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تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع غذا
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همزمانبافرارسیدنماهمبارکرمضانانجاممیشود

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان اینکه تمهیدات بهداشتی و 
بازرسی ها از اماکن و اغذیه فروشی ها در ماه 
ماه  ایام  »در  رمضان تشدید می شود، گفت: 
رمضان، عادات غذایی مردم تغییر می کند و 
با توجه به این موضوع، ساعت حضور مردم 
برای تهیه غذا و افطاری در مراکز عرضه مواد 
غذایی نیز تغییر می کند، به همین دلیل تیم های 
بازرسی بهداشت محیط آمادگی بیشتری را 
برای کنترل محیط و اماکن تهیه موادغذایی 

خواهند داشت.«
و  اقدامات  درخصوص  فرهادی  محسن 
تمهیدات بهداشتی در ماه مبارک رمضان، اظهار 
داشت: »به این منظور، دستورالعملی به معاونت 
بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور مبنی بر تشدید بازرسی های بهداشتی 

در ایام ماه رمضان ابالغ شده است.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با اشاره به دستورالعمل ابالغی به 
دانشگاه های علوم پزشکی، خاطرنشان کرد: 
ائمه جماعات،  با  این دستورالعمل،  »برطبق 
هیات امنای مساجد و اماکن متبرکه و همچنین 
محل های برگزاری مراسم مذهبی و هیئت ها، 

هماهنگی های الزم به عمل خواهد آمد تا همکاران بهداشتی 
در ابتدا اصول بهداشتی را به متولیان امر آموزش دهند 
تا به تبع آن هماهنگی های درون بخشی را انجام دهند.«

فرهادی با بیان اینکه با روابط عمومی دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور نیز جهت اطالع رسانی شیوه های 
نظارت بر اماکن و اغذیه فروشی ها، هماهنگی های الزم به 
عمل آمده است، تصریح کرد: »همچنین از کارگروه سالمت 
و امنیت غذایی هر استان درخواست شده تا ضرورت کنترل 
اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را در همان استان طرح 
موضوع کرده و با شهرداری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها 
و استانداری ها و همچنین شرکت آب و فاضالب شهری 
و روستایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، قوه قضاییه، 
ایرانگردی و جهانگردی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، 

سازمان صدا و سیما و سازمان دامپزشکی هماهنگی های 
الزم را داشته باشند.«

وی با بیان اینکه اکیپ های ثابت و سیار بهداشت محیط، 
ملبس به یونیفرم بهداشت ۱۹۰ خواهند بود، اظهار داشت: 
»ساعت کار بازرسان بهداشت محیط از ۸ صبح تا ۸ شب 
در نظر گرفته شده است، این بازرسان در ایام تعطیل نیز 
به کار خود ادامه می دهند و از آنجا که ساعت کار اغذیه 
فروشی ها مابین زمان افطار و سحری تشدید پیدا می کند، 
الزم است  در ایام ماه رمضان عالوه بر بازرسی های قبل 
از افطار و بعد از وعده سحری، بازرسی های شبانه را نیز 

در دستور کار خود قرار دهند.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
با تاکید اینکه مردم می توانند شکایات خود را به صورت 

۲۴ ساعته از طریق شماره تلفن ۱۹۰ به گوش مسئولین 
برسانند، درخصوص ضرورت رعایت بهداشت در لیالی 
قدر افزود: »مردم باید بر رعایت بهداشت فردی در مساجد 
و هیئت ها، اهتمام ورزند، مسئولین نیز باید بر این موضوع 
ماه رمضان،  باشند.  در  تاکید ویژه ای داشته  نظارت و 
به هیچ وجه از دستفروش ها، مواد خوراکی خریداری 
نکنید؛  چراکه این اقالم مورد تایید نبوده و سالمت شان 

تضمین نمی شود.«
وی بر تشدید کنترل، نظارت و بازرسی مستمر از مراکز 
تهیه و توزیع زولبیا، بامیه، آش و حلیم پزی ها، رستوران ها، 
کبابی ها و قنادی ها و انجام بازرسی های مستمر شبانه روزی 
در طول ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: »با توجه 
به گرم شدن هوا و قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در ماه 

گرم سال، احتمال شیوع بیماری های منتقله از 
آب و غذا، به ویژه بیماری های عفونی روده ای 
در مکان هایی که به صورت دسته جمعی غذا 
تهیه و توزیع می شود، افزایش پیدا می کند، 
بنابراین الزم است تمهیدات بهداشتی بیش از 

پیش رعایت شود.«
فرهادی تصریح کرد: »در ایام ماه رمضان با 
متخلفین و متقلبین بهداشتی برخورد قضایی 
خواهد شد.  از طرفی در ماه رمضان برخی 
کارگاه های غیرمجاز زیرزمینی مشغول به کار 
می شوند و موادغذایی مانند زولبیا، بامیه، آش 
و حلیم را به قیمت ارزان تر می فروشند که 
درصورت شناسایی، پلمب شده و با آنها برخورد 

قضایی صورت خواهد گرفت.«
وی اظهارداشت: »شیرینی های رایج در ماه 
رمضان در قنادی ها از لحاظ کاربرد رنگ غیرمجاز 
و روغن و آرد مصرفی و همچنین طرز پخت، 
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و همچنین بر 
نظارت بر سالمت تخم مرغ مصرفی و خامه در 
شیرینی ها تاکید ویژه ای وجود خواهد داشت.« 
بنابر اعالم وبدا، فرهادی در خصوص کاربرد 
داد:  توضیح  مناسب،  مصرف  یکبار  ظروف 
»تمامی رستوران ها، اغذیه فروشی ها، مساجد 
و هیئت های مذهبی که در ماه رمضان به عرضه و توزیع 
غذا می پردازند، باید از ظروف یکبار مصرف مناسب استفاده 
کنند؛  چنانچه حرارت غذا دمایی بیش از ۶۰ درجه داشته 
باشد، ظروف یکبار مصرف آلومینیومی و گیاهی مناسب تر 
است.  باید توجه شود که ظروف مصرفی باید پروانه ساخت 

از وزارت بهداشت هم داشته باشند.«
وی با تاکید بر اینکه تیم های عملیاتی وزارت بهداشت 
در مواقع طغیان بیماری یا مسمومیت ناشی از مصرف 
غذای آلوده، آمادگی ارائه خدمت به هموطنان را دارند، 
در خصوص آمار شکایات مردمی در سال قبل، تصریح 
کرد: »در سال گذشته، بیشترین شکایتی که در سامانه 
۱۹۰ ثبت شده است، مربوط به رستوران ها، نانوایی ها و 

قنادی ها بوده است.«

دلیل نبود آمار دقیقی از مبتالیان به 
سرطان چیست؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است آمار 
دقیقی در مورد مبتالیان به سرطان در کشور وجود ندارد.

احمد همتی با بیان اینکه آمار دقیقی در مورد مبتالیان 
گذشته  سال های  »در  افزود:  ندارد،  وجود  سرطان  به 
اخیر  سال های  در  اما  نمی شد  چندانی  توجهی  آمار  به 
به  آمارها  بنابراین  گرفت؛  قرار  توجه  مورد  آمارگیری 
مرحله ای نرسید که بتوان آمار علمی و دقیقی داشته باشیم 
برخی  در  می رسد  نظر  به  البته  است  متفاوت  بسیار  و 
موارد تعمدی در رابطه با ارائه آمارها وجود داشته باشد.«

موثر  عوامل  از  پیشگیری  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
آمارهای  باید  متولی  داد: »مسئوالن  ادامه  در سرطان ها، 
بر  تا  کنند  ارائه  و  باشند  داشته  سرطان ها  از  دقیق تری 
بتوان  سرطان  نوع  و  تعداد  به  توجه  با  آمارها  مبنای 
پیشگیری های  و  باشیم  داشته  علمی  و  درست  تحلیل 

الزم را انجام داد.«
اینکه  بیان  دهمبا  مجلس  در  سمنان  مردم  نماینده 
وزارت بهداشت در درمان برخی سرطان ها موفق عمل 
کرده است، ادامه داد: »بر اساس رتبه بندی سازمان جهانی 
بهداشت ایران در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر رتبه خوبی داشته و حتی جلوتر از شاخص های 
جهانی است.«وی با یادآوری اینکه باید در زمینه مبارزه 
با بیماری های غیرواگیر اقدامات بیشتر و موثرتری داشته 
باشیم، تصریح کرد: »در پیشگیری از سکته های قلبی، 
مغزی، دیابت و فشارخون گامی جدی برداشته شود زیرا 
اگر تمرکز الزم را بر روی این موضوع داشته باشیم تا 

میزان زیادی کاهش می آیند.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی  با بیان اینکه برای مقابله با بیماری های غیرواگیر 
است  »نیاز  کرد، گفت:  تمرکز  مدیریت ها  بر روی  باید 
مشکالت سد راه طرح تحول نظام سالمت برطرف شود 

تا تمرکز مناسب را داشته باشیم.«

ایران در کنترل بیماری های غیرواگیر 
وضعیت مناسبی ندارد

سخنگوی  اظهارات  درخصوص  امینی فرد  محمد نعیم 
وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اینکه سالمت در 

ایران وضعیت ایده آل ندارد، گفت: »جمهوری اسالمی 
مناسبی  توسعه ای وضعیت  ایران درشاخص های 

در دنیا ندارد، درعین حال شاخص های سالمت به 
بهتری  انسانی شرایط  نسبت شاخص های دیگر توسعه 

دارد؛ بنابراین درحوزه کنترل بیماری های واگیردار 
توفیقات عمده ای به ویژه دردهه اول پس از پیروزی 

انقالب بدست آمده است.«
ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی،  نماینده مردم 

افزود: »با ایجاد یک شبکه خدمات بهداشتی و درمانی 
منظم در سطح اول و انجام برنامه های ضربتی مانند 

بیماری های  اعظم  قسمت  توانستیم،  واکسیناسیون 
عفونی و واگیردار را کنترل کنیم، اما در دهه های 
الگوی  با برخی معضالت درخصوص تغییر  بعدی 
زندگی، موج جمعیتی و بسیاری از عادات زندگی 

درحال حاضر مواجه شدیم که سبب عدم کنترل 
بیماری های غیر واگیر شد.« وی تصریح کرد: »کنترل 
نسبت  پیچیده تری  بسیار  پروسه  غیر واگیر  بیماری های 
به بیماری های واگیر دارد، به عنوان مثال درمان آنها 
پیشگیری شامل  باالیی دربرداشته و هزینه های  هزینه 

انسانی و توسعه شبکه  نیروی  مراقبت های فعال 
بهداشتی و خدماتی را در سطوح دوم و سوم طلب 
به  بیماری های غیر واگیر  ماهیت  اینکه  می کند؛ ضمن 
نوعی مسئله ساز است، زیرا بسیاری از بیماری غیر 
واگیر که دربیماری های قلبی و عروقی، سکته های 

قلبی و مغزی و سرطان ها وجود داشته، به نوعی 
کنترلی زمان گیر داشته و این مسئله منجر به آن شده 
نداشته  مناسبی  غیرواگیر وضعیت  بیماری  درکنترل  که 

باشیم.«
امینی فرد با تاکید بر افزایش سهم سالمت از تولید 

ناخالص ملی، گفت: »برابر سیاست های کلی میزان 
۸ درصدی از تولید ناخالص ملی برای حوزه سالمت 
درنظرگرفته شده است که درحال حاضردر نقطه 7.۹ 

