودگی هوا  تخریبی  اثرات  برابر  در  را  آنها  امر، 

آسیب پذیرتر می کند.
محقق ارشد این مطالعه می گوید، ضروری است 
بر  هوا  آلودگی  تاثیر  زمینه  در  متخصصان  دانش 
بتوانند مداخالت و  تا  افزایش یابد  سطح سلولی 
آنها،  کاهش  جهت  در  را  اثربخشی  سیاست های 
طراحی کنند. با مطالعات بیشتر، تلومرها می توانند 
یک بیومارکر جدید در جهت انعکاس اثرات تماس 
تلومرها  باشند.  سلولی  سطح  در  هوا  آلودگی  با 
همچنین بینش جدیدی را به سوی درک چگونگی 
تاثیر مواجهه با آلودگی هوا و بروز پیامدهای مخرب 

سالمت فراهم خواهند آورد.
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ارتباط میان آلودگی هوا و کوتاهی تلومر در کودکان

محققان نشان دادند نسل بعدی تکنولوژی االستوگرافی ترانزینت با کنترل ویبراسیون 
قابلیت اطمینان و اعتبار باالیی دارد، حتی در بیماران با اضافه وزن.

 Vibration-controlled( ویبراسیون  کنترل  با  ترانزینت  االستوگرافی 
transient elastography یا VCE( می تواند به طور دقیقی سفتی کبد )به طور 
مثال، فیبروز( و استئاتوز را به صورت غیرتهاجمی ارزیابی کند، اما در ارزیابی افراد با 
اضافه وزن، حدود 25 درصد شکست دارد. حال، محققان موفقیت و  قابلیت اعتماد 
تکنولوژی جدیدتر VCE را با نام Touch 502 Fibroscan آزمایش کرده اند 
که توانایی اضافی برای اندازه گیری درجه استئاتوز یا پارامترهای کنترل شده انقباض 

)CAP( دارد.
ارزیابی همزمان سفتی و CAP این دستگاه جدید در نزدیک به 1000 بیمار )میانگین 

شاخص توده بدنی، 34 کیلوگرم/ مترمربع( مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی که 
از نظر هیستولوژی نیز تائید شده بود، و در یک مطالعه آینده نگر شرکت کرده بودند، 
انجام شد. تست مذکور در همه بیماران 2 بار انجام شد. شکست در انجام تست به 
صورت ناتوانی در به دست آوردن یک گزارش قابل اعتماد )مثال، دامنه/ میانه بین 
چارکی سفتی کبد کمتر یا مساوی 30 درصد( تعریف شد. نتایج به قرار زیر بودند:

میزان شکست برای تعداد کل اسکن های انجام شده )حدود 1700 مورد( 3 
درصد و برای تعداد کل بیمارانی که تحت VCE قرار گرفتند نیز 6 درصد گزارش شد.

فاکتورهای مرتبط با شکست عبارت بودند از چاقی، نژاد هیسپانیک، و سابقه 
فردی که اسکن را انجام می دهد.

میزان شکست برای افرادی که اسکن را انجام می دهند و تعداد موارد انجام 

آنها 59 مورد یا بیشتر بوده، در مقایسه با افرادی که تجربه کمتری داشتند، کمتر بود 
)2 درصد در مقابل 5 درصد(.

میزان Reliability تست بیش از 95 درصد و قابلیت تکرارپذیری آن نیز 
باال گزارش شد.
توضیح و تفسیر

پاشنه آشیل VCE در ارزیابی بیماری کبد چرب غیرالکلی اندازه گیری های 
غیرقابل اعتماد آن در افراد چاق است. یافته های این مطالعه بزرگ نشان می دهد 
که تکنولوژی نسل بعد VCE بر این محدودیت غلبه کرده و منجر به شکست های 
بسیار کمتری در انجام تست و نتایج آن می شود. VCE می تواند به طور قابل 
اعتمادی در کار بالین استفاده شود، حتی در بیمارانی که شاخص توده بدنی 

باالیی دارند.
Journal Watch :منبع

پیشرفت تکنولوژیکی در ارزیابی بیماری کبد چرب غیرالکلی

اعالم  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
از ژنریک  نسخه  نخستین   کرد 
)با   oseltamivir phosphate  
و   Tamiflu تامیفلو  ژنریک  نام 
برای  را   )Roche کمپانی  محصول 
سوسپانسیون خوراکی با دوز 6 میلی گرم 
 Nesher توسط  که  میلی لیتر  )پایه(/ 
ساخته   Pharmaceuticals LLC
نخستین  این  است.  کرده  تائید  شده، 
ژنریک خصوصا برای بیمارانی مهم است 
که نمی توانند کپسول آن را مصرف کنند.
 فرم ژنریک تامیفلو برای سوسپانسیون 
خوراکی در 3 دوز وارد بازار خواهد شد: 
30 میلی گرم، 45 میلی گرم و 75 میلی گرم. 
اندیکاسیون تجویز آن نیز برای بیماران 
با سن 2 هفته و بیشتر است که از شروع 
عالیم آنفلوآنزای آنها بیشتر از 48 ساعت 

نگذشته است.
پیشگیری  برای  همچنین  دارو  این   
سال  یک  بیماران  در  آنفلوآنزا  از 
دارد.  تجویز  اندیکاسیون  بیشتر  و 
تجویز  آیا  نیست  مشخص   هنوز 
oseltamivir phosphate در افرادی 
که درمان خود را 2 روز پس از بروز عالیم 
آغاز می کنند یا افرادی که با ضعف سیستم 
ایمنی مواجه هستند، کارایی دارد یا خیر. 
می شود  متذکر  دارو  و  غذا  سازمان 
برای  جایگزینی   oseltamivir که 
واکسیناسیون آنفلوآنزا نیست. این سازمان 
همچنین اعالم کرد که oseltamivir از 
بیماری هایی که در اثر دیگر ویروس های 
آنفلوآنزا ایجاد می شوند، پیشگیری نکرده 
یا آنها را درمان نمی کند و از عفونت های 
باکتریال که ممکن است با آنفلوآنزا رخ 

دهند نیز پیشگیری نمی کند. 
میان  در  سردرد،  و  استفراغ  تهوع، 
شایع ترین عوارض جانبی گزارش شده 
 oseltamivir توسط بیمارانی است که از

استفاده کرده اند.
Medscape :منبع

تائید شکل ژنریک تامیفلو

تـازه هـا
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ترجمه:ارغوانحاجشيخاالسالمي

ارتقاي سالمت مادران و کودکان از مهم ترين اهداف 
بهداشتي هر دولتي به شمار مي آيد. اين باور از دير 
باز در ميان مردم وجود داشته که بروز حساسيت هاي 
غذايي در دوران خردسالي با چگونگي تغذيه کودک 

در دوران نوزادي مرتبط است. 
سازمان غذا و داروي آمريکا به همراهي ادراه 
مطالعه  اين کشور  بيماري هاي  کنترل  پيشگيري و 
آينده نگر بزرگي را براي بررسي صحت اين باور به 
انجام رساندند. اين مطالعه نکات جالبي را در زمينه 
تاثيرات درازمدت تغذيه دوران نوزادي بر سالمت 
و بيماري آينده فرد آشکار مي سازد. شرکت کنندگان 
اين بررسي مادران باردار در سه ماهه آخر بارداري 
و نوزادان آنها بودند که تا سن يک سالگي مرتبا 

مورد پيگيري قرار مي گرفتند. 
مادران شرکت کننده در مطالعه بايد حداقل 18 
سال سن داشته و نوزادان آنان بايد حاصل حاملگي 
تک قلوي حداقل 35 هفته و عاري از هرگونه بيماري 
بوده که غذا خوردن آنان را تحت تاثير قرار دهد 
و در زمان تولد حداقل 2/5 کيلوگرم وزن داشتند. 
مادران واجد شرايط بين سال هاي 2005 تا 2007 
نوزاد  تا يک سالگي  و  مطالعه شده  وارد  ميالدي 
گرفتند.  قرار  پيگيري  مورد  ماهه  يک  فواصل  به 
اطالعات جمع آوري شده در اين پيگيري ها شامل 
 12 تا  مادر  تغذيه شيرخوار و رژيم غذايي  نحوه 
ماه پس از زايمان بود. پرسشنامه اين تحقيق نوع 
غذاهايي را که به شيرخوار داده مي شد مانند شير 
مادر يا شير خشک مشخص کرده و نيز ساير عوامل 
تاثيرگذار را بر نحوه تغذيه نوزاد و شيردهي مادر 

تحت پوشش قرار مي داد. 
شش سال بعد زماني که کودکان بانوان شرکت 
کننده درمطالعه 6 ساله شده بودند، مجددا از طريق 

پست با آنها تماس گرفته شده و اطالعات مربوط به 
سالمت، نحوه تغذيه و نوع رژيم غذايي، وضعيت 
جسمي، رفتاري و چگونگي رشد کودکان مجددا 
که  شرکت کننده اي   1542 از  شد.  ثبت  و  بررسي 
در اين مرحله از مطالعه با آنان تماس گرفته شد، 
1363 نفر اطالعات درخواستي را ارايه کردند. از 
97 )6/3 درصد( کودکي که دچار حساسيت غذايي 
تشخيص داده شده توسط يک پزشک بودند، 78 
نفر پس از يک سالگي به يک ماده غذايي جديد 
نظر  به  همچنين  بودند.  داده  نشان  حساسيت  نيز 
از  سوم  يک  از  بيش  در  حساسيت  که  مي رسيد 
کودکاني که حداقل يک بار به دليل احتمال وجود 

بودند،  کرده  مراجعه  پزشک  به  غذايي  حساسيت 
با  کامال برطرف شده است. مهم ترين عواملي که 
موارد  يا  به طور کلي  بروز حساسيت هاي غذايي 
ارتباط معني داري نشان مي دادند شامل  آن  جديد 
تحصيالت باالتر مادر، درآمد بيشتر خانواده، سابقه 
خانوادگي حساسيت غذايي و ابتال به اگزما پيش از 
رسيدن به سن يک سالگي بودند. طول مدت تغذيه 
انحصاري با شير مادر و زمان شروع تغذيه کمکي 
رابطه اي با احتمال بروز حساسيت غذايي به صورت 
کلي يا بروز موارد جديد نشان نداد. در موارد تغذيه 
طوالني با شير مادر معرفي مواد خوراکي و آشاميدني 
جديد، ديرتر از سايرين انجام شده بود. همچنين 

تغذيه طوالني تر با شير مادر با کاهش موارد عفونت 
گوش و حلق و بيني و سينوس ها در سال پيش از 
بررسي همراه بود. کودکاني که براي مدت بيشتري با 
شير مادر تغذيه شده بودند در 6 سالگي، آب، ميوه 
و سبزيجات بيشتري مصرف کرده و از سوي ديگر 
آب ميوه و نوشيدني هاي شيرين کمتري مي نوشيدند. 
با  دفعات مصرف ميوه و سبزيجات در سال اول 
تعداد دفعات مصرف اين مواد در 6 سالگي را بطه 
داشت و خطر چاقي در 6 سالگي در شيرخواراني 
که در سال اول زندگي نوشيدني هاي شيرين شده 

با شکر نوشيده بودند، دو برابر سايرين بود. 
از يافته هاي اين مطالعه بزرگ شش ساله چنين 
برمي آيد که نحوه تغذيه نوزاد در سال اول رابطه اي با 
بروز حساسيت غذايي در کودکي نداشته و نمي تواند 
احتمال بروز اين مساله را پيشگويي کرده و يا از 
به  چنين  ديگر،  از سوي  کند.  پيشگيري  آن  بروز 
نظر مي رسد که اگرچه طول مدت تغذيه انحصاري 
ارتباطي  تغذيه کمکي  مادر و زمان شروع  با شير 
با بروز حساسيت غذايي در دوران کودکي ندارد 
با منافع ديگري براي سالمتي کودک مانند کاهش 
موارد عفونت گوش، حلق، بيني و سينوس ها و نيز 
عادات غذايي سالم تر همراه است که به نوبه خود در 
درازمدت مي تواند تاثير عمده اي بر سالمت وي داشته 
از اطالعات  اين مطالعه گنجينه ارزشمندي  باشد. 
است که فرصت هاي تحقيقاتي بي شماري را براي 
پژوهشگران عالقمند فراهم ساخته و گزارش هاي 
ثبت  مي آيند.  شمار  به  راه  اين  ابتداي  تنها  فوق 
جزييات ابعاد مختلف زندگي پيش از تولد و پس 
اشتغال،  وضعيت  مادر،  غذايي  رژيم  مانند  آن  از 
استفاده از مهدکودک و نحوه خواب کودک در اين 
مطالعه، نمونه اي از فرصت هاي پژوهشي ايجاد شده 

توسط اين بررسي به شمار مي آيد.
Medical News Today :منبع

نادراربابی
 متخصص پوست

شايد ظاهرا کار، ساده است! کودکی ناخنش را می جود 
و به عادت انگشت در دهانش می کند و در اثر آن ناخن 
کار  هيچ  آن  تشخيص  نتيجه  در  می يابد،  تغيير شکل  او 

سختی نيست!
پدر و مادر کودک حتی اگر بی سواد هم باشند می دانند 
که تغيير شکل ناخن کودک به خاطر جويدن آن است! 
ولی افسوس که هميشه کار به اين راحتی نيست و معما 
حل شده نيست بلکه به شرحی که در ادامه می آيد بايد 
پزشک آن قدر تجربه و دانش داشته باشد که فقط »مو« 
را نبيند بلکه قادر باشد »پيچش مو« را نيز ببيند تا بتواند 

از مشکل بيمار رمزگشايی کند. 
بر  جويدن  ناخن  تشخيص  که  کودکانی  از  بسياری 
آنها گذاشته می شود با يک يا چند ناخن تغييرشکل يافته 
برای  بيمار  قبلی  مراجعات  در  اغلب  می کنند.  مراجعه 
کودک تشخيص هايی چون قارچ يا عفونت گذاشته شده 
است. حتی گاهی برای والدين کودک تغيير شکل ناخن 
و تشخيص های اشتباهی که شنيده اند استرس و نگرانی 
ايجاد کرده است. نکته طنز ماجرا آنجاست که والدينی 
که با اين ذهنيت مراجعه می کنند اين قدر در فکر و بيم 
يک بيماری عجيب و غريب برای کودک شان هستند که 
باورشان نمی شود همه مشکل فقط برای يک مساله ساده 
مثل ناخن جويدن ايجاد شده و اولين واکنش شان به اين 
و  دانش  به  ترديد  ابراز  انکار و حتی  تشخيص صحيح، 
مهارت پزشک است که گويی هيچ مشکل فرزند آنها را 

درک نکرده است!
که خود اين طنز ديگر ماجراست که تبحر و مهارت 

بيشتر دليلی بر عدم صالحيت و کم سوادی تلقی شود!
انکار والدين نسبت به جويدن ناخن توسط کودک دو 
از يک طرف ممکن است به خاطر تذکر و  علت دارد. 
تنبيه والدين ،کودک اين عمل را در »خفا« انجام  احيانا 
دهد و پدر و مادر متوجه آن نشوند از طرف ديگر ممکن 
است گه گاه والدين آن را مالحظه کنند ولی چون اهميت 
و تاثير آن را نمی دانند در خاطره و حافظه شان ثبت نشود!
ولی علی رغم اين، طبق تجربه اينجانب با کمی پافشاری 
انکار والدين  در شرح حال و پرسيدن سواالت مناسب 
را  جويدن  ناخن  گاهی  که  می کنند  اعتراف  و  می شکند 

توسط کودک مالحظه کرده اند!
با توصيفات باال ناخن جويدن با اينکه تظاهر جسمی 
و فيزيکی در ناخن دارد و می تواند شکل ناخن را تغيير 
دهد ولی در اصل يک مشکل پوستی نيست و مساله اصلی 

در روان و ذهن است نه در دست و ناخن!
روانی  روحی  مسايل  به  رسيدگی  درمان  اساس   پس 
تکنيک های  با  اين عادت  کودک و کوشش در شکستن 
روانشناسانه چون رفتار درمانی است. تداوم ناخن جويدن 
زاينده(  )اليه  ماتريکس  به  که  آسيبی  با  می تواند  کودک 
ناخن می زند موجب آسيب و بدشکلی دائم ناخن شود. 
به  ثانيا  شود  داده  تشخيص  بايد  اوال  زودتر  هرچه  پس 

طور مناسب درمان شود.

ناخن جویدن اطفال
تشخیصی که باید به فکر آن بود شيوه تغذيه نوزاد و بروز حساسيت غذايي بيماري

محمدحسيننجفی
 متخصص قلب و عروق

آيا می دانستيد که درد پا، تورم، اسپاسم پا و حتی برخی تغيير 
شکل انگشتان پا در حقيقت نشانه ای هستند از زنگ خطر يک 
بيماری در بدن ما؟ در شماره گذشته به بعضی از اين موارد اشاره 

شد. در ادامه، به ديگر شرايط خواهيم پرداخت.
خارش پا

خارش يا پوسته پوسته شدن ممکن است در پای ورزشکاران بر 
اثر يک عفونت قارچی شايع ايجاد شود. يک واکنش يا حساسيت 
نسبت به مواد شيميايی يا محصوالت مراقبت از پوست به نام 
درماتيت تماسی می تواند باعث خارش، همراه با قرمزی و خشک 
شدن تکه ای پا شود. اگر ناحيه خارش روی پوست پا، ضخيم و 
جوش مانند شود، ممکن است نشانه ای از پسوريازيس باشد که 
در واقع واکنش بيش از حد سيستم ايمنی بدن است. استفاده از 

برخی کرم ها می تواند اين عالئم را کاهش دهد.
پنجه ای شدن انگشت پا

تنگ و  پوشيدن کفش  دنبال  به  پا می تواند  بدشکلی  اين 
به  که  بيماری  به علت يک  يا  ايجاد شود  پا  انگشتان  فشردن 
يا  الکل،  به  اعتياد  اعصاب آسيب وارد می کند، مانند ديابت، 
ديگر اختالالت عصبی. برای درمان بدشکلی پا ممکن است 
به کفش های طبی ويژه يا حتی عمل جراحی نياز داشته باشيد.

