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مقوله توجه به بهداشت و پیشگیری از بروز و ابتال 
به بیماری ها، امروزه از اهمیت ویژه ای در نظام 
های سالمت هر کشوری برخوردار است. زیرا، 
متولیان امر سالمت بر این عقیده اند که سرمایه 
گذاری در بخش بهداشت، به مراتب کم هزینه 
تر و در عین حال پر سودتر از هزینه برای درمان 

بیماری هاست.

بهـــداشت
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بهــداشـــت

ارتباط سنگ کیسه صفرا
 با  ریسک باالی بیماری قلبی

 

بــه گفتــه محققــان، افــرادی کــه تاکنــون ســنگ کیســه صفــرا را تجربــه کــرده انــد تــا 
حــدودی در معــرض ابتــا بــه بیمــاری قلبــی قــرار دارنــد. 

محققــان دانشــگاه تولیــن لوئیزیانــا دریافتنــد در گروهــی متشــکل از بیش از یــک چهارم 
میلیــون جمعیــت آمریــکا، افــراد دارای ســابقه ابتــا بــه ســنگ کیســه صفــرا 1۷ درصــد 
بیشــتر در معــرض ابتــا بــه بیمــاری قلبــی در دهــه هــای بعــد زندگــی شــان قــرار دارند.

ســنگ کیســه صفــرا و بیمــاری قلبــی دارای فاکتورهــای پرخطــر مشــابهی نظیــر چاقی، 
ــن  ــان، ای ــه محقق ــه گفت ــا ب ــتند. ام ــترول هس ــالم کلس ــزان ناس ــوع2، و می ــت ن دیاب

ــه طورکامــل نشــاندهنده ایــن یافتــه هــا باشــند. فاکتورهــای پرخطــر نمــی تواننــد ب
محققــان بــه سرپرســتی دکتــر لــو کــی، بیــش از 2۶۹ هــزار زن و مــرد را بــه مــدت بالــغ 
بــر 30 ســال تحــت نظــر داشــتند. تنهــا ۶ درصــد از زنــان و 3 درصــد از مــردان اعــام 

کــرده بودنــد کــه تــا بــه حــال مبتــا بــه ســنگ کیســه صفــرا شــده انــد.
تیــم کــی دریافتــه بــود در بیــن زنــان، آنهایــی کــه دارای ســابقه ابتــا بــه کیســه صفــرا 
بودنــد 33 درصــد بیشــتر احتمــال ابتــا بــه بیمــاری قلبــی را داشــتند و در مــورد مــردان، 

ســنگ کیســه صفــرا بــا 11 درصــد افزایــش ایــن ریســک مرتبــط بــود.
ــل کــه شــامل ۹00  ــه قب ــه هــای 4 مطالع ــا یافت ــه هــا را ب ــن یافت ــان ای ســپس محقق
هــزار نفــر بــود جمــع آوری کــرده و دریافتنــد افراد دارای ســابقه ســنگ کیســه صفــرا 23 

درصــد بیشــتر در معــرض ابتــا بــه بیمــاری قلبــی هســتند.

محققــان مــی گوینــد قربانیــان مســن ســکته کــه مبتــا بــه کــم خونــی )آنمــی( هــم باشــند 
ــد.  ــرار دارن بســیار در معــرض ریســک مــرگ ق

بــه گفتــه محققــان دانشــگاه آبردیــن اســکاتلند، از بیــن هــزاران بیمــار ســکته ای، آنهایــی کــه 
ــر دیگــر بیمــاران ســکته ای در معــرض ریســک  ــا 2 براب ــه کــم خونــی هســتند، 1.5 ت مبتــا ب

مــرگ در مــدت یــک ســال بعــد از ســکته هســتند.
دکتــر فیــو مایینــت، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: هیــچ ســند محکمــی نیســت 
ــد  ــا همانن ــی موجــب پیشــگیری از ســکته خواهــد شــد، ام ــان کــم خون کــه نشــان دهــد درم
بســیاری از شــرایط، افــراد مبتــا بــه کــم خونــی بایــد بــه فکر درمــان این مشــکل شــان باشــند.
بــه گفتــه وی، کــم خونــی در بیمــاران ســکته ای متــداول اســت. در مجــوع افراد مســن تــر مبتا 
بــه آنمــی یــا کم خونــی هســتند. کــم خونــی ناشــی از میــزان پاییــن هموگلوبیــن اســت، پروتئین 

هــای موجــود در ســلول هــای قرمــز خــون کــه اکســیژن را بــه سراســر بــدن حمل مــی کنند.
در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای بیــش از ۸000 بیمــار ســکته ای بــا میانگین ســنی ۷۷ ســال 
را کــه بیــن ســال هــای 2003 تــا 2015 در بریتانیــا در بیمارســتان بســتری شــده بودنــد را مــورد 

بررســی قــرار دادنــد.
همچنیــن آنهــا 20 مطالعــه قبلــی کــه در مجمــوع شــمار شــرکت کننــدگان را بــه 30 هــزار نفــر 

مــی رســاند، نیــز بررســی کردنــد.
تیــم تحقیــق دریافــت در حــدود 25 درصــد بیمــاران ســکته ای مبتــا بــه کــم خونــی بودنــد. این 

شــرایط بــا ریســک بــاالی مــرگ تــا یــک ســال بعــد از بــروز ســکته مرتبــط بودند.

بـا ایـن حـال، افزایش سـطح هموگلوبین بـا پیامدهـای ضعیف تـر و ریسـک باالتر مـرگ، عمدتا 
اولیـن مـاه بعـد از بروز سـکته مرتبط اسـت. بـه گفته محققـان، هـر دو حالت سـطح بـاال و پایین 

هموگلوبیـن با ریسـک بـاالی مـرگ بعد از سـکته مرتبط هسـتند.

۲۵ درصد بیماران سکته ای دچار کم خونی بوده اند

مطالعات نشان می دهد؛

عمر طوالنی ارثی است
تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد فرزنــدان والدیــن دارای عمــر طوالنــی کمتــر از دیگــران در 

دهــه ۷0 زندگــی بــه دلیــل بیمــاری قلبــی مــی میرنــد. 
پژوهشــگران دانشــکده پزشــکی دانشــگاه اکســتر دریافتنــد هــر یــک از شــرکت کنندگانــی 
کــه والدیــن شــان بیــش از ســن ۷0 ســالگی عمــر کــرده بــود، 20 درصــد کمتــر بــا احتمــال 

مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی مواجــه بــود.
همچنیــن طبــق ایــن مطالعــه، فرزنــدان والدیــن بــا طــول عمــر زیــاد بــا نــرخ کمتــر ابتــا به 

بیمــاری عروقــی، نارســایی قلبــی، ســکته، فشــارخون بــاال و کلســترول بــاال روبــرو بودند.
ــاال، احتمــاال  ــا طــول عمــر ب ــن ب ــراد دارای والدی ــد: »اگرچــه اف ــوان مــی کنن ــان عن محقق
ــادی هــم وجــود دارد کــه  ــد داشــت، امــا راه هــای زی ــی خواهن خودشــان هــم عمــر طوالن
افــراد دارای ســابقه خانوادگــی عمــر کوتــاه تــر، وضعیــت ســامت شــان را بهبــود بخشــند.«

در ایـن مطالعـه محققان وضعیت بیـش از 1۸۶ هزار فرد بریتانیایی با رده سـنی 55 تا ۷3 سـال 
را پیگیـری کردنـد. والدیـن همـه آنهـا فوت کـرده بودنـد. این افـراد بین سـال هـای 200۶ تا 

2010 تحـت نظـر بودند و در طـول مدت ۸ سـال در حـدود 4۷00 نفر از آنها درگذشـتند.
ــات، ســن، وزن و  ــت تحصی ــن وضعی ــا در نظرگرفت ــی ب ــه حت ــه شــدند ک ــان متوج محقق
فعالیــت بدنــی ایــن افــراد، بیــن ســامت قلبــی ایــن افــراد و عمــر طوالنــی والدیــن آنهــا 

ــود داشــت. ــاط وج ارتب
همچنیــن محققــان توصیــه مــی کننــد اگــر والدیــن بــه دهــه ۸0 یــا ۹0 ســالگی رســیدند، باز 
هــم فرزنــدان بایــد دغدغــه ســامتی خــود را داشــته باشــند و یــا عمــر کوتــاه والدیــن نبایــد 
ســبب ناامیــدی فرزنــدان شــود. بلکــه الزم اســت فرزنــدان بــا تصمیــم قاطــع بــرای حفــظ 

ســامتی، احتمــال ابتــای خــود بــه بیمــاری هــای عروقــی را کاهــش دهنــد.
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دو راهکار پیشگیری از آلزایمر/ 
رژیم غذایی سالم و ورزش 

بــه گفتــه محققــان، رژیــم غذایــی ســالم و ورزش منظــم راهــکار پیشــگیری از بــروز تغییــر در مغــز کــه 
منجــر بــه بیمــاری آلزایمــر مــی شــود، اســت. 

محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا لــس آنجلــس بــا مطالعــه 44 بیمــار بــا رده ســنی 40 تــا ۸5 ســال کــه مبتا 
بــه مشــکات خفیــف حافظــه بودنــد دریافتنــد مغــز افــرادی کــه از رژیــم غذایــی مدیترانــه ای پیــروی 
کــرده و فعالیــت فیزیکــی منظمــی داشــتند در مقایســه بــا افــرادی کــه رژیــم غذایی شــان کمتر ســامت 

بــود و فعالیــت فیزیکــی کمتــری نیــز داشــتند، دارای پــاک هــا و گــره هــای کمتــری بــود.
دکتــر دیویــد مریــل، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بیمــاری آلزایمــر یــک بیمــاری 
غیرقابــل درمــان تلقــی مــی شــود، امــا تــا زمانیکــه مــی شــود از آن پیشــگیری کــرد، نیــاز بــه نگرانــی 

نیســت.«
بــه گفتــه وی، مطالعــات متعــدد نشــان داده انــد کــه ســبک زندگــی ســالم بــا کاهــش چروکیدگــی مغز و 

میــزان پاییــن نقصــان بافــت مغــز مرتبط اســت.
امــا ایــن اولیــن مطالعــه اســت کــه نشــان مــی دهــد چقــدر فاکتورهــای ســبک زندگــی ســالم تاثیــر 
ــا بیمــاری آلزایمــر مرتبــط هســتند،  مســتقیمی بــر ســطح رســوبات غیرعــادی پروتئیــن در مغــز کــه ب
داشــته اســت. بــه گفتــه مریــل، افــراد تحــت مطالعــه، بیمــاران مبتــا بــه از بیــن رفتــن خفیــف حافظــه 

ــد. ــه دمانــس تشــخیص داده نشــده بودن ــد کــه هنــوز مبتــا ب بودن
طبــق ایــن مطالعــه و براســاس انجــام اســکن PET، رژیــم غذایــی مدیترانــه ای، فعالیــت بدنــی منظــم 
و شــاخص تــوده بدنــی طبیعــی از تجمــع 2 پروتئیــن »بتــا آمیلوئیــد« و »تــاو« کــه عامــل اصلــی آلزایمر 

هســتند در افــراد مبتــا بــه مشــکات خفیــف حافظــه جلوگیــری مــی کند.
تجمــع پروتئیــن هــای بتــا آمیلوئیــد و تــاو ســبب تشــکیل پــاک بیــن ســلول هــای عصبــی شــده و 

ســیگنال دهــی مغــز را مختــل مــی کننــد.
رژیــم مدیترانــه ای بــه طــور معمــول شــامل چربــی هــای اشــباع نشــده ماننــد روغــن زیتــون، مغزیجات 
ــج اســت.  ــد کرفــس، اســفناج و هوی ــا ســبزیجاتی مانن ــی، آووکادو و غــات ســبوس دار، همــراه ب آجیل
ــرای  ــی ب ــه ای جای ــی مدیتران ــم غذای ــی دارد. در رژی ــم غذای ــن رژی ــژه ای در ای ــت وی ــز اهمی ماهــی نی

گوشــت قرمــز، غذاهــای فــرآوری شــده و قندهــای مصنوعــی وجــود نــدارد.
انجمن آلزایمر آمریکا 10 شیوه حفظ سامت مغز را به شرح زیر عنوان می کند:

1- ورزش کنید.
2- مغزتان را با رفتن به کاس ورزش دهید.

3- سیگار نکشید.
4- فشارخون و دیابت تان را تحت کنترل داشته باشید.

5- رژیم غذایی سالم داشته باشید.
۶- خوب بخوابید. بیخوابی و اختال خواب خود را درمان کنید.

۷- افسردگی و اضطراب خود را درمان کنید.
۸- فعالیت اجتماعی داشته باشید.

۹- با انجام بازی، هنر و سرگرمی ذهن تان را به چالش بکشانید.
10- از ســرتان محافظــت کنیــد. بــه هنــگام رانندگــی کمربنــد ایمنــی را ببندیــد؛ بــه هنــگام دوچرخــه 

ــا دقــت گام برداریــد تــا زمیــن نخوریــد. ســواری از کاه ایمنــی اســتفاده کنیــد و ب
طبــق گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، از هــر ســه ســالمند در سراســر دنیــا، یک مــورد بــر اثــر آلزایمر 
یــا دیگــر انــواع زوال عقــل، جــان خــود را از دســت مــی دهــد. هزینــه نگهــداری از بیمــاران مبتــا بــه 
آلزایمــر در سراســر جهــان حــدود ۶05 میلیــارد دالر اســت کــه معــادل یــک درصــد از تولیــدات ناخالــص 

داخلــی کل جهــان اســت. 

