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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

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

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

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد 

پرداختی های بیمه سالمت 
  منظـم  می شـود
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معاون اول رئیس جمهوری خبر داد

اختصاص 500 میلیون دالر از 
صندوق توسعه ملی برای تامین دارو
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مدیرعامل مؤسسه محک اعالم کرد

افزایش 15 تا 50 درصدی 
قیمت داروهای بیماران سرطانی

روی خط سپید

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت:

پرستـار کـم اسـت
 مراقب بیمار پرستارمی شود

امینی فرد، نایب رییس کمیسیون بهداشت:

 بیمه توان پوشش خدمات 
دندانپزشکی را ندارد 

ایرج فاضل: هجمه هایی که نسبت به جامعه 
پزشکی می شود، تا حدودی هدفدار است  

علی نوبخت: بخشی از هجمه ها به دلیل سیاسی 
بازی و بخشی دیگر به دلیل حسادت است

وزیر بهداشت در اجالس معاونین آموزشی:

 بازنگری درساختار 
وزارت بهداشت 
آرزوی من است

ظرفیت پذیرش دانشجوی 
علوم پزشکی دانشگاه آزاد 

تغییـر نمی کنـد



وزیر بهداشت در اجالس معاونین آموزشی دانشگاه های پزشکی کشور:

در  »بازنگری  گفت:  بهداشت  وزیر 
از  یکی  بهداشت  وزارت  ساختار 
آرزوهای من بوده است، اگرچه گفتن 
این حرف ها و انجام دادن کارهایی در این 
زمینه هزینه آفرین است اما اگر هزینه نیز 
وجود داشته باشد تاکید می کنم ساختار 
وزارت بهداشت باید تغییر پیدا کند.«

ایسنا،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
در  گذشته  روز  هاشمی  سیدحسن 
اجالس معاونین آموزشی دانشگاه های 
پزشکی کشور که در کتابخانه مرکزی 
ایران در حال  دانشگاه علوم پزشکی 
برگزاری است، کارنامه وزارت بهداشت 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه  در 
انقالب اسالمی را کارنامه موفق ارزیابی 
کرد و گفت: »در حال حاضر حدود 
۲۰۰ هزار دانشجو در ۶۰ دانشگاه علوم 
پزشکی کشور در حوزه های مختلف 
تحصیل می کنند و خوشبختانه اکنون که 
در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی قرار داریم با کارنامه درخشان 
در عرصه علوم پزشکی مواجه هستیم.«

وی در ادامه به جایگاه رشته های علوم پزشکی در 
کشور و میزان باال بودن متقاضی برای ورود به این 
رشته ها در جامعه اشاره کرد و گفت: »در حال حاضر 
آموزشکده های خصوصی بسیاری در کشور برای آماده 
کردن دانش آموزان به منظور ورود به دانشگاه ها تالش 
می کنند، اما آموزشکده هایی که در عرصه پزشکی فعالیت 
کند بسیار محدود و ناچیز است. در واقع بخشی از دالیل 
گرایش داوطلبان به رشته های علوم پزشکی به اقتصاد و 
بخشی دیگر نیز به اعتبار اجتماعی این رشته ها برمی گردد 
و خوشبختانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در 
طول پنج سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمندی برای 
اعتبار و ارتقای جایگاه رشته های پزشکی در جامعه 

انجام داده است.«
وزیر بهداشت همچنین به برنامه تحول در آموزش 
پزشکی اشاره کرد و گفت: »اجرای این برنامه توسط 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت خوشبختانه توانسته 
به بحث کیفیت رشته های پزشکی و کاهش کمی گرایی 
توجه اساسی داشته باشد و اجرای این برنامه تحول و 
پیشرفت بسیاری را در رشته های پزشکی ایجاد کرده 
است که البته بخشی از زمینه تدوین این برنامه توسط 
شورای عالی انقالب فرهنگی انجام شد و ما براساس 
این برنامه ۱۰ منطقه در کشور تشکیل دادیم و برنامه های 

آموزشی ما براساس این ۱۰ منطقه شکل گرفت.«
در  کمی گرایی  رشد  توقف  همچنین  هاشمی 
رشته های علوم پزشکی را از مهم ترین دستاوردهای 
وزارت بهداشت طی سال های اخیر عنوان کرد و گفت: 
»ما بالغ بر ۹۱ دانشکده پزشکی در کشور داریم که 
خوشبختانه با اجرای برنامه تحول در آموزش پزشکی 
توانستیم در رشته های علوم پزشکی نظیر دندانپزشکی،  
داروسازی و پزشکی و غیره رشد کمی را متوقف کنیم 
و در راه اندازی رشته ها و ظرفیت ها بیشتر بر نیازهای 
کشور توجه داشته باشیم و در حال حاضر میزان پذیرش 
در رشته های مختلف براساس نیاز کشور اتفاق می افتد.«

وی ماموریت گرایی را یکی دیگر از اقدامات مهم 
وزارت بهداشت طی سال های اخیر توصیف کرد و 
گفت: »براساس این رویکرد، تمامی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور ماموریت های مشخصی دارند و در حیطه 
را  خود  برنامه های  و  فعالیت  خود  اصلی  ماموریت 

پیش می برند.«
وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت استانداردسازی 
و اعتبار بخشی مراکز آموزشی وزارت بهداشت تاکید 

کرد و گفت: »به اعتقاد من با اجرای این برنامه مراکزی 
که استانداردهای الزم را در عرصه های مختلف نداشته 

باشند، باید تعطیل شوند.« 
هاشمی با تاکید بر اینکه ما باید در میزان ظرفیت  
باشیم،  پزشکی حساس  علوم  رشته های  در  پذیرش 
سنجش  سازمان  گزارش  »براساس  کرد:  خاطرنشان 
آموزش کشور خوشبختانه ما صد در صد ظرفیت ها 
را در پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی 
رعایت کرده ایم و همچنان تاکید می کنم باید روی میزان 
ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور بسیار حساس باشیم.«

وزارت بهداشت به هیچ عنوان نمی تواند 
مقررات را زیر پا بگذارد

وزیر بهداشت همچنین به اتفاق اخیر دانشگاه آزاد و 
اشتباهی که در میزان پذیرش دانشجو اتفاق افتاد اشاره 
کرد و گفت: »وزارت بهداشت به هیچ عنوان نمی تواند 
پا بگذارد و ظرفیت های اعالم شده  مقررات را زیر 
به این دانشگاه در حوزه پذیرش دانشجو قابل تغییر 
نخواهد بود و میزان ظرفیت برای پذیرش دانشجو در 
رشته های علوم پزشکی همان ظرفیتی است که به این 

دانشگاه اعالم شده است.«
وی همچنین راه اندازی مرکز سنجش آموزش پزشکی 
را یکی دیگر از فعالیت های مهم وزارت بهداشت طی 
سال های اخیر عنوان کرد و گفت: »من معتقد هستم 
آزمون ها باید در قالب مناطق برگزار شوند و ما نباید 
جز سیاستگذاری و نظارت کار دیگری در ستاد انجام 
بدهیم. درواقع تمرکززدایی یکی از سیاست های وزارت 
بهداشت است که با وجود اختالف نظر در این زمینه 
تاکید دارم باید با قوت و قدرت بیشتری اجرایی شود.«
هاشمی خاطرنشان کرد: »آزمون های وزارت بهداشت 
باید در سطح مناطق برگزار شود و ما باید یک آزمون 
ملی در حوزه ستادی داشته باشیم که آن آزمون هم 
آزمون بورد تخصصی است که توسط اساتید برگزار 
می شود که البته باید در این آزمون نیز بازنگری الزم 

صورت بگیرد.«
وزیر بهداشت همچنین توجه به بحث مهارت آموزی 
و کیفی نگری را یکی دیگر از ملزومات حوزه آموزشی 
در رشته های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: »در 
رشته های مربوط به علوم پزشکی مهارت بخشی از 
آموزش های  دیگر  بخشی  و  می رود  شمار  به  دانش 
عملی باشد. ما باید مراقب باشیم بی سوادی مدرن که 

امروزه گریبان گیر رشته های غیر پزشکی است، در این 
حوزه اتفاق نیفتد.«

وی ادامه داد: »در اوایل پیروزی انقالب اسالمی 
تعداد ۶۰۰ دانشجو در رشته های علوم پزشکی پذیرش 
می کردند اما امروزه حدود ۸۰۰۰ دانشجوی پزشکی 
جذب می کنیم. من تاکید می کنم با توجه به این که 
این رشته ها با جان مردم سر و کار دارند بنابراین هر 
چه سخت گیری بیشتری در جذب دانشجویان داشته 
باشیم، اعتبار بیشتری نیز در جامعه کسب خواهیم کرد.«
هاشمی تصریح کرد: »برای اولین بار در تاریخ وزارت 
بهداشت در چهل سال گذشته مسئولیت ما برای تصدی 
در عرصه این وزارتخانه یک بار دیگر تمدید شده است 
و ما در حال حاضر تیمی هستیم که اگر جان سالم 
به در ببریم، هشت سال مقدرات بهداشت و درمان 
کشور را به دست گرفته ایم، اما قلب تمامی فعالیت های 
ما در این عرصه معاونت آموزشی است و آن ها برای 
سالمت مردم می توانند اقدامات بسیار مهمی را انجام 
افتخار در  آن ها می تواند موجب  که عملکرد  بدهند 
این عرصه شود یا اینکه مردم را ذلیل نماید، بنابراین 
ما باید تصمیمات مهم و حساسی در عرصه آموزشی 

رشته های علوم پزشکی بگیریم.«

ضرورت بازنگری در ساختار وزارت بهداشت
وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت بازنگری در 
ساختار این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: »بازنگری 
در ساختار وزارت بهداشت یکی از آرزوهای من بوده 
است، اگرچه گفتن این حرف ها و انجام دادن کارهایی 
در این زمینه هزینه آفرین است اما اگر هزینه نیز وجود 
داشته باشد تاکید می کنم ساختار وزارت بهداشت باید 
تغییر پیدا کند و تمامی مسائل مربوط به آموزش در 
دانشگاه  یک  رئیس  و  متمرکز شود  مکان مشخصی 
نباید بیمارستان اداره کند و اگر بتوانیم این رویکرد 
را  بزرگی  کار  کنیم،  اجرایی  بهداشت  در وزارت  را 

انجام داده ایم.«
وی خاطرنشان کرد: »در فضای سیاست زده کشور 
انجام کارهایی نظیر تغییر ساختار وزارت بهداشت بسیار 
سخت است، اما می توان کارهای بزرگ و سخت را با 

پذیرش هزینه های آن انجام داد.«
وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت کوتاه کردن طول 
دوره آموزش در برخی رشته های آموزش علوم پزشکی 
تاکید کرد و گفت: »طول آموزش برخی رشته های علوم 

پزشکی بسیار طوالنی است و باید مدت 
آموزش در برخی از رشته ها بازنگری و 
کوتاه شود. مثال رشته جراحی کودکان 
از جمله رشته هایی بود طول آموزش 
بلند مدتی داشت ولی هنوز در برخی 
مدت  بودن  طوالنی  دلیل  به  رشته ها 
دوره های آموزشی اقبال کمتری برای 
باشد.  داشته  وجود  رشته ها  به  ورود 
آموزش  دوره  طول  نباید  بنابراین 
با  کودکان  جراحی  نظیر  رشته هایی 
جراحی بزرگسالی تفاوت داشته باشد.«
هاشمی همچنین با تاکید بر اینکه 
ورود به آموزش در برخی از رشته های 
تخصصی متناسب با نیاز کشور نبوده 
است، گفت: »کشور ما بخصوص در 
مناطق محروم با کمبود نیرو در حوزه 
تخصصی مواجه است و رشد نیروی 
نبوده  مناسب  در حوزه تخصصی  ما 
و این میزان با کشورهای همجوار با 
وجود افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت ها 

