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مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ:

بیمه شدگان نگران نباشند؛ 
پشتوانه آتیـه سازان 
دولت است 
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رئیس مرکز تحقیقات ایدز:

باید برنامه ای برای 
واکسیناسیون بزرگساالن 
طراحی شـود
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مدیرکل فرآورده های غذایی:

فقط یک چهارم مواد غذایی 
تولیدی کشور تحت نظارت است

روی خط سپید

محکومیت پزشک بجنوردی 
به علت دریافت 

وجوه خارج از تعرفه

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی دارو و سموم 
سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ترامادول و متادون 
درصدرعلت مرگ براثر 

مسمومیت با ترکیبات مخدر

بودن یا نبودن مسئله این است؛

آیا رضایت بیماران آگاهانه است؟

تصمیم اضطراری سازمان غذا و دارو

صادرات دارو  و تجهیزات پزشکی ممنوع!



مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ:

مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ گفت: 
»سازمان تامین اجتماعی 300 میلیارد تومان و وزارت آموزش 
وپرورش 159 میلیارد تومان به شرکت بیمه تکمیلی ما 

بدهکار هستند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، مهدی ریاحی فر در 
نشستی خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بیمه تکمیلی 
آتیه سازان حافظ متعلق به سازمان بیمه سالمت است، 
گفت: »بیمه شدگان تکمیلی این شرکت نگرانی نداشته 
باشند؛ زیرا وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت از این 
شرکت بیمه ای حمایت می کند.« مدیرعامل شرکت بیمه 
تکمیلی آتیه سازان حافظ با اشاره به خرید برخی تجهیزات 
مصرفی پزشکی برای کمک بیمه شدگان گفت: »تمهیدات 
خاص برای کاهش مشکالت مردم در زمان تحریم تدوین 

شده است.« وی با اشاره به برخی اعتراض ها و شایعه ها 
به قانونی بودن یا نبودن شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان 
حافظ گفت: »سابقه فعالیت این بیمه بیش از 17 سال است 
و در این مدت فعالیت قانونی دارد؛ بهتر است سندیکای 
بیمه نقش حمایتی داشته باشد تا مردم بیشتر منتفع شوند.« 
ریاحی فر گفت: »نارضایتی بیمه شدگان در شرایطی 
است که سازمان تامین اجتماعی سه ماه است تعهداتش را 
به شرکت آتیه سازان حافظ نداده است. در حالی که باید 
ماهانه 105 میلیارد تومان بپردازد. مطالبه 300 میلیارد تومانی 
رقم زیادی داریم. آموزش و پرورش هم 159 میلیارد تومان 
به آتیه سازان حافظ بدهی دارد. هفته گذشته جلسه ای با 
مسئوالن آموزش و پرورش داشتیم که قرار شده مطالبات را 
بپردازند.« ریاحی فر اضافه کرد: »فعالیت ما مطابق با بندهای 

قانونی است. استانداردهای بیمه گری را رعایت می کنیم و 
مشکلی برای بیمه شدگان به وجود نمی آید. سازمان های ناظر 
ما سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات هستند و بر فعالیت 
این شرکت نظارت دارند. حتی بابت مشکالتی که ممکن 
است در دوره تحریم به وجود بیاید تمهیداتی اندیشیدیم تا 
بیمه شدگان به سختی نیفتند. در خصوص تجهیزات پزشکی 
هم مشکالتی ایجاد شده که در صدد رفع آن هستیم.«  وی 
افزود: »بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 82 شرکت 
بیمه آتیه سازان حافظ جزو شرکت های تخصصی حوزه 
بیمه سالمت شناخته شده است. نزدیک به هفت میلیون و 
391 هزار و 360 بیمه شده داریم و اگر بخواهیم اختاللی 
در این خدمت رسانی ایجاد کنیم به دور از انصاف است.«

مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ اضافه 

کرد: »بیمه شدگان تامین اجتماعی که از خدمات بیمه تکمیلی 
این شرکت استفاده می کنند سه میلیون و 300هزار نفر هستند. 
برخی می خواهند ماهیت آتیه سازان را شرکتی غیر دولتی 
تلقی کنند و بگویند غیرمجاز است تا برخی بیمه های تجاری 

سودهای میلیاردی خود را داشته باشند.«
وی اضافه کرد: »سندیکای بیمه شدگان نباید نگرانی از 
بیمه آتیه سازان حافظ داشته باشد. ما تمام الزامات بیمه گری 
را رعایت می کنیم و پشتوانه آتیه سازان حافظ، دولت است. 
اگر سندیکا نگران است، روی شرکت هایی دغدغه داشته 
باشد که مشکالتی دارند.« وی افزود: »همانطور که اشاره 
کردم، قانون مشخص است. آتیه سازان متعلق به یک بخش 
دولتی است که البته تابع قانون تجارت است.« ریاحی فر گفت: 
»آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی قرارداد صندوقی 
با آتیه سازمان حافظ دارند و تنها شرکتی که می تواند این 
کار را انجام دهد آتیه سازمان حافظ است و اگر این دو 
نهاد بخواهند با بیمه دیگری قرارداد ببندند، نمی توانند به 
صورت صندوقی ادامه دهند. قراردادی که این شرکت با 
مراکز درمانی دارد، نسبت به سایر بیمه ها 10 تا 15 درصد 

کمتر تمام می شود زیرا تعداد بیمه شدگان باالست.«
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ در پاسخ 
به پرسشی درباره نارضایتی و تاخیر چندماهه رسیدگی به 
اسناد پزشکی گفت: »دو روش پرداخت داریم. یکی از 
طریق معرفینامه است که بیمه شده پولی نمی پردازد و با 
معرفینامه خدمات می گیرد. نوع دوم خسارات متفرقه است 
که بیمه شده از جیبش پولی می دهد و باید آن را پس بگیرد. 
عمدتا بیمه شدگان از بخش اول استفاده می کنند و عمدتا 
روش دوم برای هزینه های آزمایشگاهی و... است که در 
قراردادهای مختلف از 10 تا 15 درصد متفاوت است.« وی 
ادامه داد: »در صندوق بازنشستگی کشوری طی 72 ساعت 
باید لیست خسارات پرداخت شود. در تامین اجتماعی هم 
تا اول شهریور خسارات را پرداخته ایم. اگر تامین اجتماعی 
پول مرداد و شهریور را بدهد به روز می شویم. بیمه آموزش و 
پرورش هم صندوقی است و خسارات بیماران صعب العالج 
و موارد خاص ظرف 30 روز پرداخت شده است.« ریاحی فر 
گفت: »صندوق بازنشستگی کشوری برای سه ماه و آموزش 
و پرورش برای یک ماه قراردادشان را تمدید کرده اند. اگر 
بخواهند به صورت صندوقی ادامه دهند، فقط شرکت آتیه 
سازمان حافظ است که می تواند عقد قرارداد داشته باشد. اما اگر 

بخواهند وارد امر بیمه گری شوند باید مناقصه انجام شود.«

پوربافرانی:

خدمات دندانپزشکی قطعا باید در 
طرح تحول سالمت حمایت شود

ضرورت  بر  تاکید  با  مجلس،  بهداشت  کمیسیون  عضو 
از  بسیاری  که  دندان  و  دهان  بهداشت  حوزه  به  توجه 
اقشار جامعه با آن ارتباط دارند از قرار گرفتن خدمات 

این بخش در بسته حمایتی وزارت بهداشت خبر داد.
انتشار اخباری مبنی بر  عباسعلی پوربافرانی در مورد 
عدم  دلیل  به  دندانپزشکی  حوزه  شدن  بحرانی  احتمال 
نیاز  اولیه مورد  ارز دولتی برای واردات مواد  تخصیص 
اهمیت  از  کنونی  شرایط  در  »آنچه  گفت:  بخش،  این 
تخصیص  برای  اولویت بندی  است،  برخوردار  به سزایی 
است،  سالمت  حوزه  مختلف  بخش های  نیاز  مورد  ارز 
را  اولویت بندی  این  باید  بهداشت  وزارت  اینکه  ضمن 

به درستی تبیین کند.«
بیابانک در مجلس دهم،  نایین، خور و  نماینده مردم 
ادامه داد: »خدمات دندانپزشکی قطعا باید در حوزه سالمت 
تحول  طرح  اجرای  روند  در  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد 
سالمت حمایت شود، چرا که در هیچ شرایطی بی توجهی 

به این حوزه قابل پذیرفتن نیست.«
وی یادآورشد: »البته وزارت بهداشت در مورد نحوه 
حمایت از بخش خصوصی بر اساس تعرفه ای که وجود 
دارد، این احتساب را به عمل می آورد که چنانچه بخواهد 
با ارز غیر دولتی به ارائه خدمات بپردازد، به چه صورت 

الزم است که برنامه ریزی شود.«
پوربافرانی اظهار کرد: »اختصاص ارز دولتی برای حمایت 
از قشر آسیب پذیر در تمام ابعاد مورد نیاز است و بخش 
وزارت  حمایتی  بسته  در  قطعا  دندان  و  دهان  بهداشت 
بهداشت لحاظ می شود، اما گالیه ای که وجود دارد شامل 

بخش غیردولتی است که باید به درستی تبیین شود.«
وی تصریح کرد: »تعرفه روند ارائه خدمات در بخش های 
دولتی و خصوصی با هم تفاوت دارد و خدماتی که دولت 
موظف است ارائه دهد، هزینه زیادی را به بیماران تحمیل 
نمی کند، اما در بخش خصوصی باید تدبیر شود تا بر اساس 
اولویت بندی پیش برود، ضمن اینکه ممکن است خدمات 

بخش غیردولتی در اولویت وزارت بهداشت نباشد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: »اگر بسته حمایتی که در حوزه بهداشت دهان 
این دلیل که  به  و دندان پیش بینی شده، عملیاتی نشود، 
بسیاری از اقشار جامعه با این حوزه و مشکالت ناشی از 
آن درگیر هستند، مشکالتی را ایجاد خواهد کرد، بنابراین 
دولت باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد، چرا 

که بی توجهی به آن عواقب خطرناکی را به همراه دارد.«

امینی فرد تاکید کرد

لـزوم اختصاص منـابع پایدار 
به بیمـه سالمت 

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی بر اختصاص منابع پایدار به بیمه سالمت در سال 
98 براساس سرانه واقعی هر بیمه شده به منظور جلوگیری 

از انباشت بدهی  تاکید کرد.
محمدنعیم امینی فرد بر تالش مجلس به منظور تضمین 
»باید  افزود:  و  کرد  تاکید  بیمه سالمت   98 سال  بودجه 
براساس سرانه ای که سازمان بیمه سالمت برای هر بیمه 
نظر  برای آن در  پایداری  منابع  شده اختصاص می دهد، 
گرفته شود تا این سازمان همانند سال های گذشته با بدهی  

انباشته مواجه نشود.«
کشور  در  موجود  تورم  به  توجه  »با  داد:  ادامه  وی   
بیمه سالمت  98 سازمان  بودجه سال  در  که  است  الزم 
با  و  داده  قرار  پوشش  تحت  را  نیازمند  افراد  عمدتا  که 
بودجه عمومی دولت اداره می شود توجه بیشتری شود تا 

با مشکلی مواجه نشود.«
 نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت: »موافقت مجلس با الحاق بیمه سالمت به 
این سازمان تحت  بود که  دلیل  این  به  بهداشت  وزارت 
ماهیت حقوقی مستقل به فعالیتش ادامه دهد و از حالت 
یک صندوق صرف به سازمان بیمه ای تاثیرگذار تبدیل شود 
که اکنون در این جهت در حال حرکت است.« امینی فرد 
ادامه داد: »بیمه باید براساس سیاست های کلی که برای 
آن تعریف شده یگانه محور پرداخت ها باشد تا به تمام 
در  هنوز  بیمه سالمت  سازمان  یابد.  دست  اهداف خود 
میانه راه است و باید تالش خود را ادامه دهد تا مدیریت 

صحیحی بر منابع و مصارف داشته باشد.«
امینی فرد بر توجه هر چه بیشتر نظام سالمت و به خصوص 
بیمه ها بر اجرای صحیح راهنماهای بالینی تاکید کرد و گفت: 
»این موضوع در مدیریت هزینه نقش موثری دارد که خوشبختانه 
در سال جاری اقداماتی در این زمینه از سوی وزارت بهداشت 

و بیمه ها انجام شده که باید تداوم یابد.«

خانه ملت

پزشک  محکومیت  از  شمالی  خراسان   حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
متخلف در شهرستان بجنورد به علت اخذ وجوه خارج از تعرفه خبر داد.