هشدار محققان به زنان؛

مکمل کلسیم خطر ابتال به 
زوال عقل را افزایش می دهد

مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد مصــرف مکمــل هــای کلســیم بــه امیــد دوری از 
پوکــی اســتخوان ممکــن اســت احتمــال ریســک دمانــس یــا زوال عقــل را در زنــان 

مســن افزایــش دهــد. 
محققـان دانشـگاه گوتنبرگ سـوئد دریافته اند ریسـک ابتا بـه دمانس در زنـان زنده 
مانـده از سـکته که مکمل کلسـیم مصرف مـی کنند در مقایسـه با زنان دارای سـابقه 

سـکته که مکمل مصـرف نمی کنند ۷ برابر بیشـتر اسـت.
همچنیــن ریســک دمانــس در زنــان دارای آســیب بــه مــاده ســفید مغــز کــه مکمــل 
کلســیم مصــرف مــی کننــد در مقایســه بــا زنــان دارای مشــکل مشــابه که ایــن نوع 
مکمــل را مصــرف نمــی کننــد، 3 برابــر بیشــتر اســت. آســیب در مــاده ســفید مغــز 
ناشــی از ســکته خفیــف یــا برخــی مشــکات دیگــر متوقــف کننــده جریــان خــون 

در مغــز اســت.
دکتــر ســیلک کــرن، سرپرســت تیــم تحقیــق، مــی گویــد: »برخــی توصیــه مــی 
کننــد کــه افــراد مســن بــرای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان روزانــه 1000 تــا 1200 
ــه  ــد ک ــم نشــان داده ان ــات دیگــر ه ــا مطالع ــد. ام میلیگــرم کلســیم مصــرف کنن
مکمــل کلســیم ممکــن اســت موجــب افزایــش ریســک بیمــاری قلبــی یــا ســکته 

ــان شــود.« در زن
البتــه کــرن تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن یافتــه هــا مربــوط بــه مــکل هــای کلســیم 
اســت. بــه نظــر مــی رســد کلســیم ناشــی از مــواد خوراکــی تاثیــر متفاوتــی از مکمل 
هــا بــر مغــز داشــته و از ایــن لحــاظ ایمــن بــوده و حتــی نقــش حفاظتــی هــم دارنــد.

مطالعه فعلی شـامل اطاعات بدسـت امـده از ۷00 زن فاقـد بیماری دمانس بـود. رده 
سـنی شـرکت کنندگان در آغـاز مطالعـه ۷0 تا ۹2 سـال بـود. مطالعه در سـال 2000 

آغـاز شـد و وضعیت بیمـاران به مـدت 5 سـال تحت پیگیـری بود.

ارتباط بین دردهای مزمن و 
افسردگی در زوجین

محققــان دریافتــه انــد بیــن ابتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن و افســردگی در زوجیــن 
ارتبــاط وجــود دارد. 

ــی از  ــر یک ــد اگ ــی ده ــان م ــتان نش ــرگ انگلس ــگاه ادینب ــان دانش ــه محقق مطالع
زوجیــن مبتــا بــه افســردگی باشــد، زوج دیگــر بســیار در معــرض ابتــا بــه بیمــاری 

ــرار دارد. ــن ق مزم
ــد.  ــرار دادن ــورد بررســی ق ــی را م ــزار بریتانیای ــش از 100 ه ــای بی ــان داده ه محقق
آنهــا دریافتنــد درد مزمــن تــا حــدودی ناشــی از ژنتیــک و تــا حــدودی هــم ناشــی از 

فاکتورهــای پرخطــر مشــترک بــا شــریک زندگــی اســت.
ــترکی  ــل مش ــردگی دارای عل ــن و افس ــدند درد مزم ــه ش ــن متوج ــا همچنی آنه
ــراد  ــن اف ــط مشــترک بی ــوده و برخــی دیگــر از محی هســتند. برخــی ژنتیکــی ب

ــد. ــی گیرن نشــات م
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بهــداشـــت

رئیــس انجمــن دندانپزشــکی ایــران بــا عنــوان ایــن مطلــب 
ــدان نمــی شــود،  کــه آدامــس باعــث بهداشــت دهــان و دن
گفــت: مســواک زدن، نــخ دنــدان و دهــان شــویه، ســه ابــزار 

ــدان هســتند.  ســامت دهــان و دن
علــی تاجرنیــا شــب گذشــته در مراســم امضــای تفاهمنامــه 
در  ایرانــی  شــرکت  بــا  ایــران  دندانپزشــکی  انجمــن 
ــن  ــت: انجم ــد، اظهارداش ــدون قن ــس ب ــد آدام ــه تولی زمین
ــکی  ــیون دندانپزش ــو فدراس ــا عض ــران تنه ــکی ای دندانپزش
اســت کــه تاکنــون بالــغ بــر 5۶ کنگره بــزرگ بیــن المللــی را 

ــت. ــرده اس ــزار ک ــور برگ در کش
وی بــا اشــاره بــه نقــش انجمــن دندانپزشــکی ایــران در ارائــه 
ارتقــای ســامت دهــان و دنــدان مــردم، گفــت: انجمــن بــه 
عنــوان یــک نهــاد علمــی اسپانســر هیــچ محصولــی نیســت، 
امــا از محصوالتــی کــه بــه ارتقــای ســامت دهــان و دنــدان 

کمــک کنــد، حمایــت مــی کنیــم.
تاجرنیــا بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه آدامــس باعث بهداشــت 
ــخ  ــواک زدن، ن ــزود: مس ــود،  اف ــی ش ــدان نم ــان و دن ده

ــزاری  ــویه، اب ــان ش ــدان و ده دن
ــدان  ــرای ســامت دهــان و دن ب
هســتند کــه مــی بایســت مــورد 

ــد. اســتفاده قــرار گیرن
وی در عیــن حــال جویــدن 
در  را  قنــد  بــدون  آدامــس 
ــا  ــدان ه ــیدگی دن ــش پوس کاه
موثــر دانســت و گفــت: جویــدن 
آدامــس بــدون قنــد کمــک مــی 

ــود. ــر ش ــدان کمت ــیدگی دن ــد پوس کن
ــق  ــه مناط ــکی ب ــب دندانپزش ــم داوطل ــزام تی ــا از اع تاجرنی
محــروم بــرای کمــک بــه ارتقــای ســامت دهــان و دنــدان 
ــزود:  ــر داد و اف ــور خب ــق در کش ــل مناط ــن قبی ــردم ای م
ــی  ــدان م ــان و دن ــرف اول را در ســامت ده پیشــگیری، ح
زنــد. از همیــن رو، تصمیــم داریــم بــا حمایــت شــرکت ایرانی، 
ــق  ــه مناط ــه ب ــکی را داوطلبان ــم دندانپزش ــک تی ــزودی ی ب

ــم. ــزام کنی محــروم کشــور اع

ــی 200 دندانپزشــک عضــو  ــام آمادگ ــه اع ــاره ب ــا اش وی ب
انجمــن دندانپزشــکی ایــران بــرای رفتــن بــه مناطــق 
محــروم، گفــت: اگــر امکانــات ســخت افــزاری فراهــم شــود، 
ــه  ــز امســال، اعــزام داوطلبان ــم از پایی ــی مــی کنی پیــش بین

ــود. ــاز ش ــور آغ ــروم کش ــق مح ــه مناط ــکان ب دندانپزش
رئیــس انجمــن دندانپزشــکی ایــران بــا عنــوان ایــن مطلــب 
کــه انجــام کار درمانــی دنــدان هــا در ایــن قبیــل اعــزام هــا 
جنبــه نمادیــن خواهــد داشــت، افــزود: اولویــت، پیشــگیری و 

ارتقــای ســامت دهــان و دنــدان اســت.

سه ابزار بهداشت دهان و دندان/
دندانپزشکان داوطلب در مناطق 

محققان می گویند؛

بیماری مزمن کلیوی منجر به 
دیابت می شود

ــد کــه بیــن بیمــاری مزمــن کلیــوی و دیابــت  گروهــی از محققــان کانادایــی دریافتــه ان
ــود دارد.  ــاط وج ارتب

محققــان دانشــگاه مونتــرال کانــادا بــه وجــود مکانیســم هــای مولکولــی ای پــی بــرده اند 
کــه رابطــه بیــن بیمــاری مزمــن کلیــوی و دیابــت را نشــان مــی دهــد؛ ایــن مکانیســم هــا 

مســئول افزایــش ســطح گلوکــز خــون در بیمــاران کلیوی هســتند.
مطالعــات قبلــی نشــان داده بودنــد کــه دیابــت نــوع2 یکــی از علــل بیمــاری مزمــن کلیــه 
اســت کــه از طریــق از بیــن رفتــن پیشــرونده و غیرقابــل تغییــر عملکرد کلیــه هــا در زمینه 

تصفیــه و حــذف مــواد ســمی موجــود در خــون مشــخص مــی شــوند.
وینســت پویتــوت، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مشــاهدات مــا بــر 
روی نمونــه هــای انســانی و مــوش هــا نشــان مــی دهــد کــه بیمــاری مزمــن کلیــه مــی 

توانــد منجــر بــه دیابــت ثانویــه شــود.«
نتایــج نشــان مــی دهــد زمانــی کــه کلیــه هــا از کار مــی افتنــد، اوره کــه محصــول زائــد 
نیتــروژن دار اســت کــه معمــوال از طریــق کلیــه هــا تصفیــه شــده و بــه صــورت ادرار دفــع 
مــی شــود، در خــون بــه اوج مــی رســد و بدیــن ترتیــب موجــب بــروز دیابــت مــی شــود.

استامینوفن و ریسک باالی
 ابتال به بیش فعالی

طبــق یافتــه هــای یــک مطالعــه، زنانــی کــه در طــول دوره بــارداری اســتامینوفن مصــرف کــرده 
انــد کــودک شــان بســیار در معــرض ابتــا بــه اختــال بیــش فعالــی قــرار خواهــد داشــت. 

ــارداری  ــول ب ــتامینوفن در ط ــکا، مصــرف اس ــی آمری ــکان خانوادگ ــی پزش ــام آکادم ــق اع طب
ــی شــود. ــدارد و بســیار ایمــن محســوب م اشــکالی ن

اوی اســترگیاکولی، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه بریســتول، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بــه 
نظــر مــی رســد زنانــی کــه در طــول بــارداری مســکن اســتامینوفن اســتفاده کــرده انــد، کــودک 
ــی  ــش فعال ــال بی ــه اخت ــا ب ــاالی ابت ــک ب ــا ریس ــالگی ب ــن ۷ س ــه س ــیدن ب ــا رس ــان ت ش

ــت.« روبروس
محققــان ایــن مطالعــه دریافتنــد مصــرف اســتامینوفن بیــن هفتــه 1۸ تــا 32 بــارداری بــا افزایش 
ــه  ــا ب ــی و افزایــش 31 درصــدی ریســک ابت ــاالت روان ــه اخت ــا ب 42 درصــدی ریســک ابت

بیــش فعالــی مرتبــط اســت.
ــا افزایــش  ــارداری ب ــد مصــرف اســتامینوفن در هفتــه 32 ب  همچنیــن محققــان مشــاهده کردن
2۹ درصــدی ریســک مشــکات احساســی و 4۶ درصــدی ریســک تمامــی مشــکات رفتــاری 

مواجــه اســت.
این مطالعه به مدت ۷ سال و بر روی ۷۸00 مادر و فرزند انجام شده است.
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مطالعات پزشکی نشان می دهد؛

ارتباط ساعت بیولوژیکی
 بدن و عفونت ها

  
مطالعــه محققــان بــر روی مــوش هــا نشــان مــی دهــد زمــان ابتــا بــه عفونت 

در طــول روز مــی توانــد بــر نحــوه بیمــاری تاثیر گــذارد. 
محققــان دانشــگاه کمبریــج انگلســتان دریافتــه انــد مــوش هــای که بــه هنگام 
صبــح بــا یــک ویــروس مبتــا بــه عفونــت شــدند، در مقایســه بــا مــوش هــای 
کــه در اواخــر روز بــا همــان ویــروس مبتــا بــه عفونــت شــده بودنــد، ویــروس 

درون ســلول هــا بیشــتر تکثیــر پیــدا کــرده بود.
طبـق ایـن مطالعه، ایـن تفاوت مـی تواند ناشـی از سـاعت بیولوژیکـی موش ها 
باشـد. ریتم شـبانه روزی یا سـاعت بیولوژیکـی عاوه بـر تاثیر بر زمـان خواب و 

بیـداری، بـه تنظیم برخـی از ابعاد سیسـتم ایمنـی هم کمک مـی کند.
بــه گفتــه محققــان، از آنجائیکــه ایــن مطالعــه بــر روی مــوش هــا انجــام شــده 

اســت، هنــوز نتایــج آن بــر روی انســان مشــخص نیســت.
در حقیقــت سیســتم ایمنــی بــدن در طــول مــدت فــاز اســتراحت ریتــم شــبانه 
روزی، در معــرض ترمیــم قــرار مــی گیــرد و در ابتــدای شــروع فعالیــت، مســتعد 

قرارگیــری در معــرض حملــه پاتوژنــی اســت.
محققــان در ایــن آزمایــش دریافتنــد تکثیــر ویروســی در مــوش هــای کــه در 
ــوده شــدند بودنــد 10  ــا طلــوع خورشــید بــه ویــروس آل ابتــدای شــروع روز و ب
برابــر بیشــتر از مــوش هــای بــود کــه ســاعت 10 صبــح آلــوده شــده بودنــد.

ــر  ــراد نظی ــح داد کــه چــرا برخــی اف ــوان توضی ــه مــی ت ــن مطالع براســاس ای
ــت هــا هســتند. ــه عفون کارگــران شــیفتی بیشــتر مســتعد ابتــا ب

محققان توصیه می کنند؛

یوگا باعث کاهش استرس می شود
مطالعات نشان می دهد تمرین منظم یوگا می تواند به کاهش استرس و بهبود خلق و خو کمک کند. 

