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قائم مقام سازمان نظام پرستاری

سال ۹۷ برای حوزه پرستاری 
بسیار نگران کننده  است

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس

فعالیت دالالن،  مهمترین 
چالش گردشگری سالمت است

دادگاه رأی پزشک تبریزی را صادر کرد

»پـارادوکـس چـاقـی« 
صحـت نـدارد!

روی خط سپید

 صفحه 3

 صفحه 2

معاون امور مجلس وزیر بهداشت خبر داد

کسب 800  میلیارد تومان از 
عوارض سیگار در سال آینده
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ابوالفضل سروش، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس در گفت وگو با سپیـد 

پی بردن به اشکاالت طرح تحول سالمت 
نباید این انـدازه زمـان می بـرد
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ داد

آیـا تعرفه های پزشکی 
در سال ۹۷ 

افزایش پیـدا می کند؟
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

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

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود
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است.  روزانمه سپید   شماره  دویستمین   و  هزار  این 
شماره   1200 این  رد  ما  کاران  هم تالش  حاصل  امیدواریم 

باشد.  آورده  فراهم  را  ززیان  ع شما  خاطر  رضایت 
سیادت،  سعادت،  سالمت،   ، سپیدبختی از  سالی سرشار 

سرور، سرسبزی  و سرافرازی ربایتان آرزومندیم.
فتاح زاده امیرعباس 
ل مسئو ری مد

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: »رای قصاص پزشک تبریزی 
صادر شده و در مرحله ابالغ است...« 



ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با سپید 

ابولفضل سروش ازجمله پزشکان حاضر در ساختمان سبز 
بهارستان است که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی با حضور در لیست 30 نفره امید، به نمایندگی 
مردم تهران راهی پارلمان شد و راه کمیسیون بهداشت و 
درمان را در پیش گرفت. در آخرین هفته از سال 96 با 
او به گفت وگو نشستیم و ارزیابی او را از آنچه در سال 
96 بر نظام سالمت کشور گذشته، شنیدیم. سروش معتقد 
است که مجریان طرح تحول سالمت، اشکاالت این طرح 
را دیر باور کردند ولی سخنانش نشان می دهد که کامال 

باور دارد ماهی را هروقت از آب بگیریم، تازه است.

سپید: سال 96 را برای حوزه سالمت چگونه دیدید؟
من از این بابت که مسئوالن وزارت بهداشت در این سال به 
نقطه ضعف های طرح تحول سالمت پی بردند، خوشحالم و 
این را به فال نیک می گیرم. تغییر معاونین وزارتخانه هم نشان 
داد که در دولت جدید یک عزم جدی برای اصالح اشکاالت 
طرح تحول سالمت به وجود آمده است و معاونین بهداشت 
و درمان وزارتخانه، جهت گیری فعالیت های خودشان را به 
این سمت برده اند که ضعف های طرح تحول سالمت، گرفته 
شود. به نظر من همین که دوستان به این جمع بندی رسیده اند 
که الزم است این طرح به شکلی هدفمندتر در حوزه کالن 
بهداشت و درمان کشور پیاده شود، خوب است. درعین حال 
ما درسال 96 با نارضایتی جامعه پزشکی هم مواجه بودیم. 
باالخره امسال تاخیرهای طوالنی مدت در پرداختی به پزشکان، 
آنها را شدیدا درگیر این مسائل کرد و باعث نارضایتی آنها شد. 
قطعا در سال 97 این مسئله باید به عنوان یکی از اولویت ها در 
دستور کار قرار گیرد و حل شود. ما یک بار در مجلس تالش 
کردیم که با تصویب اوراق قرضه، بدهی های انباشته بیمه 
سالمت را تسویه کنیم. حتی پیشنهاد 5 هزار میلیارد تومانی 
دولت را در کمیسیون به 8 هزار میلیارد تومان ارتقا دادیم. 
امسال هم در بودجه 97 تالش زیادی کردیم که یک بار برای 
همیشه قرض های بیمه ها را پرداخت کنیم و آنها را سرخط 
کنیم و ازطرفی با رفع نواقص طرح تحول سالمت، مراقبت 
کنیم که بدهی جدیدی انباشته نشود ولی متاسفانه علی رغم 
تالشی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام شد، 
این موضوع عملیاتی نشد. درصورتی که اگر می توانستیم 
این مسئله را عملیاتی کنیم، امروز هم به وزارتخانه اعالم 

می کردیم که بدهی های بیمه ها به جامعه پزشکی، بیمارستان ها 
و شرکت های تجهیزاتی و دارویی پرداخت شده و اشکاالت 
و ایرادات هم مرتفع شده است. بنابراین باید از این به بعد 
برنامه ریزی کنیم که با مبلغی که در اختیار داریم، چه کنیم. 
سپید: شما اشاره کردید که وزارت بهداشت باالخره در 
سال 96 به اشکاالت و ایرادات طرح تحول سالمت پی 
برد و ادامه فعالیت خود را بر مبنای رفع این اشکاالت 
برنامه ریزی کرده است. سوال این است که این اشکاالت، 
چه بودند؟ و آیا برای برای پی بردن به این اشکاالت، به 

5 سال زمان نیاز بود؟
نه. طبیعتا نباید این اندازه زمان می برد تا دوستان وزارت 
بهداشت به اشکاالت طرح تحول سالمت پی ببرند. راهکار 
درست این بود که این طرح همان ابتدا به صورت پایلوت 
در دو استان اجرا می شد و پس از آنکه اشکاالت آن را متوجه 
 شدند، در 5 استان، 10 استان و در نهایت در کل کشوربه 
اجرا درمی آوردند. اینکه ما از همان ابتدا بدون پایلوت وارد 

این چاه عمیق شدیم، درست نبود. 
سپید: آیا اشکاالتی که امروز حتی خود وزارت بهداشت به 
آن اذعان دارد، همان هایی نیستند که بسیاری از کارشناسان 

از ابتدا نسبت به آنها هشدار می دادند؟
چرا این اشکاالت از همان ابتدا گفته شد ولی متاسفانه گوش 
شنوایی وجود نداشت. البته همین که انسان به این نتیجه برسد 
که روشی که در پیش گرفته، روش مطلوبی نیست و راه های 
بهتری هم برای انجام کارها وجود دارد، خوب است و به 
نظر من برای حرکت رو به جلو جای امیدواری وجود دارد. 
من امیدوارم برنامه های طرح تحول سالمت در سال آینده 

خیلی بهتر انجام شود.
سپید: همه ما امیدواریم که انشاله رویه های موجود تغییر کند 
و بین منابع و مصارف ما تعادل ایجاد شود. ولی به هرحال 
ما امروز با بدهی های انباشته زیادی در این بخش مواجه 
هستیم. به نظر شما باتوجه به منابع موجود در کشور، 

امکان تسویه این بدهی ها وجود دارد؟
ما هیچ چاره ای نداریم که روش های نادرست را از یک جایی 
متوقف کنیم. ما باید در سال 97 نوع نگاهمان به چینش و 
پیاده کردن طرح تحول سالمت به گونه ای باشد که به اندازه 
منابع موجود، هزینه کنیم. مثال اگر 5 تومان داریم، باید طوری 
برنامه ریزی کنیم که همه بخش های نظام سالمت هم متوجه 
باشند که منابع ما به اندازه 5 تومان است و به این ترتیب 

همه بخش ها فعالیت های خودشان را مورد ارزیابی قرار دهند 
و ببینند کدام راه ها درست و کدام نادرست بوده  و چگونه 
می شود اشکاالت گذشته را اصالح کرد. به هرحال باید به 
اندازه پولی که داریم آش بخوریم. این از سال 97. اما برای 
بدهی های قبلی باید چه تصمیمی بگیریم؟ باالخره ما به جامعه 
پزشکی کشور بدهکار هستیم. چه کارمان درست بود و چه 
نادرست، باالخره یک دِینی وجود دارد که باید پرداخت 
شود. باید بخش های مختلف در کنار هم بنشینیم فکر کنیم 
و منابع الزم را تامین کنیم. کما اینکه ما درحال حاضر با خود 
رئیس جمهور، با سازمان برنامه و بودجه و بخش های دیگر 
هیئت دولت در ارتباط و مشغول چاره اندیشی هستیم، خود 
دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم تالش زیادی می کند که این 
عقب ماندگی را جبران کنیم و به سر خط برسانیم. به نظرم 

جای امیدواری وجود دارد.
سپید: در سال گذشته برای صرفه جویی در منابع، تصمیماتی 
اتخاذ شد مثل اینکه بیمه شدگان بیمه سالمت نمی توانند از 
بخش های خصوصی خدمات دریافت کنند و تصمیمات 
دیگری که هرکدام در جای خود باید بررسی شود. اما 
وزیر  ولی  نشده  اجرایی  هنوز  که  طرح هایی  از  یکی 
بهداشت چندین بار در قالب مصاحبه های مختلف آن 
را مطرح کرده است، تعیین سقف برای دفترچه های بیمه 
بود. علی رغم اینکه چنین برنامه ای هنوز عملیاتی نشده، 
نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده است. آیا درباره 
با کمیسیون هم  این دست  از  برنامه هایی  و  این طرح 
مشورتی می شود؟ نظر کمیسیون درباره همین طرح تعیین 

سقف برای دفترچه ها چیست؟
من هم این حرف را شنیده ام. اتفاقا در کمیسیون هم یک 
بحث جزئی درباره آن انجام شد ولی ما زیاد به اجرائیات 
کاری نداریم. باالخره اجرا با دولت است ولی اینکه این کار، 

درست است یا غلط، نیازمند کار کاشناسی است.
اعضای  از  یکی  عنوان  به  اگر در سال 97 شما  سپید: 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اختیار تام داشته باشید 
که با نظر شخص خودتان یک قانون به تصویب برسانید، 

آن قانون چه خواهد بود؟
در این صورت من نظام ارجاع و سطح بندی را به صورت 
یک قانون الزام آور محکم و درست و حسابی درمی آوردم 

که در نظام سالمت کشور اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:

فعالیت دالالن مهمترین چالش 
گردشگری سالمت

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس فعالیت دالالن را مهمترین چالش 
گردشگری سالمت دانست و از نبود سیستم ثبت اطالعات توریسم 
سالمت در کشور انتقاد کرد. احمد همتی حضور و فعالیت دالالن 
را مهمترین چالش گردشگری سالمت دانست و گفت: »پتانسیل و 
ظرفیت های مناسبی از لحاظ نیروی انسانی متخصص، پزشکان حاذق 
و مراکز مجهز درمانی برای رونق و توسعه گردشگری سالمت در 
کشور وجود دارد که باید از آنها به نحو مطلوب بهره برد.« نماینده 
مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، افزود: »افرادی که برای درمان 
به کشورمان مسافرت می کنند انتظار دارند امور درمانی آنها به صورت 
منظم و مدیریت شده پیش برود اما وقتی پای دالالن به میان می آید 
روند درمانی آنها با مشکل مواجه می شود که این معضل به کاهش 
تعداد گردشگران و مغفول ماندن صنعت توریسم منتهی می شود.« وی 
افزود: »متاسفانه دالالن از سوی افراد سودجویی به کارگیری می شوند 
تا مسیر گردشگران سالمت را به نفع این افراد فرصت طلب تغییر 
دهند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: »در این رابطه نیاز 
است به گونه ای برنامه ریزی شود که گردشگران سالمت به سرعت 
به جایی که مرتبط با بیماری و نیاز آنها است مراجعه کنند و به طور 
قطع اگر این مهم تحقق یابد تعداد گردشگران سالمت افزایش می یابد.«

همتی افزود: »وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می توانند 

با ورود به این موضوع نظارت و مدیریت مناسبی را داشته باشند و 
چارچوبی را برای جذب بیشتر گردشگر تعریف کنند.« نماینده مردم 
اطالعات  ثبت  نبود سیستم  از  اسالمی،  در مجلس شورای  سمنان 
گردشگری سالمت در کشور انتقاد کرد و گفت: »هر چند کلیاتی از 
اطالعات ورود گردشگران سالمت وجود دارد اما به صورت دقیق 
نیست.« سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  
اطالعات  ثبت  برای  بهداشت درخواست کرد سیستمی  از وزارت 
گردشگران سالمت طراحی کند و افزود: »با این اقدام گردشگران 
سالمت با استفاده از اطالعات این سیستم مسیر درست را برای درمان 

طی کرده و گرفتار دالالن سالمت نمی شوند.«

اصغر سلیمی:

ایران تا 30 سال آینده کشوری 
سالمنـد خواهـد بـود

نماینده مردم سمیرم در مجلس با هشدار نسبت به اینکه ایران تا 30 سال 
آینده کشوری پیر خواهد شد فرهنگ سازی، اصالح سبک زندگی و ارائه 
بسته های تشویقی مناسبی به زوجین را راهکار پیشگیری از بحران پیری 
جمعیت دانست. اصغر سلیمی با انتقاد از اینکه ایران تا 30 سال آینده 
کشوری پیر خواهد شد، گفت: »پیری جمعیت معضلی جدی است و در 
آینده کشور را با چالش های زیادی مواجه می کند.« نماینده مردم سمیرم 
در مجلس شورای اسالمی، افزود: »اقداماتی که در گذشته برای کنترل 
جمعیت انجام شد کارشناسی شده نبود و مسئوالن نیز تصور نمی کردند 
که بحث کنترل جمعیت پیری جمعیت کشور را به دنبال داشته باشد.« 
وی گسترش و شیوع پدیده تک فرزندی و دو فرزندی را در کاهش 
موالید موثر دانست و گفت: »سبک زندگی امروزی سبب شده زوجین 
به سمت تک فرزندی و دو فرزندی روی بیاورند و تمایل چندانی به 
فرزندآوری بیشتر نداشته باشند این در حالی است که این پدیده عالوه 
بر بروز مشکالتی برای خانواده وضعیت اشتغال کشور را نیز با مشکل 
مواجه می کند زیرا هزینه هایی که باید صرف اشتغال و تولید کشور شود 
باید برای نگهداری و مراقبت از سالمندان هزینه شود در این رابطه بهتر 
است فرهنگ سازی مناسبی از سوی رسانه ها انجام شود البته از سویی 
سبک زندگی باید اصالح شود.« این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
تاکید بر لزوم ارائه بسته های تشویقی مناسب به زوجین برای افزایش 
فرزندآوری، یادآور شد: »انتظار می رود دولت با اتخاذ تمهیدات ویژه 
و ارائه مشوق ها و خدمات کارآمد به خانواده ها و زوجین به گونه ای 
گام بردارد که طی سال های آینده فرزندآوری ها افزایش یابد و روند 
سریع پیری جمعیت مدیریت و کنترل شود.« وی افزایش سن ازدواج 
و مشکالت اقتصادی را در کاهش موالید موثر دانست و گفت: »برای 
ترغیب جوانان به سمت ازدواج، بیکاری و فقر باید در کشور ریشه کن 
شود.« سلیمی توجه به مراقبت های پرستاری در منزل را امری ضروری 
دانست و گفت: »در برنامه ششم این مهم تصویب شد زیرا با توجه به 
پیرشدن جمعیت و افزایش بیماری های مزمن باید به سمت گسترش 
مراقبت های پرستاری در منزل حرکت کرد.« این نماینده مردم در مجلس 
دهم، ادامه داد: »بخش خصوصی باید در زمینه مراقبت از سالمندان فعال 
شوند و پرستاران را تربیت و جذب کنند.« نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اسالمی  با بیان اینکه در حال حاضر نیازی به احداث بیمارستان 
مخصوص سالمندی وجود ندارد، گفت: »بهتر است وزارت بهداشت 
در برنامه ای درازمدت نسبت به تربیت پزشکان متخصص و احداث 