درصد سهم حوزه سالمت از تولید ناخالص ملی 
قرار داریم، البته یکی از فاکتورهای مهم آن است 
که پرداخت از جیب مردم 3۸ درصد بوده و طرح 
تحول سالمت توانست این دستاورد را به همراه 
داشته باشد.« وی گفت: »برای اینکه پرداخت ها 

باید تغییرات عمده ای در  همچنان کاهش پیدا کند، 
انجام شود، درحال حاضر  بیمه ای  سیاستگذاری های 
متوسط پرداختی یک خانواده  با کمک دولت  برای 

حوزه سالمت ۱۰۰ هزار تومان است که بخش 
عمده ای از آن توسط دولت پرداخت می شود؛ بنابراین 

بهبود کیفی درشاخص های  بتوانیم  اینکه مجدد  برای 
سالمت را شاهد باشیم شاید باید پرداختی حق بیمه 

از اقشار دارای توانایی مالی به میزان بیشتری دریافت 
شود، اما با وضعیت فعلی بیمه ها و پایین بودن حق 

بیشتری درشاخص های  امکان جهش های  بیمه  سرانه 
سالمت به لحاظ بودجه ای وجود ندارد.«

خانه ملت

تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع غذا

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی با بیان اینکه بعداز طرح تحول 
سالمت، سیستم پایش، نظارت، کنترل و رهگیری تجهیزات و ملزومات 
پزشکی در بیمارستان ها استقرار یافته است، بر کنترل دقیق فرآیند تامین 
تجهیزات پزشکی بیمارستانی تاکید کرد و گفت: »کمیته تجهیزات پزشکی 
بیمارستان ها در زمینه تامین تجهیزات پزشکی تصمیم گیری می کنند و 
تامین دارو و تجیهزات پزشکی در بیمارستان ها تحت نظر این کمیته 
است، بنابراین نمی توان گفت، تامین تجهیزات و ملزومات بیمارستان ها، 

با رای و نظر یک نفر به انجام می رسد و آن فرد ذی نفع خواهد بود.«
به گزارش سپید به نقل از وب دا، رضا مسائلی درخصوص فرآیند تهیه 
و تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و جراحی برای بیمارستان های دولتی 
و دانشگاهی گفت: »تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان های 
دولتی و دانشگاهی، بعداز طرح تحول سالمت  نسبت به گذشته  تغییرات 
قابل مالحظه ای داشته است  چراکه این تجهیزات از مبدا تولید در داخل 

یا خارج کشور  تا مصرف در بیمارستان ها کامال تحت کنترل است.«
وی با اشاره به اینکه فرآیند کنترل تجهیزات و ملزومات پزشکی در 
بیمارستان ها  شامل قیمت و کیفیت کاال هم می شود، خاطرنشان کرد: »پرداخت 
بیمه ها هم براساس قیمت هایی است که توسط کمیسیون قیمت گذاری 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تعیین می شود و بعد از تعیین آن، بیمه ها 
این  در  درمانی هم  مراکز  و  پرداخت هستند  به  مجاز  در همان سقف، 

چارچوب عمل می کنند.«
با اشاره به مباحث اخیر درخصوص رابطه مالی پزشکان و  مسائلی 
جراحان با شرکت های تجهیزات پزشکی گفت: »اینکه گفته می شود، این 
سیستم دچار اختالل است، صحیح نیست، البته نمی توان تخلفات احتمالی 
در بخش خصوصی را انکار کرد، اما این  به آن معنا نیست که این تخلفات 

جامعیت دارد یا اینکه تمام پزشکان و جراحان کشور با شرکت های تجهیزات 
پزشکی رابطه مالی دارند.«

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی با بیان اینکه افرادی که در این 
خصوص شکایتی دارند، می توانند شکایات خود را در سامانه ۱۹۰ به ثبت 
برسانند، تا توسط مراجع ذی ربط پیگیری شود، تصریح کرد: »اداره تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت نیز نسبت به این فرآیند از مرحله تولید تجهیزات 
واردکننده،  های  توسط شرکت  آن  واردات  یا  کشور  داخل  در  پزشکی 
نظارت جامعی دارد، بنابراین تامین تجهیزات و ملزومات بیمارستان ها، 
از مبدا تولید تا مصرف تحت نظارت و کنترل است و نمی توان تخلفات 
احتمالی در این زمینه، را به همه پزشکان، جراحان یا شرکت های تجهیزات 
پزشکی کشور تعمیم داد، چرا که اصل کار فرآیندی روشن، دقیق و قابل 

ارزیابی و رهگیری است.«
مسائلی درخصوص حیطه مداخالت پزشکان در فرآیند تامین تجهیزات 
و ملزومات بیمارستانی و جراحی توضیح داد: »پزشکان و جراحان، می توانند 
برابر با نوع و ضرورت انجام عمل جراحی، اندازه، سایز و نوع تجهیزات 

مورد نیازشان را مشخص و اعالم کنند.«
وی افزود: »از طرفی، تامین تجهیزات مصرفی بیمارستان ها در فهرستی 
توسط وزارت بهداشت در سامانه www.imed.ir منتشر می شود و مراکز 
درمانی برآن اساس اقدام به خرید تجهیزات پزشکی می کنند و بعداز این 
مرحله، کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان ها در این زمینه تصمیم گیری می کنند 
و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها تحت نظر آن کمیته است، 
بنابراین نمی توان گفت، تامین تجهیزات و ملزومات بیمارستان ها، با رای 
و نظر یک نفر به انجام می رسد و آن فرد ذی نفع خواهد بود و پورسانت 

دریافت می کند  که این مساله صحیح نیست.«
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی با بیان اینکه نظارت های دقیق 
بر فرآیند تامین و تهیه تجهیزات پزشکی بیمارستان ها، بعداز طرح تحول 
سالمت به شکل نظام یافته تر پیگیری شد، گفت: »بعداز طرح تحول سالمت، 
سیستم پایش، نظارت، کنترل و رهگیری تجهیزات و ملزومات پزشکی 
در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی استقرار یافته و به صورت جامع 

عملیاتی شده است.«
وی در پایان گفت: »بعداز طرح تحول سالمت، بیمارستان های دولتی و 
دانشگاهی مکلف شدند که بیماری را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی 
به خارج از بیمارستان ها ارجاع ندهند، بنابراین تمام فرآیند درمان در داخل 
بیمارستان انجام می شود و امکان رابطه مالی بین پزشکان و شرکت های 

تجهیزات پزشکی وجود ندارد.«

ایسنا: کتایون نجفی زاده در نشست خبری انجمن اهدای عضو ایرانیان 
ضمن تشریح روند بروز مرگ مغزی گفت: »مغز می تواند بدون اکسیژن 
بین ۶ تا ۸ دقیقه جریان الکتریکی و تپش قلب را ادامه دهد. به همین دلیل 
اگر اورژانس به سرعت به فرد مرگ مغزی شده برسد و تنفس مصنوعی را 
برقرار کند، قلب تپش را ادامه می دهد. اما نمی توان فرد مرگ مغزی را برای 
همیشه نگه داشت؛ چراکه هر بافت مرده ای موادی را ترشح کرده و به خون 
وارد می کند و به همین دلیل سایر ارگان ها به تدریج از بین می روند. براین 
اساس با بهترین مراقبت ها فقط دو هفته می توان فرد مرگ مغزی شده را 
نگه داشت. البته در این دو هفته هم کیفیت ارگان ها کاهش می یابد. باید 
توجه کرد که یک فرد مرگ مغزی به طور بالقوه می تواند بین یک تا ۸ نفر 

را نجات دهد. حال اینکه بتواند چند نفر را نجات دهد به سالمت فرد و 
زمان رضایت دهی خانواده بستگی دارد.« وی گفت: »خانواده برایش سخت 
است که باور کند عزیزش با وجود اینکه نفس می کشد، فوت کرده است، 

اما واقعیت این است که ما به او تنفس مصنوعی می دهیم.«
نجفی زاده با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی بر روی مفهوم مرگ مغزی گفت: 
»در این صورت خانواده ها اطالع پیدا می کنند و می توانند در شرایط سخت 
به خوبی تصمیم گیری کنند. البته این تصمیم گیری بسیار دشوار است، اما 
اگر فرهنگ سازی درستی انجام شود، می توان بیماران نیازمند عضو را نجات 
داد. باید بدانید که کمبود عضو اهدایی با فرهنگ سازی صحیح و انسجام در 
سیستم بهداشتی کشور رفع می شود. این اقدام وظیفه یک یا دو نفر نیست، 

بلکه تالش همه را می طلبد تا بتوانیم کاری کنیم که مردم درباره مرگ مغزی 
اطالعات داشته باشند و درباره اش با یکدیگر صحبت کنند. اهدای عضو 
تصمیم گیری بین مرگ و زندگی نیست؛ بلکه تصمیم گیری بین این است 

که آیا اعضای فردی به خاک سپرده شود یا اهدا شود.«
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان اینکه ساالنه ۱۶ هزار مرگ 
ناشی از تصادفات در کشور رخ می دهد، گفت: »همچنین ساالنه ۵ تا ۸ 
هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می شوند که نیمی از آنها یعنی بین 
۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر قابلیت اهدای عضو دارند. این در حالی است که در 
سال گذشته فقط ۹۲۶ نفر به اهدای عضو رضایت دادند یعنی کمتر از یک 

سوم افراد مرگ مغزی.«

مدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرواکنشبهبحثرابطهمالیجراحانوشرکتها:

تامین تجهیزات بیمارستان ها، با رای و نظر یک نفر به انجام نمی رسد

مدیرعاملانجمناهدایعضوایرانیانخبرداد

وقوع 5 تا 8 هزار مرگ مغزی در سال
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خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس  با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز و برگشت تحریم ها تاثیر مضاعفی بر روند واردات تجهیزات 
پزشکی دارد، تخصیص دالر 4200 تومانی از سوی دولت را تنها راه نجات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دانست.

