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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

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

چین با کمک یک 
متخصص ایرانی 

داروی ماالریا ساخت

از قاروره ای شیرین 
تا مخدری سیاسی

ـر  ـَ ِشـک

شکر این ماده سفید خوش طعم، این بلور به ظاهر بی خطر و بی ضرر
این منبع الیزال کالری سریع االثر در جامعه انسانی چه می کند؟ 

چرا شکر اینقدر محبوب است و چرا تقریبا می توان در هر غذایی آن را یافت؟ 
با این میزان شکر در مواد غذایی چه باید کرد؟



یادداشت وارده

مزدک دانشور
پزشک و انسا ن شناس پزشکی 

شکر این ماده سفید خوش طعم، این بلور به ظاهر 
بی خطر و بی ضرر، این منبع الیزال کالری سریع االثر 

در جامعه انسانی چه می کند؟ چرا شکر اینقدر محبوب 
است و چرا تقریبا می توان در هر غذایی آن را یافت؟ 

باید با این میزان شکر در مواد غذایی چه کرد؟
شکر به طرز عجیبی باعث تحریک قسمت هایی در مغز 
می شود که هنگام مصرف نیکوتین، کوکائین و الکل فعال 
می شوند. شکر موجب ترشح انتقال دهنده های عصبی چون 
دوپامین می شود و لذت و پاداش می آفریند. شکر به قول 
»سیدنی مینتز« یکی از مواد اعتیادزایی )چون تنباکو، چای، 
قهوه و رام( بود که از مناطق گرمسیری به دست می آمد و 
در ترکیب با مواد باال، مصرف کنندگانش را سحر می کرد. 
)در سیگار کمل، تنباکو را با شکر مخلوط می کنند؛ چای 
و قهوه بدون اضافه کردن شکر معنایی ندارند؛ همراه با 

شراب هم شکالت مصرف می شود.(
نوزادان و کودکان خردسال به مثابه مغزهایی ساده که 
فرهنگ هنوز در آنها منابع لذت و درد را تحت کنترل 
خود ندارد، بسیار بیشتر از بزرگساالن تحت تأثیر قندهای 
ساده قرار می گیرند. در میان غذاها، موادی که حاوی شکر 
باال و فرآروی شده اند، بیشترین تأثیر فوری را بر کودکان 
دارند. این ماده کودکان را شاد می کند، پریشانی شان را 

آرام می کند و درد را تسکین می دهد.
تجربه زیسته دندانپزشک کودکان هم این مسأله را تأیید 
می کند، به خصوص که پس از کشیدن دندان های شیری، 
صرف بستنی توصیه اصلی است! با این همه ادبیات پژوهشی 
در رابطه با اعتیادآوری شکر به شدت اندک است. بی آنکه 
به تئوری توهم توطئه میدان داده شود، این نکته را باید در 
نظر گرفت که تا سالیان دراز کمپانی های تولید مواد غذایی 
بودجه های کالن برای تحقیقاتی اختصاص می دادند که 
چربی را عامل اصلی مشکالت سالمتی معرفی کند و شکر 
تا جایی که ممکن است در حاشیه باقی بماند. در همین 
راستا بی دلیل نیست که تحقیقات مربوط به تأثیرات ُسکرآورِ 
شکر کم تعداد باشد. به عنوان یک واقعیت اجتماعی می توان 
به پیشنهاد سازمان الکلی های گمنام به اعضای خود استناد 
کرد که وقتی میل به نوشیدن الکل در آنها غلیان کرد، با 
مصرف شکالت و شیرینی آن را از سر بگذرانند. همین 
خصلت تخدیری شکر است که در شرایط خاص اجتماعی 
مصرف باالی آن را توجیه می کند. در سال های صنعت و 
امپراتوری، به قول هابسبام، انگلستان کارخانه جهان بود و 
تولید صنعتی آن از هر کشور دیگری باالتر شکر، چای و 
نان چاودار در میانه کار نه فقط کالری مورد نیاز را تأمین 
می کرد که لحظه ای از آرامش و فراغت حاصل می کرد تا 
مغز اندکی آرام گیرد و به هوای چاشت بعدی فرسایش 
کار تکراری را حس نکند. به همین ترتیب در سال های 
رکود اقتصادی 1929-1936 به گفته روزنامه نگاران آن 
سال ها مردم وقتی کمترین پولی به دست می آوردند، آن 
را خرج شیرینی می کردند. در سال های رکود اقتصادی 
2008 نیز تنها بخشی از اقتصاد که رونق را تجربه می کرد، 
تولید کنندگان شکالت و شیرینی بودند. در ایران نیز در 
تمامی سال های جنگ بخشی از کالری توزیع شده به 
واسطه سیستم کوپنی )یا نام کمتر آشنای کاالبرگی( شکر 
فرآوری شده بود. انرژی و رضایتی توأمان؛ اگر تخدیر 

را کلمه ای سنگین برای این وضعیت به شمار بیاوریم!

قاروره شیرین
اولین آزمایشگاه پزشکان دهانشان بود! این جمله یکی 
از آشناترین جمالت کلیدی در اوایل تحصیل پزشکان 

است. در هنگامی که شیوه های نوین تشخیص پا به عرصه 
نگذاشته بود، حکیمان قدیم باید ازخودگذشتگی بسیاری 
به خرج می دادند و ادرار مریض را در برخی بیماری ها به 
دهان می بردند و از مزه آن حال و احوال بیمار را می یافتند. 
اگر این ادرار )یا به زبان آن روز قاروره( مزه ای شیرین 

داشت، بیماری قند تشخیص داده می شد. 
این تشخیص پزشکی در غرب پس از ورود شکر به 
زندگی ثروتمندان گسترش یافت. توماس ویلیس مشاور 
پزشکی شاه در اوایل دهه 1670 میالدی این مزه شیرین را 
چنین توصیف کرده است: »فوق العاده شیرین مثل شکر یا 
عسل! و آن را ادراری شیطانی نام گذاشت. نامی بی رحمانه 
برای چنین ادرار خوش طعمی! دیابت شیرین و همتای 
دردناکش نقرس در آن روزگاران بیماری صاحبان قدرت و 
ثروت به حساب می آمد و یا در فرودستان حادث نمی شد 
و اگر هم بروزی داشت، کسی آن را تشخیص نمی داد. 

به هر حال باید پذیرفت که بهای مزه کردن قاروره 
همواره بسیار باال بوده است و آنچه در تاریخ باقی مانده، 

طعم ادرار فرادستان است!

به کجا می رویم یا باید به کجا برویم؟
با اجتماعی تر مصرف شدن شکر می توان حدس زد که 
بیماری های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا کند. فقط 50 سال 
پس از دکتر ویلیس، فردریک اسلر به زنانی که می خواستند 
اندامی متناسب داشته باشند، توصیه کرد که »اعتدال پیشه 

کنند و از مصرف بیش از حد شکر پرهیز کنند.« 
با این همه تا به امروز »میانه روی و اعتدال« چه در بعد 
سیاسی و چه در وجه مصرف غذا چندان معنای روشنی 
ندارد. چرا که در قرن هجدهم میانگین مصرف شکر در 
انگلستان حدود 2 کیلوگرم بود و در حال حاضر ایران به 

33 کیلوگرم در سال رسیده است. 
اگر در آن روزگار شکر به صورت آشکار در غذاها 
استفاده می شد، در حال حاضر کمپانی های قدرتمند تغذیه 
تالش می کنند که میزان قندی که به غذاها اضافه می کنند، 

پنهان بماند! 
در انگلستان اجبار کمپانی ها به چسباندن »برچسب 
واقعیت های غذایی« همواره با مخالفت هایی روبه رو شده 
است و کمپانی ها تالش می کنند که واقعیت ها را با بازی های 

حتی رذیالنه بپوشانند. 
مثال از خطوط بسیار ریز استفاده کنند که خواندن آن 
برای مشتریان تقریبا محال است و یا به جای ایجاد یک 
معیار مشخص )مثال 100 گرم( از معیارهای مبهم مثل هر 
سهم )15 گرم( استفاده کنند و یا حتی قند موجود در مواد 

غذایی را به نام های دیگری ذکر کنند. 