اسپاسم پا
يک درد شديد ناگهانی در پا نشانه يک اسپاسم عضالنی يا 
گرفتگی عضالت است که ممکن است بيش از چند دقيقه طول 
بکشد. کار زياد و خستگی عضالنی علل شايع آن هستند. علل 
ديگر شامل گردش خون ضعيف، کم آبی بدن يا عدم تعادل در 
پتاسيم، منيزيم، کلسيم، يا سطح ويتامين D در بدن است. سطح 
هورمون در حال تغيير ناشی از بارداری يا اختالالت تيروئيد نيز 
ممکن است سبب اسپاسم عضالنی پا شوند. اگر اسپاسم ساق 
پا مکرر و شديد باشد، به پزشک خود مراجعه کنيد. تمرينات 

تقويتی و کششی 
به  می تواند 
برطرف کردن 

خستگی 
عضالنی 

کمک کند.
لکه های 

تیره روی پا
مالنوم، 

خطرناک ترين 
سرطان  شکل 

که  است  پوست 
مناطقی  در  می تواند 
در  منظم  طور  به  که 
معرض نور آفتاب قرار 
شود.  ايجاد  نمی گيرند، 

مالنوم حتی می تواند زير 
ناخن نيز مانند يک نقطه سياه و سفيد ظاهر شود.

ناخن های زرد پا
ناخن پای شما اطالعات بسياری در مورد سالمت کلی 
به شما می دهد. عفونت قارچی ناخن پا اغلب باعث زردی 
و ضخيم شدن آن می شود. ناخن های زرد ضخيم، می توانند 
لنفاوی )تورم  ادم  از جمله  بيماری زمينه ای  از يک  نشانه ای 
يا  لنفاوی(، مشکالت ريوی، پسوريازيس  به سيستم  مربوط 

آرتريت روماتوئيد باشند.
ناخن های قاشقی شکل پا

گاهی اوقات آسيب به ناخن ها يا قرار گرفتن در معرض 
مکرر حالل های نفتی می تواند يک شکل قاشق مانند مقعر در 
ناخن ايجاد کند. با اين حال، کمبود آهن نيز می تواند اين شکل 

غيرمعمول را ايجاد کند.

ناخن های سفید
آسيب به ناخن ها يا بيماری در هر نقطه از بدن می تواند 
مناطق سفيد رنگی در ناخن ها ايجاد کند. اگر تمام يا قسمتی 
از ناخن از منطقه بستر ناخن از هم جدا شود، می تواند سفيد 
به نظر برسد و ممکن است به علت صدمه، عفونت ناخن يا 
بيشتر آن سفيد است،  ناخن سالم و  اگر  باشد.  پسوريازيس 
می تواند گاهی اوقات نشانه ای از يک بيماری جدی تر از جمله 
بيماری کبد، نارسايی احتقانی قلب يا بيماری کليوی باشد. با 

تيم مراقبت سالمت تان در مورد نگرانی هايتان صحبت کنيد.
حفراتی روی ناخن

ايجاد حفره يا ظاهری سوراخ مانند در سطح ناخن، توسط 
يک اختالل در رشد ناخن ايجاد می شود. اين عارضه نيمی از 

افراد مبتال به پسوريازيس را تحت تاثير قرار می دهد.

نـشـانـه های تـغـیـیـر شـکـل انـگـشـتـان پـا

ورزش  و  بودن  فعال  می شود  گفته  نوجونان  به  که  است  طوالنی  مدت های 
پيشنهاد می کند  مناسب است. ولی مطالعه ای جديد  برای سالمت شان  کردن 
که ورزش زياد برای نوجوانان می تواند به طور منفی و به اندازه کم تحرکی، 
سالمت آنها را تحت تاثير قرار دهد. وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياالت 
متحده توصيه بر حداقل 60 دقيقه فعاليت بدنی در روز معادل 7 ساعت در 

هفته برای جوانان سنين بين 6تا17 سال دارد.
مطالعه ای که به تازگی در مجله BMJ به چاپ رسيده حاکی از آن است 
بهترين  نوجوانان  ارتقاء سالمت  برای  هفته  در  بدنی  فعاليت  ساعت   14 که 
ميزان پيشنهادی است؛ اما آنها دريافته اند که ورزش بيش از 14 ساعت برای 

سالمت آنها مضر خواهد بود.

محققين به بررسی 1245 نوجوانان سوئيسی در دامنه سنی 16 تا 20 سال 
پرداختند. تمامی شرکت کنندگان به سواالت مرتبط با مشخصات فردی، قد، 
وضعيت  و  ورزشی  آسيب های  ورزشی،  تمرينات  اجتماعی،  وضعيت  وزن، 
سالمت  شاخص  از  استفاده  با  آنها  سالمت  وضعيت  دادند.  پاسخ  سالمت 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( ارزيابی شد که امتياز بين 0 تا 25 را ارائه 
محققين  است.  سالمت  ضعيف  وضعيت  معرف   13 از  کمتر  امتياز  می دهد. 
هفته(،  در  ساعت  )0تا3/5  کم  طور  به  شرکت کنندگان  در  را  ورزش  سطح 
متوسط )3/6تا10/5ساعت(، زياد )10/6تا17/5ساعت(، و بسيار زياد )بيش از 

17/5ساعت( گروه بندی کردند.
فعاليت ورزشی کم در 35 درصد از شرکت کنندگان ديده شد، و 41/5درصد 

فعاليت متوسط، 18/5درصد فعاليت زياد، و 5درصد فعاليت بسيار زياد داشتند. 
نتايج نشان دادند که در شرکت کنندگان گروه های فعاليت کم و بسيار زياد 
در مقايسه با گروه متوسط احتمال داشتن امتياز زير 13، دوبرابر بود. همچنين 
بيشترين امتيازات سالمت توسط شرکت کنندگانی که حدود 14 ساعت در 
هفته فعاليت بدنی داشتند به دست آمد اما فعاليت بدنی کمتر از 14 ساعت 

به امتيازات کمتر منتج شد.
فعاليت بدنی با خلق و خوی مثبت، کاهش افسردگی، نارسايی های استرس و 
اضطراب، و بهبود اعتماد بنفس و عملکردهای شناختی در کودکان و نوجوانان 
مرتبط شده وليکن نتايج مطالعه نشان می دهد که فعاليت بدنی زمانی که بيش 
از دوبرابر زمان پيشنهادی 7 ساعت در هفته باشد از فاکتور محافظتی بودن 

خارج شده و تبديل به يک فاکتور خطر مستقل برای سالمت ضعيف می شود.
Your Doctor :منبع

ورزش زیـاد بـرای سـالمـت نـوجـوانان مـضـر است

تاثيرات درازمدت تغذيه دوران نوزادي بر سالمت و بيماري

از سال 1980 ميزان چاقی در سطح 
است.  شده  برابر   2 از  بيش  جهان 
چاقی،  جهانی  فدراسيون  محققان 
بيماری  يک  عنوان  به  را  چاقی 

تعريف می کنند. 
محققان از غذا به عنوان يک عامل 
محيطی که در بروز چاقی نقش دارد، 
نام می برند. همچنين کاهش فعاليت 
بدنی را دومين عامل موثر در افزايش 
نرخ چاقی معرفی می کنند. عالوه بر 
عوامل  ساير  اصلی،  عامل  دو  اين 
ميزان خواب،  کاهش  مانند  محيطی 
برخی داروها، اختالل غدد درون ريز 
و عوامل ژنتيکی نيز در بروز چاقی 
موثر هستند. بيش از 100 ژن شامل 
ژن هايی که سبب نقص در هورمون 
لپتين می شوند، از عوامل خطر چاقی 

محسوب می شوند.
ژنتيکی  نظر  از  که  افرادی  در 
مستعد ابتال به چاقی هستند، انرژی 
استفاده نشده ناشی از مصرف غذا به 
صورت چربی اضافی در سلول های 
چربی ذخيره می شود. سپس به منظور 
سلول های  اين  بيشتر  انرژی  ذخيره 
چربی بزرگ تر می شوند يا تعدادشان 
افزايش می يابد. از طرف ديگر، چاقی 
سبب افزايش التهاب در بدن می شود. 
محققان معتقدند اگر ما موفق به درمان 
موفقيت آميز چاقی شويم بسياری از 
نيز حذف  آن  با  مرتبط  بيماری های 

خواهند شد.
تعريف چاقی به عنوان يک بيماری 
در  به چاقی  مبتال  افراد  به  می تواند 
پزشکی  حمايت های  به  دسترسی 
بودجه  تغيير  سبب  و  کند  کمک 
چاقی  مورد  در  پزشکی  هزينه های 
شود. چراکه در برخی کشورها بيمه 
هزينه های مربوط به شرايطی را که 
بيماری محسوب نمی شوند، پرداخت 
نمی کند. همچنين اين تعريف می تواند 
سبب تغيير نگاه مردم نسبت به افراد 

چاق شود.
Your Doctor :منبع

چاقی یک بیماری است

تــازههــا

بــدانيـم
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آیا یک فرد مبتال به آرتریت روماتوئید هستید و برای تسکین 
درد خود چیزهای زیادی را امتحان کرده اید؟ برای یک فرد 
مبتال به آرتریت روماتوئید کنترل درد مزمن این بیماری یکی 
ژورنال  در  می شود.  محسوب  اولیه  و  مهم  اولویت های  از 
Annals of the Rheumatic Diseases نیز تحقیقی 
به چاپ رسید که تاکید کننده این موضوع است که کنترل درد 
مزمن ناشی از بیماری آرتریت روماتوئید یکی از اولویت های 
مهم برای افراد مبتالبه این بیماری است. اگرچه درمان خود این 
بیماری یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از درد است، اما 
عالوه بر داروهای کاهنده درد همچون داروهای غیراستروئیدی 
ضدالتهابی و گاهی از اوقات داروهای ضدافسردگی می توان 
از روش های غیر دارویی برای تسکین درد مزمن ناشی از این 
بیماری استفاده کرد. یکی از روش های غیر دارویی که در تسکین 
درد مزمن این بیماری نادیده گرفته می شود معنویت است. 
به همین دلیل در این مقاله به نقش معنویت در تسکین درد 

ناشی از بیماری آرتریت روماتوئید اشاره می کنیم.

علم معنویت، تسکین درد آرتریت روماتوئید و 
خوددرمانی

برای بعضی از افراد، معنویت از طریق یک مذهب خاص، 
حضور در مسجد یا کلیسا و دعا کردن یا نمازخواندن انجام 
می گیرد. برای دیگر افراد، معنویت می تواند از طریق مدیتیشن، 
حرکات یوگا یا یک پیاده روی ساده در جنگل انجام بگیرد. در 
این مقاله مهم نیست که معنویت چگونه انجام می گیرد، بلکه نکته 
مهم این است که بر اساس تحقیقات علمی یک عمل معنوی 
می تواند باعث احساس بهتر شود و مزایایی را برای روحیه و 
سالمتی فرد داشته باشد. دکتر آنا یوسیم، یک روان پزشک در 
شهر نیویورک و نویسنده کتاب »خرسند: علم معنویت چگونه 
می تواند به داشتن یک زندگی شادتر و پرمعناتر کمک کند« 
 Fulfilled:How the Science of Spirituality Can Help(
You Live a Happier,More Meaningful life( می گوید: 
»بسیاری از تحقیق ها نشان داده اند که معنویت سالمت فیزیکی، 
سالمت روحی و سالمت ذهنی را بهبود می بخشد.« در شماره 
اوت 2015 ژورنال Journal of Health Psychology تحقیقی 
به چاپ رسید که روی افراد مبتالبه میگرن انجام گرفته است. 
نتایج این تحقیق نشان داد که حضور ذهن )Mindfulness( در 

مقایسه با یک تمرین آرام سازی ساده کمک بیشتری در تسکین 
استرس مرتبط با درد در افراد مبتالبه میگرن کرده است. در 
ژورنال Journal of Behavioral Medicine تحقیق دیگری 
به چاپ رسید که بر اساس نتایج آن انجام روزانه یک مدیتیشن 
معنوی 20 دقیقه ای برای دو هفته می تواند تحمل درد فرد را 

افزایش دهد و درد و اضطراب او را کاهش دهد.

تمرین های ذهن-بدن می توانند به تسکین 
عالئم آرتریت روماتوئید کمک کنند

بر اساس نتایج یک تحقیق چاپ شده در شماره دسامبر ژورنال 
Acta Medica Iranica، یک عمل معنوی 20 دقیقه ای با کاهش 
درد و اضطراب پس از عمل سزارین در ارتباط است. در مورد 
تاثیر معنویت در کاهش درد افراد مبتالبه آرتریت روماتوئید نیز 
 The Journal of Pain تحقیقی انجام گرفته است. در ژورنال
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه دوک تحقیقی را به چاپ رساندند 
که روی افراد مبتالبه آرتریت روماتوئید انجام دادند. این محققان 
دریافتند که افرادی که برای کنترل درد خود از روش های مقابله ای 
مذهبی و معنوی همچون دعا و مدیتیشن استفاده می کردند در 
مقایسه با افراد مبتالبه این بیماری که از این روش ها استفاده 
نمی کردند کمتر دچار درد مفصل می شدند و روحیه منفی کمتری 
داشتند. عالوه بر این، نتایج یک تحقیق چاپ شده در ژورنال 
Arthritis Care & Research نشان می دهند که افراد مبتالبه 

آرتریت روماتوئید که خود را یک آدم معنوی می دانند در مقایسه 
با افراد مبتالبه آرتریت روماتوئید که خود را یک فردی معنوی 

نمی دانند احساس سالمت بیشتر می کردند.

چرا معنویت به تسکین درد مزمن آرتریت 
روماتوئید کمک می کند؟

دالیل تاثیر قدرتمند اعمال معنوی به خوبی درک نشده اند، اما 
مزایای سالمتی یک عمل معنوی می تواند به دالیل زیر باشند:

 معنویت واکنش آرام سازی بدن شما را فعال می سازد. نتایج 
 The یک تحقیق چاپ شده در شماره دسامبر 2015 ژورنال
که  داد  نشان   Malaysian Journal of Medical Sciences
استرس حساسیت درد را افزایش می دهد، بنابراین هر چیزی که 
می  بدن  آرامش  باعث  و  می کند  کمک  استرس  کاهش  به 
و  یوگا  ذهن،  حضور  تمرین های  مدیتیشن،  شود—شامل 
دعا—می تواند به کاهش حساسیت شما به درد کمک کند. حتی 
پیاده روی در طبیعت نیز می تواند یک تجربه معنوی برای بعضی 

از افراد باشد و باعث ایجاد احساس سعادت در آن ها شود.
 معنویت به شما کمک می کند که از یک چیز بزرگ تر بهره 
ببرید. وقتی که خود را تسلیم یک چیز بزرگ تر می کنید، این احساس 
را خواهید داشت که دیگر مجبور نیستید به تنهایی بار یا مسئولیتی 
را به دوش بکشید. دکتر یوسیم می گوید: »معنویت باعث می شود 
که از احساس عدم ارتباط و تنهایی به این احساس دست پیدا 

کنید که به یک چیزی متصل هستید یا با یک چیزی ارتباط دارید 
که می تواند به شما شفا ببخشید و به شما کمک کند.«

 یک عمل معنوی می تواند اثر یک دارونما یا واکنش یک 
دارونما را داشته باشد. شاید ضرب المثل »خواه فکر کنید که 
می توانید خواه فکر کنید که نمی توانید، حق با شماست« را 
شنیده باشید. به عبارت دیگر، اعتقاد یک فرد به تنهایی برای کمک 
به تسکین درد او کافی است. دکتر یوسیم می گوید: »تاثیر یک 
دارونما یک مفهوم علمی اثبات شده است و اگر شخصی این 
اعتقاد را داشته باشد که می تواند از طریق دعا خود را شفا دهد 
و از طریق عمل معنوی باعث تسکین دید خود شود، واقعا یک 

بهبود واقعی می تواند حاصل شود.«
 یک عمل معنوی باعث دلسوزی می شود که این امر به تسکین 
درد کمک می کند. بسیاری از اعمال معنوی ترحم یا دلسوزی و 
رحم به خود )بخشش، عشق و محبت و پذیرش( را اصل مهم 
خود می دانند. بر اساس نتایج یک تحقیق چاپ شده در شماره 
اکتبر 2014 ژورنال Compassionate Health Care، دلسوزی، 
درک درد و تمایل به تسکین درد با کاهش درد و همچنین کاهش 
خشم در ارتباط است. محققان هنوز در حال بررسی این موضوع 
هستند که چرا دلسوزی باعث کاهش درد می شود، اگرچه دلسوزی 
با هیجان ها و خلق وخوی مثبت در ارتباط است و خود هیجان ها 
و خلق وخوی مثبت باعث تغییراتی در مغز می شوند که درنهایت 