ذبیح اهلل نیکفر در پی جلسه ای که با مسئوالن حوزه غذا و دارو در کمیسیون بهداشت داشتند، در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار 
دارو گفت:  »شرکت های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی از دولت انتظار کمک و مساعدت دارند تا بتوانند روی پای خود بایستند، کما 

اینکه این شرکت ها مطالباتی دارند که هنوز به آنها پرداخت نشده است و دغدغه بروزرسانی این بخش را دارند.«
نماینده مردم الهیجان درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »اگر دولت هزینه هایی که در زمینه واردات کاالهایی که نیاز زیادی به آنها وجود 
ندارد را از لیست واردات حذف کند، می توان مبالغی که از این بخش صرفه جویی می شود را در جهت تامین مواد اولیه مورد نیازتولیدکنندگان 
دارو هزینه کرد.« وی خاطرنشان کرد: »بی تردید به دلیل خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها باید همه کمک کنند تا بیمارانی که 

داروهای مورد نیاز آنها از خارج وارد می شود، آسیب جدی نبینند و زندگی آنها به خطر نیفتد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی نیز قطعا نوسانات نرخ ارز بر قیمت این کاالها تاثیر 
خواهد گذاشت، تاکید کرد: »البته اگر دولت با تخصیص همان دالر 4200 تومان که برای این موارد تعیین کرده است به تامین منابع مالی 

مورد نیاز این بخش کمک کند، از سوی دیگر از تولیدکنندگان داخلی که در این حوزه 
فعالیت دارند، حمایت کند، با تقویت تولیدات آنها می توان بدون نگرانی نیاز موجود در 

کشور را برطرف کرد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد تاثیر مضاعف نوسانات نرخ ارز 
بر آزمایشگاه هایی که ناچار شده اند در سال جدید به دلیل مشکالت مالی وسایل مورد 
نیاز خود را به صورت دست دوم تهیه کنند تصریح کرد: »اگر واردات این بخش به موقع 
صورت نگیرد، قطعا تمام بخش های فعال در حوزه سالمت آسیب خواهند دید و بعد از 
این نمی توان مطالبات آنها را نیز پرداخت کرد که این موضوع بر تولید و عرضه کاالها اثر 

گذاشته، همچنین بر نحوه ارائه خدمات این بخش ها هم اثرگذار خواهد بود.«

ایسنا: وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اتخاذ تصمیماتی درباره خروج دارو از لیست کاالهای 
اساسی کشور اظهار کرد: »ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در طول یکی دو سال گذشته اتخاذ شده، نداریم.«

سید حسن هاشمی درباره برخی اخبار مبنی بر خروج دارو از لیست کاالهای اساسی،  اظهار کرد: »اخبار منتشر شده در این باره شایعه 
است و نباید به آنها توجه شود، ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در یکی  دوسال گذشته اتفاق افتاده نداریم.« وی با تاکید بر اینکه 

برنامه ای نیز برای خروج دارو از لیست کاالهای اساسی نداریم، افزود: »مردم مطمئن باشند فعال مهمترین کار وزارت بهداشت توجه به دارو، 
تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش قیمت در این زمینه است.« هاشمی در ادامه درباره وضعیت داروهای بیماری های خاص از جمله 
تاالسمی با تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد، خاطرنشان کرد: »در این زمینه دارو به اندازه کافی وجود دارد. ما نیز 
در وزارت بهداشت در حال رصد وضعیت هستیم و بیماران نگرانی در این زمینه نداشته باشند. همچنین معاون اجتماعی وزارت بهداشت 

با انجمن بیماری های خاص دائما جلسه دارد و اگر موضوعی در این زمینه مطرح باشد، حتما بررسی می شود.«
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بازگشت تحریم های آمریکا در حوزه دارو با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا 
نمی تواند برای ما مشکلی ایجاد کند، گفت: »اگر به شرایط قبل باز گردیم یعنی تحریم های سازمان ملل باز گردد، حتما این موضوع می تواند 

مشکالتی برای ما ایجاد کند، با این وجود باید آمادگی داشته باشیم که اگر آن شرایط 
اتفاق افتاد حداقل در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید. 

در حال حاضر در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم.« 
هاشمی درباره ایجاد مشکل برای بیماران تاالسمی به دلیل استفاده از داروی بی کیفیت 
تاالسمی طی یک سال گذشته، با رد این موضوع، خاطرنشان کرد: »اگر ادعایی در این 
زمینه مطرح می شود باید مدارک اثبات آن نیز ارائه شود.« وی با اشاره به وجود رقابت 
میان شرکت های مختلف به ویژه شرکت های چند ملیتی در زمینه داروهای بیماری های 
خاص، گفت: »مردم باید بدانند که داروهایی که در بازار وجود دارد از فیلترهای بسیار 
سختی عبور می کند و اگر یک انجمن علمی در این خصوص تردیدی دارد، حتما پیش از 

رسانه ای کردن آن موضوع را به اطالع ما برساند تا بررسی کنیم.«

عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر نوسانات نرخ ارز مطرح کرد

تخصیص دالر دولتی تنها روزنه امید
وزیر بهداشت با تاکید بر رصد بازار دارویی کشور عنوان کرد

بیماران نگران نباشند

در نشست خبری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی اعالم شد

واردات مکمل های آمریکایی ممنوع شد
علی اکبر ابراهیمی

مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های  
سازمان غذا و دارو از ممنوعیت واردات مکمل های غذایی 

آمریکایی به کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار سپید، مهناز خانوی در نشست 
خبری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی که 
ظهر دیروز در سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: »از 
یکشنبه هفته گذشته واردات کلیه فرآورده های مکمل که در 
کشور آمریکا تولید می شوند، به کشور ممنوع شده است؛ 
بنابراین ازاین پس این فرآورده ها دیگر در ایران قابل ثبت 
نیستند و فرآورده هایی که پیش ازاین ثبت شده و مجوز 
ورود دارند فقط تا پایان سال 97 اجازه واردات خواهند 
داشت.«وی افزود: »باید توجه کرد که کل فرآورده هایی 
که از آمریکا وارد کشور می شوند در حوزه مکمل های 
با  بودند  شرکت   30 از  فرآورده   300 حدود  تغذیه ای 
بررسی های انجام شده مشخص شده این فرآورده ها در 
اروپا نیز تولید می شوند و برخی از آنها جزو فرآورده های 
تولید داخلی نیز هستند؛ بنابراین آنهایی که تولید داخلی 
دارند، وارد لیست 40 تایی شدند و سایر مکمل ها نیز از 

منابع اروپایی تأمین خواهند شد.«

60 درصد مکمل ها
تولید داخل هستند

خانوی درباره میزان مصرف مکمل در کشور گفت: 
داخل  تولید  مکمل های  مصرف  میزان  عددی  نظر  »از 
در کشور حدود ۶0 درصد است که مردم قیمتی کمتر 
از 20 درصد هزینه مشابه خارجی  را می پردازند؛ یعنی 
مردم ۶0 درصد مصرف مکمل مصرفی خود را با کمتر 
از 20 درصد هزینه تأمین می کنند. امیدواریم این میزان 

در کشور افزایش یابد.«
مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های 
سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف مکمل های ورزشی 
و  تولید  استاندارد  فضاهای  از  خارج  فضاهایی  در  که 
یا به صورت قاچاق وارد می شوند، گفت: »متأسفانه این 
فرآورده ها در فضاهای کارگاهی و زیرپله ای تولید می شوند، 
اما در بسته بندی های بسیار شکیل در سطح عرضه، توزیع 
می شوند. البته ما تا حدی می توانیم با نظارت در سطح 
عرضه، آنها را کنترل کنیم، اما کار اصلی بر عهده مردم 
است. مردم باید حتمًا بر برچسب های زردرنگی که روی 
مکمل های خارجی نصب می شوند، دقت کنند و بدانند اگر 
مکملی برچسب اصالت ندارد، نباید آن را مصرف کنند. 
متأسفانه این فراورده ها را بعضًا در باشگاه های ورزش 
می فروشند، اما باید بدانیم این فراورده ها حاوی ترکیبات 

مضر بوده و آسیب زا هستند.«
وی با بیان اینکه گروه مخاطب این مکمل ها، گروه 
جوان و آینده ساز کشور است، افزود:  »مکمل های ورزشی 
مجاز در داروخانه ها وجود دارند؛ بنابراین تهیه و تأمین 
مکمل ها باید از طریق داروخانه انجام شود. باید توجه کرد 
که فراورده های فاقد مجوز به هیچ عنوان مصرف نشوند، 
سازمان غذا و دارو با بسیاری از نهادهای مرتبط با این 
حوزه همکاری دارد و امکان شناسایی این فراورده ها وجود 
خواهد داشت. باید بدانیم حتی ممکن است در بسیاری 
غیرمجاز  شرایط  در  اما  نباشد،  تقلبی  مکمل  موارد،  از 
نگهداری می شود. در این صورت این مکمل در بهترین 
حالت بی اثر است، اما گاهی تبدیل به ترکیبات مضری 

شده که می تواند آسیب زا باشد.«

خانوی با بیان اینکه طبق برنامه های سازمان غذا و دارو 
نیز برچسب گذاری می شوند،  تولید داخل  فرآورده های 
گفت:  »در حال حاضر فرآورده های تولید داخل دارای 
سیب سبز سالمت و کد 1۶ رقمی هستند.« وی با بیان 
اینکه یکی از گروه های هدف مکمل های ورزشی، جوانان 
هستند، گفت: »در حوزه فرآورده ها و مکمل های داخلی، 
سازمان غذا و دارو از زمان تأسیس کارخانه تولید و یا 
واردات ماده اولیه، تهیه فرموالسیون و عرضه نظارت هایش 
را انجام می دهد. خوشبختانه اکثر مکمل های تولید داخل در 
کشور با باالترین کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی بوده 
و قطعًا چیزی از فرآورده های مشابه خارجی کم ندارند.«

در  فنی  نظارت  نام  به  راه اندازی واحدی  از  خانوی 
سازمان غذا و دارو برای تولیدات داخلی خبر داد و گفت:  
»این واحد نظارت هایش را از طریق نمونه برداری از سطح 
عرضه انجام می دهد. همچنین روی لیبلینگ، موارد درج 
شده بر روی مکمل و تطابق آنها با آنچه در مجوز آمده 
است، انجام می شود.« وی تأکید کرد: »چنانچه فرآورده 
تولید داخلی در این حوزه داشته باشیم که از نظر کیفیت 
باشد، مجوز ورود فرآورده مشابه آن  و کمیت مناسب 
به را به صورت واردات نخواهیم داد. در حال حاضر 40 
فرآورده داریم و ازآنجاکه نمونه داخلی این محصوالت 
از نظر کیفت و کمیت باال است، اجازه واردات ندارند 
اضافه  لیست  این  به  نیز  دیگر  فرآورده   20 به زودی  و 

خواهند شد.«

نباید انتظار بیمه شدن 
مکمل ها را داشت

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار سپید درباره پوشش 
بیمه ای مکمل های بیماران گفت: »پوشش بیمه ای برای 
فرآورده ای اعمال می شود که در فهرست داروهای رسمی 
کشور قرار داشته باشد. کمیته ای در سازمان غذا و دارو 

می کند  بررسی  هزینه-اثربخشی  نظر  از  که  دارد  وجود 
وارد  دارویی کشور  فهرست  به  را  آن  باشد  نیاز  اگر  و 
می کند. تاکنون هیچ مکملی در فهرست دارویی کشور 
وارد نشده، زیرا مکمل ها به بهبود کمک می کنند؛ بنابراین 
برای پیشگیری، درمان و تشخیص بیماری مکملی نداریم 

و نمی توان انتظاری برای بیمه شدن آنها داشت.«
این مقام مسئول در پاسخ به سؤال دیگری درباره امکان 
فروش مکمل های خارجی بدون برچسب اصالت گفت:  
»فرآورده و مکمل خارجی بدون برچسب طبق قانون نباید 
در داروخانه وجود داشته باشد؛ زیرا قاچاق است و اگر 
چنین محصولی در داروخانه دیده شود، آن داروخانه باید 
پاسخگو باشد.« وی درباره نظارت بر فروش مکمل ها در 
باشگاه ها و فروشگاه های ورزشی گفت: »وزارت بهداشت 
در حیطه داروخانه ها می تواند به تنهایی وارد شود، اما در 
صنوف دیگر نمی تواند به صورت واحد ورود داشته باشد 
مگر اینکه با صنف مربوطه همکاری داشته باشد. وزارت 
بهداشت اعالم کرده چنانچه فروش مکمل های ورزشی 
صورت  قانون  طبق  باید  باشد،  غیرمجاز  محل های  در 
بگیرد و سازمان تعزیرات ورود کرده و با کمک صنف، 