مطالعـه جدید محققان اسـترالیایی بر روی گروه از زنان نشـان داد یوگا موجب کاهش سـطح اسـترس روانی و 
همچنیـن اسـترس ادراکی بر روی زنانی شـد که بـه طور منظم تماریـن یوگا را انجام مـی دادند.

محققــان در ایــن مطالعــه 11۶ زنــی کــه مبتــا بــه اســترس ســطح متوســط تــا بســیار بــاال بودنــد را حداقل 
بــه مــدت یــک مــاه تحــت مطالعــه قــرار دادنــد. ایــن زنــان بــه دو گــروه تقســیم شــدند: گروهــی بــه طــور 
منظــم تمریــن یــوگا را انجــام مــی دادنــد و گروهــی کــه بــه هیــچ عنــوان تمریــن یــوگا انجــام نمــی دادنــد.

ــه شــرکت مــی  ــار در هفت ــوگا و دو ب ــک ســاعته ی ــه در 1۶ کاس ی ــه مــدت ۸ هفت ــوگا، ب ــروه ی ــان گ زن
کردنــد، اگرچــه برخــی از آنهــا فقــط هفتــه ای یکبــار در کاس هــا شــرکت کردنــد. در حــدود 40 زن حداقل 

یکبــار در هفتــه و بــه مــدت ۸ هفتــه بــه کاس رفتــه بودنــد.
کیتلیــن هارکــس، دانشــجوی دکتــرا و معلــم یــوگا کــه سرپرســتی ایــن تحقیــق را بــه عهــده داشــت، در 
ایــن بــاره مــی گویــد: »مــن در طــول ایــن ســال هــا شــاهد بــودم کــه چقــدر تمریــن منظــم یــوگا بــه حفظ 
تعــادل ســطح اســترس خــودم کمــک کــرده اســت و مــن در افــراد تحــت تعلیــم خــود نیز شــاهد ایــن بهبود 

شــرایط بــوده ام.«
ــد بلکــه  ــه تنهــا شــاهد تغییــر در ســطح اســترس شــان بــوده ان ــان گــروه یــوگا ن بــه گفتــه محققــان، زن

ــد. ــه کــرده ان ــز تجرب ــری را نی ــی بهت احساســات مثبــت و شــرایط اخاق
همچنیــن یــوگا موجــب کاهــش ســایز انــدازه دور کمــر ایــن زنــان شــده و بــه آنهــا کمک کــرده تــا انعطاف 

پذیری بیشــتری داشــته باشــند.
ــد ریســک  ــاال مــی توان ــوگا در ســنین ب ــن ی ــوگا نشــان داده اســت کــه تمری ــورد ی ــی در م ــات قبل مطالع

ــد. ــش ده ــردگی را کاه ــم درد و افس ــن عائ ــی و همچنی ــکات قلب مش

بهــداشـــت

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر دیابت دوره 
بارداری بر چاقی 

کودک
ــه در  ــی ک ــد مادران ــی ده ــان م ــق نش ــک تحقی ــج ی نتای
طــول دوره بــارداری مبتــا بــه دیابــت مــی شــوند کــودک 
شــان در معــرض ریســک بــاالی ابتــا بــه چاقی در ســنین 

ــرار دارد.  ــی ق ــل از نوجوان قب
ــس  ــکال ل ــون بیومدی ــات پنینگت ــز تحقیق ــات مرک مطالع
آنجلــس آمریــکا نشــان مــی دهــد عوامــل محیطــی پیــش 
از تولــد، دوره جنینــی و بعــد از تولــد بــر چاقــی دوره کودکــی 
ــل  ــم در مقاب ــن درون رح ــری جنی ــته و قرارگی ــر داش تاثی

دیابــت دوره بــارداری مــادر، کــودک را در معــرض ریســک 
بــاالی پیامدهــای بلندمــدت منفــی قــرار مــی دهــد.

ایـن مطالعه مبتنـی بر تحقیـق مقطعی چندملیتی اسـت که 
در 12 کشـور انجام شـده و شـامل 4۷40 کودک بوده اسـت.
در ایــن تحقیــق، محققــان فاکتورهــای گوناگون نظیر ســن 
ــت  ــات، وضعی ــطح تحصی ــان، س ــگام زایم ــه هن ــادر ب م
ــای  ــر و برادره ــداد خواه ــی، تع ــن جنین ــوزاد، س ــه ن تغذی
بزرگتــر، فعالیــت فیزیکــی متوســط تــا شــدید، زمان خــواب، 
جنســیت و وزن نــوزاد بــه هنــگام تولــد را در نظــر گرفتنــد.

ــود،  ــادر 4.3 درصــد ب ــارداری م ــت ب درحالیکــه شــیوع دیاب
کل میــزان شــیوع چاقــی کــودک، چاقــی مرکــزی و چربــی 

بــاالی بــدن بــه ترتیــب 12.3، ۹.۹ و ۸.1 درصــد بــود.
افزایــش ریســک بــرای کــودکان متعلــق بــه مــادران مبتا 
بــه دیابــت دوره بــارداری در مقایســه بــا مــادران فاقــد ایــن 
بیمــاری، 53 درصــد بــرای چاقــی، ۷3 درصــد بــرای چاقــی 

مرکــزی، و 42 درصــد بــرای چربــی بــاالی بــدن بــود.
گانـگ هـو، محقـق ایـن پژوهـش، در این بـاره مـی گوید: 

»مکانیسـمی کـه بواسـطه آن، قرارگیـری جنیـن در مقابـل 
دیابت موجب افزایش ریسـک چاقی می شـود بـه طورکامل 
مشـخص نیسـت. قرارگیـری در معـرض دیابـت مـادر، بـا 
افزایش رشـد بیـش از اندازه جنیـن در رحم مرتبط اسـت که 
به احتمـال زیاد ناشـی از افزایش بافت چربـی جنینی و تغییر 

در سـطح هورمـون جنینی اسـت.«
وانگهـی قرارگیـری در معـرض دیابـت مادر منجر به سـطح 

باالتـر قند خـون، انسـولین و لپتیـن در نوزاد می شـود.
همچنیــن ابتــای مــادر بــه دیابــت بــارداری ممکــن اســت 
بــر ژنیتــک نــوزاد تاثیــر گــذارد و تجلــی ژن هــا بــه گونــه 
ای شــود کــه بــه ســوی تجمــع چربــی بــدن یــا متابولیســم 

مرتبــط ســوق پیــدا کنــد.
ــت  ــم دیاب ــا دریافتی ــد: »م ــی کن ــوان م ــه عن ــو در ادام ه
بــارداری مــادر بــا افزایــش ریســک چاقــی دوره کودکــی در 
بیــن کــودکان ۹ تــا 11 ســال در 12 کشــور مرتبــط اســت و 
ــی  ــوده بدن ــا شــاخص ت ــاط ب ــی ارتب ــاط کامــا ب ــن ارتب ای

ــادر نیســت.« م
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قائــم مقــام معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت، بــه تاکیــد مقام 
ــرای  ــاع در اج ــام ارج ــدی و نظ ــر ســطح بن ــری ب معظــم رهب
برنامــه پزشــک خانــواده اشــاره کــرد و گفــت: پزشــک خانــواده 

در فــارس بــه مفهــوم جهانــی آن نزدیــک شــده اســت. 
دکتــر ناصــر کانتــری گفــت: برنامــه پزشــک خانــواده، 
نیازمنــدی هــای اولیــه ای داشــت کــه بهتــر بــود بــرای آغــاز 
ــد،  ــی ش ــرا م ــپس اج ــم و س ــا فراه ــش نیازه ــه پی ــرا، هم اج
امــا مهــم تریــن بخــش ایــن برنامــه کــه در فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری هــم آمــده اســت، ســطح بنــدی و نظــام ارجــاع 

ــت. اس
وی موفقیـت در نظام ارجاع را مسـتلزم این دانسـت کـه بیماران 
در سطح نخسـت که همان پزشـکان خانواده عمومی هستند، از 
مراقبـت های بهداشـتی بهره مند شـده و مورد مداوا قـرار گیرند 
و ادامـه داد: همچنین الزم اسـت پزشـک خانواده در این سـطح، 
جمعیـت را غربالگـری کـرده و بـا شـناخت نیازهای سـطح دوم 

ارایـه خدمات، بیمـاران را ارجـاع دهد.
کانتــری بــا اشــاره بــه محدودیت هــای موجــود در دسترســی 
پزشــکان خانــواده بــه خدمــات الکترونیــک بــرای ایجــاد پرونده 

الکترونیــک ســامت، آن را موجــب ایجــاد 
اختــال در نظــام ارجــاع برشــمرد و اضافــه 
ــن  ــواده ای کــرد: از مشــکات پزشــک خان
اســت کــه بایــد پیــش نیازهــای آن فراهــم 

مــی شــد و ســپس بــه اجــرا در مــی آمــد.

مسیر درست اجرای پزشک خانواده در فارس
قائــم مقــام معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت، گفــت: برنامــه 
پزشــک خانــواده بــه ویــژه در فــارس، بــر اســاس مــدل جهانــی 
و بــه شــکل تطبیــق یافته بــا مســایل بومــی و توانمنــدی های 
کشــوری، بــه صــورت کامــل در مســیر درســت بــوده اســت و 
بــه عنــوان قائــم مقــام معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت می 
گویــم کــه پزشــک خانــواده در فــارس، بــه مفهــوم جهانــی آن 

نزدیــک شــده اســت.
ــرح  ــک ط ــا کم ــواده، ب ــکان خان ــاح روش کار پزش وی از اص
ــکیل  ــون تش ــزود: اکن ــر داد و اف ــت خب ــام بهداش ــول نظ تح
پرونــده الکترونیــک خانــوار تحــت پوشــش، خدمــات ارتقایــی، 
پیشــگیری، غربالگــری و نیــز تشــخیص و درمــان کــه پیــش از 

ایــن هــم اجــرا مــی شــد، در حــال ارایــه اســت.

مدل کار در پزشک خانواده را پیدا کرده ایم
کانتــری در خصــوص اجــرای ایــن برنامــه در کشــور گفــت: 
بــه عنــوان نماینــده وزارت بهداشــت مــی گویــم کــه مــدل کار 

در پزشــک خانــواده را پیــدا کــرده ایــم و مــی توانیــم آن را برای 
سراســر کشــور پیــاده کنیــم؛ بــا توجــه بــه اســتفاده از تجربــه 
هــای جهانــی، فاصلــه دســتیابی بــه ایــن مــدل بــرای مــا کوتاه 
شــد، امــا الزم اســت بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان بــه بیمــه 
ــی  ــزم مل ــی ع ــع برســیم و از طرف ــع مناب ــه تجمی ســامت، ب

داشــته باشــیم.
ــن  ــوص ای ــی در خص ــرش عموم ــر پذی ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاده  ــت آم ــه و حاکمی ــد جامع ــرد: بای ــه ک ــه، اضاف برنام
ــتای  ــا در راس ــت ه ــند و ظرفی ــه باش ــن برنام ــرش ای پذی
آن، بــه کار بســته شــود، از طرفــی الزم اســت یــک مــدل 
ــه  ــه ب ــی ک ــت منابع ــیم و الزم اس ــته باش ــت داش پرداخ
برنامــه اختصــاص داده مــی شــود، جوابگــوی کشــور 

ــد. باش
کانتــری بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت هــای متوالــی برای 
رفــع مشــکات ایــن برنامه و کســب عــزم دولــت بــرای اجرای 
آن، ادامــه داد: هــم اکنــون در حــال پیــش بینــی دقیــق منابــع 
هســتیم تــا چنانچــه حاکمیــت عــزم کنــد، بــرای اجــرا آمــاده 

باشــیم.
ــه  ــور، ب ــتاهای کش ــر روس ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش وی ی
صــورت کامــل تحــت پوشــش پزشــک خانــواده هســتند و آرام 
آرام در حــال گســترش آن بــه شــهرها هســتیم کــه بــر همیــن 
اســاس، شــهرهای 20 تــا 100 هــزار نفــر جمعیــت، در اولویــت 

اجــرای ایــن برنامــه هســتند.

بهــداشـــت

قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

پزشک خانواده وارد شهرهای
 ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر می شود

 تحقیقــات نشــان مــی دهــد اســتفاده ناامــن از لنزهای تماســی 
موجــب بــروز آســیب هــای جــدی بــه چشــم می شــود. 

طبــق اعــام ســازمان غــذا و دارو آمریــکا، آســیب بــه چشــم در 
حــدود 20 درصــد از عفونــت هــای چشــمی ناشــی از لنزهــای 

تماســی در طــول 10 ســال بــوده اســت.
منظـور از اسـتفاده ناامـن لنزها این اسـت کـه فرد با لنـز بخوابد 

یـا از یک جفـت لنز بـه مدت طوالنـی اسـتفاده کند.
ــرل و  ــز کنت ــق در مرک ــم تحقی ــت تی ــچ، سرپرس ــکل بی مای
پیشــگیری از بیمــاری هــای آمریــکا، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
»اســتفاده و مراقبــت نامناســب و نادرســت از لنزهــای تماســی 

موجــب بــروز عفونــت هــای چشــمی شــده کــه گاهــاً آســیب 
ــراه دارد.« ــه هم ــدت و جــدی ب ــای بلندم ه

ــه گفتــه محققــان، بحــران ســامت ناشــی از آســیب هــای  ب
ــا لنزهــای تماســی بســیار جــدی اســت. چشــمی مرتبــط ب

ــت  ــه عفون ــدود 1100 نمون ــان در ح ــه، محقق ــن مطالع در ای
چشــمی مرتبــط بــا اســتفاده از لنزهــای تماســی را بیــن ســال 

ــد. ــی کردن ــا 2015 بررس ــای 2005 ت ه
آنهــا دریافتنــد از هــر 5 بیمــار، در حــدود 1 بیمــار یــا مبتــا بــه 
زخــم قرنیــه شــده کــه نیــاز بــه پیونــد قرنیــه دارد یــا مبتــا بــه 
ســایر آســیب هــای چشــمی مرتبــط بــا عفونت هــا می شــوند.