همخوانی نداشته است.«

ضرورت توجه جدی به بحث بومی گزینی
بحث  به  توجه جدی  بر ضرورت  وی همچنین 
بومی گزینی در کشور تاکید کرد و گفت: »من معتقد 
هستم اجرای این طرح با جدیت بیشتری در دانشگاه های 
علوم پزشکی پیگیری شود تا مشکل مناطق محروم نیز 
که در داشتن نیروی با مهارت و متخصص برطرف 
رویکرد  دانشجو  تربیت  در  باید  ما  که  چرا  شود، 
جامع نگر داشته باشیم و اجرایی کردن این رویکرد 

با بومی گزینی اتفاق می افتد.«
»در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  بهداشت  وزیر 
تصمیم گیری های حوزه وزارت بهداشت و آموزش 
باید منافع مردم را بر منافع عده ای ترجیح بدهیم و 
تمامی سیاست گذاری ها و اقدامات ما در این عرصه 
مردم  منفعت  و  جامعه  عمومی  مصالح  به  توجه  با 

اتفاق بیفتد.«
هاشمی همچنین یادآور شد: »دانشگاه ها باید کسانی 
که از سهمیه بومی استفاده می کنند، تکلیف آن ها در 
حوزه محل خدمت مشخص کند تا این افراد بتوانند 
اگرچه  نمایند.  تنظیم  آن  براساس  را  خود  زندگی 
میزان امکانات و بودجه برای این امر الزم است،  اما 
دانشگاه ها باید بتوانند در مورد نیازهای دو یا سه سال 

آینده مناطق پیش بینی داشته باشند.«
وی با تاکید بر اینکه دشمنان برای رسیدن به اهداف 
خود دانشگاه ها را مدنظر قرار داده اند، گفت: »تمامی 
اهداف و برنامه های دشمنان تا به امروز، زیرکانه با 
شکست مواجه شده است و آن ها آرزوهای خود در 
توجه  باید  اما  می برند،  به گور  را  ایران  ملت  مورد 
داشته باشیم یکی از کانون هایی که آن ها مدنظر قرار 
دادند، دانشگاه ها هستند و ما نباید با توجه به اینکه از 
بیرون نیز با فشار مواجه هستیم، از درون خود برای 
این مراکز مشکالتی را ایجاد کنیم و این مشکالت 
نیز با دامن زدن به توقعات بیشتر می شود و توقعات 

ما نباید بیشتر از توان باشد.«
وزیر بهداشت در پایان با تاکید بر اینکه حوزه های 
دارو،  خدمات پزشکی و تجهیزات پزشکی از حوزه هایی 
است که می تواند نارضایتی ها در جامعه را دامن بزند، 
گفت: »خوشبختانه از یک سال پیش برای این حوزه 
برنامه هایی را در نظر گرفتیم، اما عده ای که دنبال بی 
اعتبار کردن کشور هستند تالش دارند با ایجاد نگرانی 
در این حوزه ها تشویق ایجاد کنند و البته این آرزوها 

نیز محقق نخواهد شد.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: »نگرانی 
ارائه دهندگان خدمت در بخش های بستری و سرپایی 
در سال ۹۷، ایجاد نظم در پرداخت  بود که ما نیز در 
این زمینه اقدام کرده و پرداختی ها را منظم کردیم.« 
به گزارش سپید به نقل از وب دا، طاهر موهبتی با بیان 
اینکه سازمان بیمه سالمت ایران با ۱۰ هزار پزشک 
متخصص قرارداد  دارد، گفت: »مراجعه بیمه شدگان 
سازمان بیمه سالمت ایران در سال به بخش غیربستری 
۱۹۸ میلیون بار است. همچنین در سال،   ۴۳ میلیون 
بار بیماران به پزشکان متخصص طرف قرارداد با این 
سازمان مراجعه می کنند. طبیعی است که اگر قرارداد 

اعداد حاصل  این  باشد،  نداشته  پزشکان  وجود  با 
نمی شوند. «  وی با بیان اینکه تقریبا در ۷۰ درصد 
استان های کشور، صد در صد پزشکان با سازمان بیمه 
سالمت ایران  قرارداد دارند، افزود: »اگر  پزشکی با 
این سازمان قرارداد ندارد به علت بدهی ها نیست 
و ممکن است دالیل دیگری وجود داشته باشد. «  
موهبتی ادامه داد: »نگرانی ارائه دهندگان خدمت در 
بخش های بستری و سرپایی در سال ۹۷، ایجاد نظم 
در پرداخت بود که ما نیز به این  کار عمل کرده و 
پرداختی ها را منظم کردیم و در حال حاضر بین بیستم 
تا بیست و هفتم هر ماه به بخش خصوصی و دولتی 

پرداختی ها  را انجام می دهیم. البته بدهی هایی از سال 
۹۶ باقی مانده که حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

بود و از این میزان ۳ هزار میلیارد  تومان اسناد اوراق 
خزانه پرداخت شد. « 

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سالمت ایران 
تاکید کرد: »بخش خصوصی تمایلی به دریافت اسناد 
اوراق خزانه به جای دریافت پول نقد ندارد  که البته 
حق دارند. در نتیجه در تالش هستیم که بدهی سال 
جلسه ای  تازگی  به  همچنین  کنیم.  روز  به  را   ۹۶
برگزار شد که در این جلسه مقرر شد باقی مانده 
اسناد اوراق  خزانه را به صورت نقدی دریافت و 
این  امیدواریم  پرداخت کنیم.  به بخش خصوصی 

کار انجام شود.«

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت:

پـرستـار کـم اسـت
 مراقـب بیـمار پـرستـار می شـود

»کمبود  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
پرستار در بیمارستان ها باعث می شود مراقبت های پرستاری کیفیت 
بیمار می خواهند  مناسبی نداشته باشد به همین دلیل  از همراه 

برای مراقب بیشتر در بیمارستان بماند.«
حیدرعلی عبادی در رابطه با کمبود  نیروی پرستاری گفت: 
ب»یمارستان ها ما در حال حاضر با کمبود پرستار مواجه هستند 
به همین دلیل مراقبت پرستاری کیفیت مناسبی ندارد. از طرفی 
در برخی از بیمارستان ها پدیده جدیدی به وجود آمده و آن هم 
همراه بیمار است که در تمامی بیمارستان ها به محض بستری 
کردن بیمار، از خانواده و همراهان بیمار می خواهند تا به عنوان 
همراه بیمار و برای مراقب از وی در بیمارستان بماند.« نماینده 
اعضای  به  دنیا  کجای  »هیچ  افزود:  مجلس  در  اصفهان  مردم 
خانواده بیمار همراه بیمار برای مراقبت نمی ماند، چرا که این فرد 
آموزش های الزم را ندیده است، ازطرفی خود این فرد نیز آسیب 
می بیند و از تمامی برنامه های روزمره خودش نیز عقب می ماند 
و اگر هم نماند عذاب وجدان می گیرد که چرا در کنار بیمارش 
نمانده است. در این رابطه بار ها به وزارت بهداشت و درمان گفته 
شده است تا  پدیده همراه بیمار در تمامی بیمارستان ها جمع شود 
چرا که غیر علمی بوده و برای خانواده ها نیز مشکل ایجاد می کند 
و باعث انتقال بیماری های عفونی شده و عفونت های بیمارستانی 
را گسترش میدهد در نتیجه باعث افزایش مرگ و میر می شود.«
عابدی ادامه داد: »کمبود پرستار در بیمارستان ها باعث می شود 
که پرستاران نتوانند از بیمار به خوبی مراقبت کنند به همین دلیل  
از همراه بیمار می خواهند برای مراقب بیشتر در بیمارستان بماند. 
 در همه جای دنیا مالک و معیار تعداد پرستار به تخت بیمارستان 
سنجیده می شود، در بیمارستان های ژاپن به ازای هر تخت ۱۱ 
پرستار  و کادر پرستاری، کاردان اتاق عمل و  بهیار وجود دارد. 
کشورهای  در  همین صورت،  به  نیز  دنیا  کشور های  دیگر  در 
آفریقایی نیز کمتر از ۴ نیروی کادر پرستاری به ازای هر تخت 
وجود ندارد، یعنی اگر یک بیمارستان ۱۰۰ تخت داشته باشد، 
برای هر تخت ۴ پرستار، کاردان اتاق عمل، بهیار و کمک پرستار 
وجود دارد.« وی ادامه داد: »متاسفانه در بیمارستان های ایران به 
ازای هر تخت ۱.۱ و در برخی از بیمارستان ها حتی کمتر از ۱ 
به ازای هر تخت وجود دارد و کمبود پرستار کامال مشهود است. 
وزارت بهداشت و درمان باید به سرعت نسبت به طرحی برای 
استاندارد سازی نسبت تعداد پرستار به تخت  بیشتر و  جذب 

بیمارستانی یک برنامه اساسی ارائه کند.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: »در 
نشست سه شنبه اول آبان ماه کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس 
شورای اسالمی قرار بود جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و 
درمان و معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی 
کشور داشته باشیم تا برنامه ای برای افزایش استاندارد افزایش 
نیروی پرستار  ارائه شود که متاسفانه به علت برخی از مشکالت 
به هفته آینه موکول شد. کمیسیون بهداشت مجلس به طور جدی 
پیگیر استاندارد سازی است تا با جذب پرستار بتوانیم قدم هایی در 

راستای افزایش کیفیت خدمات پرستاری برداریم.«

امینی فرد، نایب رییس کمیسیون بهداشت:

 بیمه توان پوشش خدمات 
دندانپزشکی را ندارد 

اینکه  بیان  با   بهداشت و درمان مجلس  نایب رییس کمیسیون 
»بیمه  گفت:  کرد،  گران  را  دندانپزشکی  تجهیزات   ارز  نوسان 
توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارند بنابراین  مردم برای 

مراجعه به دندانپزشک با معضالت اقتصادی روبرو شده اند.«
دندانپزشکی  خدمات  وضعیت  درباره  امینی فرد  محمد نعیم  
در کشور، گفت: »خدمات دنداپزشکی در سرتاسر جهان گران 
مناسب  برای خدمات  اروپا  ایرانیان ساکن  از  بسیاری  است و 
ایرانشهر  مردم  نماینده  می کنند.«  مراجعه  ایران  به  دنداپزشکی 
تصریح کرد: »با توجه به اینکه سالمت دندان نقش بسزایی در 
افزایش سرانه سالمت دارند می بایست تمهیداتی برای دهک پایین 
جامعه اندیشیده شود تا این افراد بتوانند حداقل در  مراکز دولتی 
بیماری های  از  بتوان بسیاری  تا  مناسبی دریافت کنند  خدمات 
دهان و دندان  را کنترل کرد.« وی ادامه داد: »یکی از راهکارهای 
اساسی برای کاهش هزینه ها در حوزه بهداشت و درمان نگاه 
ویژه به پیشگیری ازشیوع بیماری  دهان ودندان است زیرا می توان 
با غربالگری از ایجاد بسیاری از بیماری دهان و دندان در  حوزه 

سالمت جلوگیری به عمل آورد.« 
امینی فرد افزود: »با توجه به ضریب باالی  بیماری ها دهان و 
دندان می بایست، حساسیت در این حوزه ارتقا پیدا کند تا بتوان 
خدمات حوزه بهداشت وروان را به نحو مطلوب  افزایش داد 
و این در حالی است که یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل 
نرخ خدمات دندانپزشکی ساماندهی نرخ تجهیزات دنداپزشکی 

و ساماندهی آن با قیمت مصوب است.«
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس با  بیان اینکه 
نوسان ارز تجهیزات دندانپزشکی را گران کرد یادآور شد: »بیمه 
 توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارند بنابراین  مردم برای 

مراجعه به دندانپزشک با  معضالت اقتصادی  روبرو شده اند.«

خانه ملت

 بازنگری درساختار وزارت بهداشت آرزوی من است
ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تغییر نمی کند
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پرداختی های بیمه سالمت   منظم  می شود
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معاون اول رئیس جمهوری خبر داد

اختصاص 500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای تأمین دارو

معاون اول رئیس جمهوری 
رهبر  موافقت  به  اشاره  با 
برداشت  با  انقالب  معظم 
500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای تأمین دارو، 
گفت: »این مبلغ پس از تبدیل 
در  نیمایی  قیمت های  به 
دارو  تولیدکنندگان  اختیار 

قرار می گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری در 
مراسم سالروز ملی صادرات افزود: »در شرایط خاص قرار 
گرفته ایم و نمی توانیم غیر صادقانه صحبت کرده و چیزی را 
کتمان کنیم.« وی با تأکید بر اینکه به اعتماد متقابل دولت 
و بخش خصوصی نیاز داریم، گفت: »می خواهیم شرایط 
تهدید را به فرصت تبدیل کرده و موانع را برطرف کنیم.« 
جهانگیری با اشاره به ادعاهای دروغ مقامات آمریکایی در 
همراهی با ملت ایران، گفت: »اگر آنان چنین اظهار می کنند 
چرا امروز بدترین سخت گیری ها را در زمینه تأمین مواد 
اولیه دارو و نقل وانتقال پول برای کاالهای ضروری مردم 

دارند تا فشار بر دوش مردم باشد.«
معاون اول رئیس جمهوری گفت: »راه مقابله با تحریم ها 
تنها بر عهده دولت و حکومت نیست و یک وظیفه ملی 
دولت  و  بخش خصوصی  مدنی،  نهادهای  همه  و  است 
و حکومت باید این پیام را به آمریکا داشته باشند که با 
همراهی هم از این گردنه عبور خواهیم کرد.« وی خطاب 
به تولیدکنندگان گفت که شرایط سخت است و سختی 
برای انسان های بزرگ ولی مظلوم تر از ما، ملت هستند که 

با درآمد ماهیانه زیر 2 میلیون تومان خود را اداره می کنند.