منجر به کاهش درد می شوند.
 معنویت باعث احساس های حمایت از جانب افراد هم عقیده 
می شود. انجام تمرین های یوگا با افرادی که هم عقیده شما هستند 
یا انجام مراسم های مذهبی با افرادی که اعتقادات مشترکی دارید 
باعث ایجاد حس ارتباط و پیوند می شود که این حس می تواند 
روی چگونگی احساس شما اثر مثبت داشته باشد. در ژورنال 
Southern Medical Journal تحقیقی به چاپ رسید که نشان 
می دهد افرادی که در طول هفته حداقل یک بار به کلیسا می رفتند 
با احتمال کمتر بستری شدن در بیمارستان مواجه بودند. عالوه 
 JAMA Internal Medicine بر این، در شماره ژوئن 2016 ژورنال
تحقیقی به چاپ رسید که بر اساس نتایج آن خانم هایی که به طور 
منظم به کلیسا می رفتند سالم تر بودند و کمتر در معرض خطر 

مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی با سرطان بودند.
 مصطفی صداقت رستمی 
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تــازه ها

محققان با استناد به نتیجه یک مطالعه بزرگ می گویند که مصرف 
بلندمدت روزی یک عدد آسپرین خطر ابتال به انواع سرطان را به میزان 

قابل توجهی کاهش می دهد 
در این مطالعه که یکی از بزرگترین مطالعاتی است که به بررسی 
ارتباط میان ابتال به سرطان و مصرف آسپرین پرداخته است، بیش از 

600 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفتند.
محققان دانشگاه هنگ کنگ در چین متوجه شدند افرادی که برای 
مدت متوسط هفت سال هر روز یک عدد آسپرین مصرف کرده بودند، 
48 درصد کمتر احتمال داشت که به سرطان های کبد و مری مبتال شوند 

و احتمال ابتالی آنها به سرطان معده نیز 38 درصد کمتر بود. 
این افراد همچنین 34 درصد کمتر در معرض خطر ابتال به سرطان 
لوزالمعده بودند و احتمال ابتالی آنها به سرطان کلورکتال )روده بزرگ( 
هم 24 درصد کمتر بود. نکته مهم و قابل توجه این نتایج در زمینه 
سرطان های مسیر گوارشی بود که کاهش بسیار زیادی را در میزان ابتال 

به سرطان های این مسیر به ویژه سرطان کبد و مری نشان داد.
اما بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف آسپرین بر شیوع سرطان های 

سینه، مثانه، کلیه و مالتیپل میلوما تاثیری ندارد.
با این وجود این مطالعه نشان داد که مصرف بلندمدت روزی یک 
عدد آسپرین احتمال ابتال به سرطان ریه را 35 درصد، سرطان لوسمی) 
نوعی سرطان خون( را تا 24 درصد و سرطان پروستات را هم تا 14 

درصد کاهش می دهد.
یک مطالعه اخیرا نشان داد بیمارانی که مصرف آسپرین را متوقف 
می کنند در قیاس با افرادی که به مصرف خود ادامه می دهند، 37 درصد 
بیشتر احتمال دارد که به یک بیماری قلبی عروقی مانند حمله قلبی یا 
سکته مغزی مبتال شوند. همچنین مصرف آسپرین بالفاصله بعد از یک 

حمله قلبی، خطر مرگ را کاهش می دهد.
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مصـرف آسپـریـن 
تسکین درد آرتریت روماتوئید   با  کمک معنویتو کـاهـش خطـر ابتـال به سرطـان

ارتباط معنویت و آرتریت روماتوئید

محققان دانشگاه سیدنی موفق به شناسایی 
یک نشانگر زیستی قدرتمند در خون بیماران 

مبتال به ام اس شدند.
مطالعات جدید نشان می دهد با استفاده از 
مولکول های micro-RNA در خون می توان 
بیماری ام اس را تشخیص داد. این مولکول 
عالوه بر تشخیص دقیق ام اس، قادر به پیش بینی 
برخی از بیماری های دیگر با دقت باالست. 
در حال حاضر هیچ روش تشخیص برای 
بیماری ام اس وجود ندارد و معموال بیماری از 
 MRI ،طریق معاینه بالینی، الکتروفیزیولوژی
و سایر آزمایش ها تشخیص داده می شود. با 
استفاده از این مولکول  می توان بیماری را 

در مراحل اولیه تشخیص داد و با راهکارهای مناسب از 
پیشرفت و عود آن جلوگیری کرد. در ضمن تشخیص 
زودهنگام بیماری ام اس و درمان، روند کاهش حجم مغز 

بیمار را کند می کند.
مولتیپل اسکلروزیس )MS( یک بیماری خود ایمنی است 
که در آن سیستم ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم عصبی 
مرکزی  )CNS ( می دهد. سیستم عصبی مرکزی شامل 
مغز، نخاع و اعصاب بینایی است. سیستم ایمنی بدن به 
طور معمول عوامل خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها را 
مورد هدف قرار می دهد؛ ولی در بیماری های خود ایمنی، 
به اشتباه بافت های نرمال از بین می روند. در بیماری ام اس ، 
سیستم ایمنی به میلین حمله می کند. میلین به غالف چربی 

اطراف سلول های عصبی گفته می شود. میلین آسیب دیده 
سبب بوجود آمدن تصلب بافت )sclerosis( می شود که 

نام بیماری نیز از همین واژه گرفته شده است. 
زمانی که پوشش میلین یا بافت های عصبی آسیب می بینند، 
ارسال پیام های عصبی مختل می شود که عوارض مختلفی 

دارد. بیماری MS  انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
این نوع، نشانه های  در  ام اس پیشرونده مقدماتی:   
بیماری سیر  از زمان تشخیص  بیماری به طور پیوسته 
صعودی دارند. حمله ها مشخص نیستند و هیچ عالمت 
بهبودی وجود ندارد. حدود 10 تا 15 درصد از بیماران، 
به این نوع از بیماری مبتال می شوند. معموال بیماری ام اس 
در افرادی که این مرحله را تجربه می کنند، دیر و در حدود 

40 سالگی تشخیص داده می شود. 
 نوع عودکننده – فروکش کننده: حدود 
90درصد از بیماران، به این نوع مبتال هستند. 
معموال نشانه های اولیه بیماری در این افراد، 
در اوایل بیست سالگی دیده می شود. پس از 
آن در دوره های مختلف، بیماری عود می کند 
و در بین دوره ها، بیمار بهبودی نسبی دارد. 
معموال بیمارانی که به این نوع مبتال هستند، 
وارد مرحله دیگری از بیماری به نام پیشرونده 

ثانویه می شوند. 
 ام اس پیشرونده ثانویه: در این نوع، عالیم 
بیماری به طور پیوسته سال ها وجود دارد و 
هیچ عود یا بهبودی حاصل نمی شود. معموال 
این حالت 10 تا 20 سال پس از تشخیص بیماری اتفاق 
می افتد. این نوع از بیماری معموال منجر به از کار افتادگی 

بیماران می شود. 
 نوع پیشرونده عودکننده: این نوع از بیماری بسیار نادر 
است و در آن بیماری در دوره های مشخص عود می کند 
و از یک حمله تا حمله بعدی، نشانه های بیماری شدیدتر 
می شود. حدود 5 درصد از افراد به این نوع از بیماری 

مبتال هستند. 
در حال حاضر حدود 2,5 میلیون نفر در سراسر جهان 
به این بیماری مبتال هستند. نتایج این مطالعه در نشریه 

Scientific Reports منتشر شده است. 
 MedicalXpress

تشخیـص ام اس بـا آزمـایـش خـون
۴۰ سال از تولد اولین 

 IVF نوزاد به روش
می گـذرد

خبــر

از تولد اولین نوزاد متولد شده به روش لقاح 
مصنوعی )IVF( حدود 40 سال می گذرد. 
»لوئیس براون« در سال 1978 همچون بسیاری 
از نوزادان دیگر در بیمارستان عمومی اولدهام 
انگلیس به دنیا آمد؛ اما او دستاورد یک پیشرفت 
پزشکی بود و اولین نوزاد متولد شده به روش 
لقاح مصنوعی عنوان گرفت. پرفسور »رابرت 
ادواردز« و دکتر »پاتریک استپتو« طی چندین 
سال مطالعه و بررسی، روشی را ارائه کردند که 
با کمک آن میلیون ها زوج از شانس فرزندآوری 
برخوردار شدند. در فرآیند لقاح مصنوعی 
تخمک را از تخمدان زن خارج کرده و در 
بارور می کنند. سپس  محیط آزمایشگاهی 
تخمک بارور شده را برای رشد به رحم باز 
می گردانند. امروزه کاربرد شیوه لقاح مصنوعی 
گسترده است و بر سر آن اختالفی نیست. 
بیش از پنج میلیون نوزاد در سراسر جهان در 
مدت چهار دهه به روش لقاح مصنوعی به 
دنیا آمده اند. همچنین در سال 1980، اولین 
کلینیک بارداری به روش لقاح مصنوعی جهان 

در انگلیس تاسیس شد.
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تــازه ها

سازمان جهانی بهداشت )WHO( در گزارشی اعالم کرده است که 
نزدیک به سه میلیون نفر به درمان هپاتیت C دسترسی پیدا کرده اند. طی 
دو سال گذشته تعداد سه میلیون نفر توانسته اند از درمان های هپاتیت 
C برخوردار شوند و 2.8 میلیون نفر دیگر در سال 2016 درمان های 
مادام العمر هپاتیت B را آغاز کرده اند. مدیر دپارتمان برنامه جهانی 
هپاتیت و HIV سازمان جهانی بهداشت گفت: در تعداد کشورهای 
ارائه دهنده برنامه های ملی برای ریشه کن کردن هپاتیت ویروسی کشنده 
در پنج سال اخیر با افزایش حدودا 5 برابر روبه رو بوده ایم و با این 
نتایج امیدوار شده ایم حذف هپاتیت می تواند به یک واقعیت تبدیل 
شود. در سال 2016 میالدی، 1.76 میلیون نفر به تازگی تحت درمان 
هپاتیت C قرار گرفتند و این رقم نسبت به 1.1 میلیون نفری که در 
سال 2015 درمان شدند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. هرچند 
این اقدامات تنها گام های اولیه است و در صورتی که به دنبال آن 
باشیم تا 80 درصد اهداف درمانی مدنظر تا سال 2030 محقق شود 
باید دسترسی به روش های درمانی در سطح جهانی افزایش پیدا کند. 

 WhO

درمـان ۳ میلیون بیـمار مبتـال بـه 
هپـاتیـت C طـی دو سـال
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خانم بکی روبینز می گوید که او و همسرش )نیل( هشت 
سال است که ازدواج کرده اند و در این مدت به ندرت باهم 
دعوا کرده اند. این دعوای به ندرت به این معنا نیست که 
در زندگی زناشویی آن ها هیچ بگومگو و دعوایی وجود 
نداشته است. در صورت دعوا بین آن ها بکی داد می زند و 
نیل نیز به مانند اکثر مردهای مزدوج در واکنش به دادهای 
او به اتاق خواب خود می رود و بازی های ویدئویی انجام 
می دهد. خانم دبی ماندل، نویسنده کتاب معتاد به استرس 
)Addicted to Stress( می گوید: »هر شخصی در رابطه 
زناشویی با همسر خود بحث وجدل می کند، اما اینکه چه 
میزان فریاد می کشید و چه میزان دعوا می کنید پیش بینی 

کننده نتیجه ازدواج شما نیست.«
بنابراین، می توان گفت که دعوا و بگومگو بخشی از 
زندگی زناشویی است و یک چیز غیرعادی نیست، اما 
در زندگی زناشویی دعوای عادالنه وابسته به این است 
که هر یک از طرفین پس از پایان دادن به دعوا چه 
اگر در یک زندگی زناشویی، زن و  احساسی دارند. 
از  بگومگو و دعوا می کنند و پس  با یکدیگر  شوهر 
پایان دادن به آن ها این آمادگی رادارند که به طریقی 

این دعوا را جبران کنند و دوباره آشتی کنند درنتیجه می توان 
گفت ازدواج آن ها احتماال خوب است. اما اگر پس از پایان 
دعوا و بگومگو طرفین احساس خشم و تنفر نسبت به هم 
داشته باشند، این را باید گفت که زوجین باید زندگی خود 
دنبال کمک یک  به  و  قرار دهند  ارزیابی  مورد  دوباره  را 

درمانگر یا روانشناس باشند.

چگونه آرامش را حفظ کنید
کارشناس های مسائل زناشویی برای حفظ آرامش زندگی 
زناشویی توصیه هایی را ارائه می دهند که در ادامه به مهم ترین 

آن ها اشاره می کنیم:
 با خشم به رختخواب بروید: خانم لیزا ارل مکلود نویسنده ای 
است که سابقه زندگی زناشویی 23 ساله دارد. او می گوید: 
»ما دریافته ایم که غالبا بهترین گزینه این است که فرد با خشم 
به رختخواب برود.« حال جای این سوال مطرح می شود که 
چرا باید به خشم به رختخواب رفت؟ در پاسخ به این سوال 
خانم ارل مکلود می گوید: »خشمی که فرد در هنگام خوابیدن 

دارد باعث می شود که تفکرات خود را از ذهن خود بیرون 
بریزید و در همان رختخواب مسائل را با همسر خود مطرح 
کند و پس ازآن بخوابد. ازآنجایی که آخر شب هم زن و هم 
مرد خسته هستند انرژی کافی برای دعوا و بگومگو ندارند و 
دوست دارند که هر چه زودتر به آن خاتمه دهند. درنتیجه، 
ادامه دعوا را به فردا موکول می کنند و همین به تاخیر انداختن 
باعث می شود که از اهمیت و شدت دعوای آن ها کاسته شود.«
 وقت استراحت به خود دهید: آقای تیموتی وارنکا 
که می گوید: »حتی یک  بالینی رسمی است  یک مشاور 
وقت استراحت یا آنتراکت 3 ثانیه ای در وسط دعوا باعث 
تیموتی  آقای  شود.«  کاسته  دعوا  شدت  از  که  می شود 
می گوید: »وسط دعوا ناگهان سکوت کنید و از اتاق خارج 
آرام تر  کردید دو طرف کمی  احساس  وقتی که  شوید و 

شدید دوباره به اتاق بروید.«
 نقش خود در دعوا را قبول کنید: خانم ملودی بروک، 
درمانگر رسمی خانواده و ازدواج می گوید که دو چیز از شدت 
دعواهای شدید می کاهند: پذیرش چیزهایی که برای تنبیه همسر 

خود انجام داده اید و ابراز همدلی برای همسر خود. خانم بروک، 
نویسنده کتاب بازی تقصیر )The Blame Game( می گوید 
که این دو چیز سخت هستند، اما نتایج خوبی را به بار می آورند. 
او می گوید: »اینکه یکی از زوجین در اوج دعوا ابزار دفاعی 
خود را پایین بگذارد یک چیز دور از انتظار است، اما چنین 

چیزی می تواند تاثیر بسیار موثری داشته باشد.«
 به دنبال شوخ طبعی باشید: خانم پامال بودلی و همسرش 
23 سال است که باهم ازدواج کرده اند. او می گوید: »خدا 
می داند که سال های اول زندگی ما آسان نبود، اما اکنون 
بسیار  ما حس شوخ طبیعی  بهتر است.  ما خیلی  زندگی 
به  بودلی همواره وسط دعوا  داریم.« همسر خانم  خوبی 
همسر خود می گوید: »می دانم که در کیف خود قابلمه ای 
داری و با آن من را خواهی زد.« بنابراین، وقتی که همسر 
خانم بودلی کار اشتباهی را انجام می دهد، خانم بودلی با 
شوخ طبعی به او می گوید: »اآلن وقتشه قابلمه خود را بیاورم 

و با آن به سرت بکوبم.«
 دهان خود را ببندید و لمس کنید: خانم بروک می گوید 

که وقتی که بحث وجدل هیچ فایده ای ندارد می توان به 
وقتی که  به عبارت دیگر،  شد.  متوسل  دیگر  یک راه 
دهد،  پایان  آن ها  بحث وجدل  به  نمی تواند  هیچ چیزی 
توصیه می شود که زوجین سکوت کنند و تنها همدیگر 
را در آغوش بگیرند و محکم فشار دهند. خانم بروک 
می گوید: »المسه یکی از عوامل مهم در برقراری ارتباط 

مجدد است.«
»اما« را ممنوع کنید: خانم جین  از کلمه  استفاده   
استروس، نویسنده کتاب »کافی است! به تحمل پایان دهید 
 Enough is( کنید«  آغاز  را  وزندگی فوق العاده خود 
 Enough! Stop Enduring and Start Living
Your Extraordinary Life( می گوید که وقتی که 
یک زوج حالت همسر خود را می پذیرد و در جمله بعد 
از کلمه »اما« استفاده می کند، با این کار اثر جمله اول را 
خنثی می کند و خود را دوباره تایید می کند. برای مثال، 
که چرا  »می فهمم  کرد:  اشاره  این جمالت  به  می توان 
ظرف ها را جمع نکردی، اما چرا فکر می کنی که من یک 

خدمتکار هستم.«
 چیزهای مهم را به یادآورید: خانم جاکلین فریمن 
همسرم  و  من  مشترک  زندگی  شروع  از  »پس  می گوید: 
دریافتیم که در ازدواج ما تنها دو موجود وجود ندارند.، 
بلکه در ازدواج ما سه موجود یعنی من، همسرم و خود 
ازدواج وجود دارند. و ما باید از هر سه مراقبت کنیم. در 
اوایل زندگی وقتی خانه ما کثیف بود هر یک از ما برای 
عدم تمیز کردن خانه بهانه هایی را می آوردیم و در مورد آن 
تنها 15  باگذشت سال ها  اما  می کردیم.  بحث وجدل  زیاد 
دقیقه از وقت ما صرف بحث وجدل می شد و نهایت یکی 
از ما این سوال مهم را به یاد می آورد که »بهترین چیز برای 
یک ازدواج چیست؟« به عبارت دیگر، در خالل بحث وجدل 
باید به یاد آورد که در زندگی چیزهای مهم تری وجود دارند 