ــا  ــول قدیمــی ی ــد اســتفاده از محل ــوان مــی کنن ــان عن محقق
ــت را افزایــش مــی  نامناســب نگهــداری لنزهــا ریســک عفون
دهــد. همچنیــن قبــل از اســتفاده از لنزهــا حتمــا بایــد دســت 

هــا شســته شــود.

محققان اعالم کردند؛

آسیب جبران ناپذیر استفاده از لنزهای تماسی به چشم

محققان نیوزیلندی اعالم کردند؛

رابطه سزارین و بروز استرس در کودکان
محققــان نیوزیلنــدی مــی گوینــد مادرانــی کــه از طریــق ســزارین زایمــان مــی کننــد ممکــن 

ــوزاد منتقــل کننــد.  ــه ن اســت اســترس را از طریــق هورمــون هــای موجــود در شــیر ب
محققــان دانشــگاه اوکلنــد نیوزیلنــد در مطالعــه اخیــر خــود نمونــه شــیر ۶50 مــادر کــه نوزادشــان 

در ســن 3 تــا 4 ماهگــی بــود را بررســی کردنــد.
یافتــه هــا آشــکار ســاخت میــزان هورمــون اســترس موســوم بــه کورتیــزول در شــیر مادرانــی که 
فرزندشــان را از طریــق ســزارین بــه دنیــا آورده بودنــد یــا شــریک زندگــی شــان در کنارشــان نبود 

ــه مراتــب بیشــتر بود. ب
بــه گفتــه محققــان، هورمــون کورتیــزول عــاوه بــر تنظیــم کننــده اصلــی واکنــش استرســی 

ــر  ــی ب ــذار مهم ــل تاثیرگ ــدن، عام ب
ــت. ــوزاد اس ــد ن ــاق و رش اخ

ــون  ــی از هورم ــزان معین ــه می درحالیک
ــد  ــد رش ــک رون ــرای تحری ــترس ب اس
ــه دســت  ــاز اســت، شــواهد ب ســالم نی
آمــده از مطالعــات حیوانــی نشــان مــی 
دهــد کــه ســطح باالتــر هورمــون 
ــو  ــق و خ ــر خل ــیر ب ــزول در ش کورتی

ــذارد. ــی گ ــر م ــوزاد تاثی ن
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 ICU طبــق یافتــه هــای یــک مطالعــه جدیــد، یــک ســوم بیمــاران مرخــص شــده از بخــش
دچــار افســردگی هســتند. 

هرســاله شــمار زیــادی از بیمــاران در بخــش ICU پذیــرش مــی شــوند. مطالعــات محققــان 
ــد از ترخیــص از ایــن  ــرخ افســردگی بع ــد نشــان مــی دهــد ن ــز مریلن دانشــگاه جــان هاپکین

بخــش بــه مراتــب بیشــتر از جمعیــت عمومــی جامعــه اســت.
دکتــر دال نیدهــام، محقــق ارشــد ایــن پژوهــش، در ایــن بــاره مــی گوید: »بســیار واضح اســت 
کــه بازمانــدگان ICU دارای مشــکات فیزیکــی، شــناختی و فیزیولوژیکــی هســتند که آســیب 
شــدیدی بــه بازگشــت مجــدد آنهــا بــه جامعــه، محیــط کار و بازیابــی نقــش شــان در زندگــی 

مــی زند.«
وی در ادامــه عنــوان مــی کنــد: »اگــر بیمــاران محیــط ICU را پراســترس عنــوان کــرده یــا 
خاطــرات غیرعــادی یــا حــس نامناســبی دارنــد و در ایــن مــورد صحبــت مــی کننــد بایــد آنهــا 

را جــدی بگیریــم.«
تیــم تحقیــق در ایــن مطالعــه 42 پژوهــش قبلــی را کــه شــامل بیــش از 4000 بیمــار در ایاالت 

متحــده و بریتنیــای کبیــر بود مــورد بررســی قــرار دادند.
ــه  ــا ب ــاران مبت ــد بیم ــص از ICU، 2۹ درص ــد از ترخی ــاه بع ــا 3 م ــد 2 ت ــان دریافتن محقق
افســردگی خفیــف بودنــد. ۶ مــاه بعــد از ترخیــص، نــرخ بــروز افســردگی خفیــف 34 درصــد بود. 
ــد،  یــک ســال بعــد از ترخیــص، 2۹ درصــد بیمارانــی کــه قبــا در ICU بســتری شــده بودن

دچــار افســردگی خفیــف بودنــد.
همچنیــن مطالعــات نشــان داد افســردگی متوســط تــا شــدید در 1۷ درصــد بیمارانــی کــه 2 تا 3 
مــاه از ترخیــص شــان از بیمارســتان مــی گذشــت، وجــود داشــت و تــا ۶ مــاه بعــد از ترخیــص 
هــم ادامــه داشــت. در مــدت 12 تــا 14 مــاه، نــرخ افســردگی متوســط تــا شــدید به طور نســبی 

کاهــش یافتــه و بــه 13 درصــد رســید.
بــه گفتــه محققــان، نــرخ بــروز افســردگی در بیــن بیمــاران ترخیــص شــده از ICU ســه تــا 

چهــار برابــر بیشــتر از جمعیــت عمومــی اســت.
ریســک بــروز افســردگی در بیــن بیمــاران مبتــا بــه عائــم روانــی نظیــر خشــم، عصبانیــت 

و عائــم حــاد اســترس بــه مراتــب بیشــتر اســت.

مطالعات نشان می دهد؛

یک سوم بیماران بعد از ترخیص 
از آی سی یو افسرده اند

بهــداشـــت

کارشناسان عنوان می کنند؛

آثار خواب ناکافی بر سالمت 
فیزیکی و روانی افراد

به گفته کارشناسان، عدم خواب کافی بر سامت فیزیکی و روانی افراد تاثیر می گذارد. 
دکتــر آنیســا داس، دســتیار مدیــر برنامــه پزشــکی خــواب در دانشــگاه ایالتی اوهایــو، در ایــن مورد 
مــی گویــد: »خــواب بــد شــبانه یــا عــدم خــواب کافــی مزمن مــی توانــد بــر تمامــی ابعــاد زندگی 

ــذارد.« ــر گ ما تاثی
ــدن و  ــی ب ــا در دانشــکده، سیســتم ایمن ــرد م ــر نحــوه عملک ــت ب ــن وضعی ــه وی، »ای ــه گفت ب
احساســات مــان تاثیــر مــی گــذارد. زمانیکــه مــا خســته هســتیم، بســیار مســتعد ابتا بــه عفونت 

هــا هســتیم و کمتــر در فعالیــت هــای دلخــواه خــود شــرکت مــی کنیــم.«
داس در ادامــه اذعــان مــی کنــد: »زمانیکــه محــروم از خــواب بــوده ایــد، نمــی توانیــد بــه خوبــی 
بیاندیشــید. بیــدار مانــدن در طــول شــب بــرای درس خوانــدن مــی توانــد نتیجــه عکــس داشــته 
ــر عملکــرد شــما در امتحــان تاثیــر گــذارد. اگــر مجبوریــد یــک شــب کامــل بیــدار باشــید،  و ب

حداقــل بهتــر اســت شــب قبــل و بعــدش خــواب خوبــی داشــته باشــید.«
زمانیکــه مطالعــات شــبانه تــان بــه پایــان رســید، 30 دقیقــه بــه خــود اســتراحت دهیــد و بعــد بــه 
رختخــواب برویــد. اتــاق تــان را خنــک، تاریــک و آرام نگــه داریــد. تلویزیــون، کامپیوتــر، تبلــت و 
موبایــل تــان را خامــوش کنیــد تــا نــور آبــی که مختــل کننــده خــواب اســت از آن ســاطع نشــود.

ورزش کــردن در طــول روز مــی توانــد بــه خــواب خــوب شــب شــما کمــک کنــد. بــرای خوابیدن 
بــه قــرص یــا بــرای بیــدار مانــدن بــه کافئیــن متکــی نباشــید. اگــر نیــاز بــه چــرت نیمــروزی 

داریــد حتمــا تــا قبــل از ســاعت 4 بعدازظهــر بخوابیــد و بیشــتر از 30 دققــه نخوابیــد.
قرارگیــری در معــرض نــور روشــن بافاصلــه بعــد از بیــدار شــدن بــه شــما کمــک خواهد کــرد تا 

در کاس هــای ابتــدای صبح هوشــیار باشــد.

ــت:  ــذا و دارو گف ــازمان غ ــس اداره آرایشــی و بهداشــتی س رئی
لــوازم و فرآورده هــای آرایشــی وارداتــی، مراحــل کنتــرل 
متعــددی را پشــت ســر مــی گذارنــد و پــس از آن نیــز در ســطح 

ــوند.  ــی ش ــرل م ــه کنت عرض
دکتر مصطفی اسماعیلی افزود: فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
دارای برچسب اصالت از سازمان غذا و دارو، فاقد هرگونه آلودگی و 

سمی بودن توسط موادی از قبیل سرب هستند.
وی افــزود: ســازمان غــذا و دارو حــدود مجــاز را کنتــرل 

ــی،  ــی واردات ــای آرایش ــوازم و فرآورده ه ــن ل ــد؛ بنابرای می کن
ــس از  ــد و پ ــددی را پشــت ســر می گذارن ــرل متع مراحــل کنت

ــوند. ــرل می ش ــه کنت ــطح عرض ــز در س آن نی
اســماعیلی ادامــه داد: متأســفانه در مــورد محصوالتــی کــه بــه 
ــارت  ــون نظ ــوند، چ ــازار می ش ــی وارد ب ــاق و تقلب ــکل قاچ ش
روی آنهــا صــورت نمی گیــرد، اغلــب مواقــع از ترکیبــات ارزان  
قیمــت در آنهــا اســتفاده می شــود کــه حــاوی ســرب هســتند.

رئیـس اداره آرایشـی و بهداشـتی سـازمان غـذا و دارو، گفـت: 

محصـوالت قاچـاق آرایشـی بخاطـر اینکـه بیشـتر در نزدیـک 
مخاط هـا اسـتفاده می شـوند، مثـل خـط چشـم و رژلب، سـرب 
موجود در این مواد ابتدا به شـکل حساسـیت و آلـرژی خودش را 

نشـان می دهـد و بعـد ایجـاد مسـمومیت می کنـد.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو:

محصوالت آرایشی قاچاق و تقلبی سرب دارند
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ــر  ــای پرخط ــان، فاکتوره ــه محقق ــه گفت ب
بیمــاری قلبــی نظیــر میــزان غیرعــادی 
ــل از شــروع  ــاال، قب کلســترول و فشــارخون ب

ــد.  ــی یاب ــش م ــگی افزای ــن یائس س
ــگاه  ــان دانش ــی محقق ــای مطالعات ــه ه یافت
دهــد  مــی  نشــان  آمریــکا  ویرجینیــا 
فاکتورهــای پرخطــر مرتبــط بــا بیمــاری قلبی 
و ســکته در ســال هــای منتهــی بــه یائســگی 

ــوند. ــی ش ــدید م ــرعت تش ــه س ب
ــور، سرپرســت تیــم تحقیــق، در  مــارک دی ب
ایــن بــاره می گویــد: »در گذشــته کارشناســان 
ــای  ــریع فاکتوره ــش س ــد افزای ــد بودن معتق
پرخطــر بیمــاری قلبــی و ســکته در زنــان بعــد 

از ســن یائســگی اتفــاق مــی افتــد.«
امــا تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد 
افزایــش ســریع در فاکتورهــای پرخطــر قبــل 
از آخریــن دوره هــای پریــود اتفــاق مــی افتــد. 
ــی  ــر واقع ــه پرخط ــور، منطق ــه دی ب ــه گفت ب
مربــوط بــه قبــل از یائســگی و در طــول مدت 

ــت. ــگی اس دوره یائس
در ایـن مطالعـه، محققـان گزارشـات پزشـکی 
حـدود 1500 زن را کـه در مطالعه ملی بررسـی 
علـل و تاثیرات سـفت شـدگی عـروق ثبت نام 
کـرده بودنـد را ارزیابـی کردنـد. ایـن زنـان بـه 
مـدت 10 سـال تحـت نظـر بودنـد و در ایـن 

مـدت وارد مرحله یائسـگی شـدند.