»بر  داشت:  اظهار  سیدالموسوی  جواد  سید  سپید،  گزارش  به 
پزشکان  از  یکی  علیه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  گزارش  اساس 

از  تعرفه  از  اخذ وجوه خارج  بر  مبنی  بجنورد  متخصص شهرستان 
تشکیل شد.«  پرونده  بیمار،  یک 

استان  حکومتی  تعزیرات  اداره کل  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
خراسان شمالی، سیدالموسوی افزود: »شعبه پس از بررسی پرونده، 

حق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیون   53 مبلغ  پرداخت  به  را  متخلف 
دولت محکوم کرد.«

متخصص  پزشک   25۴ از  بیش  خراسان شمالی  در  است  گفتنی 
هستند. فعالیت  به  مشغول 

حسین سعادت مهر، عضو انجمن پزشکان ورزشی
 

زندگی ماشینی باعث شده که بسیاری از مردم با پدیده ای 
تحت عنوان چاقی و اضافه وزن دست به گریبان باشند. از 
این رو کاهش وزن، یکی از دغدغه های مهم این افراد است. 
اما متاسفانه گاهی رفتارهایی هم در بین این گروه از مردم 
رواج پیدا می کند که یا با کاهش وزن و الغری منافات دارند 
و یا اینکه منجر به آسیب های بعضا جبران ناپذیری می شوند.

باورهای غلطی که درباره  از  به 5 مورد  نوشتار  این  در 
کاهش وزن و الغری در ذهن برخی از افراد شکل گرفته 

اشاره می کنیم.

   باور غلط شماره 1: 
کم کردن وعده های غذایی و یا حذف آن؛ 

نیست و  موثر  حذف وعده های غذایی در کاهش وزن 
حتی اگر فردی به این شیوه بتواند وزن کم کند باعث فشار 

آمدن به بدن، ایجاد مشکالت روحی و روانی، ضعف شدید و سوءهاضمه 
خواهد شد که این موارد باعث می شوند فرد خیلی زود از رژیمی که دنبال 
می کند خسته و آن را رها کند. همچنین کاهش وعده های غذایی، سرعت 
متابولیسم بدن را پایین می آورد و نتیجه معکوس خواهد داد. زمانی که بدن 
گرسنگی می کشد و مقدار کمی غذا در اختیارش قرار می گیرد، همان مقدار 
کم را به صورت چربی ذخیره می کند تا اگر گرسنه شد بتواند از ذخایرش 
استفاده کند. گرسنگی کشیدن سبب تولید چربی و ذخیره آن می شود و 

منجر به چاقی خواهد شد. 
بهترین الگوی تغذیه ای روزانه شامل 3 وعده غذای اصلی )صبحانه، ناهار، 
شام( و 3 میان وعده )بین صبحانه و ناهار، ناهار و شام، قبل از خواب( است.

 باور غلط شماره 2: 
شرط الغری عرق ریختن است؛

عرق کردن زیاد هیچ تاثیری روی کاهش وزن ندارد  و شرط الغری افراد 
محسوب نمی شود. بستن پالستیک به شکم و پوشیدن لباس های گرم فقط 

سبب از دست دادن آب بدن و کاهش اکسیژن رسانی به عضالت می شود 
که بسیار برای بدن مضر است و سبب کاهش چربی سوزی خواهد شد. 
همچنین رفتن به سونا به قصد کاهش وزن تاثیری نخواهد داشت و با مصرف 
مایعات مجددا جایگزین خواهد شد. این باور نادرستی است که در سونای 
خشک و بخار امکان کاهش چربی وجود دارد. همچنین ورزش در سونا 

ممنوع بوده و سبب فشار بسیار زیادی به قلب می شود.

 باور غلط شماره 3: 
حرکت درازنشست مخصوص الغری موضعی شکم و پهلو؛

چربی ها به صورت موضعی از بین نمی روند و با ورزش و رژیم غذایی 
بافت چربی از تمامی نواحی بدن برداشته می شود. در سیستم انرژی حرکت 
درازنشست هیچ جایگاهی برای سوختن چربی ها وجود ندارد و از سیستم 
فسفاژن در کنار گلیکولیتیک بی هوازی تامین سوخت می شود. افرادی که 
قصد کاهش وزن دارند، قطعا باید تمرینات مربوط به عضالت شکم را 
انجام دهند تا زمانی که با تمرینات هوازی وزن کم کردن عضالت شکم 

بصورت زیبایی نمایان شود ولی با هدف کاهش موضعی چربی 
در ناحیه شکم و پهلو این حرکت هیچ سودی نخواهد داشت. 
چربی های زیرشکم به دلیل باال بودن چربی در این ناحیه دیرتر 

از سایر نقاط از بین می روند.

 باور غلط شماره 4: 
فقط تمرینات هوازی برای الغری کافی است؛

تمرینات ایروبیک)هوازی( تاثیر بسیار خوبی بر روی کاهش 
وزن می گذارد. اگر می خواهید چربی سوزی داشته باشید، باید 
ضربان قلبتان در هنگام ورزش بین 75 تا 85 درصد توان قلبی 
باشد. بنابراین در کنار تمرینات هوازی حتما به تمرینات مقاوتی 
بپردازید. این تمرینات سبب افزایش کالژن پوست شده و  از 
شل شدگی و افتادگی پوست جلوگیری می کند و همچنین سبب 

حفظ و افزایش توده عضالنی خواهد شد.
پیشنهاد میشود جهت کاهش وزن، 5 جلسه در هفته به تمرینات 

کانکارنت)هوازی و وزنه( پرداخته شود.

 باور غلط شماره 5: 
الغری سریع؛

کاهش وزن سریع، امری امکانپذیر است ولی با آسیب های جبران ناپذیر و 
عدم ماندگاری همراه خواهد بود. در این حالت شما وزن کم می کنید ولی 
این کاهش وزن فقط کاهش چربی نیست بلکه در کنار کاهش بافت چربی، 
مقدار زیادی عضله و آب بدن را هم از دست خواهید داد  که همین امر 
باعث شل شدن و افتادگی پوست خواهد شد زیرا در کاهش وزن سریع، 

بدن فرصت بازسازی پوست را پیدا نخواهد کرد. 
از جمله عوارض رژیم های کاهش وزن سریع می توان به پرخاشگری، یبوست، 

برهم خوردن الکترولیت ها، ریزش مو، مشکالت کلیوی و... اشاره کرد.

 در انتها؛
برای کاهش وزن و تناسب اندام، شما باید سبک زندگی خودتان را تغییر دهید 

که در این راستا ورزش منظم و تغذیه مناسب نقش مهمی را ایفا می کنند.

محکومیت پزشک بجنوردی به علت دریافت وجوه خارج از تعرفه
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 رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: »در حال حاضر هیچ برنامه ای 
برای واکسیناسیون بزرگساالن در کشور نداریم و باید به این موضوع 

مهم، توجه جدی شود.«
 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، مینو محرز در آیین رونمایی از 
کتاب »دستورالعمل واکسیناسیون بالغین« افزود: »باید مانند برنامه منظم 
واکسیناسیون کودکان، برنامه ای نیز برای بزرگساالن در نظر گرفته شود.«

وی بر لزوم تشکیل کمیته کشوری واکسیناسیون بالغان در وزارت 
کشور تأکید کرد و گفت: »با این کار می توان واکسن های الزم را در 
اختیار بزرگساالن قرار داد .« به گفته محرز، در برخی مناطق و روستاها 
پوشش واکسیناسیون کودکان به بیش از 95 درصد رسیده است اما بعضی 
واکسن های تزریق شده در کودکی باید برای یادآوری در بزرگسالی نیز 

تزریق و تکرار شود.

استاد بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران اظهار داشت: »انجام برنامه واکسیناسیون 
منسجم بزرگساالن عالوه بر پیشگیری از وقوع 
بسیاری از بیماری ها سبب کاهش هزینه های درمانی 
می شود.« رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تأکید 
کرد: »همه مردم باید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؛ 
در بسیاری از کشورهای غربی همه گروه های سنی 
باید این تزریق را انجام دهند و این امر در بیماران 

دچار ضعف سیستم ایمنی همچون بیماران مبتال به سرطان یا افرادی که 
پیوند عضو شده اند الزم است.« محرز گفت: »واکسن پنوموکوک، تکرار 
واکسن کزاز، دیفتری و سیاه سرفه، واکسن مننژیت، واکسن زونا، هپاتیت 
بی و برخی واکسن های مناسب برای پیشگیری از اسهال برای بالغان 

توصیه می شوند اما برنامه خاص و منسجمی در 
این زمینه تاکنون وجود نداشته است.«

عضو هیئت مدیره انجمن علمی متخصصان 
بیماری  های عفونی و گرمسیری ایران یادآوری 
کرد: »به همت گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و همکاران گروه داخلی همین دانشگاه برای 
نخستین بار تدوین برنامه واکسیناسیون بالغان در 
گروه های خاص در نظر گرفته و کتاب اصول 
دستورالعمل واکسیناسیون بالغین تألیف شد که امروز )دهم آبان ماه( از 
آن رونمایی می شود.« وی گفت: »این کتاب به طور رایگان در اختیار همه 
پزشکان و متخصصان قرار می گیرد تا راهنمای کار آنان باشد و آگاهی 

پزشکان نسبت به ضرورت تزریق این واکسن ها را نیز ارتقا دهد.«

رئیس مرکز تحقیقات ایدز:

باید برنامه ای برای واکسیناسیون بزرگساالن طراحی شود

تصمیم اضطراری سازمان غذا و دارو

صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنـوع!
اعالم  با  دارو  و  غذا  سازمان  مسئوالن 
در  سازمان  این  جدید  محدودیت های 
خصوص صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، 
صادرات این اقالم را منوط به اخذ مجوز از 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دانسته 
و عنوان کردند که صدور مجوز صادرات 
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی پس از 
بررسی های موردی و در صورت نبود کمبود 

داخلی اعطا خواهد شد.
با  اصغری  به گزارش سپید، غالمرضا 
اعالم این خبر افزود: »امکان صادرات دارو 
و تجهیزات پزشکی مورد به مورد متفاوت 
است و اگر کمبود داخلی در آن زمینه نداشته 
باشیم می تواند صادرات صورت بگیرد در غیر 

این صورت اجازه صادرات ندارند.«

به اندازه یک سال موجودی داریم
وی اضافه کرد: »در حال حاضر آمار دقیقی 
از کمبودهای دارویی در دست نیست اما تمام 
داروها و تجهیزات پزشکی صادراتی مورد به 
مورد بررسی می شوند و اگر کمبودی در آن 
زمینه وجود داشت، نمی توانند صادر شوند.« 
اصغری گفت: »در راستای تقویت تولید داخل 
داروها، عالوه بر الزام اخذ مجوز برای صادرات 
دارو و تجهیزات پزشکی به افزایش خطوط 

تولید داروهای داخلی اقدام می کنیم.«
اصغری ادامه داد: »در نخستین گام نیز 
خطوط تولید برخی داروهای بیوتکنولوژی 
و داروهای مربوط به سرطان، پنجم آذر امسال 
به بهره برداری خواهد رسید.« وی اضافه کرد: 
»افزایش خطوط تولید داخل دارو متناسب با 
نیاز کشور خواهد بود؛ درباره تأمین مواد اولیه 
آنها نیز نگرانی وجود ندارد چراکه نیمی از مواد 
اولیه داخل کشور تولید می شوند و نیم دیگر 
که وارداتی است به اندازه یک سال موجودی 

داریم و تمام شرایط مانند زمان عادی است.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره تحریم های 
اعمال شده اخیر علیه ایران نیز اظهار داشت: 
»دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی از این 
تحریم ها مستثنی هستند و راه های جانبی نیز 
برای انتقال پول جهت تأمین دارو وجود دارد 
بنابراین مشکلی در این زمینه به وجود نمی آید 
و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.« 
اصغری به ایرنا گفت: »قیمت دارو از ابتدای 
سال تاکنون با توجه به افزایش قیمت ها، به طور 
میانگین 12 درصد افزایش داشته است.« وی 
درباره تخصیص 500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای تأمین دارو نیز گفت: »هنوز 