نظام ملی سالمت انگلستان )NHS( تمامی نام های 
گلوکز، ساکاروز، مالتوز، شربت ذرت، فروکتوز، مالت، 
مالس، hydrolyzed starch  و حتی عسل را در ذیل 
عنوان کلی شکر طبقه بندی می کند و برای میزان آن در 
مواد غذایی محدودیت های مشخصی را خواهان است. این 
سازمان معتبر میزان 22 گرم انواع شکر در 100 گرم غذا را 
بسیار باال می داند و خواهان کم کردن میزان شکر به حداکثر 
5 گرم در 100 گرم مواد غذایی است. رهنمود این سازمان 
برای مصرف کلی شکر در شبانه روز نیز حداکثر 30 گرم 
برای افراد باالی 11 سال است! در نهایت تعجب )برای 
مخاطبان ایرانی( این سازمان آب میوه های تازه و شیرین را 
نیز به علت آزاد شدن قند موجود در میوه ها هنگام فشرده 
شدن، چندان مناسب حال به خصوص کودکان نمی داند و 

به جای آن مصرف میوه ها را ارجح می داند.
آمار تولید و واردات شکر در ایران بنا به منابع رسمی 
همواره رو به افزایش بوده، اگر چه فراز و نشیب هایی را 
هم طی کرده است. به این معنا که مصرف سرانه از میانگین 
زیر 25 کیلوگرم در فاصله 1375-1384 به میانگین باالی 

30 کیلوگرم در ده سال بعد رسیده است. این گشایش در 
مصرف، با آغاز دولت احمدی  نژاد کلید خورده و به رغم 

باال و پایین ها، سیر صعودی داشته است.
 این آمار البته یک نکته نادیده دیگر هم دارد و آن 
افزایش تقریبا دوبرابری عسل در بین سال های 1395-1390 
است. بسیاری از خانواده  های ایرانی به سبب تبلیغات طب 
سنتی، مصرف عسل را افزایش داده اند بی آنکه از شباهت 

آن به شکر آگاه باشند.
 بسیاری از ایرانیان نمی دانند که شکر در ماست، آب 
میوه های صنعتی، کره های مختلف، کرن فلکس های صبحانه 
و حتی در سس های کچاب به میزان زیادی موجود است 
و در حال آلوده کردن زندگی آنان. دولت نیز بی اعتنا به 
این روند فقط بر درمان محوری تأکید دارد و به تزریق 

پول به طرح تحول سالمت ادامه می دهد.
برای آنکه در انتقاد صرف باقی نمانیم، می توان از راه 
حل هایی که انجمن سالمت عمومی انگلستان)PHE( ارائه 
داده است برای پیشرفت در مسیر کاهش شکر استفاده کنیم. 
این انجمن پیشنهاد داده که تغییر اساسی در ترکیب مواد 
غذایی با هدف کاهش شکر در آنها صورت گیرد. همچنین 
می توان به تغییر و کاهش در اندازه و میزان کالری موجود 

در یک وعده یا بسته غذایی نیز اندیشید. 
در عین حال باید به فکر تغییر ذائقه شهروندان نیز بود 
و با آگاهی رسانی و تبلیغات موثر آنها را به خرید غذاهای 

سالم تر و با میزان کمتر شکر تشویق کرد.

سخن آخر
سیدنی مینتز مورخ اجتماعی و نویسنده کتاب شیرینی 
و قدرت، حق داشت که »شکر سفید با ریسمانی خونین از 
دل تاریخ به زندگی امروز ما وارد شده است.« کشتزارهای 
بی کران نیشکر در جزایر کارائیب و شمال برزیل فقط به 
خاطر زیبایی شان مورد تحسین نیستند، بلکه تاریخی از رنج و 
شالق و عرق را در خود پنهان دارند. رنجی تاریخی که هنگام 
چشیدن شیرینی شکر در یک پودینگ خوش طعم به آسانی 
آن را فراموش می کنیم یا از آن بدتر نادیده می گیریم.«شکر این 
ماده سفید معصوم، با سفری به این سوی اقیانوس اطلس در 
به حرکت درآوردن چرخ های انقالب صنعتی نقشی اساسی 
داشت. ماده ای که آرامش بخش بود و در عین حال کالری 
مورد نیاز برای تحرک عضالنی کارگرانی را فراهم می آورد 
که با بدن های الغر و صورت های تکیده شان عمری حداکثر 
35 ساله را تجربه می کردند.شاید فیلم هایی که از روی آثار 
دیکنز ساخته شده با تخیل امروز دستکاری شده باشد، اما 
اکثر این فرودستان با دندان هایی به شدت تخریب شده به 
نمایش درمی آیند. اگر داغ بردگی را بر پوست بردگان آفریقایی 

نقش می کردند، داغ انقالب صنعتی را می توان در دندان های 
به شدت تخریب شده از مصرف شکر کارگران رصد کرد.

شکر با مزه فوق العاده اش  که در عین مسکن بودن، محرک نیز 
هست ، می تواند تقریبا به هر ماده غذایی اضافه شود بی آنکه مزه 
اصلی آن ماده را تحت تأثیر قرار بدهد. کمپانی های تولید  کننده 
مواد غذایی به درستی اثر اعتیادآور شکر را شناخته اند و با 
ارزان شدن هرچه بیشتر این ماده سکرآور، آن را تقریبا به 
هر ماده ای اضافه می کنند؛ در برابر مقررات گذاری بر اضافه 
کردن شکر می ایستند؛ محققان و پژوهشگران بسیاری را برای 
پوشاندن اثرات منفی شکر به خدمت خود درمی آورند؛ با 
تبلیغات لجام گسیخته و تهاجمی، افراد و جوامع بیشتری را 
به خیل مصرف کنندگان شکر اضافه می کنند.مصرف شکر و 
عوارض اجتناب ناپذیر آن دیگر مختص فرادستان و ثروتمندان 
نیست، بلکه با اجتماعی شدن مصرف شکر، بیماری ها نیز 
گسترش بیشتری می یابند. چاقی همه گیر، شیوع باالی دیابت 
نوع دوم، بیماری های قلب و عروق و دیگر بیماری های 
متابولیک از پیامدهای مصرف باالی شکر در جوامع انسانی 
است. پیامدهایی که به صورت فردی راه حلی ندارند و 
شعارهای »خود مراقبتی« وزارت بهداشت ایران تکافوی آن 
را نمی دهد. شکر کاالی صرف نیست. یک پدیده تاریخی، 
اجتماعی و حتی سیاسی است و باید در همه این عرصه ها 
به جدال با آن برخاست. جدالی که معنای مقررات در برابر 
بازار آزاد است، معنای همبستگی اجتماعی در برابر مصرف 

خودخواهانه، و البته معنابخش جهانی عادالنه تر و بهتر.