بیمارستان مخصوص سالمندی اقدام کند.«

خانه ملت

پیبردنبهاشکاالتطرحتحولسالمتنبایدایناندازهزمانمیبرد

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه حمایت های 
وزارت بهداشت و رفاه از بیماران خاص، گفت: »صرفه جویی ها درهزینه کرد 
اعتبارات حوزه سالمت درحل مشکالت بیماران خاص موثر است.« محسن 
علیجانی زمانی با اشاره به توافق 2 وزارتخانه برای حل مشکالت بیماران 
خاص، درخصوص چالش انتقال یارانه داروهای خاص به بیمه ها، گفت: 
» اساس تصمیم انتقال یارانه داروهای خاص به بیمه ها اقدام درستی است، 
اما ممکن است روند پرداخت یارانه برای خرید داروهای خاص توسط 
بیمه ها دچارمشکالتی باشد که موانع در شورای عالی بیمه و وزارت رفاه 
از سوی کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری می شود.« نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه در اجرای قوانینی از این دست مشکالتی همیشه وجود دارد، افزود: 
»کمیسیون بهداشت با جدیت این مورد را پیگیری می کند، زیرا اغلب 
داروهای خاص از اقالم گران قیمت بوده و عدم پرداخت یارانه مشکالتی 

را برای بیماران ایجاد می کند.«
علیجانی با تاکید براینکه عمده ترین مشکل بیماران خاص تحت پوشش 
قرارگرفتن بیماری ها است، تصریح کرد: »برخی بیماری ها تحت پوشش بیمه 

نیستند، ضمن اینکه خدمات ارایه شده به این بیماران باید 
توسط وزارت بهداشت و رفاه گسترش بیشتری داشته 
باشد؛ تامین داروهای خاص مورد نیاز برخی بیماران 
بدون بیمه و دریافت یارانه برای بیمار امکان پذیر نیست، 
بنابراین بیمار نمی تواند از منابع شخصی خود داروی 

مورد نیاز خود را تامین کند.«
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با اشاره 
به اینکه وزارت بهداشت و درمان باید برای حمایت از 
بیماران خاص برنامه ریزی های الزم را انجام دهد، گفت: 
»درحال حاضر اعتبارات دربرخی حوزه های سالمت 
وجود دارد که با برنامه ریزی بهتر و کارشناسی تر می توان 
از آنها برای کمک به بیماران خاص استفاده کرد؛ به 
عنوان مثال با صرفه جویی می توان منابع کمک به بیماران 

خاص را افزایش داد.« گفتنی است، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت 
در امور بیماری ها با بیان اینکه مشکل در دسترس نبودن فاکتورهای بیماران 
هموفیلی به صورت مقطعی رفع شده، گفت: »پیش از انتقال یارانه بیماران 

خاص به بیمه ها، در این حوزه مشکلی نداشتیم و صفر تا صد کار را جمع 
می کردیم. در حال حاضر نیز بحث باید در سطح کالن در بیمه ها مطرح 

شود و باید به تدریج جلو رویم تا مشکالت بیمه ها را حل کنیم.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه افزایش تعرفه ها 
امری اجتناب ناپذیر است تاکید کرد: »این میزان افزایش باید کمتر از نرخ 

تورم باشد و موجب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود.«
محمد نعیم امینی فرد در مورد نتیجه تصمیم گیری پزشکان فعال در مجلس 
برای تعیین تعرفه های پزشکی سال 97 گفت: »تعیین تعرفه ها در سال 97 در 

کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، 
شورای عالی بیمه و معاونان وزیر بهداشت مورد بررسی 
قرار گرفت، اما این مهم باید مجدد توسط شورای عالی 
بیمه صورت بگیرد، همچنین یک قسمت عمده ای از 
تعرفه هایی که اعالم می شود نیز به کتاب ارزش نسبی 

بستگی کامل دارد.«
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: »هم اکنون کمیسیون به دنبال این است که جوانب 
مختلف تغییر کتاب نسبی و تاثیر آن بر حوزه سالمت 
مورد بررسی قرار بگیرد، ضمن اینکه در شرایط کنونی 
بررسی این موضوع تنها در حد گزارش دهی است که 
نتیجه آن در جلسات آتی کمیسیون به طور دقیق مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.«
وی در تشریح مواردی که تاکنون در کمیسیون متبوعش در مورد 
که  نسبی  ارزش های  کتاب  »در  کرد:  بیان  است  شده  بررسی  تعرفه ها 
احتماال مورد تجدیدنظر قرار می گیرد چند جزء داریم که یکی از آنها 
جزءحرفه ای است و ارائه کنندگان خدمت اعم از پزشکان و نیروهایی 
که در تیم پزشکی خدمت می کنند را در برمی گیرد؛ جزء دیگری هم 

مربوط به تجهیزاتی می شود که توسط آنها مورد استفاده قرار می گیرد.«
امینی فرد یادآورشد: »در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت فرصتی نبود 
که به جزئی که مربوط به سهم پزشک و بقیه تیم پزشکی است، پرداخته 
شود، ولی قطعا به عنوان جزء حرفه ای تعرفه های آنها که در کتاب سال 
97 که ترجمه ای از یک کتاب معتبر سال 2018 است قابل بحث خواهد 
بود که چه جزئی به پزشک و چه جزئی به سایر افرادی که در تیم پزشکی 

فعالیت دارند، تعلق بگیرد.«
این نماینده مردم درمجلس دهم، خاطرنشان کرد: »اینکه افزایش تعرفه ها 
اصال صورت نگیرد، امکان پذیر نیست، چرا که بنگاه های ارائه دهنده خدمات 
پزشکی یک نوع بنگاه اقتصادی هستند که باید ساز و کارهای اقتصادی 
آنها در نظر گرفته شود، ولی حتما باید مراقبت شود که پرداخت از جیب 
مردم افزایش پیدا نکند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید 
کرد: »البته تغییر ناگهانی در نحوه خرید خدمات برای مدت یک سال 
مقدور نیست، به همین دلیل الزم است از طریق تمهیدات اندیشیده شده 
و تعهداتی که بیمه ها خواهند داشت به نحوی رفتار کنیم که پرداخت از 
جیب مردم افزایش پیدا نکند، بنابراین باید رعایت شود که افزایش تعرفه ها 
حتما کمتر از نرخ تورم بوده یا حداکثر متناسب با افزایش نرخ تورم باشد 

تا اعمال تغییرات قابل قبول باشد.«

محسن علیجانی، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس:

حمایت از بیماران خاص در دستورکار وزارت بهداشت و رفاه قرار گیرد

آیـا تعرفـه های پزشکی در سال 97 افزایـش پیـدا می کنـد؟
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معاون امور مجلس وزیر بهداشت خبر داد

کسب 800 میلیارد تومان از عوارض 
سیگار برای سالمت و ورزش در 

سـال آینـده
درمان  بهداشت،  امور مجلس وزیر  و  معاون حقوقی 
افزایش  قانون  اجرای  »با  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
عوارض سیگار از سال آینده حدود 800 میلیارد تومان 
درآمد ایجاد می شود که برای درمان بیماران، ارتقای 
سالمت مردم و توسعه ورزش همگانی هزینه می شود.«
ابراهیم گلمکانی با اشاره به مصوبه مجلس شورای 
اسالمی درباره افزایش عوارض سیگار، افزود: »پیشنهاد 
افزایش عوارض سیگار سرانجام اسفند ماه همزمان با 
قانون بودجه سال 97 با موافقت نمایندگان مجلس به 
تصویب رسید. بر اساس این مصوبه در بودجه سال 
فروشی  خرده  قیمت  اساس  بر  سیگار  نخ  هر  به   97
عوارض  از  حاصله  مبلغ  که  می گیرد  تعلق  عوارضی 
به منظور کاهش مصرف، پیشگیری و درمان مصرف 
دخانیات، توسعه آموزش و پرورش و ارتقای ورزش 

صرف می شود.«
با  بهداشت  وزارت  امور مجلس  و  معاون حقوقی 
بیان اینکه قیمت سیگار در کشور ما یکی از ارزانترین 
قیمت ها در جهان است، گفت: »تحقیقات ثابت شده 
در جهان نشان می دهد که یکی از انگیزه های افزایش 
به همین علت  آن است  پایین  قیمت  مصرف سیگار، 
کرده  تایید  را  موضوع  این  جهانی  بهداشت  سازمان 
است که هر چه قیمت سیگار بیشتر شود مصرف آن 

پیدا می کند.«  کاهش 
کاهش  روش های  مهمترین  از  »یکی  افزود:  وی 
مصرف سیگار، افزایش قیمت، وضع مالیات و عوارض 
عاملی  سیگار  همچنین  است.  دخانی  محصوالت  بر 
جوانان  خصوص  به  جامعه  سالمت  به  آسیب رسان 
محسوب می شود و به همین دلیل باید مصرف آن را 

در کشور کاهش دهیم.«
گلمکانی با بیان اینکه برخی افراد به بهانه افزایش 
قاچاق با باالرفتن قیمت سیگار مخالفت می کنند، افزود: 
قاچاق  افزایش  بهانه  به  نباید  که  داشت  توجه  »باید 
مانع بیشتر شدن قیمت سیگار شویم و سالمت مردم 
را خدشه دار کنیم زیرا سالمت اولویت نخست مردم 
بگیرد.  قرار  تحت الشعاع  نباید  وجه  هیچ  به  و  است 
ضمن آنکه راهکارهای مقابله با قاچاق سیگار نیز طی 

سال های اخیر تدوین و در حال اجراست.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت یکی 
از نقدها به افزایش قیمت سیگار را کاهش اشتغال عنوان 
کرد و افزود: »برخی منتقدان عنوان می کنند که افزایش 
قیمت سیگار به کارخانه های تولید سیگار آسیب وارد 
می کند و اشتغال شاغالن در این کارخانه ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد اما این نظر قابل انتقاد است، چرا که 
کارخانه های صنعتی بزرگ در کشور ما به اندازه سیگار 
به فکر فروش  بیشتر  کافی سرمایه گذاری نمی کنند و 
به کارخانه های  بند تصویبی  البته در  محصول هستند 
تولید سیگار توجه شده است و عوارض بر سیگارهای 

تولیدی ایرانی کمتر از برند و وارداتی است.«
گلمکانی تصریح کرد: »امیدواریم این بند از قانون 
بودجه سال آینده برای اخذ مالیات بر محصوالت دخانی، 
گام کوچکی در ارتقای سالمت مردم باشد و در آینده 
شاهد گام های بزرگتری برای مبارزه با مصرف سیگار 
و محصوالت دخانی باشیم.« وی تاکید کرد: »در کشور 
طی سال های اخیر برای کاهش بیماری های غیرواگیر 
پیشرفت خوبی داشته ایم اما در کاهش مصرف سیگار 
که  در زمره کشورهایی هستیم  نداشته ایم و  پیشرفتی 
مردم  دست  به  دنیا  در  قیمت  ارزانترین  با  را  سیگار 

می رساند.«
بهداشت  سازمان  »پیش بینی های  گفت:  گلمکانی 
جهانی این است که تا چند سال آینده ایران، پاکستان 
بیشترین مصرف سیگار در جهان را خواهند  و مصر 
داشت و این زنگ خطری برای ما محسوب می شود.«

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درباره 
رقم پایین عوارض مصوب شده به سیگار اشاره کرد و 
گفت: »مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق درباره عوارض 
مجدد  ارجاع  از  پس  اما  بود  باالتری  مبلغ  سیگار، 
مجلس،  صحن  طرف  از  تلفیق  کمیسیون  به  موضوع 
در  و  شد  مطرح  تلفیق  کمیسیون  در  مجددا  موضوع 
نهایت کمیسیون تلفیق در جمع حمایت از سالمت و 

صنعت به این اعداد رسید.« 
وی گفت: »امیدواریم در گام های بعدی این اعداد 
اصالح شود و با نزدیک شدن ارقام به میزان مالیات 
سیگار  قیمت  جهانی،  سطح  در  دخانیات  عوارض  و 

عامل بازدارنده از مصرف شود.«
بر اساس مصوبه مجلس از ابتدای سال 97 حدود 
20 درصد به قیمت خرده فروشی سیگار اضافه می شود 
و به این ترتیب به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار 
تولید مشترک  ریال،   75 ایرانی  نشان  با  تولید داخلی 
150 ریال، تولید داخلی با نشان بین المللی 250 ریال 

و وارداتی 600 ریال به عنوان عوارض اضافه شود.«

اخبار در نشست خبری پایان سال قائم مقام سازمان نظام پرستاری مطرح شد:

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به بحث 
البی گری در نظام سالمت تصریح کرد: »طبقه ای 
در نظام سالمت کشور ما شکل گرفته که با 
در اختیار گرفتن منابع و مناصب، قوانین و 
مقررات را وضع می نماید و خود را تافته ای 
جدا بافته از مابقی نظام سالمت می دانند و حتی 
در مقابل قانون نیز پاسخگو نیستند. در مجلس 
بودجه های کالن برای آنها تصویب می شود 
اما بودجه ای که مصوبه مجلس و برنامه ششم 
توسعه را دارد با وجود گذشت مدتی طوالنی 
اجرا نمی شود. این فرآیند همان البی گری در 
نظام سالمت ما است. در قبال بودجه ای که به 
این گروه تخصیص داده می شود امتیازی هم 
مثاًل به فالن حوزه انتخابیه داده می شود که آن 
هم باعث می شود در دوره بعدی مجلس افراد 
خاصی منتخب شوند. مجموع این اتفاقات و 
البی گری ها به قیمت نادیده گرفتن سالمتی 
مردم و زیر پا گذاشتن حقوق آنها رخ می دهد.«
محمد شریفی مقدم در نشست خبری با 
حضور خبرنگاران درباره آسیب های وارد شده به 
پرستاران در سال جاری گفت: »جامعه پرستاری 