که باید وقت خود را صرف آن ها کرد.
در پایان باید گفت که کارشناس ها و درمانگرها می گوید که 
هیچ زندگی زناشویی بی عیب و نقص نیست و دعوا و 

بحث وجدل بخشی از زندگی است. 
 مصطفی صداقت رستمی

 WebMD

نتایج یک مطالعه جدید از تاثیر مثبت خواب با کیفیت برای تقویت 
 Kobe City توان باردار شدن زنان حکایت دارد. محققان مرکز پزشکی
در ژاپن در مطالعه روی زنانی که برای بچه دار شدن تالش می کردند 
متوجه شدند که میزان باروری در زنانی که خواب منظم و بدون وقفه 

داشتند، 20 درصد بهتر از زنانی بود که خواب بدون کیفیت داشتند.
این مطالعه همچنین نشان داد که میزان رشد تخمک های بارور شده 

در میان زنانی که خواب کاملی داشتند، 14 درصد سریعتر بود.
به گفته محققانی که این تحقیق را انجام دادند، نتایج این مطالعه نشان 
داد که کیفیت خواب یکی از مهم ترین عواملی است که زنان مترصد بچه 
دار شدن باید به آن اولویت دهند. این تحقیق روی زنانی انجام شد که در 
این مرکز تحت لقاح خارج رحمی )IVF( قرار گرفتند و نتایج آن نشان 

داد که استرس کمتر نیز تاثیر مثبتی بر قدرت باروری آنها دارد.
این مطالعه که در کنگره ساالنه پزشکی تولید مثل انجام شد، در واقع 
موید تحقیقات قبلی است که نشان دادند خواب کمتر از شش ساعت در 
شب موجب کاهش 20 درصدی هورمونی می شود که برای بارور شدن 
حیاتی است. تحقیق جدید همچنین دنباله رو تحقیق دیگری است که 
نشان داد احتمال سقط جنین در زنان بارداری که شب ها کمتر از هشت 
ساعت می خوابند، بیشتر است. بر اساس معیارهای سازمان بهداشت 
انگلیس، میزان عادی خواب برای یک بزرگسال حدود هفت تا 9 ساعت 
در شب در نظر گرفته می شود؛ با این وجود اندازه مناسب خواب بسته به 
فرد متفاوت است. محققان معتقدند که الگوهای خواب با تغییر سطوح 
برخی هورمون ها بر قدرت باروری تاثیر می گذارد. با این وجود وضعیت 
خواب با شیوه زندگی افراد از جمله نوع رژیم غذایی و ورزش ارتباط 

نزدیکی دارد، فاکتورهایی که در موفقیت در باردار شدن نقش دارند.
 Telegraph

خواب بـا کیفیت برای تقویـت 
توان بارداری زنان ضروری است منصفانه دعوا کنید و آرامش را در رابطه خود حفظ کنید

تــازه هادعوا و بگومگو بخشی اززندگی است اما...

اکثر خانم ها از شکنندگی ناخن ها گله دارند، سیر، آبلیمو و بالل از 
جمله موادی هستند که در مقاوم سازی ناخن ها نقش دارند.

ناخن از جمله اعضای مهم بدن است که باید با دقت بسیار زیادی 
البته اغلب خانم ها از شکننده بودن ناخن های  از آن مراقبت کرد 
خود ناراضی هستند، برای داشتن ناخن هایی مقاوم و سالم دستور 

العمل های زیر را انجام دهید.

روغن عامل سالمتی ناخن ها
روغن از جمله مواد خوراکی است که به سالم ماندن و تقویت 
ناخن ها کمک می کند. برای داشتن ناخن های سالم نصف فنجان روغن 
را درون مایکرویو قرار دهید و پس از گذشت یک و نیم دقیقه آنرا 
خارج کنید و اجازه دهید تا روغن کمی خنک شود سپس ناخن هایتان 

را در روغن فرو کنید تا به مدت 15 تا 30 دقیقه خیس بخورند.
پس از آن دستانتان را از روغن خارج کنید و با استفاده از انگشت ها 
روغن را بخوبی بر روی ناخن و پوست اطرافش، با حرکات کوچک 
دایره وار ماساژ دهید و بعد از آن روغن مازاد را از دستانتان بشویید. 
این کار را هر هفته تکرار کنید زیرا به ناخن هایتان کمک می کند تا 

از طریق جذب سریع به خوبی مرطوب شوند.
همچنین می توانید پیش از اینکه به رختخواب بروید، ناخن هایتان 
را در مخلوطی از آب لیمو و روغن با تناسب یک به سه قرار دهید 
و مدت پنج دقیقه صبر کنید، سپس دستکشی بپوشید و اجازه دهید 
که تمام طول شب روغن بر روی ناخن هایتان باقی بماند. در صورت 

نیاز صبح دستانتان را بشویید. 
از روغن های زیتون، نارگیل، آواکادو و هسته انگور برای اینکار 

استفاده کنید.

ناخن های محکم با سیر و آب پرتقال
برای داشتن ناخن هایی مقاوم می توانید با استفاده از مواد خانگی 
و در دسترس محلولی تهیه کنید و ناخن های سالم را برای خود به 
ارمغان بیاورید. آب پرتقال و سیر له شده را با یکدیگر مخلوط کنید 
و ناخن هایتان را به مدت 10 دقیقه درون ظرف حاوی این مخلوط 
قرار دهید و پس از آن ناخن را به مدت 15 دقیقه درون ظرف روغن 
زیتون قرار دهید و پس از گذشت 10 روز از استفاده این محلول 

نتایج باور نکردنی اش را ببینید.
همچنین می توانید 2 قاشق چایخوری نمک را همراه با یک قاشق 
چایخوری روغن مغز گندم، 2 قاشق چایخوری روغن کرچک مخلوط 
کنید و مواد را داخل بطری بریزید و به خوبی هم بزنید و با استفاده 
از پنبه مقداری از آن را بر روی ناخن های خود بمالید. اجازه دهید 
این ترکیب به مدت 5 دقیقه بر روی ناخن هایتان بماند و سپس با 

پنبه تمیز دیگری آن را پاک کنید.
بالل بخورید تا ناخن هایتان محکم باشند

عده ای بر این باورند شکنندگی ناخن ها به دلیل کمبود کلسیم 

بدن است اما مطالعات جدید نشان می دهند 10 الی 30 درصد حجم 
ناخن را آب تشکیل می دهد و اگر این آب کمتر از این مقدار شود، 
شکنندگی ناخن بیشتر می شود. بررسی ها نشان می دهند، بالل یکی از 
اصلی ترین مواد غذایی است که موجب استحکام ناخن ها و جلوگیری 
از ضعیف شدن صفحه ناخن ها می شود و حتی ماساژ ناخن با شیره 

آن نیز موجب تقویت و استحکام ناخن های دست می شود.

رابطه سن و شکندگی ناخن ها
گفتنی است، سن و سال ارتباط مستقیمی با شکنندگی ناخن دارد. 
هر چه سن باالتر رود و فرد مسن تر باشد، شکنندگی ناخن ها هم 
بیشتر می شود. به دلیل نازک تر بودن ناخن خانم ها شکنندگی هم بیشتر 
است و در دختران جوان اغلب شکنندگی کمتر است و بعد از 30 
سالگی افراد باید با داروهای شیمیایی زیر نظر پزشک ناخن های خود 

را تقویت کنند و از آسیب های احتمالی جلوگیری کنند.

آبلیمو مانع از شکنندگی ناخن می شود
گذاشتن ناخن در آبلیمو از شکنندگی ناخن و پوسته پوسته شدن 
کناره آن جلوگیری می کند. همچنین قرار دادن زرده تخم مرغ بر 
روی ناخن ها باعث تقویت آن ها و جلوگیری از شکسته شدن و 

بریدگی های کنار آن می شود.
اگر به درد ناخن مبتال شده اید، یک پیاز سفید را در خاکستر داغ 
آتش بگذارید تا خوب پخته شود، سپس آنرا از وسط دو نیم کنید 
و انگشت خود را وسط آن بگذارید. اگر، روزی 2 بار این عمل را 

تکرار کنید به زودی ناخن درد شما برطرف می شود. 
 MNT

آگهي مزایده عمومي )نوبت دوم(
اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در نظر دارد بخش هایی از ساختمان درمانگاه 
فرهنگیان شهید ابوذری شامل ساختمان بخش پالسما فریزیس، ساختمان بخش داروخانه، دندانپزشکی، 
فیزیوتراپی، غرفه عینک و بخش آزمایشگاه  واقع در تهران، شهرری، میدان فرمانداری، خیابان مدرسه، 
خیابان ورزشگاه، درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری را با مشخصات و شرایط کلي ذیل از طریق مزایده 

عمومي یک مرحله ای به اشخاص حقوقي و حقیقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. 

الف(مدتانجامکاریکسالمیباشد.

ب(مبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: ساختمان بخش پالسما فریزیس مبلغ 200/000/000 
ریال،ساختمان بخش داروخانه مبلغ30/000/000 ریال، بخش دندانپزشکی مبلغ 150/000/000 ریال،بخش 
مبلغ  آزمایشگاه  ریال،بخش   40/000/000 مبلغ  عینک  غرفه  بخش  ریال،   180/000/000 مبلغ  فیزیوتراپی 
150/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب سپرده 2173121280004 اداره 

کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران.

ج(مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:
مهلت: از تاریخ درج آگهي نوبت دوم به مدت یک هفته. 

محل دریافت: اداره پشتیباني و تدارکات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران به نشاني 
تهران – بزرگراه بعثت - خیابان شهید بخارایي – خیابان شهید سمیعي – ضلع شمالي پارک بعثت - اداره 
کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران )مراجعه در اوقات اداري از ساعت 7:30 لغایت 15:30 به 

غیر از پنجشنبه ها(   

د(مهلتتحویلاسنادوزمانومکانگشایشپیشنهادها:
-  مهلت تحویل اسناد:  حداکثر 10 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد به نشاني فوق الذکر 0                

-  زمان و مکان گشایش پیشنهادها و نیز سایر شرایط و توضیحات در اسناد مزایده قید میگردد 0 
 http://iets.mporg.ir آخرین اطالعات در خصوص مناقصات در پایگاه اینترنتي ملي مناقصات به آدرس -

موجود مي باشد.
www.teo.ir تلفن تماس 55043596 - آدرس اینترنتي

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران

م الف 2566 راهکارهای خانگی برای داشتن ناخن های محکم 
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می دانید که یک رژیم غذایی بد و فعالیت جسمانی کم می تواند به 
قلب شما آسیب برساند. اما چیزهای آسیب زای دیگری نیز برای 
قلب وجود دارند که شما از آن ها آگاهی ندارید. در این مقاله به 
این چیزهای آسیب زا اشاره می کنیم و شیوه هایی را بیان می داریم 

که می توانند در سالم نگه داشتن قلب شما مفید باشند.
 مشکالت دندانی: افراد مبتالبه بیماری لثه به احتمال بیشتری 
دچار بیماری قلبی می شوند. ارتباط میان بیماری لثه و بیماری 
قلبی هنوز مشخص نیست، اما بعضی از کارشناس ها می گویند 
که باکتری لثه ها احتماال به درون جریان خون می روند و موجب 
التهاب رگ های خونی و دیگر مشکالت قلبی می شوند. درنتیجه 
توصیه می شود که هر شش ماه یک بار تحت معاینه دندان پزشک 
خود قرار بگیرید. اگر روی لثه های خود احساس قرمزی و درد 
می کنید یا با تغییراتی در دندان های خود مواجه شدید فورا قرار 

مالقاتی را با دندان پزشک خود تنظیم کنید.
 کار شیفتی: بر اساس نتایج تحقیق اخیر محققان دانشگاه 
وسترن کانادا، کار در شب و ساعت های نامنظم خطر حمله قلبی 
را افزایش می دهد. محققان می گویند که کار شیفتی تاثیر بدی 
روی ریتم شبانه روزی بدن )ساعت درونی( دارد و به عقیده آن ها 
چنین تاثیری می تواند به قلب آسیب برساند. بنابراین، اگر روزانه 
در ساعت های منظمی کار نمی کنید گام هایی را برای کاهش خطر 
بیماری قلبی بردارید. برای مثال، تمرین بدنی انجام دهید، رژیم 
غذایی متعادل داشته باشید و به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.

 معطلی های ترافیکی: هرکسی که گیرکردن در ترافیک سنگین 
را تجربه کرده باشد می گوید که چنین چیزی پراسترس است. 
شاید به همین دلیل است که تحقیقات معطلی یک ساعته در 
ترافیک را با افزایش ابتال به حمله قلبی را در ارتباط می دانند. 
سروصدای زیاد مانند سروصدای ماشین ها در بزرگ راه ها نیز با 
بیماری قلبی در ارتباط هستند. اگر نمی توانید از استفاده از وسیله 
نقلیه در طول ساعات شلوغ پرهیز کنید توصیه می شود که برای 
کاهش استرس خود در چنین زمان هایی به موسیقی گوش دهید. 
یا از بغل دستی خود بخواهید که او نیز رانندگی کند و در حین 

رانندگی برای کاهش استرس با او حرف بزنید.
 یائسگی زودرس: اگر یک زن هستید و پیش از سن 46 سالگی 
یائسه شدید در مقایسه با زن هایی که دیرتر یائسه می شوند دو برابر 
بیشتر در معرض حمله قلبی یا سکته مغزی هستید. افت سطوح 
هورمون استروژن نقشی را در این رابطه ایفا می کند. در صورت 

یائسگی زودرس به پزشک خود مراجعه کنید تا عوامل خطرزای 
بیماری قلبی همچون کلسترول باال را در شما بررسی کند.

 خروپف کردن: اگر همسرتان می گوید که در حین خواب 
همیشه خروپف می کنید یا اگر در حین خواب به نفس نفس 
می افتید توصیه می شود که به پزشک مراجعه کنید. ممکن است که 
دچار مشکل آپنه خواب )قطع تنفس در حین خواب( باشید. چنین 
مشکلی زمانی رخ می دهد که راه هوای شما تا حدودی مسدود 
شده است و درنتیجه در حین نفس کشیدن نفس شما قطع می شود. 
این اختالل با فشارخون باال، ضربان قلب نامنظم، سکته مغزی و 
نارسایی قلبی در ارتباط است. با استفاده از درمان هایی می توان 

نفس کشیدن را آسان تر کرده و خطر بیماری قلبی را کاهش داد.
 هپاتیت C: اگر دچار این عفونت کبدی باشید، در مقایسه با 
افرادی که این بیماری را ندارد بیشتر با احتمال کلسترول کم و 
فشارخون پایین مواجه هستید. عالوه بر این، در صورت ابتال به 
این بیماری بیشتر در معرض بیماری قلبی هستید. محققان فکر 
می کنند که هپاتیت C موجب التهاب سلول ها و بافت های بدن 
از جمله سلول ها و بافت های درون قلب می شود. در صورت ابتال 
به این بیماری به پزشک خود مراجعه کنید تا قلبتان را معاینه کند.

 خواب کم و بی کیفیت: وقتی که خواب شبانه شما کمتر از شش 
ساعت است، خطر فشارخون باالتر و کلسترول باالتر را افزایش 
می دهید. عالوه بر این، چنین خوابی احتمال چاقی و دیابت را نیز 

افزایش می دهند که هردوی این موارد می توانند به قلب آسیب 
برسانند. چنین چیزی به این معنا نیست که باید تمام وقت روزانه 
خود را صرف خواب کنید. خواب بیش از 9 ساعت نیز خطر ابتال 
به دیابت و سکته مغری را افزایش می دهد که این موارد از عوامل 
خطرزای اصلی بیماری قلبی هستند. توصیه می شود که خواب 

شبانه متعادل یعنی بین 7 تا 9 ساعت داشته باشید.
 ازدواج غم انگیز: یک ازدواج خوب می تواند به شادی و 
سالمت قلب کمک کند. بر اساس نتایج تحقیق محققان دانشگاه 
دولتی میشیگان بزرگسال هایی که از زندگی با همسر خود راضی 
هستند در مقایسه با بزرگسال هایی که از زندگی با همسر خود 
ناراضی هستند کمتر در معرض بیماری قلبی هستند. دلیل چنین 
چیزی را می توان استرس دانست. استرس باعث می شود که 
فرد انتخاب های غذایی ناسالمی داشته باشد و چیزهای ناسالم 
دیگری را انجام دهد که به قلب آسیب می رسانند. عالوه بر این، 
هورمون های استرس می توانند تاثیر منفی روی قلب داشته باشند. 
بنابراین، اگر از زندگی با همسر خود ناراضی هستید به یک 

متخصص زناشویی مراجعه کنید تا به شما کمک کند.
 تنهایی: وقتی که وقت خود را با عزیزان خود می گذرانید، 
استرس از شما دور می شود و فعال باقی می مانید. افراد تنها در 
مقایسه با افرادی که اجتماعی هستند بیشتر در معرض بیماری 
قلبی هستند. اگر در نزدیکی خانواده خود زندگی نمی کنید یا 

اگر دوستانتان به شما نزدیک نیستند سعی کنید با کمک به یک 
فرد نیازمند یا گرفتن یک سگ یا یک گربه ارتباط خود را حفظ 
کنید. افرادی که کارهای داوطلبانه انجام می دهند یا افرادی که 
یک حیوان اهلی در خانه دارند از سالمتی قلب بهتری برخوردار 