این مبلغ ابالغ نشده است.«

13 آبان اتفاق جدیدی در حوزه 
دارو نمی افتد

سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در این 
خصوص گفت: »صادرات هر نوع دارو و 
تجهیزات پزشکی بدون دریافت مجوز از 
سازمان غذا و دارو ممنوع شد.« کیانوش 
جهانپور در این باره افزود: »با توجه به شرایط 
فعلی اقتصادی و تخصیص ارز دولتی به 
حوزه مواد اولیه دارو و تجهیزات ضروری 
پزشکی، هرگونه صادرات در این حوزه ها 
منوط به دریافت مجوز اداره کل مربوطه 

از سازمان غذا و دارو است.«
آنجا  »از  داد:  باره توضیح  این  وی در 
که ارز ترجیحی به حوزه دارو و تجهیزات 

ضروری پزشکی تخصیص می یابد، بنابراین 
عماًل نوعی یارانه مستقیم به این حوزه تزریق 
می شود. عالوه بر آن با توجه به اتفاقات ماه های 
اخیر و احتمال بروز کمبود در برخی موارد 
دارویی و تجهیزاتی، قاعدتاً اولویت در حوزه 
دارو و تجهیزات، تأمین نیاز داخلی بیماران 
و مصرف کننده ایرانی است. بر همین اساس 
هرگونه صادرات در این حوزه ها به صورت 
موردی باید با مجوز اداره کل مربوطه یعنی 
اداره کل دارو یا اداره کل تجهیزات پزشکی 

در سازمان غذا و دارو صورت گیرد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین 
درباره تمهیدات اندیشیده شده در حوزه تأمین 
دارو با توجه به تهدیدات آمریکا برای اعمال 

تحریم های جدید از 13 آبان ماه، گفت: »از 
13 آبان ماه به بعد اتفاق جدیدی لزوماً برای 
صنعت دارو نمی افتد؛ چراکه برخالف همه 
هیاهوها و تبلیغات ایالت متحده آمریکا در 
این عرصه، اقدامات و اتفاقاتی که می توانستند 
و قرار بود انجام دهند، از ماه ها پیش در این 
حوزه انجام داده اند و لذا بعید می دانیم اتفاق 

جدیدی از 13 آبان به بعد، افتد.«
وی افزود: »در هر حال با توجه به اقداماتی 
که قباًل از سوی طرف مقابل انجام شده 
و همچنین تأثیرات آن بر بازار و صنعت 
دارویی کشور، همزمان تمهیداتی اندیشیده 
شد که بتوان به صورت حداکثری در مقابل 
این سیاست ها مقاومت کرد؛ بنابراین انتظار 
اتفاق جدیدی در این عرصه را نداریم؛ چراکه 
به هر حال آنها رنج ملت ها را از تحریم 
دنبال می کنند و از ماه ها قبل نیز این اقدام 
را هم در جنگ روانی و هم در اقدامات 
تهدیدی خود علیه تأمین کنندگان مواد اولیه 
دارویی یا بانک هایی که تراکنش مالی ایران 

را داشتند، انجام داده اند.«
به  توجه  »با  گفت:  ایسنا  به  جهانپور 
اینکه از قبل برای مقابله با این تحریم ها 
این  امیدواریم  شده،  اندیشیده  تمهیداتی 
افزایش  به رغم  و  دهد  جواب  تمهیدات 
تحریم ها و تهدیدها، شاهد این باشیم که 
بتوانیم امنیت دارویی بیشتری را در بازار 
داخلی برای مردم ایجاد کنیم؛ اما به هر حال 
این چیزی از شنائت، دنائت و وقاحت طرف 
آمریکایی در هدف قرار دادن سالمت مردم 
و محدود کردن راه های تأمین غذا و داروی 
مردم ما کم نخواهد کرد و قطعاً اقدامات آنها 
با هدف افزایش رنج یکایک مردم ایران بوده 
و این امری ضد بشری، ضد حقوق بشری 

و ضد حقوق بین الملل است.«

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم 
اینکه بیش از 50  بیان  با  سازمان غذا و دارو 
درصد از موارد مرگ ناشی از مسمومیت، به 
دلیل عوارض ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و 
محرک است، گفت: »ترامادول و متادون اولین علت 
مرگ براثر مسمومیت با ترکیبات مخدر هستند.« 
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، یسنا به منش با 
اشاره به اینکه مسمومیت در اثر عوامل مختلفی 
رخ می دهد، گفت: »مهم ترین علل مسمومیت ها 

مواد شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، مونوکسیدکربن، داروها، مواد مخدر و 
محرک، مواد غذایی، قارچ ها و گیاهان سمی، گزش جانوران سمی و فلزات 

سنگین مانند جیوه و سرب است.«

مرگ ساالنه ۵۵۰۰ نفر براثر مسمومیت
وی به آمار سازمان پزشکی قانونی در مورد میزان مرگ ومیر براثر مسمومیت ها، 
اظهار کرد: »ساالنه در حدود 5 هزار و ۶00 نفر در کشور براثر انواع مسمومیت ها 
جان خود را از دست می دهند و بیش از 50 درصد از موارد مرگ ناشی از 
مسمومیت، به دلیل عوارض ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و محرک است.«

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو افزود: »دومین 
عامل مسمومیت منجر به مرگ، با شیوعی در حدود 20 درصد، سموم از قبیل 
سموم دفع آفات نباتی، قرص برنج و جونده کش ها، الکل و متانول، سیانور و 
سرب است. مسمومیت های دارویی با درصدی نزدیک به 13 درصد سومین 

عامل مرگ ناشی از مسمومیت ها هستند و در 
نهایت مسمومیت با مونوکسیدکربن با شیوعی 
مشابه مسمومیت دارویی، منجر به مرگ ناشی 

از مسمومیت در کشور ایران می شود.«

تهران در صدر مراجعه مسمومان 
دارویی به بیمارستان ها

به منش اظهار کرد: »این در حالی است که شیوع 
مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستان ها کمی 
متفاوت است. داروها با شیوع ۴۶ درصد، اولین عامل مسمومیت و مراجعه به 
بیمارستان هستند.« وی تصریح کرد: »بر اساس بررسی های صورت گرفته در 
سال 9۶، از میان نزدیک به 100 هزار نفر مراجعه کننده مسموم به بیمارستان ها، 
۴1 هزار نفر مسمومیت دارویی داشته اند. در شش ماهه اول سال 97 نیز، از میان 
55 هزار مراجعه به بیمارستان های کشور، 22 هزار مورد دچار مسمومیت دارویی 

بوده اند که ۴0 درصد از کل مسمومیت ها را شامل می شود.«
به گفته دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو بیشترین 
مراجعات مسمومیت دارویی در سال 9۶ از بیمارستان های مرجع مسمومیت شهر 
تهران به میزان 7 هزار نفر گزارش شده است و شهرهای شیراز و اصفهان هریک 
با 5 هزار و 500 مراجعه مسمومیت و شهرهای مشهد، ارومیه، لرستان، گلستان، 
کردستان و کرمانشاه با تعداد 3 هزار تا هزار و 500 مسمومیت دارویی ثبت شده، 
بیشترین تعداد مسمومیت دارویی را به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: »پس 
از مسمومیت دارویی با شیوع ۴0 درصد در کشور، مسمومیت با مواد اعتیادآور 

)مانند ترامادول، متادون، تریاک، شیشه، حشیش، هروئین و مرفین( به میزان 23 
درصد، بیشترین تعداد مسمومیت را شامل می شود.« به منش اضافه کرد: »همچنین 
گزیدگی ها با 13 درصد، مواد شیمیایی 9 درصد، الکل ۴ درصد، سموم کشاورزی 
3 درصد، مونوکسیدکربن 2 درصد و قرص برنج و قارچ و مواد غذایی سمی هر 
کدام 1 درصد از دیگر مسمومیت های ثبت شده در بیمارستان های کشور هستند.«

۵۰ درصد مرگ با سموم به قرص برنج اختصاص دارد
وی با بیان اینکه در 5 ماهه اول سال 97 میزان مرگ براثر مصرف قرص برنج 
نسبت به مدت مشابه سال 9۶، بیش از 30 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: 
»سازمان پزشکی قانونی کشور از میان سمومی مانند الکل، قرص برنج، سموم 
دفع آفات نباتی، جونده کش ها، سیانور و سرب، علت مرگ 50 درصد از افرادی 
که با این مواد مسموم شده اند، قرص برنج اعالم کرده است. به طوری که در سال 
گذشته ۶۴0 نفر جان خود را براثر تماس خوراکی یا تنفسی با این سم قرص 
برنج از دست داده اند.« وی با اشاره به آمار مسمومیت با الکل نیز اظهار کرد: 
»122 نفر در سال 9۶ به دلیل مسمومیت با الکل جان خود را از دست داده اند 
که این آمار در سال جاری به دلیل مسمومیت دسته جمعی با الکل در برخی از 

استان های کشور بسیار بیشتر از سال گذشته بوده است.«
دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو خاطرنشان 
کرد: »نکته مهم در مورد مسمومیت با الکل آن است که به محض بروز عالئمی 
مانند عدم تعادل، مشکالت گوارشی، دید برفکی دوبینی و تاری دید به مراکز 
درمانی مراجعه شود. چراکه با گذشت زمان شرایط فرد مسموم به شدت وخیم 

می شود و ممکن است منجر به مرگ شود.«

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ترامادول و متادون در صدر علت مرگ براثر مسمومیت با ترکیبات مخدر

اخبــار

مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:

فقط یک چهارم مواد غذایی تولیدی 
کشور تحت نظارت است

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: 
»تنها 30 میلیون تن از مجموع کل مواد غذایی که در کشور تولید می شود، 

تحت پوشش شبکه های نظارتی قرار دارد.«
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، وحید مفید اظهار کرد: »بر اساس 
آمارها از مجموع 120 میلیون تن مواد غذایی که در کشور تولید می شود، 
نزدیک به 90 میلیون تن آن بدون هیچ نظارتی به دست مصرف کنندگان 
می رسد.« وی در زمینه واردات مواد غذایی به ویژه محصوالت فرآوری 
شده بیان کرد: »بخشی از این مواد با تأسف به صورت قاچاق وارد کشور 
می شود که فاقد هرگونه برچسب اصالت یا پروانه ورود وزارت بهداشت 
هستند.« مدیرکل امور غذایی سازمان غذا و دارو افزود: »کارشناسان این 
سازمان و مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از کارخانه های 
تولیدی، مرکزهای نگهداری و عرضه مواد غذایی بازدید مستمر دارند، 
اما ایمنی غذا باید از مزرعه تا سفره زیر نظارت باشد و به عبارتی دیگر 
زنجیره نظارتی به طور کامل در کشور اجرا شود.« مفید با اشاره به تدوین 
سند ملی ایمنی غذا در وزارت بهداشت عنوان کرد: »با تدوین و اجرای 
این سند بر اساس برنامه ریزی ها و در چارچوب قانون، نظارت ها بیشتر 
و منسجم تر با فرماندهی متمرکز انجام خواهد شد؛ بنابراین اجرای این 
سند اطمینان خواهد داد که هرگونه مواد خوراکی مانند میوه و سبزی، 
محصوالت فرآوری شده و غذاهایی که در رستوران ها استفاده و عرضه 

می شود، به صورت سالم به دست مصرف کننده می رسد.«

گاردین گزارش داد

سرپیچی آمریکا از اعطای معافیت به دارو 
و مواد غذایی از تحریم

 روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دولت ترامپ به درخواست 
کشورهای اروپایی برای تضمین صادرات موارد اولویت دار به ایران 

اعتنایی نمی کند
به گزارش سپید به نقل از فانا، روزنامه آمریکایی گاردین گزارش 
داد: »اگرچه کاالهای غذایی و دارویی به صورت رسمی از تحریم ها 
معاف شده اند، اما در سال های پیش از انعقاد توافق هسته ای سال 2015، 
بانک ها و شرکت ها از ترس تحریم ها از هرگونه تعامل مالی با تهران 

خودداری می کردند که این باعث کمبود این کاالها در ایران شد.«
سفیران آلمان، انگلیس و فرانسه در واشنگتن ماه گذشته دیدارهای 
مشترکی با مقام های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا برگزار 
کردند تا دولت این کشور را ترغیب به تهیه »فهرست سفید« کنند. این 
فهرست راهنمای مشخصی برای بانک ها و شرکت های اروپایی فراهم 
می کند تا بدانند از چه کانال هایی باید تعامالت مالی قانونی با ایران را 
بدون ترس از اقدامات تنبیهی واشنگتن انجام دهند. »ژرار آرود« سفیر 
فرانسه در آمریکا دراین باره گفت: »از دوستان آمریکایی خود انتظار 
داریم اقداماتی در زمینه کاالهای اولویت دار انجام دهند. البته که این 
کاالها تحریم نشده اند اما اگر کار مثبتی انجام ندهیم در چند ماه آینده 
با کمبود دارو در ایران روبرو می شویم.« وی تأکید کرد: »تنها معاف 
کردن کاالهای اولویت دار از تحریم ها کافی نیست و آمریکایی ها باید 
بگویند که برای فروش این کاالها به ایران دقیقه چه کار باید کرد.« آرود 
درباره واکنش دولت آمریکا به این موضوع گفت: »درباره این موارد 
تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.« برایان هوک، نماینده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران جمعه شب دراین باره گفت: »مسئولیت 
شناسایی کانال های امن بر عهده آمریکا نیست.« دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب اعالم کرد که دور دوم تحریم ها علیه 
ایران 5 نوامبر )1۴ آبان ماه( اجرایی می شود. اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس 
و فرانسه هم در بیانیه ای مشترک ضمن ابراز تأسف از خروج آمریکا از 
برجام و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، بر پایبندی خود به این توافق 

و تالش برای تکمیل و اجرای سازوکار مالی ویژه ایران تأکید کردند. 