محققــان در ایــن تحقیــق، 5 فاکتــور پرخطــر 
ــد.  ــی کردن ــکته را بررس ــی و س ــاری قلب بیم
ایــن فاکتورهــا شــامل انــدازه دور کمــر، میزان 
بــاالی چربــی خــون )تــری گلیســیرید(، 
ــد  ــا HDL، قن ــن ی ــوب پایی ــترول خ کلس

ــود. ــاال ب ــون ب ــار خ ــاال و فش ــون ب خ
ــا در  ــن فاکتوره ــه ای ــان، ب ــه محقق ــه گفت ب
کنــار هــم »ســندروم متابولیــک« گفتــه مــی 

ــل  ــه شــکل قاب ــک ب ــندروم متابولی ــود. س ش
ــت  ــک دیاب ــش ریس ــب افزای ــی موج توجه
ــکات  ــایر مش ــی و س ــاری قلب ــوع2، بیم ن

ــود. ــی ش ــامت م س
در مجمــوع محققــان دریافتنــد در طــول 
ســال هــای آخــر منتهــی بــه دوره یائســگی، 
افزایــش ســریعی در ایــن فاکتورهــای پرخطــر 

ــد. ــی ده روی م

بهــداشـــت

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

تشدید فاکتورهای پرخطر قلبی 
قبل از سن یائسگی

تحقیق جدید نشان می دهد؛

ارتباط مشکالت خواب 
و ریسک بروز سکته

تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد خــواب بیــش از انــدازه زیــاد 
یــا کــم مــی توانــد فاکتــور پرخطــر ســکته باشــد و مانــع از 

رونــد بهبــودی شــود. 
ــا بررســی 2۹  محققــان دانشــگاه بیمارســتان اســن آلمــان ب
مطالعــه قبلــی دریافتنــد اختــاالت خــواب نظیــر بیخوابــی و 
ــط  ــود آن مرتب ــد بهب ــا ریســک ســکته و رون ــواب ب ــه خ آپن

هســتند.
ــاره  ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــر درک هرمــن، سرپرســت تی دکت
ــاران  ــن بیم ــیار در بی ــواب بس ــاالت خ ــد: »اخت ــی گوی م

ــتند.« ــایع هس ــکته ای ش س
ــد  ــات نشــان مــی دهن ــان، برخــی مطالع ــه محقق ــه گفت ب
کــه آپنــه خــواب، کــه بــا اختــال تنفــس در زمــان خــواب 
مرتبــط اســت، قبــل از ســکته وجــود دارد و ممکــن اســت 
ــاران  ــرو بیم ــد. از این ــته باش ــش داش ــک نق ــن ریس در ای
ــه خــواب شــدید بیشــتر در معــرض ســکته  ــه آپن ــا ب مبت

ــد. ــرار دارن ق
هرمــن در ادامــه توصیــه مــی کنــد: »درمــان آپنــه خــواب بــا 
دســتگاه فشــار مجــرای هــوا CPAP کــه مانــع از اختــال 
ــن  ــود، ممک ــی ش ــواب م ــول خ ــوا در ط ــاری در ه در مج

اســت ریســک ســکته را کاهــش دهــد.«
ســایر اختــاالت خــواب نظیــر بیخوابــی و خــواب بیــش 
از انــدازه زیــاد، هــم از فاکتورهــای پرخطــر ســکته 
ــش  ــب افزای ــب موج ــگام ش ــداری در هن ــتند. »بی هس
ریســک فشــار خــون شــده کــه ریســک ســکته را 

ــد.« ــی ده ــش م افزای
بــه گفتــه محققــان، هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــا درمــان 
مشــکات خــواب مــی توانــد موجب کاهش ریســک ســکته 
ــد از  ــود بع ــد بهب ــر رون ــن مشــکات ب ــا مســلماً ای شــود. ام

ســکته تاثیــر خواهنــد داشــت. 

براساس نتایج پژوهش ها؛

آلودگی هوا عمر مبتالیان 
سرطان ریه را کوتاه می کند

به گفته پژوهشگران، آلودگی هوا موجب کوتاه شدن عمر بیماران مبتا به سرطان ریه می شود. 
محققــان دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی بــه سرپرســتی ســاندرا ایــکل، داده هــای بیــش از 352 هــزار نفــر را در کالیفرنیــا کــه 

بیــن ســال هــای 1۹۸۸ تــا 200۹ مبتــا بــه ســرطان ریــه شــده بودنــد بررســی کردنــد.
آنهــا دریافتنــد قرارگیــری بیشــتر در معــرض آالینــده هــای دی اکســیدنیتروژن، اُزن، و ذرات هــوا بــا افزایــش ریســک مــرگ 

زودهنــگام مرتبــط اســت. ایــن ارتبــاط در بیمارانــی کــه در مراحــل اولیــه بیمــاری بودنــد بــه مراتــب قــوی تــر بــود.
مطالعــه نشــان داد بیمــاران در مراحــل اولیــه بیمــاری کــه بیشــترین میــزان قرارگیــری را در معــرض آالینــده هــا داشــتند بــه 
طــور میانگیــن 2.4 ســال بعــد از بیمــاری شــان زنــده ماندنــد، در حالیکــه افــرادی کــه کمتــر در معــرض آلودگــی قــرار گرفته 

بودنــد 5.۷ ســال زنــده مانــده بودنــد.
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چشم پزشکان هشدار دادند؛

استفاده زیاد از تلفن همراه 
پیرچشمی می آورد

پزشــکان مــی گوینــد اســتفاده بیــش از انــدازه زیــاد از تلفــن هــای همــراه و ســایر 
گجــت هــای الکترونیکــی موجــب پیرچشــمی در ســنین پاییــن مــی شــود. 

معمــوال اختــاالت چشــمی در میانســالی و پیــری اتفــاق مــی افتــد و موجــب از بیــن 
رفتــن قابلیــت ارتجاعــی عدســی چشــم مــی شــود.

بــه گفتــه محققــان، بیمــاری پیرچشــمی کــه عمدتــا در ســن 40 ســالگی روی مــی 
ــل در  ــر موبای ــای الکترونیکــی نظی ــداوم از گجــت ه ــا اســتفاده مکــرر و م ــد، ب ده

ــد. ــر اتفــاق مــی افت ــن ت ســنین پایی
اســتفاده بیــش از انــدازه از موبایــل موجــب مــی شــود کــه عدســی چشــم زودتــر از 
ــم شــود و قــدرت ارتجاعــی خــود را از دســت دهــد. نتیجــه  موعــد ســخت و ضخی
آن، کاهــش تدریجــی توانایــی چشــم بــر فوکــس بــر اشــیای نزدیــک خواهــد بــود.
طبــق اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی، در ســال 2005 بیــش از یــک میلیــارد نفــر 
در دنیــا مبتــا بــه پیرچشــمی بودنــد کــه تــا ســال 2015 ایــن رقــم دو برابــر شــده 

اســت.
محققــان هشــدار دادنــد حتــی پیرچشــمی در بیــن افــراد در اوایل ســنین 30 ســالگی 
هــم مشــاهده شــده اســت. عانــم ایــن بیمــاری شــامل تــاری دیــد، ضعــف بینایــی 
ــای  ــت ه ــی از گج ــاعات طوالن ــه س ــی ک ــن جوانان ــه در بی ــت ک ــردرد اس ــا س ی

ــا تبلــت اســتفاده مــی کننــد مشــاهده مــی شــود. الکترونیکــی نظیــر موبایــل ی

چشم پزشکان هشدار دادند؛

اختالل در خواب منجر به بیماری 
کبد چرب می شود

 
بــه گفتــه محققــان، آپنــه خــواب )اختــال در خــواب( نــه تنهــا منجــر بــه بیمــاری هــای قلبــی-

عروقــی، بلکــه موجــب بیمــاری هــای کبــدی هــم می شــود. 
یافتــه هــای محققــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه کلــورادو آمریــکا نشــان می دهــد آپنــه خواب 
و میــزان اکســیژن پاییــن بــه هنــگام شــب بــا رونــد پیشــرفت بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی در 

افــراد بزرگســال مرتبــط اســت.
بمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی نوعــی بیمــاری کبــد چــرب بــوده کــه همــراه بــا التهــاب کبــد 
ناشــی از تجمــع چربــی اضافــی در ســلول هــای کبــد افــراد غیرالکلــی اســت. بیمــاران مبتــا بــه 

ایــن نــوع کبــد چــرب در نهایــت مبتــا بــه ســیروز و فیبــروز شــدید و حــاد خواهنــد شــد.
پژوهشــگران 3۶ نوجــوان چــاق مبتــا بــه کبد چــرب غیرالکلــی و 14 فــرد الغــر را مــورد مطالعه 
قــرار دادنــد تــا ارزیابــی کننــد کــه ایــا فشــار اکسایشــی ناشــی از آپنــه خــواب و دریافــت اکســیزن 

کمتــر بــه هنــگام شــب موجــب رونــد پیشــرفت بیمــاری کبــد چــرب می شــود.
مطالعــات نشــان داد میــزان عائــم و نشــانه هــای التهــاب و شــواهد ســندروم متابولیــک در افراد 
چــاق مبتــا بــه کبــد چــرب در مقایســه بــا گــروه کنتــرل الغــر افزایــش قابــل توجهــی داشــت.

همچنیــن پژوهشــگران دریافتنــد بیمــاران مبتــا بــه حادتریــن نــوع کبــد چــرب غیرالکلــی در 
مقایســه بــا بیمــاران مبتــا بــه نــوع کمتــر حــاد ایــن بیمــاری، بیشــتر در حیــن خواب مشــکات 

تنفســی داشــتند و نمــره شــاخص آپنــه خــواب در آنهــا بــه مراتــب باالتــر بــود.
بــه گفتــه محققــان، ایــن داده هــا نشــان مــی دهــد اختــال در تنفــس بــه هنــگام خــواب عامــل 

مهــم فشــار اکسایشــی اســت کــه رونــد پیشــرفت کبدچــرب غیرالکلــی را موجــب مــی شــود.

بهــداشـــت

محققان هشدار دادند؛

تاثیر آلرژی های فصلی بر حافظه
 

مطالعــه اخیــر محققــان بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه آلــرژی هــای فصلــی قادر بــه تغییــر مغز 
مــوش ها هســتند. 

محققــان آمریکایــی بــا مطالعــه بــر روی مــوش هــا دریافتنــد مغــز مــوش هــای قــرار گرفتــه در 
ــورون هــای بیشــتری در هیپوکامــپ، منطقــه مســئول  ــف ن ــرژی زا گــرده عل معــرض مــواد آل

تشــکیل خاطــرات جدیــد، در مقایســه بــا گــروه کنتــرل تولیــد کــرد.
ایــن یافتــه هــا ایــن ســوال را مطــرح مــی کنــد کــه چگونــه آلــرژی بــر حافظــه تاثیــر می گــذارد. 
بعــاوه واکنــش آلرژیــک مشــابه هــم موجــب غیرفعــال شــدن ســلول هــای ایمنــی مغز موســوم 

بــه میکروگلیــا شــد کــه بســیار بــرای تیــم تحقیــق شــگفت آور بــود.
ــرژی و گــروه  ــه دو گــروه تقســیم شــدند: مــدل آل ــه، مــوش هــای آزمایشــگاه ب ــن مطالع در ای

ــد. ــرار گرفتن ــرژی زا ق ــواد آل ــل م ــک در مقاب ــرل و هری کنت
اگرچــه هنــوز مشــخص نیســت چــرا میکروگلیــا در ناحیــه هیپوکامــپ مــوش هــای مبتــا بــه 
آلــرژی غیرفعــال مــی شــوند، امــا ایــن مطالعــه شــماری از تئــوری هــا را در راســتای توضیــح این 
واکنــش ارائــه مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت مکانیســم تنظیمــی بــرای حفاظــت از 

هیپوکامــپ کــه مرکــز بســیاری از فرآیندهــای مهــم اســت در مقابــل واکنــش ایمنــی باشــد.
همچنیــن طبــق گــزارش ایــن تیــم تحقیــق، افزایــش نــورون هــای هیپوکامــپ دارای تاثیراتــی 

بــر یادگیــری و حافظــه بلندمــدت اســت. بــه عنــوان مثــال در مطالعــه مــوش هــا مشــخص شــد 
حیواناتــی کــه در معــرض بلندمــدت مــواد آلــرژی زا قــرار گرفتــه بودنــد دارای حافظــه و توانایــی 

یادگیــری معیوبــی در تســت مــاز آب موریــس بودنــد.
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محققان دریافتند؛

کشف پروتئین عامل بروز خشکی 
بدن به هنگام صبح

ــب  ــدن موج ــی ب ــاعت بیولوژیک ــق س ــده از طری ــن تولیدش ــد پروتئی ــان دریافتن محقق
ــود.  ــی ش ــح م ــاعات صب ــا در س ــت و پاه ــفتی دس ــکی و س خش

پژوهـش هـای محققان دانشـگاه منچسـتر بریتانیا نشـان می دهـد پروتئینی موسـوم به 
CRYPTOCHROME، مسـیرهای التهابـی اعضـای بـدن تحـت تاثیـر در طـول 
خـواب شـبانه را مسـدود مـی کنـد و موجب بـروز عائـم التهاب نظیر خشـکی و سـفتی 

بـدن می شـود.
طبــق ایــن گــزارش مطالعاتی، اختــال در ســاعت شــبانه روزی بــدن، عامل تشــدیدکننده 

مرتبــط بــا طیفــی از بیمــاری هــای التهابی انســان نظیــر آرتروز روماتیســمی اســت.
جولــی گیبــس، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا مــی توانیــم بــا فهــم 
نحــوه تاثیــر ســاعت بیولوژیکــی بــر التهــاب، بــه درمــان هــای جدیــدی دســت یابیــم.«

تیــم تحقیــق بــا کشــت ســلول هــای بدســت آمــده از بافــت مفصــل مــوش هــا یــا 
انســان ســالم دریافتنــد هریــک از ایــن ســلول هــا ریتــم شــبانه روزی بــدن را حفــظ 
مــی کننــد و زمانیکــه ایــن ریتــم بواســطه بهــم خــوردن ژن کریپتوکــروم مختــل مــی 

شــود، بــروز واکنــش التهابــی افزایــش مــی یابــد.

تحقیقات نشان می دهد؛

دوقلوهای چاق در معرض
 ابتال به دیابت

 
ــاال بســیار در معــرض ریســک  ــی ب ــوده بدن طبــق مطالعــات اخیــر، دوقلوهــای دارای شــاخص ت

ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 قــرار دارنــد. 
محققــان دانشــگاه اومــا ســوئد دریافتنــد دوقلوهــای دارای شــاخص تــوده بدنــی بــاال بیــش از آنکه 
در معــرض ریســک حملــه قلبــی یــا مــرگ باشــند، در معــرض ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 قــرار دارند.