هستند و بیشتر عمر می کنند.
 چربی شکم: وزن اضافی برای قلب ضرر دارد، اما چربی که در 
شکم ذخیره می شود و باعث باال آمدن شکم می شود خطرناک تر 
است. چربی شکم باعث می شود که بدنتان هورمون ها و دیگر 
مواد شیمیایی را تولید کند که باعث افزایش فشارخون می شوند 
و تاثیر بدی روی رگ های خونی و سطوح کلسترول دارند. اگر 
یک زن هستید و دور کمر شما بیشتر از 35 اینچ است یا اگر یک 
مرد هستید و دور کمر شما بیشتر از 40 اینچ است با پزشک خود در 
مورد یک برنامه غذایی و تمرینی صحبت کنید. تحقیقات نشان 
می دهند که یوگا و تمرین های بدنی با شدت باال )برای مدت 

کوتاه( شیوه های مناسبی برای کم کردن چربی شکم هستند.
 صرف زمان زیاد برای تماشای تلویزیون: افرادی که خوره 
تلویزیون هستند و زمان زیادی را جلوی تلویزیون می گذرانند 
در مقایسه با افرادی که کمتر تلویزیون تماشا می کنند بیشتر در 
معرض مشکالت قلبی هستند. هر فردی که به طور منظم وقت 
خود را صرف تماشای تلویزیون می کند به ازای هر ساعت 
تماشای تلویزیون 20 درصد خطر ابتال به بیماری قلبی را افزایش 
می دهد. خود نشستن جلوی تلویزیون باعث مشکل قلبی 
می شود، چون نشستن با مشکالتی همچون فشارخون باال در 

ارتباط است. بنابراین، زمان تماشای تلویزیون را محدود کنید.
 تمرین بدنی بسیار زیاد در یک نوبت تمرینی: تمرین بدنی 
برای سالمتی قلب عالی است. اما اگر هیکل خوبی ندارید یا اگر 
قصد دارید به طور پراکنده تمرین کنید سعی کنید که تمرین بدنی 
را با تمرین های سبک شروع کنید تا استقامت خود را باال ببرید. 
تحقیقات نشان می دهند که وقتی که بسیار زیاد و سخت تمرین 
می کنید خود را در معرض خطر حمله قلبی و دیگر مشکالت 
قرار می دهید. به طورکلی، توصیه می شود که تمرین های بدنی را 
با تمرین های سبک و آرام همچون پیاده روی آغاز کنید. اگر فکر 
می کنید که در معرض خطر باالی بیماری قلبی هستید، پیش از 

شروع تمرین های بدنی با پزشک خود صحبت کنید.
  مصطفی صداقت رستمی

 WebMD
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گروهی از جراحان آمریکایی در یک جراحی نادر رحم زن باردار 
را برای درمان عارضه مهره شکاف جنین، از بدن مادر خارج کردند.
مهره شکاف، نقص مادرزادی لوله عصبی نخاع و بیرون زدگی 
نخاع از حفره باز  در ستون فقرات است. این نقص مادرزادی لوله 
عصبی با درجات کامال متفاوت شکل می گیرد و در بیشتر موارد 

نوزاد را فلج می کند.
زمان ایجاد این نقص در جنین بین روزهای 22 تا 2۸ بارداری 
است، یعنی زمانی که لوله حامل عصب نخاع در جنین شکل می گیرد. 
عارضه مهره شکاف می تواند منجر به بی اختیاری ادرار و مدفوع شود و 
حدود 30 درصد از این نوزادان به عقب ماندگی ذهنی مبتال می شوند.
در این جراحی نادر، رحم از بدن مادر خارج شده و پس از انجام 

جراحی بر روی جنین دوباره به بدن مادر بازمی گردد.
نرخ ابتال به بیماری مهره شکاف معموال 24 نوزاد در هر 100 هزار 
تولد است. البته آمار جهانی این بیماری هنوز محاسبه نشده است.

اولین عمل جراحی درمان مهره شکاف در دوران بارداری در سال 
1990 انجام شد. اما این عمل جراحی همواره خطر زایمان زودرس 
را به علت برش جدار رحم برای دسترسی به جنین به همراه دارد.

دکتر مایکل بلفورد - متخصص جراحی نوزادان از کالج پزشکی 
هیوستون، مبتکر روش جراحی جدید است. در این روش با خارج 
کردن رحم از بدن مادر و دسترسی آسان به نوزاد می توان شکاف 
بین مهره را درمان کرد و اعصاب موجود در حفره را به کانال نخاعی 
برگشت داد. در طول عمل جراحی ابتدا رحم از محل برش خارج 
شده و پس از تخلیه آب دسترسی به جنین آسان می شود، در این 
روش رحم همچنان به بدن مادر متصل است و پس از تخلیه آب 
از طریق یک المپ مخصوص، نور مناسب برای جراحی از طریق 

حفره های ریز بدون برش آماده می شود.
 Telegraph

جراحی نـادر جنیـن در رحـم 
مواردعجیبیکهبهقلبآسیبمیزنندخـارج از بـدن مـادر

از قلب خود در برابر این موارد محافظت کنید

یک گروه بین المللی متشکل از دانشمندان چندین دانشگاه 
مختلف، موفق به شناسایی بیش از 100 عامل خطر 

ژنتیکی شده اند که باعث افزایش خطر ابتالی 
فرد به سه بیماری آلرژیک رایج مانند آسم، 

تب یونجه و اگزما می شود. 
عظیم  پژوهش  این  در  محققان 

نفر  هزار  از 360  بیش  ژنوم های 
را تجزیه و تحلیل کرده و 136 
تنوع ژنتیکی که با یکی از این سه 
بیماری مرتبط بودند را شناسایی 

کردند. 
آنها پیشتر نیز موفق به شناسایی 
73 نوع تنوع ژنتیکی شده بودند.

مانوئل فریرا، نویسنده اصلی این 
مطالعه می گوید: »آسم، تب یونجه و 

اگزما بیماری های آلرژیکی هستند که بر 
روی قسمت های مختلف بدن مانند ریه ها، 

بینی و پوست اثر می گذارند.« 
سطوح  از  بسیاری  در  آنها  که  می دانستیم  قبال  »ما 
مشابه یکدیگر هستند. به عنوان مثال، می دانستیم که 
ژنتیکی مشترک  دارای عوامل خطر  بیماری  این سه 
هستند. اما چیزی که ما نمی دانستیم این بود که عوامل 

خطر ژنتیکی مشترک در ژنوم وجود دارد.«
این پژوهش به طور کلی دانش ما در مورد تحریکات 
کلیدی ژنوم برای پدید آمدن این بیماری ها را افزایش داده و 

همچنین به بررسی برخی از داروهای در حال توسعه 
برای این بیماری ها کمک می کند.

محققان در این پژوهش همچنین 29 ژن را شناسایی 
کردند که در حال حاضر به عنوان اهداف دارویی مورد 

بررسی قرار گرفته اند. 

حال  در  حاضر  حال  در  داروها  این  از  مورد   20
توسعه برای بیماری های دیگر، از جمله سرطان و 

بیماری های قلبی-عروقی هستند. 
این تحقیق نشان می دهد که برخی از 
این داروها ممکن است اثرات ثانویه ای 
داشته باشند که عالئم آلرژی را کاهش 

می دهد.
به طور خاص، شش ژن در 
این پژوهش شناسایی شدند که 
می بایست برای انجام آزمایشات 
بیماری های  برای  بالینی  پیش 

آلرژیک، اولویت بندی شوند.
در این مطالعه عوامل مختلف 
محیطی که بر بیان ژن تاثیر می گذارند 

نیز مورد بررسی قرار گرفتند. 
سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل 
موثر بر خطر ژنتیکی بیماری های آلرژیک بود. 
فریرا اظهار کرد: »به عنوان مثال، ما یک ژن به 
نام PITPNM2 را شناسایی کردیم که احتماال در افرادی 
که سیگار می کشند، غیرفعال می شود. اگر این ژن غیرفعال 

شود، خطر ابتال به آلرژی در فرد افزایش می یابد.« 
هدف اصلی این پژوهش یافتن روش های درمانی 

جدید برای مبارزه با این سه بیماری آلرژیک است.
این پژوهش در Nature Genetics منتشر شده است. 

 ScienceDaily

شناسایی بیش از 100 عامل خطر ژنتیکی برای بیماری های آلرژیک
آلودگی هوا موجب 

بروز سکته مغزی در 
بزرگساالن می شود

خبــر

در  مداوم  قرارگیری  گویند  می  محققان 
معرض آلودگی هوا احتمال سکته را در 

بین افراد بزرگسال افزایش می دهد. 
با افزایش مواد سمی در هوا در شهرهای 
بزرگ، به تدریج تهدید جهانی در حال 
گسترش است. قبال این باور وجود داشت 
که آلودگی هوا فقط موجب افزایش ریسک 
مشکالت قلبی می شود و به پوشش درونی 
عروق خونی آسیب می رساند. در مطالعه 
جدید محققان دریافتند بیماران گروه سنی 
30 تا 40 سال با وجود افزایش آلودگی 

هوا در معرض سکته مغزی قرار دارند.
به گفته محققان، تعداد سلول های مرده 
در جریان خون با قرارگیری در معرض 
آلودگی هوا افزایش می یابد. محیط آلوده 
ریسک روز سکته را افزایش می دهد. حدود 
15 میلیون نفر در سال دچار سکته مغزی 
می شوند، که شش میلیون نفر می میرند و 
پنج میلیون دچار ناتوانی و معلولیت های 
دائمی نظیر از دست دادن قدرت بینایی و 

تکلم، فلج و سردرگمی می شود.
 Reuters
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کارشناسان در انگلیس تاکید کردند: پس از آتش سوزی برج گرنفل 
با این حادثه  در پایتخت این کشور، هزاران نفر از کسانی که 
مرتبط یا فقط شاهد آن بوده اند هم اکنون با مشکالت روحی و 

روانی دست به گریبان و نیازمند کمک هستند.
پزشکان می گویند: رسیدگی به مشکالت روحی و روانِی افرادی 
که تحت تاثیر حادثه آتش سوزی ویرانگر در برج گرنفل قرار 
گرفته اند، در نوع خود بزرگترین عملیات در اروپا بوده و طبق 
تخمین ها تعداد افراد آسیب دیده از 11 هزار نفر فراتر رفته است.
پس از وقوع آتش سوزی در برج گرنفل بیش از 1300 نفر به 
دلیل اختالل استرسی پس از ضایعه روانی )PTSD( یا مشکالت 

جسمی ناشی از حادثه گرنفل تحت معاینه قرار گرفته اند.
گزارش ها حاکیست حدود 360 کودک و بزرگساالن از جمله 
نجات یافتگان حادثه آتش سوزی به دلیل اختالل استرس پس از 
ضایعه روانی تحت درمان قرار دارند. همچنین حدود 60 نفر به 
دلیل انواع مشکالت سالمت روان تحت درمان قرار گرفته اند 
اگرچه آنان به طور مستقیم در معرض آتش سوزی گرنفل نبوده 
وجود  احتمال  این  گرفته اند.  قرار  حادثه  این  تاثیر  تحت  اما 

دارد صدها نفر دیگر 
در سراسر انگلیس به 
دلیل تماشای سوختن 
از  گرنفل  ساختمان 
تلویزیون تحت تاثیر 
قرار گرفته باشند. 

 Independent

حادثه »گرنفل« هزاران نفر را بـا 
مشکالت روحی مواجه کرده است
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خودکشی در ایاالت متحده آمریکا به باالترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است

هشدار مرگبار
خودکشی در ایاالت متحده 
آمریکا به باالترین حد خود 
در 30 سال گذشته رسیده 
است و آمارهای فدرال نشان 
می دهند آمریکایی های میانسال باالترین بخش 

این روند فزاینده را شامل می شوند.
براساس گزارش »مرکز ملی آمار سالمت« بین 
بیشترین  میالدی،   2014 و   1999 سال های 
و  زنان  به  مربوط  خودکشی  افزایش  میزان 
دختران  و  ساله   64 تا   45 آمریکایی   مردان 
14-10 سال بوده است. آمریکایی های سالمند، 
باالتر از 75 سال، تنها گروهی هستند که میزان 

خودکشی در آنها پایین آمده است.
میانساالن آمریکایی بیشتر خودکشی می کنند.
سرعت افزایش خودکشی بین زنان بیش از 
 2014 سال  آمارهای  اما  است،  بوده  مردان 
میالدی، آخرین سال گردآوری داده ها، حاکی 
از آن است که مردان همچنان در گروهی که 
براثر خودکشی می میرند، گروه غالب هستند. 
میزان خودکشی در مردان 20/7 در هر 100هزار 
نفر و در زنان 5/8 در هر 100هزار نفر است.
یافته های این مطالعه جدید درباره خودکشی در 
آمریکا نتایج مطالعات اخیر را تایید می کند که 
عقیده دارند میزان امید به زندگی بین میانساالن 
آمریکایی، به خصوص زنان افت کرده است.
کارشناسان می گویند افزایش سوءمصرف الکل 
و مواد مخدر و نیز خودکشی عامل کاهش امید 

به زندگی در میانساالن آمریکایی است، البته 
باید توجه داشت، در آماری که »مرکز ملی آمار 
سالمت« ارائه داده، تفاوت های نژادی و قومی 
درباره خودکشی جداگانه بررسی نشده است.
تحقیق،  گروه  سرپرست  کورتین،  سالی 
ما  تحقیقاتی  طرح  این  »در  می گوید: 
می خواهیم اهمیت افزایش میزان خودکشی 
بین آمریکایی ها را نشان بدهیم. مرگ تنها قله 
این کوه یخی است که از آب بیرون مانده 
است. بسیاری از خودکشی ها با بستری شدن یا 
حضور تیم های امداد به مرگ منتهی نمی شوند.«
بعد از کاهش خودکشی در یک دوره زمانی 
15 ساله، از سال 1999 میالدی به بعد دوباره 
شاهد افزایش خودکشی در آمریکا بوده ایم که 
در سال 2014 میالدی به باالترین میزان خود 

در 30 سال گذشته رسیده است.

هنوز دلیلی پیدا نشده
علل  درباره  همکارانش  و  کورتین  گزارش 
افزایش خودکشی از سال 1999 میالدی به 
بعد چیزی نمی گوید، اما تحلیلی که از سوی 
بیماری ها در سال  پیشگیری و کنترل  مرکز 
می دهد  نشان  شده،  منتشر  میالدی   2013
نسل  آسیب پذیری  و  اخیر  اقتصادی  رکود 
متولدشدگان بعد از جنگ دوم جهانی یعنی 
که  1946میالدی،   -1964 سال های  فاصله 
زمان  در  خودکشی  میزان  بیشترین  همواره 

نوجوانی در آنها دیده می شده، می توانند عوامل 
احتمالی مربوط برای افزایش میزان خودکشی 

بین میانساالن آمریکایی باشند. 
مارک کاپالن، استاد دانشگاه کالیفرنیا، عقیده 
چه  بگوییم  قطع  طور  یه  »نمی توانیم  دارد: 
افراد  بین  خودکشی  افزایش  باعث  عاملی 
64-25 ساله آمریکایی شده است. تحقیقات 
و  جوان  افراد  روی  خودکشی  درباره  قبلی 
بسیار سالمند تمرکز داشته، اما درباره علت 
افزایش خودکشی بین این افراد چیز زیادی 
نمی دانیم. تازه تحقیقات را شروع کرده ایم تا 

علت ها را پیدا کنیم.« 
کاپالن که قبال هم تحقیقاتی در زمینه علل 
خودکشی در جعمیت های آسیب پذیر داشته، 
به این نکته اشاره می کند که عالوه بر جدی 
گرفتن برنامه های محدودسازی سالح، برای 
جلوگیری از خودکشی باید به عامل جنسیت 
درصد  هرچند  شود.  بیشتری  توجه  سن  و 
خودکشی با سالح گرم در فاصله سال های 
هنوز  اما  آمده،  پایین  میالدی   1999-2014
ارتکاب  در  روش  معمول ترین  روش  این 

خودکشی است.

درمجموع، طبق آمار »مرکز ملی آمار سالمت«، 
بیش از 42هزار آمریکایی براثر خودکشی در 
سال 2014 میالدی جان خود را از دست داده اند 

که 21هزار مورد با سالح گرم بوده است.