پیشنهاد چینی ها برای تولید داروی حالل
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از پیشنهاد چینی ها برای تولید 
دارو در این منطقه با هدف توزیع و مصرف در کشورهای مسلمان با 
برند حالل خبر داد.  به گزارش سپید به نقل از ایسنا، عبدالرحیم کردی 
با اشاره به درخواست چینی ها مبنی بر فعالیت در منطقه آزاد چابهار 
به منظور تولید دارو برای مصرف در کشورهای مسلمان و منطقه  با برند 
حالل، اظهار کرد: »چینی ها پیشنهادی را در ارتباط با تولید دارو به جهت 
عرضه به کشورهای منطقه ای و اسالمی ارائه کرده اند که این پیشنهاد 
در دست بررسی است و یکی از موضوعاتی است که می تواند زمینه  
همکاری های مناسبی را فراهم کند. درعین حال باید بدانیم که چینی ها 

در زمینه تولید دارو موفق هستند و بازارهای مناسبی نیز دارند.«
وی ادامه داد: »چینی ها درخواست کرده اند که زمینه برای فعالیت آنها 
جهت تولید دارو به منظور عرضه در کشورهای مسلمان و منطقه ای با 
برند حالل، در منطقه آزاد چابهار فراهم شود تا با توجه به مالحظاتی 
که مسلمانان در مسائل مختلف ازجمله مصارف دارویی دارند، بتوانند 

داروی با برند حالل را در ایران و در منطقه آزاد چابهار تولید کنند.«
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه از پیشنهاد چینی ها 
در این رابطه استقبال کرده ایم، گفت: »بر اساس مذاکرات صورت گرفته 
آنها عالوه بر این که می توانند با داروسازان داخلی به صورت مشترک 
فعالیت خود را انجام دهند، خواهند توانست به صورت مستقیم در این 
رابطه سرمایه گذاری کنند و امکانات الزم جهت تولید دارو با مشخصات 

مذکور در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.«



بودن یا نبودن مسئله این است؛

رضایت پزشکی را می توان اجازه دادن خودمختارانه 
به انجام یک مداخله پزشکی از سوی شخص بیمار 
تعریف کرد. پژوهشگران در پژوهشی جالب توجه تالش 
کرده اند تا بفهمند بیماران تا چه اندازه نسبت به رضایتی 

که برای روش درمانی خود می دهند، آگاهی دارند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، گرفتن رضایت 
میان  رابطه  طول  تمامی  در  باید  که  است  فرآیندی 
پزشک و بیمار تداوم داشته باشد. رضایت آگاهانه از 
اساسی ترین مفاهیم مطرح در اخالق پزشکی و حقوق 
بیمار در جهان است و تنظیم آگاهانه آن قبل از آغاز 
هر فعالیت تشخیصی و درمانی، به کسب نتایج مثبت 

اخالقی و بالینی منجر می شود.
در اخالق و حقوق، بر سر این موضوع اتفاق نظر 
فراگیری وجود دارد که بیماران حق دارند درباره مراقبت 
پزشکی خودشان تصمیم بگیرند و تمامی اطالعات در 
دسترس مرتبط با آن تصمیم گیری به آنان داده شود.

ارائه  شامل  رضایت  متخصصین،  نظر  اساس  بر 
اطالعات، ظرفیت و تصمیم گیری داوطلبانه می شود. 
ارائه اطالعات شامل در میان گذاشتن اطالعات مرتبط 
توسط پزشک و درک آن ها از سوی بیمار است. ارائه 
اطالعات فرایندی است که در طی آن پزشکان اطالعاتی 
را درباره یک مداخله پزشکی یا درمان پیشنهادی در 
نیز،  داوطلبانه  تصمیم گیری  می گذارند.  بیمار  اختیار 
حق بیمار در تصمیم گیری آزادانه، بدون فشار، اجبار 
یا فریب است. ارائه اطالعات در کنار ظرفیت، درک، 
تصمیم گیری داوطلبانه و رضایت، اجزای اصلی رضایت 

آگاهانه را شکل می دهند.
این موضوع مهم، توسط پژوهشگرانی از دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز مورد بررسی علمی قرار گرفته 
است. در این پژوهش، میزان آگاهانه بودن رضایت 
بیمارانی که تحت عمل جراحی زنان  از  کسب شده 

قرار گرفته بودند، ارزیابی شده است.
در این پژوهش تحلیلی توصیفی، ۲۰۰ نفر از بیماران 
تحت عمل جراحی زنان در یکی از بیمارستان های 
شیراز مورد مطالعه قرار گرفته اند و برای جمع آوری 
پرسشنامه ای  آن ها،  از  پژوهش  نیاز  مورد  اطالعات 

استاندارد به کار گرفته شده است.
بر اساس نتایجی که از این پژوهش به دست آمده، 
باالتر  بیمارانی که سطح تحصیالتشان کارشناسی و 
بوده است دارای سطح مناسبی از آگاهی در رضایت 
خود بوده اند. درحالی که گروه های بی سواد و سیکل و 
فوق دیپلم در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. همچنین بر 

اساس این نتایج، میزان مشارکت بیماران در تصمیم گیری 
بالینی ۵۷ درصد بوده است.

به گفته حمیده برزگر، محقق دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز و همکارش در این پژوهش: »بنا بر یافته ها، فهم و 
درک بیماران از اطالعات ارائه شده به آن ها در وضعیت 
نامناسبی قرار داشت و میانگین پاسخ به سؤاالت مربوط 
به این قسمت، نشان دهنده وضعیت نامناسب میزان فهم 
و درک بیماران از اطالعات ارائه شده به آن ها بود. طبق 
نتایج، میزان اطالعات بیماران هنگام تصمیم گیری و 
رضایت دادن در ۳۵ درصد بیماران در وضعیت نامناسب 
و در ۳۶ درصد از آنان در وضعیت متوسط قرار داشت. 
در کل با توجه به میانگین به دست آمده می توان گفت 
میزان اطالعات بیماران هنگام تصمیم گیری در وضعیت 

نامناسبی قرار داشته است.«
پاسخ گویی  »میزان  کرده اند:  اضافه  محققین  این 
پزشک به سؤاالت بیمار، میزان فهم بیمار، صحبت های 
پزشک درباره بیماری و روش درمان آن و میزان به 
داشتند؛  مناسبی  وضعیت  صحبت ها،  این  یادآوردن 
اما اطالعات کلی بیمار درباره بیماری، روش درمانی 
میزان  و  بود  متوسط  پزشک  به ویژه  درمانی  کادر  و 

در  حقوقش  و  حق  بستری،  هزینه  از  بیمار  آگاهی 
بیمارستان، داروها و عوارض آن ها، میزان موفقیت و 
شکست روش درمانی، نتیجه روش درمان، عوارض 
عمل جراحی، سایر روش های درمانی و میزان فهم 
مطلوبی  وضعیت  در  رضایت نامه  محتوای  از  بیمار 

قرار نداشت.«
از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  همکارش  و  برزگر 
این پژوهش، پیشنهادهایی را به منظور آگاهانه تر بودن 
رضایت کسب شده از بیماران به شرح زیر ارائه داده اند:
 بیمار نسبت به حق و حقوق خود آگاهی یابد. 
رسانه ها می توانند در این زمینه کمک کننده باشند و 
افراد را به دانستن درباره بیماری و درمان تشویق کنند.
 به تمامی بیماران بستری، در بدو ورود به بیمارستان 
بروشورهایی درباره حق و حقوق در بیمارستان داده شود.
 امضای فرم رضایت نامه تا حد ممکن توسط 
شخص بیمار و پس از ارائه اطالعات الزم و کافی به 

او و نزد پزشک صورت پذیرد.
 پزشک با توجه به تحصیالت و درک بیمار، 
توضیحات الزم را به زبانی ساده و فهمیدنی به بیمار 
ارائه دهد و بیمار را از بیماری، روش های درمان، منافع 

و مضرات هر روش آگاه کند و همچنین به بیمار اجازه 
داده شود روش نهایی درمان را خود انتخاب کند.

 به سؤاالت بیمار تا حد امکان پاسخ کامل داده 
درباره  بتواند در تصمیم گیری  بیشتر  و  بهتر  تا  شود 
ویزیت  در  امکان  در صورت  کند.  مشارکت  درمان 
قبل از جراحی، وقت بیشتری برای توضیح به بیمار 

و پاسخ به سؤاالت او اختصاص داده شود.
بیماری  از جراحی، بروشورهایی درباره  قبل   
و روش های درمان آن در اختیار بیمار گذاشته شود.

 بروشورهایی حاوی اطالعات درباره داروها و 
عوارض شایع آن ها تهیه و در اختیار بیماران گذاشته شود.
 در بیمارستان ها کارشناسانی برای توضیحات 
بیشتر درباره بیماری و پاسخ به سؤاالت بیماران در 

دسترس باشند.
نکات استخراج شده در این پژوهش که در قالب 
مقاله ای علمی پژوهشی در مجله اخالق و تاریخ پزشکی 
منتشر شده، می توانند در به کارگیری اقدامات عملی 
به منظور افزایش اطالعات بیماران درباره حقوق خود 
و باال رفتن میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از 

آنان مفید واقع شوند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی گفت: »از ۲۱ مهر تا 
۱۰ آبان، ۱۰۰ هزار و ۶۰۱ زائر در بخش اورژانس پیش بیمارستانی و ۱۳۸ 
هزار و ۹۳۱ نفر در بخش بیمارستانی، از خدمات پزشکی بهره مند شدند.«

به گزارش سپید، پیر حسین کولیوند، اظهار داشت: »از صد هزار و 
۶۰۱ نفر زائری که از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی )۱۱۵( بهره مند 
شدند، ۵۹۴۵۸ نفر مرد و ۴۱۱۴۳ نفر زن بودند. همچنین در این مدت 

عالوه بر ۹۲۶۳۲ زائر ایرانی، ۷۹۶۹ زائر از اتباع خارجی خدمات مورد نیاز 
را دریافت کردند.« وی تصریح کرد: »در بازه زمانی مذکور و در حوادث 
غیر ترافیکی، ۴۴۶۸ بیمار به مراکز درمانی منتقل و ۹۴۹۱۷ نفر به صورت 
سرپایی در محل درمان شدند. همچنین در حوادث ترافیکی ۹۵۹ نفر به 