در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای ســامت 404۶ دوقلــوی تــک تخمکــی را بــا شــاخص تــوده 
بدنــی متفــاوت مقایســه کردنــد. بــه لحــاظ ژنتیکــی خواهــر و برادرهــای همســان با شــاخص توده 
بدنــی متفــاوت فرصــت منحصربــه فــردی بــرای ارزیابــی ریســک ســامت مرتبــط بــا چاقــی که 

مســتقل از فاکتورهــای ژنتیکــی هســتند، تلقــی می شــوند.
در طــول متوســط مــدت 12.4 ســال پیگیــری وضعیــت ایــن دوقلوهــا، تفــاوت بیــن دوقلوهــا از 
ــه وضــوح نشــان داد  ــج ب ــوع2 مقایســه شــد. نتای ــت ن ــی و دیاب ــه قلب ــوع مــرگ، حمل لحــاظ وق
دوقلوهــا بــا شــاخص تــوده بدنــی بــاال در مقایســه بــا همتاهــای الغرشــان در معــرض ریســک 

بــاالی مــرگ یــا حملــه قلبــی قــرار ندارنــد.
طبــق یافتــه هــای ایــن تحقیقــات، در بیــن دوقلوهای دارای شــاخص تــوده بدنــی باالتــر )میانگین 
25.1(، 203 مــورد حملــه قلبــی )5 درصــد( و 550 مــورد مــرگ )13.۶ درصــد( در طــول مــدت دوره 
پیگیــری وضعیــت آنهــا وجــود داشــت، در حالیکــه در بیــن دوقلوهــای دارای شــاخص تــوده بدنــی 
کمتــر )میانگیــن 23.۹(، 20۹ مــورد حملــه قلبــی )5.2 درصــد( و ۶33 مــورد مــرگ )15.۶ درصد( در 

طــول مــدت مشــابع اتفــاق افتاد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد شــاخص تــوده بدنــی باالتــر بــا افزایــش ریســک ابتــا بــه دیابــت 

نــوع2 مرتبــط اســت. بــه گفتــه محققــان، ارتبــاط قــوی ای بیــن چاقــی و دیابــت وجــود دارد.

ــر از موعــد  تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد زنانــی کــه زودت
زایمــان مــی کننــد دارای مــواد مغــذی بیشــتری در شــیر خــود 

هســتند. 

تحقیــق جدیــد محققــان دانشــگاه آرهــوس دانمــارک نشــان 
ــی  ــرر زایمــان م ــد مق ــر از موع ــه زودت ــی ک ــی دهــد زنان م
ــارداری  ــی کــه بعــد ار هفتــه 3۷ ب ــا زنان کننــد در مقایســه ب
ــای  ــذی ه ــتر ریزمغ ــزان بیش ــد دارای می ــی کنن ــان م زایم
نظیــر پروتئیــن، چربــی و کربوهیــدرات در شــیر ســینه شــان 

هســتند.
ــد  ــا رش ــوزاد کام ــوز ن ــگام هن ــان زودهن ــه در زایم از آنجائیک
ــا حــدودی  ــادران ت ــن م ــرو شــیر ســینه ای نکــرده اســت از این
ــای  ــری ه ــی باکت ــاد برخ ــب ایج ــت و موج ــر اس ــذی ت مغ

ــود. ــی ش ــوزاد م ــودمند در روده ن س
مطالعــه قبلــی اثبــات کــرده اســت کــه شــیر ســینه زنانــی کــه 

ــینه  ــیر س ــاوت از ش ــد متف ــرده ان ــان ک ــد زایم ــر از موع زودت
ــد. ــه موقــع زایمــان کــرده ان ــی اســت کــه ب زنان

در حــال حاضــر مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد شــیر ســینه 
ــا دارای  ــد تنه ــرده ان ــان ک ــد زایم ــر از موع ــه زودت ــی ک زنان
ترکیــب متفاوتــی از درشــت مغــذی هــا نیســت؛ بلکــه ترکیــب 

ــاوت اســت. ــذی هــای آن هــم متف ریزمغ
محققــان بــا آنالیــز محتــوای متابولیتــی نمونــه هــای شــیر 45 
ــه ایــن  ــه ای بعــد از زایمــان ب زن در طــول یــک دوره 14 هفت
ــد  ــی کن ــات م ــد اثب ــن بررســی جدی ــد. ای ــج دســت یافتن نتای
ــی از  ــا یک ــابه ب ــیر مش ــب ش ــد، ترکی ــد از تول ــه بع ــد هفت چن

ــود. ــل ب ــوزادان کام ــه ن ــوط ب شــیرهای مرب

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر زایمان زودهنگام بر افزایش مواد مغذی شیر مادر

بهــداشـــت
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رئیــس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، نســبت 
ــه  ــان ب ــه درم ــاوم ب ــای مق ــل اگزم ــتی مث ــوارض پوس ــه ع ب
ــی و  ــرآورده هــای آرایشــی و بهداشــتی تقلب ــل مصــرف ف دلی

ــدار داد.  ــاق، هش قاچ
دکتـر مصطفی اسـماعیلی بـا تاکید بـر اینکه مصـرف کنندگان 
لـوازم آرایشـی بویژه خانـم ها، بهتر اسـت برای اطمینان بیشـتر 
لـوازم آرایشـی را بـا توصیـه و مشـورت متخصص پوسـت تهیه 
کننـد گفت:همانطـور که همـه می داننـد پلک از جمله قسـمت 
های بسـیار نـازک پوسـت بـوده و حسـاس ترین منطقـه آن به 
حسـاب می اید بـه همین دلیل اسـتفاده از فراورده های آرایشـی 
و بهداشـتی چشـم و ریمل های تقلبـی می تواند باعـث اگزمای 

مقـاوم بـه درمـان در این نواحی شـود.
وی ادامــه داد:  ایــن نــوع اگزمــا بــا عائمــی همچــون خــارش، 
قرمــزی و التهــاب دور چشــم همــراه اســت و تــا ســال ها باقــی 
می مانــد. همچنیــن بعــد از مدتــی باعــث تیرگــی و ضخامــت 
ــرد  ــه ف ــی ک ــا زمان ــع ت ــود. درواق ــم می ش ــت دور چش پوس
مصــرف آن محصــول را ادامــه دهــد مشــکل تکــرار می شــود.
اســماعیلی همچنیــن بــا تهدیــد ســامتی دانســتن رژ لبهایــی 
فلــه ای  کــه عمومــا هــم تقلبــی بــوده و بــه صــورت قاچــاق 
ــه  ــیت در ناحی ــرد: حساس ــح ک ــوند تصری ــی ش ــور م وارد کش

پوســته ریزی  به صــورت  معمــوال  لب هــا 
ــا از  ــد ام ــی کن ــکار م ــود را آش ــارش خ و خ
ــت،  ــگ اس ــب قرمزرن ــت ل ــه باف ــی ک آنجای
تغییــر رنــگ و التهــاب ناشــی از حساســیت را 

ــد. ــی نمای ــان نم ــح  عی ــورت واض بص
مشــکات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مذکورممکــن اســت تــا مدت هــا پــس از 
اتمــام مصــرف  فــراورده هــای آرایشــی و 
ــد خــار نشــان کــرد:  ــز ادامــه یاب بهداشــتی نی
ــواد دیگــری کــه از  ــا م ــدن ب ــی تمــاس ب حت
ــی  ــوازم آرایش ــا ل ــابه ب ــاختاری مش ــاظ س لح
باعــث  می توانــد  هســتند،  حساســیت زا 
ــالهای  ــرای س ــه حساســیت ب ــادآوری و ادام ی

متمــادی گــردد.
ــن  ــر ای ــردم ب ــیاری از م ــور بس ــرد: تص ــه ک ــماعیلی اضاف اس
ــه  ــروف ک ــای مع ــا برنده ــی ب ــوالت آرایش ــه محص ــت ک اس
توســط دستفروشــان ارائــه مــی شــود بــه علــت نداشــتن مغــازه  
و مایــات و اجــاره بهــا و ایــن قبیــل هزینــه ها بــا قیمــت ارزانتر 
ــی کــه علــت ایــن ارزانــی اســتفاده از  بفــروش میرســد در حال

مــواد اولیــه تقلبــی و ارزان  قیمــت اســت.

وی در توصیــه ای بهداشــتی از مــردم خواســت: همــواره 
خریدهــای خــود را از مراکــز معتبــر ماننــد داروخانه هــا و 
ــن  ــوال ای ــه معم ــرا ک ــد چ ــه کنن ــاز تهی ــگاه های مج فروش
مراکــز حاضــر بــه تخریــب اعتبــار خــود نبــوده وفــراورده هــای 
تقلبــی و قاچــاق ارائــه نمــی کننــد. بــا ایــن حــال اگــر هنــگام 
خریــد بــه  شناســه اصالــت و مجــوز ســازمان غــذا و دارو توجــه 
شــود اطمینــان بیشــتری نســبت بــه خریدحاصــل مــی گــردد.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

هشدار به مصرف کنندگان محصوالت آرایشی قاچاق/اگزمای مقاوم به درمان

متخصصان آمریکایی هشدار دادند؛

لیزر موهای بدن با ریسک بروز 
سرطان همراه است

 
پوســت  متخصصــان 
لیــزر  دادنــد  هشــدار 
موهــای بــدن توســط 
ندیــده  افــراد آمــوزش 
یــا تجهیــزات ناکافــی 
کارکنــان  بــرای  هــم 
بخــش درمــان و هــم 
ــک  ــاران، ریس ــرای بیم ب
ســرطان را بــه همــراه 

دارد. 
بــه گفتــه متخصصــان دود ناشــی از ســوختن موهــا هــم مــی تواند بــرای فــرد و هم 
بــرای افــرادی کــه در معــرض آن قــرار دارنــد بســیار مضــر باشــد چراکه حــاوی مواد 
شــیمیایی اســت کــه موجــب ســوزش مجــاری هــوا شــده و در نهایــت منجــر بــه 

بــروز ســرطان مــی شــوند.
دکتــر گــری گوآنــگ در ایــن بــاره مــی گویــد: »از بیــن بــردن موهــای بــدن بــا 
لیــزر بایــد توســط پرســنل تعلیــم دیــده و بــا تجهیــزات مناســب و کافــی انجــام 
ــاک  ــار خطرن ــرای بیم ــم ب ــنل و ه ــرای پرس ــم ب ــد ه ــی توان ــه م ــود چراک ش

ــد.« باش
بــه گفتــه وی، ایــن شــیوه درمــان تنهــا بایــد در فضاهــای دارای سیســتم مناســب 

تهویــه هــوا و خــارج کننــده دود و بخــار انجــام شــود.
ــه هــای مــو دو فــرد داوطلــب را جمــع آوری  در ایــن تحقیــق، تیــم پژوهــش نمون
نمــوده، در ظــروف شیشــه ای مهــر و مــوم کردند، تحــت لیــزر قــرار داده و 30 ثانیه از 

دود لیــزر را جمــع آوری کردنــد.
آنهــا بــا انجــام ایــن آزمایشــات دریافتنــد 3۷۷ ترکیــب شــیمیایی در دود لیــزر وجــود 
دارد کــه 20 نمونــه از آنهــا از جمله ســموم زیســت محیطــی نظیر مونوکســیدکربن و 

13 مــورد از عوامــل مشــخص یــا مشــکوک بــروز ســرطان بودند.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد؛

ارتباط کاهش وزن و ابتال به سرطان
 

طبــق یافتــه هــای تحقیقاتــی، زنــان چــاق و دارای اضافــه وزن کــه وزن شــان را کاهــش مــی دهنــد 
کمتــر در معــرض خطــر ابتــا بــه ســرطان هــای مرتبــط بــا اُفــت پروتئیــن قــرار دارنــد. 