بار اصلی نظام سالمت را بر دوش می کشد و در صف اول 
پاسخ گویی به مراجعین و در نتیجه در معرض خطرات 
مختلف قرار میگیرند. خطرات ناشی از شغل پرستاران 
بیماری های اسکلتی و  را تهدید می کند. خطراتی مثل 
عضالنی و مشکالت ناشی از شیمی درمانی و بحث ضرب 
و شتم که در حال حاضر متاسفانه رو به افزایش است.« 
وی افزود: »در سال جاری فقط 28 پرستار مورد ضرب 
و شتم فیزیکی قرار گرفتند. 13نفر از کادر پرستاری و 
9 نفر از فوریت های پزشکی در حین انجام وظیفه جان 
خود را از دست داده اند.« شریفی مقدم با بیان این که در 
دنیا روی نیروی انسانی پرستاری سرمایه گذاری می شود، 
اظهار کرد: »در دنیا اعتقاد دارند که سرمایه گذاری روی 
نیروی انسانی باعث بازگشت سرمایه به نظام سالمت 
می شود، اما در ایران این اتفاق نمی افتد. باید به گوش 
نمایندگان مجلس و دولت مردان برسد که در کشورهای 
دنیا، پرستاران در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی 
تاثیر و  و سیاست گذاری و مدیریت و مشورت کامال 
مشارکت دارند. نقش پرستاران در این فرآیند ثابت شده 
است. اولویت کشورهایی که نظام سالمت موفق دارند، 
سالمت مردم است، اما در کشور ما اولویت اول کسب 
درآمد است که توسط جریان خاصی انجام می شود.« قائم 
مقام سازمان نظام پرستاری بیان کرد: »امروز در دنیا سالمت 
یک جالش جهانی برای دولت هاست و حتی رییس سازمان 
بهداشت جهانی می گوید که پرستاران پاسخ گوی نیازهای 
سالمتی مردم در تمام طول زندگی هستند. این درحالی 
است که  در کشور ما در طرح پزشک خانواده اصال به 

پرستاران توجه نشده است.« 
وی در ادامه درباره نقش پرستاران در نظام سالمت کشور 

گفت: »افزایش انتظارات از نظام سالمت نسبت به گذشته 
بیشتر شده و باید نظام سالمت نیز بسته به انتظارات مردم، 
سرمایه گذاری کند و این سرمایه گذاری باید در حوزه ای 
باشد که مردم بیشترین خدمات را دریافت می کنند. رسیدن 
به اهداف و رفع نیازهای مردم در حوزه سالمت نیاز به 
یک نظام سالمت کارآمد دارد که در سطوح پیش گیری 

و درمان و بازتوانی برنامه داشته باشد.«
شریفی مقدم با تاکید بر بحث بازتوانی تصریح کرد: 
»در سطح سوم یعنی بازتوانی با حضور بیش از 8 میلیون 
نفر سالمند که در آینده نه چندان دور این تعداد دو برابر 
خواهد شد، هیچ برنامه ای حتی در برنامه ششم توسعه نیز 
دیده نشده است. در حالی که هشدارهای بسیاری برای 
جدی گرفتن بحران سالمندی وجود دارد اما متاسفانه 
غفلت  مورد  مسئوالن  از سوی  به شدت  موضوع  این 
واقع شده است.« شریفی مقدم در ادامه با انتقاد از توزیع 
ناعادالنه منابع در نظام سالمت اظهار کرد: »منابع بیشتر به 
سمت درمان و آن هم برای جیب گروهی خاص که ذینفعان 
اصلی نظام سالمت هستند سوق داده می شود. این گروه 
هم در تصمیم سازی های وزارت بهداشت حضور دارند 
هم در دولت، هم در سازمان مدیریت و هم در مجلس. 
هم مشاور هستند و هم نظارت کننده. اینجاست که بحث 
تعارض منافع باعث می شود تمامی منابع به سمت گروهی 
خاص سوق داده شود و نادیگران نادیده گرفته شوند. بر 
هیچ کس هم پوشیده نیست که مفهوم تعارض منافع و فساد 

به شدت به هم پیوسته هستند.«

البی گری در نظام سالمت
وی همچنین با اشاره به بحث البی گری در نظام سالمت 

تصریح کرد: »طبقه ای در نظام سالمت کشور ما شکل گرفته 
که با در اختیار گرفتن منابع و مناصب، قوانین و مقررات را 
وضع می نماید و خود را تافته ای جدا بافته از مابقی نظام 
سالمت می دانند و حتی در مقابل قانون نیز پاسخگو نیستند. 
در مجلس بودجه های کالن برای آنها تصویب می شود 
اما بودجه ای که مصوبه مجلس و برنامه ششم توسعه را 
دارد با وجود گذشت مدتی طوالنی اجرا نمی شود. این 
فرآیند همان البی گری در نظام سالمت ما است. در قبال 
بودجه ای که به این گروه تخصیص داده می شود امتیازی 
هم مثاًل به فالن حوزه انتخابیه داده می شود که آن هم باعث 
می شود در دوره بعدی مجلس افراد خاصی منتخب شوند. 
مجموع این اتفاقات و البی گری ها به قیمت نادیده گرفتن 
سالمتی مردم و زیر پا گذاشتن حقوق آنها رخ می دهد.«

شریفی مقدم در ادامه این نشست خبری درباره مجید 
افشاری و استندآپ کمدی اخیر حاشیه ساز او گفت: »هم 
حدیث و هم روایت وجود دارد که ترویج برخی مسائل 
رسانه ای  این موضوع  اما  داد،  انجام  نبایستی  را  زشت 
شد و موج احساسات جامعه پرستاری به سمت سازمان 
پرستاری آمد. در مراسمی که در دانشگاه شهید بهشتی و 
در جمع دانشجویان این دانشگاه انجام شد، بیشترین توهین 
به جامعه پرستاری انجام شد و عفت عمومی نیز مورد 
توهین قرار گرفت.« وی افزود: »سازمان نظام پرستاری 
قصد نداشت این موضوع را رسانه ای کند، اما سازمان 
از طرف جامعه پرستاری هم از طریق مراجع قضایی و 
هم از طریق وزارت ارشاد به دنبال این موضوع است و 
به طور حتم این موضوع را تا انتها پیگیری خواهیم کرد 
تا هرکسی به خود اجازه ندهد جامعه پرستاری را مورد 

هتک حرمت قرار دهد.«

قائم مقام سازمان نظام پرستاری درباره 
آموزش  و  اورژانس  در  رانندگان  استخدام 
پزشکی  فوریت های  برای  افراد  این  به 
گفت: «مصاحبه ای از طرف آقای صابریان، 
رییس اورژانس تهران انجام شده که گفتند 
رانندگانی را استخدام می کنیم که بعد فوریت 
پزشکی بخوانند. نیروهای اورژانس کشور هم 
زحمت کش هستند و هم متخصص و وقتی 
کسی بر بالین بیمار یا مصدوم حاضر می شود 
باید دانش این کار را داشته باشد.« شریفی 
مقدم با بیان این که ارائه خدمات اورژانس به 
مردم جزو خدمات تخصصی است که باید 
اظهار کرد:  انجام شود،  توسط متخصصین 
»بهانه کمبود پرسنل دلیلی برای این نیست 
که هر فردی را برای این کار استفاده کنیم 
به عنوان پرسنل  را  راننده  و نمی توان یک 
فوریت های پزشکی پذیرفت. با شناختی که 
نسبت به آقای کولیوند رئیس فوریت های 
پزشکی کشور دارم و می بینیم که با ورودشان 
تحوالت عظیمی در اورژانس ایجاد کردند، 

امیدوارم این موضوع را منتفی نمایند.«
قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه این نشست 
خبری در پاسخ به سوالی درباره آموزش پرستاران و 
مهاجرات پرستاران به کشورهای دیگر گفت: »ساالنه 
بیش از 10 هزار نفر فارغ التحصیل پرستاری داریم و به 
جز تهران، در هیچ جای کشور کمبود پرستار نداریم 
و به میزان کافی پرستار برای جذب وجود دارد.« وی 
افزود: »باید توجه کرد چرا پرستار به کبک کانادا می رود 
و باید دید که چه جذابیتی در کانادا وجود دارد. یکی از 
جذابیت ها بحث پرداخت و موضوع دیگر شیوه برخوردها 
است. نگاه نظام سالمت به مردم، نگاه مردمی نیست و 
وقتی بیمار به بخش خصوصی یا دولتی وارد می شود، 
به عنوان کاال دیده می شود. در این مسیر به پرستار نیز 
به عنوان یک ابزار نگاه می شود.« شریفی مقدم بیان کرد: 
»مسئولین در سفرهای خارج از کشور شرایط نظام های 
سالمت در کشورهای دیگر را می بینند و نقش پرستاران 
را در بیمارستان ها و نظام های سالمت مشاهده می کنند. 
حتی برای بحث آموزش پرستاران نیز دیگران تصمیم 
می گیرند و ذینفعان بخش خصوصی به بحث آموزش 
پرستاری وارد شدند. تعداد پرستاران در کشور به میزان 
کافی است، اما دولت نمی تواند به خاطر کوچک کردن 

دولت، پرستاران را جذب کند.« 
قائم مقام سازمان نظام پرستاری در پایان گفت: »سال 
97 را سال بسیار نگران کنندهای در حوزه پرستاری 
می دانم و اعتراضات پرستاران اصال دور از ذهن نیست. 
در حال حاضر نظام پرستاری متهم به سازش کاری با 
وزارت بهداشت شده است. اگر در سه ماهه اول سال 
آتی اتفاق خاصی نیفتد، سال پرتنشی برای پرستاران و 

وزارت بهداشت خواهد بود.«

سال ۹۷ برای حوزه پرستاری بسیار نگران کننده  است

استحقاق سنجی  آغاز طرح  از  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
در 105 بیمارستان کشور خبر داد و گفت: »با همکاری وزارت 
بهداشت، تا پایان شش ماهه اول سال 97 و در بخش بستری تمام 

بیمارستان های دولتی، دفترچه بیمه سالمت حذف خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، طاهر موهبتی در نشست هم اندیشی اصحاب 
رسانه و مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت با اشاره به آغاز برنامه 
استحقاق سنجی در 105 بیمارستان  کشور، اظهار کرد: »به دنبال 
حکمی که در بودجه سال 97 در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، 
طرح استحقاق سنجی و حذف دفترچه ها در چهار استان مازندران، 
فارس، البرز و کرمان و شامل 105 بیمارستان  اجرا می شود.« وی 
افزود: »طرح استحقاق سنجی در بخش بستری اجرایی می شود و 
اعالم کرده ایم سایر دانشگاه ها و ادارات بیمه سالمت استانی که 
تمایل داشته باشند می توانند این برنامه را اجرا کنند. هدف نهایی 
این برنامه دریافت خدمت از طریق استحقاق سنجی و پایگاه بیمه 

سالمت در تمام مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی و دولتی است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در ادامه تصریح کرد: »پیش بینی شده 
است اگر مشکلی در اجرای این طرح پیش نیاید، تا پایان شش ماهه اول 
سال 97 تمام بیمارستان های دولتی با همکاری وزارت بهداشت دفترچه 
را در بخش بستری حذف کنند. گام بعدی نیز اجرای برنامه در بخش 
سرپایی است. البته این موضوع مشکالت خاص خود را دارد و همکاری 

پزشکان را می طلبد.«
موهبتی با اشاره به برنامه بیمه سالمت برای حذف همپوشانی بیمه ای، 
اعالم کرد: »طبق آنچه در بودجه سال 97 آمده است، همپوشانی بیمه ای 
در سال آینده اجرا می شود. آخرین بررسی که در این زمینه انجام شد، 
همپوشانی با بیمه نیروهای مسلح بود. بیمه سالمت با این بیمه 260هزار 
همپوشانی دارد که 160هزار مورد آن مربوط به سربازان است که تحت 
پوشش نیروهای مسلح هستند. اگرچه این برنامه در سال 97 به موجب 

قانون اجرایی می شود، اما در همین مدت تالش کردیم با مراوداتی که با بیمه 
نیروهای مسلح داشته ایم به بیمه شدگان اعالم کنند که نسبت به حذف این 
همپوشانی اقدام کنند. عالوه بر آن باید از ایجاد همپوشانی جدید خودداری 
کنیم. به همین منظور عالوه بر کنترل این موضوع در صدور اولیه دفترچه، 

در زمان تمدید آن نیز این همپوشانی کنترل خواهد شد.«
وی با بیان اینکه همپوشانی سازمان بیمه سالمت با سازمان تامین اجتماعی 
3 میلیون و 700 هزار مورد است، گفت: »برای رفع این همپوشانی از دو 
روش استفاده می کنیم؛ یکی خودداری از ایجاد همپوشانی جدید و دیگری 
خودداری از تمدید دفترچه بیمه ای که دارای همپوشانی است. با تدابیری 
که از طریق سامانه انجام شده هم در زمان صدور دفترچه جدید و هم در 

زمان تمدید نسبت به رفع همپوشانی اقدام می کنیم.«
با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی این سازمان با 46 عنوان  موهبتی 
و 147 پروژه برای سال آینده، بیان کرد: »استقرار سازمان الکترونیکی و 

مدیریت هزینه، جزو مهم ترین برنامه های ما در سال آینده قرار دارند. 
این برنامه عملیاتی در اختیار تمام مدیران استانی بیمه سالمت قرار 
می گیرد. در پایان هر ماه نیز باید اطالعات مربوط به پیشرفت برنامه 
وارد سامانه شود. یکی از مشکالت ما در این زمینه محقق نشدن آن 
است؛ به همین منظور تمام برنامه ها در زمان بندی پیش بینی شده، پایش 
می شود. نظارت ها نیز مبتنی بر خود اظهاری و ارزیابی انطباق است.«
وی ادامه داد: »برای ضمانت این پایش نیز مقرر شده است که 
 40درصد پرداختی های مدیران شامل اضافه کاری و هرآنچه خارج 

از حکم کارگزینی است، بر اساس برنامه عملیاتی پرداخت شود.«

تدوین 60 راهنمای بالینی تا پایان امسال
ادامه صحبت هایش گفت:  بیمه سالمت در  مدیر عامل سازمان 
بالینی تدوین می شود که تالش  پایان سال جاری 60 راهنمای  »تا 
می شود در شش ماهه اول سال آینده اجرایی شوند. این بحث در 

کاهش هزینه ها موثر خواهد بود.«
موهبتی همچنین با تاکید بر اینکه خرید ما در سال آینده بر اساس 
اعتبارات خواهد بود، افزود: »این رویکرد اگر منجر به کاهش شیب 
کسری هزینه ها شود، توفیق بزرگی است. در شش ماهه دوم سال 96 
با بخشنامه هایی که ابالغ کردیم، هزینه ها کاهش یافت. پیش بینی شده 
بود که با حدود 10800میلیارد تومان کسری روبرو شویم اما با توجه 
تومان  میلیارد  9هزار  حدود  به  رقم  این  گرفته،  صورت  مدیریت  به 
یکشنبه  روز  تا  که  است  شده  داده  »قول  افزود:  وی  یافت.«  کاهش 
پرداخت هایی برای تسویه بدهی ها صورت گیرد. به همین دلیل فعال از 
درآمد داخلی بیمه سالمت، حدود سه ماه از بدهی های بخش خصوصی 
غیر از داروخانه ها را می پردازیم تا مطالبات آنها به تیرماه 96 برسد. 
دانشگاه های  به  بتوانیم  امیدواریم  نوبخت محقق شود،  اگر قول دکتر 

علوم پزشکی نیز پرداخت هایی داشته باشیم.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

حذف دفترچه بیمه از بیمارستان های دولتی تا    نیمه ۹۷
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عملکرد ویتامین C در بدن

سنتر کالژن: یکی از مهم ترین عملکردهای ویتامینC در بدن، تاثیر در سنتز کالژن است. کالژن 

پروتئینی است که خاصیت االستیک یا کشسانی ایجاد می کند وجزو ترکیبات اصلی پوست، 

غضروف ها، عروق خونی، بافت های همبند، استخوان ها، لیگمان ها، تاندون ها و دندان ها محسوب 

می شود. مولکول های کالژن از 3 زنجیره اسیدهای آمینه تشکیل شده که در اطراف هم تنیده 

شده اند. این اسیدهای آمینه برای عملکرد خود به آنزیم هایی نیاز دارند که فعالیت آنها تحت تاثیر 

ویتامینC تسریع می شود. از همین رو، کمبود ویتامینC زمینه ساز مشکالت جسمانی متعددی 

مانند خونریزی لثه، ایجاد لکه روی پوست، شکستگی های استخوانی و... می شود. تاثیر ویتامین

C بر پوست به حدی است که دریافت کافی آن درخشندگی و سالمت پوست را در پی دارد و 
بروز چین و چروک های پوستی را به تاخیر می اندازد.