آمارها کمتر از حد واقعی
آمار  به روزترین  حتی  است  معتقد  کاپالن 
کمتر  را  واقعی خودکشی  میزان  رسمی هم 
از حد واقعی منعکس می کند چرا که ممکن 
است دلیل بسیاری از خودکشی های منجر به 
فوت در گزارش پزشکی حادثه گزارش شوند. 
»تصویر حال  حاضر خودکشی احتماال بدتر از 
چیزی است که آمارهای رسمی ترسیم می کنند. 
خودکشی یک مشکل جدی است که منابع و 
بودجه کافی به آن اختصاص داده نشده است. 
بسیاری از افراد تا وقتی این گزارش منتشر 
شد، حتی نمی دانستند خودکشی از معضالت 
بهداشت عمومی است، اما ما باید در سال های 

پیش رو توجه بیشتری به آن بکنیم.« 
اداره آمار استرالیا در مقایسه ای اعالم کرده، 
مجموع میزان خودکشی در این کشور از 10/9 
 2013 سال  در  نفر  100هزار  هر  در  مورد 
میالدی به 12 مورد در هر 100هزار نفر در 
سال 2014 میالدی رسیده که بیشترین میزان از 
سال 2001 میالدی است. خودکشی اصلی ترین 
علت مرگ زودهنگام بین استرالیایی ها گزارش 
شده، اما این میزان بین مردان بسیار بیشتر است؛ 

استرالیایی 40-44  مردان  18/3درصد مرگ 
اگرچه  است.  بوده  خودکشی  دلیل  به  ساله 
در استرالیا بیشترین میزان خودکشی منجر به 
مرگ در افراد 85ساله و بیشتر دیده می شود، 
افزایش چشمگیر میزان خودکشی در مردان 
44-40 ساله استرالیایی مردم را نگران کرده 
که افراد چرا باید بخواهند در اوج سال های 

بازدهی خود بمیرند!
به گفته کارشناسان استرالیایی، گروهی از مردان 
و  می گذارند  سن  به  پا  خودکشی  افکار  با 
همین افراد عامل افزایش خودکشی هستند. 
میزان خودکشی در جوانان استرالیایی در دهه 
1990 میالدی به اوج خود رسید و مردانی که 
در آن زمان افسردگی و مشکالت روانی شان 
جدی گرفته نشد، اکنون به دهه 40 عمر خود 
رسیده اند. برخی از آنها راه پایان مشکالتشان 
را خودکشی می دانند. بسیاری از نوجوانان دهه 
1990 میالدی امروزه در کارخانه ها، ساخت و 
ساز، مزارع و معادن مشغول به کار شده اند، 
یعنی همان جاهایی که در چند سال گذشته 
بیشتر از هرجا دستخوش تعدیل نیرو و بی ثباتی 
بوده اند. آنها که وضعیت استخدامی بهتری در 
این سال ها داشته اند، اکنون باید با رکود اقتصادی 
دست وپنجه نرم کنند، خانواده دارند که باید 
تامین شود و قسط هایی را باید بپردازند. بیکار 

شدن امنیت اقتصادی آنها را از بین می برد.
منبع: گاردین 

وخامت »شاخص جهانی گرسنگی« در هند
نتایج یک مطالعه بین المللی نشان داده مشکل گرسنگی در هند وخیم تر شده، به طوری که این 
کشور براساس گزارش »شاخص جهانی گرسنگی« حتی از کره شمالی و عراق نیز شرایط بدتری 
دارد. بر اساس گزارش 2017 »شاخص جهانی گرسنگی« که از سوی »انستیتو بین المللی تحقیقات 
سیاست گذاری غذا)IFPRI( « در واشنگتن منتشر شده، تعداد قابل توجهی از مردم هند که در حال 
حاضر دومین کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود در فقر به سر می برند و این کشور در مسیر 
مقابله با گرسنگی عملکرد ضعیفی داشته است. در این شاخص هند از بین 119 کشور رتبه 100 را 
اشغال کرده و از جایگاه سال گذشته خود که رتبه 97 از 118 کشور بوده نیز تنزل کرده است. در 
این شاخص هرچه عدد رتبه بیشتر باشد به مفهوم افزایش نرخ سوءتغذیه و گرسنگی است. در این 
رتبه بندی جهانی بین کشورهای آسیاسی هند سومین کشور گرسنه بعد از افغانستان و پاکستان است.

در این گزارش تاکید شده افزایش نرخ گرسنگی در این کشور جدی است و درواقع، کشورهای 
آفریقایی مانند بوتسوآنا، بورکینافاسو و حتی عراق در خاورمیانه به ترتیب در رتبه های 81، 

92 و 78 از جایگاه مطلوب تری در مقایسه با هند برخوردار بوده اند.
حتی با وجود اجرای برنامه های مقابله با گرسنگی در این کشور عواملی مانند خشکسالی و 
کمبودهای زیرساختی موجب شده در سال 2017 میالدی جمعیت قابل توجهی از خانواده های 

فقیر در هند با خطر سوءتغذیه روبرو شوند.
به گزارش پایگاه اینترنتی کوآرتز، افزایش نرخ فقر و توزیع نابرابر ثروت در جامعه هند، 

میلیون ها خانوار را از دسترسی به غذا محروم کرده است.
منبع: آسوشیتدپرس
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5تقویم سالمت شماره ششصدوچهل و یک  شنبه شش آبان نودوشش

توصیه های وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برای حفظ سالمت و امنیت زائران اربعین

به سالمت روی و بازآیی
 مینا کاهه

خیلی  دل های  روزها  این 
از ما حال و هوای دیگری 
دارد و هموطنان زیادی به 
رسمی زیبا و دیرین، پای 
پیاده قدم در راهی می گذارند که به میعادگاهی 
روحانی می رسد. زیارتگاهی شریف که در 
آنجا می توان دل شست از تمام سیاهی ها و 
دل سپرد به سیره امام شریفی که کردار و 
گفتارش چراغ راه و الگوی زندگی مان است. 
در این مسیر، زن و مرد و پیر و جوان انگار 
اجتماعی  طبقه  و  خانواده اند  یک  از  همه 
نیت  با  همه  ندارد.  مفهومی  اقتصادی  و 
پاک در این مسیر حرکت می کنند، به امید 
بازگشت با ره توشه ای از سبک شدن بار دل 
و معنویت بیشتر. برای به سالمت گذشتن 
از این مسیر، الزم است بیشتر بدانیم و به 
نکته هایی ظریف توجه کنیم تا مبادا زیبایی 
سفر با ندانم کاری هرچند کوچک خدشه دار 
شود. نیروی انتظامی کشورمان برای امنیت 
زائران گرامی و بهره بردن هرچه بیشتر آنها از 
این سفر معنوی توصیه هایی دارد که توجه 

به آنها ضروری است.
اگر راهی این سفر هستید یا کسی از نزدیکانتان 
راهی است، این نکته ها را بدرقه راهتان کنید.

• مهم ترین وظیفه و ماموریت قرارگاه اربعین 
نیروی انتظامی، برقراری و حفظ امنیت زائران 

در حماسه  بزرگ اربعین حسینی است.
•ماموران نیروی انتظامی، خدمت رسانی به مردم 
را در کنگره عظیم اربعین، وظیفه و مایه مباهات 

و افتخار خود می دانند.
•هدف اساسی نهضت عاشورا، اصالح مفاسد 
اجتماعی با روش امر به معروف و نهی از منكر 
بود؛ روا نیست که شیعه امام حسین)ع( این 
فریضه الهی را فراموش کند؛ نسبت به دیگران 

احساس مسوولیت داشته باشیم.
اربعین،  عظیم  کنگره  نقش  •مهم ترین 
وحدت آفرینی و ایجاد وفاق اجتماعی بر پایه 
اصول و قواعدی است که جوهر و روح فرهنگ 

ایرانی اسالمی را شكل می دهد.
• فلسفه قیام عاشورا احقاق حق بود؛ عزاداری 
برای امام حسین )ع(به ما اجازه نمی دهد که 
حقوق هموطنان و هم کیشان خود را نادیده 

بگیریم.
•در حالی که فرایند مدرنیسم در غرب باعث 
جدایی انسان ها از یكدیگر شده است، همایش 
بزرگ اربعین حسینی کارکرد مهمی در ایجاد 

همبستگی، پیوند میان نسل ها و پیشگیری از 
ناهنجاری های اجتماعی دارد.

• حوصله و شكیبایی زائران گرانقدر هنگام 
انجام امور مرزی و گمرکی، راهگشای پلیس 
و سایر عوامل اجرایی برای عرضه خدمات 

مطلوب ترخواهد بود.
• همكاری و هماهنگی با مدیر و روحانی کاروان 
به معنای ایجاد محدودیت برای زائران نیست.
سالمت و امنیت مسافران در هر سفری مرهون 
نظم و انضباط و رعایت مقررات گروهی است.
• توقف و اقدام به تهیه فیلم و عكس هنگام 
بروز حوادث غیرمترقبه، یعنی قرار گرفتن در 
هنگام  بنابراین  احتمالی،  تهدیدهای  معرض 
وقوع حادثه، شرایط را برای خدمات رسانی 

به موقع نیروهای امدادی فراهم کنید.
• مشارکت با پلیس و نهادهای امنیتی، یعنی 
پیرامونی و اعالم درست و  دقت در محیط 
به موقع موارد مشكوک مانند جاسازی سالح 
و مهمات، فعالیت های جاسوسی، مواد منفجره، 
فعالیت گروه های تروریستی و معاند، قاچاق 
مواد مخدر، آدم ربایی و سرقت، کالهبرداری 

و جعل

• مشارکت با پلیس و نهادهای امنیتی، یعنی:
به  مربوط  پیام ها و توصیه های  به  توجه    -

برقراری نظم و انضباط اجتماعی
-  اجتناب از بحث و جدل با آنها حین انجام 

ماموریت
• بعد از اقامت چند نكته مهم را شناسایی کنید 

و به خاطر بسپارید:
- مسیر اصلی و امن اقامتگاه تا حرم مطهر 

و برعكس
- شماره تلفن اقامتگاه

- شماره اتاق
- نام اقامتگاه )هتل یا ساختمان محل اقامت(
• تنها گذاشتن کودکان، خانم ها و سالمندان 

در محل اقامت، نشانه چیست؟
-  نادیده گرفتن حوادث ناگوار احتمالی

-  اعتماد بیجا به افرادی که شناختی از آنها 
ندارید.

اشیاء و مدارک مورد نیاز زائران در سفر اربعین: 
گذرنامه و ویزا، ارز کافی و کارت شناسایی

همراه بردن این مدارک و اشیاء لزومی ندارد: 
گواهینامه، دفترچه بیمه، کارت اعتباری، طال 
و جواهر، سند اموال، وجه نقد زیاد، دفترچه 

بانكی و دسته چک
• تیپ و قیافه ظاهری، جنسیت، ملیت و نظایر 
اینها، معیار درستكار بودن یا نبودن افراد پیرامون 
ما نیستند، در محیط های عمومی، از وسایل 

سفرمان غافل نشویم.
• »سرقت گوشی تلفن همراه« یكی از جرایم 
شایع در مكان های پرجمعیت است؛ گوشی 
تلفن همراهتان را حتی یک لحظه در اختیار 

افراد ناشناس قرار ندهید.
• همراه داشتن پول زیاد و اشیای قیمتی در 
رفت وآمدها یا مخفی کردن آنها در محل اقامت
نیستند؛  مناسبی  پیشگیرانه  گزینه  کدام  هیچ 

گزینه درست صندوق امانات است.
• سرقت، تصادف، نزاع، مفقود شدن همراهان 
و دستگیری به وسیله پلیس، هر کدام می توانند 
رخدادی تلخ برای شما زائر عزیز باشند. اگرچه 
پیشگیری از این موارد مقدم است، در صورت 
وقوع، گزارش سریع به مدیر کاروان و مسووالن 

ایرانی اهمیت و ضرورت دارد.
• کودکان، زنان و سالمندان، بیش از سایر افراد 

نیازمند رسیدگی و مراقبتند.
• انجام وظیفه حفظ برای ایمنی و تندرستی 

به  بیشتری  عزیزانمان، حس و حال معنوی 
ما می بخشد.

• استفاده از وسایل نقلیه  عمومی و اجتناب 
از تردد انفرادی در مسیر رفت و آمد به حرم 
بازار، از نكات ایمنی بسیار مهم و  مطهر و 

ضروری برای خانم هاست.
•مردان و زنان قاچاقچی که زائران را برای 
انتقال مواد مخدر وسیله قرار می دهند، به دو 

مورد مهم نیاز دارند:
1-  برقراری ارتباط دوستانه با زائر

2- غفلت یا ساده انگاری زائر
• به افراد ناآشنا اعتماد نكنید و هیچ شیء یا 

بسته ای را به عنوان امانت از آنها نپذیرید.
• اعتقاد ارزشمند شما به نذر و تبرک، نباید 
موجب غفلت از مجرمانی شود که با خوراکی و 
نوشیدنی یا عطر مسموم، قصد سرقت اموالتان 

را دارند.
• تصویربرداری از اماکن نظامی و انتظامی مانند 
مقرها و مراکز ایست بازرسی، چه در ایران و 
چه در عراق جزو اقدام های ممنوعه  ای است 

که باید از انجام آن پرهیز کنید.
رابطه  ایجاد  برای  ناشناس  افراد  تالش   •

نقطه شروع فعالیت های  با زائران،  صمیمانه 
جاسوسی است؛

- غریبه ها )ایرانی یا عراقی( قابل اعتماد نیستند.
- اطالعات ما ناچیز و بی ارزش نیستند.

- هدیه افراد ناشناس ماهیتی کاماًل نامشخص 
دارد.

• داروهای کدئین دار و روانگردان در برخی 
کشورهای عربی از جمله عراق حكم مواد مخدر 
دارند و ِصرف همراه داشتن آن به دستگیری 

و حبس منجر می  شود.
فراموش نكنیم/ دقت کنیم

•  نداشتن ویزا در کشور عراق جرم بوده و 
مجازات آن 6 سال حبس است.

• هرگز مدارک هویتی و گذرنامه خود را در 
اختیار افراد غیرمسوول و ناآشنا قرار ندهید.

• استفاده از پارکینگ های تعیین شده، مهم ترین 
راهكار پیشگیری از سرقت خودرو در شهرهای 

مرزی است.
• بازدید پلیس از وسایل شخصی شما اقدامی 

در راستای برقراری امنیت عمومی است.
در  زائران  خودروی  سرقت  اصلی  عوامل 

شهرهای مرزی:
• استفاده نكردن از پارکینگ های تعیین شده از 

سوی شهرداری و نیروی انتظامی
• پارک خودرو در نقاط تاریک و خلوت

• استفاده نكردن از تجهیزات ایمنی بازدارنده
• خرید کاالهای تزئینی و اسباب بازی از عراق 
که امكان تهیه آن در بازارهای داخلی وجود 

دارد، به سود ما و اقتصاد کشورمان نیست.
• گاه افراد متوجه نیستند که نشانی خود را در واقع 
به عناصر خالفكار و کالهبردار هدیه می دهند.

زمینه های  در  را  نیازتان  مورد  اطالعات   •
مراجع صاحب صالحیت  از  فقط  مختلف، 

به دست آورید.
• هرگز به شایعات توجه نكنید.
• هرگز به شایعات دامن نزنید.

• ماموریت و وظیفه قانونی پلیس، حمایت از 
زائران عزیز و برخورد قاطع با عوامل بی نظمی 

و ناامنی است.
• همه ما وظیفه داریم در این سفر معنوی تا 
آنجا که می توانیم به همنوعانمان کمک کنیم.
• فرهنگ رانندگی شما تا حد زیادی در کاهش 

یا افزایش بار ترافیكی نقش دارد.
و  نظم  ایجاد  در  را  خود  رفتارهای  تاثیر   •

انضباط اجتماعی ناچیز نشمارید.
با عمل به توصیه های پیشگیرانه پلیس، لذت 

سفر زیارتی خود را تداوم بخشید.

24  توصیه تکمیلی
1. صبر، حوصله و شكیبایی هنگام انجام امور مرزی و گمرکی 
مثل کنترل گذرنامه، راهگشای ماموران پلیس و سایر عوامل 
اجرایی است و به عرضه خدمات مطلوب تر و تامین هرچه 

بیشتر امنیت شما و سایر زائران، منجر خواهد شد.
2. هرگونه اطالعات درخصوص مقررات و توصیه  هاي اجرایي، 
انتظامي، بهداشتي و امنیتي را صرفا از مراجع ذي صالح و رسمي 

بگیرید و از نقل و انتشار شایعات خودداری کنید.
در  عراق  کشور  عالیات  عتبات  به  اعزام  و  ویزا  دریافت   .3
زیارت  و  سازمان حج  سامانه  طریق  از  فقط  اربعین حسیني 
)سماح( و دفاتر تحت نظارت آن سازمان مجاز است. درج 
شماره گذرنامه هنگام ثبت نام در سامانه سماح ضروري است.
نظم و  مرهون  در هر سفری،  مسافران  امنیت  و  سالمت   .4

انضباط و رعایت مقررات هر کشور است.
5. هدف تمام بخش های نیروی انتظامی، خدمت به مردم است 
و در کمال احترام با کوچک ترین بي نظمي و ایجاد مزاحمت 

براي زائران امام حسین )ع( برخورد قانوني خواهد شد.
مواد  داشتن  همراه  که  است  نكته ضروری  این  به  توجه   .6
برای  سنگینی  برخوردهای  و  عراق، جرایم  در کشور  مخدر 

فرد خاطی درپی خواهد داشت. 
7. اگر به توصیه پزشک، باید از داروهای کدئین دار یا حاوی 
مواد مخدر استفاده کنید، برای پیشگیری از برخورد احتمالی 

پلیس عراق، نسخه پزشک را همراه داشته باشید. 
8. از سوار شدن بر خودروهاي مسافرکش غیرمجاز خودداري 

کنید.
9. از عكسبرداري و فیلمبرداري از مقرهاي نظامي و انتظامي، 
بازرسي در مسیر راه و داخل شهرها  ایست و  مرز و مراکز 

پرهیز کنید.
از  پاکت  و  بسته  شیء،  هرگونه  نگهداري  و  دریافت  از   .10
کشور  به  بردن  برای  عراقي(  یا  ایراني  از  )اعم  غریبه  افراد 

عراق خودداري کنید.
تعیین شده  پارکینگ هاي  در  را  خود  خودروهاي شخصي   .11

به وسیله شهرداری شهر مرزی مورد نظر پارک کنید.
12. بازدید پلیس از وسایلتان را اقدامي در جهت امنیت وحفظ 

سالمت خود و همراهانتان بدانبد.
13. سیم کارت های مورد نیاز را از مراکز اصلی و معتبر اپراتورهای 

معروف کشور تهیه کنید.
14. برخی از فرصت طلبان و قانون شكنان، از فرصت به دست 
آمده برای اجاره موقت فروشگاه و دایر کردن فروشگاه های 

موقت فروش سیم کارت های عربی بی اعتبار با اسامی مختلف 
استفاده و به گونه ای وانمود می کنند که خرید این سیم کارت ها 
با  منفعت شما را در پی خواهد داشت. در صورت مواجهه 

چنین وضعیتی بالفاصله با 110 تماس بگیرید.
15. در صورت نیاز به کمک، به ماموران پلیس مراجعه کنید 

و به افراد ناشناس اعتماد نكنید.
16. مدارکی مانند شناسنامه، کارت ملي، کارت بسیج، کارت 
شناسایي شغلي، دسته چک، دفترچه بانكي و نظایر آن را همراه 

خود نبرید.
17. حتي االمكان از چمدان و کیف قفل دار استفاده نكنید.

