
بازیکن آسیب دیده خیبر خرم آباد بیان کرد: 
»پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی چهار 
ساعت درد کشیدم و حتی پزشک ارتوپد مرا 
از روی صندلی بلند کرد و خودش نشست!«
زینب کریمی درباره آسیب دیدگی  خود در 
دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و استقالل خوزستان 
در هفته  سوم لیگ برتر فوتبال بانوان، به ایسنا بیان  
کرد: »چهار ساعت در بیمارستان درد کشیدم. 
از  دقیقه 20 بازی بود که دچار آسیب دیدگی  
شدم و نمی دانم که بیگدلی چگونه در مصاحبه 
خود بیان  کرده است که من در  دقیقه پانزده 
ادامه   پس از آسیب دیدگی  دوباره به بازی 
داده ام و  دقیقه 35 از زمین بیرون آمدم. یک 
آدم عاقل چگونه می تواند با کتف شکسته و 
دررفته در زمین بازی کند؟ من در کنار زمین 
درد می کشیدم و ناظر بازی حتی یک نگاه 

به من نکرد که آیا من درد دارم یا خیر؟«
او در پاسخ به این سؤال که صحبت های 
ضدونقیضی از سوی مربی تیم و ناظر بازی 
بیان شده است، آسیب دیدگی  شما از کدام 
دقایق آغاز شد؟ گفت : » این حرف را چه 
کسی می زند. می توانید فیلم بازی را از تیم 
استقالل بگیرید. مگر می شود یک بازیکن با 
کتف شکسته از  دقیقه 10 بازی را ادامه  دهد 
و سپس از  دقیقه 35 از زمین بیرون برود؟ 
من تا لحظه پایان نیمه نخست که داور سوت 
بازی را زد، کنار زمین درد می کشیدم که حتی 
راننده آمبوالنس نزد من آمد و گفت  چه کاری 
می توانم انجام دهم تا این گونه داد نزنی و 
من به او گفتم که هر چه  سریع تر من را به 
بیمارستان برسانید و او گفت  ناظر بازی این 
اجازه را نمی دهد، چراکه گفته چون خونریزی 
ندارید، اجازه انتقال به بیمارستان را نداریم. 
پس از مدتی من با یک پراید شخصی به 

بیمارستان رفتم.«

کریمی در ادامه  و در پاسخ به این سؤال 
که بیان شده است که باید آمبوالنس جایگزین 
در  حاضر  آمبوالنس  تا  باشد  داشته  وجود 
ورزشگاه حرکت کند، بیان  کرد: »این حرف 
خیلی خنده دار است. من در بازی با سنندج 
نیز یک بار دیگر دچار دررفتگی کتف شده 
بودم و صادقی ناظر بازی به محض دررفتگی 
کتف من بازی را به طور کامل تا زمان اعزام من 
با آمبوالنس حاضر در ورزشگاه به بیمارستان 

قطع کرد.«
واکنش  درباره  خرم آباد  خیبر  بازیکن 

سرپرست باشگاه خوزستان که بیان  کرد مشکل 
جدی وجود نداشته، اظهار کرد: »آیا دررفتگی 
کتف مشکل جدی نیست؟ به دلیل این که من از 
آمادگی بدنی خوبی برخوردار بودم و دادوبیداد 
نمی کردم جدی نبوده است؟ تنها خواسته من 
این است که این موضوع پیگیری شود تا این 

اتفاق برای شخص دیگری رخ ندهد.«
کریمی در ادامه  درباره روند پیگیری درمان 
او در بیمارستان نیز، بیان  کرد: »از ساعت یازده 
که به بیمارستان امام خمینی )ره( انتقال پیدا 
کردم تا ساعت چهار به کار من رسیدگی نشد، 

چراکه من را با آمبوالنس به بیمارستان منتقل 
نکرده بودند. حتی یک صندلی هم به من داده 
نشد. زمانی که درروی یک صندلی نشسته 
بودم پزشک اورتوپد نزد من آمد و تصور 
من این بود که برای جا انداختن کتفم آمده 
است، اما او مرا از روی صندلی بلند کرد و 

خودش نشست.«
او افزود: »سرپرست به این حرکت پزشک 
اعتراض کرد و به او گفت  بازیکن من در حال  
درد کشیدن است و شرایط او را می بینید که او 

پاسخ داد صندلی جای بیمار نیست.«
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چگونه در هوای آلوده 
ورزش کنیم؟