چرا تولید برخی داروها کاهش یافت؟

تولیـد شبـه مخـدرهای خـارجی 
بـا شکل و شمایل ایـرانی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح آخرین 
وضعیت فروش شبه مخدرها در بازار گفت: »وزارت بهداشت 
اخیراً سامانه »تی تک« را برای کنترل شبه مخدرها از مبدأ تولید 
تا مقصد تهیه کرده که به این ترتیب میزان سوءاستفاده از مواد 

به حداقل می رسد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، پرویز افشار با اشاره به 
وضعیت داروهای شبه مخدر در بازار و نحوه فروش آنها 
گفت: »زمانی »ترامادول« برای کنترل دردهای ارتوپدی وارد 
کشور شد، اما یک مرتبه مصرف »ترامادول« در کشور تبدیل 
به یک اپیدمی شد که پیامدهایی مانند تشنج های مقاوم به 
درمان را ایجاد می کرد؛ بنابراین در کمیته درمان، کمیته کنترل 
پیش سازها و وزارت بهداشت هماهنگی کردیم و بدین ترتیب 
میزان تولید »ترامادول« در کشور کاهش یافت.« وی در ادامه 
درباره وضعیت شربت »سودوافدرین« نیز گفت: »از این دارو 
نیز به عنوان شربت سرماخوردگی یا قطره های ضد احتقان 
بینی و آلرژی استفاده می کردند چراکه این دارو در دسته 
اما  داشت  قرار  آلرژی  داروهای ضد  و  »آنتی هیستامین ها« 
سپس بازیافت شده و تبدیل به ماده مخدر شیشه می شد؛ 
بنابراین جلوی تولید این دارو را نیز گرفتیم به طوری که میزان 
تولید شیشه بسیار کم شد و قیمت آن به شدت افزایش یافت. 
در نهایت نیز معتادان الگوی مصرفشان را به سمت مصرف 

»گل« تغییر دادند که از زیرمجموعه های ماری جوانا است.«
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مصرف 
»دیفنوکسیالت« نیز مدتی باال بود و مصرف آن با کاهش تولید، 
کم شد، اظهار کرد: »مصرف ترکیباتی مثل »اکسپکتورانت« 
به تنهایی مشکلی ندارد اما »اکسپکتورانت کدئین« به عنوان یک 
ضد درد و ضد سرفه به اثرات آن می افزود به شکلی که با 
کنترل تولید داروی مذکور نیز سوءمصرفش کاهش یافت.«

افشار در ادامه با اشاره به اقدام اخیراً وزارت بهداشت برای 
تهیه سازوکار کنترل داروهای شبه مخدر، تصریح کرد: »در 
این سامانه داروهای تحت کنترل مثل »بوپرنورفین«، »متادون«، 
»شربت تریاک«، »اکسی کدون« و ... در سامانه »تی تک« یا سامانه 
رصد از مبدأ تولید تا مقصد رصد می شود که به این ترتیب میزان 
سوءاستفاده از مواد به حداقل می رسد.« وی درباره نحوه عملکرد 
این سامانه گفت: »در حال حاضر بخشی از سامانه که مربوط 
به تولید کارخانه است راه اندازی شده ولی بقیه مراحل کامل 
نشده است. به این ترتیب داروهایی نظیر »اکسپکتورانت کدئین« 
و »متادون« مثل قبل در دسترس مردم نیست. البته نباید از این 
داروها غفلت کنیم چراکه برخی کشورهای همسایه به دلیل 
اینکه نیاز در بازار ایران وجود دارد و عده ای به مصرف این 
مواد وابسته هستند، محصولی کاماًل مشابه ایرانی را با همان 
بسته بندی تولید کرده و سعی می کنند آن را وارد کشور کنند.« 
به گفته وی چند محموله در سال های گذشته کشف شده و 
تمهیدات الزم در نظر گرفته شده است. شکل و شمایل این 
محصوالت کاماًل شبیه محصول ایرانی است اما با بررسی مواد 

تشکیل دهنده آن متوجه شدیم که مواد اولیه آن منشأ ایرانی ندارد.

اخبــار
مدیرعامل مؤسسه محک در نشست خبری اعالم کرد

علی اکبر ابراهیمی
 

مدیرعامل مؤسسه محک گفت: »متأسفانه 
به دلیل نوسانات ارزی داروهای بیماران 
مبتال به سرطان با افزایش قیمت همراه 
بوده و گاهی این رقم نسبت به سال گذشته 

15 تا 50 درصد افزایش داشته است.«
آراسب  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
محک  مؤسسه  مدیرعامل  احمدیان، 
در نشست خبری که در محل مؤسسه 
خیریه محک برگزار شد، اظهار داشت: 
»این موسسه از ابتداي فعالیت خود از 
سال 70 تا پایان سال 96 بیش از 30 هزار 
کودک مبتال به سرطان را در سراسر کشور 
تحت حمایت همه جانبه قرار داده و هر 
روز شش کودک جدید به جمع کودکان 
تحت حمایت این سازمان افزوده می شود.«

بهبودی ۶ هزار کودک مبتال به 
سرطان

وی با اشاره به راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی 
محک افزود: »مکانی که در آن حضور داریم از سال 86 
راه اندازی شده و با داشتن 100 تخت بیمارستانی یک پنجم 
تخت های بیمارستانی خون و آنکولوژی کودکان کشور را 
در اختیار دارد. همچنین این مرکز تنها بیمارستان متمرکز 

سرطان خون کودکان در خاورمیانه است.«
احمدیان اضافه کرد: »در حال حاضر 3000 بیمار 
کودک مبتال به سرطان در این بیمارستان به صورت سرپایی 
و بستری در حال درمان هستند و همه خدمات مورد 
نیاز آنها به صورت رایگان انجام می شود.« وی گفت: 
»خوشبختانه تا به اآلن 22 درصد کودکان تحت پوشش 
موسسه طی سال های گذشته بهبود یافته اند که رقم آنها 
6100 کودک بوده است. همچنین 20 درصد این کودکان 

فوت کرده اند و 58 درصد آنها تحت درمان هستند.«
مدیرعامل مؤسسه خیریه محک در خصوص هزینه 
کرد منابعی که از سوی خیرین به مؤسسه محک می شود، 
اظهار داشت: »از هزینه های واریزی توسط خیرین 34 
درصد در بخش های حمایتی، 35 درصد در حوزه درمان، 
9 درصد در بخش پشتیبانی و 17 درصد در موضوعات 
تولید عواید و 5 درصد در بخش تحقیقات هزینه می شود.«
احمدیان با بیان اینکه تمرکز مؤسسه خیریه محک بر 
روی حمایت از کودکان مبتال به سرطان است، اضافه 

کرد: »مؤسسه خیریه محک به دنبال کارهای اقتصادی 
نیست و ما گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف 
ارائه می کنیم و از هر صد تومان هزینه ای که از سمت 
کمک های مردمی به حساب این مؤسسه واریز می شود 
16 تومان صرف هزینه های لجستیکی و 84 تومان به طور 
مستقیم صرف درمان کودکان مبتال به سرطان می شود.«

مدیرعامل مؤسسه محک عنوان کرد: »امروز در کشور 
500 تخت بیمارستانی برای درمان سرطان کودکان وجود 
دارد و 20 درصد از ظرفیت درمان سرطان کودکان کل 
این موسسه و  بر عهده مؤسسه محک است.  کشور 
بیمارستان تخصصی آن با ظرفیت 100 تخت به این 

کودکان خدمت ارائه می کند.«

کسب رتبه نخست موسسه »SGS« توسط محک
 وی با اعالم موفقیت مؤسسه خیریه محک در کسب رتبه 
برتر موسسه ارزیابی شیوه های درست اداره سازمان های 
مردم نهاد »SGS«، گفت: »مؤسسه خیریه محک برای 
نخستین بار در سال 86 به صورت داوطلبانه خود را در 
معرض ممیزی SGS قرار داد که با اخذ 43.7 درصد 
موفق به اخذ این گواهینامه نشد و پس از آن با فاصله 
6 ماه و از طریق انطباق فرآیندهای خود با استانداردها 
و ارتقای فعالیت ها در دومین ممیزی با اخذ 76 درصد 
به عنوان اولین سازمان غیردولتی در خاورمیانه موفق 

بازرسی  از شرکت  بین المللی  گواهینامه  این  اخذ  به 
بین المللی SGS شد.« احمدیان افزود: »در سال 97 و 
در هشتمین ممیزی این مؤسسه، مؤسسه محک موفق 
امتیاز 97.5 درصد در میان 328 سازمان   با اخذ  شد 
مردم نهاد شرکت کننده که 24 سازمان از اروپا، 172 نهاد 
از آمریکا، 51 سازمان از آفریقا و 81 نهاد از آسیا در 
این ارزیابی از سراسر دنیا رتبه اول را به دست آورد.«

مدیرعامل مؤسسه محک در ادامه با اشاره به وضعیت 
تجهیزات مؤسسه محک، گفت: »تجهیزات مؤسسه محک 
به روزرسانی شده و در مواردی که 11 سال از عمر 
تجهیزات مورد استفاده گذشته بود و نیاز به روزرسانی 
داشت این به روزرسانی انجام شد. همچنین تمام تجهیزات 

آزمایشگاهی نیز در حال به روزرسانی است.«
وی در ادامه با اشاره راه اندازی مرکز سلول های بنیادي 
در این موسسه گفت: »در حال حاضر تنها بخش تخصصی 
پیوند سلول های بنیادي با تمرکز بر سرطان کودک در 
کشور در بیمارستان محک فعالیت می کند. همچنین 
مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادي خون ساز محک که 
به عنوان اولین پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 
حوزه سلول های بنیادي شناخته می شود، در سال 1396 
در این موسسه افتتاح شد. راه اندازی این مرکز غیردولتی 
حاصل تفاهم نامه  با بخش خصوصی به منظور تأمین هزینه 
ثبت و انجام آزمایش پنج هزار نمونه مربوط به داوطلبان 