پروتئیــن هــایVEGF, PAI-1  و PEDF موجــب رشــد عــروق خونــی مــی شــوند، فرآینــدی کــه 
بــرای رشــد و گســترش تومورهــا الزم و ضــروری اســت. محققــان مرکــز تحقیقــات ســرطان فــرد 
هاچینســون ســیاتل دریافتنــد هــر چقــدر زنــان وزن بیشــتری را از دســت دهنــد، میــزان کاهــش ایــن 

پروتئیــن هــا هــم بیشــتر خواهــد بــود.
کاتریــن دوگان، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »تحقیــق مــا نشــان مــی دهــد کــه 

چقــدر کاهــش وزن در پیشــگیری از ابتــا بــه ســرطان اهمیــت دارد.«
بــه گفتــه وی، بــه طــور کلــی کاهــش وزن موجــب کاهــش ریســک ابتــا بــه ســرطان ســینه، روده و 
پروســتات تــا 20 درصــد مــی شــود. ایــن موضــوع مــی توانــد ناشــی از کاهــش فاکتورهــای التهابــی 

ذخیــره شــده در بافــت چربــی و همچنیــن کاهــش ســطح ایــن پروتئیــن هــا باشــد.
وی در ادامــه توضیــح مــی دهــد: »ایــن پروتئیــن هــا همــراه بــا وزن افزایــش مــی یابنــد. زمانیکــه افراد 
دچــار اضافــه وزن مــی شــوند عــروق خونــی جدیــد بایــد اکســیژن و مــواد مغــذی را بــه چربــی هــای 

ذخیــره شــده برســانند.« فراینــد مشــابه در مــردان هــم اتفــاق مــی افتــد.
دوگان عنــوان مــی کنــد: »هنــوز نمــی توانیــم بگوییــم ایــن فاکتورهــا موجــب ســرطان مــی شــوند، اما 

معتقدیــم ایــن فاکتورهــا ممکــن اســت موجــب رشــد تومورها شــوند.«

بهــداشـــت
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مافیای دارویی نمی خواهد مردم 
سراغ طب سنتی بروند

 
ــای دارویــی کشــور،  ــی ســازمان نظــام پزشــکی کشــور معتقــد اســت؛ مافی عضــو شــورای عال
امــکان برخــورداری مــردم از حمایــت هــای بیمــه ای در رجــوع بــه طــب ســنتی را بســیار دشــوار 

نمــوده انــد. 
داریــوش طاهرخانــی اظهارداشــت: متولیــان نظــام ســامت کشــور بایــد بداننــد کــه طب ســنتی 

در تقابــل بــا طــب نویــن نیســت، بلکــه در کنــار  آن مــی توانــد ســامت جامعــه را ارتقــاء دهــد.
وی افــزود: چهــره واقعــی طــب ســنتی بــا آنچــه کــه برخــی ســودجویان از آن بــه تصویر کشــیده 

ــد، بســیار متفاوت اســت. ان
طاهرخانــی اظهارداشــت: اگــر تاریــخ پزشــکی کشــور را ورق بزنیــم، خواهیــم دیــد کــه حکیمــان 
گذشــته ایــن ســرزمین ، بــا اصــاح »تغذیــه« و »ســبک زندگــی« افــراد، بیمــاری هــا را از آنهــا 
دور مــی کــرده انــد. و در واقــع بــا شناســایی »عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســامت« ، ســامت 

جامعــه خویــش را تدبیــر مــی نمودنــد.
وی ادامه داد: امروز در کشـورهای توسـعه یافته ، سیاسـتگزاران سـامت مسـیر گذشـتگان ما را در 
دسـتور کار خـود قـرار داده انـد و با کمک عوامـل اجتماعی موثر بر سـامت ، تهدیدهای سـامتی 
جوامـع را شناسـایی و برای کنتـرل و اصـاح آنها برنامـه ریزی می نمایند. اما جای تاسـف بسـیار 
اسـت که در کشـور ما که دارای غنی ترین پیشـینه در طب سـنتی اسـت، سیاسـتگزاران سـامت 

اقدامـی عملـی برای اسـتفاده شـهروندان از این ذخایـر غنی انجـام نمی دهند.
طاهرخانــی گفــت: شــورای عالــی بیمــه کشــور هــر از چنــد گاهــی تعــداد داروهای تحت پوشــش 
خــود را افزایــش مــی دهــد، امــا تاکنــون اقــدام موثــری بــرای پوشــش بیمــه ای داروهــای طــب 
ســنتی کــه غالبــا بــا منشــا طبیعــی هســتند و عــوارض شــان عمومــا کمتــر از ترکیبات شــیمیایی 

اســت، انجــام نــداده اســت.
عضـو شـورای عالـی سـازمان نظام پزشـکی کشـور تاکیـد کـرد: مافیـای دارویـی کشـور، امکان 
برخـورداری مـردم از حمایـت هـای بیمـه ای در رجـوع به طب سـنتی را بسـیار دشـوار نمـوده اند.

ــه  ــت ک ــاخته اس ــکار س ــان آش ــطح جه ــه در س ــن مطالع اولی
ــارد  ــه ۶۷.5 میلی در ســال 2013، عــدم تحــرک فیزیکــی هزین
دالری را در ســطح جهــان بــرای بخــش ســامت بــه همــراه 

داشــته اســت. 
ــر  ــتی دکت ــه سرپرس ــترالیا ب ــیدنی اس ــگاه س ــان دانش محقق

ملــودی دینــگ، بــرای اولیــن بــار بــا بررســی هزینــه مســتقیم 
ــی و بهــره وری،  ــن کارآی ــن رفت ــی، از بی ــت هــای درمان مراقب
ــی و معلولیــت ناشــی از  ــا ناتوان ــوام ب و مــدت زمــان زندگــی ت
5 بیمــاری مهــم غیرواگیــر و مرتبــط بــا عــدم تحــرک شــامل 
بیمــاری قلبــی عــروق کرونــر، ســکته، دیابــت نــوع2، ســرطان 
ســینه و ســرطان روده، هزینــه مالــی عــدم تحــرک فیزیکــی را 

ــد. ــرآورد کردن در ســطح جهــان ب
ــه ۹3.2  ــور، ک ــده از 142 کش ــت آم ــای بدس ــاس داده ه براس
درصــد جمعیــت جهــان را شــامل مــی شــوند، محققــان بــرآورد 
ــر  ــد کــه در ســال 2013 تاثیــر عــدم تحــرک فیزیکــی ب کردن
ــن بیمــاری هــا و مــرگ ناشــی از آنهــا بیــش از ۶۷.5  ــروز ای ب

میلیــارد دالر بــرای اقتصــاد جهــان هزینــه داشــته اســت.
بــه گفتــه دکتــر دینــگ، »بــی تحرکــی بــه عنــوان یــک عامل 
ــه  ــه تنهــا منجــر ب فراگیــر جهانــی شــناخته مــی شــود کــه ن
بیمــاری و مــرگ زودهنــگام مــی شــود، بلکــه بــار هزینــه ای 

زیــادی هــم بــه اقتصــاد جهــان تحمیــل مــی کنــد.«
البتـه به گفته تیم تحقیـق، به دلیل فقـدان داده ها از بسـیاری از 
کشـورها و به دلیل اسـتفاده از متدهـای محافظه کارانـه، اعداد و 

ارقام بدسـت آمده کمتـر از هزینه واقعی اسـت.
ــارد دالر  ــده، 53.۸ میلی ــارد دالر برآوردش ــوع ۶۷.5 میلی از مجم
در بخــش هزینــه هــای مســتقیم )مخــارج مراقبــت و درمــان( 
ــتقیم )از  ــای غیرمس ــه ه ــش هزین ــارد دالر در بخ و 13.۷ میلی
بیــن فتــن کارآیــی( بــوده اســت. طبــق ایــن گــزارش، دیابــت 
نــوع 2 پرهزینــه تریــن بیمــاری اســت کــه 3۷.۶ میلیــارد دالر 
ــه خــود اختصــاص  ــه هــای مســتقیم را ب )۷0 درصــد( از هزین

ــت. داده اس
ــت  ــزان فعالی ــش می ــا افزای ــد ب ــی کنن ــه م ــان توصی محقق
ــای  ــه ه ــش هزین ــا در بخ ــت ه ــت دول ــی، در حقیق فیزیک
درمانــی صرفــه جویــی کــرده و در بــازار کار بهره وری بیشــتری 

ــد. ــی افت ــاق م اتف

برآورد محققان نشان می دهد؛

هزینه ۶۷ میلیارد دالری عدم تحرک انسان ها به حوزه سالمت

محققان هلندی اعالم کردند؛

ویروس زیکا منجر به سقط جنین می شود
 

ــا ویــروس زیــکا خبــر  محققــان هلنــدی از یــک مــورد ســقط جنیــن ناشــی از عفونــت مــادر ب
ــد.  دادن

تاکنــون مشــخص شــده بــود کــه ایــن ویــروس با ابتــای نــوزاد بــه نقــض هنــگام تولد موســوم 
بــه میکروســفالی مرتبــط اســت. در ایــن نقــض نــوزادان بــا ســر و مغــز کوچــک تــر از حــد نرمال 

بدنیــا مــی آینــد. امــا تاکنــون ارتبــاط ویــروس زیــکا بــا ســقط جنیــن مشــخص نشــده بود.
دکتــر آنمیــک ون درایجــک، سرپرســت تیــم تحقیــق از مرکــز پزشــکی اراســموس در نوتــردام 
هلنــد، در ایــن بــاره مــی گویــد: »گــزارش در مــورد عفونــت ویــروس زیــکا و مــرگ نــوزاد تنها در 

شــماری از مــوارد اعــام شــده اســت.«
بــه گفتــه محققــان، یــک زن 31 ســاله هلنــدی کــه نــوزادش را در هفتــه 11 بــارداری از دســت 
داده بــود، در ســفر بــه کشــور ســورینام در آمریــکای جنوبــی مبتــا بــه ویــروس زیــکا شــده بــود. 

کشــور ســورینام هــم  مــرز بــا برزیــل اســت کــه صدهــا هــزار مــورد میکروســفالی مرتبــط بــا 
زیــکا در آن اتفــاق افتــاده اســت.

طبــق گزارشــات پزشــکی، بعــد از بازگشــت ایــن زن بــاردار بــه هلنــد از ســفر 3 هفتــه ای اش بــه 
ســورینام، وی مبتــا بــه ســردرد، درد مفصــل و خــارش بــدن مــی شــود.

ایـن زن بعـد از ۶ روز بهبـود پیـدا می کند. امـا در حـدود دو هفته بعد مجـددا عائم بیمـاری ظاهر 
مـی شـوند و وی نـوزادش را سـقط می کند.

به گفتــه تیــم تحقیــق، نشــانه هــای از ویروس 
ــی و در  ــت جنین ــک، باف ــع آمنیوتی ــکا در مای زی
ــروس  ــن وی ــد. ای ــت ش ــادر یاف ــون م ادرار و خ
همچنیــن در ســلول هــای بنیــادی جنیــن نیــز 
ــر  ــان بیانگ ــه محقق ــه گفت ــه ب ــد ک ــت ش یاف
یــن موضــوع اســت کــه »زیــکا در ایــن ســلول 
ــن  ــد جنی ــه رش ــه اولی ــادی در مرحل ــای بنی ه

ــی شــوند.« ــر م تکثی

بهــداشـــت
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در کنگره قلب و عروق عنوان شد؛

استرس فاکتور بسیار مهمی در ابتال 
به بیماری های قلبی است

ــه  رئیــس بیمارســتان رضــوی گفــت: کنتــرل اســترس، نقــش مهمــی در پیشــگیری از ابتــا ب
ــی دارد.  ــی عروق ــای قلب بیماری ه

قاســم ســلطانی در حاشــیه هشــتمین کنگــره بیــن المللــی قلــب و عــروق رضــوی بــا اشــاره بــه 
اهــداف برگــزاری ایــن کنگــره، عنــوان کــرد: اســتفاده از دانــش علمــی متخصصــان، تبــادل نظــر 
ــه  ــی از جمل ــب و عروق ــای قل ــان بیماری ه ــرای درم ــف ب ــارت مختل ــدن از تج ــد ش و بهره من

اهــداف برگــزاری ایــن کنگــره هســتند .
وی بیماری هــای قلــب و عروقــی را یکــی از شــایع ترین بیماری هــا در کشــور دانســت و افــزود: 
متاســفانه بــا توجــه بــه ســبک  زندگــی ناســالم و  عــدم تحــرک تعــداد زیــادی از افــراد بــه ایــن 

ــا می شــوند. بیمــاری مبت
رئیــس بیمارســتان رضــوی ادامــه داد: قســمتی از بیماری هــای قلبــی و عروقــی نیــز مــادرزادی 

بــوده  کــه یــک درصــد از جمعیــت کشــور بــا آن درگیــر هســتند.
ســلطانی یــادآور شــد: بــا تشــخیص زود هنــگام بیمــاری مــی تــوان بســیار ســریع تر بــه درمــان 

قطعــی رســید.
وی بــا تاکیــد براهمیــت پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی،  تصریــح کــرد: افــراد نبایــد تنهــا بــه 
دنبــال درمــان باشــند بــا روش هــای ســاده ای از جملــه کنترل فشــار خــون، ســبک زندگی ســالم، 

اجتنــاب از اســترس مــی تــوان از ابتــا بــه بســیاری بیماری هــا جلوگیــری کــرد.
ــی و  ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــا ب ــدرن در ابت ــی م ــبک زندگ ــر س ــوص تاثی ــلطانی در خص س
ــده اســت،  ــر ش ــراد کمت ــت اف ــی فعالی ــوع زندگ ــدن ن ــدرن ش ــا م ــا ب ــت: قطع ــی، گف عروق
همچنیــن اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و مشــغله های فــراوان، موجــب افزایــش 

اســترس افــراد می شــود.
رئیــس بیمارســتان رضــوی بــا تاکیــد برلــزوم انجــام ورزش هــای ماننــد پیــاده روی، عنــوان کــرد: 
ــات  ــور در تحقیق ــن فاکت ــت ای ــده اس ــترس ش ــش اس ــب افزای ــدرن موج ــی م ــفانه زندگ متاس

ــرد. ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج ــف م مختل
وی ادامــه داد: امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اســترس فاکتــور بســیار مهمــی در ابتــا بــه 

ــت. ــی اس ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
ســلطانی بــا اشــاره بــه دیگــر راه هــای پیشــگیری از بیماری هــای قلــب و عروقــی، بیــان کــرد: 
کنتــرل فشــار خــون نیــز در ایــن زمینــه اهمیــت زیــادی دارد  امــا متاســفانه مــردم در ایــن زمینــه 

اطــاع کافــی ندارنــد.
ــات و  ــی، مصــرف نمــک، دخانی ــدم تحــرک ناکاف ــد: ع ــادآور ش ــتان رضــوی ی ــس بیمارس رئی

ــود. ــی می ش ــب و عروق ــای قل ــش بیماری ه ــب افزای ــترس موج اس
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر ذائقــه را بایــد از خانــواده آغــاز کــرد، گفــت: در کشــور مــا والدیــن بــه 
تغذیــه فرزنــدان خــود اهمیــت نمی دهنــد همچنیــن تبلیغــات زیــادی بــرای نوشــیدنی های مضــر 

ماننــد نوشــابه و مصــرف فســت فــود می شــود.
ســلطانی بــه لــزوم کنتــرل فشــار خــون اشــاره و اظهــار کــرد: درحــال حاضــر ســن ابتا به فشــار 
خــون کاهــش پیــدا کــرده اســت افزایــش فشــار خــون می توانــد دیگــر ارگان هــا را تحــت تاثیــر 

قــرار دهــد.
ــاه جــاری در بیمارســتان رضــوی در حــال  ــرداد م ــا ۸ م ــدت ســه روز از ۶ ت ــه م ــن کنگــره ب ای

ــت. ــزاری اس برگ

محققان می گویند؛

کم خوری منجر به کاهش
 التهاب می شود

مطالعــه جدیــد محققــان نشــان مــی دهــد بــا خــوردن کمتــر مــی تــوان بــروز التهــاب 
را کاهــش داد. 