تحریک سلول های استخوانی: ویتامینC در تحریک سلول های استخوانی موسوم به استئوبالست ها 

 Cنقش دارد که تا حد باالیی در حفظ مقاومت استخوان ها موثر است. البته دریافت ناکافی ویتامین

موجب ضعف توده های استخوانی می شود و احتمال نرمی استخوان و شکستگی افزایش پیدا می کند.

بهبوددهنده جراحت ها: زمانی که بدن دچار زخم و جراحت می شود، ویتامینC تاثیر جدی بر 

روند بهبود آنها دارد. در واقع، این ویتامین روند سنتز فیبرهای کالژن را تحریک می کند که موجب 

افزایش بافت های همبند در محل زخم می شود، درنتیجه باعث بهبود زودتر خواهدشد اما در مقابل، 

در صورت کمبود ویتامین C، زخم ها دچار خونریزی می شوند و روند بهبود بسیار کند خواهد شد.

آنتی اکسیدان قوی: پوست حاوی مولکول هایی به نام رادیکال های آزاد است که برای سلول ها و 

بافت های مختلف مضر هستند. مقابله با این مولکول ها به کمک ترکیبات آنتی اکسیدانی امکانپذیر 

است و ویتامینC یکی از بهترین آنتی اکسیدان ها شناخته می شود. این تاثیر ویتامینC می تواند 

خطر بیماری های قلبی- عروقی و سکته های مغزی را نیز کاهش دهد و تاثیر قابل توجهی نیز در 
پیشگیری از سرطان ها دارد.

دارد و  بدن  دفاعی  تقویت سیستم  نقش چشمگیری در   Cویتامین ایمنی:  تقویت سیستم 

به خصوص در درمان گلودرد و سرماخوردگی بسیار موثر است. همچنین تشکیل گلبول های 

سفید را افزایش می دهد و مانع بروز عفونت ها و التهابات می شود. از طرفی، در سنتز ناقل های 

عصبی و تولید انرژی نقش دارد. البته ویتامینC عالوه بر موارد ذکرشده، در بهبود عملکرد 
مغز، سوخت وساز چربی ها، کاهش خستگی 

جسمی و ذهنی و جذب بهتر آهن در بدن 
نیز نقش دارد.

پوستر سالمت شماره ششصدوشصت  شنبه نوزده اسفند نودوشش24

 ترجمه:
مریم سادات 

کاظمی

ویتامینC که با نام اسیداسکوربیک نیز شناخته می شودجزو مهم ترین ویتامین ها برای حفظ سالمت و شادابی است زیرا در 
پیشگیری و تسهیل روند درمان بسیاری از بیماری ها نقش دارد. این ویتامین محلول در ّآب است، به این معنا که نمی تواند 
به مقدار باال در بدن ذخیره شود و به همین دلیل الزم است از دریافت کافی ویتامینC در برنامه غذایی روزانه اطمینان 
داشت. شناخت تاثیر این ویتامین در بدن به سال 1747 میالدی برمی گردد و پزشکان دریافته اند ویتامینC می تواند مانع بروز 

اسکوربوت در دریانوردانی شود که طی سفرهای دریایی طوالنی، میوه و سبزیجات مصرف می کردند.

در برنامه تغذیه گنجانده شود زیرا وجود دیگر ریزمغذی ها کنار ویتامین C، • بهتر است به جای مکمل های ویتامین C، خوراکی های طبیعی سرشار از آن می کند که به خصوص بیماران دیابتی باید به این مساله توجه داشته باشند.بیولوژیک مانند مقدار کراتینین و گلوکز در آزمایش خون و ادرار اختالل ایجاد • مصرف مقدار باالی ویتامینC )بیش از 2 گرم در روز( در نتیجه برخی آزمایش های مکمل های آن شب ها میل نشود تا در کیفیت خواب تاثیر منفی نگذارد.• به منظور پیشگیری از تاثیر خفیف محرک بودن این ویتامین، توصیه می شود یادتان باشد که...
• مصرف دوز باالی آسپیرین می تواند جذب ویتامینC را در سیستم گوارش روند جذب را بهبود می دهند.

کاهش دهد.
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بود. البته به طور کلی مصرف سبزیجات خام برتری دارد زیرا مقدار بیشتری از این پخته شوند. پخت در مایکروویو و بخارپز کردن از جمله بهترین روش ها خواهند به همین دلیل بهتر است این گروه از خوراکی ها با مقدار کم آب و در مدت کوتاه • گرما و پخت منابع این ویتامین همراه با آب زیاد، سبب از بین رفتن ویتامینC می شود. نکاتی برای حفظ ویتامینC در مواد غذایی
• میوه ها و سبزیجات را باید تازه مصرف کرد زیرا مقدار ویتامینC به تدریج پس از 3 ماده مغذی حفظ می شود.

• در مصرف میوه ها و سبزیجات خساست به خرج ندهید و البته منابع متنوع شان را تا 4 روز کاهش پیدا می کند.
• اگر نیمی از ویتامینC موجود در خوراکی ها در محیط قرار گیرد، پس از 24 ساعت میل کنید.

• هنگام شستشو آنها را بدون غوطه رو کردن در آب بشویید.میوه ها و سبزیجات را درست پیش از مصرف پوست بگیرید.• میوه ها و سبزیجات تازه از نظر مقدار ویتامین نسبت به انواع منجمد برتر هستند.از بین می رود.

C بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین

میوه های قرمز: زغال اخته، توت فرنگی، تمشک، انگور فرنگی سیاه، گیالس و... در اصطالح تغذیه به میوه های 

قرمز شناخته می شوند که به دلیل مقدار فراوان ریزمغذی های مفید از جمله آنتی اکسیدان ها می توانند به بهبود 

حافظه کمک کنند و خطر بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها را کاهش دهند. همچنین جزو منابع سرشار از 

ویتامینC هستند که در تقویت سیستم ایمنی و محافظت از بافت های همبند موثر خواهند بود.

کلم ها: کلم ها سبزیجات عالی سرشار از ویتامینC هستند که یک لیوان از آنها 33 میلی گرم ویتامین دارد. البته کلم 

بروکسل گل سرسبد آنهاست و یک لیوان آن حاوی 97 میلی گرم ویتامینC است. ریزمغذی های فراوان کلم ها در 

مقابله با سرطان و بیماری های قلبی- عروقی تاثیر دارد. البته برای حفظ ریزمغذی های کلم بهتر است به شکل خام 

مصرف شود. در صورت تمایل به پخت فقط روش های بخارپز، مایکروویو و پخت سریع در تابه توصیه می شود.

مرکبات: بر کسی پوشیده نیست که مرکبات جزو منابع غنی ویتامینC هستند اما پتاسیم، پکتین و ترکیبات مفید 

دیگری که می تواند با بسیاری بیماری ها مانند حساسیت، آسم، سرطان، آب مروارید، بیماری های قلبی، سکته 

مغزی و سرماخوردگی مقابله کند را نیز نباید فراموش کرد.

کیوی: یک کیوی درشت حدود 80 میلی گرم ویتامینC دارد و همچنین سرشار از پتاسیم، پکتین و فیبرهای 

حل شدنی است که به کنترل کلسترول خون کمک می کند. لوتئین و زیگزانتین؛ آنتی اکسیدان های موثر در سالمت 
چشم ها نیز در این میوه وجود دارند.

فلفل دلمه ای: فلفل یکی از بهترین منابع ویتامینC کنار مرکبات است. یک فلفل متوسط معادل 32 کیلوکالری 

انرژی دارد اما مقدار ویتامین آن با توجه به رنگ متغیر است. یک فلفل سبز متوسط به طور کامل نیاز روزانه به 

این ویتامین را تامین می کند اما اگر نوع قرمز آن انتخاب شود می تواند تا 50 درصد موثر باشد.

آناناس: تا مدت های طوالنی، آناناس به عنوان یک پشنهاد تغذیه ای برای تنظیم مشکالت روده ای و تسکین 

یبوست کاربرد داشت اما این میوه استوایی در تقویت سیستم ایمنی، استخوان ها و سالمت سیستم قلبی- عروقی 

نیز عالی خواهد بود که قطعا بی ارتباط با ویتامینC موجود در آن نیست. یادتان باشد یک لیوان از این میوه 25 
میلی گرم ویتامینC دارد.

کدو حلوایی: نصف لیوان کدو حلوایی پخته شده در فر می تواند 10 درصد نیاز غذایی بدن به ویتامینC را 

تامین کند. کدو حلوایی جزو بهترین سبزیجات زمستانی خوشرنگ و خوشمزه است که به پیشگیری از آکنه، 
بیماری های قلبی و حفظ تناسب اندام نیز کمک می کند.

C آشنایی با عملکرد، نشانه های کمبود و منابع غذایی ویتامین

ویتامین شادابی و سالمت

150 تا 200 میلی گرم در روز افزایش پیدا می کند.الکل، ورزش حرفه ای و فعالیت جسمانی شدید، بارداری و شیردهی تا مقدار این ویتامین نیاز دارند. البته این مقدار در شرایطی مانند مصرف مرتب سیگار و بود. طی دوران نوجوانی نیز دختران به 45 میلی گرم و پسران به 65 میلی گرم از است و از 1 تا 3 سالگی 15 میلی گرم و تا 8 سالگی 25 میلی گرم در روز خواهد طبیعی است. این نیاز در کودکان از زمان تولد تا 1 سالگی حدود 50 میلی گرم است. این مقدار معادل 100 گرم کلم بروکسل یا 200 میلی گرم آب پرتقال تازه مقدار مطلوب دریافت ویتامینC برای یک فرد بزرگسال 110 میلی گرم در روز میزان مورد نیاز بدن

C عوارض جانبی افراط در مصرف ویتامین

مصرف خیلی زیاد ویتامینC موجب بروز عوارضی در بدن می شود که 

مهم ترین آنها می تواند بیماری  های گوارشی روده به خصوص حالت تهوع، 

استفراغ و اسهال و بی خوابی، سنگ کلیه و اختالالت نورولوژیک مانند 

سردرد، میگرن، سرگیجه و بیهوشی باشد.

C باشد، سیستم ایمنی عالئم هشداردهنده کمبود ویتامین Cکه در جلوگیری از ابتال به بیماری ها ابتالی مکرر به بیماری ها: زمانی که بدن دچار کمبود ویتامین T به طور مستقیم فرد را در برابر این بیماری ها محافظت نکند، سرماخوردگی و آنفلوانزا شایع ترین بیماری های ناشی از کمبود این ویتامین هستند. نقش دارند به طور جدی کاهش می یابند و این مساله فرد را مستعد بیماری می کند. ضعیف می شود. در واقع لنفوسیت های Cباشد، زمینه ابتال به دیگر بیماری ها نیز تشدید خواهد شد.موجب کاهش عالئم مرتبط با بیماری می شود. در صورتی که کمبود ویتامین جدی حتی اگر ویتامین
به طور کلی، خستگی عامل مهم کمبود ویتامینC است زیرا در پی آن، متابولیسم نیز خستگی به دلیل ویروس آنفلوانزاست که کمبود ویتامین، آن را تشدید می کند. نمی کند، درنتیجه کم خونی موجب احساس خستگی عمومی خواهد شد. گاهی ناشی از علل مختلفی باشد. به عنوان مثال، در این شرایط بدن به خوبی آهن جذب احساس خستگی: کمبود ویتامینC با احساس خستگی همراه است که می تواند 

بدن پایین می آید.
به هر بیماری به خصوص بیماری های عفونی کمبود ویتامین Cرا تشدید می کند.فعالیت های روزمره می شوند. باید توجه کرد استرس، استعمال دخانیات و ابتال تشدید می شود. این دردها معموال بسیار ناراحت کننده هستند و مانع انجام مطلوب محافظت از مفاصل نیز کمک می کند و در اثر کمبود آن بیماری هایی مانند آرتریت پارگی عضالت و تاندون ها نیز بیشتر خواهد بود. عالوه بر عضالت، ویتامینC به همچنین احتمال تشدید التهابات از جمله تاندینیت )التهاب تاندون ها( و خطر دارد، کمبود این ویتامین نیز در بروز دردهای عضالنی و اسکلتی تاثیرگذار است. دردهای عضالنی و اسکلتی: از آنجا که کالژن به میزان کافی ویتامینC بستگی 

کرد زیرا بی توجهی می تواند ناراحتی را تشدید کند و منجر به التهاب مزمن لثه ها شود.گاز زدن میوه اتفاق می افتد. اگر این مشکل تکرار شود، الزم است با پزشک مشورت تورم و خونریزی لثه ها نیز عارضه شایع این ویتامین است که معموال هنگام جویدن یا ویتامینC است، درنتیجه این رگ های ظریف مستعد پارگی در هر زمانی می شوند. خونریزی بینی و لثه ها: ضعیف شدن مویرگ های خونی یکی دیگر از پیامدهای کمبود 
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بسیاری از افراد با افزایش سنشان به 
علت تغییرات شغلی، بیماری های مزمن 
یا صرفا از دست دادن انگیزه، ورزش 
روزانه را کنار می گذارند و به شیوه زندگی نشسته 
و بی حرکت می رسند، اما تصور نکنید که می توانید 
بی درنگ به همان برنامه ورزشی سال های جوانی تان 
برگردید. تغییرات جسمی مربوط به سن همیشه آشکار 
نیستند. با افزایش سن، توده و قدرت عضالنی  کاهش 
می یابد و عضالت انعطاف پذیری کمتری پیدا می کنند 

و خشک تر می شوند.

از دست رفتن توده و قدرت عضالنی، بلند کردن یک 
در  بازکردن  یا  پارچ  یا چرخاندن در یک  گالن آب 
برای شما سخت تر می کند. سفت تر شدن  را  ماشین 
چرخاندن  آنها  انعطاف پذیری  شدن  کم  و  عضالت 
سر را مشکل می کند، درنتیجه ممکن است برای نگاه 
هنگام خروج  ماشین   فرمان  پشت  اطراف  به  کردن 
مشکل  دچار  قفسه  یک  در  کردن  باز  یا  بزرگراه  از 
بینایی، بیماری های عصبی  و مغزی،  شوید. تغییرات 
است  ممکن  داخلی  و مشکالت گوش  مفاصل  درد 
حفظ تعادل را برایتان دشوار کند بنابراین در معرض 
خطر سقوط قرار بگیرید. التهاب مفاصل دست ، زانو و 
پا ممکن است لباس پوشیدن، حمام رفتن یا راه رفتن 
برای شما مشکل کند. در عین حال، دچار شدن  را 
به بیماری های مزمنی مانند فشار خون باال و بیماری 
در  و  افزایش سن شایع تر می شود  با  قلبی- عروقی 
صورتی که ناگهانی ورزش کردن را با همان شدت و 
میزان ۲۰ سالگی تان شروع کنید، ممکن است دچار 

عواقب وخیمی شوید.