مراکز درمانی منتقل و ۲۴۶ نفر در محل درمان شدند.«
سرپرست سازمان اورژانس کشور در خصوص ارائه خدمات بیمارستانی 
به زائران اربعین حسینی، گفت: »از ۲۱ مهر تا ۱۰ آبان ماه، ۱۳۸ هزار و 
۹۳۱ نفر از خدمات بیمارستانی بهره مند شدند که ۷۷۲۶۴ نفر از آنها مرد، 
۶۱۶۶۷ نفر از آنها زن بوده و از این تعداد ۱۳۸ هزار و ۳۱۶ نفر ایرانی و 

۶۱۵ نفر نیز، اتباع خارجی بودند.«
رئیس کمیته بهداشت و درمان با اشاره به مراجعه ۳۹۵۱۸ نفر به درمانگاه های 
سیار و ۳۰۳۵۰ نفر به درمانگاه های تخصصی در مناطق مرزی، خاطرنشان 
کرد: »تاکنون ۱۳۴ هزار و ۴۵۳ نفر از بیماران و مصدومان پس از دریافت 
خدمات درمانی از مراکز درمانی ترخیص شده اند، اما هنوز ۴۴۷۱ نفر در 

بیمارستان ها بستری هستند.«
کولیوند افزود: »در این مدت، ۴۳ نفر از بیماران و مصدومان توسط 
بالگردهای اورژانس هوایی به مراکز درمانی منتقل شدند که ۳۲ نفر از آنها 
مربوط به حوادث غیر ترافیکی و ۱۱ نفر مربوط به حوادث ترافیکی بوده اند.«

وی خاطرنشان کرد: »در این مدت، ۲۳۰ نفر از مصدومان و بیماران از 
کشور عراق به پایانه های مرزی منتقل و از طریق اورژانس به بیمارستان های 
مشخص شده، انتقال یافتند که ازاین بین، ۲۱۲ نفر به مرز مهران، ۱۱ نفر به 

مرز شلمچه و ۷ نفر به مرز چذابه منتقل شدند.«
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی گفت: »همکاران ما 
در اورژانس ۱۱۵ به ۱۹۴ نفر در مرز دوغارون، ۶۳۸۴ نفر در مرز میرجاوه، 
۶۹۷ نفر در مرز آستارا، ۴۲۸۴۱ نفر در مرز مهران، ۱۳۴۵۷ نفر در مرز چذابه 
و ۳۷۰۲۸ نفر در مرز شلمچه، خدمات فوریت های پزشکی را ارائه کردند.«

کولیوند در خصوص خدمات بهداشتی ارائه شده توسط کارشناسان 
وزارت بهداشت افزود: »کارشناسان بهداشتی وزارت بهداشت در مناطق 
مرزی و کشور عراق، کنترل و نظارت های الزم را انجام دادند به گونه ای که 
در این بازه زمانی ۱۰۶۰۳ بازدید توسط تیم های بهداشتی وزارت بهداشت در 
کشور عراق، ۱۷۸۲ مورد، اصالح سیستم آب رسانی و پساب، ۳۰۲۰ مورد، 
نظارت بر توزیع غذا، ۳۴۰۰ مورد سنجش پرتابل و ۴۱۱۴ مورد کلرسنجی 
انجام دادند.« وی با اشاره به کلرزنی ۴ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۵۰۰ لیتر آب 
با حضور کارشناسان وزارت بهداشت در کشور عراق گفت: »در این مدت 
به ۴۱۹۶۷ نفر زائران و ۱۳۰۲۱ نفر از خادمین موکب ها، آموزش های الزم 

بهداشت فردی و محیط ارائه شد.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

باید خونریزی های اتاق عمل را 
به حداقل برسانیم 

مدیرعامل انتقال خون ایران گفت: »باید خونریزی ها در اتاق 
عمل را به حداقل برسانیم و تالش کنیم خون در جریان انجام 
تا  کنیم  بیمار جمع آوری  به  بازگشت  برای  را  عمل جراحی 

به این ترتیب مدیریت خون بیمار حاصل شود.«
 به گزارش سپید به نقل از مهر، علی اکبر پورفتح الهی در 
کنفرانس مدیریت خون بیمار در دانشگاه علوم پزشکی البرز 
با اشاره به اینکه مقرر شده که پروژه  تحقیقاتی مدیریت خون 
بیمار )PBM( با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و انتقال خون 
در سه بیمارستان استان البرز و به صورت پایلوت، انجام شود، 
اظهار داشت: »هدف از انجام این طرح، جایگزینی مدیریت 

انتقال خون به جای تزریق خون است.«
 وی با بیان اینکه در کشور آمریکا در سال ۲۰۱۴، حدود 
۱۶ میلیون اهدای خون انجام شده است، گفت: »این کشور با 
به کارگیری شیوه های مدیریت خون بیمار تا پایان سال ۲۰۱۶، 
میزان اهدای خون را به ۱۴ میلیون رسانده است.« پورفتح الها 
با بیان اینکه در آمریکا ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به 
شیوه های نظام سالمت در حوزه انتقال خون اختصاص  یافته 
است، بیان کرد: »کره جنوبی حدود ۸ درصد درآمد ناخالص ملی 
خود را به این حوزه اختصاص داده و با استفاده از شیوه های 

مدیریت خون بیمار در این زمینه موفق تر عمل کرده است.«
هزینه های  رفتن  باال  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  پورفتح الهن 
سالمت به کاهش تعداد دوره های آموزشی حوزه انتقال خون 
بیانجامد و سالمت جامعه به خطر بیفتد، گفت: »در حال حاضر، 
جمعیت ایران رو به سالمندی داشته و این موضوع کشور را در 
حوزه انتقال خون با مشکالتی مواجه می کند زیرا افراد سالمند 
مصرف خون باالیی دارند.« مدیرعامل سازمان انتقال خون با 
اشاره به آمار سازمان بهداشت جهانی، گفت: »در سال گذشته 
دوسوم خون و فرآورده های خونی در اروپا برای افراد باالی 
۵۰ سال مصرف شده و این خبر نگران کننده است.« به گفته 
پورفتح الهپ ۶.۹ تریلیون دالر در سال ۲۰۱۱ در نظام سالمت 
هزینه شده است که ۲۰ تا ۴۰ درصد این هزینه ها به نفع بیمار 
مدیریت خون  اگر  اینکه  توضیح  با  پورفتح الهد  است.  نبوده 
انجام شود این موارد جبران شده و به کیفیت درمان ازجمله 
بهبود سریع تر بیمار و افزایش آگاهی های جامعه دست می یابیم، 
خاطرنشان کرد: »باید خونریزی ها را در اتاق عمل به حداقل 
برسانیم و تالش کنیم خون در جریان انجام عمل جراحی را 
برای بازگشت به بیمار جمع آوری کنیم تا به این ترتیب، مدیریت 

خون بیمار حاصل شود.«

رئیس انجمن رادیولوژی ایران مطرح کرد 

 ضـرورت افـزایـش 
تعـرفـه های رادیولـوژی 

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به امکان بررسی سالمت 
رادیولوژی  »دستگاه های  گفت:  سونوگرافی  با  جنین  قلب 
و  ارزی  نوسانات  به  توجه  با  طرفی  از  و  بوده  گران قیمت 
گرانی جهانی تکنولوژی، رادیولوژیست ها دچار چالش شده اند.«

به گزارش سپید به نقل از فارس،  جالل جالل شکوهی در 
آنومالی،  سونوگرافی  روزه  دو  کنفرانس  برگزاری  با  ارتباط 
اظهار  تیروئید  اکوی قلب جنین، برست و  بارداری،  NT و 
داشت: »این کنفرانس ۲۴ و ۲۵ آبان سال جاری به مناسبت 
بزرگداشت روز جهانی اشعه ایکس برگزار می شود و حدود 
۳ سال از برگزاری این مراسم در کشور می گذرد که تالش 
شده عالوه بر گردهمایی رادیولوژیست ها و برگزاری جشنی به 
مناسبت روز اشعه جدیدترین دستاوردهای علمی نیز در حوزه 
رادیولوژی مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد.« وی با اشاره به 
اینکه تم بین المللی جشن روز جهانی اشعه تصویرنگاری قلب 
است،  گفت: »ما در کشور بر اساس نیاز جامعه موضوعات را 
بررسی و تصمیم گرفتیم مسائلی همچون سونوگرافی آنومالی 
و بارداری، اکوی قلب جنین، برست و تیروئید را مورد بحث 

و گفت وگو قرار دهیم.«
رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد:  »از طریق سونوگرافی 
می توان به بررسی مورفولوژیک بدن دست یافت و در جنین 
نیز اندازه و تعداد حفره های قلب قابل شناسایی بوده همچنین 
عملکرد و جریان خون قلب نیز قابل تشخیص است و این 

مسئله از طریق سونوگرافی کالر داپلر قابل بررسی است.«
جالل شکوهی گفت:  »در برخی کشورهای پیشرفته از طریق 
سونوگرافی برخی از اصالحات قلب جنین انجام شدنی بوده 
و از طریق آن می توان به طور مثال دریچه ای از قلب را بست 
تا تبادالت خونی غیرعادی انجام نگیرد.« وی خاطرنشان کرد: 
»دستگاه های رادیولوژی گران قیمت بوده و از طرفی با توجه 
به نوسانات ارزی و از طرفی به دلیل گرانی جهانی تکنولوژی، 
رادیولوژیست ها به ویژه کسانی که جدیداً فارغ التحصیل شده اند 
دچار چالش شده و راه اندازی مطب و تجهیزات آن برایشان 
مشکل شده است.« رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: »ارائه 
تسهیالتی از سوی دولت برای حمایت از رادیولوژیست ها و 
افزایش تعرفه ها جهت رفع مشکالت پیش آمده و چالش های 

پیش رو امری ضروری به شمار می رود.«

خانه ملت

آیا رضایت بیماران آگاهانه است؟

شماره ۱۳۲۲ ۱۳ آبان ۱۳۹۷
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رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین خبر داد

ارائه خدمات بیمارستانی به ۱۳۸ هزار زائر حسینی

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ضمن 
ارائه آخرین آمار از مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیر واگیر، اقدامات 

وزارت بهداشت در این راستا را تشریح کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، افشین استوار درباره آخرین آمار 
مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیر واگیر گفت: »بر اساس آخرین 
آمار در سال حدود ۸۰ هزار مرگ ناشی از بیماری های غیر واگیر 

اصلی در بازه سنی ۳۰ تا ۷۰ سال در کشور رخ می دهد.«
وی با بیان اینکه مرگ ناشی از بیماری های غیر واگیر زودرس است، 
افزود: »مرگ در سن ۳۰ تا ۷۰ سالگی مرگ زودرس محسوب می شود؛ 

یعنی مرگ به واسطه بیماری های غیر واگیر 
زودتر رخ می دهد؛ چراکه یک مرگ طبیعی 

باید در سن ۷۰ سالگی به بعد رخ دهد.«
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های 
غیر واگیر وزارت بهداشت، بیماری های قلبی 
_ عروقی، دیابت، سرطان ها و بیماری های 
مزمن تنفسی چهار بیماری غیر واگیر اصلی 
هستند که مرگ ومیر زیادی را شامل می شوند.
در  بهداشت  وزارت  اقدامات  درباره  وی 

غیر  بیماری های  از  پیشگیری  راستای 
واگیر نیز گفت: »تالش وزارت بهداشت 
از  ناشی  این است که ۸۰ هزار مرگ  بر 
بر همین  دهیم.  کاهش  را  بیماری ها  این 
اساس، هدفی که در سند ملی پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیر واگیر در نظر گرفته 
شده است، کاهش ۲۵ درصدی مرگ های 
زودرس ناشی از بیماری های غیر واگیر تا 

سال ۱۴۰۴ است.«

سالی چند ایرانی قربانی بیماری های غیر واگیر می شوند؟
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کودکان از سنین خردسالی به ترسیم خانه 
خانه  ترسیم  می پردازند.  خود  نقاشی  در 
مانند ترسیم درخت و آدمک، معرف »من« 
کودک است، تا حدی که گاهی با شکل های 
مرکب مانند آدمک درخت، خانه درخت یا 
آدمک خانه مواجه می شویم. به عنوان مثال 
خانه با شاخه هایی ترسیم می شود، آدمک 
دارای ریشه هایی است یا آنکه خانه ای جای 

شاخسار یک درخت را می  گیرد.
خانه را می  توان در دو سطح مورد تحلیل 
قرار داد؛ در سطح انعکاس من، در سطح 

انعکاس خانواده.
در یک خانه، امکان متمایز کردن 3 بخش، یعنی 
زیرزمین، ساختمان اصلی و بام وجود دارد. 
زیرزمین به ندرت به تصویر کشیده می  شود 
و قلمرو پنهانی، زیرزمینی و غیرقابل رویت 
را تشکیل می  دهد و دربرگیرنده ارزش های 
ناهوشیار است. ساختمان اصلی که شامل 
پنجره ها و درها نیز هست، بخش زنده و 
مسکونی خانه را تشکیل می  دهد. به عبارت 
دیگر، به منزله  اندام خانه و قلمرو زندگی 
و مبادله است. بام خانه از زاویه  رمزی با 

قلمرو فکر و تخیل، مطابقت دارد.
دریچه های خانه را می  توان با دریچه های 
این  به  قابل مقایسه دانست.  روان شناختی 
ترتیب، پنجره ها و در های بزرگ نشاندهنده  
دریافت پذیری فرد، میل به تقسیم و مشارکت، 
به  متمایل  و  باز  روحیه ای  ارتباطی،  نیاز 

برونگرایی است.
برعکس، یک خانه  بسته، مستور یا دارای 

رازداری،  مبین  کوچک،  دریچه های 
درونگرایی، کمرویی و  درون ماندگی فرد 

است.
از پنجره ها می  توان بیرون را تماشا کرد و به 
یک معنا »نگاه خانه« را تشکیل می  دهند و بر 
اساس تفسیر آنها می  توان دریافت که کودک 
زندگی را چگونه می  بیند و با چه چشمانی 
به دنیایی که وی را احاطه کرده، می  نگرد.