بررسی اقدامات انجام شده برای 
صرفه جویی در منابع طرح تحول

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »در نشست 
عصر سه شنبه گزارشی از راهکارهای منتج به صرفه جویی 
پارلمانی وزارت  معاون  از سوی  تحول  منابع طرح  در 

ارائه شد.« بهداشت به کمیسیون 
احمد همتی در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت 
با بیان اینکه گزارشی از روند اجرای طرح تحول سالمت 
توسط ابراهیم گلمکانی معاون پارلمانی وزارت بهداشت، 
شد،  ارائه  امروز  نشست  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
و  منابع  در  صرفه جویی  به  راجع  گزارش  »این  گفت: 
راهکارهای منتج و اقدامات انجام شده برای صرفه جویی 
در منابع طرح تحول سالمت بود که در چند ماه اخیر 

صورت گرفته است.«
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، افزود: 
اساس  بر  بتوان  تا  دهند  ادامه  روند  این  به  شد  »مقرر 
آنها هزینه ها را کاهش داد و از سویی منابعی که قانون 
تخصیص  کمیسیون  همکاری  و  تالش  با  کرده  مصوب 
یابد تا در سال جاری با مشکل کمتری مواجه شوند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، افزود: »در گزارش مذکور کنترل برای مراجعه 
کنترل  بیمارستان ها،  در  ویزیت  حق  تعدیل  و  بیماران 
بی رویه  انجام  از  جلوگیری  و  پاراکلینک  هزینه های 
برای  شده  انجام  موثر  جمله  اقدامات  آزمایش ها   از 

صرفه جویی در منابع طرح تحول سالمت بود.«

آیا سرمایه گذاری خارجی 
رافع مشکالت صنعت دارو است؟

از  استفاده  بهداشت مجلس گفت:»با  عضو کمیسیون 
وام هایی که به عنوان فاینانس و ارز در برنامه ششم و 
بودجه سال 97 تخصیص داده شده، می توان مشکالت 

حوزه دارو را رفع کرد.«
کاالی  از  حمایت  سال  در  اینکه  بیان  با  ترکی  اکبر 
ایرانی باید توجه به تولید دارو و افزایش کیفیت داروهای 
تولید داخل در دستور کار قرار گیرد، گفت: »حدود 75 
طور  به  البته  است.  داخل  تولید  کشور  مصرفی  داروی 
معمول مواد اولیه داروها وارداتی است که با انجام یک 
و  عرضه  داخل  تولید  نام  به  داروها  در  تغییرات  دو  تا 
داروهای  اغلب  اینکه  بیان  با  وی   می رسد.«  فروش  به 
تولید داخل استانداردهای الزم را دارند، افزود: »حتی به 
کشورهایی مانند روسیه دارو صادر می شود که از کیفیت 
الزم نیز برخوردار هستند.« ترکی در رابطه با کمبود یا 
وزارت  »مسئوالن  در کشور، گفت:  داروها  برخی  نبود 
بهداشت بر این باورند که تغییری در روند ارائه و عرضه 
دارو به وجود نیامده و داروهای اساسی بیماران را تامین 
کشور  دارویی  بازار  در  که  آنچه  عمل  در  اما  کرده ایم 
مشاهده می کنیم، در برخی موارد این کمبودها احساس 
می شود.« این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: »این 
کمبودها ممکن است به سبب تغییرات ارزی اخیر باشد 
البته احتمال دارد دارو به اندازه کافی در کشور وجود 
داشته باشد اما به سبب تغییرات ارزی انبار کنند تا آن 
را به مبلغ بسیار گزافی به فروش برسانند.« ترکی ادامه 
داد: «انتظار می رود وزارت بهداشت نظارت مناسب را 
برای این امر داشته باشد تا روند تامین داروی بیماران 
به ویژه بیماران تاالسمی با مشکل مواجه نشود.« نماینده 
با  فریدونشهر و چادگان در مجلس دهم   فریدن،  مردم 
بیان اینکه تحریم ها تاثیر چندانی بر بازار دارویی کشور 
ندارد، گفت: »عمده داروهای وارداتی از کشورهای هند 
و روسیه است که به تحریم ها اعتنایی نمی کنند هر چند 
ایجاد  نیز محدویت هایی  ممکن است در برخی موارد 
شود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، افزود: »بر اساس گزارش ها کشور روسیه تمامی 
مارکتینگ دارویی هایتک خود را از ایران وارد می کند 
مراوداتی  نیز  قطر  مانند  عربی  کشورهای  همچنین  و 
در  وی  است.«  داشته  هایتک  داروی  واردات  برای  را 
رابطه با کیفیت داروهای تولید داخل، گفت: »داروهای 
هایتک و اغلب داروهای تولید داخل رقابت نزدیکی با 
ششم  برنامه  در  دلیل  همین  به  دارد  خارجی  داروهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا 
و  تولید  از  حمایت  ضمن  کردیم  موظف  را   ) دارو  و 
عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را تنها 
به داروهای ژنریک اختصاص دهد و داروهایی که در 
طرح ژنریک وجود ندارند حمایت بیمه ای از آنها انجام 
نمی شود.«نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
اینکه داروهای تولید داخل و  با تاکید بر  مجلس دهم، 
خارجی تفاوت فاحشی با هم ندارند، ادامه داد: »برای 
کیفیت  افزایش  به  نسبت  است  بهتر  خودکفایی  تحقق 
داروهای داخلی اقدام کرد.« عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه بدهی بیمه ها 
به شرکت هایی دارویی نقدینگی و توان آنها را کاهش داده 
است، تصریح کرد: »با استفاده از وام هایی که به عنوان 
فاینانس و ارز در برنامه ششم و بودجه سال 97 تخصیص 

داده شود می توان مشکالت حوزه دارو را رفع کرد.«

خانه ملت

شکر از قاروره ای شیرین تا مخدری سیاسی

رئیس اداره اورژانس هوایی کشور با اشاره به راه اندازی 
با همکاری وزارت  از سال 79 در کشور  اورژانس هوایی 
بهداشت و وزارت دفاع، از انتقال بیش از 20 هزار مصدوم 
و بیمار به مراکز درمانی کشور توسط اورژانس هوایی از زمان 

راه اندازی تا کنون خبر داد.
محمد سرور با بیان این مطلب، اظهار داشت: »از ابتدای 
آغاز طرح تحول سالمت تا پایان سال گذشته، 7225 ماموریت 
توسط اورژانس هوایی انجام و 10620 بیمار و مصدوم به 
مراکز درمانی منتقل شده است.« وی با بیان اینکه تا قبل از 
آغاز طرح تحول سالمت، 5 پایگاه اورژانس هوایی در کشور 
اورژانس  پایگاه  »در حال حاضر 33  افزود:  وجود داشت، 
هوایی در کشور فعال است که در هفته آینده به 38 پایگاه 

افزایش می یابد.«
رئیس اداره اورژانس هوایی کشور گفت: »6 بالگرد جدید 

اورژانس هوایی خریداری و در برخی از مناطق کشور از جمله گناباد، 
تهران، کرج، ایرانشهر و سمنان مستقر می شوند همچنین بر اساس توافقات 
انجام شده 2 فروند بالگرد جدید دیگر خریداری شده که به زودی به 

ظرفیت کشور اضافه می شوند.«
سرور به تشریح عملیات  اورژانس هوایی از آغاز طرح تحول سالمت 
و  کل مصدومان  تعداد  از  درصد   56« یادآور شد:  و  پرداخت  کنون  تا 

بیماران انتقال داده شده مربوط به حوادث ترافیکی و 25 درصد 
مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده اند همچنین 10 درصد از 
ماموریت های اورژانس هوایی مربوط به انتقال مادران باردار، 
6 درصد از ماموریت ها مربوط به بیماران قلبی و افراد دچار 
سکته قلبی شده و 3 درصد نیز مربوط به بیماران دچار سکته 
مغزی شده بوده اند.« وی در خصوص پایگاه هایی که بیشترین 
ماموریت اورژانس هوایی را در سال 96 انجام داده اند، گفت: 
»پایگاه اورژانس هوایی تهران با 343 ماموریت، پایگاه اورژانس 
هوایی الیگودرز با 322 ماموریت و پایگاه اورژانس هوایی ایالم 
با 184 ماموریت توانسته اند در سال 96، در رده اول تا سوم 

فعال ترین پایگاه های اورژانس کشور قرار بگیرند.«
رئیس اداره اورژانس هوایی کشور در پایان یادآور شد: »در 
پایگاه اورژانس هوایی الیگودرز لرستان که تعداد ماموریت های 
آن در سال 96 در رده دوم قرار داشته، 70 درصد از ماموریت ها 
با توجه به صعب العبور بودن مسیرها و عدم امکان تردد آمبوالنس، مربوط 
به انتقال مادران باردار بوده و از زمان راه اندازی این پایگاه تا کنون، مرگ 

مادران باردار در این منطقه از کشور، 50 درصد کاهش یافته است.«

رئیس اداره اورژانس هوایی کشور عنوان کرد:

انتقال بیش از 20 هزار مصدوم و بیمار توسط اورژانس هوایی در کشور
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سهم ۲۵ درصدی چین از واردات 
ماده اولیه دارویی به ایران

مهر: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو سهم کشور چین از میزان واردات ماده اولیه برای 

تولید دارو در کشورمان را، اعالم کرد. 
ماده  واردات  رقم  اینکه  بر  تأکید  با  برندگی  اکبر 
تا   ۶۵۰ بین  دارو،  تولید  برای  کشور  به  دارویی  اولیه 
7۰۰ میلیون دالر است، گفت: »سهم کشور چین از این 
مقدار واردات ماده اولیه دارویی، فقط 2۵ درصد است.«
وی افزود: »در واردات ماده اولیه دارویی به کشور، 
ضوابط کنترلی شدید صورت می گیرد، به طوری که مالک 
آمریکا  دارویی  کتاب  وارداتی،  محصول  تأیید  برای  ما 
اولیه  ماده  هر  شده  نوشته  کتاب  این  در  زیرا  است؛ 

دارویی چه مشخصاتی داشته باشد.«
برندگی ادامه داد: »در حال حاضر کشورهای هند و 
چین در تولید ماده اولیه دارویی، سهم باالیی در جهان 
تأییدیه های  ما، داشتن  بااین حال، شرط واردات  دارند. 
بین المللی سازمان غذا و داروی آمریکا و سازمان نظارتی 

اروپا است.«
 برندگی گفت: »پرونده های دارویی در داخل به دقت 
بررسی و بر روی ماده مؤثره، آزمایش های الزم انجام 
همخوانی  دارو،  اصلی  برند  با  آن  کیفیت  تا  می شود 

باشد.« داشته 

چین با کمک یک متخصص ایرانی 
داروی ماالریا ساخت

ایرنا: محققان علم ژنتیک دانشگاه »جیاوتونگ« شانگهای با 
همکاری یک متخصص ایرانی موفق شدند با دست ورزی ژنتیکی 
گیاه »آرتمیسیا« تولید ماده موثر»آرتمیسینین« به عنوان موثرترین 

داروی مبارزه با ماالریا را تا سه برابر افزایش دهند.
دانیال حسنی فوق تخصص ژنتیک و فارغ التحصیل این دانشگاه 
فعالیت  پروژه  این  در  پژوهشی  استادیار  و  به عنوان محقق  که 
می کند در این ارتباط گفت: »ماالریا ساالنه حدود 44۰ هزار نفر 
را در سراسر دنیا به کام مرگ می کشاند و دانشمندان امیدوارند 
بتوانند با افزایش تولید آرتیمیسینین در این گیاه نیاز جهانی به 

این ماده را برطرف کنند.«
وی افزود: »در حال حاضر بذرهای دست ورزی شده این گیاه 
به منظور کاشت و مصرف به ماداگاسکار که دارای بیشترین سطح 
زیر کشت این گیاه در آفریقا است، فرستاده شده است. این ماده 
بنام »یویوتو« در طی  که در سال 1972 توسط شبمیدان چینی 
توانسته  بود،  شده  کشف  چینی  داروهای  روی  وی  آزمایشات 
است تا کنون جان میلیون ها نفر را در سراسر دنیا نجات دهد.«

حسنی در ادامه از تولید قرص هایی به شکل آبنبات که حاوی 
آرتیمیسینین و اسانس نعناع هستند خبر داد که می تواند به راحتی 
بگیرد.  قرار  مصرف کنندگان  اختیار  در  پایین  بسیار  قیمتی  با  و 
وی در تشریح روش دستیابی به این ماده دارویی توضیح داد: 
«گیاهان دارای مکانیزم های مختلفی برای انجام واکنش های حیاتی 
از جمله رشد و نمو و نیز مقابله با عوامل محیطی و نیز تنش های 
مختلف هستد این فرایندها باعث تولید دو دسته ترکیبات مختلف 
در گیاهان می شود از جمله متابولیت های اولیه و متابولیت های 
ثانویه، طی سالیان زیاد انسان ها از طریق استخراج و مصرف این 
مواد از آنها به عنوان دارو استفاده می کرده است.«  این متخصص 
ژنتیک ادامه داد: »در سال های اخیر با توجه به اهمیت داروهای 
گیاهی و کم ضرر بودن آنها، محققان توجه بسیاری به این مواد 
به ویژه متابولیت های ثانویه کرده اند این مواد از طریق چرخه های 
بیولوژیک که با کمک آنزیم های گیاهی مدیریت می شوند، کنترل 
می گردند این آنزیم ها نیز از طریق بیان ژن های مخصوص آنها در 

DNA گیاه تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.«
به گفته وی  این ژنها به 2 دسته ساختاری و تنظیم کننده تقسیم 
می شوند. در پروسه تولید آرتمیسینین در این گیاه، شناسایی و 
بیان ژن های تنظیم کننده از اهمیت بیشتری بر خوردار است چرا 
و  کنترل  را  ساختاری  ژن های  می توان  آنها  بیان  افزایش  با  که 

تولید را افزایش داد.
و  بزرگ  بسیار  کنترل کننده  ژن های  »خانواده  افزود:   حسنی 
دارای پروتئین های بسیار زیادی هستند که به صورت تنها و یا 
با تشکیل کمپلکس کار خود را انجام می دهند.« وی که در این 
پروژه مسئولیت شناسایی، کلون کردن و نیز بررسی رابطه بین 
این پروتئین ها و ژن های ساختاری را بر عهده داشت تصریح کرد: 
»به دلیل وسعت و پیچیدگی ژنوم این گیاه و تعدد پروتئین های 
کنترل کننده، همکاران بنده نیز هر کدام به نوبه خود بخشی از 

این ژن ها را شناسایی و بررسی کردند.«
این محقق دانشگاه جیاوتونگ شانگهای اظهار کرد: »در نهایت 
با افزایش بیان این ژن ها و به کارگیری تکنیک های ملکولی، گروه 
ما موفق به تولید گیاهی شد که میزان تولید آرتمیسینین در آن 

3 برابر معمول است.»
به گفته وی هدف اصلی از تولید این گیاه تراریخته، بر طرف 
کردن نیاز کشورهای درگیر ماالریا به این دارو و عصاره گیاهی 
است. وی گفت: »تیم ما امیدوار است در صورت انجام آزمایشات 
تکمیلی و کسب مجوزهای الزم بتواند این گیاه تراریخته را به 
تمام دنیا ارسال کند و مسلما در نواحی جنوبی و شمالی کشور 
عزیزمان ایران نیز که گرم و مرطوب است می توان این گیاه را 

کشت کرد.«

غذا و دارو
ماحصل 13 سال اجرای برنامه پزشک خانواده

مدیرکل مدیریت خدمات سالمت عمومی سازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: »برنامه پزشک خانواده روستایی بعد از 
13 سال 2۸ میلیون و7۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد 
و طی این مدت شاخص های سالمت ارتقا و در جمعیت 
روستایی، مرگ ومیر مادران باردار و مرگ کودکان زیر یک 

سال و زیر پنج سال کاهش یافته است.«
به گزارش سپید، محمدرضا میرزایی با اشاره به اینکه 
آموزش، سالمت و امنیت سه نیاز پایه ای هر جامعه محسوب 
می شود و دولت ها باید این نیازها را رایگان در اختیار مردم 
قرار دهند، افزود: »سازمان جهانی بهداشت در همین راستا 
دولت ها را مکلف کرده است که خدمات بهداشتی و درمانی 
سطح اول را به صورت رایگان در اختیار مردم  قرار دهند.« 
وی با بیان اینکه نظام سالمت در هر کشوری تابع 
سیاست های کالن سازمان بهداشت جهانی است، تصریح 
کرد: »نظام سالمت در ایران چند هدف اصلی دارد که 
مهم ترین آن ارائه خدمات بهداشتی و بهینه به آحاد جامعه 
است که باید عدالت در سالمت و افزایش دسترسی ها 
را در دورترین نقاط فراهم کند تا رضایت مردم جلب و 
شاخص های بهداشتی و درمانی ارتقا یابد. سازمان بیمه 
سالمت ایران می خواهد خدمات مناسب بهداشتی و درمانی 