افزایش خطرات ورزش در سنین باال
به  توجه  بدون  باال  سنین  در  ورزش  ناگهانی  شروع 
تغییرات جسمی که از سرگذرانده اید، شما را در معرض 

آسیب قرار می دهد.
به  رفتن  یا  از حد سنگین  بیش  وزنه های  کردن  بلند 
کالس  ورزشی که در آن تمرینات بیش از حد فشاری 
را باید انجام داد، معموال به پارگی عضالنی یا رگ به 

رگ شدن مفاصل منجر خواهد شد.
سایر خطراتی که ممکن است با آن روبرو شوید، 

عبارتند از:
• پارگی های کالهک چرخنده شانه یا روتاتور کاف: 
روتاتور کاف شامل مجموعه عضالت و تاندون هایی 
می شود که اطراف شانه قرار دارند و امکان چرخش 
آن را فراهم می کنند. التهاب مفصل یا آرتریت شانه در 
سنین باال که باعث ایجاد خار شانه شده باشد، می تواند 

باعث آسیب زدن به یک تاندون شود.
•  افتادنی که ناشی از ناتوانی در حفظ تعادل است و 

شکستگی استخوان ناشی از آن
• حمله قلبی یا سکته مغزی ناشی از ورزش شدید، 
به خصوص اگر فشار خون باال یا مشکالت قلبی تشخیص 
داده نشده داشته باشید. اگر در حال مصرف داروهایی 
مانند داروهای مسدودکننده گیرنده بتا یا بتالبالکر )مانند 
پروپرانول و اتنولول( باشید، ممکن است عالئم عارضه 
بتابالکر  قلبی  خودشان را نشان ندهند. اگر داروهای 
مصرف می کنید و ورزش کردن را دوباره شروع کنید، 
تعیین  برای  قلبتان  ضربان  تعداد  بر  نمی توانید  دیگر 
اینکه شدت ورزش بیش از حد است، تکیه کنید. این 
در حالی است که اگر هنگام ورزش کردن عالئمی در 
شما بروز کند که بیانگر بروز بیماری قلبی است، باید 

فورا ورزش را قطع کنید.

پیش از شروع هر برنامه ورزشی پس از سال ها بی حرکتی، 
برای  عوامل خطرساز  قلبی،  بیماری  اگر  به خصوص 
بیماری قلبی یا مشکالت قلبی دارید، باید از پزشکتان 
تایید بگیرید. همچنین از پزشکتان  درباره نیاز به اندازه 
گرفتن مرتب سرعت ضربان قلبتان در طول ورزش سوال 
کنید. هنگامی که پزشکتان اجازه ورزش کردن را به 
شما داد، درباره نوع ورزشی که برای شما جذابیت دارد 
مانند رفتن به کالس تای چی یا یوگا، انجام ورزش در 
خانه یا سالن ورزشی یا انجام پیاده روی تند روزانه فکر 
کنید. اگر ورزشی را انتخاب کنید که به آن عالقه مند 
دهید.  ادامه  آن  به  که  دارد  بیشتری  احتمال  هستید، 
هنگامی که گزینه هایتان را سبک وسنگین می کنید، به 
توانایی های فعلی تان فکر کنید. اگر می خواهید یوگا، 
دوچرخه سواری یا تای چی انجام دهید، نیاز به قدرت 
و انعطاف پذیری کافی دارید. الزم است توانایی انجام 
بتوانید به  پایه ای را داشته باشید، برای مثال  حرکات 

آسانی دست ها یا پاهایتان را باال ببرید.
با یک ورزش کم شدت برای ۲۰ تا ۳۰ دقیقه شروع 
کنید. در طول زمان شدت و طول ورزش را افزایش 
دهید. در مورد زدن وزنه هم همین اصل را رعایت 
را  آن  بعد  و  کنید  امتحان  را  سبکی  وزنه  ابتدا  کنید. 

به تدریج افزایش دهید.
برای پیشگیری از آسیب دیدن، به خصوص اگر آمادگی 
بدنی نداشته باشید، باید عضالتتان را پیش از ورزش 
گرم کنید. 5 دقیقه پیاده روی تند یا ورزش کردن روی 
ماشین الیپتیکال برای رساندن جریان خون به عضالت 
ورزش  انجام  از  پس  می کند.  انعطاف پذیرتر  را  آنها 
را  برنامه  این  دهید.  انجام  کششی  حرکات  باید  هم 
بدنتان  آمادگی  اگر  کنید.  تکرار  هفته  در  بار   ۳ تا   ۲
به اندازه سایر افراد نیست و نیاز به تغییر دادن شیوه 
اگر مجبور  یا  دارید  معین  تمرین  انجام یک  معمول 
می شوید برای استراحت ورزش را قطع کنید، اصال 
بیشتری  اکنون که شما سن و سال  خجالت نکشید. 
دارید، باید عاقالنه تر هم رفتار کنید، از جمله درباره 

آمادگی بدنتان.

آمادگی کارکردی بدن
به  احتماال  می شود،  صحبت  ورزش  از  که  هنگامی 
به  را  فعالیت هایی فکر می کنید که قلب و ریه هایتان 
کار می اندازند و به حفظ وزن طبیعی کمک می کنند، اما 
در سنین باال فعالیت بدنی برای حفظ کارکرد بدنی شما 
در طول روز از حمل سبد خرید گرفته تا بازی کردن با 
نوه هایتان اهمیت دارد. توانایی برای انجام فعالیت های 
معمولی روزانه را اصطالحا »آمادگی کارکردی« می نامند 
این آمادگی  برنامه های ورزشی برای حفظ  و امروزه 

کارکردی در دنیای ورزش بسیار فراگیر شده  اند.
شما می توانید با اجرای این برنامه های ورزشی آمادگی 
کارکردی خودتان را حفظ کنید و افزایش دهید. یک 
برنامه معمول آمادگی کارکردی شامل ورزش هایی است 
که فعالیت های روزانه را شبیه سازی می کند و در آنها 
حرکاتی طراحی شده تا به بدنتان کمک کند بهتر بتواند 
حرکاتی مانند فشردن، کشیدن، باال رفتن، خم شدن، بلند 
کردن، رساندن دست، چرخاندن دست، چمباتمه زدن 
و چرخاندن بدن یا شانه ها انجام دهد. این تمرین ها 
می کند.  تربیت  هماهنگ  فعالیت  برای  را  عضالتتان 
برنامه های تقویت آمادگی کارکردی سالمندان ممکن 
نیم چمباتمه زدن برای تقویت عضالت  است شامل 
لگن و ران و شنا رفتن برای تقویت تنه باشد. انجام این 
حرکات به شما کمک می کند به راحتی از روی صندلی 
یا توالت بلند شوید، از پله ها باال و پایین بروید، به بستر 
بروید و از بستر خارج شوید و  درون ماشین بروید 

و از آن بیرون بیایید.
یک فعالیت ساده روزانه را در نظر بگیرید:  هنگامی 
که می خواهید کیسه های خواروباری را که خریده اید 

از صندوق عقب ماشین بیرون بیاورید، باید خم شوید 
تا آنها را بگیرید، آنها را بلند کنید، بچرخید و کیسه ها 
را باالی سرتان ببرید تا آنها را بیرون بگذارید. بنابراین 
برای حفظ آمادگی برای چنین کاری باید تمرین چرخش 
تنه طراحی شود. همچنین باید عضالت سه سر و دوسر 
بازویی، عضالت ذوزنقه ای شانه و عضالت بازکننده 
تیغه شانه را آماده نگه دارید و توانایی حفظ تعادلتان 

را تقویت کنید.

تمرین های آمادگی کارکردی در خانه
شما می توانید تمرین های آمادگی کارکردی را در روزهای 
هفته در خانه انجام دهید. اگر در سالن ورزش ماشین 
پرس پا وجود دارد، می توانید در خانه فعالیت مشابهی 
را با چمباتمه زدن در حالت ایستاده انجام دهید. البته 
توجه داشته باشید قبل از شروع برنامه ورزشی تان تایید 
پزشکتان را بگیرید. برای طراحی حرکات در خانه می توانید 
از فیزیوتراپیست ها یا مربی های شخصی کمک بگیرید.
این  شامل  باید  خانه  در  کارکردی  آمادگی  برنامه 

حرکت ها باشد:
• حرکات کششی برای بهبود انعطاف پذیری بدن مانند 
رساندن دست ها به باالی سر یا چرخاندن تنه به چپ 
پا )عضالت پشت  و راست یا کشش دادن عضالت 
ساق، عضله چهارسر جلوی ران، عضالت همسترینگ 

در پشت ران(
تمرین هایی برای تقویت پنجه دست ها و پاها که    •

می توانید با نوار کششی انجام دهید.
مانند  )شکمی(  تنه  عضالت  برای  تمرین هایی    •

درازونشست یا شنا رفتن روی زمین
• تمرین های تعادلی مانند ایستادن روی یک پا برای ۳۰ 
ثانیه یا بیشتر )یک میله دستگیره یا شیئی مشابه آن در 
نزدیکی خود داشته باشید تا در صورتی که احساس 

سقوط کردید بتوانید به آن تکیه کنید.(
• تمرین هایی که بسیاری از گروه های عضالنی را به کار 
بیندازد و فعالیت های روزانه را شبیه سازی کند، مانند 

حرکت »بنشین و پا شو« و چمباتمه زدن روبروی دیوار.

چگونه در دوران سالمندی، آمادگی بدنی خود را حفظ کنیم؟

ورزش های پس از پنجاه
 دکتر علی 

مالئکه

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

تغییرات جسمی که با افزایش سن در شما 
رخ می دهد، باعث می شود برنامه  ورزشی ای 
که در سال های جوانی داشتید، دیگر برای 

شما مناسب نباشد
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آمارهای بین المللی مرتبط با زوال عقل حیرت آور است؛ 
به طوری که در سراسر جهان حدود ۴7 میلیون فرد مبتال به 
این بیماری زندگی می کند و ساالنه نزدیک به یک تریلیون 

دالر برای مراقبت از این افراد هزینه می شود.
در آمریکا به طور خاص حدود ۴.۵ میلیون نفر به زوال 
عقلی مبتال هستند و پیش بینی می شود این رقم تا سال 

20۵0 به 1۴ میلیون نفر افزایش پیدا کند.
زوال عقل به مجموعه ای از عالئم شامل از دست رفتن 
حافظه و مشکالت ارتباطی اشاره دارد که از تغییرات 
در مغز ناشی می شود. بسیاری از بیماری ها و عارضه ها 
می توانند موجب زوال عقلی شوند که شامل بیماری 
آلزایمر می شود. پیش تر تصور می شد که زوال عقل و 
خصوصا آلزایمر بیماری قابل پیشگیری نیست اما با توجه 
به آمارهای تکان دهنده از شمار مبتالیان و بار مالی که این 
بیماری به بیمار، خانواده ها و نظام سالمت کشورها تحمیل 
عوامل  شناسایی  صرف  بیشتری  هزینه های  می کند، 

زوال عقلی و راه های احتمالی کمک 
به پیشگیری از این بیماری شده است.

برخی  اگرچه  این  بر  عالوه 
قابل  ژن  قبیل  از  خطرزا  فاکتورهای 
تغییر و اصالح نیستند اما دیگر تغییرات 

مغز کوچک در سبک زندگی به پرورش و تغذیه 
کمک می کند.

در این مطلب به برخی از فاکتورهای خطرزا در 
بروز زوال عقلی اشاره شده که به شرح زیر است:

خر و پف کردن: نتایج بررسی انجام گرفته در سال 
2017 نشان داد نوعی بیماری خواب به نام آپنه انسدادی با 

خطر ابتال به آلزایمر مرتبط است.
بر اثر این عارضه در هنگام خواب، نفس کشیدن برای 
لحظاتی دچار مشکل می شود. این اختالل های کوچک 
کاهش  را  حیاتی  ارگان های  اکسیژن  تامین  می تواند 
دهد و با فشار خون باال و بیماری قلبی مرتبط است. 
همچنین مطالعه جدید نشان می دهد این شرایط می تواند 
با عملکرد ضعیف تر شناختی و خطر فزآینده زوال عقلی 

مرتبط باشد.
نوشیدن نوشابه رژیمی: در حالیکه همه بی تردید 

می دانیم نوشابه برای سالمتی خطر دارد مطالعه اخیر 
شواهد محکمی ارائه کرد که نشان می دهد مصرف نوشابه 
رژیمی ممکن است حتی بیشتر از نوشابه های معمولی 

خطر زوال عقلی را افزایش دهد.
پایین بودن سطح تحصیالت و از دست دادن قدرت 
شنوایی: شیوه زندگی تاثیر چشمگیری بر زوال عقلی دارد. 
نتایج یک گزارش نشان داد از یک سوم موارد زوال عقلی 

می توان با اصالح سبک زندگی پیشگیری کرد.
همچنین برخی از فاکتورهای خطرزا از قبیل پایین 
بودن سطح تحصیالت، از دست دادن قدرت شنوایی در 
میانسالی و انزوای اجتماعی نیز مانند استعمال دخانیات، 

چاقی و فشار خون باال در این زمینه خطرزا هستند.
استحکام  به  کلسیم  اگرچه  کلسیم:  مکمل های 
استخوان ها کمک می کند طی چند سال گذشته مصرف 
بررسی ها  است.  بوده  برانگیز  بحث  مکمل ها  این 

نشان می دهد افرادی 
که دچار سکته مغزی 

مکمل های  از  و  بوده 
کرده اند هفت  کلسیم مصرف 
برابر بیش از افراد دیگر احتمال 
در دارد دچار زوال عقلی شوند. 

مکمل های  بین  رابطه  تنها  مطالعه  این 
 – رابطه علت  و  پیدا شده  عقلی  زوال  و  کلسیم 

معلولی مورد تایید قرار نگرفته است.
احساس گیجی: در برخی مواقع ممکن است در 
حالت ایستاده احساس گیجی و منگی داشته باشید. اگرچه 
برخی افراد بیشتر دچار این حالت می شوند و می تواند 
نشانه افت فشار خون باشد اما در واقع در این مواقع و 
هنگام ایستادن، مغز ذخیره قوی الزم را دریافت نمی کند.

بررسی انجام گرفته روی افراد بزرگسال نشان داد افت 
فشار خون خطر ابتال به زوال عقلی را تا 1۵ درصد افزایش 

می دهد.
 :)ADHD( اختالل کم توجهی – بیش فعالی
نتایج مطالعه اخیر حاکی از آن است که افراد بزرگسال 
مبتال به این اختالل بیشتر احتمال دارد در دوران بعدی 
زندگی شان به نارسایی شناختی و زوال عقلی مبتال شوند.