برخورد می کند.«
مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های 
سازمان غذا و دارو تأکید کرد:  »در چرخه توزیع مکمل های 
تغذیه ای ورزشی و غیره به هیچ عنوان فروشگاه ورزشی، 
باشگاه و یا عطاری دیده نشده و شرکت پخش کننده فقط 
باید این محصوالت را به داروخانه ها بفروشد؛ در غیر این 

صورت اقدامی غیرقانونی انجام داده است.«
خانوی در پاسخ به سؤالی درباره میزان قاچاق در حوزه 
مکمل ها گفت: »برآورد تخمینی ما از مجموع اطالعات 
سازمان غذا و دارو و اتحادیه واردکنندگان این فرآورده ها 
این  واردات  نسبت  از  درصد   12 حدود  که  است  این 
فرآورده ها از سطح عرضه به عنوان فرآورده قاچاق است، 

البته این آمار رسمی نیست.« وی افزود: »در سال گذشته 
سازمان غذا و دارو به ارزش ۶ میلیارد تومان فرآورده 
قاچاق اعم از فرآورده های مکمل و یا فرآورده های گیاهی 
را در سطح عرضه جمع آوری کرد. باید توجه کرد که 
حجم ریالی بازار مکمل ها 1300 میلیارد ریال است که 

از این میان ۵00 تا ۶00 میلیاردش تولید داخل است.«

وجود ترکیبات غیرمجاز 
در مکمل های ورزشی

تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و  رئیس سندیکای 
از  استفاده  به  نسبت  نشست  این  در  نیز  ایران  غذایی 
ترکیبات غیرمجاز در مکمل های ورزشی هشدار داد. عباس 
کبریایی زاده گفت: »مخاطب این قبیل مکمل ها نوجوانان و 
جوانان در سن رشد هستند و مکمل های ورزشی یکی از 
حوزه های بسیار نابسامان در عرصه مکمل های رژیمی و 
غذایی است که ما به شدت از وضعیت موجود گالیه داریم.«

کشور  در  ورزشی  مکمل های  »متأسفانه  افزود:  وی 
به صورت نامطمئن در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد 
قبیل  این  به  شیمیایی  ترکیبات  کردن  اضافه  درحالی که 
افزود:  وی  می شود.«  فرد  به  آسیب  باعث  مکمل ها 
»درخواست ما از وزارت بهداشت این است که نظارت 
بیشتری بر روی عرضه مکمل های ورزشی داشته باشد 
زیرا برخی از مکمل ها فریبنده بوده و دارای افزودنی های 

غیرمجاز هستند.«
کبریایی زاده با اشاره به ضرورت مصرف مکمل های 
غذایی گفت: »با توجه به افزایش جمعیت سالمند کشور 
افراد جامعه رو  از  این گروه  نیاز به مصرف مکمل در 
به عنوان  کودکان  و  نوزادان  همچنین  است.  افزایش  به 
گروه های هدف برای مصرف مکمل ها هستند؛ بنابراین 
زنان در دوره های حاملگی و یائسگی نیز به مصرف مکمل 
بیش ازپیش نیاز پیدا می کنند.« وی اضافه کردد: »ثابت شده 

برای  طبیعی  امالح  و  ویتامینه  دارای  فرآورده ای  وقتی 
بیماران مبتال به بیماری های مزمن استفاده می شود روند 

بهبود بیماری بهتر پاسخ می دهد.«
رئیس ششمین همایش مکمل های رژیمی و غذایی 
توسعه  برای  بهداشت  وزارت  اقدامات  به  اشاره  با 
زیرساخت های تولید مکمل در داخل و حفاظت از سالمت 
بیماران افزود: »ما باید تالش کنیم که صنایع تولید مکمل 
در کشور به سمت صادرات محوری و کسب بازارهای 
منطقه سوق داده شود.« به گفته وی در چند سال گذشته 
30 درصد نیاز به مکمل ها در کشور از تولیدات داخلی 
تأمین می شد که تالش می کنیم سهم بیشتری از مکمل های 

مصرفی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد.

محصوالت فاقد مجوز 
مورد تأیید نیستند

در بخش دیگری از این نشست هدایت حسینی، رئیس 
انستیتو تحقیقات تغذیه  کشور و دبیر علمی همایش در 
سخنانی گفت: »این سمینار با هدف ایجاد بستری مناسب 
برای اطالع  از آخرین دستاوردهای علمی در این حوزه 
برگزار می شود. با توجه به ضرورت سالمت مکمل ها و با 
توجه به افزایش سرانه مصرف آنها که تحت تأثیر عواملی 
چون تغییر سبک زندگی،  تغییر عادات زندگی،   پیشگیری 
از بیماری هایی غیرواگیر که 7۵ درصد بار بیماری ها را 
به خود اختصاص می دهد و ... بوده ست، این همایش 

را برگزار می کنیم.«
وی با بیان اینکه موضوع همایش امسال کنترل کیفیت 
و پایش کارایی مکمل های غذایی است، گفت: »محورهای 
این همایش شامل نظارت بر مقررات کنترل کیفی مکمل ها، 
بهبود کیفیت، راه های جدید و کم هزینه کنترل   راه های 
کیفیت مکمل ها، اصول و مبانی منطقی مصرف مکمل ها، 
تداخالت دارویی و غذایی در مکمل ها و پایش سالمت 
مکمل ها در چرخه توزیع، تولید و مصرف است. در کنار 
آن یک سمپوزیم به عنوان پایش سالمت مکمل ها نیز برگزار 
می شود و مباحثی در خصوص دوپینگ و سوءمصرف 

مکمل ها ارائه خواهد شد.« 
حوزه  در  معضالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  حسینی 
مکمل های ورزشی بحث قاچاق آنها است، گفت: »این 
موضوع می تواند به سالمت مصرف کنندگان آسیب برساند. 
امیدواریم بتوانیم طی این همایش راه حلی برای پیشگیری 

از این موضوع ارائه دهیم.«
وی در پاسخ به سؤالی درباره مکمل های سنتی مانند 
سبوس و سالمت آنها گفت: »قطعًا در حوزه مکمل ها آنچه 
مجوز سازمان غذا و دارو را ندارد، مورد تأیید نیست؛ 
بنابراین باید توجه کرد به عنوان مثال درباره سبوس اگر 
این فرآورده به صورت خام استفاده شود ضررش بیش از 
زمانی است که آن را مصرف نکنیم. چراکه سبوس حتمًا 
باید تخمیر شده و فرآوری شده مصرف شود؛ بنابراین هر 
مکمل غذایی که تحت نظارت وزارت بهداشت باشد، 

تأیید شده است.« 
وی افز.و: » البته امروزه در صنایع غذایی و نان توصیه 
به مصرف سبوس می شود زیرا دو عامل کاهش تحرکت 
و کاهش میزان فیبر مصرفی در این سال ها ایجاد شده و 

سبوس فرآوری شده جایگزین خوبی برای فیبر است.«
و  غذایی  مکمل های  همایش  ششمین  است  گفتنی 
تهران  المپیک  هتل  در  تا 31 خرداد 97  از 29  رژیمی 

برگزار خواهد شد.



یادداشت وارده

شیماشاهزمانی
متخصصبیماریهایمغزواعصاب

است  ممکن  گاهی 
احساس خستگی یا ضعف 
به  شروع  پاهایتان  یا  کنید 
خارش یا سوزش کند. شما 
به سرعت در اینترنت شروع 
به جستجو می کنید و ممکن 
است با نتایج هشدار دهنده ای 
مواجه شوید : »عالیم شما یکی از عالیم بیماری مولتیپل 

اسکلروز یا ام اس است!«
قبل از نگرانی بهتر است بدانید که بسیاری از عالیم 
این بیماری دقیقا مشابه عالیم مشکالت دیگر سالمتی 
است. بنابراین به سادگی بیماری ام اس با دیگر مشکالت 

جسمی اشتباه می شود. 
احساسات  این  آیا  که  فهمید  می توان  چطور  پس 

به خاطر بیماری ام اس است یا علت دیگری دارد؟
بیماران  بیشتر  که  باشید  داشته  ذهن  در  اینکه  اول 
 40 تا   20 رادر سن  بیماری  این  اولین عالیم  اس  ام 
سالگی تجربه می کنند. همچنین باید بدانید که عالیم 
ام اس می تواند رفت و برگشتی باشد و یا طی دوره ای 

از زمان بدتر شود.

 بی حسی و سوزن سوزن شدن:
فقدان حس یا احساس سوزن سوزن شدن می تواند 

اولین نشانه تخریب عصب ناشی از ام اس باشد. 
و  پاها  و  دست ها  در صورت،  معموال  حالت  این 
در یک سمت بدن )راست یا چپ( اتفاق می افتد. این 

حالت ممکن است خود بخود برطرف شود.
فقدان  علت  به  می تواند  بی حسی  و  خارش  حس 
جریان خون یا به علت فشرده شدن عصب هم رخ دهد . 
بنابراین در صورت بروز این عالیم، اول به یاد بیاورید 
که آیا شما در یک وضعیت بد نخوابیده اید یا برای یک 

زمان طوالنی بدون حرکت ننشسته اید؟
شرایط دیگر هم می تواند منجر به تخریب عصب 
شود مثل سندرم تونل کارپال که به علت درگیری عصب 
در مچ دست باعث عالیم حسی می شود و یا تخریب 
اعصاب به علت بیماری دیابت که باعث عالیم حسی 

در دست ها یا پاها می شود.
ناگهانی در یک سمت بدن ممکن است  بی حسی 
نشانه سکته مغزی باشد و اگر برای شما اتفاق افتاد، 

بهتر است با 115 تماس بگیرید.

 سرگیجه:
آیا حس می کنید اتاق درحال چرخش است؟

ام اس می تواند احساس سبکی سر یا بی تعادلی بدهد 
و معموال موقع بلند شدن و حرکت اتفاق می افتد. اگر 
شما موقع دراز کشیدن دچار گیجی و تهوع می شوید 
به یک سمت دچار سرگیجه می شوید  اگر شما  یا  و 

احتماال دچار بیماری گوش داخلی شده اید. ضمن اینکه 
داروهای کاربردی در درمان اختالالت افسردگی و تشنج 

هم باعث عالیم مشابه می شود.
ناگهانی دارد؟  آیا گیجی و سبکی سر شما شروع 
این حالت اغلب نشانه افت قند خون، کم آبی یا افت 
ناگهانی فشار خون موقع بلند شدن ناگهانی است . در 
به  ناگهانی  جهش  به جای  است  بهتر  شرایطی  چنین 

آهستگی از جایتان بلند شوید.

 خستگی:
حدود 80 درصد مبتالیان به ام اس احساس خستگی 
دارند که یکی از شایع ترین عالیم آنهاست. اما مشکالت 
دیگر هم می تواند منجر به احساس خستگی شود نظیر 

بیماری های خواب، افسردگی و یا کمبود آهن خون.
خستگی ناشی از ام اس بیشتر از حد معمول است؛ 
به قدری که حتی ممکن است بیمار برای کارهای ساده 
مثل آشپزی انرژی نداشته باشد. خستگی در ام اس حتی 
بعد از یک خواب خوب شبانه هم وجود دارد و در طول 
روز بدتر می شود. همچنین اینکه احساس خستگی در 
ام اس به طور ناگهانی بروز می کند. خستگی بیماران 
ام اس در شرایط محیطی گرم و مرطوب بیشتر است.

آیا شما این عالیم را دارید؟ اول مطمین شوید آیا 
خواب کافی،  ورزش منظم و رژیم غذایی مناسب دارید 
و تالش کنید استرس های روزانه را کنترل کنید . اگر 
باز هم نمی توانید به احساس بهتری برسید، با پزشکان 

مشورت کنید.