اهداي سلول های بنیادي خون ساز است.«
به  اشاره  با  محک  مؤسسه  مدیرعامل 
مشکالت تأمین دارو برای بیماران بعد از 
تغییرات نرخ ارز گفت: »همه تالش ما این 
بوده که نوسانات بازار و هیجانات ناشی از 
آن به بیماران منتقل نشود، اما به دلیل برخی 
به  مبتال  بیماران  داروهای  ارزی  نوسانات 
سرطان در برخی از مواقع با افزایش قیمت 
همراه بوده و گاهی این رقم نسبت به سال 
گذشته 15 تا 50 درصد افزایش داشته است. 
البته این رقم مربوط به داروهای تک نسخه ای 
نیست زیرا زمانی که در خصوص این داروها 
صحبت می کنیم به دلیل ارتباط مستقیم این 
داروها با نرخ ارز شاهد افزایش چند برابری 

قیمت هستیم.«

ذخیره دارو برای بیماران سرطانی
دارو احمدیان افزود: »باید بگوییم که دو 
ماه پیش شرایط به خوبی امروز نبود و امروز 
بهتری  شرایط  در  قبل  ماه  چند  به  نسبت 
قرار داریم و میزان دسترسی به دارو بهتر شده است. 
ضمن اینکه ما پیش بینی هایی را برای داروهای مورد 
نیاز کودکان تحت پوشش در 39 بیمارستان کرده ایم. 
همکار با موسسه کرده ایم.« وی ادامه داد: »موسسه محک 
به هیچ وجه در انتخاب داروهای مفید برای درمان دخالت 
ندارد و اینکه داروی ایرانی یا خارجی استفاده شود به 
نظر پزشک بستگی دارد. البته در بیمارستان محک همه 
تالش پزشکان بر این اصل است که داروهایی را تجویز 

کنند که کمترین عوارض را دارد.«
امروز نمی توانیم  افزود:  مدیرعامل مؤسسه محک 
بگوییم که دو ماه آینده چه اتفاقی برای دارو خواهد 
ولی  نیست  ما روشن  برای  تحریم ها  ابعاد  زیرا  افتاد 
تجربه خوبی از بحران دارویی سال های 92 و 93 داریم 
و امیدوار هستیم مانند آن دوره بتوانیم از ظرفیت های 
بتوانیم  و  بهره مند شویم  از کشور  در خارج  موجود 

مشکالت تأمین دارو را برطرف کنیم.«
»در حال حاضر  داشت:  اظهار  پایان  در  احمدیان 
17 هزار کودک سرطانی در کشور تحت درمان قرار 
دارند و بیشترین میزان ابتال به سرطان در بین کودکان 
مربوط به سرطان خون است که رقمی بین 70 تا 80 
درصد این موارد را شامل می شود که امیدواریم با تالش 
مؤسسه محک و خیرین هر چه زودتر شاهد بهبود این 

کودکان باشیم.«

افزایش 15 تا 50 درصدی قیمت داروهای بیماران سرطانی 

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی گفت:  حجم مطالبات 
انباشته شده در این صنعت که به چشم انداز ناایمن آینده  گره  خورده عماًل 

صنایع دارویی ما را در رکود و انجماد فرو برده است.
به گزارش سپید به نقل از فارس، فرامرز اختراعی گفت:  »این روزها 
صنایع دارویی کشور لحظات سختی را سپری می کند، تأثیرات منفی بحران 
ارز از طرفی و تحریم های پیش رو که علیرغم ادعاهای مبنی بر معافیت 
غذا و دارو از لیست تحریم ها همه عماًل به دلیل ممنوعیت های بانکی 
غیرقابل اجتناب است هم از طرفی در حال فشار به بازار دارویی کشور 
است.« وی ادامه داد: »از سوی دیگر نیز حجم مطالبات انباشته شده در 
این صنعت که به چشم انداز ناایمن آینده گره خورده عماًل صنایع دارویی 
ما را در رکود و انجماد فرو برده است.« اختراعی تشریح کرد: »دراین بین 
دست اندرکاران و متولیان صنعت، سخت در تالش اند تا دریچه های ارتباط با 
جهان را باز نگه داشته و شرایطی فراهم کنند تا با ایجاد مراودات بین المللی 
راه های کسب وکار و مبادالت بین المللی را در این حوزه کماکان باز و 
پویا نگاه دارند.« وی ادامه داد: »در همین راستا سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در حال برگزاری نمایشگاهی 

بین المللی به نام »فارماپک خاورمیانه« است که با تمرکز 
بر حوزه صنعتی داروسازی و با هدف معرفی تولیدات 
و دستاوردهای شرکت های ایرانی از یک سو و آشنایی 
شرکت های داخلی با فناوری روز دنیا برای نوسازی 
صنایع دارویی کشور از سوی دیگر برگزار می شود.«
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی تأکید کرد:  »این 
رویداد که تاکنون با استقبال خوبی از سوی کشورهای 

منطقه، اروپا و افریقا روبه رو شده، می تواند فرصت خوبی برای گسترش 
کسب وکار شرکت های داخلی و زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی 
در جزیره کیش که محل برگزاری آن است فراهم آورد و در این شرایط 
بحران و رکود، تحرک امیدبخشی در صنایع دارویی کشور ایجاد کند.« 
وی افزود:  »حوزه های اصلی فعالیت این نمایشگاه، مواد اولیه دارویی، 
مواد شیمیایی، بسته بندی دارویی، تجهیزات داروسازی و دارورسانی است. 
یکی از اهداف مهم ما از کنار هم قرار دادن گروه های مختلف این بود 
که بتوانیم زنجیره تولید و تأمین دارو در ایران را تقویت کنیم.« اختراعی 

گفت:  »هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه تقویت 
تولید ملی است؛ تولید ایرانی با امکان دسترسی به 
بازارهای جدید در خاورمیانه. شرکت های خارجی هم 
که در این نمایشگاه از آنها دعوت به حضور می شود 
شرکت هایی هستند که خدمات مربوط به نوسازی 
صنعت و فنّاوری های نوین را برای تولید قوی تر و 

بهتر به شرکت های ما ارائه می دهند.«
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با بیان اینکه شرکت های ایرانی در 
حوزه مواد اولیه دارویی، حوزه بسته بندی و شرکت های پخش دارو و 
فعال در حوزه های نوین دارورسانی و شرکت های تجهیزات داروسازی 
و تجهیزات بسته بندی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت گفت:  »این 
رویداد می تواند چشم انداز بسیار مناسبی برای توسعه کسب وکارشان در 
آینده برایشان ترسیم کند و درعین حال می تواند یک جامعه مطالعاتی خوب 
برایشان باشد، ازاین جهت که ببینند در آینده بهتر است چه رویکردی داشته 

باشند و در چه بازارهایی سرمایه گذاری کنند.«

متخصصان تکنیکی جدید برای حل بحران جهانی مقاومت آنتی بیوتیکی 
ارائه دادند که این تکنیک مبتنی بر بی اثر کردن باکتری ها بدون نیاز به 

کشتن آنها است.
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کارشناسان معتقدند که بی اثر کردن 
باکتری ها بدون کشتن آنها باعث کاهش احتمال رشد گونه های مقاوم 
می شود. متخصصان یک تیم تحقیقاتی از دانشکده پزشکی دانشگاه »کیس 
وسترن ریورس کلیولند« طی آزمایشی دریافتند هنگامی که موش ها با نوعی 
از مولکول های کوچک با قابلیت متوقف کردن تولید سموم در باکتری ها 

درمان می شوند از نوعی عفونت خونی سپتیسمی نجات می یابند.
درصورتی که این یافته ها در مورد انسان ها نیز صدق کند، ممکن است 

برای درمان سپتیسمی دیگر نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک ها نباشد. 
طبق این مطالعه مولکول های کوچک می توانند اثربخشی آنتی بیوتیک ها 
را افزایش دهند. چراکه موش هایی که با هر دو نوع درمان عالج شده 
بودند، باکتری های کمتری نسبت به موش هایی که فقط با آنتی بیوتیک 

درمان شده بودند در خونشان وجود داشت.
مبتال شده اند  به سپتیسمی  که  مانند ورزشکارانی  افراد سالم  برای 
به تنهایی می تواند کافی  این مولکول های کوچک  با  از درمان  استفاده 
باشد؛ اما برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، ترکیب این درمان 
با آنتی بیوتیک ها مؤثر است. چراکه این مولکول های کوچک فعالیت 
آنتی بیوتیک های معمولی مانند پنی سیلین را تقویت کرده و می توانند به 

حل معضل مقاومت آنتی بیوتیکی کمک کنند. این مولکول های کوچک 
که در این نوع از درمان مورد استفاده قرار می گیرند به گونه ای اثر می کنند 
بین  از  را  ایمنی  که سلول های  تولید سمومی  از  را  باکتری ها  این  که 

می برند، بازمی دارند.
به گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی، طبق بررسی های 
جهانی در سال 2016 میالدی اینگونه برآورد می شود که ساالنه 10 
آنتی بیوتیکی  مقاومت  معرض خطر جهانی  در  می توانند  نفر  میلیون 
قرار بگیرند. بحران مقاومت آنتی بیوتیکی در حال حاضر به اندازه ای 
در جهان توسعه یافته که برای برخی عفونت ها هیچ آنتی بیوتیک مؤثری 

باقی نمانده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی مطرح کرد

روزهای سخت صنایع دارویی و مسیرهای عبور از بحران

راه حل جدید بحران جهانی مقاومت آنتی بیوتیکی



توصیه های طب سنتی در خصوص پیاده روی اربعین

ایرانی،  سنتی  طب  متخصص  یک 
خصوص  در  سنتی  طب  توصیه های 

پیاده روی اربعین را تشریح کرد.
به گزارش سپید، سید مصطفی اعرج 
خدایی  در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
متخصصان طب سنتی از دو سال قبل با 
تهیه و ارائه جزوه هایی به زائران اربعین 
تالش می کنند تا زائران ضمن داشتن 
سفری خوب با سالمت جسمانی این 
سفر زیارتی را به پایان برسانند، گفت: 
»توصیه های ارائه شده به زائران، ترکیبی 
از طب سنتی و طب جدید، در دسترس 
و ارزان قیمت بوده و در مسیر قبل و بعد 
از سفر کارساز است، همه این توصیه ها 
توسط افراد آکادمیک و دانشگاهی ارائه 

شده و مبنای علمی دارند.«
وی با اشاره به آمادگی های پیش از 
سفر خاطرنشان کرد: پرهیز از پرخوری 
و مصرف غذاهای ناسالم و غلیظ مانند 
انواع فست فودها، ماکارونی، غذاهای 
پرچرب، کم خوری، سالم خوری و درمان 
کردن یبوست پیش از سفر، آماده سازی 

بدن با حرکات ساده ورزشی و دفع اخالط و مواد زائد 
این طریق، می تواند سالمت جسمی را برای  از  بدن 

زائران در طول سفر، تأمین کند.«
این متخصص طب سنتی با ارائه راهکارهایی برای 
برطرف کردن مشکل یبوست و پاکسازی بدن گفت: 
»مصرف ناشتا و داغ شربت حاوی یک قاشق غذاخوری 
خاکشیر در یک لیوان آب جوش، استفاده از انار ملس، 
مصرف 10 الی 15 عدد عناب و به همراه داشتن شیشه   
کوچکی از رب انار در طول سفر، می تواند برای پاکسازی 

بدن مفید باشد.«
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح 
کرد: »مخلوط عناب آویشن نیز برای پاکسازی و کاهش 
غلظت خون مفید بوده و با ایجاد برش هایی بر روی 
عناب، آن را با آویشن و دو لیوان آب بر روی شعله 
کم جوشانده و پس از شیرین کردن، مصرف می کنیم.«

وی با تأکید بر برخی تدابیر تقویتی پیش از سفر 
خاطرنشان کرد: »با توجه به مشکالت احتمالی چون 

کاهش قند و فشار خون، ضعف و خستگی، خوردن 
شربت عسل، شیر بادام، فالوده سیب و پودر سنجد با 
شیر یا آب در افزایش قوت بدن در طول سفر موثر 

خواهد بود.«
اعرج خدایی  افزود: »شربت عسل حاوی یک قاشق 
غذاخوری عسل، یک لیوان آب و آب لیمو ترش تازه 
بوده و مصرف این ترکیب به خصوص برای افراد با 
ضعف و خستگی بسیار مفید خواهد بود. مصرف دو 
الی سه لیوان در روز توصیه می شود. همچنین استفاده 