قلب ناسالم: ارتباط بین قلب و ذهن به خوبی مورد 
تایید قرار گرفته و بررسی ها نشان می دهد حفظ سالمت 

قلب به بهبود وضعیت مغز کمک می کند. در واقع این 
ارتباط به سالمت عروق بستگی دارد. آنچه که مانند دیابت 
به رگ های خونی آسیب می زند نه تنها خطر بیماری قلبی 
را افزایش می دهد بلکه می تواند احتمال ابتال به زوال عقلی 

را بیشتر کند.
کاهش خواب در حالت حرکت سریع چشم ها 
)RME(: مطالعه انجام شده در سال 2017 نشان داد 
افراد بزرگسالی که زمان کمتری را در حالت حرکت سریع 
چشم ها در خواب هستند بیشتر احتمال دارد در یک دوره 

زمانی 12 ساله به زوال عقلی مبتال شوند.
خواب REM بخشی از چرخه خواب است که با 
سطح باالیی از فعالیت مغز شناخته می شود و بیشتر رویا 

دیدن ها در آن زمان اتفاق می افتد.
وارد شدن ضربه به سر: شواهد فزاینده ای وجود 
دارد که نشان می دهد وارد شدن ضربات مکرر به سر 
می تواند به بیماری جدی مغزی منجر شود. اما آنچه کمتر 
شناخته شده این است که چگونه آسیب های وارد شده 
به سر با دیگر انواع زوال عقلی از قبیل آلزایمر مرتبط 

است.
  علی احمدی

 Prevention

تـــازه ها

مطالعات محققان دانشگاه ایالتی رایت در آمریکا نشان می دهد 
نورون های حرکتی در طول بیماری عصبی تغییر اندازه می دهند و 
با درک این مکانیسم می توان از مرگ سلول های عصبی و پیشرفت 

بیماری جلوگیری کرد.
مطالعات قبلی در زمینه بیماری ALS در مدل های حیوانی، 
داد.  نشان  را  نورون های حرکتی  اندازه  تغییرات  در  ناسازگاری 
تحقیقات جدید نشان می دهد نورون های حرکتی در طول پیشرفت 
بیماری تغییر اندازه می دهند و به طور کلی نورون های مختلف، 
نشان  مطالعه همچنین  این  را تجربه می کنند.  تغییرات مختلفی 
می دهد نورون های حرکتی که بیشتر به بیماری مبتال هستند و پیش 
از نورون های دیگر می میرند، در اوایل بیماری و قبل از بروز عالیم 
اولیه، سایزشان بزرگ می شود. نورون های حرکتی مقاوم تر که دیرتر 
می میرند، افزایش سایز ندارند. این تغییر سایز فاکتور مهمی در عملکرد 

و سرنوشت نورون ها در طول بیماری است.
محققان معتقدند با درک بهتر مکانیسم تغییر اندازه نورون ها می توان 
استراتژی های جدیدی برای کاهش یا توقف مرگ سلول های عصبی 
اتخاذ کرد. این راهکار عالوه بر درمان ALS، برای درمان بیماری های 

عصبی دیگر از جمله پارکینسون و آلزایمر نیز مؤثر است.
بیماری ALS )اسکلروز آمیوتروفیک جانبی( که بیماری لوگرینگ 
نیز نامیده می شود، یک بیماری عصبی پیشرونده است که سبب زوال 
تدریجی سلول های عصبی می شود و توانایی حرکتی بیمار را سلب 
می کند. در ALS بیمار به مرور زمان توانایی مکالمه را از دست می دهد 

و به دلیل ضعف عضالت، تنفس نیز به شواری انجام می شود. 
ساالنه حدود شش هزار و ۴00 آمریکایی با این بیماری تشخیص 
 The Journal of این مطالعه در نشریه نتایج  داده می شوند. 

Physiology منتشر شده است.
 HealthDay

 ALS درمـان جـدیـد بیمـاری
بـا تغییـر انـدازه نـورون هـا

نگاهی به برخی عوامل خطر زوال عقل

پالتیپوس  شیر  امیدوارند  پزشکی  علوم  متخصصان 
)نوک اردکی( بتواند به مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی 
که یکی از بزرگترین مشکالت انسان امروزی است، 

کمک کند.
متخصصان و دانشمندان علوم پزشکی در استرالیا در 
سال 2010 میالدی نوعی پروتئین بسیار قوی در شیر این 
حیوان نیمه آبزی کشف کردند که قادر به مبارزه با مقاومت 
آنتی بیوتیکی است. اکنون علت و چگونگی این اتفاق 
توسط متخصصان کشف شده و به گفته آنها شیر این حیوان 
می تواند منجر به تولید نوعی جدید از آنتی بیوتیک ها شود.

بومی  و  عجیب  موجودات  این 
استرالیا دارای منقاری اردک مانند و 
پاهای زهرآلود بوده و یکی از تنها دو 

پستانداری است که تخم گذارند.
پالتیپوس از راسته تک سوراخیان، 
گروهی کوچک از پستانداران است که 
هم تخم گذاری و هم شیردهی دارند. 
عجیب  حیوان  این  شیردهی  شیوه 
اینگونه است که پس از تغلیظ شیر 
در ناحیه شکمی خود، آن را از طریق 
از این  منافذ پوستی ترشح کرده و 

طریق نوزادان خود را تغذیه می کند.
به گفته متخصصان، این سیستم 
باکتریال  آنتی  با خواص  تغذیه ای 
شیر این جاندار مرتبط است چرا 

که شیر پالتیپوس در معرض محیط خارجی قرار گرفته 
و باعث می شود نوزادان آنها در تماس با باکتری های 

مضر قرار بگیرند.
دکتر جولی شارپ از دانشگاه دیکن استرالیا اعتقاد دارد 
که این پروتئین آنتی باکتریال و منحصر به فرد موجود در 
شیر پالتیپوس برای دفاع در برابر همین باکتری هاست. به 
همین علت متخصصان ساختار و خصوصیات این پروتئین 
را بررسی کردند تا متوجه شوند هر قسمت آن دقیقا چه کاری 
انجام می دهد. ویژگی های این پروتئین هرگز در هیچ کدام 

از 100 هزار پروتئین تاکنون کشف شده، دیده نشده بود.

استرالیا  ملی  علوم  آژانس  از  نیومن  ژانت  دکتر 
)CSIRO( می گوید این مطالعات به منظور آگاهی از 

عملکرد سایر داروها ادامه خواهد یافت.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در گزارشی که در 
سال 201۴ منتشر کرد اقداماتی را خواستار شد که بتواند 
مانع از وقوع »عصر پسا آنتی بیوتیکی« شود؛ دوره ای که 
عفونت های معمولی و آسیب های جزیی که چندین دهه  

قابل درمان بودند، دوباره باعث مرگ و میر می شوند.
مقاومت آنتی بیوتیکی هنگامی رخ می دهد که باکتری 
ها نوعی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها پیدا کرده و آن را 

به نسل بعدی باکتری ها منتقل کنند.
بهداشت  سازمان  اعالم  طبق 
یک   ،)PHE( انگلیس  عمومی 
پنجم آنتی بیوتیک های تجویز شده 
غیرضروری اند چرا که بسیاری از 
بیماری ها خود به خود بهبود می یابند. 
ساالنه ۵000 نفر تنها در انگلیس به 
علت عفونت های مقاوم به داروها 

جان خود را ازدست می دهند.
خون اژدهای کومودو نیز یکی 
دیگر از منابع عجیب و غریبی است 
بیوتیک  آنتی  نوعی  عنوان  به  که 
قرار  بررسی  مورد  جدید  بالقوه 

گرفته است.
 BBC

شیر پالتیپوس، امیدی برای مقابله با »مقاومت آنتی بیوتیکی«
انـدازه دور کمـر 
پیـش بینی کننـده 

خطـر حملـه قلبـی

خبــر

طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، اندازه 
دور کمر بخصوص در زنان، می تواند 

ریسک حمله قلبی را پیش بینی کند.
محققان عنوان می کنند زنانی که دور 
کمرشان بیشتر از دور باسنشان است بیش 
از مردان دارای وضعیت مشابه در معرض 

ریسک حمله قلبی قرار دارند.
در این مطالعه، حدود نیم میلیون زن و 
مرد در رده سنی ۴0 تا 69 سال در بریتانیا 
که هیچ سابقه بیماری قلبی نداشتند مورد 

بررسی قرار گرفتند. 
زنان دارای نسبت باال کمر به باسن 
در مقایسه با مردان دارای همین نسبت، 
1۵درصد بیشتر در معرض حمله قلبی 

بودند.
نتایج بیانگر این مطلب است که اندازه 
گیری اندازه دور کمر و مقایسه آن با 
اندازه دور باسن می تواند روش بهتری 
برای پیش بینی ریسک بیماری قلبی در 
مقایسه با اندازه گیری شاخص کل توده 

بدنی باشد.
 HealthDay

تــازه ها

مقامات آمریکایی از طرحی خبر دادند که بر اساس آن از میزان نیکوتین 
موجود در سیگار کاسته می شود. قانونگذاران آمریکایی در نظر دارند با 
کاهش میزان نیکوتین موجود در سیگار از اعتیادآور بودن آن بکاهند. این 
اقدام می تواند در سال های آینده تعداد مصرف کنندگان سیگار را میلیون ها 
نفر کاهش دهد. سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد به دنبال ارائه یک 
استاندارد تولید هستیم تا میزان نیکوتین موجود در سیگار به حداقل یا 
سطح غیر اعتیادآور برسانیم. به رغم چندین دهه فعالیت برای مقابله با 
سیگار هر ساله نزدیک به ۵00 هزار نفر از مردم آمریکا به دلیل استعمال 
سیگار فوت می کنند که تقریبا ساالنه حدود 300 میلیارد دالر به طور 
مستقیم به دلیل هزینه مراقبت های سالمتی و افت بهره وری اقتصادی بار 
مالی دارد. همچنین کارشناسان پیش بینی کردند کاهش میزان نیکوتین 
به سطح غیر اعتیادآور می تواند در اولین سال اجرای طرح پنج میلیون 
نفر از تعداد سیگاری ها بکاهد. در پنج سال دیگر هشت میلیون نفر از 
تعداد مصرف کنندگان سیگار کاسته می شود و تا سال 2060 نرخ مصرف 

سیگار در آمریکا از 1۵ درصد فعلی به 1.۴ درصد می رسد.
 Japan Today

نیکوتیـن از سیگـار آمریکایی ها
 کـم می شـود
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یک شرکت انگلیسی، فناوری جدیدی برای بررسی میکروبیوم روده ارائه 
داده است که بر اساس آن می توان رژیم غذایی مناسب هر فرد را تنظیم کرد. 
در سال های اخیر، نقش باکتری و دیگر ارگانیسم های روده، تمرکز اصلی 
کسانی است که در جست وجوی بهبود سالمتی و تندرستی هستند. با این 
حال، شرایط هر روده ای کامال منحصر به فرد است و شاید روش مناسب 
یک نفر برای دیگری کاربرد نداشته باشد. به همین دلیل، اطالع دقیق از 
نیازهای روده، مهم است. اکنون، شرکتی با نام ویوم )Viome(، در تالش 
برای ارائه یک فناوری جدید با چنین قابلیتی است.  ویوم، تنها شرکتی است 
که از توالی اسید ریبونوکلئیک  یا آران ای )RNA( برای تحلیل میکروبیوم 
روده استفاه می کند. این فناوری، ارائه رژیم غذایی شخصی سازی شده 
دقیقی را برای رسیدن به سالمتی و تندرستی امکان پذیر می سازد. برای 
استفاده از این فناوری، کاربر، با استفاده از یک کیت آزمایشی خانگی، 
نمونه کوچکی از مدفوع خود را به شرکت ویوم می فرستد. سپس، یک 
موتور هوش مصنوعی اختصاصی که توسط دانشمندان، فیزیک دانان و 
متخصصان تغذیه ابداع شده، آن را تحلیل می کند. کاربران، برای کمک 
بیشتر به شناختن نیازهای شان، باید یک آزمایش متابولیک هم انجام دهند 

و پرسش نامه ای درباره عادات خود پر کنند. 
ناوین جین  )Naveen Jain(، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 
»ویوم« گفت: بسیاری از شرکت ها، از توالی DNA برای تحلیل روده 
استفاده می کنند، اما بررسی DNA، اطالعات اشتباهی درباره عوامل 
بیماری زا ارائه می دهند. به گفته جین، آنها با تحلیل آر.ان .ای می توانند به 

کاربران در مورد غذاهایی که برایشان مفید یا مضر است، اطالع دهند.
او افزود: آر.ان .ای، تنها زمانی کاربرد دارد که چیزی زنده و مکرر 
باشد. از آنجا که آر.ان .ای، فقط مدت کوتاهی فعال است، هر زمانی که 

نمونه بگیرید، تنها میکروارگانیسم هایی را می بینید که زنده هستند.
 Gizmag

ارائـه رژیـم غـذایـی منـاسـب 
بـا تحلیـل میکـروبیـوم روده

تغذیه و سالمت 8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

انجام  محققان  تازگی  به  که  تحقیقاتی 
یک  مصرف  دهد  می  نشان  داده اند 
وعده سبزیجات پربرگ سبز در روز با 
ُکندشدن روند زوال شناختی با افزایش 

سن مرتبط است.
در  شیکاگو  راش  دانشگاه  محققان 
مطالعه ای به بررسی 960 فرد با میانگین 
سنی ۸1 سال که بدون عالمت زوال عقل 

بودند پرداختند.
این  بین  در  دریافتند  آنها 
بیشتر  که  افرادی  شرکت کنندگان، 
سبزیجات برگدار سبز مصرف می کردند 
در مقایسه با افرادی که سبزیجات نمی 
خوردند از لحاظ شناختی و ادراکی 11 

سال جوان تر بودند.
نظیر  سبزیجاتی  محققان،  گفته  به 
منابع  از  سرشار  اسفناج  و  کلم  انواع 
محافظ ادراک و شناخت نظیر فوالت، 
α-توکوفرول،  نیترات،  فیلوکینون، 
کامپفرول و لوتئین هستند که بسیار برای 

حفظ سالمت مغز مفید هستند.
 MedicalDaily

کـاهـش رونـد 
زوال شناختی با مصرف 

سبزیجات پربرگ سبـز

خبــر

بر اساس »پارادوکس چاقی« ممکن است 
شخصی اضافه وزن داشته یا اصطالحًا چاق 
باشد، اما خطر بیماری قلبی او را تهدید 
نکند. این موضوع اخیراً با مطالعه ای که 
روی حدود 300 هزار نفر انجام شده، به 
چالش کشیده شده است. پژوهش جدید 
نشان می دهد که خطر مشکالت قلب و 
عروق خونی مانند حمالت قلبی، سکته 
و فشارخون باال، با باالتر رفتن شاخص 
توده بدنی )BMI( از 22 تا 23 کیلوگرم 
بر مترمربع، افزایش می یابد. به عالوه، این 
خطر با افزایش چربی  دور کمر، به طور 