 ضعف عضالنی:
آیا بلند کردن اجسام سه چهار کیلویی که جزئی از 

فعالیت های روزمره شماست، در حال حاضر غیرممکن 
شده است؟ ضعف ناگهانی مخصوصا در دست یا پا یک 
نشانه ام اس است. اما اگر شما دچار ضعف عمومی بدن 
هستید، احتماال دچار مشکل دیگری به جز ام اس هستید. 
ممکن است شما دچار سرماخوردگی یا آنفوالنزا یا کم 
خونی باشید. ضعف عضله اگر فقط در یک سمت بدن 
باشد می تواند ناشی از مشکالت جزئی مثل فشردگی 
عصب یا ناشی از مشکالت جدی تر مثل سکته مغزی 
باشد. اگر این عالمت همراه با عالیم دیگر مثل کج شدن 
صورت یا اختالل در تکلم بود، فورا با 115 تماس بگیرید.

 تاری دید یا کاهش بینایی:
ناگهان  شما در حال خواندن یک کتاب هستید و 
دوخط یا دو صفحه را در هم آمیخته می بینید. اختالالت 
بینایی که توسط ام اس ایجاد می شود، معموال ناگهانی 
یا  دید، کوری  تاری  به صورت  است و شامل دوبینی 
نقطه سیاه و تاریک در یک چشم و حرکات چشمی 

غیرقابل کنترل است.
علل  اغلب  می شود،  بدتر  تدریجا  شما  بینایی  اگر 
دیگری مطرح است. بعضی اختالالت دید جزو نرمالی 
از گذر عمر است و شما ممکن است فقط به یک عینک 
جدید نیاز داشته باشید. علل جدی تر مثل آب سیاه یا 
اختالالت شبکیه ناشی از بیماری دیابت نیز منجر به 
برای  بینایی می شود.  تاریک  نقاط  مثل  بینایی  اختالل 
پزشک  به یک چشم  باید  بیماری ها  این  به  بردن  پی 

مراجعه کنید.

 تکلم مبهم:
»چی گفتی ؟« بیماران مبتال به ام اس، ممکن است 

باعث  می تواند  اس  ام  بشنوند.  زیاد  را  اصطالح  این 
تخریب مرکز کنترل تکلم در مغز شود . عالیم اصلی 
شامل لغات مبهم، تکلم تو دماغی یا تکلم مشابه زمان 
یا بخش ها  لغات  بین  سرماخوردگی و مکث طوالنی 
)تکلم بریده بریده( است. این عالیم ممکن است نشانه 

دیگر آسیب های مغزی و سکته مغزی نیز باشد.

 درد:
حدود 55درصد بیماران ام اس در یک یا چند نقطه 
بدن دچار درد هستند در حالی که 48 درصد بیماران، 
دردهای طول کشنده دارند. انواع مختلف درد بیماران به 
صورت درد ضربان دار در صورت ، درد کوتاه و شدید که 
از پشت سر تا مهره ها تیر می کشد، درد و سوزش سرتاسر 
بدن و درد ناشی از سفتی و اسپاسم های عضالنی است.

درد می تواند به علل مختلفی اتفاق بیفتد . اگر شما 
مبتال به این دردها هستید در مورد مکان درد و زمان 
اتفاقش با پزشک صحبت کنید. آنها به شما کمک می کنند 
تا بفهمید آیا این عالیم به علت بیماری ام اس است یا 

اینکه به علل دیگری ایجاد شده است.

 چه موقع به دکتر مراجعه کنید؟
اگر شما دچار بی حسی و ضعف ناگهانی در یک 
سمت بدنتان شدید و یا اگر مبتال به اختالل دید یا تکلم 
ناگهانی شدید، فورا به پزشک مراجعه کنید. اینها ممکن 
است عالیم سکته های مغزی تهدید کننده حیات باشد.
و  نیست  معمول  برایتان  شما  عالیم  اگر  همچنین 
بیشتر از یک روز طول کشیده، حتما به پزشک مراجعه 
کنید. او می تواند با معاینه و انجام تست های مختلف 
به  بیماری ها  یا دیگر  ام اس  بیماری  جهت تشخیص 

عوارضی که ارتودنسی می تواند به 
همراه داشته باشد

 فارس: یک دندانپزشک با اشاره به اینکه ارتودنسی 
عالوه بر طوالنی بودن فرآیند درمان، گاهی دارای معایبی 
نظیر تحلیل ریشه دندان و پوسیدگی است، گفت: »لمینت 
و کامپوزیت یکی از نوین ترین و ساده ترین روش های 

ترمیم چیدمان دندان است.«
مهدی سعادت در ارتباط با انجام کامپوزیت و لمینت 
اظهار داشت: »مقاومت برخی برای استفاده از شیوه های 
ارتودنسی باعث شده تا جامعه به لمینت، تصوری لوکس و 
تزئینی داشته باشد درحالی که عالوه بر مولفه های زیبایی، 
ترمیم ساختمان دندان از روش لمینت و کامپوزیت یکی 
چیدمان  ترمیم  روش های  ترین  ساده  و  ترین  مدرن  از 

دندان است.«
های  شیوه  از  یکی  ارتودنسی  »بی تردید  افزود:  وی 
را  خود  طرفداران  دنیا  در  که  است  درمانی  کالسیک 
دارد اما این شیوه درمانی عالوه بر طوالنی بودن فرآیند 
تحلیل  نظیر  معایبی  دارای  موارد  از  بعضی  در  درمان، 
ریشه دندان، امکان بازگشت پذیری و پوسیدگی در نواحی 
سادگی  به  آن  از  نمی توان  که  است  براکت ها  نصب 
گذشت، به همین دلیل متخصصان در بعضی از موارد، 
جایگزین  را  کامپوزیت  ونیر  و  لمینت  نظیر  شیوه هایی 

می دانند.« ارتودنسی 
لمینت  خالف  بر  اینکه  به  اشاره  با  دندانپزشک  این 
سرامیکی که در آن تراش دندان باعث از بین رفتن مینای 
دندان می شود افزود: »برای آماده سازی دندان به منظور 
دندان  از سطح  تراش  به  نیازی  اغلب  کامپوزیت،  ونیر 
نیست ولی در شرایط خاص، پزشک به اندازه سه دهم 
میلی متر از سطح مینای دندان را تراش می دهد که این 
دندان  محافظه  الیه  کامل  رفتن  بین  از  معنای  به  میزان 
نیست ضمن اینکه این تراش تا حدی سطحی است که 

نیاز به تزریق بی حسی هم ندارد.«
سعادت ادامه داد: »شیوه های مدرن همواره برای تصحیح 
و تسریع روش های کالسیک رایج می شوند اما این روزها 
ارائه برخی اطالعات غلط و نادرست در فضای مجازی 
باعث شده تا شیوه های ترمیمی نظیر لمینت نتواند آنطور 

که باید در جامعه مطرح شود.«
وی با بیان اینکه انجام لمینت باید توسط افراد خبره 
به  لمینت  اگر  سرامیکی  لمینت  »در  افزود:  شود  انجام 
اندک  فاصله  همین  نگیرد،  قرار  خود  درجای  درستی 
باعث ایجاد پالک میکروبی در آن شده و دندان از همان 
غذا  انباشت  دلیل  به  همچنین  و  می شود  پوسیده  ناحیه 

دهان هستیم.« بو گرفتن  شاهد 
این دندانپزشک خاطر نشان کرد: »از جمله مزایای لمینت 
به لمینت کامپوزیتی، عدم رنگ پذیری  سرامیکی نسبت 
سرامیکی  لمینت  معایب  از  و  است  زمان  طول  در  آن 
به  اشاره کرد؛  دندان ها  تراش  باال و  به هزینه  توان  می 
همین علت برخی از متخصصین لمینیت کامپوزیتی )ونیر 

کامپوزیت( را به لمینیت سرامیکی مناسب تر می دانند.«

انتشار فهرستی از آزمایش های 
ضروری تشخیصی

فهرستی   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  ایسنا: 
روند  بهبود  برای  تشخیصی  ضروری  آزمایش های  از 

بیماری ها و درمان منتشر کرد. تشخیص 
به  دسترسی  عدم  دلیل  به  افراد  از  بسیاری  امروزه 
الزم  آزمایش های  تحت  بیماری ها  تشخیصی  خدمات 
قرار نمی گیرند. همچنین بسیاری از بیماری ها به اشتباه 
بیماران  از  بسیاری  نتیجه،  در  می شود.  داده  تشخیص 
یا  نکرده  دریافت  را  خود  نیاز  مورد  درمانی  خدمات 
ممکن است بیماری شان به اشتباه تشخیص داده شود.

به طور مثال، تقریبا در سراسر جهان دیابت نوع دو 
در 4۶ درصد افراد بزرگسال تشخیص داده نمی شود که 
سالمت آنان را به خطر انداخته و هزینه باالیی را به آنان 
تحمیل می کند. همچنین تشخیص دیر هنگام بیماری های 
عفونی از قبیل HIV و سل خطر گسترش این بیماری ها 

و درمان سخت تر آن ها را افزایش می دهد.
سازمان جهانی بهداشت برای رفع این شکاف، فهرستی 
است.  کرده   منتشر  را  تشخیصی ضروری  آزمایشات  از 
بیماری ها  متداول ترین  تشخیص  برای  آزمایش ها  این 
کل  دبیر  قبریسوس«  آدهانوم  است.»تدورس  نیاز  مورد 
اولین  دقیق  تشخیص  گفت:  بهداشت  جهانی  سازمان 
نباید  است.  موثر  و  صحیح  درمان  دریافت  جهت  گام 
هیچ انسانی به دلیل نبود خدمات تشخیصی یا عدم در 

دسترس بودن آزمایشات دقیق فوت کند.
به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان جهانی بهداشت، 
این فهرست بر آزمایش های »برون تنی« )درون کشتگاهی( 
تمرکز دارد که شامل تست نمونه هایی همچون خون و 
 58 است.  آزمایش   11۳ شامل  لیست  این  است.  ادرار 
بیماری های  از  گسترده ای  انواع  تشخیص  برای  تست 
رایج انجام می شود و 55 تست دیگر برای تشخیص و 
نظارت بر بیماری های مهم همچون HIV، سل، ماالریا 

و هپاتیت B و C طراحی شده است.

تــازهها

آیا من مبتال به ام اس هستم ؟

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود موفق 
شدند خاطره یک حلزون را به حلزون دیگر منتقل کنند 

و بخشی از خاطرات فراموش شده را بازگردانند.
مدیکال اکسپرس،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
 )UCLA( زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس
در آمریکا، موفق شده اند خاطره یک حلزون را به حلزون 
دیگر منتقل کنند و با تزریق »اسید ریبونوکلئیک« یا »آر.

ان .ای«  یک حلزون به دیگری، نوعی حافظه مصنوعی 
به وجود آورند و خاطرات از دست رفته را بازگردانند.