را به بیمه شدگان تحت پوشش خود ارائه دهد.« 

برنامه  مشترک وزارت بهداشت و بیمه سالمت
میرزایی با اشاره به اجرای برنامه پزشک که از سال ۸4 
در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستاییان 
در حال اجرا است، افزود: »اجرای طرح پزشک خانواده 
روستایی برنامه مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه 
سالمت ایران است؛ به طوری که در روستاها به تعداد الزم 
پزشک، ماما و کادر سالمت در چهار هزار مرکز مجری این 
طرح مستقر شده اند تا دسترسی های بهداشتی و درمانی 
برای ساکنان روستایی، عشایری و همچنین شهرهای زیر 

2۰هزار نفر جمعیت فراهم شود.«
مدیرکل مدیریت خدمات سالمت عمومی سازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: »هدف اصلی سازمان بیمه سالمت، 
ارائه خدمات مطلوب و مناسب به حدود 3۶میلیون بیمه 
شده تحت پوشش است تا دسترسی ها برای بیمه شدگان 

تسهیل یابد.«
میرزایی با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان بیمه سالمت، 

حفاظت مالی مردم است، گفت: »این سازمان در برنامه 
پزشک خانواده روستایی خدمات درمانی سطح اول را 
با دریافت ۵ هزار ریال فرانشیز و خدمات بهداشتی را 
رایگان در راستای حفاظت مالی و کاهش پرداخت از 

جیب مردم ارائه می کند.«
وی افزود: »همچنین روستاییان در قالب نظام ارجاع و 
با پرداخت فرانشیز بسیار ناچیز، خدمات تخصصی و فوق 
تخصصی سرپایی و بستری با مراجعه به بیمارستان ها و 

واحدهای درمانی طرف قرارداد دریافت می کنند.«
مدیرکل مدیریت خدمات سالمت عمومی سازمان بیمه 
سالمت ایران افزود: »یکی از اهداف کالن سازمان بیمه 
سالمت ایران، ارائه خدمات سالمت مناسب و کیفی به 
حدود 3۶ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش خود است. 
همچنین سازمان به دنبال صیانت و پایداری از حقوق 
بیمه شدگان، حفاظت مالی از آنها و کاهش پرداخت از 
جیب مردم و جلب رضایت جمعیت روستایی، عشایری 
و شهری است. این مهم با مشارکت وزارت بهداشت و 
هدایت وزیر بهداشت و همکاری و هماهنگی معاونین 

بهداشت و درمان در حال اجرا است.«

وی تصریح کرد: »سازمان بیمه سالمت در اواخر سال 
۸4 اجرای طرح پزشک خانواده روستایی را با اعتبار 3۰۰ 
میلیارد تومان شروع کرد که روزبه روز در حال گسترش 
است. برنامه پزشک خانواده برای سه گروه جمعیت کل 
روستایی، جمعیت عشایری و جمعیت شهرهای کوچک 
زیر 2۰هزار نفر اجرا می شود که هم اکنون این گروه ها 

جمعیتی باالی 2۸ میلیون نفر را شامل می شوند.«
میرزایی افزود: »برنامه پزشک خانواده روستایی امروز 
بعد از 13 سال،  2۸ میلیون و 7۰۰ هزار نفر را تحت پوشش 
دارد و خدمات بهداشتی و درمانی کیفی را به روستاییان و 
عشایر ارائه می کند. طی این مدت شاخص های سالمت ارتقا 
و در جمعیت روستایی، مرگ ومیر مادران باردار و مرگ 
کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال کاهش یافته است.«

وی تأکید کرد: »ارائه بسته خدمات روستایی هر سال در 
حال افزایش است و وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر 
به دنبال تشکیل پرونده سالمت الکترونیک، اجرای برنامه 
نظام ارجاع الکترونیک و ارائه خدمات کیفی و مناسب در 
سه سطح خدمات اول، دوم و سوم است که این مهم نیاز به 
مشارکت و همراهی مردم شریف و بزرگوار کشور است.«

باید مجوز جذب نیرو برای استقرار پزشک 
خانواده صادر شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم 
روز گذشته درباره اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در 
کشور اظهارنظر کرد و گفت: »اجرای پزشک خانواده کار 

بزرگی بوده و همت بزرگی را می طلبد.«
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه قانونگذار برای 
اجرای سیاست های کلی نظام سالمت یکی از مولفه های 
مهم آن را پزشک خانواده نامگذاری کرده است، گفت: 
»علی رغم اینکه کلیات تعریف شده و فضایی برای اجرای 
کار مورد توجه قرار گرفته است، اما به جز 3 استان هنوز 
اجرای پزشک خانواده بسط و گسترش پیدا نکرده است؛ 
بنابراین نگاه این است که کار بسیار پیچیده و دشوار دراین 
خصوص وجود دارد.« وی، با بیان اینکه وزارت بهداشت 
ودرمان تا امروز نتوانسته به دلیل برخی مشکالت اجرای 
پزشک خانواده را عملیاتی کند، افزود: »اجرای پزشک 
خانواده کار بزرگی بوده و همت بزرگی را می طلبد، یعنی 
همانند برخی اقدامات تنها نیاز به منابع مالی کافی نداشته و 
باید اراده الزم نیز وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر به دنبال 
سامان بخشی به حوزه سالمت هستیم، در کنار مولفه های 
دیگر مانند کارت الکترونیک سالمت و داشتن گایدالین ها 
اجرای پزشک خانواده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.«وی 
با بیان اینکه مهم ترین مشکل نبود زیرساخت برای اجرای 
پزشک خانواده است، تصریح کرد: «هنوز نیروی انسانی 
کافی برای اجرای پزشک خانواده تامین نشده است، ضمن 
اینکه ذائقه مردم دراین خصوص باز تعریف شده است؛ 
به این صورت که فردی دارای دفترچه بیمه درمانی به 
عنوان چک سفیدامضاء به هر بیمارستان دولتی مراجعه می 
کند، به طورحتم درهیچ کشوری بیمار نمی تواند با داشتن 
دفترچه بیمه برای کوچکترین بیماری ها به بیمارستان های 

تخصصی و وفوق تخصیصی مراجعه کند.«
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید 
بر جذب نیروی انسانی کافی برای اجرای پزشک خانواده، 
تصریح کرد: »باید مجوز جذب نیرو توسط سازمان امور 
اداری و استخدامی صادر شود، ضمن اینکه باید برای 
فعالیت پزشکان خانواده در مناطق محروم مشوق های الزم 
درنظرگرفته شود؛ البته که در مشاغل دیگر مشوق های الزم 

برای فعالیت درنظرگرفته شود.«

پوشش ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری در روستاها

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از 2۰۰ میلیون مراجعه سرپایی 4۰ 
میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سالمت در سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار سپید، طاهر موهبتی در مراسم رونمایی از پایگاه 
خبری سازمان بیمه سالمت ایران )آی هینا( به تشریح گستردگی خدمات 
بیمه ای این سازمان پرداخت و اظهار داشت: »وقتی 4۰ میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند و به طور میانگین سالی ۵ بار مراجعه سرپایی 
برای دریافت خدمات درمانی دارند، می طلبد برای آگاه سازی آنان با استفاده 
از یک رسانه جامع و به روز هر آنچه نیاز بیماران و مخاطب این بیمه است 
در اختیار آنان قرار گیرد که در این راستا پایگاه خبری جدید سازمان بیمه 