پنجره های مزین به گل ها یا پرده هایی شاد 
و گلدار، نشاندهنده  خوش بینی نسبت به 
زندگی است. برعکس، پنجره های سیاهرنگ 
و بی روزنه یا کرکره های بسته، اضطراب 
ارتباطی و امتناع از دیدن پاره ای از موارد 
را برجسته می کند. در مورد اخیر، می  توان 
فرضیه  وجود افسردگی را نیز عنوان کرد، 
فرضیه ای که تایید آن مستلزم وجود نشانه های 

همگرای دیگر نیز هست.
دارد  گرایش  کودک  سالگی،   5 تاحدود 
پنجره ها را به محل تقاطع دیوارها بچسباند. 
پایداری چنین شیوه ای پس از 6 سالگی مبین 

تاخیر عقلی احتمالی است.
در به منزله راه ورود به خانه، نشاندهنده  
شیوه  ارتباطی کودک با افراد محیط است: 
در ممکن است به روی دیگران باز باشد 
یا محصور شدن کودک در »من« خویشتن 

را نشان دهد.
گسترده   میل  مبین  متعدد  در های  ترسیم 
آزمودنی به ایجاد ارتباط است. با این حال 
خود،  نقاشی  درباره   کودک  توضیح های 
همواره نکات جالب دیگری را آشکار می   کند.

لوله بخاری به منزله  روزنه ای است که دود 
را به خارج از خانه منتقل می  کند و به دلیل 
معنای تحلیلی آن، در پسران مرحله  ادیپی، 

ابعاد گسترده ای می  یابد.
دود به معنای روح خانه و انعکاس وضع 
روانی کودک تلقی می   شود. برای ترسیم 
سوی  )به  راست  سمت  به  می  تواند  آن 
آینده( یا به سمت چپ )واپس روی( باشد. 
ترسیم دود به صورت مغشوش و درهم 
تنش های  یا  دلمشغولی ها  مبین  برهم،  و 
را  کودک  خانوادگی  و جو  است  روانی 

نیز منعکس می  کند.
هنگامی که من به حمایت و دفاع از خود 
می  پردازد، خانه از استحکامات برخوردار 
شده و به صورت قلعه ای شکوهمند، ترسیم 
می   شود. این نوع بنا معموال معرف پناهگاهی 
مطبوع برای کودک است، اما ممکن است 
پیش از آنکه به شکل یک کانون آرمانی به 
تصویر کشیده شود، شبیه یک زندان باشد.

منزله  به  کنگره دار  دیوارهای  و  موانع 
دفاع هایی هستند که غالبا بر تعارض های 
درونی و فقدان آزادی، سرپوش می  گذارند. 
دیوارهای بلند واجد نقش دوگانه ای هستند؛ 
فرد  از  می  توانند  که  حال  عین  در  یعنی 
حمایت کنند، وی را محبوس می  کنند. همه  
کودکان در خالل تحول خود، دیر یا زود 
به ترسیم قلعه های مستحکمی می  پردازند 
که به منزله  نماد اثبات خود تلقی می شود.

جو  ایجاد  در  خانه  محیط  و  چارچوب 
زنده  می  تواند  خانه  دارند.  مشارکت  آن 

قصر  جنبه   یا  شود  جلوه گر  پذیرنده  و 
خود  به  را  بی نشاطی  و  ساکت  بلورین 

بگیرد. یک چارچوب دلپذیر، نشاندهنده  
توازن و شکوفایی است. دیواره ها، راه های 

بن بست یا خالء ها و نواحی سفید، ترجمان 
ممنوعیت ها یا خالء های عاطفی هستند.

معانی رمزی »خانه« در نقاشی کودکان

هر انسان هنگام نقاشی و طراحی کنار 
بهبود توانایی های ذهنی و احساسی، 
از توسعه مهارت های حسی و حرکتی 
خود نیز لذت می برد. از آنجایی که هر 
فردی می تواند طراحی و نقاشی کند، 
این فعالیت ها دست کم ارزش یک بار 
امتحان کردن را دارند

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی
نویسنده: پریرخ دادستان

نقاشی کودک یک پیام است.  آنچه او نمی تواند به لفظ درآورد، به وسیله نقاشی به ما 
انتقال می دهد. بررسی و درک »زبان« نقاشی، اطالعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان،  
روان شناسان و همه کسانی می گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک 
هستند. اکتشاف نظام دار این قلمرو به آخرین دهه های قرن گذشته بازمی گردد و بر قوانینی 
متکی است که خط شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیلگری 
بر اساس بررسی گسترده معانی نمادهایی که در خواب دیده ها، اسطوره ها، افسانه ها و در 
زندگی یافت می شوند، به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده است. کودک همه مسائل 
زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجربه درمی آورد، خود را می آزماید و »من« خویشتن 
را بنا می کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی 
به منزله جهانی است که به موازات افزایش هوشیاری و دگرگونی های کودک، متحول 
می شود. این کتاب نه تنها الگوی جامعی از تفسیر نقاشی در بررسی های بالینی به  دست 

می دهد، بلکه حاصل بیش از 4 سال تحقیق بر اساس آزمایش کودکان ایرانی است.
کتاب حاضر از 4 بخش تشکیل شده است: در بخش نخست که به آزمون »آدمک 
رنگی« اختصاص یافته، دستور اجرا، شیوه نمره گذاری تست و همچنین جدول های 
هنجارگزینی ارائه شده اند که می توان با مراجعه به آنها طراز عقلی کودکان 5 تا ۱3 سال 

را به طور دقیق، تمایزیافته و تحلیلی تعیین کرد.
در بخش دوم، پس از بررسی تحول عاطفی کودک بر اساس تست »آدمک رنگی« به ارائه نشانه ها پرداخته شده که اختالالت جسمی، 

عقلی و عاطفی کودکان را برجسته می  کند.
بخش سوم، به ارائه اصول نظری و چگونگی تفسیر نتایج ترسیم درخت، از زوایه تحول شناختی و عاطفی پرداخته و باالخره در بخش 
چهارم کتاب، معنای رمزی عناصری را که در پیرامون  موضوع اصلی به تصویر کشیده می شوند و هر یک می توانند راهی به سوی ناهوشیار 

کودک بگشایند را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی تاثیر هنر طراحی و نقاشی بر سالمت 

اثربخشی نقاشی درمانی
فارغ التحصیل رشته پزشکی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از 
تهران هستم. از سال ۱3۹۱ 
فعالیت های خود را در زمینه 
هنر نقاشی آغاز کردم. دوره مبانی هنرهای تجسمی 
را در مجتمع فنی تهران گذراندم و در نمایشگاه های 
گروهی متعددی شرکت داشته ام. به امید خدا، اولین 
نمایشگاه انفرادی خود را در ۱6 تا ۲3 آذر ۱3۹۷ 
در نگارخانه نقش جهان برگزار خواهم کرد. در 
ادامه شما را با فواید این هنر آشنا خواهم کرد.
۱۰ فایده بزرگ طراحی و نقاشی برای سالمت

طراحی کردن و نقاشی کردن دو فعالیت بسیار 
لذتبخش و در عین حال بسیار آسان و کم هزینه 
هستند، چنانکه هر کسی با داشتن تنها یک قلم مو، 
یک مداد و یک دفترچه می تواند کار هنری خود را 
آغاز کند. از آنجا که نقاشی و طراحی، مقوله های 
بسیار قابل دسترس و جالبی هستند، بسیاری از 
مردم این هنرها را برای پر کردن وقت های آزاد 
خود انتخاب می کنند تا جایی که برخی افراد 
می توانند چند ساعت برای خلق یک اثر هنری 
هم صرف کنند. البته طراحی و نقاشی، بیش از 
اینکه یک انتخاب خوب برای وقت گذرانی باشند 

برای سالمت سودمند هستند.

آثار فوق العاده نقاشی بر سالمت 
کارکردهای مغزی

1. بهبود خالقیت: نقاشی و طراحی به طور 
واضحی استفاده از توانایی تصور و تخیل را 
افزایش می دهند. افراد تصویرهای واقعی از خانه ها، 
انسان ها و مکان ها را خلق می کنند یا با انتخاب به 
تصویر کشیدن احساساتشان، هنرهای انتزاعی به 
وجود می آورند. در این فرایند خالقانه، هر کس 
از مهارت های هنری منحصربه فرد خودش بهره 
خواهد برد و به این شکل، چنین فعالیت هایی 
نقش بسیار مهم و سودمندی در توسعه و پیشرفت 
مغز افراد بازی می کنند. برای راست مغزها یا افراد 
هنرمند نقاشی و طراحی راه مفیدی برای تقویت 
مهارت های خالقانه ای است که به طور فطری در 
آنها وجود داشته است. از سوی دیگر چپ مغزها 
یا افراد تحلیلگر هم می توانند خالقیت خودشان 
را به این وسیله تحریک کنند و گسترش دهند.

با دانستن این موارد، طراحی و نقاشی به طور 
بارزی برای کودکان پیشنهاد می شود و درحقیقت 

بسیاری از کودکان که در سال های رشد 
خود هستند باید به نقاشی کشیدن و 
طراحی کردن تشویق شوند. به این 
وسیله با توسعه و پیشرفت مغزشان، 

به طور موثرتری برای کارهای علمی آماده 
می شوند. همچنین آسان تر خواهند توانست 

عقاید خود را به همساالنشان انتقال دهند.
2. بهبود حافظه: از سوی دیگر مشخص 
شده افرادی که از بیماری هایی مثل 

آلزایمر رنج می برند نیز از نقاشی کشیدن و طراحی 
کردن بهره برده اند. اگرچه این افراد درگیر مشکالت 
حافظه هستند فعال کردن ذهن آنها به وسیله نقاشی 
کشیدن و طراحی کردن، مهارت های به خاطر 
آوردن را در آنها تقویت می کند. وقتی ذهن آنها 
هنگام تصور کردن و فکر کردن، متمرکز می شود، 
کمتر درگیر مشکالت بیماری خودشان می شوند. 
خالصه اینکه چنین افرادی به رغم بیماری ای که 
دارند کماکان می توانند از بسیاری از فعالیت های 

زندگی خود لذت ببرند.
3. بهبود مهارت های ارتباطی: یکی دیگر از موارد 
فهرست بلندباالی مزایای نقاشی و طراحی کردن، 
به دست آوردن شانسی برای افزایش ارتباط با 
افراد دیگر است. از آنجا که هنر نشاندهنده افکار 
و احساسات درونی فرد است، او ممکن است 
احساسات غیرقابل بیان خود را از طریق طراحی و 
نقاشی مطرح کند. با استفاده از هنر برای رهایی از 
محدودیت ها، افراد می توانند بر ضعف های خود 
غلبه کنند که شامل خجالت کشیدن، اوتیسم و 
دیگر ناتوانی هاست. به عالوه از آنجا که طراحی 
و نقاشی کردن، فرایندهای مداوم و پیوسته هستند 
این افراد با ایجاد خالقیت در هنر، جریان فکر 
خود را نیز بهبود می بخشند. این روند روبه رشد، 
در تالش هایی که برای زندگی آینده شان انجام 

می دهند نیز بسیار مفید خواهد بود.
4. بهبود در مهارت های حل مساله: گذشته از 
منفعت های گفته شده، مردم ممکن است واقعا 
تعجب کنند وقتی بدانند که طراحی کردن و 
توسعه  برای  است  راهی  کشیدن،  نقاشی 
تفکرهای مهم و پیدا کردن راه حل مشکالت 
زندگی. درحقیقت نقاشی و طراحی، فرد را 
برای حل کردن هر  بفهمد  تا  آماده می کنند 
مشکل، بیشتر از یک راه حل وجود دارد. وقتی 
از یک  آنها کشف می کنند چطور می توانند 
بوم خالی یک اثر هنری بیافرینند، یاد خواهند 
گرفت که چگونه فراتر از محدودیت ها نیز فکر 
کنند. نقاشی کردن و طراحی می توانند عمق 
نگاه افراد را در موقعیت های مختلف توسعه 
دهند و درواقع  با رویکرد های خالقانه تر و 
موثرتری با موضوعات مختلف روبرو شوند.