دیوید گلنزمن نویسنده ارشد این پژوهش و استاد 
زیست شناسی یکپارچه، فیزیولوژی و نوروبیولوژی این 
دانشگاه گفت: »من فکر می کنم در آینده نه چندان دور 
بتوانیم از آر.ان .ای برای اصالح اثرات بیماری آلزایمر 

یا اختالل استرسی پس از ضایعه روانی استفاده کنیم.«
آر.ان. ای، بیشتر به عنوان یک پیام رسان سلولی شناخته 
می شود که پروتئین می سازد و دستورالعمل های دی. ان. ای 
را به بخش های دیگر سلول می برد. اکنون مشخص شده 
که آر.ان .ای، به غیر از کدگذاری پروتئین، عملکردهای 

انواع فرآیندهای سلولی درگیر در رشد و  مهم دیگری از جمله تنظیم 
بیماری را، بر عهده دارد.«

پژوهشگران در این بررسی به دم گونه ای حلزون موسوم به اپلیسیا 
شوک های الکتریکی مالیمی وارد کردند. حلزون ها پنج شوک دریافت 
کردند که هر یک 20 دقیقه طول انجامید و 24 ساعت بعد دوباره تکرار 
شد. شوک ها واکنش دفاعی حلزون را افزایش دادند که واکنشی به محافظت 
در برابر خطر احتمالی است. هنگامی که پژوهشگران، به صورت متوالی به 
حلزون ها شوک وارد کردند، دریافتند که این شوک ها، نقش محافظتی بر 
عهده دارند که به طور متوسط 50 ثانیه به طول انجامید. این گونه یادگیری، 
حساس شدگی نام دارد. حلزون هایی که شوکی دریافت نکرده بودند، تنها 

نزدیک به یک ثانیه، واکنش محافظتی نشان دادند.
دانشمندان، آر.ان .ای را یک روز پس از سری دوم شوک ها، از سیستم 
عصبی حلزون هایی که شوک دریافت کرده بودند و حلزون هایی که به 
آنها شوک وارد نشده بود، خارج کردند. سپس، آر.ان .ای گروه اول را به 
هفت حلزونی که شوکی دریافت نکرده بودند، تزریق کردند و آر.ان .ای 
گروه دوم نیز، به یک گروه کنترل شده از هفت حلزون دیگر که آنها هم 

شوکی دریافت نکرده بودند، تزریق شد.
دانشمندان دریافتند هفت حلزونی که آر.ان .ای را از حلزون هایی که 
به آنها شوک وارد شده بود، دریافت کرده بودند، یک واکنش تدافعی از 
خود نشان دادند که به طور متوسط 40 ثانیه به طول انجامید و همان گونه 
که انتظار می رفت حلزون های گروه کنترل شده، واکنش تدافعی طوالنی 

نشان ندادند.
پس از آن، پژوهشگران، آر.ان .ای را به پتری دیش های 
حاوی نورون های خارج شده از حلزون هایی که شوک 
دریافت نکرده بودند، اضافه کردند. برخی از ظرف ها، 
حاوی آر.ان .ای حلزون هایی بودند که شوک الکتریکی 
دریافت کرده بودند و برخی ظرف ها، آر.ان .ای حلزون هایی 
در  بود.  نشده  وارد  آنها  به  برداشتند که شوکی  در  را 
برخی از ظرف ها، نورون های حسی و در برخی ظرف ها، 

نورون های حرکتی قرار داشت.
هنگامی که به یک حلزون، شوک الکتریکی وارد شد، 

نورون های حسی، تحریک پذیر شدند. 
نکته جالبی که پژوهشگران کشف کردند این بود که 
افزودن آر.ان .ای حلزون هایی که به آنها شوک وارد شده 
بود، تحریک پذیری نورون های درون پتری دیش را افزایش 
داد اما این موضوع در مورد نورون های حرکتی اتفاق 
نیفتاد. افزودن آر.ان .ای از یک حلزون دیگر که شوک 
دریافت نکرده بود، این تحریک پذیری را در نورون های 

حسی ایجاد نکرد.
تاکنون، باور پژوهشگران بر این بود که خاطرات در سیناپس ها ذخیره 
می شوند اما این پژوهش، با ارائه بینش جدیدی نشان داد که خاطرات در 

هسته نورون ها ذخیره می شوند.
گلنزمن افزود: »اگر خاطرات در سیناپس ها ذخیره می شدند، آزمایش 

ما کاربرد نداشت.«
به گفته گلنزمن در آینده این امکان وجود خواهد داشت که بتوان از 
آر.ان .آی، برای بیدار و ذخیره کردن خاطراتی که در مراحل ابتدایی آلزایمر 

فراموش می شوند، استفاده کرد.
نام  به   )SfN( اعصاب  علوم  انجمن  آنالین  مجله  در  پژوهش،  این 

eNeuro به چاپ رسید. 

در دانشگاه کالیفرنیا انجام گرفت

انتقال خاطرات در حلزون ها برای ایجاد حافظه مصنوعی
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23رژیمدرمانی شماره ششصدوشصت وهفت  بیست ودو اردیبهشت نودوهفت

نگاهی به کاربردی ترین توصیه ها برای تنظیم فشارخون به بهانه روز جهانی فشارخون

از کاهش وزن تا 30 دقیقه ورزش
 ترجمه: 

سحر نیکزادی

نام  شنیدن  حتی  شاید 
روز جهانی فشار خون هم 
استرس زا و نگران  کننده به 
نظر برسد و استرس ناشی 
اما  ببرد،  از آن کمی فشار خون شما را باال 
درحقیقت این روز یک رویداد آموزشی برای 
باال بردن آگاهی و جلب نظر افکار عمومی در 
رابطه با خطرات جدی فشارخون باال و حتی 
فشارخون پایین روی سالمت کلی بدن است. 
هدف اصلی از تعیین این روز خاص، اطالع رسانی 
و آموزش شهروندان هر کشور برای جلوگیری 
از تاثیرات جبران ناپذیر این قاتل خاموش است 
که متاسفانه در جوامع مدرن امروزی همه گیر 
شده، اما فشارخون چیست و فشارخون باال چه 
اثر مخربی برای سالمت دارد و چطور می توان 
آن را کنترل کرد؟ اینها پرسش هایی هستند که 
به مناسبت روز جهانی فشارخون در این مطلب 

به آنها پاسخ داده خواهد شد.

کلیات فشارخون
زمانی که قلب شما می تپد، با هر بار تپش، فشرده 
می شود و خون را درون شریان ها یا همان عروق 
 خونی پمپاژ می کند. این نیرو با شدت عمل 
باعث ایجاد فشاری در رگ های بدن می شود 
و درحقیقت همین فشار )سیستولیک( اندازه 
و میزان فشارخون شما را تعیین می کند. فشار 
سیستولیک طبیعی و عادی زیر 120 است. به 
طور کلی، میزان فشارخون ایده آل برای یک فرد 
سالم مطابق با 129- 120 است و اگر این میزان 
139- 130 بود؛ یعنی شما در مرحله 1 یا اولیه 
ابتال به بیماری فشارخون قرار دارید. فشار 140 یا 
باال تر هم مرحله 2 نامگذاری شده و فشار 180 یا 
بیشتر هم مرحله بسیار خطرناکی است که می تواند 
برای فرد آسیب جدی و جانی دربرداشته باشد، 
اما راه های درمان فشار خون چیست؟ و چگونه 
می توانیم با ایجاد تغییراتی خود را از خطرات 
جدی ناشی از آن ایمن کنیم؟ درحقیقت درمان 
فشار خون می تواند رویکرد چندجانبه ای باشد، به 
این معنا که بیمار موظف به ایجاد تغییرات اساسی 
در رژیم غذایی، مصرف دارو و انجام ورزش و 

افزایش فعالیت های بدنی تا پایان عمر خود باشد. 
همه ما به خوبی می دانیم استفاده از داروهای 
شیمیایی برای درمان فشارخون نمی تواند به طور 
کامل بی ضرر باشد و مصرف آنها بدون عوارض 
جانبی نخواهد بود، اما خوشبختانه پیروی از یک 
نوع شیوه زندگی سالم نقش بسیار مهم و پر رنگی 

در این زمینه خواهد داشت.

توصیه های هشت گانه
1. سعی کنید وزن کم کنید و از اندازه دور کمر 
و شکم خود غافل نباشید؛ اغلب، فشارخون با 
افزایش وزن رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه وزنتان 
باال  برود، فشارخونتان هم باال تر خواهد رفت. 
زمانی که شما دچار اضافه وزن می شوید، تنفستان 
هم دچار مشکل می شود و همین موضوع یکی 
از عوامل بسیار مهم در باال رفتن فشارخونتان 
خواهد شد. پس تا می توانید وزن کم کنید تا 
چربی های اطراف شکمتان را کاهش دهید. مطمئن 
باشید حتی چند گرم هم تاثیر گذار خواهد بود.

2. به طور منظم و مستمر ورزش کنید و فعالیت 
بدنی داشته باشید؛ داشتن فعالیت بدنی منظم 

مثل 150 دقیقه ورزش در هفته یا 30 دقیقه در 
روز می تواند به میزان قابل توجهی فشارخونتان 
را کاهش دهد. توصیه به داشتن فعالیت بدنی 
مستمر از این جهت ضروری و مهم محسوب 
می شود که در صورت قطع آن و عدم تحرک 
فشارخون شما مجدد افزایش خواهد یافت. حتی 
اگر در حال حاضر هم فشارخون شما طبیعی و 
ایده آل است ورزش می تواند مانع ابتالی شما به 

بیماری فشار خون در آینده شود.
3. از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنید؛ 
استفاده از رژیم غذایی که مملو از غالت کامل 
سبوس دار، میوه ها و سبزیجات تازه، فراورده های 
لبنی کم چرب و بدون چربی های اشباع شده و 
به طرز چشمگیری  باشد می تواند  کلسترول 
فشارخونتان را کاهش دهد. مطمئنا تغییر در 
رژیم غذایی کار چندان ساده ای نخواهد بود اما 
با چند ترفند ساده می توانید خود را سریع تر با 

آن وفق دهید، برای مثال:
برای خودتان یک دفترچه داشته باشید و  	•
عادت های درست و سالم خوردن خود را 

در آن ثبت کنید.