از گالب و بیدمشک نیز برای این افراد مفید است.«
این متخصص طب سنتی ایرانی ادامه داد: برای تهیه 
شیر بادام برای تقویت بدن، 10 عدد بادام درختی خام 
را با خیساندن در آب جوش پوست گرفته و با دو لیوان 
آب سرد و دو قاشق غذاخوری عسل به خوبی مخلوط 

کرده و در طول روز جرعه جرعه میل می کنند.«
 وی افزود: »فالوده سیب نیز از دیگر ترکیبات مفید بوده 
و از آن به عنوان تقویت کننده قلب، مغز، دستگاه گوارش 

و کبد یاد می شود، به این منظور، یک عدد سیب سرخ 
متوسط را با دو قاشق عرق بیدمشک، دو قاشق گالب، 
یک قاشق تخم ریحان یا تخم بالنگ  و یک قاشق عسل  
ترکیب کرده و  میل می کنیم.« وی گفت: پودر سنجد 
شامل پوست، گوشت و هسته سنجد بوده و این ترکیب 
برای تقویت استخوان و عضالت به ویژه عضالت ساق 
پا مناسب است، به این منظور می توان پودر سنجد را با 

شیر یا آب و عسل مخلوط کرد.«
  اعرج خدایی با اشاره به توصیه های عمومی حین 
سفر گفت: »زائران باید توجه داشته باشند که از خوردن 
غذاهای سنگین و نامناسب، فکر و خیال و جر و بحث با 
همسفران خودداری کرده و شست وشوی مرتب دست ها با 
آب و صابون و استفاده از عطر را در طول سفر مورد توجه 
قرار دهند.« وی افزود: »پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ 
و چسبان و مصرف غذاهای تند و تیز و تعویض روزانه ی 
لباس ها در صورت امکان در پیشگیری از عرق سوز شدن 
موثر بوده و استفاده از روغن بنفشه و آب لیمو، خیار، 

پوست خیار و ماساژ موضع با روغن 
نباتی نیز می تواند در بهبود موضعی عرق 

سوز شدن مفید باشد.«
برای  راهکارهایی  ارائه  با  وی 
پیشگیری از کمر درد خاطرنشان کرد: 
»بستن کمر بند و استفاده از گن در طول 
پیاده روی، استفاده از کوله استاندارد و 
عصا و چوب دستی، پرهیز از مصرف 
غذاهایی با طبع سرد، ماساژ با روغن 
زیتون و بابونه و طی کردن بخشی از 
مسیر با ماشین از راهکارهای تسکین 

کمر درد در طول سفر است.«
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز با تأکید بر این  که در نوشیدن 
آب زیاده روی نکنید، گفت: »این روش 
مورد توصیه نیست که در طول سفر 
همواره یک بطری آب به دست داشته 
باشیم و مدام آب بخوریم، بلکه درستش 
این است که هنگام احساس تشنگی آب 
بخوریم، باید توجه داشت که از مصرف 
آب خیلی سرد خودداری شود، بهتر است 
تا درجه  داد  اجازه  بدن،  هنگام داغی 
حرارت بدن کمی پایین بیاید و سپس آب خورده شود.«
  وی افزود: »توصیه می شود در طول مسیر و سفر 
از آب های معدنی استفاده شود. تنفس از طریق بینی، 
شستن صورت و دست و پا، پرهیز از پرحرفی و پرهیز 
از مصرف غذاهای پرچرب، شور، شیرین، پیاز، سیر و 
زیتون و موکول کردن پیاده روی به ساعات خنک تر 

می تواند در رفع عطش موثر باشد.«
از  پیشگیری  راه های  به  اشاره  با  خدایی  اعرج   
واکسن  »تزریق  کرد:  تنفسی خاطرنشان  ناراحتی های 
آنفلوانزا دو هفته پیش از سفر، استفاده از ماسک های 
فیلتردار، تقویت سیستم ایمنی بدن و استفاده از تخم 
شربتی و ختمی از راهکارهای موثر در این راستا به شمار 
می آید.« وی خاطرنشان کرد: »بهتر است زائران پس از 
بازگشت از سفر، به یک باره ساکن نشوند و تا مدتی 
پیاده روی کنند، همچنین زائران می توانند از ترکیباتی 
مانند پونه، نعناع و ختمی به صورت دمنوش برای تخلیه 

ترشحات ریه و تقویت سیستم گوارش استفاده کنند.«

روابط  »اگر  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
پزشکان و بیماران صمیمانه تر شود، جایگاه اجتماعی 
تشکیل  می شود.  بازیابی  مردم  ذهن  در  پزشکان 
کمیته های اخالق در انجمن های علمی پزشکی نیز 
در همین راستا است تا بتوانیم شرایطی به وجود 

آوریم که مردم از کار پزشکان راضی باشند.«
ایرج فاضل  ایرنا،  از  به نقل  به گزارش سپید 
درباره هجمه ها علیه پزشکان گفت: »به نظر می رسد 
هجمه هایی که نسبت به جامعه پزشکی می شود، 
تا حدودی هدفدار است و هدف جامعه تحصیل 
کرده ای است که شاید بیش از هر گروه دیگری 

در این کشور خدمت می کند.«
وی افزود: »پزشکان در بدترین شرایط و در 

تمام نقاط کشور زحمت می کشند و این سزاوار 
نیست که مورد هجمه قرار گیرند، اما دست هایی 
وجود دارد که این هجمه ها را تشدید می کند و 

این افراد دوستدار مملکت نیستند.«
نوبخت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
نیز در این رابطه گفت: »انجمن های علمی پزشکی 
باید نظارت خود را بیشتر کنند. از طرفی پزشکان 
نیز باید از درون خود را پایش کنند؛ زیرا طبقه 
نخبه و دانشگاهی باید روی جزییات کشور نظر 

بدهند تا کشور به تعالی برسد.«
کرد:  بیان  پزشکان  علیه  هجمه ها  درباره  وی 
»بخشی از این هجمه ها علیه پزشکان به دلیل سیاسی 

بازی و بخشی دیگر به دلیل حسادت است.«

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر ضرورت 
مراسم  از  قبل  کودکان  به  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق 
پیاده روی اربعین توصیه هایی را به والدین ارائه داد.

فوق تخصص  طباطبایی،  پرویز  سپید،  گزارش  به 
عفونی کودکان در گفت وگو با فارس ، در ارتباط با 
نکات بهداشتی که والدین برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری فرزندانشان قبل از مراسم پیاده روی اربعین 
باید رعایت کنند،  اظهار داشت: »شست وشوی مرتب و 
دقیق دست ها امری بسیار ضروری است چرا که عدم 
رعایت این مسئله می تواند سبب مشکالت تنفسی و 

گوارشی برای کودکان شود.«
وی با بیان اینکه کودکان بیشتر از بزرگساالن مستعد 

ابتال به بیماری های عفونی هستند، گفت: »والدین عالوه 
بر شست وشو و ضدعفونی دستان خود باید نسبت به 
اهتمام این مسئله در کودکان نیز دقت الزم را داشته 
باشند. همچنین از افرادی که مبتال به عفونت های 

تنفسی و گوارشی هستند دور بمانند.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان داشت: »والدین 
باید ماسک همراه داشته و در صورت لزوم عالوه 
بر استفاده خود آن را برای کودکان نیز مورد استفاده 
قرار دهند،  همچنین همراه داشتن شربت و شیاف 
استامینوفن در هنگام سفر ضروری است و همراه 
داشتن پمادهای مربوط به رفع عرق سوز شدن نیز 
نباید از نظر والدین مورد غفلت واقع شود.« طباطبایی 

با تأکید بر ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا برای 
کودکان قبل از شرکت در مراسم پیاده روی اربعین 

خاطرنشان کرد: »کودکان باید برنامه واکسیناسیون 
خود تا قبل از 6 سالگی را کامل کنند تا در معرض 

بیماری های مختلف قرار نگیرند.
وی با اشاره به اینکه کودکان نسبت به والدین زودتر 
خسته و گرسنه می شوند، گفت: »ظرف غذا که بتوان 
در آن را محکم بست نیز همراه داشتنش برای والدین 
توصیه می شود چرا که این مسئله می تواند هنگام سفر 
مؤثر واقع شود و والدین می توانند غذای کودک را 
در آن نگهداری کنند. همچنین والدین باید استفاده 
از آب های آشامیدنی بهداشتی را مدنظر قرار داده و 
هر آبی که نسبت به سالمت آن شک داشته باشند را 

نه خود و نه فرزندانشان استفاده نکنند.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت اعالم کرد

 رونـد افزایـشی پیـونـد کلیـه 
از مرگ مغـزی در ایـران

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، 
گفت: »پیوند کلیه در ایران در سال 2017 به بیشترین آمار پیوند 

از فرد مرگ مغزی یعنی به میزان 60 درصد رسیده است.«
 به گزارش سپید به نقل از وب دا، مهدی شادنوش در سومین 
روز از برگزاری نخستین کنگره بین المللی پیوند عضو با حضور 
بیش از هزار شرکت کننده از 83 کشور جهان در ترکیه، ضمن 
بیان تاریخچه فرآیند اهدای عضو و پیوند اعضای کشور، آمار 
دقیقی از روند پیشرفت این فرآیند در خالل سالیان گذشته تاکنون 
در استان های مختلف کشور و همچنین اهدای عضو از فرد مرگ 
مغزی براساس آمارهای جهانی )به صورت مقایسه آماری( ارائه 
کرد و اظهار داشت: »شاخص اهدای عضو ایران )PMP( در 
18 سال گذشته افزایش مستمر و قابل توجهی داشته و اکنون به 
بیش از 11.5 رسیده است. گرچه تا رسیدن به حد مطلوب جهانی 

که 25 بوده، راه طوالنی در پیش است.« 
به  ایران در سال 2017  »پیوند کلیه در  داد:  ادامه   شادنوش 
بیشترین آمار پیوند از فرد مرگ مغزی یعنی به میزان 60 درصد 
رسیده است.« وی خاطرنشان کرد: »برپایی مراکز فراهم آوری و 
شناسایی اعضا و نسوج پیوندی در تمام نقاط ایران از سیاست های 
وزارت بهداشت است و تاکنون پیشرفت قابل مالحظه ای در 

این زمینه داشته ایم.« 
رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با اشاره به گستره 
تاکید کرد:  بهداشت،  پیوند وزارت  فعالیت های مرکز مدیریت 
»حمایت طلبي و مشارکت سمن ها در فعالیت هاي این حوزه از 
سیاست های کنونی دولت است و از همین رو فعالیت هایی از 
انتقال هوایی و فرهنگ سازی  تیم ها، مددکاری،  قبیل آموزش 
در تفاهم نامه ای به انجمن اهدای عضو ایرانیان که در سال 94 
فعالیت های خود را با حضور افراد متخصص و با تجربه آغاز 

کردند، واگذار شده است.« 
شادنوش در ادامه به برنامه های آینده کشور در زمینه اهدای عضو 
اشاره کرد و افزود: »ارتقای سطح کیفی واحدهای فراهم آوری اعضا 
و نسوج پیوندی، ایجاد یک سیستم جامع رجیستری و تخصیص، 
ایجاد سازوکار انتقال هوایی ارگان، ارتقای برنامه های آموزشی 
الکترونیکی  مدیریتی واحدهای فراهم آوری، ایجاد پرونده های 
برای خانواده های اهداکننده جهت حمایت معنوی و مادی، طراحی 
بازرسی و کنترل کیفی  یک سیستم پیشرفته و فراگیر نظارت، 

از جمله برنامه های آینده کشور در زمینه اهدای عضو است.« 
وی در پایان گزارشي از تاریخچه فعالیت های فرهنگی اهدای 
عضو در ایران و شکل گیری انجمن هاي اهدای عضو و پیوند 
تاسیس  این عرصه  فعاالن  پیگیری های  و  با تالش ها  که  ایران 