سایت MNT: در فصل های پاییز و 
زمستانی غالباً آلودگی هوا زیاد است و 
افرادی که ورزش می کنند نگران خطراتی 
هستند که آلودگی هوا برای سالمتی آن ها 
دارد. این سؤال برای بسیاری وجود 
دارد که با آلوده بودن هوا چگونه باید 
ورزش کرد تا خطری برای سالمتی به 

وجود نیاید.
راه هایی وجود دارد که می توان با کمک 
آن ها در فصل هایی که هوا آلوده است 

ورزش کرد:
1. صبح ها ورزش کنید:

بیشتر مواد آالینده در طول روز تولید 
می شوند. غروب بدترین زمان برای 
اگر  است.  آلوده  هوای  در  ورزش 
می خواهید در فضای باز ورزش کنید 

صبح ها این کار را انجام دهید.
2.  فضاهای سبز مکان های بهتری 

برای ورزش هستند:
مکان هایی که درخت دارند و پارک ها 
فضاهای بهتری برای ورزش هستند بهتر 
است پارک هایی را انتخاب کنید که از 

خیابان فاصله دارند.
3. شاخص آلودگی هوا را چک کنید:
روی  از  را  هوا  آلودگی  شاخص 
اپلیکیشن های مختلف چک کنید و 
سپس برای این که بیرون یا در فضای 

باز ورزش کنید تصمیم بگیرید.
4. از ماسک استفاده کنید:

هنگام ورزش، عمیق تر و سریع تر 
نفس می کشید، بهتر است ماسک بزنید تا 

آلودگی وارد ریه های شما نشود.
5. مواد غذایی که آنتی اکسیدان دارند 

مصرف کنید:
آنتی اکسیدان ها مواد سمی بدن را از 
 E بین می برند. غذاهایی که ویتامین های
و C دارند و سبزیجاتی که برگ دارند 
حامی آنتی اکسیدان هستند. حتماً از این 
برنامه غذایی روزانه  مواد غذایی در 

استفاده کنید.
6. مسیر ورزشی خود را در نظر 

بگیرید:
مسیر ورزش کردن خود را از پیش 
تعیین کنید و سعی کنید که از فضاهای 
شلوغ و خیابان ها فاصله داشته باشید.

7. هواشناسی را چک کنید:
در روزهایی که باد و باران باشد هوا 

تمیزتر است.
8. در زمان اوج ترافیک ورزش نکنید:
در ساعت های شلوغ روز که ترافیک 
بیشتر است و ماشین بیشتری در خیابان 
هستند ورزش نکنید. سعی کنید فعال 
باشید. بررسی های مختلف نشان داده 
است که ورزش کردن در هوای آلوده بهتر 
از فعالیت نداشتن است. خطر فعالیت 

نداشتن بسیار بیشتر است.
آلودگی هوا بیشتر برای افرادی که 
مشکل ریه دارند، مضر است و این افراد 

باید بیشتر احتیاط کنند.
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جعبه جادوگفت و گو نگاه تک بعدی در ارائه خدمات درمانی موثر نیست

در  تخصصی  چند  نگاه  ضرورت  بر  تأکید  با  کاشانی،  لطفی  سپید: 
کادر درمانی  کنار  درمان سرطان گفت: »حضور خدمات حمایتی در 

الزامی است.«
فرح لطفی کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن 
که به اتفاق محمد اسماعیل اکبری برای اولین بار در ایران رشته سایکو 
آنکولوژی را در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی راه اندازی کردند، با تأکید بر نگاهی چندبعدی و سیستماتیک 
در درمان چند تخصصی بیماران بیان کرد: »نگاه به انسان در این عصر، 
نگاهی چندبعدی و سیستماتیک است و به هیچ وجه، نگاه های تک بعدی 

در ارائه خدمات درمانی مؤثر نیست.«
او افزود: »یافته ها نشان می دهد انسان چند بُعد روان  شناختی، زیستی، 
اجتماعی و معنوی دارد. الزمه ارائه خدمات درمانی مؤثر توجه به تمام 

ابعاد وجودی انسان است که به طور مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند.  
برای مثال هر اتفاقی که در حوزه زیستی رخ دهد، مسائل روان شناختی، 