سالمت ایران راه اندازی شده است.«
محمد هاشمی، سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت 
نیز در این مراسم به 4۰ میلیون بیمه شده این سازمان اشاره کرد و گفت: 
»هدف از تشکیل این پایگاه، یک رسانه فعال برای فعالیت در سطح کشور 
است تا بتوانیم فرهنگ سازی مناسبی از نحوه دریافت خدمات این سازمان 
به مردم ارائه دهیم و عالوه بر آن اطالع رسانی دقیقی از اهداف و اقدامات 

سازمان داشته باشیم.« 
وی در مورد اهداف این پایگاه گفت: »استیفای حقوق بیمه شدگان، 

حضور فعال مسئولین در تمام حوزه ها برای اطالع رسانی، بستر مناسب 
برای شناخت مردم نسبت به حقوق قانونی خود، شناسایی نیازهای واقعی 
بیمه شدگان و ورود به عرصه توجه به پیشگیری و سالمت محوری ازجمله 

اهداف ایجاد پایگاه خبری آی هینا است.« 
هاشمی تأکید کرد: »سازمان بیمه سالمت در سال 97 برنامه های بسیاری 

را برای برون رفت از جلوگیری از مشکالت پیش رو در نظر دارد که برای 
رسیدن به این هدف نیاز داریم که جامعه و به خصوص مسئوالن را در 
جریان اخبار قرار دهیم تا در هر شرایطی همراهی الزم را با این سازمان 
داشته باشند.« وی گفت: »با استفاده از تکنیک های ارتباطی نوین تالش 
خواهد شد تا مدیران و مسئوالن این حوزه بتوانند گفتمان خود را در 

آی هینا ارائه کنند.«
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »پایگاه های خبری و 
خبرگزاری ها به علت قدرت انتقال سریع خبر، آنالین بودن و انعکاس 
وسیع اخبار، امروز در جهان جایگاهی وسیع پیدا کرده اند و جزو قدرت های 

خبری محسوب می شوند.«
وی با بیان اینکه معتقدیم نباید قدرت نقد را از رسانه گرفت و اگر 
در جایی نقد بیان می شود، قطعاً در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی 
امور است، افزود: »رسانه باید زبان گویای مردم و وقایع و حوادث و 

مشکالت جامه باشد.«
 این مقام مسئول تأکید کرد: »خط مشی رسانه  ای این پایگاه خبری این 
است که با رعایت انصاف تابلویی شفاف از خواسته های مردم را در برابر 

مسئوالن به  تصویر بکشد و به ناگفته های حوزه بیمه و درمان بپردازد.«

وبدا: معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: »مشارکت های مردمی 
نظام  اجتماعی شدن  و  زیرساخت های سالمت  توسعه  در  مهمی  نقش 
اخیر شاهد مشارکت گسترده  سالمت دارد و خوشبختانه در سال های 

مردم در حوزه سالمت بوده ایم.«
سیدمحمدهادی ایازی اظهار داشت: »خیرین در سال 9۵، بیش از 1۵۰۰ 
میلیارد تومان به حوزه سالمت کمک کردند که در ساخت بیمارستان، مرکز 
جامع خدمات سالمت، خانه بهداشت، پایگاه سالمت، دانشکده، خوابگاه های 

دانشجویی و همراه سرای بیماران هزینه شد.«
وی با اشاره به راه اندازی سامانه یاس 19۰ به منظور ساماندهی مشارکت های 
خیرین در تأمین نیازهای حوزه سالمت، گفت: »خوشبختانه طرح نذر 
سالمت با مشارکت باالی جامعه پزشکی آغاز شد و برخی پزشکان در 
طول هفته، ساعات یا روزهایی را برای ارائه خدمات رایگان به نیازمندان 
اختصاص می دهند.« ایازی با بیان اینکه ۸۰ کلینیک سیار دندانپزشکی در 
مناطق محروم کشور حضور می یابند و به ارائه خدمات دندانپزشکی به 

مردم این مناطق می پردازند، افزود: »ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 
مردم ساکن در مناطق محروم و مرزی از اهداف مهم وزارت بهداشت و 
طرح تحول سالمت است و بخشی از این خدمات نیز مربوط به خدمات 

دندانپزشکی می شود.«
معاون اجتماعی وزارت بهداشت یادآور شد: »تعداد خیرین و نیکوکاران 
در کشور بسیار زیاد است و باید ظرفیتی ایجاد کنیم تا عمل خیرخواهانه 

آنها در حوزه سالمت انجام شود.« 
وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت در 
ارتقای توانمندی های سالمت جامعه، گفت: »سازمان های مردم نهاد حوزه 
سالمت، برنامه های آموزشی، اقدامات فرهنگ ساز برای اصالح رفتار و 
کمک به سالمت مردم و در نهایت توانمندسازی مردم را در دستور کار 

خود قرار داده اند.«
معاون اجتماعی وزارت بهداشت در پایان تعداد سازمان های مردم نهاد 
حوزه سالمت در کشور را ۶۸۰ سازمان عنوان کرد و افزود: »این سازمان های 
مردم نهاد در بیماری های مختلف به مردم و وزارت بهداشت کمک می کنند 
به عنوان نمونه در حوزه بیماری سرطان، 72 سازمان مردم نهاد فعال وجود دارد 

و شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت راه اندازی شده است.«

موهبتی در مراسم رونمایی از پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت ایران اعالم  کرد

۲۰۰ میلیون مراجعه سرپایی افراد تحت پوشش بیمه سالمت در سال

معاون اجتماعی وزارت بهداشت خبرداد

ارائه خدمات 8۰ کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم
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مراقبت از پوست صورت و حفظ جوانی یکی 
افراد به خصوص  از دغدغه های همیشگی 
در  همواره  دلیل  همین  به  و  خانم هاست 
جستجوی راهکارهایی برای مقابله با عالئم 
نازک  پوست  زمینه  این  در  هستند.  پیری 
اطراف چشم ها زودتر از بقیه قسمت های 
که  می شود  ریزی  خطوط  دچار  صورت 
نشان  را  پوست  پیری  نشانه های  نخستین 
اقدامات  از همین رو الزم است  می دهد. 
پیشگیرانه برای کاهش این حالت از سنین 

جوانی مورد توجه باشد.

ضرورت کرم های دور چشم
در واقع بدن انسان تا 25 سالگی به دلیل ترشح 
هورمون های جنسی قدرت کالژن سازی دارد 
و درنتیجه پوست شاداب و جوان است، اما 
توانایی ای  چنین  به تدریج  سن  این  از  پس 
کاهش می یابد زیرا ترشح هورمون های جنسی 
نیز از مقدار حداکثری رو به تحلیل می رود. 
زمانی که کالژن و از طرفی االستین پوست 
کم می شوند، کم کم چین وچروک های پوستی 
ظاهر خواهند شد. این عالئم پس از 35 سالگی 
به وضوح دیده می شوند اما آغاز فرایند آنها از 
چند سال پیش و حدود 25 سالگی اتفاق می افتد.
این مساله به خصوص در خانم ها ملموس تر 
است زیرا پوست آقایان به دلیل ترشح هورمون 
آندروژن )هورمون مردانه( قدرت کالژن سازی 
را بیشتر حفظ می کند و به همین دلیل پوست 
آقایان ضخامت بیشتری دارد. به باور عامیانه 
آقایان دیرتر دچار پیری پوست می شوند. این 

موضوع از منظر علمی نیز تایید می شود.
چشم  اطراف  مخصوص  کرم های 
بروز  از  پیشگیری  برای  موثری  محصوالت 
چین وچروک های پوستی است که به خانم ها 
توصیه می شود از 25 تا 30 سالگی، کرم متناسب 
با پوست را انتخاب و استفاده کنند تا روند 
بروز چین وچروک ها آهسته تر شود. البته باید 
خاطرنشان کرد این نوع کرم ها جنبه درمانی 
را  پوستی  چروک های  نمی توانند  و  ندارند 
رفع کنند، بلکه استفاده به موقع، یک راهکار 

پیشگیرانه قابل قبول است.