شده است، ارائه کرد.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

طرح تربیت پرستـار در بیمارستان 
متوقف شـد

وزارت  پرستاری  معاون 
بهداشت گفت: طرح تربیت 
پرستار در بیمارستان ها فقط 
عمال  بود،  پیشنهاد  در حد 
اجرایی نشده و پیگیری آن 

نیز متوقف شده است.
به نقل  به گزارش سپید 
حضرتی  مریم  ایرنا،  از 
پرستار  تربیت  طرح  درباره 
در بیمارستان ها افزود: »طرح 
جذب دانشجوی پرستاری در 
بیمارستانها دیگر مطرح نیست؛ زیرا بر اساس بررسی های انجام 
شده، بیمارستان ها در حال حاضر اعتبار آموزش و ملزومات کافی 
برای این کار را ندارند. این طرح فقط در حد پیشنهاد بود و اجرایی 
نشد.« حضرتی ادامه داد: »البته کار مثبت دیگری که انجام شده، این 
است که اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه ها در رشته پرستاری 
جذب می شوند، این افراد به طور مستقیم در بیمارستان ها مستقر 
هستند و می تواند گسست آموزش تئوری و آموزش محیطی را برای 

دانشجویان پرستاری در بیمارستان در واحدهای عملی پر کنند.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »با این کار، دانشجوی پرستاری 
بیشتر از گذشته خود را در محیط بیمارستان احساس می کند و 
تجربه بیشتری کسب می کند. با این طرح، جذب هیئت علمی 
بالینی در رشته پرستاری انجام می شود و محل اصلی و استقرار 
این اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در بیمارستان ها خواهد بود.«
بود  قرار  بیمارستان ها  در  پرستار  تربیت  طرح  اساس  بر 
فاز  وارد  دارند  را  الزم  امکانات  و  توانایی  که  بیمارستان هایی 
اساس  بر  باید  بیمارستان ها  شرایط  و  امکانات  شوند.  آموزش 
شاخص هایی که از سوی وزارت بهداشت تعیین می شد و توسط 
دانشکده های پرستاری مورد بررسی قرار می گرفت اما بررسی های 
انجام شده نشان داده بیمارستان ها در حال حاضر قادر به اجرای 
این طرح نیستند. طرح تربیت پرستار در بیمارستان ها طی یک 

سال گذشته مورد اعتراض جامعه پرستاری واقع شده بود.«

اخبــار

زیارت همراه با سالمت

شماره 1316 30 مهـر 1397
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ایرج فاضل: هجمه هایی که نسبت به جامعه پزشکی می شود، تا حدودی هدفدار است
علی نوبخت: بخشی از هجمه ها به دلیل سیاسی بازی و بخشی دیگر به دلیل حسادت است

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد

لزوم تزریق واکسن آنفلوآنزا به کودکان قبل از پیاده روی اربعین
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جو  به صورت  را   )Attachment( دلبستگی 
مراقبش  با  کودک  روابط  بر  حاکم  هیجانی 

تعریف می کنند.
اینکه کودک مراقب خود را که معموال مادر 
اوست، می جوید و به او می چسبد، موید وجود 
بالبی، روانکاو  آنهاست. جان  بین  دلبستگی 

انگلیسی )1990-1907( کسی است که 
برای اولین بار به این موضوع توجه 

و درباره آن تحقیق کرده و نظریه 
دلبستگی را ارائه داده است.

وی با مطالعه روی شیرخواران 
و مراقبان آنها به این نتیجه 
شامل  دلبستگی  که  رسید 
اساسی  انگیزشی  نیروی 
برای  ضروری  واسطه  و 
در  که  انسان هاست  تعامل 
آینده پیامدهای مهمی برای 

شخصیت افراد دارد.

کودک به چه کسانی 
دلبسته می شود؟

شیرخواران تمایل دارند به یک نفر یا 
گاهی چند نفر دلبسته شوند. دلبستگی به طور 

تدریجی شکل می گیرد و موجب می شود نوزاد 
مراقب خود را فردی قوی، دانا و قادر به رفع 
اضطراب و نهایتا ایجاد احساس امنیت برای خود 
بداند. پیوند )Bonding( گاهی به اشتباه مترادف 

با دلبستگی در نظر گرفته می شود.
پیوند به احساس متقابل مادر یا مراقب نسبت به 
نوزاد مربوط است. محققان به این نتیجه رسیده اند 
اگر مادر بالفاصله پس از تولد نوزادش با او 
تماس پوستی داشته باشد، پیوند قوی تری ایجاد 
می شود. بالبی مبنای تکاملی برای دلبستگی قائل 
بود و عقیده داشت، این رفتار موجب ضمانت 

حمایت والدین از فرزندان می شود.

آیا دلبستگی خاص انسان است؟
در مطالعات کردارشناختی دیده شده که سایر 
که  را  رفتاری  الگوهای  چنین  نیز  حیوانات 
احتماال غریزی است، نشان می دهند. نقش پذیری 
)imprinting(، نمونه ای از این نظام دلبستگی 
غریزی است که در آن برخی محرک ها می توانند 
الگوهای رفتاری ذاتی را در چند ساعت نخست 

رشد برانگیزانند. با این کار، فرزند حیوان در 
دوره ای حیاتی که معموال اوایل رشد او است، 

به مادر دلبسته می شود. 
هری  هارلو، کسی بود که این موضوع را روی 
میمون ها مطالعه کرد و در مورد نظریه دلبستگی 
تحقیقات بیشتری انجام داد. او نتیجه گرفت 
میمون های جدا نگه داشته شده که از مراقبت 
مادر محروم شده بودند، منزوی، ناتوان از برقراری 
ارتباط با همساالن، ناتوان از جفت گیری و ناتوان 

از مراقبت از فرزندانشان بودند.

دلبستگی چه مراحلی دارد؟ 
تکامل دلبستگی هم مثل بسیاری از مسائلی که 
در رشد مطرح می شود، مراحلی دارد که باید 

پشت سر هم طی شود. 
مرحله اول دلبستگی که »پیش دلبستگی« نامیده 
می شود، از 12-8 هفتگی شکل می گیرد. نوزاد 
وقتی صدای مادر را می شنود به سمت صدای 
او برمی گردد، به طرف صدای او می رود و او 

را تعقیب می کند.
مرحله دوم که مرحله »دلبستگی در حال تشکیل« 
نامیده می شود، از 8 هفتگی تا 6 ماهگی 
شکل می گیرد. نوزاد به یک یا چند 
نفر از افراد محیط دلبسته است و 
آنها را می شناسد و نسبت به آنها 

واکنش نشان می دهد.
مرحله سوم »دلبستگی حتمی 
یا قطعی« است که از 6 تا 24 
ماهگی شکل می گیرد. در این 
مرحله کودک با جدا شدن از 
مراقب های آشنا گریه می کند 
و با برگشت مادر آرام می شود 
و به او می چسبد، در صدا و 
حاالت چهره از مادر تقلید می کند 
و توان مدارا با موقعیت ها و افراد 
غریبه را به شرط نزدیک بودن به مادر 

پیدا می کند.
مرحله چهارم که حدودا از 25 ماهگی به بعد 
شکل می گیرد، کودک مادر یا مراقب نزدیک را 
مستقل از خود می بیند، بنابراین رابطه پیچیده تری با 
او برقرار می کند. کم کم جدایی از مادر را می تواند 
تحمل کند و بازی های اجتماعی و همکاری با 

دیگران را شروع می کند.
مری انیثورت، فرد دیگری است که روی دلبستگی 
مطالعه و 3 نوع اصلی دلبستگی ناایمن را توصیف 
کرد. منظور از دلبستگی ناایمن، نوعی از دلبستگی 
است که امنیت و آرامش را برای کودک تامین 

نمی کند.
ناایمن- اجتنابی: والدین چنین کودکی، رفتار 
خشن یا پرخاشگرانه  ای با او داشته اند. این کودکان 

از تماس با دیگران اجتناب می کنند و هنگام مواجهه 
با تهدید، مستقیم به سمت مراقب خود نمی روند. 
ناایمن- دوسوگرا)دودل(: این کودکان حتی 
هنگام نبود خطر به والدین بی ثبات خود می چسبند.

ناایمن- آشفته: والدین این کودکان از لحاظ 
هیجانی به هم ریخته هستند. کودکان این والدین 
در مواقع تهدید یا خطر، رفتارهای عجیب و غریبی 

از خود بروز می دهند.
اینثورت در مطالعاتش به این نتیجه رسید که 
پاسخدهی توأم با حساسیت به نشانه های نوزاد، 
باعث می شود نوزاد در ماه های بعد کمتر گریه 
کرده و آرامش و امنیت بیشتری را تجربه کند، در 
حالی که عدم پاسخدهی به موقع به نیازهای نوزاد 

موجب اضطراب او در آینده می شود.

اختالل های دلبستگی
مشخصه اختالالت دلبستگی، آسیب های زیستی، 
روانی و اجتماعی است. مشکالتی از قبیل اختالل 
اضطراب جدایی، اختالل شخصیت اجتنابی، 
اختالالت افسردگی، بزهکاری و نشانگان های 
رشدی به علت ناکافی بودن مراقبت مادرانه بر 
اثر مشکالتی مثل بیماری مادر، بستری شدن 
طوالنی کودک و مرگ مراقب اصلی کودک 
است که منجر به صدمات هیجانی در کودک 

می شود و شدت آن به نوع و 
زمان جدایی، سطح امنیت 
کودک پیش از جدایی و... 

بستگی دارد.
که  افرادی  بزرگسالی،  در 
دارای  دلبستگی ایمن هستند، 
روابطشان  به  زیادی  توجه 

رفتارشان  در  و  می دهند  نشان 
انحصارطلبی یا احساس طردشدگی 
وجود ندارد اما افراد دارای دلبستگی 

تنهایی  احساس  اغلب  اجتنابی، 
حال،  همان  در  و  می کنند 
توجهی  نزدیک  روابط  به 

ندارند و به نظر می رسد از 
از  می ترسند.  صمیمیت 

طرفی بزرگساالن دارای 
مضطرب  دلبستگی 
دودل، اغلب افکار 
عشقی وسواس گونه 

درباره فرد مورد عالقه 
دارند و از حسادت شدید 

رنج می برند.
منبع: خالصه روا ن پزشکی 
کاپالن و سادوک 2015

هر آنچه که باید درباره دلبستگی و مراحل آن بدانید 

از »پیش دلبستگی « تا  »دلبستگی حتمی«

کودک و نوجوان شماره ششصدوهشتادونه  بیست وهشت مهر نودوهفت12

هفته آخر مهر ماه به عنوان هفته سالمت روان فرصتی را 
برای پرداختن به جنبه های مختلف این موضوع فراهم 
می کند. در این یادداشت به این پرسش می پردازیم که 
سالمت روان چیست و فرد سالم از نظر روانی چه 
ویژگی هایی دارد؟ سالمت امری نسبی است که بشر 
در طول دوره حیات خود همواره درصدد فراهم کردن 
شرایطی هرچه بهینه تر برای ارتقای آن بوده است. اکنون 
امید به زندگی آدمی به مدد پیشرفت های علم پزشکی 
در طول کمتر از یک قرن نزدیک به 2برابر شده اما این 
نکته  بدیهی است که سالمت به شکل ایده ال و کامل 
یک مدینه فاضله است و هدف بشر همواره کاستن 
از بار و تبعات ناشی از اختالالت مختلف بوده است.