تلفن همراه  از گوشی  را  مطالب غیرضروری  شماره ها و   .18
خود پاک کنید.

19. از همراه داشتن جواهرات و وسایل گرانقیمت در طول 
سفر بپرهیزید.

20. توقف و اقدام به تهیه فیلم و عكس هنگام بروز تصادفات 
و حوادث غیرمترقبه، می تواند شما را در معرض تهدیدهای 

احتمالی قرار دهد. 
21. هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، شرایط را برای خدمات رسانی 

به موقع نیروهای امدادی، مهیا کنید.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری  تماس  شماره   .22
عراق را برای بهره مندی در موارد اضطراری همراه داشته باشید.

23. عالقه مندی به تامین امنیت هرچه بیشتر یعنی دقت در 
محیط پیرامونی و انعكاس درست و به موقع موارد مشكوک 

به پلیس و نهادهای امنیتی.
24. مشارکت با پلیس و نهادهای امنیتی، یعنی توجه به پیام ها 
انضباط اجتماعی و  برقراری نظم و  به  و توصیه های مربوط 

اجتناب از بحث و جدل با ماموران حین انجام ماموریت.

توصیه های رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت

برنامه ریزی های الزم برای آموزش زائران راهیپمایی اربعین حسینی 
در خصوص بیماری آنفلوانزا انجام شده است. سالمت زائران از نظر 
ابتال به بیماری آنفلوانزا تحت مراقبت قرار دارد، اما توصیه می کنیم 
گروه های پرخطر مانند افراد باالی65 سال، خانم های باردار، افراد با 
سابقه بیماری های قلبی و ریوی، افراد با نارسایی کلیه و کبد، افرادی 
که تحت درمان داروهای ضدسرطان یا داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی بدن قرار دارند و بیماران دیابتی نوع پیشرفته، قبل از سفر به 

عراق، واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.
توصیه نمی کنیم تمام زائران واکسن آنفلوانزا تزریق کنند، اما گروه های 
پرخطر حتما باید با مشورت پزشک، اقدام به تزریق این واکسن 
کنند و پس از آن عازم سفر زیارتی عراق شوند. در غیر این صورت 
 ممكن است به آنفلوانزای شدید مبتال شوند و جان آنها به خطر بیفتد.

در راهیپمایی اربعین سال گذشته، مواردی از آنفلوانزا در زائرانی که 
به کشور بازگشتند، مشاهده و در برخی از شهرهای کشور، موج 

اول آنفلوانزا با برگشت این زائران آغاز شد.
پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا در برخی گروه های سنی و بیماران، 
بسیار مهم و اساسی است. ابتدا باید مراقبت کنند تا به آنفلوانزا مبتال 
نشوند، دچار نوع شدید آن نشوند، کار آنها به بیمارستان نكشد و 
در صورت نیاز به مراجعه به بیمارستان، به خوبی مراقبت و درمان 
شوند تا مبادا دچار عوارض شدید آنفلوانزا و مرگ ناشی از آن شوند.
بیماری های اسهالی و آنفلوانزا، بیماری های مهمی هستند که زائران 
حتما باید مراقب باشند به آنها مبتال نشوند و اگر هر یک از زائران 
دچار عالئم این بیماری ها شدند، حتما با ماموران بهداشتی وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشكی در تماس باشند چراکه این 
ماموران در تمام طول مسیر و محل اقامت زائران تا مرزهای غربی 
حضور دارند و داخل خاک عراق نیز خدمات بهداشتی و درمانی 

توسط سازمان هالل احمر ارائه می شود.

14 توصیه اداره کل آموزش همگانی 
معاونت اجتماعی ناجا

1. پس از ورود به مرز عراق، از درج مهر ورود به آن کشور در 
گذرنامه خود مطمئن شوید.

2. برای پیشگیری از آسیب های احتمالی، خانم ها، کودکان و نوجوانان، 
به صورت انفرادي از مراجعه به بازار، حرم و اماکن عمومي کشور 

عراق، خودداري کنند.
3. خانم ها و کودکان و نوجوانان عزیز، از سوار شدن به خودروهاي 

متفرقه در طول مسیر پرهیز کنند.
4. عكسبرداري و فیلمبرداري از مقرهاي نظامي و انتظامي، مرز و 
تمامی مراکز ایست و بازرسي عراق ممنوع بوده و برای آن مجازات 

سنگین تعیین شده است.
5. راهپیمایي اربعین حسیني در مسیر تعیین شده از نجف اشرف 
تا کربالي معلي است و سفر به سایر شهرهاي زیارتي در این ایام 

تابع ضوابط اعالمي از سوي سازمان حج و زیارت خواهد بود.
6. برای پیشگیری از گم کردن کاروان یا اعضای خانواده، با کمک 
گرفتن از تیرهای بلند برق در مسیر راهپیمایی نجف اشرف تا کربالی 
معلی)که از شماره 1 تا 1406 شماره گذاری شده(، پیش از حرکت، 
با اعضای گروه قرارهایی بگذارید که مثال در اولین موکب سمت 
راست جاده هر 20 ستون، گروه به هم رسیده و یكدیگر را پیدا کنند.

7. گذرنامه و مدارک شناسایي خود را به هیچ وجه در اختیار افراد 
ناشناس قرار ندهید.

8. با توجه به احتمال نفوذ جاسوسان و عناصر دشمن بین عزاداران، 
از هرگونه ارتباط نامتعارف با افراد ناشناس، امضای بیانیه، پر کردن 

پرسشنامه، نظرسنجی و... خودداري کنید.
9. در سفر، از بازگوکردن نشاني محل سكونت و محل کار، میزان 

درآمد و... به افراد ناشناس جدا خودداري کنید.
10. از گوشي تلفن همراه خود، به عنوان تنها راه ارتباطی با اعضای 
خانواده، به خوبی مراقبت کنید و هنگام شارژ آن در محل های 

مختلف، از امنیت خود و گوشی تان، مطمئن شوید.
مراقب پول، پاسپورت و ... خود باشید و از رها کردن آنها   .11

در محیط هایي که قابل دسترسي افراد دیگر است، خودداري کنید.
12. با توجه به شرایط خاص سفر راهپیمایی اربعین و میزان متفاوت 
نور در مسیر های متنوع و مختلف، راهپیمایی شبانه برای خانم های 

تنها توصیه نمی شود.
 13. برای اطمینان از سالمت سفر و ناکام گذاردن توطئه های احتمالی 
دشمنان، حتی االمكان از خرید کاال از دستفروشان )به خصوص 

عرضه کنندگان اسباب بازی( خودداری کنید.
14. از دریافت و نگهداري هرگونه شیء، بسته و پاکت از افراد 

غریبه )اعم از ایراني یا عراقي( برای انتقال به ایران، خودداري کنید.
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»میزگرد سالمت« درباره دردسرهای میکروب شایع هلیکوباکتر باحضور
 دکتر محمدجعفر فره وش فوق تخصص گوارش و کبد، دکتر ایرج خسرونیا متخصص داخلی
دکتر رامین طاهری متخصص پوست و دکتر ابراهیم رزم  پا فوق تخصص جراحی سروگردن

50 درصد مردم هلیکوباکتر دارند

رابطه رژیم غذایی و هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر می توانید باعث بوی بد دهان شود

اگر عالمت ندارید، نیازی به درمان نیست

ردپای هلیکوباکتر در 3  بیماری پوستی

 دکتر ایرج خسرونیا/ رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران

 دکتر ابراهیم رزم پا/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمدجعفر فره وش
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر رامین طاهری  
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نگاه متخصص بیماری های داخلی 

نگاه فوق تخصص جراحی سروگردن

نگاه فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد

نگاه متخصص پوست

الیه  معموال  التهاب  این  در  است.  بافت  التهاب  معنای  به  روده  و  معده  گاستریت 
مخاط درگیر است، اما وقتی در مورد زخم معده یا اثنی عشر) ابتدای روده کوچک( 
صحبت می کنیم، عالوه بر مخاط لوله گوارشی، زیرمخاط و گاهی عضله هم ممکن 

است درگیر باشند. 
درد شاخص ترین عالمت گاستریت و زخم معده و اثنی عشر است. بیماران معموال از 
ترش کردن معده، نفخ، تهوع و ... هم شکایت دارند. افرادی که درد معده دارند، درد 
را در نواحی باالی ناف، قسمت میانی شکم و گاهی هم درد در قسمت میانی پشت 
و کمی پایین تر از دو کتف هم احساس می کنند. البته ممکن است بیمار درد نداشته 
باشد و با نفخ زیاد مراجعه کند یا در آزمایش خون در مدفوع او وجود داشته باشد. 
گاهی بیمار دچار استفراغ خونی می شود که می تواند نشانه خونریزی از زخم باشد. 
تا 3-2 دهه اخیر پزشکان فکر می کردند افزایش اسید معده موجب التهاب و زخم 
اعمال جراحی وسیع و  زیاد،  استرس  التهاب و زخم می تواند  البته علت  می شود. 
سوختگی پیشرفته نیز باشد، ولی مطالعات نشان داد بسیاری از بیماران دچار گاستریت 

و زخم، به هلیکوباکتر آلوده هستند. 
اما شاید این سوال مطرح شود که چرا بعضی افراد دچار التهاب یا زخم معده و بعضی 
هم دچار زخم اثنی عشر می شوند؟ در پاسخ باید گفت، نوع رژیم غذایی و سیستم 
دفاعی بدن نقش مهمی در ایجاد زخم و التهاب در معده یا اثنی عشر دارد. محل اصلی 
هلیکوباکتر معده است. این باکتری از راه های مختلف وارد معده می شود و تکثیر پیدا 
می کند. گاهی هم آنزیم های معده و ابتدای روده کوچک تحریک می شوند. هر چه 
مقدار هلیکوباکتر بیشتر باشد، احتمال ایجاد زخم بیشتر خواهد بود، ولی مقدار کم 
آن هم در بعضی افراد می تواند زخم ایجاد کند. همان طور که گفته شد، نوع سیستم 

ایمنی افراد در شدت بروز این بیماری موثر است. 
هلیکوباکتر در افرادی که بهداشت را رعایت نمی کنند، رژیم های غذایی نامناسبی دارند، 
به صورت گروهی مثال در خانه سالمندان، سربازخانه و در خانواده های پرجمعیت 

زندگی می کنند و سطح اقتصادی و اجتماعی پایینی دارند، بیشتر دیده می شود. 
اما بیمارانی که درد معده یا اثنی عشر ناشی از زخم دارند باید به این نکته توجه کنند که 
اگر با تاخیر به پزشک مراجعه کنند، احتمال سوراخ شدن معده یا اثنی عشر وجود دارد. 
چنین بیمارانی با درد شدید زیر شکم مراجعه می کنند. درد آنها آنقدر شدید است که 
نمی توانند به راحتی بنشینند یا راه بروند و از درد به خود می پیچند. در عکسبرداری 
هوا داخل شکم وجود دارد. در واقع هوا از حفره معده به زیر دیافراگم نفوذ کرده 

است. جراحی چنین بیمارانی اورژانسی است.
تشخیص بیماری از روی عالئم بیمار است، ولی برای تشخیص قطعی معموال از بیمار 
آزمایش هلیکوباکترپیلوری درخواست می شود، اما یک روش تشخیصی مناسب این 
است که داخل معده و اثنی عشر با اندوسکوپی مشاهده شود. معموال در مرحله اول 

برای بیمار دارو تجویز می شود.
بماند،  باقی  نشود و عالئم همچنان  بیمار  بهبود  باعث  دارودرمانی   در صورتی که 
اندوسکوپی درخواست می شود. اندوسکوپی در هر سنی ممکن است انجام شود، 

ولی افرادی که مسن هستند به بررسی بیشتری نیاز دارند. 
نباشد، مشاهده نشود، دارو دوباره  نشانه بدخیمی  اندوسکوپی عالئمی که  اگر در 
تکرار خواهد شد. گاهی هم بیماری ریشه کن می شود، ولی دوباره از فرد دیگری 

سرایت می کند. 
گاستریت و زخم معده با بعضی غذاها تحریک می شود، مثال عالئم فردی که دچار 
گاستریت است، با خوردن غذاهای محرک مانند ادویه، سیر، فلفل، پیاز، استعمال 

سیگار، مصرف الکل و... تشدید می شود. 

بیش از دوسوم مواقع علت بوی بد دهان را باید در همان حفره دهان جستجو کرد. 
دندان خرابی که  یا  لثه  التهاب در  بیماری ژنژویت،  نشانه  بو می تواند  این  معموال 

ترمیم نشده، باشد. 
گاهی هم پرزهای دهان بعضی افراد ممکن است بلندتر باشد، به خصوص پرزهای 
انتهای دهان که می تواند محل تجمع باکتری باشد. بیماران باید از نظر وجود بیماری های 
ریوی مانند آبسه ریه، پنومونی ریه، برونشیت مزمن، سل ریوی و... بررسی شوند، 
گرچه بیماری های گفته شده عالمت های دیگری دارند. بیماری های دستگاه گوارش، 
زخم معده، سرطان دستگاه گوارشی، سوء هاضمه، سیروز کبدی، یبوست، عفونت های 
روده ای و... نیز ممکن است عامل بوی بد دهان باشند. بیماری های سینوس مانند 
سینوزیت مزمن، فیستول سینوس دهانی، رینیت چرکی، لوزه بزرگ و بیماری های 

حلق هم باعث ایجاد بوی بد دهان می شوند. 
 البته همه این موارد  قابل درمان و کنترل هستند، ولی بهتر است بیمار ابتدا به بهداشت 
درست حفره دهانی بپردازد و در صورتی که با همه تمهیدات باز هم بوی بد دهان 

باقی بماند، بهتر است برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کند.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد سالمت« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه 
بخوانيد. شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد سالمت« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

هلیکوباکترپیلوری باکتری گرم منفی است که معموال در مخاط 
معده زندگی می کند و باعث ایجاد گاستریت یا التهاب معده و 
زخم در معده و اثنی عشر می شود. البته به ندرت ممکن است 
باعث سرطان معده هم بشود. این احتمال بسیار پایین و حدود 
1 درصد است. این میکروب بسیار شایع است، به طوری که 
حدود 50 درصد از مردم دنیا به آن آلوده هستند. تعداد افراد آلوده 
به این میکروب در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که 
وضعیت بهداشتی پایینی دارند، بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
میکروب حاوی تاژک هایی است که با استفاده از آنها وارد مخاط 
معده می شود تا بتواند از اسید معده دور و زنده بماند. باکتری ها 

سال ها در زیر مخاط زنده می مانند. 
وقتی میکروب وارد معده می شود، ابتدا دل درد و تهوع ایجاد می کند 
که ممکن است فرد آن را با یک مسمومیت ساده اشتباه بگیرد، اما 
این میکروب در بیشتر افراد بدون عالمت است. گاهی هم باعث 
سوء هاضمه، درد معده، آروغ زدن، استفراغ و... می شود. 10 تا 20 
درصد از افرادی که هلیکوباکتر دارند دچار زخم دستگاه گوارشی 
می شوند و حدود 1 درصد از افراد احتمال دارد طی سال ها به 

سرطان معده مبتال شوند. بنابراین افرادی که دچار هلیکوباکتر 
هستند نباید نگران عوارض بدخیمی ناشی از این باکتری باشند. 

حتی افراد بدون عالمت نیاز به درمان هم ندارند. 
هلیکوباکتر معموال از طریق آب، مدفوع و دهان منتقل می شود. 
به همین دلیل افرادی که آب آشامیدنی تمیز می نوشند و بهداشت 
خوبی دارند، کمتر آلوده می شوند. اگر باکتری وارد معده  شود تا 

آخر عمر باقی می ماند. 
درمان وقتی انجام می شود که بیمار عالئم گوارشی داشته باشد، 
در فامیل او فردی مبتال به سرطان معده وجود داشته باشد یا 

یک بار دچار سرطان گوارشی شده باشد. 
هلیکوباکترپیلوری ممکن است با بوی بد دهان مرتبط باشد. البته 
این موضوع ثابت نشده است، ولی گاهی دیده شده با درمان 

هلیکوباکتر بوی بد دهان نیز کاهش می یابد. 
خارش بدن هم با هلیکوباکتر مرتبط است. البته به ندرت می تواند 
کهیر پوستی، بیماری های چشمی و بیماری های دیگر ایجاد کند. 

البته این ارتباط هم زیاد قوی نیست. 
برای تشخیص هلیکوباکتر از آزمایش آنتی بادی در سرم یا آنتی ژن 

در مدفوع استفاده می شود. تست تنفسی با کربن 13و 14 نیز 
روش تشخیصی است. اندوسکوپی نیز در مواقعی کمک کننده 

است. البته در اندوسکوپی نمونه از بافت معده تهیه می شود. 
میکروب در معده و زیر مخاط قرار دارد. درمان در این مواقع 
تک دارویی نیست و فرد حداقل با 3 یا 4 دارو که چند آنتی بیوتیک 
هم در آن هست، درمان می شود. اگر بیمار تک دارویی یا با دوز 
کم درمان شود، احتمال عود بیماری وجود دارد. احتمال عود در 
فرد بالغ بسیار ضعیف است، مگر اینکه همسر یا فرد نزدیک به 
بیمار در خانواده حضور داشته باشد که باکتری از او منتقل شود. 
افرادی که درمان می شوند به هیچ وجه الزم نیست دوباره آزمایش 
هلیکوباکتر انجام دهند. این آنتی بادی ممکن است تا مدت های 
طوالنی باقی بماند و سطح آن پایین نیاید. بنابراین آزمایش بعدی 
بی فایده است. بعضی پزشکان نیز به اشتباه با آزمایش بعدی دوباره 
دارو تجویز می کنند. درمان 2 هفته ای کافی است. در صورتی که 
عالئم بیمار فروکش نکند، یک عامل خطر جدی وجود داشته 
باشد، کاهش وزن مشهود در بیمار دیده شود و کم خونی وجود 

داشته باشد اندوسکوپی برای بیمار درخواست می شود.