مرطوب کننده را فراموش نکنید!
استفاده از کرم مرطوب کننده یکی از توصیه های 
همیشگی حفظ سالمت و شادابی پوست است. 
درواقع حیات پوست به مقدار کافی رطوبت 

نیاز دارد که گاهی در اثر عوامل مختلفی مانند 
زمینه ژنتیک، نوشیدن ناکافی آب، شستشوی 
مکرر، استفاده از شوینده های نامناسب، مواجهه 
که  و... کاهش می یابد  باد  نور خورشید،  با 
مرطوب کننده  کرم های  از  استفاده  طریق  از 

قابل جبران است.

بعضی افراد به طور ژنتیک ساختار پوستی چرب 
اما با مقدار کم رطوبت دارند. در این حالت 
شاید به نظر برسد استفاده از کرم نیاز نیست 
اما در واقع همچنان پوست از خشکی و کاهش 
رطوبت رنج می برد که الزم است از طریق 
کرم های مرطوب کننده بدون چربی، این نیاز 

تامین شود. در شرایطی که چربی پوست نیز کم 
باشد توصیه می شود مرطوب کننده های حاوی 
چربی استفاده شود. در واقع باید خاطرنشان 
کرد خشکی پوست یکی از مهم ترین عوامل 
است  پوستی  چین وچروک های  زمینه ساز 
مساله  این  به  نسبت  همیشگی  مراقبت  که 

از  پیشگیری  و  پوست  حیات  به  می تواند 
بروز چین وچروک ها کمک کند.

البته باید اشاره کرد خشکی های معمولی پوست 
ناشی از عواملی که ذکر شد، با خشکی بیمارگونه 
مانند اگزما یا حساسیت به مواد آرایشی متفاوت 
است. در صورتی که خشکی از حد معمول 
بیشتر یا بدون سابقه قبلی بوده، توصیه می شود 
به پزشک متخصص مراجعه و سالمت پوست 

و احتمال بیماری های مرتبط بررسی شود.

وراثت؛ عامل مهم سالمت و زیبایی
ممکن است برخی افراد هرگز در طول عمر 
خود از کرم های اطراف چشم استفاده نکنند 
اما نسبت به همساالن خود ظاهری جوان تر 
و پوستی سالم تر داشته باشند. در این زمینه 
گرچه شیوه زندگی سالم اهمیت دارد، زمینه 
ژنتیک را نیز باید به عنوان یک عامل بسیار 

مهم در نظر داشت.
عالوه بر زمینه بروز چین وچروک های پوستی 
اطراف  مانند کدری و پف آلودگی  شرایطی 
عواملی  گرچه  نیستند.  مستثنی  نیز  چشم ها 
مانند استرس شدید، اعتیاد به مواد مخدر و 
الکل، خستگی و کم خوابی، تغذیه نامناسب، 
بیماری های مزمن داخلی، مواجهه طوالنی با 
نور خورشید و... چنین مشکالتی را تشدید 
می کند اما زمینه ژنتیک در افراد مختلف باعث 
می شود گاهی بسیار بارز شده و گاهی چندان 

واضح نباشد یا خیلی زود برطرف شود.
البته توصیه به استفاده از کرم های مخصوص 
اطراف چشم مانند چروک پوستی در مورد 

تاثیر  تنها  نیز  پلک ها  پف آلودگی  و  تیرگی 
پیشگیرانه دارد و می تواند سرعت چنین روندی 
را کاهش دهد. تشخیص علت اصلی زمینه ای 
و رفع آن مهم ترین و بهترین اقدام در جهت 

رفع چنین حاالتی خواهد بود.

انتخاب کرم مناسب
ترکیبات  با  کرم ها  انواع  امروزه  که  آنجا  از 
به  بازار  در  گران  نسبتا  قیمت های  و  متنوع 
فروش می رسد، بهترین روش برای انتخاب 
متخصص  پزشک  با  مشورت  مناسب،  کرم 
است. در تجویز کرم توسط پزشک، شرایط و 
عوامل مختلفی مانند سن، جنس، نوع پوست، 
زمینه بیماری ها، شغل، حساسیت و... بررسی 
می  شود و می توان انواع تغییرات ناشی از مصرف 
محصول و عوارض احتمالی مانند حساسیت 
و... را با وی در میان گذاشت تا در صورت 
لزوم توصیه های دیگری ارائه شود. به عنوان 
مثال امروزه کرم های مخصوص اطراف چشم 
همراه با ترکیبات ضدآفتاب نیز وجود دارد که 
پزشک برای افرادی که به مدت طوالنی در 
معرض نور خورشید هستند، توصیه می کند. 
این کرم ها عالوه بر کاهش زمینه چروک های 
پوستی می توانند به پیشگیری از تیرگی اطراف 

چشم ها هم کمک کنند.
در زمینه انتخاب کرم، توجه به کیفیت محصول 
بسیار اهمیت دارد و نتیجه بهتری خواهد داشت 
که مسلما مشاوره با پزشک این انتخاب را 

تضمین می کند.

کرم مخصوص در سنین مختلف
حتما شما هم کرم های اطراف چشم را برای 
برسد  نظر  به  شاید  دیده اید.  مختلف  سنین 
این تفاوت ها جنبه تبلیغاتی دارد اما در واقع 
کرم های اطراف چشم برای سنین مختلف، 

ساختار متفاوتی دارد.
سن،  افزایش  با  شد،  اشاره  که  همان طور 
می یابد  کاهش  جنسی  هورمون های  ترشح 
که زمینه ساز اصلی بروز چروک های پوستی 
است. از طرفی رطوبت پوست نیز به تدریج 
طی فعالیت های مختلف رو به تحلیل می رود. 
به همین دلیل در ساختار کرم های اطراف چشم 
مربوط به سنین میانسالی، مقدار بیشتری از مواد 
مرطوب کننده وجود دارد تا کمبودهای پوستی 
را جبران کند و زمینه بروزچین وچروک ها را 

کاهش دهد.
واقع کرم های مخصوص سنین مختلف  در 
با توجه به ویژگی های پوست افراد ساختار 
متفاوتی دارد که می تواند در کاهش سرعت 

بروز چروک های پوستی تاثیرگذار باشد.

چرا و چطور از پوست اطراف چشم ها مراقبت کنیم؟

اندر فواید کرم دور چشم

پوست و مو شماره ششصدوشصت وهشت  بیست ونه اردیبهشت نودوهفت30

با اینکه مراقبت های پوست یکی از دغدغه های 
همیشگی خانم هاست، کنار استفاده از کرم های 
مناسب با شرایط مختلف، پاکسازی، شستشوی 
درست و... گاهی توجهی به پوست حساس 
اطراف چشم ها نمی شود. بعضی افراد ذاتا پوست شفاف و جوانی 
دارند اما رعایت برخی اصول ساده اما کاربردی می تواند تاثیر 
قابل توجهی در پیشگیری از بروز چروک های پوستی اطراف 
چشم داشته باشد و جوانی را برای مدت بیشتری حفظ کند.

1. پوست را به آرامی ماساژ دهید
لنفاوی اطراف چشم ها ناشی از خستگی،  تجمع آب در غدد 
استعمال دخانیات، مصرف الکل و... سبب تیرگی و تورم اطراف 
چشم می شود. برای رفع این مشکل ماساژ مالیم روزانه بسیار 
کمک کننده خواهد بود. کافی است به آرامی انگشت سبابه را 
به حالت چرخشی از کنار باالی بینی به سمت ابروها و سپس 
پلک پایین را از گوشه چشم به سمت بیرون بکشید. به خاطر 
داشته باشید هرگز دست را محکم روی چشم نکشید زیرا پوست 
پلک و قسمت های اطراف چشم 4 برابر نازک تر از پوست دیگر 
قسمت های صورت است و در صورت مالش شدید چشم ها، در 
واقع پوست مستقیم روی استخوان ها کشیده می شود و آسیب 
می بیند. همچنین هر روز صبح روی چشم ها کمپرس چای سرد را 
فراموش نکنید. مقدار چای باقی مانده در طول روز را در یخچال 
بگذارید و صبح ها پنبه ای را به آن آغشته کنید و روی چشم 
بگذارید و چند لحظه محکم چشم را ببندید. در موارد احساس 
خستگی چشم ها نیز تکه ای پنبه را به آب گرم آغشته کنید و 

روی پلک ها بگذارید و به آرامی کمی ماساژ دهید.