مصرف پتاسیم را در رژیم غذایی تان افزایش  	•
دهید. پتاسیم می تواند تاثیرات سدیم روی فشار 
خون را کاهش دهد. بهترین منابع طبیعی برای 
تامین پتاسیم، میوه ها و سبزیجات تازه هستند.
هوشمندانه خرید کنید و زمانی که مشغول  	•
خرید خوراکی های مورد عالقه تان هستید به 
بر چسب پشت بسته بندی ها دقت کنید و از 
خرید و خوردن موادی که باعث باال رفتن 

فشار خونتان می شوند، بپرهیزید.
4. مصرف سدیم موجود در رژیم غذایی تان 
را کاهش دهید؛ حتی کاهش اندکی سدیم از 
رژیم غذایی  می تواند به سالمت قلبتان کمک 
کند و میزان فشارخون را کاهش دهد. برای 
کاهش سدیم، به جدول  تغذیه ای پشت بسته بندی 
خوراکی ها توجه و سعی کنید تا می توانید از 
مصرف خوراکی های فراوری شده بپرهیزید و 

تا می توانید نمک نخورید!
5. سیگار نکشید؛ کشیدن هر نخ سیگار رابطه 
مستقیمی با افزایش فشارخون  دارد. درحقیقت 
هر دقیقه ای که سیگار می کشید به همان میزان 
فشارخونتان باال خواهد رفت. پس برای حفظ جان 

خودتان هم که شده سیگار کشیدن را ترک کنید 
تا فشارخونتان به میزان عادی و طبیعی باز گردد. 
ترک سیگار احتمال ابتال به بیماری های قلبی را 
کاهش می دهد و به طرز چشمگیری سالمت 

کلی بدنتان را بهبود می بخشد.
6. مصرف کافئین را محدود کنید؛ با اینکه 
هنوز هم نقش کافئین در باال رفتن فشارخون 
بحث بر انگیز است، به طور میانگین مصرف کافئین 
می تواند در افرادی که به ندرت کافئین مصرف 
می کنند منجر به افزایش فشارخون شود. جالب 
است بدانید مصرف کافئین در افرادی که به طور 
منظم و دائمی از آن استفاده می کنند، بی  تاثیر 
است و هیچ گونه تاثیری در باال رفتن میزان فشار 
خونشان نخواهد داشت. با این حال مصرف 
طوالنی مدت کافئین می تواند تاثیر گذار باشد و 
منجر به ایجاد کمی افزایش فشارخون در فرد 

مصرف کننده شود.
7. استرس خود را کاهش دهید؛ بدون شک 
استرس مزمن در افزایش میزان فشارخون شما 
تاثیر گذار است. اگرچه برای اثبات کامل این 
موضوع به انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه 
نیاز است، مطمئنا یکی از اصلی ترین دالیل افزایش 
فشارخون استرس مزمن است. عالوه بر این 
استرس گاه به گاه هم می تواند موثر باشد. برای 
مثال زمانی که شما دچار استرس و پر خوری 
عصبی می شوید بیشتر از حد معقول می خورید 
و از غذاهای ناسالم استفاده می کنید. سعی کنید 
خود را کنترل و دلیل ایجاد استرستان را ریشه یابی 
و بر طرف کنید. برای مثال خواسته هایتان را تغییر 
دهید، روی مساله اصلی تمرکز و برای حل 
آن برنامه ریزی کنید، از عوامل محرک استرس 
بپرهیزید و سعی کنید با انجام کارها و فعالیت هایی 
که باعث تمدد ذهن و اعصابتان می  شوند خود تان 

را ریلکس و آرام کنید.
8. فشارخونتان را در منزل کنترل کرده و به 
طور منظم به پزشک مراجعه کنید؛ اندازه گیری 
و کنترل فشارخون در منزل می تواند یکی از 
تاثیر گذار ترین عوامل کاهش فشارخون باشد. در 
حقیقت این موضوع به شما و پزشکتان کمک 
می کند نظارت بهتر و بیشتری روی سالمتتان 

داشته باشید. عالوه بر این، مراجعه به موقع به 
پزشک یکی از نکات کلیدی در کنترل و کاهش 

فشارخون خواهد بود.

اگر فشارتان پایین است...
بد نیست چند توصیه مفید و کارآمد برای افرادی 
داشته باشیم که دچار فشارخون پایین هستند. به 
خاطر داشته باشید با اینکه اغلب داشتن فشار خون 
پایین نشانه بروز بیماری خاص و نگران کننده ای 
نیست، چنانچه عالئم غیرطبیعی در خود می بینید، 
توصیه می کنیم حتما با مراجعه به پزشک علت 

آن را ریشه یابی و درمان کنید.
از رژیم غذایی ای پیروی کنید که دارای میزان  	•

بیشتری نمک باشد.
تا می توانید مایعات مصرف کنید، مخصوصا  	•
در فصل گرما و زمانی که مبتال به بیماری های 
فصلی مانند آنفلوانزا یا سرما خوردگی شده اید.

برای بهبود و تقویت میزان فشارخونتان فعالیت  	•
بدنی منظمی داشته باشید و ورزش کردن را 

فراموش نکنید.
هنگام نشستن یا زمانی که از خواب بیدار  	•
می شوید کمی دقت کنید و محتاط باشید. 
برای بهبود گردش خونتان چند دقیقه قبل از 
بلند شدن پا ها و مچ پا ها را تکان دهید و به 
آرامی از سر جای خود بلند شوید. توصیه 
می کنیم قبل از بلند شدن از روی تخت چند 

دقیقه روی لبه آن بنشینید.
از بلند کردن اجسام سنگین بپرهیزید. 	•

برای مدت طوالنی در یک محل ثابت قرار  	•
نگیرید.

از دوش آب داغ آن هم برای مدتی طوالنی  	•
پرهیز کنید.

به منظور جلوگیری از کاهش فشار خون و  	•
سرگیجه ناشی از غذا خوردن سعی کنید در 
وعده های غذایی، حجم کمتری غذا بخورید 
و به جای آن تعداد دفعات غذا خوردنتان را 
بیشتر کنید. به عالوه، توصیه می کنیم مصرف 
کربوهیدرات ها را کاهش دهید و بعد از غذا 

خوردن هم کمی استراحت کنید.
webMD :منبع
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به جای خط چشم سرمه 
بزنید

برای  خانم ها  پیش  سال  هزاران 
ابروی  و  چشم  جذابیت  افزایش 
خود از پودر سنگ سرمه استفاده 
می کردند و با کمک یک شاخه نازک 
یا میله  بسیار نازک فلزی پودر نرم شده 
سنگ سرمه را به ابروها و چشم ها 
می کشیدند. پودر سرمه درست همان 
کاری را می کرد که خط  چشم های 
دکتر  گفته  به  می کند.  امروزی 
محمد فصیحی دستجردی، محقق 
طب سنتی، بهترین سرمه از سنگ 
اثمد است که به آن »سنگ مکه« هم 
اثمد  سنگ  بهترین  ولی  می گویند 
مربوط به ایران و اطراف اصفهان بوده 
که اکنون دیگر از آن اثری نیست.

به جای رژلب شیمیایی گل 
محمدی و آب چغندر را 

امتحان کنید
در طب سنتی توصیه درمانی درمورد 
رنگ لب ها یا گونه نداریم، اما اگر 
مایلید می توانید با ترکیب یک چهارم 
فنجان موم، یک چهارم فنجان روغن 
کرچک و 2 قاشق غذاخوری روغن 
این  بسازید.  طبیعی  رژلب  کنجد 
مواد را با هم ترکیب کنید و روی 
حرارت غیرمستقیم بگذارید. برای 
رنگ آمیزی آن می توانید آب چغندر 
در  را  آن  و  کنید  اضافه  آن  به  را 
یخچال بگذارید تا به خوبی ببندد. 
می توانید از گلبرگ های گل محمدی 
هم استفاده کنید. آنها را بکوبید و با 
کمی روغن نارگیل به لبتان بزنید.

به جای ادکلن و مام، 
شیرین بیان بزنید

و  عطرها  از  استفاده  جای  به 
صنعتی  خوشبوکننده  اسپری های 
از اسپری گیاهی شیرین بیان استفاده 
کافی  اسپری  این  تهیه  برای  کنید. 
است 50 گرم شیرین بیان را درون 
3 لیوان آب بجوشانید تا 1/5 لیوان 
از آب آن باقی بماند. بعد از آماده 
شدن جوشانده را صاف کنید و اجازه 
دهید خنک شود. این جوشانده را 
درون ظرفی که قابل اسپری کردن 
باشد، بریزید و روزی 3  بار آن را 
به بدن به ویژه بخش هایی که بیش 
از همه عرق می کند، اسپری کنید.

به جای رنگ شیمیایی حنا 
بگذارید

در طب سنتی ایرانی رنگ کردن مو و 
از بین بردن آثار پیری از چهره توصیه 
شده است. برای این کار به توصیه 
دکتر فصیحی، از رنگ موی مشکی 
که از پوست گردو تهیه شده می توان 
رنگ  کرد. حنا شایع ترین  استفاده 
سنتی است که عالوه بر استحکام 
پوست، نوعی رنگ ناخن و پوست 

و مو محسوب می شده است.

به جای مرطوب کننده 
روغن بنفشه استفاده کنید

برای مرطوب نگه داشتن و لطافت 
پوست از روغن گل بنفشه کمک 

بگیرید.
روشور یا سفیداب با برداشتن یک 
الیه از پوست هم سودای بدن را 
کاهش می دهد و هم یک الیه بردار 

مالیم است.

به جای شیرپاک کن ها 
روغن نارگیل بزنید

برای پاک کردن آرایش های شیمیایی 
از روی صورتتان می توانید از روغن 
نارگیل استفاده کنید. این روغن غیر 
از اینکه آرایش صورت شما و حتی 
ضدآب ها را هم پاک می کند، خواص 

درمانی فوق العاده ای دارد.

به جای ژل روغن سیاهدانه 
بزنید

قدیم  مردان  آرایش های  از  یکی 
روغن زدن به مو بود که مانند ژل 
زدن امروزی است. روغن سیاهدانه 
باعث سیاهی مو و روغن بادام باعث 

استحکام مو می شود.

27مد و زیبایی

نشان  بررسی ها  و  »آمار 
می دهد بيش از 800 ماده 
شيميايي در مواد آرايشي 
و عطرهاي صنعتي وجود 
باعث  مواد  اين  از  مدام  استفاده  و  دارد 
مي شود به مرور اين مواد جذب بدن شود. 
جذب اين مواد به طور حتم در بدن عارضه 
ايجاد مي كند. مهم ترين مساله ابتال به سرطان 
است. مواد نگهدارنده موجود در محصوالت 
كه  هستند  تركيب هايي  مهم ترين  آرايشي 
بيماري مي شوند. كارابن ها و  بروز  باعث 
فتاالت ها ارتباط مستقيمي با رشد تومورهاي 
سرطاني دارند و ديده شده خانم هايي كه 
بيشتر  مي كنند،  استفاده  زياد  مواد  اين  از 
دچار سرطان پستان مي شوند. سازمان مبارزه 
با سرطان آمريكا نشان داده در نمونه هاي 
گرفته شده از سرطان پستان ماده كارابن وجود 
بررسي هاي  به  نياز  اين مسائل  البته  دارد. 
قوي تری دارد. غير از سرطان ها، استفاده از 
مواد آرايشي به خصوص در كساني كه از سن 
پايين مصرف اين مواد را شروع مي كنند، خطر 
پيري زودرس به دنبال دارد و دليل آن هم 
نرسيدن اكسيژن  كافي به پوست است. مواد 
آرايشی تغييراتي در پوست ايجاد مي كنند 
كه عامل چروكيدگي، به خصوص در ناحيه 
پيشاني و خط خنده و اطراف چشم است. 
حساسيت از عوارض عمومي مواد آرايشي 
به خصوص مواد تقلبي و غيراستاندارد است. 
تورم، تاول، سوزش، خارش، سوزن سوزن 
شدن و كهير، لك و آكنه از عوارض اين 
مواد است.« اينها بخشي از صحبت هاي دكتر 
محمدعلي نيلفروش زاده متخصص پوست 
و رئيس انجمن متخصصان پوست  و موي 
مي توانيد  مطلب  ادامه  در  كه  است  ايران 

مشروح آن را بخوانيد.