مرز قاطعی میان سالمت و اختالل وجود ندارد و 
نمی توان خطی مشخص میان بهنجاری و نابهنجاری 
رسم کرد. شاید بهتر آن باشد که به مفهوم بهنجاری 
در طول یک طیف نگریست و آن را پدیده ای ایده آل 
تلقی کرد. بهنجاری کامل و صددرصد مفهومی است 
که فقط می توان به سوی آن میل کرد و انتهایی را 
نمی توان برای پلکانی که به سمت ترقی و تعالی 
شخصیتی پیش می رود متصور شد. افراد با شخصیت 
سالم تر به طورکلی از زندگی خود رضایت دارند و 
دیگران آنها را کسانی می بینند که با زندگی سازگاری 
مناسبی دارند. آنها اهدافی دست یافتنی و واقع بینانه 
برای خود انتخاب می کنند و چالش های زندگی را به 
شکلی پشت سر می گذارند که آسیبی نبینند. از سوی 
دیگر، افراد نابهنجار زندگی را به شکلی ناخوشایند و 
نامطلوب توصیف می کنند و از آنچه دنیا به آنها ارزانی 
داشته راضی نیستند. دیگران آنها را افرادی که سازگاری 
مناسبی ندارند، می بینند. در کنترل هیجانات و احساسات 
خود دچار اشکال هستند و قادر به برقراری ارتباط 
مناسب و کارا با دیگران نیستند اما به این مفهوم نباید 
به شکلی سیاه و سفید نگریست. بیشتر انسان ها حتی 
آنهایی که شخصیت سالمی دارند، ترکیبی از کیفیات 
سالم و ناسالم را نشان می دهند. تقریبا هرکسی در زندگی 
گاهی با چالش هایی روبرو می شود که روابط او را 
تحت تاثیر قرار می دهد. هدف دست اندرکاران بهداشت 

روان ارتقای کیفیت زندگی فرد 
به گونه ای است که در این مسیر 
به شکلی حرکت کند که هرچه 
بیشتر بتواند به انتهای آن به سوی 
سالمت نزدیک شود. زمانی از 
بنیانگذار روانکاوی پرسیده شد 
انسان سالم از نظر روانی کیست؟ 
پاسخ وی چنین بود: »آن کس که 
قادر به کار کردن و دوست داشتن 
باشد.« مفهوم این دو صفت فراتر 
از آنی است که با نگاه سطحی و 
برداشتی تحت اللفظی به آن دست 
یافت. در اینجا »کار کردن« به معنای 
کارایی داشتن است. فرد سالم در 
جریان روابطی که با دیگران برقرار 
به منزله چرخ دنده ای  می کند، 

هرچند کوچک است که با درگیر شدن با چرخ های 
دیگر در اجتماع به گردش آنها کمک می کند.

 نه به منزله یک نورافکن، بلکه حداقل در مقام یک 
شمع چند وجب پیرامون خود را روشن می کند. فرد 
سالم همچنین دارای توان دوست داشتن است. به 
انسان های دیگر آنچنان که کانت می گوید، نه به عنوان 
وسیله، بلکه غایتی در ذات خود می نگرد. برای رسیدن 
به اهداف شخصی خود حاضر به زیر پا گذاشتن شأن، 
کرامت و منزلت انسانی دیگر نمی شود. او برای خود نیز 
به عنوان یک انسان کرامت و شأن قائل است و خود را 
دوست دارد. هم به جسم خود و هم به ذهنش احترام 
می گذارد و در حفظ سالمت و تعادل آن کوشاست. 
در طول زمان، صفت سومی نیز به این دو اضافه شد 
و آن »توان شادی آفرینی« است. فرد سالم قادر به خلق 
لحظات شادی بخش برای خود  و دیگران است. او 
می داند کار کردن به تنهایی پس از مدتی ذهن را خسته 
و فرسوده می کند و باید اوقات فراغتی را برای خود 
فراهم کند تا باتری های وجودش را توانی دوباره 
ببخشد. مشاهده شده  در جریان جنگ و در گرماگرم 
آتش نبرد، سربازانی که حس شوخ طبعی خود را حفظ 
می کنند منبعی مهم برای پیشگیری از اختالالت روانی 
ناشی از جنگ برای خود و همرزمانشان بوده اند. در 
ادامه ویژگی های دیگری که برای فرد سالم می توان 

برشمرد، شرح داده ام.

انعطاف پذیری: فرد سالم دارای قابلیت انعطاف پذیری  
است. هرگاه مسیر زندگی را که از لحظه تولد تا زمان 
مرگ از آن عبور می کنیم به جاده ای تشبیه کنیم که 
ابتدا و انتهایی دارد، بدیهی است که نمی توان شرایط 
یکنواختی را برای تمام مسیر متصور شد. این مسیر، 
راهی پرپیچ و خم است که گاهی عریض و گاهی 
باریک، گاهی هموار و گاهی سنگالخ و گاهی سرباالیی 
و گاهی سرازیری است. سالک خردمند، وسیله و 
مرکب خود را متناسب با شرایط راه انتخاب می کند 
تا او را به گذر از پیچ و خم های زندگی یاری کند. 
او می داند باید خود را با شرایط راه تطبیق دهد. افراد 
مبتال به اختالل شخصیتی برعکس بر این باورند که 
مسیر باید خود را با انتظارات و تمایالت آنها هماهنگ 
کند. انعطاف پذیری یعنی توان نشان دادن سازگاری 
با شرایط تغییریابنده ای که در تمام طول زندگی با آن 

روبرو می شویم.
نظم بخشی و کنترل احساسات: افراد با شخصیت 
بهنجار دارای توان تنظیم احساسات خود هستند. این 
موضوع به معنی آن است که احساسات آنها در زمان 
مناسب و به شکلی مناسب بروز پیدا می کند، مثال 
می توانند از پلیسی که آنها را به شکلی غیرعادالنه 
جریمه کرده، خشمگین شوند اما با مشت به صورت او 
نمی کوبند. توان به تاخیر انداختن ارضای نیازها)کنترل 
تکانه ها(: افراد سالم توان صبر کردن دارند و می دانند 

که گاهی برای رسیدن به هدف 
هموار  برخود  را  راه  رنج  باید 
شخصیت  که  کسانی  اما  کنند 
نابهنجار دارند، انتظار رسیدن به 
پاداشی فوری و لحظه ای دارند. 
غریزی  تکانه های  براساس  آنها 
و بازتاب های عصبی خود عمل 
می کنند و تفکرشان به شکلی فوری 

به عمل تبدیل می شود.
قابلیت اتکا و اعتماد: افراد سالم به 
ندای وجدان خود گوش می دهند 
و افرادی قابل اعتمادند که به آنچه 
می گویند عمل می کنند اما افراد مبتال 
به مشکالت شخصیتی انگیزش 
کمی برای عمل دارند. اهداف و 
آرزوهای بلندی در سر دارند ولی 
انرژی اندکی برای گام برداشتن در جهت رسیدن به این 
هدف ها در خود حس می کنند. به همین دلیل دیگران 

کمتر می توانند روی آنها حساب کنند.
روابط بین فردی موثر: افراد سالم از ارتباطات بین 
فردی لذت می برند. دیگران آنها را افرادی با شخصیت 
دوستانه و توافق پذیر می بینند. آنها قادرند به دیگران 
به شکلی واقع بینانه اعتماد کنند و از شکاکیت بیهوده 
و افراطی پرهیز می کنند. در عین حال سادگی بیش 
از حد نیز از خود نشان نمی دهند. آنها دارای مهارت 
درک انگیزه ها، احساسات و دیدگاه های دیگران هستند. 
درعین حال که استقالل خود را حفظ می کنند، به 
دیگران فرصت نزدیک شدن می دهند و روابطی را 
که به آنها آسیب می زند قطع می کنند.  افراد دارای 
شخصیت نابهنجار در شکل دادن به روابط دوستانه 
و نزدیک موفق نیستند. برخی از آنها به طور کلی از 
روابط نزدیک  می پرهیزند و به دیگران با سوءظن 
می نگرند و بعضی دیگر در قطب مقابل به شدت 
در روابط خود حالتی وابسته و چسبنده پیدا می کنند. 
در نتیجه، اغلب احساس ناامنی و اضطراب و بیم آن 
دارند که ترک شوند. آنها فاقد توان درک دیدگاه و 

احساسات دیگران هستند.
مقاومت احساسی: هر انسانی در زندگی با لحظات 
به هم  سخت و دشواری که تعادل روانی وی را 
می زند روبرو می شود. افراد سالم خصلتی »ارتجاعی 

و کشسانی« دارند. به عبارتی دارای توان برگشت به 
وضعیت اولیه شان هستند. در شرایط سخت، می توانند 
خود را جمع و جور و از ظرفیت های بالقوه خود برای 
غلبه بر مشکل استفاده کنند. می توانند با شهامت با آنچه 
که پیش آمده رویارو شوند. افراد با شخصیت نابهنجار 
به کندی خود را از زیر شرایط دشوار خالص می کنند 
و گاهی هرگز در این راه موفق نمی شوند. به جای 
تکیه بر منابع بالقوه ای که در اختیار دارند، وقت خود 
را به شکایت از روزگار و تقدیر و دیگران اختصاص 

می دهند و خود را قربانی می بینند.
پذیرش خود: افراد با شخصیت سالم خود را تقریبا به 
شکلی مشابه با آنچه دیگران به آنها می نگرند، می بینند. 
قدرت ها و ضعف های خود را با هم در نظر می گیرند. 
نه از پیروزی مغرور می شوند و نه شکست آنها را 
مأیوس می کند. از آن سو، افراد با شخصیت ناسالم 
درمورد خود به شکلی افراطی می اندیشند و دیدگاهی 
سیاه و سفید در مورد خود دارند. برخی مانند افراد 
خودشیفته خود را در همه موارد از دیگران باالتر و 
برتر می یابند و بعضی دیگر مانند افراد وابسته با دیدی 

حقیرانه به خود نگاه می کنند.
واقع بینی )دیدن دنیا همانگونه که هست(: انسان های 
سالم دنیا را به شکلی واقع بینانه درک می کنند. رویدادها و 
انسان ها را به صورتی که هستند، می بینند. عینکی که با آن 
به دنیا می نگرند شفاف و بدون رنگ است اما انسان های 
نابهنجار رویدادهای منفی را بزرگنمایی می کنند و اهمیت 

رویدادهای مثبت را دست کم می گیرند.
اعتدال )احتراز از افراط و تفریط(: فرد سالم می تواند 
حالت اعتدال را در زندگی خود حفظ کند. رفتارهای 
افراطی میان افراد مبتال به اختالل شخصیتی شایع هستند، 
مثال رابطه این افراد با غذا یا به شکل خوردن افراطی  
یا به شکل رژیم های سفت و سخت برقرار می شود 
و مصرف غذا به شکلی معتدل برایشان دشوارتر از 
هریک از این اعمال است. حتی صفات مثبت نیز اگر 

به افراط بینجامند به ویژگی هایی منفی تبدیل می شوند.
منابع:

 Elliot CH, Smith LL(2009): Borderline personality
 disorder for dummies. Wiley Publishing Inc.,
 Indianapolis, Indiana.
 Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P(2009): Kaplan and
 Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry, 9th
edition, Lippincott Williams & Wilkins.

واقع بینی یکی از نشانه های داشتن سالمت روان است

حد اعتدال را نگه داریم

 گردآورنده: دکتر مریم 
حاجیلو

روان شناس و مدرس دانشگاه آزاد

دلبستگی با وابستگی 
متفاوت است

معموال خانواده هایی که اعتمادبه نفس کودک خود را ناخواسته 
کاهش می دهند، یا بیش از حد از آنها حمایت می کنند و نمی گذارند 

فرزندشان مسوولیت کارهایش را خودش برعهده بگیرد، فرزندانی 
وابسته تربیت می کنند. چنین کودکی به مرور معتقد می شود که نمی تواند 

مسوولیت های روزمره اش را به تنهایی انجام دهد و در حوزه های مراقبت از 
دیگران، حل مشکالت روزمره، قضاوت و تصمیم گیری و نهایتا مسوولیت های 
شغلی دچار مشکل می شود و همیشه به کمک دیگران و حمایت و 
تایید آنها نیاز دارد و در صورت حمایت نشدن دچار درماندگی و 

بالتکلیفی می شود. انگار که همیشه به کسی نیاز دارد که حرف آخر 
را بزند. این افراد همیشه منتظر فاجعه هستند و فکر می کنند 

مسائل بسیاری وجود دارد که برایشان قابل کنترل و 
حل نیست و برای مدیریت آنها باید روی 

دیگران حساب کنند.
چه عواملی بر دلبستگی ایمن موثر هستند؟

ایمن  پژوهشگران چند عامل مهم را در شکل گیری دلبستگی 
مطرح می دانند: 

1. فرصت برقرار کردن رابطه نزدیک با نوزاد: نوزاد باید با والدینش 
ارتباط داشته باشد و رابطه نزدیکی با هم برقرار کنند تا پیوند 
آمدن  وجود  به  باعث  و  بگیرد  شکل  آنها  بین  عمیقی  عاطفی 

دلبستگی ایمن در کودک شود.
2. کیفیت پرستاری از کودک: مادر یا مراقب باید در دوران نوزادی 
نیازهای اساسی کودک مثل غذا را در اسرع وقت برآورده  کند. 
و  نوزادان  عالئم  به  مادران  مناسب  و  منظم  سریع،  پاسخ دهی 
نگهداری محبت آمیز آنها، با ایمن بودن دلبستگی ارتباط دارد.