اجتماعی و معنوی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و بالعکس.« 
درمانی  کادر  با  را  روان شناسان  و  اجتماعی  مددکاران  همراهی  او 
بیمارستان ها بسیار بااهمیت دانست و افزود: »سرطان بیماری فراگیری 
است و عالوه بر جسم، مسائل روان شناختی، روابط اجتماعی و دیگر 
مسائل زندگی ازجمله تحصیل و شغل را تحت تأثیر قرار می دهد. در 
بیماری سرطان نمی توان فقط به جسم توجه کرد. پیامدهای بیماری و 
درمان آن، تمام زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. بر همین اساس 
مسائل  به  توجه  به منظور  درمانی  کادر  کنار  در  روان شناسان  حضور 

اجتماعی، معنوی و روان شناختی بیمار ضروری است.«
بابیان آنکه این نگاه در مؤسسه خیریه محک وجود  لطفی کاشانی 
دارد گفت: »دومین کنگره بین المللی نقش خدمات حمایتی در درمان 
چند تخصصی سرطان کودک با همین هدف در محک برگزار می شود 
به  مؤثر  ارائه خدمات  برای  متخصصان  میان  گفتگو  در  بلند  گامی  تا 
کودکان مبتالبه سرطان و توجه به درمان چند تخصصی برداشته شود.«
او بابیان اینکه در پانل  علمی نقش خدمات حمایتی در مرحله سوگ 
و پس از سوگ در این کنگره حضور دارد، اظهار کرد: »دانشجویان به 
علت آگاهی از آخرین یافته های علمی درزمینه درمان چند تخصصی 
سرطان، بهترین مخاطبان این کنگره هستند. همچنین آنکولوژیست ها 
اجتماعی،  مددکاران  پرستاران،  سرطان،  حوزه  با  مرتبط  پزشکان  و 

روان شناسان، جامعه شناسان از مخاطبان این کنگره هستند.«
در  حمایتی  خدمات  نقش  بین المللی  کنگره  دومین  است،  گفتنی 
حضور  با  آذرماه  دوم  و  اول  کودک،  سرطان  تخصصی  چند  درمان 
اساتید داخلی و بین المللی در مؤسسه خیریه محک برگزار می شود و 

حضور برای عموم آزاد است.

اثری درباره آزمايش های علمی برای نوجوانان 

آزمایش های علمی  از پیش تولید یک سریال درباره  امید  مهر: مدیر شبکه 
دوران مدرسه خبر داد.

مهدی سالم مدیر شبکه تلویزیونی امید با حضور در غرفه خبرگزاری مهر 
در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره سریال هایی که 
قرار است در این شبکه به تولید برسد، گفت:»توضیح جزییات این آثار را 
سیما فیلم ارائه می کند؛ بااین حال ما دو طرح در حال مذاکره و رایزنی داریم.«

او ادامه داد: »یکی از فیلم نامه ها که اتفاق عجیبی در صداوسیما است، 
داستان  عده ای نوجوان است که کارهای خارق العاده ای با آزمایش های علمی 
انجام می دهند و این آزمایش های علمی کارهایی است که ما پیش ازاین در 

مدرسه یاد گرفته ایم.«
مدیر شبکه امید با اشاره به کلیات این فیلم نامه یادآور شد: »این فیلم نامه 
یک داستان درام و طنز باهم است که می تواند خیلی جذاب باشد و بازیگران 

آن، نوجوانانی هستند که 
به تازگی کشف استعداد 
شده اند. علی عبدالعلی 
نیز این پروژه را راهبری 

می کند.«
سالم در پایان گفت: 
مجموعه  این  »سیناپس 
 26 در  که  آماده شده 
دقیقه ای   30 قسمت 
و  شد  خواهد  آماده 
اکنون در حال پیش تولید 

است.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

فیلم سینمایی »نفس«ساخته نرگس آبیار در بیست وچهارمین جشنواره فیلم 
»مینسک،لیستاپاد«درکشور بالروس روی پرده می رود.

      هنرآنالین

علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر از پایانه های مرزی خسروی، مهران، 
چذابه و شلمچه و روند خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید به عمل 

آورد. او همچنین در یادمان شهید چمران در دهالویه نیز حضور یافت.
                هالل احمر

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران هم زمان با سایر استان ها ، صبح روز شنبه در 
مقابل النه جاسوسی برگزار شد.

              مهر

پزشک مرا از روی صندلی بلند کرد و خودش نشست

کریمی: چهار ساعت در بیمارستان درد کشیدم