2. مواد آرایشی را کامال از اطراف چشم پاک کنید
پاک نکردن مواد آرایشی بر سالمت پوست به خصوص نواحی 
حساس اطراف چشم تاثیر می گذارد. البته اگر مواد آرایشی با 

شدت از روی پوست کشیده شود، می تواند سبب تحریک و 
ضعیف شدن پوست و درنتیجه چروک های پوستی  شود. کشیدن 
مالیم تکه ای پنبه آغشته به روغن زیتون یا روغن بادام یکی از 
بهترین راهکارها برای تمیز شدن پوست است. برای پاک کردن 
ریمل نیز کمی صبورتر باشید و با آرامش بیشتری این کار را 
انجام دهید تا به مژه ها نیز آسیب نرسد. همچنین هرگز بدون 

پاک کردن مواد آرایشی نخوابید.

3. کرم را به روش درست استفاده کنید
عالوه بر دقت در انتخاب کرم دور چشم، شیوه استفاده آن روی 
پوست نیز بسیار اهمیت دارد. حتی بهترین کرم ها هم اگر به 
سرعت و با شدت روی پوست کشیده شوند نه تنها نمی توانند 
می شوند،  پوست  تحریک  سبب  و  باشند  داشته  مطلوبی  تاثیر 
بلکه احتمال دارد با چشم نیز تماس پیدا کنند. بهترین روش، 

به حالت ضربه ای بسیار مالیم روی پوست اطراف  زدن کرم 
چشم و سپس کشیدن مالیم کرم با انگشت تمیز به سمت بیرون 
چشم و پلک هاست تا احتمال تماس با چشم به حداقل برسد. 
همچنین بهتر است کرم را در یخچال نگهداری کرد زیرا سرما 

تاثیر خوبی بر عروق دارد.

4. عینک آفتابی بزنید
یکی از مهم ترین اصول مراقبت از پوست حساس اطراف چشم ها، 
استفاده از عینک آفتابی مناسب برای محافظت در برابر پرتوهای 
فرابنفش خورشید است. گرچه تاثیر این پرتوها فورا مشخص 
نمی شود، به بخش های عمیق تر پوست نفوذ می کند و به تدریج 
زمینه ساز بروز چروک های پوستی می شود. عالوه بر این، مواجهه 
مستمر با نور خورشید نیز عملکرد بیشتری را به چشم ها تحمیل 
می کند که در طوالنی مدت سبب بیماری های چشمی می شود.

5. زیر ابرو را با موم اپیالسیون نکنید
با اینکه امروزه استفاده از موم برای تمیز کردن موهای زائد بسیار 
کاربرد دارد، این راهکار برای پوست اطراف چشم ها و به خصوص 
زیر ابروها توصیه نمی شود زیرا به دلیل شدت جدا شدن موم، به 
پوست حساس آسیب می رساند. بند انداختن و استفاده از موچین 
به عنوان روش های سنتی تر همچنان در این مورد بهتر خواهند بود.

6. خوب بخوابید
خواب کافی و باکیفیت عالوه بر اینکه بر سالمت عمومی بدن 
تاثیر عالی دارد می تواند به شکل مستقیم یکی از اصول مراقبت 
از پوست باشد. خواب باعث کاهش تیرگی های اطراف چشم، 

عالئم خستگی و پیری زودهنگام اطراف چشم ها می شود.

7. رطوبت رسانی روزانه را به خاطر داشته باشید
از 30 سالگی، رطوبت رسانی به پوست حساس اطراف چشم از 
طریق ژل، کرم یا محلول حداقل یک بار در روز برای پیشگیری 
از بروز چین وچروک ضروری است. البته با توجه به نوع پوست 
و خصوصیاتی مانند تیرگی، پف آلودگی و خشکی پوست باید 
نوع مناسب را انتخاب کرد. به عنوان مثال، در صورت تیرگی های 
 K اکسید ویتامین  از محصوالت دارای  اطراف چشم می توان 
استفاده کرد که مویرگ ها و بافت ها را تقویت می کند و با بهبود 
جریان خون مانع تجمع رنگدانه های تیره در سطح پوست می شود.

8. یادتان باشد که...
کافی  به خصوص در هوای گرم، مصرف  فراوان آب  نوشیدن 
دخانیات  و  استرس  از  دوری  و  ورزش  سبزیجات،  و  میوه ها 
همواره به عنوان توصیه های سالمت پوست مطرح است که با 
گنجاندن آنها در شیوه زندگی می توان از جوانی به عنوان یکی 

از بهترین مواهب الهی بهره مند شد.

 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

سالمت چشم ها را فراموش نکنید!

از آنجا که ساختار کرم های تاثیرگذار بر پوست مانند 
کرم های اطراف چشم، مرطوب کننده و ضدآفتاب با 
انواع کرم پمادهای مختص چشم متفاوت است، تماس 
آنها با چشم می تواند مشکل ساز باشد. به طورکلی توصیه 
می شود کرم های پوستی در فاصله ابرو تا گونه ها استفاده 
اینکه ماهیت کرم های اطراف  به  با توجه  اما  نشود 
چشم برای کمک به پیشگیری و کاهش چروک های 
اطراف چشم است، در استفاده از این محصوالت باید 
مراقب بود که مطلقا وارد چشم نشوند و حتی االمکان نزدیک به مژه ها 
استفاده نشود. در واقع تماس کرم با چشم می تواند زمینه ساز سوزش، 
خارش و قرمز شدن چشم شود که در صورت تکرار این تماس ها، 
عوارض نیز تشدید می شوند. البته هرچه pH کرم بهpH چشم نزدیک 
باشد، محصول دارای مواد نگهدارنده کمتر و فرموالسیون آن شبیه 
کرم های چشمی باشد، احتمال آسیب به سلول های سطحی چشم نیز 

کمتر می شود و زمینه حساسیت کاهش خواهد یافت.

توصیه های طبیعی کاهش و پیشگیری از چروک های اطراف چشم

با نور خورشید، نوشیدن کافی آب و... که  کنار توصیه هایی مانند عدم مواجهه 
می تواند بر روند بروز چروک های پوستی صورت و اطراف چشم ها تاثیر بگذارد، 
برخی خوراکی ها و مواد طبیعی در دسترس می توانند در پیشگیری و کاهش زمینه 
بروز چین وچروک های پوستی موثر باشند. از جمله این مواد ژل رویال است که 
موجب کالژن سازی پوست می شود. برای تاثیر این ماده می توان روزانه به اندازه 
یک عدس از ژل رویال را با کمی عسل در یک استکان آب ولرم مخلوط و به 
مدت 1 ماه هر روز صبح در حال ناشتا میل کرد. این ترکیب عالوه بر چروک های 
اطراف چشم، به کاهش چین وچروک صورت نیز کمک می کند. راهکار موثر دیگر برای کاهش 
چروک های دور چشم اینکه عصر و شب چند قطره روغن بادام شیرین را دور چشم ها بزنید. استفاده 
از دو ماسک هم در کاهش زمینه چروک های صورت موثر است؛ مقداری آرد جو را با کمی ماست 
مخلوط کنید تا به شکل خمیری ماست مانند دربیاید. سپس روی پوست صورت بزنید و پس از 
15 دقیقه بشویید. همچنین می توانید عدس بوداده را با کمی ماست مخلوط کنید و به شکل خمیر 
شل روی تمام صورت به جز اطراف چشم ها بزنید و بگذارید 15 دقیقه بماند. توصیه می شود پس 
از شستن صورت از ماسک ها، اگر پوستتان خشک است، صورتتان را با روغن گل سرخ مرطوب 

کنید و اگر پوست چربی دارید، روی صورت اسپری گالب بزنید و اجازه دهید خشک شود.
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