3. ویژگی های مادرزادی کودک: دلبستگی حاصل رابطه و تعامل 

دونفره بین والد و مراقب است. بعضی نوزادان بی قرار هستند و 
بیشتر گریه می کنند و برخی به اصطالح خوش اخالق تر هستند. 
عواملی مانند تولد زودرس و بیماری نوزاد، نگهداری از نوزاد 
را برای والدین سخت تر می کند. اگر والدین وقت و حوصله 
کافی برای پرستاری از نوزاد داشته باشند و نوزاد هم بیماری 
به خوبی  را  دلبستگی  مراحل  باشد،  نداشته  خاص و شدیدی 

طی خواهد کرد. 
4. شرایط خانوادگی: والدینی که خودشان مورد بی مهری پدر و 
با فرزندشان هم همان طور رفتار  نباید  مادرشان قرار گرفته اند 
کنند. آنها باید پدر و مادرشان را ببخشند و سعی کنند خودشان 
والدین خوبی باشند. البته الگوهایی که از والدینشان برداشته اند 

ممکن است این کار را برایشان مشکل کند.

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز
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ورزش برای پوکی استخوان
 حمید 

مهدوی محتشم
کارشناس ارشد 

آسیب شناسی ورزشی 
و حرکات اصالحی

پوکی استخوان یکی از تغییرات ساختاری استخوان است که بیشتر در دوران سالمندی بروز می کند، به این معنی که استحکام استخوان کاهش می یابد و شخص را در معرض خطر شکستگی قرار می دهد. در ایران نیز این 
بیماری شایع است، به طوری که نزدیک به نیمی از زنان و مردان باالی 50 سال دچار کمبود تراکم استخوان هستند. البته زنان بیشتر از مردان به پوکی استخوان مبتال می شوند. طبق آمارها، شکستگی های ناشی از پوکی 
استخوان بیشتر در ناحیه مهره ها، ساعد و لگن رخ می دهد و ورزش قدرتی کنار دارو و تغذیه می تواند به کنترل پوکی استخوان کمک کند. ما نیز در  صفحه »ورزش و تناسب اندام« این شماره به مناسبت روز جهانی 
پوکی استخوان )28 مهر ماه( به آموزش تمرین های قدرتی برای افراد مبتال به پوکی استخوان پرداخته ایم. البته توجه داشته باشید تمام مطالب آموزشی هستند و برای انتخاب تمرین ها باید با پزشک معالج تان مشورت کنید. 

ورزش های موثر
به توصیه متخصصان حوزه ورزش، 
مبتالیان  برای  تمرین  نوع  بهترین 
آب  در  ورزش  استخوان  پوکی  به 
)آب درمانی( است زیرا فشار کمتری به 
بدن وارد می شود. ورزش های هوازی 
سبک بدون پرش، تمرینات مقاومتی با 
کش های تمرینی و تمرینات تعادلی و 
ثباتی نیز بسیار مفید هستند. تمرینات 
مقاومتی با کش و تمرینات تعادلی 
که  هستند  تمرین هایی  نیز  ثباتی  و 
بدون نیاز به وسیله خاصی می توان 
داد. توصیه می شود  انجام  منزل  در 
ابتدا تمرینات داخل آب، مقاومتی و 
تعادلی را انجام دهید و پس از گذشت 
چند ماه که سطح آمادگی جسمانی تان 

بهبود یافت به پیاده روی بپردازید. 

یادتان باشد که... 
پوکی استخوان می تواند به حدی شدید باشد که فرد با عطسه کردن و جابجایی اشیاء دچار شکستگی 
در ناحیه مهره ها شود بنابراین باید قبل از هر تصمیمی ابتدا با پزشک متخصص مشورت کرد و 
میزان تراکم استخوان و شدت بیماری را تشخیص داد. پس از آن برای اجرای تمرینات ورزشی 
حتما زیرنظر متخصص علوم ورزشی فعالیت کرد. برای انتخاب فعالیت ورزشی فراموش نکنید 
به ورزش های بپردازید که از آنها لذت می بردید، نه اینکه ورزش های طاقت فرسا را انجام دهید. 
همیشه ایمنی را رعایت کنید و اگر سالمندی هستید که سابقه سقوط دارد در ساعتی که می خواهید 
به ورزش بپردازید بهتر است صبر کنید تا یار کمکی مانند فرزند یا دوستی شما را همیاری کند. 
اگر یار ورزشی ندارید، بهتر است کنار دیوار یا صندلی، تمرینات درازکش و نشسته انجام دهید. 
به عالوه، همیشه با حرکات کششی قبل و بعد از تمرین، بدن خود را گرم و سرد کنید. ناحیه ای 
که باید به آن توجه خاصی کرد، عضالت راست کننده ستون فقرات است زیرا این عضالت باعث 
می شوند شخص در وضعیت صافی قرار گیرد و فشار خمیدگی روی مهره ها کم شود. یکی از 
حادترین شکستگی ها در افراد مبتال به پوکی استخوان شکستگی مهره هاست بنابراین باید از انجام 
حرکاتی که منجر به خمش رو به جلو می شود، خودداری کرد زیرا احتمال شکستگی مهره های 
ستون فقرات را افزایش می دهد. همچنین استفاده از وزنه ها برای حرکاتی مانند جلو بازو و سرشانه 
باید با احتیاط انجام شود زیرا احتمال شکستگی در نواحی ساعد وجود دارد. برای  منظور استفاده 

از کش های تمرینی برای این افراد بسیار مفید خواهد بود. 

نقش مهم ورزش
در کل، شیوع پوکی استخوان در دوران یائسگی زنان بیشتر است و علت آن این است که در این دوران استروژن در بدن 
زنان بسیار کم می شود. عالوه بر آن کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، پروتئین و ویتامینD موجب تشدید پوکی استخوان 
می شود. البته نباید تاثیر منفی استعمال دخانیات و مشروبات الکلی را بر پوکی استخوان فراموش کرد. تمرینات مقاومتی از 
چند لحاظ می تواند به درمان پوکی استخوان کمک کند، به این ترتیب که با ایجاد فشار روی نقاطی در استخوان ها به افزایش 
تراکم استخوانی کمک می کند، البته باید توجه کرد زمانی که می گوییم فشار منظور فشار بسیار سنگین نیست. در افراد مبتال 
به پوکی استخوان این فشار می تواند وزن خود فرد در اجرای تمرین اسکوات روی صندلی باشد. بهترین مقاومت برای 
مبتالیان به پوکی استخوان که به تازگی می خواهند تمرینات قدرتی را آغاز کنند، استفاده از کش های تمرینی است که فشار 
مناسبی  برایشان ایجاد و به افزایش تراکم استخوانی کمک می کند. به عالوه، از آنجا که بیشتر مبتالیان به پوکی استخوان 
سالمند هستند و در این افراد تعادل کاهش می یابد و این مساله منجر به سقوط می شود و سرانجام شکستگی رخ می دهد، 
تمرینات مقاومتی می تواند به بهبود تعادل در این افراد کمک کرده و از سقوط و درنهایت شکستگی در دوره سالمندی آنها 
پیشگیری  کند. همچنین تمرینات قدرتی به بهبود ساختار وضعیت بدنی آنها کمک می کند؛ یعنی به علت پوکی استخوان 
افراد دچار خمیدگی در ناحیه پشت می شوند )قوز زدن( و با تمرینات ورزشی این مشکل رفع خواهد شد. عالوه بر این 
موارد، فعالیت بدنی منجر به بهبود روحیه سالمندان می شود که بسیار مهم است. به عنوان نکته آخر باید افزود ورزش 
می تواند موجب افزایش قدرت بدنی شود که این موضوع  به حفظ ساختار وضعیت بدنی کمک شایانی می کند. افراد 
مبتال به پوکی استخوان از درد نیز رنج می برند و یکی از دالیل این درد ضعف عضالنی و فشار بر استخوان های کم تراکم 

است که با ورزش کردن و تقویت قدرت عضالنی و افزایش تراکم استخوان، درد ناشی از آن کاهش پیدا خواهد کرد. 

تمرین پنجم
پشتی  روی  را  دستتان  تصویر  مشابه  و  بگیرید  قرار  پشت صندلی 
ناحیه لگن به جلو خم  از  پاهایتان را  صندلی قرار دهید. به آرامی 
کنید و 2 ثانیه در وضعیت بمانید. به آرامی به حالت اول بازگردید. 
حرکت را در سمت دیگر بدنتان نیز تکرار کنید. تمرین را برای هر 
پا 2 ست و هر ست 5 مرتبه انجام دهید. استراحت بین هر ست باید 

20 تا 30 ثانیه باشد. 

تمرین چهارم
روی صندلی بنشینید. مشابه تصویر کف یک پایتان را از زمین باال 
بیاورید و  6 ثانیه وضعیت را حفظ کنید و پایتان را پایین بیاورید. 
سپس با پای دیگر، تمرین را تکرار کنید. یادتان باشد برای هر پا 3 
بار تمرین را تکرار کنید. استراحت بین هر بار باید 20 ثانیه باشد. 

تمرین ششم
پشت صندلی قرار بگیرید و مشابه 
پشتی  روی  را  دست هایتان  تصویر 
صندلی قرار دهید و به آرامی پاهایتان 
را از ناحیه لگن به خارج ببرید و از 
بدن دور کنید. سپس به حالت اولیه 
بازگردید و در سمت دیگر بدنتان نیز 
تمرین را تکرار کنید. برای هر پا 2 
ست و هر ست 5 مرتبه تمرین را 
انجام دهید. استراحت بین هر ست 

باید 20 تا 30 ثانیه باشد. 
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تمرین سوم
و  بنشینید  صندلی  روی 
با  بدن  کنار  را  دست هایتان 
به  نگه دارید.  خمیده  آرنج 
انقباض  کتف  دو  بین  آرامی 
ایجاد کنید و آرنج تان را مشابه 
تصویر عقب ببرید و 10 ثانیه در 
وضعیت یادشده بمانید. سپس 
حالت  به  را  آرنج ها  آرامی  به 
اولیه برگردانید. 5 مرتبه تمرین را 
تکرار کرده و توجه داشته باشید 
حین کشش آرنج به عقب، گردن 

به جلو متمایل نشود. 

تمرین اول
مشابه تصویر روی شکم دراز بکشید و روی ساعدهایتان تکیه کنید. تا شماره 5 بشمارید و در این وضعیت بمانید، 

10 ثانیه استراحت کرده و دوباره 5 مرتبه دیگر نیز تمرین را تکرار کنید. 

تمرین دوم
مشابه تصویر روی شکم دراز بکشید. دست ها را مقابل صورت بگذارید. به آرامی پنجه یک پا را از زمین جدا کرده و 
3 ثانیه مکث کنید. به آرامی به حالت اول بازگردید. تمرین را برای سمت دیگر بدنتان نیز تکرار کنید. تمرین را برای 

هر پا 2 ست و هر ست 5 مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر ست باید 20 تا 30 ثانیه باشد. 
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