ترمیم احساسات
5. کاهش استرس: شاید بزرگ ترین فایده نقاشی و 
طراحی برای سالمت، توجه به جنبه های احساسی 
افراد باشد. به عنوان نمونه خیلی از افراد از هنر 

برای از بین بردن استرس استفاده می کنند.
در زیر فشارهای خسته کننده زندگی، افراد تالش 
می کنند با نقاشی و طراحی کردن از خواسته ها و 
اجبارهایی که زندگی کردن برای آنها به وجود 
می آورد، رهایی یابند. آنها با رها کردن استرس ها 
به شکل طرح و رنگ می توانند خود را آرام کنند 
و با خروج از دنیای ترس و ناراحتی وارد فضای 

خوشحالی و هیجان شوند.
رها شدن از استرس ها برای کاهش 
خطر ابتال به بیماری های روان پزشکی 

بسیار مفید است.
6. احساسات مثبت بیشتر: عالوه بر 
آن پدید آوردن یک نقاشی و طراحی 
به طور مشخص احساسات منفی را 
کاهش می دهد. این احساسات منفی 
می توانند به وسیله فکرها و احساسات 
مثبت در قالب رنگ و طرح جایگزین 
شوند. البته اگر کسی مهارتش را در 

نقاشی و طراحی توسعه دهد می تواند به نتایج 
خیلی خوبی برسد. او می تواند احساسات خوبی 
درباره قابلیت های خود داشته باشد. این فعالیت ها 
اعتمادبه نفس فرد را تقویت می کنند و الهام بخش 
این روحیه و اعتقاد در فرد می شوند که او توانمند 
است. نقاشی و طراحی، خوش بینی و احساس 
امیدواری فرد را تقویت می کنند و وقتی که بدن 
و ذهن آرام و آزاد می شوند می توانند عملکرد 

بهتری نیز داشته باشند.
7. رهاسازی احساسات مخفی: عالوه بر این 
وقتی کسی احساساتش را از طریق هنر بیرون 
می ریزد، در واقع روی آزاد کردن احساسات مخفی 
و پنهان خود متمرکز می شود، تا جایی که فردی 
که عمیقا درگیر نقاشی و طراحی شده، دردهای 
جسمانی خود را نیز فراموش می کند. تحقیقات 
این حالت را »آلفا« می نامند و به این معنی است 
که هنگامی که قسمتی از مغز فرد به طور آگاهانه 
فعال است، قسمت ناخودآگاه مغز او نیز همزمان 
درگیر می شود. رسیدن به این حالت از راه های 
دیگری مثل عبادت کردن، موسیقی و مدیتیشن 
نیز ممکن می شود. فرد در این وضعیت انرژی های 
درونی خود را آزاد می کند و جانی دوباره می گیرد. 

به این ترتیب مراحل بهبود و ترمیم، خیلی سریع تر 
و موثرتر طی می شوند.  با توجه به مطالب گفته شده 
این موضوع تعجب آور نخواهد بود که نقاشی و 
طراحی کردن آثار بسیار مفیدی روی بهبود افراد از 
اتفاقات دردناکی مثل جنگ و تجاوز داشته باشند. 
درحقیقت بسیاری از درمانگرها این فعالیت ها را در 
جدول درمانی بیمارانشان قرار می دهند و  بیماران 
خود را به رهاسازی احساساتشان تشویق می کنند. 
اگرچه هر کس می تواند راه خودش را برای ابراز 
احساساتش پیدا کند، نقاشی و طراحی می تواند 
بر سیر بهبود افراد صدمه دیده تاثیر بسیار زیادی 
داشته باشد و ممکن است تمام اتفاقات بدی که 
برایشان رخ داده را به دست فراموشی بسپارند. 
میزان فشار و استرس این افراد کاهش پیدا خواهد 
کرد و آنها را قادر می کند عملکرد بهتری داشته 
باشند و به فعالیت های عادی زندگی شان برگردند. 
با استفاده از نقاشی کردن و طراحی، خیلی از 
درمان ها موفق تر خواهند بود. زمانی که حمایت 
خانواده ها و دوستداران بیمار نیز وجود داشته 
باشد بیماران می توانند به صلحی درونی برسند و 
تجربیات تلخ گذشته خود را به فراموشی بسپارند.

8. افزایش هوش هیجانی: با در نظر گرفتن 
فایده های مختلف و متفاوت ذکرشده از راه طراحی 
و نقاشی کردن، این مورد روشن است که این 
فعالیت ها باعث افزایش هوش هیجانی عاطفی 
فرد می شوند. وقتی احساسات افراد از طریق هنر 
به خوبی جاری می شوند، وی درک و فهم بهتری 
از حاالت متفاوت خود خواهد داشت. حین انجام 
نقاشی و طراحی افراد می توانند احساساتی از قبیل 
لذت، صلح، عشق، امیدواری و شادی را تجربه 
کنند. در واقع نقاشی و طراحی تنها برای افرادی 
که این کارها را انجام می دهند مفید نیست، بلکه 
برای اطرافیانشان هم فواید زیادی دارد، به طوری 
که این افراد می توانند به احساساتی که به وسیله 
بقیه به آنها منتقل می شود پاسخ بهتری بدهند و 
همچنین فرصت می یابند اثر مثبتی که از هنر به 

دست می آورند را نیز با دیگران قسمت کنند. 
فردی که به انجام چنین هنری مشغول است 
می تواند زندگی مردم اطراف خود را نورانی کند 
و به آنها کمک کند قدرت انطباق خودشان را با 
مشکالتی که ممکن است تجربه کنند افزایش 
دهند چرا که او احساساتش را بیشتر کنترل می کند 

و یک همراه و همدم عالی برای کسانی خواهد 
بود که با او در ارتباط هستند.

بهبود احساسات
همچنان که فواید طراحی و نقاشی کردن بر 
فعالیت ذهنی افراد مشخص است، این هنرها 
می توانند باعث تسریع بهبود احساسات افراد نیز 
بشوند. با در نظر گرفتن نقشی که مغز در کنترل 
بدن افراد دارد مشخص است که برانگیختن این 
ارگان، تاثیر مهم و بسزایی در بهبود عملکرد 
اعضای بدن خواهد داشت. به این ترتیب نقاشی 
کشیدن و طراحی کردن، تاثیر بسیار مثبتی در نوع 
نگرش فرد به جهان و اتفاقات آن خواهد داشت.
9. تحرک بهتر: گاهی اوقات هنر می تواند توانایی 
تحرک فرد را بیشتر و بهتر کند. زمانی که فرد برای 
خلق آثار هنری، مداد یا قلم مو در دست می گیرد، 
حرکات دستش بسیار کارآمدتر می شوند. وقتی 
فعالیت های مغزی بهبود پیدا می کند، سیگنال ها 
به طور موثرتری از مغز به نورون های حرکتی که 
مسوول فعالیت های به خصوصی هستند فرستاده 
می شوند و در نتیجه مهارت های حرکتی ظریف 

تقویت خواهند شد. 
10. توجه به جزییات: یکی از فواید نقاشی و 
طراحی، توانمند شدن فرد در توجه به جزییات 
محیط پیرامونش است. آشنا شدن فرد با نور، 
تاریکی، رنگ و سایه روشن ها و دیگر نکاتی 
که در فرایند نقاشی با آنها مواجه می شود باعث 
می شود وی قدرت بیشتر و توجه دقیق تری به 
جزییات ظریف پیدا کند. چشمان او می آموزند 
در جستجوی طراحی های پیچیده و نقش هایی 
باشند که در گذشته آنها را نادیده می گرفت. به 
این ترتیب همچنان که مغز این اجازه را پیدا 
می کند که قدرت و تمرکز خودش را توسعه 
دهد، فرد ممکن است کوچک ترین جزییات را 

نیز ببیند و درک کند. 

نتیجه گیری
با توجه به فایده های زیادی که از طراحی و نقاشی 
حاصل می شود به طور واضح این فعالیت ها باعث 
آرامش خاطر افراد می شوند. هر انسان هنگام نقاشی 
و طراحی کنار بهبود توانایی های ذهنی و احساسی، 
به صورت منحصربه فردی از توسعه مهارت های 
حسی و حرکتی خود نیز لذت می برد. از آنجایی 
که هر فردی می تواند طراحی و نقاشی کند، این 
فعالیت ها دست کم ارزش یک بار امتحان کردن 
را دارند. با دانستن اینکه در زندگی با مشکالت 
فراوانی درگیر هستیم، خیلی زیبا خواهد بود که 
بعضی از زمان ها را خالی کنیم، قلم مو و مداد 
برداریم و شروع به نقاشی و طراحی کنیم. از این 
رو، تعجب آور نیست که میلیون ها انسان در سراسر 

دنیا و طی سالیان زیاد، عاشق این هنرها بوده اند.
goodrelaxation.com :منابع
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به مناسبت 29 اکتبر مصادف با 7 آبان؛ روز جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت وقت دارید
نامگذاری 29 اکتبر مصادف 
با 7 آبان در تقویم سالمت 
جهانی به عنوان روز جهانی 
»سکته مغزی« فرصتی است 
علل  مهم ترین  از  یکی  به  مردم  توجه  که 
بر  عالوه  شود.  جلب  دنیا  در  مرگ ومیر 
آمار باالی مرگ ومیر ناشی از سکته مغزی، 
این مساله اولین عامل ناتوانی و معلولیت 
بزرگساالن نیز محسوب می شود و همچنین 
می تواند در بسیاری موارد منجر به اختالل 

تکلم، بینایی و تشنج نیز شود. 
از آنجا که اقدام فوری در زمینه بهبود وضعیت 
این بیماران نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد، 
به عنوان  مغزی«  از سکته  فوری پس  »اقدام 
یکی از مهم ترین شعارهای همیشگی در این 

زمینه مطرح است.