هلیکوباکتر یک بیماری عفونی است که در آن باکتری ها در معده 
تجمع می یابند، اما ثابت شده هلیکوباکتر می تواند باعث بیماری های 
دیگر یا تشدید بعضی از آنها شود. از جمله این بیماری ها، بیماری های 

مربوط به پوست است. 
هلیکوباکتر باعث بیماری کهیر مزمن می شود. عالئم کهیر مزمن 
شامل تورم پوست، قرمزی و خارش است که ممکن است گذرا 
باشد یا مدام از یک ناحیه به ناحیه دیگر بدن گسترش یابد. در 
کهیر نوع مزمن یا طول کشیده که بیش از 6 هفته طول می کشد، 

گاهی ردپای هلیکوباکتر دیده می شود که با درمان هلیکوباکتر، 
بیمار نیز بهبود می یابد. 

پوست صورت  بیماری  این  در  است.  روزاسه  دیگر  بیماری 
دچار قرمزی و تورم پایدار می شود. البته عواملی مانند نورآفتاب، 
نوشیدنی های کافئین دار و غذاهای گرم و ادویه دار باعث تشدید 
آن می شود. در بیماری روزاسه نیز اگر فرد هلیکوباکتر داشته باشد 
و درمان شود، بیماری روزاسه بهتر می شود و دوز داروهای پوستی 

نیز کمتر خواهد شد. 

بیماری دیگر پسوریازیس است که نوعی بیماری خود ایمنی 
است. هلیکوباکتر تغییراتی در سیستم ایمنی بدن ایجاد می کند که 
باعث تشدید بیماری پسوریازیس می شود. از سوی دیگر، طاسی 
سکه ای و درماتیت اتوپیک با درمان هلیکوباکتر بهبود می یابند. 
همه داروها ممکن است عوارض جانبی داشته باشند، ولی همان 
طور که گفته شد، وجود هلیکوباکتر در معده می تواند منجر به 
بروز مشکالت پوستی یا تشدید آنها شود. بیماران حتما باید به 

متخصص گوارش مراجعه کنند و درمان شوند.

هلیکوباکترپیلوری نامی آشنا 
محمد  است.  مردم  برای 
51ساله نیز از طریق ایمیل 
با هفته نامه »سالمت« تماس 
گرفته و گفته بعد از اندوسکوپی و نمونه گیری 
از معده اش مشخص شده علت درد معده او 
افزایش هلیکوباکتر بوده است. پزشک برای 
او چند دارو تجویز کرده، ولی با اتمام دارو 
مشکل محمد همچنان باقی مانده و بهبودی در 
وضعیت او حاصل نشده است. مشکل دیگر 
محمد، خارش زیاد پوست است. مهمان این 
هفته می خواهد بداند آیا عفونت هلیکوباکتر 
درآینده می تواند عارضه ای به دنبال داشته باشد؟ 
چرا باوجود مصرف منظم داروها بهبود حاصل 
نشده و آیا خارش بدن ارتباطی با بیماری یا 
مصرف داروهایی مانند بیسموت، مترونیدازول، 
تتراسایکلین، ازونیوم و یوموگی دارد؟ از طرفی، 
بوی بد دهان ارتباطی با هلیکوباکتر معده دارد؟
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انا هلل و انا اليه راجعون

خانواده محترم سعيدی اقدم
با نهايت تاسف و تاثر، مصيبت وارده را تسليت گفته، 
از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داريم.

خانواده فتاح زاده

انا هلل و انا اليه راجعون

خانواده محترم باباپور
با نهايت تاسف و تاثر، مصيبت وارده را تسليت گفته، 
از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داريم.

اميرعباس فتاح زاده
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و  درمان  بهداشت،  معاون  ایسنا: 
مهیا  از  هالل احمر  جمعیت  توان بخشی 
بیمارستان  ایجاد  برای  شرایط  شدن 
هالل احمر  نیروهای  اعزام  و  صحرایی 
به محل حضور آوارگان میانماری خبر 
هماهنگی های  اساس  »بر  گفت:  و  داد 
انجام شده و پس از دستور رئیس جمعیت 
هالل احمر یکشنبه هفته آینده این اعزام 

صورت می گیرد.«
حسن صفاریه از آماده شدن شرایط 
برای انتقال بیمارستان صحرایی خبر داد 
و گفت:  »واحدهای درمانی ما آماده اعزام 
هستند و ان شاءاهلل یکشنبه هفته آینده با 
عملی  اقدامات  جمعیت  رئیس  دستور 

می شود.«
الزم  »هماهنگی های  افزود:  صفاریه 
توسط سفیر ایران در بنگالدش انجام شده 
است و همچنین هماهنگی ها با فدراسیون 

بین المللی نیز انجام گرفته است.«
او در مورد زمان حضور ایران و ارائه 
خدمات به بنگالدش گفت: »ما در ابتدای 
کار از نیروهای اعزامی استفاده می کنیم 
ولی طبق رسومات بین المللی کارها باید به 
نیروهای بومی واگذار شود و این کار پس 
از گذشت سه ماه به مرور انجام می شود.«
معاون بهداشت، درمان و توان بخشی 
جمعیت هالل احمر در مورد کمپین قند 
این کمپین  پارسی تصریح کرد: »هدف 
جمع آوری کمک های ملی و مردمی است 
و امیدواریم مردم ما مانند همیشه که در 
این صحنه ها حضور پیدا کردند به این 
مظلوم  مردم  به  و  بپیوندند  هم  کمپین 
میانمار که دچار بحران انسانی و آوارگی 
شده اند و خطرات زیادی آن ها را تهدید 
می کند، بپیوندند، ضمن اینکه نیاز است 
در  زیرا  باشد  نقدی  به صورت  کمک ها 
این صورت می توان اقالم موردنیاز را در 
بازار بنگالدش با هزینه کمتر تهیه کرد.«

صفاریه همچنین در ادامه با اشاره به 
پیاده روی اربعین به زائران اربعین حسینی 
ما  »توصیه  گفت:  و  کرد  توصیه ای  نیز 
به زائران این است که داروهای مربوط 
بیماری های  مانند  مزمن  بیماری های  به 
قلبی  - ریوی، کنترل قند و فشارخون 
و اسپری های تنفسی را همراه خود ببرند 
زیرا این موارد عمدتًا در عراق کم و یا 
گران است. همچنین مرکز پزشکی حج و 
زیارت کانالی را راه اندازی کرده و زائران 
بهداشتی  و  پزشکی  اطالعات  می توانند 

موردنیاز را دریافت کنند.«

»زاویه« به آسیب شناسی 
خشونت در فضای 

مجازی پرداخت
شبکه چهار: برنامه »زاویه« شبکه چهار 
سیما دیشب موضوع خشونت در فضای 

مجازی را به مناظره گذاشت.
مناظره تلویزیونی این قسمت از برنامه 
»زاویه« که دیشب 10 آبان ماه از شبکه 
چهار سیما پخش می شود با حضور سید 
جواد میری و حمید ضیایی پرور روی 

آنتن رفت.
»زاویه« به تهیه کنندگی حسین مروی 
تنها برنامه تخصصی تلویزیون در حوزه 
علوم انسانی است که به صورت مناظره  
هفتگی  به صورت  و  می شود  برگزار 
شبکه  از   ۲0:30 ساعت  چهارشنبه ها 
ساعت  بعد  روز  و  پخش  سیما  چهار 

1۴:30 بازپخش می شود.

ارسال تجهیزات و 
نیروهای انسانی هفته 

آینده به میانمار

خبر

عاشور گلدی برزین، خواننده و دوتارنواز 
برجسته موسیقی ترکمن، که برای ساخت 
خانه  ۴5 متری اش وام گرفته بود با مستمری 
150 هزارتومانی وزارت ارشاد از عهده ی 
بازپرداخت این وام برنیامده و حاال با چالش 

پلمپ شدن خانه اش روبرو شده است.
عاشور گلدی برزین )خواننده و نوازنده 
دوتار ترکمن( ، ضمن بیان این مطلب که 
خانه ام رادارم از دست می دهم، به ایلنا گفت: 
»متأسفانه تمام هم نسالن من که درزمینه 
نوازندگی و خوانندگی موسیقی نواحی 
مختلف ایران فعالیت می کردند و امروز 
ازکارافتاده شده اند شرایط  مناسبی ندارند.«
صندوق هنرمندان پیشکسوت وزارت 
ارشاد 150 هزار تومان مستمری می دهد

»حقوق  افزود:  ترکمن  خواننده  این 
مستمری که از طرف صندوق هنرمندان 
پیشکسوت وزارت ارشاد به ما می دهند 
150 هزار تومان است که در این سن و 
سال که ازکارافتاده هستیم و انواع  و اقسام 
دارد،  وجود  سن  این  در  نیز  بیماری ها 
واقعاً چنین حقوقی بسیار ناچیز محسوب 
می شود. نمی دانیم این مستمری به چه کار 

می آید.«
این موزیسین پیشکسوت ادامه داد:» تا 
5 سال قبل من در یک خانه گلی زندگی 
می کردم که بسیار فرسوده بود و هر آن 
امکان تخریب شدنش وجود داشت. این 
بود که تصمیم گرفتم در زمینی که از قبل 
برای  بسازم.  متری  داشتیم یک خانه ۴5 
همین به بانک مسکن مراجعه کردم؛ با 
توجه به شرایطی که وجود داشت بانک 
مسکن مرا به کمیته امداد امام خمینی )ره( 
معرفی کرد و کمیته هم من را به بانک 
دوازده  وام  یک  تا  کرد  معرفی  تجارت 
و نیم میلیون تومانی بگیرم. من خانه را 
ساختم و با مادرم که 98 ساله است باهم 
ازآنجاکه  اما  شدیم  ساکن  خانه  این  در 
نه فرزندی دارم و درآمد دیگری دارم؛ 
نتوانستم وام بانک را برگردانم. بارها از 
طرف بانک برایم اخطاریه آمد تا اینکه 

اخیراً به دادگاه احضارم کردند و گفتند 
اگر وام بانک پس ندهم تا دو ماه دیگر 

خانه ام را پلمپ خواهند کرد.«
او عنوان کرد: »در سال های قبل هر 
و  می دادم  انجام  اجرایی  گاهی  چند  از 
باالخره اموراتمان به هر صورت که بود 
می گذشت اما اآلن در سن 75 – 76 سالگی 
و با این قلبی که عمل شده؛ نمی توانم مثل 
گذشته کار زیادی انجام بدهم. حاال هم 
تا هر جور شده کاری  به تهران آمده ام 
مانند نگهبانی یا هر چیز دیگر پیدا کنم 
و بتوانم مبلغ وام بانکی را تهیه کنم. البته 
یک اثر از مختوم قلی شاعر بزرگ ترکمن 
درباره حضرت محمد )ص( و حضرت 
علی )ع( را به فارسی ترجمه کرده ام و 
بر روی آن  با موسیقی و به زبان ترکمنی 
خوانده ام که تاکنون نتوانسته ام تهیه کننده ای 
برای انتشار آن پیدا کنم. امیدوارم بتوانم 
کاری  موسیقی حداقل  همین حوزه  در 
انجام بدهم و به واسطه آن برخی از این 

مشکالتم را حل کنم.«
دو  »من  برزین گفت:  گلدی  عاشور 

ساز دوتار ترکمنی داشتم که حدود سه 
سال قبل برای هزینه های بیمارستان مادرم 
مجبور شدم یکی از آن ها به قیمت یک و 
نیم میلیون تومان بفروشم. البته این را هم 
بگوییم حدود ۴- 5 سال قبل که خودم 
عمل قلب داشتم آقای عظیمی )مدیرعامل 
موسسه هنرمندان پیشکسوت( چهار و نیم 
میلیون تومان هزینه بیمارستانم را دستور 
لوح   50 حدود  کردند.  پرداخت  داد 
تقدیر از جشنواره های مختلف موسیقی 
در کشورمان دریافت کرده ام و اجراهای 
بسیاری داشته ام اما در این دوران پیری تنها 

من مانده ام و همین تنها سازم.«
این خواننده درباره نحوی ورودش به 
عرصه موسیقی نیز گفت: »من در سال 13۲1 
در گرکز )از توابع استان گلستان( به دنیا 
آمده ام منتهی به دلیل اشغال ایران توسط 
روس ها در آن سال ها، شناسنامه ام را دو 
سال بعد یعنی در سال 13۲3 صادر کردند. 
از 9 سالگی شروع به آوازخوانی کردم؛ در 
زمان هایی که کار می کردم و برای مادرم 
هیزم می آوردم مدام در حال آوازخوانی 

بودم. در روستای ما دو هنرمند بودند که 
من نزد آن ها می رفتم و می خواندم. حدود 
دوازده ساله بودم که نوازنده ای به اسم "دینو 
گرکزی" برخورد کردم که بسیار خوب دوتار 
ترکمنی می زد و من شیفته کار او شدم و از 
همان زمان نزد او شروع به تمرین کردم.«
او افزود: »استادم یک روزبه من گفت 
باید یک دوتار ترکمنی بخری. گاو شیر ده 
مادرم را دادم و یک دوتار ترکمنی خریدم. 
این گاو را مادرم از خانه پدرش آورده بود. 
پدرم هم یک اسب داشت و گفت از بین این 
اسب و آن گاو شیرده هرکدام را خواستی 
برای تهیه دوتار ترکمنی بردار و ببر؛ که من 
گاوه شیرده را انتخاب کردم. در آن منطقه 
دوتار زدن و خواندن بسیار ارزشمند بود 
و خانواده ام به اینکه من می خواستم این 
کار را شروع کنم افتخار می کردند. به قدری 
نوازندگی و خوانندگی در میان ترکمن ها 
ارزشمند بود که وقتی هنرمند شروع به 
ساززدن و خواندن می کرد از هیچ زن و 
مردی صدا درنمی آمد و با اشتیاق بسیار 

زیادی گوش می دادند.«

مصادره خانه
 موزیسین ۷۵
 ساله ترکمنی

مستمری۱۵۰هزارتومانیموزیسینهایپیشکسوتبهچهکارمیآید

علی جنتی وزیراسبق ارشاد در غرفه روزنامه سپید در بیست و سومین 
نمایشگاه بین المللی مطبوعات.

  سپید

 ازدحام مخاطبین در غرفه روزنامه سپید در بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی مطبوعات.

  سپید

حضور اقشار در  بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات.
  سپید

بازیگر کره ای در تصادف اتومبیل کشته شد

اسکرین دیلی: بازیگر کره ای که جوایز سینمایی در کارنامه داشت دیروز بعدازظهر 
در تصادف اتومبیل جان باخت.

کیم جو-هیوک در تصادف اتومبیل در سئول درگذشت. او بازیگر فیلم هایی چون 
»حقیقت پایینی« بود.

این بازیگر ۴5 ساله با اتومبیلی که از جهت مقابل می آمد برخورد کرد و بعد به 
یک دیوار کوبیده شد. اتومبیل او بالفاصله آتش گرفت و مأموران آتش نشانی برای 
بیرون آوردن وی از الشه  اتومبیل وارد عمل شدند. بااین حال او زمانی بیرون کشیده 
شد که دیگر نفس نمی کشید. باوجود انتقال فوری بازیگر به بیمارستان او درگذشت.
کیم در ماه سپتامبر کار فیلم برداری در فیلم »هئونگ-بو« را به پایان برد. این فیلم 

بر مبنای فولکلور کره ای درباره دو برادر متفاوت ساخته شده است.
در بازسازی از فیلم »جنگ مواد مخدر« ساخته جانی تو که توسط لی هی-یانگ انجام 
شد نیز این بازیگر حضور داشت که فیلم برداری قسمت های او به تازگی تمام شده است. 
او در این فیلم در نقش یکی از سرکردگان مواد مخدر در بازار چین ظاهرشده بود.
او بازیگر فیلم هنوز اکران نشده »چانگ-گوول« هم بود، اما بخش های مربوط به 

وی فیلم برداری نشده  است.

واران، جدیدترین مصدوم مادرید
مهر: رئال مادرید که چهارشنبه شب در لیگ قهرمانان با تاتنهام بازی می کند برای 

آشنایی با زمین بازی روز سه  شنبه در ومبلی تمرین کرد.
ورزشگاه ومبلی، خانه فوتبال، روز سه شنبه به طور کامل در اختیار تیم فوتبال رئال 
بازی چهارشنبه )دیروز(  برای  با تمرین  بازیکنانش را  بتواند  تا زیدان  بود  مادرید 

مقابل تاتنهام آماده کند.
 19 با  سه شنبه  روز  تمرین  در  زیدان 
بازیکن در ومبلی حاضر شد و جدیدترین 
غایب تمرین رافائل وارانی بود که مطمئنًا 
به بازی مقابل سفیدپوشان لندنی در لیگ 
قهرمانان اروپا نخواهد رسید. این مدافع 
فرانسوی به لیست طوالنی مصدومان رئال 
ازجمله متیو کوواچیچ، کیلور ناواس، دنی 

کارواخال و گرت بیل اضافه شد.

چارسو

بازتاب
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