
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
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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