پیوسته بیشتر می شود.
این پژوهش بر روی 296 هزار و 535 
فرد بالغ از نژاد سفید اروپایی که در مطالعه 
بانک زیستی انگلستان شرکت کرده بودند 
و در زمانی که در آن پژوهش شرکت داشتند 
عملیات  است.  شده  انجام  بودند،  سالم 
مربوط به بانک زیستی انگلستان از 2006 
فالوآپ  داده های  و  شد  انجام   2010 تا 
آن تا سال 2015 برای آخرین آنالیزها در 
دانشگاه  در  پژوهشگران  بود.  دسترس 
دکتر  سرپرستی  به  )انگلستان(  گالسگو 
بالینی  استاد  ایلیودرومتی«،  »استاماتینا 
در زمینه زنان و زایمان و همکارانش در 
MRC، دریافتند افرادی که BMI بین 22 
تا 23 کیلوگرم بر مترمربع دارند، در معرض 
قلبی  بیماری های  برای  پایین ترین خطر 
عروقی )CVD( هستند. هرچه BMI از 
این مقدار بیشتر شود، خطر CVD در هر 
5.2 کیلوگرم بر مترمربع برای زنان و هر 4.3 
کیلوگرم بر مترمربع برای مردان، به میزان 
مقایسه  در  می یابد.  افزایش  درصد   13
با زنان و مردانی که اندازه  دور کمرشان 
به ترتیب 74 و ۸3 سانتی متر است، خطر 

CVD به ازای هر 12.6 سانتی متر و 11.4 
سانتی متر افزایش در زنان و مردان به ترتیب 

16 و 10 درصد افزایش می یابد.
افزایش مشابهی در خطر CVD زمانی 
دیده شد که پژوهشگران به نسبت های کمر 
به لگن و کمر به قد و درصد توده چربی بدن 
نگاه انداختند؛ همه  این ها راه های معتبری 
چربی ای   مقدار  دقیق  اندازه گیری  برای 
است که در بدن فرد وجود دارد و با نام 

چاقی نیز شناخته می شود.
با وجود این که در حال حاضر عقیده 
بر این است که داشتن اضافه وزن یا چاق 
بودن، ریسک CVD یا همان بیماری های 
بیماری ها  دیگر  مانند  را  عروقی  قلبی 

می برد،  باال  فرد  در  سرطان،  ازجمله 
پژوهش هایی انجام شده که نشان می دهد، 
به خصوص در سنین باال، داشتن اضافه وزن 
یا حتی چاق بودن شاید هیچ اثری روی 
مرگ بر اثر CVD یا دیگر دالیل نداشته 
نیز  محافظت کننده  حتی  شاید  و  باشد 
باشد، به خصوص اگر افراد سطح معقولی 
از تناسب اندام را حفظ کنند. این امر با 
»پارادوکس چاقی« شناخته می شود.  نام 
بااین حال، مجریان پژوهش اخیر می گویند 
نتایجشان پژوهش های پیشین را رد کرده و 

با یافته هایشان تناقض دارد.
می گوید:  درومیتی«  »ایلیو  دکتر 
»هرگونه تصور غلط عمومی در خصوص 

تأثیر محافظتی چربی روی قلب و ریسک 
سکته باید به چالش کشیده شود.« وی ادامه 
می دهد: »این بزرگ ترین پژوهشی است که 
شواهدی علیه پارادوکس چاقی در افراد 
داستان  این  شاید  می آورد.  فراهم  سالم 
برای آن هایی که از قبل به یک بیماری مبتال 
هستند، فرق داشته باشد؛ چراکه شواهدی 
از این موضوع وجود دارد که برای مثال، 
بیماران مبتالبه سرطان، داشتن کمی  در 
اضافه وزن با خطر کمتر ارتباط دارد، به ویژه 
زمانی که سرطان و درمان هایش می توانند 

به کاهش وزن ناسالمی بینجامند.« 
 MNT
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به  و  بیضوی  اعضای کوچک،  تخمدان ها 
طول تقریبی 3 سانتی متر هستند که داخل 
محل  در  لیگامان ها  با  و  گرفته   قرار  لگن 
مهم  عضو  دو  این  شده اند.  تثبیت  خود 
می کنند  ترشح  زنانه  جنسی  هورمون های 
و در تولیدمثل نقش دارند. تخمدان ها نیز 
مانند هر عضوی از بدن ممکن است دچار 
بدکارکردی و بیماری های مختلف شوند. 
یکی از این بیماری های مهم سرطان تخمدان 
یا قاتل خاموش است که بسیار خطرناک 
است.سرطان تخمدان هم مانند بسیاری از 
سرطان ها بی سروصدا رشد می کند و اگر 
کمی دیر تشخیص داده شود می تواند اعماق 
لگن و حتی اعضای دورتر را درگیر کند و 

سالمت بیمار را به خطر بیندازد.

سرطان تخمدان انواع مختلفی دارد و در هر سنی 
ممکن است بروز کند و غالبا به صورت توده ای 
در تخمدان ایجاد می شود. البته همه تومورهای 
تخمدان بدخیم نیستند. اغلب تومورهایی که در 
سنین پایین ایجاد می شوند خوش خیم هستند. 
در سنین باالتر یعنی بعد از یائسگی احتمال 
بروز توده های بدخیم تخمدان باالتر می رود.

بعضی سرطان های تخمدان در سنین 
خاص بروز می کنند

یک نوع سرطان تخمدان وجود دارد که از نوع 
ژرم سل است. ژرم سل ها زوائد زایای تخمدان اند 
که از دوران جنینی باقی می مانند و احتمال 
تقسیمات غیرعادی آنها در آینده وجود دارد. 
این نوع  بدخیمی زیاد شایع نیست و در سنین 
اما تومورهای  بیشتر مشاهده می شود،  پایین 
سلول های اپی تلیال در سنین باالتر شایع تر است. 
حدود 90-80 درصد سرطان های تخمدان از 

نوع اپی تلیال است.

عالئم سرطان تخمدان مبهم هستند
متاسفانه زنان متوجه وجود توده روی تخمدان 
نمی شوند، مگر اینکه تومور اختالالتی در لگن 
ایجاد کند که باعث شود بیمار به پزشک مراجعه 
کند. عالئم متنوع و مبهم هستند. بیماران ممکن 
است از نفخ، تورم شکم، درد لگنی، مشکالت 
در دفع ادرار و مدفوع، درد کمر، عادت ماهانه 
نامنظم، اسهال، سوء هاضمه، سوزش سردل، 
خونریزی بعد از یائسگی، درد بعد از رابطه 
زناشویی، بی اشتهایی، تهوع و... شکایت داشته 
باشند. حتی در مواقعی که سرطان پیشرفته است، 
آسیت رخ می دهد؛ یعنی فضای داخل شکم از 
مایع پر و شکم بزرگ می شود. البته این مرحله 
از بیماری به معنای پیشرفته بودن سرطان است. 
خانم ها باید دقت کنند در صورتی که عالئم مبهم 
گفته شده به دلیل بروز سرطان باشد، برطرف 

نمی شوند حتی شدت عالئم بیشتر می شود.

افراد در معرض سرطان تخمدان 
کدامند؟

ممکن است این سوال برایتان پیش  بیاید که چه 
کسانی در معرض خطر سرطان هستند؟ در پاسخ 
باید گفت به طور کلی همه افراد، بدون توجه 
به سابقه ژنتیکی و... ممکن است دچار هر نوع 
سرطانی از جمله سرطان تخمدان شوند ولی 
معموال عوامل خطری وجود دارد که بهتر است 
خانم ها با آن آشنایی داشته باشند و به توصیه های 
پزشک برای انجام آزمایش ها، سونوگرافی و... 

توجه کنند. عوامل خطر عبارتند از:
سنین باال به خصوص بعد از یائسگی 	•

افرادی که در خانواده آنها سابقه ابتالی یک  	•
فرد به سرطان پستان، تخمدان آندومتر وجود 

دارد.
فردی که یک بار به سرطان تخمدان مبتال  	•

شده است.
قرص  از  یا  نشده   باردار  هرگز  که  زنانی  	•
)تعداد  نکرده اند.  استفاده  ضدبارداری 
و  پایین  منارک  سن  زیاد،  تخمک گذاری 
یائسگی دیررس احتمال خطر ابتال را بیشتر 

می کند.(
مبتالیان به آندومتریوز و نازایی 	•

افزایش وزن و شیوه زندگی  	•
ناسالم

سرطان  این  با  می توان  چگونه 
خطرناک و کشنده مقابله کرد؟

اگر بیمار شانس بیاورد و این بیماری 
به طور اتفاقی کشف شود در 
مراحل اولیه است و با 
جراحی و خارج 

کردن توده و احتماال تخمدان، مشکل بیمار 
برطرف خواهد شد ولی چنین بیمارانی همیشه 

باید تحت نظر پزشک باشند.
باید به این نکته اشاره کرد که در 
اغلب بیماران نشانه هایی 

معموال چند  مبهم  از عالئم 
بیماری  اینکه  از  قبل  ماه 
و  دارد  وخیم شود، وجود 
نوع  هر  به  باید  خانم ها 
کنند،  توجه  عالئمی 
تازگی  به  اگر  مثال 
دچار نفخ شده اند، درد 
احساس می کنند،  لگنی 
دارند  خونریزی غیرعادی 
زنانه  سرطان  به  ابتال  سابقه  یا 
در خانواده یا خودشان وجود دارد 

باید برای مشورت با پزشک اقدام الزم انجام 
دهند. همچنین معاینات دوره ای که برای زنان 
در نظر گرفته می شود فرصت خوبی است تا 
معاینه پستان، پاپ اسمیر و لگن و تخمدان ها 

نیز انجام شود.

سونوگرافی بهترین ابزار تشخیصی 
سرطان تخمدان است

زودرس  تشخیص  برای  غربالگری  روش 
سرطان تخمدان وجود ندارد. تنها راه تشخیصی 
ابزار  سونوگرافی  است.  سونوگرافی  انجام 
تشخیصی مناسبی برای بررسی وجود توده ها 
توده  وجود  اینکه  از  بعد  کیست هاست.  و 
غیرعادی و مشکوک با سونوگرافی تایید شود 
باید نمونه برداری یا بیوپسی از تخمدان انجام 
با  می توان  که  است  این صورت  در  گیرد. 
اطمینان نوع توده و خوش خیم و بدخیم بودن 

آن را تایید کرد.
یائسگی  از سنین  بعد  بهتر است همه زنان 
از  انجام سونوگرافی  هر سال یکبار برای 
تخمدان ها و رحم به پزشک مراجعه 

کنند.

درمان سرطان تخمدان
درمان سرطان تخمدان جراحی 
گسترش  میزان  هرچقدر  است. 
باشد  بیشتر  سرطانی  سلول های 
جراح مجبور است اعضای مجاور 
درگیر را نیز خارج کند. البته سن و 
تمایل فرد برای بارداری با توجه به شدت 
بیماری نیز در نظر گرفته می شود. اگر متاستاز 
یا دست اندازی به سایر اندام ها وجود داشته 
باشد معموال شیمی درمانی و رادیوتراپی نیز 

توصیه می شود. 
زنانی که در سنین جوانی به دلیل سرطان، 
معرض  در  داده اند  دست  از  را  تخمدان ها 
پوکی استخوان قرار دارند. چنین خانم هایی 
از  دارو  تجویز  با  تا  باشند  نظر  تحت  باید 

پوکی استخوان جلوگیری شود.

کدام زنان بیشتر در معرض ابتال به سرطان تخمدان هستند؟

سرطان تخمدان از تشخیص تا درمان
 دکتر طاهره افتخار

متخصص زنان و زایمان و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

به طور کلی همه زنان بدون توجه 
به سابقه ژنتیکی و سایر عوامل 

ممکن است دچار هر نوع سرطانی 
از جمله سرطان تخمدان بشوند 

ولی معموال عوامل خطرسازی 
وجود دارد که بهتر است خانم ها 
با آن آشنایی داشته باشند و به 

توصیه های پزشک برای انجام 
آزمایش ها، سونوگرافی توجه کنند

مراحل چهارگانه سرطان تخمدان
سرطان تخمدان 4 مرحله دارد. سرطان در مراحل اولیه درمان 

آسان تری دارد و شانس بقای بیمار نیز بیشتر است. سرطان 
تخمدان بر اساس میزان گسترش سلول های سرطانی به سایر 
بافت ها تعیین و طی عمل جراحی مشخص می شود. مراحل 

تعریف شده در مورد سرطان تخمدان به شرح زیر است:
• مرحله 1: سرطان فقط محدود به تخمدان هاست.

• مرحله 2: سرطان به رحم یا بافت های لگن گسترش پیدا کرده است.
• مرحله3: سرطان به غدد لنفاوی یا نسوج شکم سرایت کرده است.

• مرحله4: سرطان به اندام های دورتر بدن مانند کبد، ریه ها و... 
دست اندازی کرده است.



هالیوودی  بازیگر   ۲ تسلیت  آسوشیتدپرس: 
برای درگذشت استیون هاوکینگ بازتاب های 
بسیاری در دنیای مجازی داشته است. گل گدوت 
بازیگر نقش »زن شگفت انگیز« برای ادای احترام 
نادرستی که پس از درگذشت استیون هاوکینگ 
کرد، سرزنش شد و در همان حال ادی ردمین با 
پیامی پراحساس با پروفسور خداحافظی کرد.

گل گدوت پس از درگذشت استیون هاوکینگ 
نوشت: »حاال از هر درد فیزیکی راحت هستی.«

این بازیگر جوان برای اشاره به مشکالت 
با  نابغه کیهان شناسی در توییتر خود  فیزیکی 
سرزنش زیادی روبرو شد. درحالی که جهان صبح 
چهارشنبه را باخبر درگذشت استیون هاوکینگ 
شروع کرد، گدوت نیز مانند بسیاری از چهره های 
مشهور ادای احترامی به مشهورترین فیزیکدان 
تئوریک دوران کرد. گدوت چهارشنبه توییت کرد: 
»روحت قرین آمرزش هاوکینگ. حاال دیگر از 
هر درد فیزیکی راحت شدی. دانش و درخشش 
تو تا همیشه باقی.« این ادای آمرزش با واکنش 
شماری از کاربران توییتر و شبکه های اجتماعی 
بازیگر نقش »زن شگفت انگیز«  روبرو شد و 

را قائل به تبعیض برای افراد معلول خواندند.
توییت  »چه  نوشت:  دراین باره  فردی 
را  او  هاوکینگ  ناتوانی  با  داری  وحشتناکی. 