»سکتهمغزی«چطوراتفاقمیافتد؟
زمانی که سکته مغزی رخ می دهد، اختالل در 
انتقال خون و اکسیژن به بخشی از مغز پیش 
می آید که در این حالت، سلول های عصبی 
از بین می روند. شاید این اختالل تنها چند 
ثانیه طول بکشد اما برای مغز به منزله آسیب 
و  طوالنی  بسیار  درمان های  و  است  جدی 

پیچیده ای می طلبد.
سکته مغزی که با عناوین حمله، آنفارکتوس 
مغزی و سکته نیز شناخته می شود، دو علت 

اصلی زمینه ای دارد:

انسدادعروقخونی
از هر 6 سکته مغزی، 5 مورد به علت انسداد 
یکی از عروق خونی مثال ناشی از لخته خون رخ 
می دهد که به »حمله مغزی ایسکمیک« معروف 
است. طی سال ها، چربی ها، سلول های بافت 
همبند و کلسیم در دیواره داخلی عروق خونی 
جمع می شوند و رسوباتی تشکیل می دهند. در 
این صورت، عروق تنگ می شوند و خون به 
مقدار کمتری جریان پیدا می کند. به عالوه، 
خاصیت  می شوند،  ضخیم  عروق  دیواره 
االستیسیته خود را از دست می دهند و پاره 
پی  در  را  خون  لخته  تشکیل  که  می شوند 
دارد. اگر این اتفاق در عروق مغز رخ دهد، 
موجب بروز سکته مغزی خواهد شد. معموال 

لخته خون از قسمتی دیگر از بدن طی جریان 
خون به مغز می رسد و اگر به یکی از عروق 
باریک برسد، ممکن است آن را ببندد و ایجاد 
آمبولی کند. لخته های خون معموال به دلیل 
می توانند  اما  می شوند  ایجاد  آرترواسکلروز 
در نتیجه فیبریالسیون دهلیزی همراه با نبض 

غیرطبیعی نیز باشند. 
گاهی اختالل در خونرسانی عروق، به طور 
درگیر  را  مغز  از  بخشی  ناگهانی  و  موقت 
می کند و پس از چند دقیقه برطرف می شود 
که اغلب به این حالت »سکته ناقص« گفته 
می شود. البته در هر حال چنین اختاللی نیز 
باید جدی گرفته شود زیرا تقریبا در همه موارد 
به دلیل تنگ شدن عروق خونی مغز است و 
از هر 5 مورد، یکی عالمت پیش زمینه سکته 

مغزی خواهد بود. 

خونریزیمغزی
بروز سکته ناشی از خونریزی مغزی شیوع 
بسیار پایین تری دارد و زمانی رخ می دهد که 

عروق مغز آسیب  دیده باشند. این آسیب ها 
می تواند ناشی از ضربه به سر و جمجمه یا 
پارگی عروق باشد. در چنین شرایطی خون 
در مغز یا فضای بین مغز و جمجمه جمع 
می شود و فشار بسیار شدیدی به بافت ها وارد 
می کند. این فشار باعث فشردگی مویرگ های 
اکسیژن رسان به مغز می شود و سطح اکسیژن 

کاهش می یابد.

عالئمهشداردهندهبروز»سکته
مغزی«

برخی  به ضعف  منجر  مغزی  عروق  حمله 
عملکردهای مغز می شود و با توجه به قسمتی 
که کمبود اکسیژن داشته، تظاهرات متفاوتی 
خواهد داشت. البته اختالل در عملکرد معموال 
نیمکره چپ مغز دچار  اگر  نامتقارن است؛ 
کمبود اکسیژن شود، طرف راست بدن دچار 
اختالل می شود و برعکس اما از جمله عالئم 
باید جدی  به عنوان هشدار  بارزی که حتما 

گرفته شود را می توان چنین برشمرد: 

 بی حسی، ضعف یا اختالل در حس اندام های 
یک سمت بدن، کج شدن دست، پا یا صورت، 
افتادگی لب و عدم تقارن لبخند بیمار. اگر 
فرد سعی کند دست ها را صاف نگه دارد یا 
دست را بچرخاند، یکی از دست ها به سمت 

پایین می افتد. 
 اختالل در گفتار، انتخاب کلمات یا درک 
صحبت های دیگران. در این حالت بیمار تالش 
می کند یک جمله ساده را تکرار می کند، به 
طور نامشخص صحبت می کند و به زحمت 

می توان حرف های او را تشخیص داد.
 اختالالت بینایی

 سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ
 مشکل در راه رفتن و حفظ تعادل

 سردرد ناگهانی و شدید)در مورد خونریزی 
مغزی(

اقدامفوریدرصورتبروزعالئم
»سکتهمغزی«

در صورتی که هر یک از عالئم هشداردهنده در 

فردی  دیده شود، باید فورا با اورژانس تماس 
گرفت و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی 
رساند. در واقع درمان فوری در فاصله 3 تا 
4/5 ساعت می تواند مانع از مرگ سلول های 
عصبی شود و به کنترل وضعیت و درمان بیمار 
کمک کند. هر دقیقه اختالل در عملکرد مغز 
نیاز به اقدام  تاثیر سوء بسیار جدی دارد و 
فوری خواهد داشت. اگر بیمار هوشیاری ندارد، 
باید او را ثابت به یک سمت خواباند و در 
صورت هوشیاری بیمار، او را روی سطحی 
محکم به طوری که باالتنه کمی بلندتر باشد، 
در حال درازکشیده قرار داد. همچنین توصیه 
می شود فردی کنار بیمار باشد و با او صحبت 
کرده و او را نسبت به روند بهبود امیدوار کند. 
البته باید به خاطر داشت در این شرایط هرگز 
نباید خوراکی یا نوشیدنی به بیمار داد زیرا 

ممکن است قادر به بلع نباشد.
پس از معاینه بیمار توسط پزشک و انجام اسکن 
مغز و ام آرآی، اقدامات درمانی و داروهای 
الزم تجویز می شود که رعایت آنها تاثیر جدی 

در روند بهبود خواهد داشت.

عواملخطرزمینهساز»سکتهمغزی«
برخی از زمینه های ناراحتی های جسمانی و 
عادات زندگی می توانند زمینه بروز سکته مغزی 
را افزایش دهند که مهم ترین آنها عبارتند از:

 سابقه سکته مغزی ناقص 
 فشارخون باال 
 آرترواسکلروز

به خصوص  عروقی،  قلبی-  ناراحتی های   
فیبریالسیون دهلیزی

 دیابت
 اختالالت انعقادی خون
 بیماری های جریان خون

 سن باالی 65 سال
 مصرف برخی از قرص های جلوگیری از 

بارداری
 بارداری

پیشگیریاز»سکتهمغزی«
گرچه سکته مغزی یکی از مهم ترین چالش های 
توصیه ها،  از  برخی  است،  سالمت  حوزه 
تاثیر  زندگی  شیوه  اصالح  در  به خصوص 

پیشگیرانه بسیار مطلوبی دارند:
 انجام تمرینات منظم ورزشی

 تغذیه متنوع و متعادل و کاهش مصرف نمک
 کاهش مصرف الکل

 حفظ تناسب اندام و کاهش وزن در صورت 
چاقی

 کاهش استرس
 کنار گذاشتن سیگار و دخانیات

 توجه به روند درمان در صورت ابتال به 
پرفشاری خون و افزایش کلسترول خون

»سکتهمغزی«ازنگاهآماروارقام
افزایش فشارخون یکی از مهم ترین علل بروز 
سکته مغزی است، چنانکه عامل 80درصد 
موارد ذکر شده است. همچنین آریتمی قلب 
را نیز باید بسیار مهم دانست زیرا از هر 5 
سکته مغزی، 1 مورد ناشی از این مشکل است. 
سکته مغزی دومین عامل مرگ ومیر در دنیا 
پس از ناراحتی های قلبی- عروقی است و به 
طور متوسط، در هر ساعت 2 نفر دچار سکته 
مغزی می شوند و از هر 3 نفر آنها، به طور 
میانگین بیش از 1 نفر با عوارض ناتوان کننده 

بیماری درگیر خواهد بود. 
براساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، 
به نظر می رسد ساالنه نزدیک به 6/2 میلیون 
نفر در دنیا به دلیل سکته مغزی جان خود 
را از دست می دهند که 80درصد آنها ساکن 
با درآمد متوسط هستند.  یا  کشورهای فقیر 
همچنین آمارها نشان می دهد هر 5 ثانیه 1 نفر 
در دنیا دچار سکته مغزی می شود. به همین 
دلیل سازمان بهداشت جهانی به این مساله 
توجه دارد چراکه افزایش شمار مبتالیان به 
سکته مغزی از 16 میلیون نفر در سال 2005 
میالدی به 23 میلیون نفر در سال 2030 میالدی 

پیش بینی شده است.
از آن است  این زمینه حاکی  پژوهش ها در 
به  غیرمادرزادی  ناتوانی های  10درصد  که 
می شود  مربوط  عروقی  قلبی-  بیماری های 
آمار را سکته  این  از  قابل توجهی  که بخش 

عروق مغزی دربرمی گیرد.
منابع: 
www.fragile.ch
www.therapiemiroir.com
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کاظمی

مهمترینعواملخطر

*پرفشاری خون
*بی تحرکی

*چاقی
*استعمال دخانیات

*اعتیاد به الکل

سکتهمغزیایسکمیک
در بخشی از مغز به دلیل لخته 
خون، اختالل در خونرسانی 

به وجود می آید.

خونریزیمغزی
پارگی یکی از عروق مغزی 
باعث خونریزی و بروز سکته 

می شود.

سکتههایمغزیدردنیا
بروز سکته های مغزی در افراد کمتر از 65 سال افزایش یافته و به نظر می رسد این آمار تا سال 2030 میالدی دوبرابر شود. 

شمار موارد ابتال به سکته مغزی و آمار فوت ناشی از آن )میلیون نفر(

1990200520102030

12 میلیون 

5.9

16.9

5.7

14.7

4.7

10.1

خونریزی مغزی

رگ

مویرگ
خونریزی

مغزی

اختالل 
خونرسانی

تشکیل لخته
سکته مغزی ایسکمیک

 5/3
میلیون نفر

 11/6
میلیون نفر

شمار مبتالیان به سکته مغزی )میلیون نفر(

کمتر از 20 سال

1990
0.075

2.9
3.33.7

4.4

0.084

4.8
5.4

6.42

5.22 5.15

0.083
20052010

بیشتر از 75 سال65 تا 74 سال20 تا 64 سال

سکتهمغزیچیست؟

علل

نشانهها....

آمارفرانسه

عوارضپسازسکته

ی
وان

ازت
تب

اما
قد
ا

سکته مغزی که 
حمله مغزی نیز گفته 
می شود، عارضه ناشی 
از اختالل عروق مغز 

است که می تواند 
ایسکمیک یا به دلیل 

خونریزی باشد. 

کودکان  در  مغزی  سکته 
مرحله   2 در  است  ممکن 

اتفاق بیفتد:
*مرحله جنینی؛  سکته مغزی 
)پیش از تولد( و سکته مغزی 
نوزادی )از زمان تولد تا روز 

28 زندگی(
*مرحله کودکی؛ از روز 29 

تولد تا  16 سالگی

*ناهنجاری ژنتیک
*مشکالت قلبی

*هماتولوژیک
*عفونت ها )به عنوان مثال مننژیت(

*ضربه مغزی
*از دست دادن آب بدن

*بیماری های نادر

توجه و شناخت عالئم هشداردهنده 
موجب اقدام فوری می شود.

سکته مغزی جنینی

ایسکمیک: انسداد عروق مغز
خونریزی: پارگی عروق مغز

باید دانست+ 

ایسکمیک خونریزی

بین 500 تا 1000 
کودک در فرانسه 
ساالنه دچار سکته 
مغزی می شوند.

اولین عامل معلولیت 
اکتسابی در دوران 

کودکی
70 درصد کودکان 

مبتال به سکته مغزی 
در بزرگسالی دچار 

20درصد سکته های مغزی عارضه هستند
یک علت شناخته شده دارد.

نوزاد
*حرکات تکراری یا تیک )صورت، 

چشم ها، لب(
*حرکت غیرعادی پاها

*خیره شدن چشم ها
*آپنه تنفسی

*تشنج

شیرخواران
*خشکی و گرفتگی عضالنی

*تشنج در یک اندام
*انگشتان بسته یا چنگ شده در یک 

سمت بدن

کودکان
*اختالالت گفتاری

*اختالالت بینایی
*ضعف در یک سمت بدن

*تشنج
*تغییر در شور و هیجان 

کودکی
*تغییرات ناگهانی سطح 

هوشیاری

*مغزی
*طب سوزنی
*کاردرمانی
*گفتاردرمانی
*بینایی سنجی

سکتهمغزیدرکودکان

تقویم سالمت                                                                           شماره ششصدونود  پنج آبان نودوهفت18

در صورتی که 
هر یک از عالئم 
هشداردهنده 
در فردی  دیده 

شود، باید فورا با 
اورژانس تماس 

گرفت و او را 
به نزدیک ترین 

مرکز درمانی 
رساند. در واقع 
درمان فوری در 
فاصله 3 تا 4/5 
ساعت می تواند 

مانع از مرگ 
سلول های عصبی 
شود و به کنترل 
وضعیت و درمان 

بیمار کمک کند

6
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