: آيا می توان به برندهای معروف 
اطمينان كرد؟

محصول های  تولیدکننده  شرکت های  تمام 
و  مطمئن  محصولی  می  خواهند  آرایشی 
باکیفیت تولید کنند. معموال برندهای بزرگ 
و معروف تحت نظارت های دقیقی هستند و 
روال کار این گونه است که تمام ترکیب های 
و  بررسی  آزمایشگاه  در  آنها  استفاده  مورد 
آزمایش  هورمونی  گیرنده های  بر  آنها  تاثیر 
 شود. در صورتی که ترکیبات استفاده شده در 
فرموالسیون مواد آرایشی سرطان زا یا اختالل گر 
سیستم غدد درون ریز باشد، فورا وارد فهرست 
سیاه می شود. این شرکت ها معموال زیر نظر 
گروه های تحقیقاتی و سم شناسی هستند و اگر 
محصولی مورد شک قرار بگیرد، فرموالسیون 
و تمام ترکیب های موجود در آن ماده آزمایش 

می شود تا ایمنی دوز ترکیب های استفاده شده 
تایید شود. بسیاری از گردانندگان شرکت های 
آرایشی نیز خود به این مسائل احترام می گذارند 
نمی کنند  مصرف  را  ممنوعه  ترکیب های  و 
چون پیشرفت آنها در گرو اعتماد مردم است. 
امروزه تنها 40 درصد محصول های آرایشی 
حاوی مواد سمی است اما واضح است که 
به مرور و با پیشرفت  علم بر فهرست مواد 
سمی افزوده می شود و این مواد باید از روند 

تولید حذف شوند.
: چطور مطمئن شويم تركيب های 
مضر در محصول های آرايشی حذف شده 

است؟
محصول های  تولیدکننده  شرکت های  تمام 
فرموالسیون  موظفند  بهداشتی  و  آرایشی 
قید  بسته بندی  روی  را  محصول ها  کامل 
از  بسیاری  بسته بندی  روی  هنوز  البته  کند. 
یا   DEP ترکیب های  می  توانید  محصول ها 
پارابن را ببینید. انگشت اتهام در حال حاضر 
است.  رفته  نشانه  این محصول ها  به سمت 
مشکل اینجاست که گاهی جایگزین کردن ماده 
دیگری به جای ترکیب های مضر بسیار سخت 
است. مثال به جای MIT که نوعی نگهدارنده 
بسیار حساسیت زا بود، پارابن ها جایگزین شد 
اما حتی همین ترکیب   هم مشکوک به نظر 

می  رسد و در حال حاضر جایگزین دیگری 
برای آن وجود ندارد. 

: محصوالت ارگانيك قابل اعتمادتر 
هستند؟

محصوالت آرایشی ارگانیک قدمتی 2 هزار ساله 
دارد. از قرن 20 به بعد است که کارخانجات 
لوازم آرایش شیمیایی راه اندازی شدند به مرور 
طرفداران محصوالت ارگانیک کم شد اما پیش 
از آن تمام خانم ها از گیاهان و ترکیبات طبیعی 
برای زیباتر شدن کمک می گرفتند. در مصر 
حضرت  میالد  از  قبل  سال  هزار   3 باستان 
مسیح)ع( زنان روغن های گیاهی مانند پالم، 
روغن زیتون و گردو را با گیاهان معطر مخلوط 
و از آن برای محافظت از پوست خود در برابر 
آفتاب و پیشگیری از چین وچروک استفاده 
باستان  می کردند. در دست نوشته های یونان 
یاس  و گل  با مصرف گالب  رابطه  در  نیز 
یافت  مطالبی  چین وچروک ها  کاهش  برای 
روشن  پوستی  داشتن  رم  در  است.  شده 
زنان  دلیل  همین  به  بود.  زنان  زیبایی  نماد 
آمیدون برنج را با کارمین مخلوط می کردند 
و به پوستشان می زدند. برای حفظ زیبایی و 
طراوت پوست صورت هم ماسک هایی از جو 
و پیاز و عسل درست می کردند. آب انگور 
نیز به دلیل خواص ضدپیری میان زنان این 

سرزمین طرفداران بسیاری داشت .به مرور با 
گذر از قرون وسطی و اتمام قرن 19 با ایجاد 
کارخانجات صنعتی استفاده از مواد شیمیایی 
در لوازم آرایشی و محصوالت شستشو رواج 
یافت و به دلیل استفاده راحت تر و تنوع بیشتر 
این مواد جایگزین مواد طبیعی شد. در قرن 
21 با شناسایی عوارض ناشی از مصرف مواد 
آرایشی شیمیایی بر پوست و ارگان ها برخی 
برندها که پیش از آن نیز محصوالت آرایشی 
خانگی عرضه می کردند محصوالت آرایشی 
ارگانیک را در قالب برند وارد بازار کردند. 
در سال 2002 میالدی استانداردی با عنوان 
COSMOS-Standard برای این برند ها 
در نظر گرفته شد و از سال 2009 میالدی تعداد 
شرکت های تولید کننده محصوالت ارگانیک 

روزبه روز افزایش یافت.
آرايشی  محصوالت  بايد  چرا   :

ارگانيك استفاده كنيم؟
زنبور  موم  از  ارگانیک  محصوالت  بیشتر 
اسانس گل ها  و  گیاهی  و روغن های  عسل 
و ادویه جات یا پیگمنت های معدنی ساخته 
شده اند و حاوی ترکیباتی با منشاء نفتی مثل 
روغن های معدنی، سیلیکون، نیترات و فلزات 
سنگین و... نیستند. این مواد که به وفور در مواد 
آرایشی کالسیک یافت می شوند، مسمومیت زا 

هستند. ترکیبات شیمیایی برخالف تصور عامه 
مردم در سطح پوست باقی نمی مانند و جذب 
الیه های عمقی تر شده و در بدن ذخیره می شوند. 
ترکیبات  شیمیایی،  ترکیبات  با  مقایسه  در 
اسیدهای  و  گیاهی  مانند روغن های  طبیعی 
چرب موجود در مواد آرایش ارگانیک روی 
بافت هیدرولیک سطحی پوست تاثیر مثبت 
می گذارند و سبب نرمی و لطافت می شوند. 
نیترات  سیلیکون،  شیمیایی،  نگهدارنده های 
آرایشی  مواد  در  موجود  سنگین  فلزات  و 
کالسیک تجمع ویتامین C را در بدن کاهش 
می دهند، سبب تخریب پروتئین های سلولی 
می شوند و متابولیسم سلولی را کند خواهند 
 کرد. پاروکسینزوات هم ترکیبی شیمیایی است 
که به شدت محرک پوست و چشم است و 
باعث حساسیت های تماسی می شود. ترکیبات 
رنگی مخصوصا آنهایی که در رژلب استفاده 
و توسط خانم ها بلعیده می شود نیز برای افراد 
مبتال به آسم، اگزما و افراد حساس به آسپیرین 
مضر است. این ترکیبات از جمله دالیل ابتالی 
کودکان به بیش فعالی، سردردهای شدید، تاری 
 دید، ریزش اشک و آب ریزش بینی  شناخته 
شده است. مواد آرایشی ارگانیک در مقایسه 
با مواد آرایشی کالسیک، ترکیبات شیمیایی 
به  کمتری  آسیب  درنتیجه  و  دارند  کمتری 
پوست می رسانند و برای پوست مغذی ترند. 
بررسی های بسیاری نشان داده با حذف بسیاری 
از مواد شیمیایی مخصوصا مواد شیمیایی نفتی 
ناراحتی های پوستی از جمله آکنه، درماتیت 
کاهش  حساسییت ها  و  التهاب ها  تماسی، 

می یابد.
به گفته محققان، اپیدرم ساالنه بیش از 2 کیلوگرم 
ترکیبات آرایشی را به خود جذب می کند و 
این موضوع بر سالمت افراد تاثیر منفی دارد. 
این ترکیبات نه تنها سالمت بشر، بلکه سالمت 
سیاره زمین را هم تهدید می کنند. فتاالت ها 
درنهایت می توانند وارد آب رودخانه ها، دریاها 
و حتی شیر گاوها و بدن ماهی ها شوند. در 

 World Wide سال 2006 میالدی سازمان
Fund for Nature پس از آزمایش روی 
اعالم  اروپا  در  رفته  فروش  به  غذایی  مواد 
کرد میزان فتاالت های یافت شده در گوشت، 
شیر، مواد لبنی و حتی گوشت ماهی ها، بسیار 
باالست. این ترکیبات باعث بروز اختالالت 

هورمونی، حساسیت و آسم می شوند.
: هنگام خريد مواد آرايشی ارگانيك 

بايد به چه نكاتی توجه كرد؟
بهترین نوع مواد آرایشی ارگانیک آنهایی هستند 
که 95 درصد ترکیبات طبیعی و کمتر از 10 
درصد افزودنی و نگهدارنده شیمیایی دارند. 
مواد آرایشی ارگانیک حاوی رنگدانه، اسانس 
و... شیمیایی نیستند و تماما از ترکیبات طبیعی 
به دست آمده اند. در مواد آرایشی کالسیک 
معموال از پارابن برای نگهداری استفاده می شود 
اما بررسی های بسیاری نشان داده این مواد برای 
سالمت مضر است و به گفته محققان دانشگاه 
ریدنیگ در سال 2004 میالدی، می تواند منشاء 
ابتال به سرطان پستان باشد. در این تحقیق 
20 تومور سرطان پستان مورد بررسی قرار 
گرفت و مشخص شد 18 مورد حاوی پارابن 
است. هنگام خرید محصوالت ارگانیک باید به 
ترکیبات ماده آرایشی نگاهی بیندازید. در یک 
محصول باکیفیت حداقل بیش از 75 درصد 
ترکیبات تشکیل دهنده باید طبیعی باشد. به 
تاریخ انقضا نیز توجه کنید. در صورتی که تاریخ 
انقضا یک ساله است؛ یعنی کیفیت ماده آرایشی 
ارگانیک پایین و حاوی مواد نگهدارنده  های 
شیمیایی مانند فتاالت هاست. گرچه تمام لوازم 
ارگانیک مواد نگهدارنده دارند، آن گروه که 
تاریخ انقضای 6 تا 9 ماهه دارند حاوی مواد 

نگهدارنده شیمیایی کمتری هستند.
و  كنترل  تحت  اين محصوالت   :

نظارت هستند؟
درست است که پایه لوازم آرایش ارگانیک 
مواد طیبعی است، این موضوع بهانه ای برای 
فرار از نظارت نیست. در لوازم آرایش ارگانیک 
از ترکیبات گیاهی استفاده شده و برخالف 
مواد آرایشی کالسیک نظارت ها باید دقیق تر 
باشد. کنترل از مزرعه و از بخش  کشاورزی 
که در آن ترکیبات اولیه به عمل می آید، شروع 
می شود. در اروپا و آمریکا استانداردهای خاصی 
به برند های تولید کننده محصوالت ارگانیک 
داده می شود که نشانه کیفیت و سالمت این 

محصوالت است.
ارگانيك  آرايشی  مواد  چرا   :

گرانقيمت تر هستند؟
الزاما همیشه این طور نیست ولی به طور حتم 
از  گرانقیمت تر  باکیفیت  طبیعی  ترکیبات 
ترکیبات شیمیایی هستند. امروزه شعار »مصرف 

کمتر اما باکیفیت تر« طرفداران بیشتری دارد.

هشدار دكتر محمدعلي نيلفروش زاده متخصص پوست درباره تركيبات مضر محصوالت آرايشي

آرايش زياد، پيري زودرس مي آورد!
غير از سرطان ها، 
استفاده از مواد 
آرايشي به خصوص 
در كساني كه از سن 
پايين مصرف اين مواد را شروع 
مي كنند، خطر پيري زودرس به 
دنبال دارد و دليل آن هم نرسيدن 
اكسيژن  كافي به پوست است. 
اپيدرم ساالنه بيش از 2 كيلوگرم 
تركيبات آرايشی را به خود جذب 
می كند و اين موضوع بر سالمت 
افراد تاثير منفی دارد

شماره ششصدوشصت وهفت  بیست ودو اردیبهشت نودوهفت

مواد طبيعی را جايگزين مواد شيميايی كنيد
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