تعریف می کنی. چیزی که او همه زندگی اش 
را با آن گذراند و ثابت کرد این محدودیت 
کاماًل غلط است.« شخص دیگری نیز نوشت: 
»لطفاً استیون هاوکینگ را با ناتوانی اش به خاطر 
نیاور چون ناتوانی او هم توانایی بود. او فردی 
بود که جهان باوجود او جایی خیلی بهتر بود.«

کاربر دیگری هم نوشت: »درست نیست 
چنان با ناتوانی استیون هاوکینگ برخورد کنیم 
که انگار یک تراژدی بود. چون این طور نبود. 
ناتوانی ها به معنی تراژدی نیستند. مردم توانا هم 

می توانند از بین بروند.« البته برخی از کاربران هم 
از گدوت حمایت کردند و نوشتند منظور او بد 
درک شده است. ازجمله کاربری پرسید: »یعنی 
فکر می کنید استیون هاوکینگ از مبتال بودن به 

این بیماری خیلی خوشحال بود؟«
این  از  هیچ یک  به  درهرحال گل گدوت 
نظرات پاسخی نداده است. درعین حال ادای 
احترام ادی ردمین که چهار سال پیش  در نقش 
استیون هاوکینگ ظاهر شد نیز بازتاب زیادی 
یافت. او با پیامی احساسی به این چهره جهانی 

ادای احترام کرد. بازیگر ۳۶ ساله بریتانیایی با 
صدور اعالمیه ای نوشت: »ما یک ذهن واقعاً زیبا 
را از دست دادیم، یک دانشمند علوم کیهانی را 
و دوست داشتنی ترین فردی را که من افتخار 
آشنایی با وی داشتم. عشق و فکرم با خانواده 
فوق العاده اوست.« ادی ردمین جایزه اسکار، 
گلدن گلوب و بفتا را برای ایفای نقش استیون 

هاوکینگ دریافت کرده است.
 ۷۶ در  چهارشنبه  که  هاوکینگ  پروفسور 
سالگی درگذشت در فیس بوک خود از هنرنمایی 
ادی ابراز خرسندی کرده و نوشته بود: »ادی مرا 
خیلی خوب در فیلم »تئوری همه چیز« تصویر 
کرد. او وقت زیادی را با بیماران مبتالبه این 
بیماری گذراند تا بتواند چنین موفق ظاهر شود. 
من فکر کردم او خود من است.  تماشای این 
فیلم به من فرصت داد تازندگی ام بازتاب پیدا 
کند. گرچه من به شدت ناتوان هستم، اما در کار 
علمی موفق بوده ام.« او افزوده بود: »من خیلی 
سفر کردم و از قطب جنوب تا جزایر ایستر 
رفته ام. در زیردریایی بوده ام و بی وزنی را تجربه 

کرده ام و امیدوارم یک روزبه فضا هم بروم.«
درحالی که در ۲۱ سالگی به استیون گفته بودند 
تنها ۲ سال دیگر زنده می ماند او ۵۵ سال پس از 

شدت گرفتن بیماری اش به زندگی ادامه داد.

خبر آنالین: سارا بهرامی بازیگر برنده 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر سر 
»ساخت  سریال  فیلم برداری  صحنه 

ایران۲ « دچار مصدومیت شدید شد.
سارا بهرامی بازیگر جوانی که امسال با 
فیلم »دارکوب« و نقش متفاوتش در این 
فیلم توانست جایزه بهترین بازیگر زن 
را به خانه ببرد، سر صحنه فیلم برداری 
»ساخت ایران ۲«دچار مصدومیت شدید 

شد و در بیمارستان بستری شد.

زمان  در  جمعه  روز  بازیگر  این 
تصویربرداری این سریال دچار سانحه 
شد و از ناحیه پا آسیب دید. پیش بینی 
می شود پس از چند بهرامی بتواند کارش 

را در این سریال از سر بگیرد.

بازیکن تیم فوتبال 
استقالل در 

بیمارستان بستری شد
پوشان  آبی  آسیب دیده  مهاجم  مهر: 
به منظور آماده شدن برای عمل جراحی 
دریکی از بیمارستان های تهران بستری 
شد. سید محسن کریمی مهاجم جوان 
تیم استقالل که چندی پیش از ناحیه 
رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شده 
بود، صبح  دیروز دریکی از بیمارستان های 
تهران بستری شد تا مراحل مقدماتی برای 

عمل جراحی اش را سپری کند.

از سپری  بعد  و  به تازگی  که  کریمی 
کردن دوران نقاهت به دلیل جراحی 
روی کتف در نیم فصل دوم به جمع 
بازیکنان استقالل اضافه شده بود، این بار 
از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی 
شد. به احتمال زیاد او بعدازظهر دیروز 

تحت عمل جراحی قرارگرفته است. 

رقابت های بین المللی 
دوومیدانی معلوالن - امارات

دوومیدانی  ملی  تیم  پرونده  ایسنا: 
معلوالن با کسب ۱۵ مدال در دهمین 
دوره رقابت های بین المللی دوومیدانی 
فزاع امارات بسته شد. در آخرین روز از 
رقابت های دوومیدانی معلوالن، نابینایان 
دوومیدانی  امارات،  در  کم بینایان  و 
کاران کشورمان با کسب ۱۵ مدال به 
کار خود پایان در این رقابت ها پایان 
دادند. به این ترتیب پرونده دوومیدانی 
کاران کشورمان با کسب ۴ مدال طال، 
۳ مدال نقره و ۸ مدال برنز در دهمین 
دوره رقابت های بین المللی دوومیدانی 

در فزاِغ امارات بسته شد.

پای سارا بهرامی شکست 

خبــر

شماره ۱۲00  ۲۷ اسفند ۱۳9۶ sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی: 26151795

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

زن شگفت انگیـز سرزنـش شـد
بازتاب۲ پیام تسلیت برای استیون هاوکینگ

غالمرضا صنعتگر که از مهرماه دچار مشکالت جسمی فراوانی شده است برای 
ششمین بار در بیمارستان امام خمینی )ره( تهران بستری شد. او از مهرماه سال 
 ۹۶ با فشارخون بسیار باال دچار مشکالت جسمی فراوانی شده است.     مهر

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: »رای قصاص پزشک تبریزی 
صادر شد و در مرحله ابالغ است.« بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت 
دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسی 
 غذاها نیز این نوع سم کشف شده است.                      عصر ایران 

همایش مجمع شهروندان »سندرم داون« در آستانه روز جهانی این بیماری )21 
مارس - اول فروردین( با حضور خانواده های دارای فرزندان این نقص ژنتیکی جمعه 
ایرنا  شب در مجتمع غذایی حامی برگزار شد.            

تصویرروز

@salamatweekly@salamatweekly www.salamat.ir

s a l a m a t

سپید: رضا عطاران، مجید برزگر،محمد شیروانی، ایرج طهماسب و... 
در مراسم یادبود لوون هفتوان بازیگر ایرانیـ  ارمنی سخن گفتند. 
تئاتر، سینما  تازه درگذشته  یادبود لوون هفتوان، هنرمند  مراسم 
و تلویزیون عصر روز جمعه ۲۵ اسفندماه با حضور جمع کثیری از 
هنرمندان و هنردوستان برگزار شد. علی دهکردی در بخشی از مراسم 
یادبود »لوون هفتوان« گفت: »من باید قلبم را در دستانم بگیرم و در 
مراسم بزرگ ترین و صمیمی ترین دوست دوران زندگی ام شرکت 
کنم. موظفم از طرف انجمن بازیگران خانه سینما و آقای شاهسواری 
مدیرعامل خانه سینما که ما را بی هیچ تعللی یاری کردند، این 
اتفاق را به تمام خانواده هنری تسلیت بگویم. لوون می توانست در 
وحشتناک ترین روزهای مسکو و شوروی سابق، در بیمارستان بسیار 
بد آنجا و یا در روزهای بسیار سخت غربت جان بسپارد، اما زنده ماند 
و رسید به نقطه ای که به شکوفایی برسد و در بین هم وطنانش، در خام 
خودش پر بکشد.« در ادامه محمد شیروانی کارگردان فیلم سینمایی 

»لرزانده چربی« به روی صحنه آمد و یادآور 
شد: » او بلد بود تا در جهان فکری کارگردان 
حل شود. لوون خود را در خدمت فیلم قرار 
می داد. من دیالوگ ها را در کالم به سوی او 
پرتاب می کردم و او به شکل حیرت آوری 
آن ها را ادا می کرد. مرز بین خواب وبیداری 
چشمانش  بود.  کم رنگ  بسیار  لوون 
برخالف بسیاری از بازیگران باور داشت 

بدنش علی رغم اضافه وزن، زنده بود. او بیشتر از ما مسلمانان، می گفت: 
الحمداهلل!... حالت چطور است؟ الحمداهلل. با شرایط سخت چه 
می کنی؟ الحمداهلل... باالخره قلب ایستاد؟! قسمت بود... الحمداهلل...«

در ادامه رضا عطاران، بازیگر و کارگردان فیلم »دراکوال« که در 
این فیلم همبازی لوون هفتوان بوده است، با ذکر خاطره ای، گفت: 
»ویژگی عجیب وغریب او که همه به آن واقف هستند، مهربانی بیش 

بر سر  اگر  که  بود. طوری  اندازه اش  از 
فیلم برداری حال هر کدام مان بد می شد، 
در کنار او می نشستیم تاکمی بهتر شویم. 
در »دراکوال« دوستی به نام آقای نیما راد 
حضور داشتند که خاطره ای از لوون هفتوان 
را برایمان در حضور خود لوون تعریف 
روز  یک  می گفتند  راد  آقای  می کردند، 
هفتوان  لوون  بازیگری،  کالس های  در 
به عنوان استاد مهمان حضور داشتند؛ آقای راد هم به عنوان هنرجو 
سعی کردند تا از جان مایه بگذارند و بهترین اتود بازی را جلوی ایشان 
انجام دادند، اما وقتی برگشتند، دیدند که لوون هفتوان خوابیده است!... 
البته نکته اصلی خاطره ی من اینجا است که وقتی آقای راد داشتند 
همین خاطره را برای لوون بر سر فیلم برداری »دراکوال« تعریف 

می کردند، دوباره آقای هفتوان خوابیده بودند!!!«

»تصوری به نام لوون« به روایت عطاران، ایرج طهماسب 

فاکس نیوز: عرفان خان بازیگر 
نامدار بالیوود سرانجام اعالم کرد 
از یک تومور نادر عصبی رنج 
می برد. عرفان خان که چندی 
پیش به هوادارانش گفته بود از 
یک بیماری نادر رنج می برد و 
این  که  اعالم می کند  به زودی 

بیماری چیست، آشکار کرد به یک تومور عصبی نادر مبتال شده 
است. بازیگر »زندگی پای« ماه پیش از طرفدارانش خواسته 
بود صبر کنند تا او اطالعات بیشتری درباره بیماری اش به 
آن ها بدهد. او اعالم کرده بود از یک بیماری نادر رنج می برد. 
روز جمعه، این بازیگر به شایعه ها خاتمه داد و اعالم کرد 
پزشکان و آزمایش های مختلف تائید کرده که او یک تومور 
عصبی عضالنی نادر دارد که البته قطعاً به این معنی نیست 
که مغز او را درگیر کرده باشد. چنین تومورهایی می توانند 
در هر بخش بدن ظاهر شوند و خوش خیم یا بدخیم باشند. 
انستیتو ملی سرطان از این تومور عصبی عضالنی به عنوان 
یک رشد غیرطبیعی نام برده که از سلول هایی که هورمون ها 
را می سازند و آن ها را وارد خون می کنند، ریشه می گیرد. 
عرفان خان گفت چند روزی وقت می خواهد تا بتواند این 

اطالعات را پردازش کند و اطالعات 
جدیدتری به هوادارانش بدهد. خان 
در توییتر نوشت: »فهمیدن این که 
به این تومور مبتال هستم خودش 
سخت است، اما عشق و قدرت 
آن هایی که اطراف من هستند مرا 
به آینده امیدوار می کند.« کمتر از دو 
هفته پیش که او اعالم کرده بود به یک بیماری نادر مبتال 
شده، شوک بزرگی به هوادارانش وارد شد. این بازیگر که 
در فیلم های نامدار بالیوود و نیز فیلم هایی چون »میلیونر 
زاغه نشین« و »اسپایدرمن شگفت انگیز« بازی کرده گفت از 
بودن در میان خانواده و دوستانش احساس آرامش می کند. 
او همان موقع قول داده بود ظرف ۷ تا ۱0 روزبه طرفدارانش 
بگوید چه مشکلی سالمتی اش را تهدید می کند. بازیگر ۵۱ 
ساله از مردم خواست تا با جستجو در گوگل اطالعات 
بیشتری درباره این بیماری کسب کنند. انستیتو سرطان این 
تومور را نادر و درمانش را پیچیده خوانده است. جراحی، 
رادیوتراپی، شیمی درمانی و دیگر درمان های دارویی برای 
داد خبرهای  قول  دارد. خان  کاربرد  بیماری  این  درمان 

مراحل درمانش را برای همه منتشر کند.

ایسنا: بانوی فوتسالیست که چندی پیش متهم به قتل شد، 
به یکی از تیم های لبنانی پیوست. 

ملی پوش سابق فوتسال بانوان اواخر اردیبهشت سال 
نیروی  مأمور  فوت  موجب  رانندگی  سانحه  در  جاری 
با یکی از  بازیکن  این  انتظامی شد. اکنون خبر می رسد 
تیم های لبنانی قرارداد امضا کرده و قرار است به همراه 
سپیده زرین راد بازیکن تیم دانشگاه آزاد در لیگ این کشور 
توپ بزند. پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی هنوز بسته 
نشده و حکم نهایی نیز صادر نشده اما با توجه به رضایت 
خانواده مقتول،  این بازیکن مشکل ممنوع الخروجی ندارد 

و می تواند در لیگ لبنان بازی کند.

هنر هفتمهنر هفتم خبر ناخوشایند برای هندی ها

فوتسالیست متهم به قتل، لژیونر شدعرفان خان تومور نادر عصبی دارد

دیلی میل: در جشن تولد ۸۵ سالگی 
با  که  بریتانیایی  بازیگر  کین  مایکل 
حضور او روی ویلچر انجام شد،  پل 
مک کارتنی صندلی چرخ دار او را راه  
برد. سرخوردن بازیگر نامدار بریتانیایی 
تا در جشن  روی برف موجب شد 
تولدش با ویلچر حاضر شود و کسی 
که او را هل می داد کسی نبود جز پل 

مک کارتنی خواننده مشهور. سر مایکل کین با سرخوردن روی برف هایی 
که حیاط خانه اش را در لندن  پوشانده بود مچ پایش را شکست و در 
صندلی چرخ دار جشن تولد ۸۵ سالگی اش را جشن گرفت. خوشبختانه 
در این مراسم که همراه نمایش جدیدترین فیلم او یعنی مستندی با 
عنوان »نسل من« بود، سر پل مک کارتنی در دسترس بود تا او را این ور 
و آن ور ببرد. این مستند درباره فرهنگ پاپ در دهه ۱9۶0 است. بازیگر 
»کارتر را بگیر« باوجود آسیب دیدگی ای که به دلیل توفان شدیدی که 
شرق بریتانیا را درنوردید رخ داده، باروحیه در این مراسم حضور یافت. 
مایل کین سال ۱9۶9 با بازی در فیلم »شغل ایتالیایی« به شهرت رسید 
و تا امروز یکی از چهره های مشهور سینمای بریتانیا است. جشن تولد 
این بازیگر در انستیتو فیلم بریتانیا در لندن برگزار شد. در مراسم تولد 
او عضو سابق گروه بیتلز یعنی سر پل مک کارتنی ۷۵ ساله همراه همسر 
و دختر کین شرکت داشتند. او شمع های تولدش را درروی کیکی فوت 
کرد که به شکل حلقه فیلم ساخته شده بود. مایکل کین در حال کار 

کردن در فیلمی با عنوان »شاهِ دزدان« است.

چـهـره

مایکل کین ۸۵ سالگی را 
با ویلچر جشن گرفت
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