ــا  ــیا ایتالی ــگاه برس ــکا و دانش ــنگتن آمری ــگاه واش ــان دانش ــترک محقق ــه مش مطالع
ــا 20  ــان را 10 ت ــه ش ــی روزان ــری مصرف ــزان کال ــه می ــرادی ک ــد اف ــی ده نشــان م
درصــد کاهــش مــی دهنــد بــه مــدت 2 ســال از عائــم التهــاب مزمــن شــان کاهــش 

ــد. مــی یاب
ــری ممکــن  ــم دارای محدودیــت کال ــود رژی ــی نشــان داده ب درحالیکــه مطالعــات قبل
ــم  ــد رژی ــی ده ــد نشــان م ــه جدی ــی مضــر باشــد، مطالع ــرای سیســتم ایمن اســت ب
غذایــی محــدود شــرکت کننــدگان ایــن تحقیــق بــه سیســتم ایمنــی یــا توانایــی شــان 

ــا عفونــت هــا اســیب نرســاند. در مقابلــه ب
دکتــر لوگــی فونتانــا، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »کاهــش عائــم 
ــه  ــا ب ــه التهــاب در ابت ــر اســت. چراک التهــاب از نشــانه هــای داشــتن ســامت بهت

ــات شــده ای دارد.« ــی، ســرطان و افزایــش ســن نقــش اثب بیمــاری قلبی-عروق
ــی  ــم غذای ــان رژی ــی از آن ــه گروه ــتند ک ــالم شــرکت داش ــرد س ــه 220 ف ــن مطالع در ای
طبیعــی خــود را ادامــه داده و گــروه دیگــر مجبــور بــه کاهــش روزانــه 25 درصــد از کالــری 
مصرفــی شــان شــدند کــه پــس از گذشــت شــش مــاه از شــروع مطالعــه، مصــرف کالــری 
مصرفــی آنــان در روز بــه 4۸0 کالــری کاهــش پیــدا کــرد. همچنیــن این افــراد با اســتفاده 
از مولتــی ویتامین هــا و مکمل هــای معدنــی از بــروز ســوء تغذیــه پیشــگیری مــی کردنــد.
ــدود را  ــی مح ــم غذای ــه رژی ــرادی ک ــد اف ــاهده ش ــال مش ــت دو س ــس از گذش پ
دنبــال کــرده بودنــد بــا کاهــش ســطح نشــانه هــا و عائــم التهابــی روبــرو شــده 
ــان در  ــیب پذیری ش ــا آس ــن ها ی ــه واکس ــراد ب ــن اف ــش ای ــن در واکن و همچنی

ــد. ــاهده نش ــی مش ــا تفاوت ــر آلودگی ه براب

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

باکتری های ناسالم روده عامل 
ابتال به آرتروز روماتیسمی

 
ــم  ــد مته ــی توانن ــود در روده م ــالم موج ــای ناس ــری ه ــد باکت ــه ان ــان دریافت محقق

ــند.  ــمی باش ــروز روماتیس ــروز آرت ــی ب اصل
مطالعــات محققــان کلینیــک مایــو مینــه ســوتا نشــان مــی دهــد فراوانــی وجــود یــک 
نــوع باکتــری نــادر در روده هــا موجــب ایجــاد عــدم تــوازن میکروبــی در بــدن شــده 

کــه در بیمــاران مبتــا بــه آرتــروز روماتیســمی مشــاهده مــی شــود.
ــت  ــی اس ــال خودایمن ــک اخت ــمی ی ــروز روماتیس ــاری آرت ــان، بیم ــه محقق ــه گفت ب
کــه بــدن بــه اشــتباه بــه خــودش حملــه مــی کنــد. در نتیجــه ایــن بیمــاری، بــدن بــه 
ــورم مــی شــود کــه در نتیجــه  بافــت هــای دور مفاصــل آســیب رســانده و موجــب ت

ــد. اســتخوان فرســوده شــده و مفاصــل تغییــر شــکل مــی دهن
ایــن بیمــاری مــی توانــد بــه ســایر بخــش هــای بــدن از جملــه پوســت، چشــم هــا، 

قلــب، ریــه، و عــروق خونــی آســیب رســاند.
ــه آرتــروز روماتیســمی، اقــوام شــان و گــروه  ــر روی بیمــاران مبتــا ب ایــن مطالعــه ب
کنتــرل ســالم بــا هــدف یافتــن عائمــی انجــام شــد کــه احتمــال آســیب پذیــری در 

مقابــل ابتــا بــه ایــن بیمــاران را پیــش بینــی مــی کنــد.
یافتــه هــا نشــان مــی دهــد آزمایــش نــوع خاصــی میکــروب در روده مــی توانــد بــه 
ــد کمــک  ــروز روماتیوئی ــی و پیشــگیری از شــروع بیمــاری آرت پزشــکان در پیــش بین

ــد. کن
بــه  موســوم  روده  میکــروب  بیــن  دریافتنــد  آزمایشــات  ایــن  در  محققــان 
ــی  ــری م ــن باکت ــود ای ــود دارد. وج ــاط وج ــروز ارتب ــپ آرت Collinsella و فنوتی
توانــد بــه شــیوه هــای جدیــد تشــخیص بیمــاران و کاهــش عــدم تــوازن کــه منجــر 

ــود. ــی ش ــود منته ــی ش ــاری م ــن بیم ــه ای ــا ب ــه ابت ب

بهــداشـــت
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عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان 
اینکــه بیماری هــای غیرواگیــر علــت ۶0 تــا ۷0 درصــد 
مــرگ و میرهاســت، گفــت: فســت فودها زمینه ســاز بــروز 

بیماری هــای غیرواگیــر شــده اســت. 
ــای  ــفانه بیماری ه ــت: متاس ــهریاری گف ــینعلی ش ــر حس دکت
غیرواگیــری ماننــد ســرطان، قلبــی عروقــی، دیابــت و چاقی در 
کشــور بــه دلیــل روی آوردن مــردم بــه ســمت زندگی مــدرن و 
ماشــینی، تغذیــه نامناســب و توجــه بــه گوشــت های فــرآوری 
ــه روز در  ــاس روز ب ــیس و کالب ــد سوس ــت مانن ــده بی کیفی ش
حــال افزایــش بــوده بــه گونــه ای کــه علــت ۶0 تــا ۷0 درصــد 

مــرگ ومیرهــا در کشــور هســتند.
ــیس و  ــد سوس ــی مانن ــت فودهای ــه فس ــان اینک ــا بی وی ب
ــور را  ــر در کش ــای غیرواگی ــروز بیماری ه ــه ب ــاس زمین کالب
افزایــش داده، تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه در تهیه سوســیس 
و کالبــاس از مــواد نگهدارنــده اســتفاده می کننــد بنابرایــن ایــن 
ــواع ســرطان ها در  ــروز ان ــده خــود از عوامــل ب ــواد نگــه دارن م

کشــور اســت.
ــر  ــای غیرواگی ــاری ه ــش بیم ــای کاه ــهریاری راهکاره ش
در کشــور را انجــام فعالیــت بدنــی مناســب و بهبــود وضعیــت 
تغذیــه دانســت و ادامــه داد: فاکتورهایــی ماننــد کــم تحرکــی، 
رژیــم غذایــی نامناســب و روی آوردن مــردم بــه فســت 
ــر در کشــور  ــای غیرواگی ــاری ه ــیوع بیم ــل ش ــا از عوام فوده

ــی  ــای ناش ــرگ و میره ــن م ــت. بنابرای اس
ــا انجــام  ــوان ب ــی ت ــا را م ــاری ه ــن بیم از ای
راهکارهــای موثــر ماننــد خودمراقبتــی و 
ــه،  ــی و تغذی ــبک زندگ ــگیری، تغییرس پیش
ورزش و مهمتــر از آن توجــه بــه ســبک 

زندگــی ایرانــی - اســامی، کاهــش داد.
وی در مــورد هزینــه هــای درمــان ســرطان در 
ــه  ــن بیمــاری هزین کشــور، گفــت: درمــان ای
هــای بســیاری دارد کــه درصــدی از آن تحت 
حمایــت بیمــه و مابقــی را بیمــار مــی پــردازد 
ــاری از  ــن بیم ــان ای ــع درم ــن مناب ــه تامی البت
ــرا  ــارج اســت زی ــا خ ــه ه ــت و بیم ــوان دول ت

درحــال حاضــر بیمــه هــا ۸ هــزار میلیــارد بــه مراکــز درمانــی 
ــه  ــا توجــه ب ــد بنابرایــن ب و بیمارســتان هــای دولتــی بدهکارن
مشــکات موجــود بایــد بــه صــورت جــدی اصــل بهداشــت و 
پیشــگیری را ســرلوحه کاهــش ایــن بیمــاری هــا قــرار داد زیــرا 

درمــان ایــن بیمــاری هــا بســیار هزینــه بــر اســت.
شــهریاری، حــوادث ترافیکــی، بیــکاری و اعتیــاد را از 
ــر  ــای غیرواگی ــروز بیماری ه ــی در ب ــائل اجتماع ــده مس عم
ــات  ــزار تلف ــر 1۷ ه ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــمرد و ی برش
جــاده ای داریــم و صدهــا هــزار نفــر در ایــن حــوادث دچــار 
ــادی  ــای زی ــفانه هزینه ه ــه متاس ــوند ک ــت می ش مصدومی
ــوع  ــن موض ــار ای ــد در کن ــامت می کن ــام س ــه نظ را متوج

مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر نیــز بیشــتر بــه ســمت مــواد 
مخــدر صنعتــی روی آورده انــد هــر چنــد بــه تازگــی ســرب 
نیــز بــه تریــاک افــزوده شــده و افزایــش مســمویت ها را بــه 

ــال داشــته اســت. دنب
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، افــزود: از 
ــان نیــز  ســوی دیگــر عــدم اشــتغال و مســائل معیشــتی جوان
ــه  ــش داده ک ــه افزای ــی را در جامع ــی و روان ــای روح بیماری ه
ــت را  ــی و دیاب ــی و عروق ــای قلب ــترس ها بیماری ه ــن اس ای
ــه  درکشــور بــه همــراه داشــته متاســفانه مشــکات موجــود ب
صــورت زنجیــروار جامعــه را دچار آســیب هایــی مانند اســترس 
ــای  ــاری ه ــیوع بیم ــن موضــوع ش ــه ای ــرده ک و اضطــراب ک

ــراه دارد. ــه هم ــر را ب غیرواگی

فست فودها علت بروز ۷۰ درصد بیماری های غیرواگیر

نتایج مطالعات نشان می دهد؛

دندان عفونی با ریسک 
بیماری قلبی ارتباط دارد

طبــق یــک تحقیــق جدیــد، عفونــت درمــان نشــده ریشــه کــه متــداول بــوده و 
بــدون عامــت اســت، موجــب افزایــش ریســک بیمــاری هــای قلبــی می شــود. 
بــه گفتــه محققــان دانشــگاه هلســینکی فنانــد، ســندروم حاد عــروق کرونــر 2.۷ 
بــار در بیــن بیمــاران مبتــا بــه عفونــت ریشــه دنــدان نســبت بــه افــراد دیگــر 

متــداول تــر اســت.
ــت  ــل عفون ــدن در مقاب ــی ب ــش دفاع ــوع واکن ــک ن ــدان ی ــه دن ــت ریش عفون
میکروبــی در پالــپ دنــدان اســت.  پوســیدگی دنــدان متــداول ترین علــت عفونت 

ریشــه دنــدان محســوب مــی شــود.
ایــن مطالعــه شــامل 50۸ بیمــار فنانــدی بــا میانگین ســنی ۶2 ســال بــود که در 

زمــان مطالعــه عائــم قلبــی را تجربــه کــرده بودند.
انســداد عــروق کرونــر از طریــق آنژیوگرافــی آزمایــش شــد و مشــخص شــد 3۶ 
درصــد ایــن افــراد مبتــا بــه بیمــاری ثابــت انســداد عــروق کرونــر، 33 درصــد در 
معــرض ابتــا بــه ســندروم حــاد عــروق کرونــر و 31 درصــد هــم فــارغ از ابتــا به 

بیمــاری عــروق کرونــر بودنــد.
دنــدان هــای ایــن افــراد هــم بــا اســتفاده از توپوگرافــی پانورامیــک دنــدان هــا و 
فــک بررســی شــد و مشــحص شــد بالــغ بــر 5۸ درصــد آنهــا مبتــا بــه یــک یــا 

چنــد زخــم التهابــی بودنــد.
نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد اجــرای درمــان روت کانــال در مواجهــه 
بــا دنــدان هــای پوســیده، خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی را بــه 

میــزان زیــادی کاهــش مــی دهــد.
ایــن محققــان همچنیــن دریافتنــد عفونــت ریشــه دنــدان بــا وجــود میــزان باالی 
ــه  ــل اینگون ــداول عام ــری هــای مت ــا باکت ــط ب ــه مرتب ــادی در خــون ک ــی ب آنت
ــای  ــت ه ــد عفون ــی ده ــان م ــئله نش ــن مس ــاط دارد. ای ــت، ارتب ــت هاس عفون

ــد. ــر ســایر بخــش هــای بــدن هــم تاثیــر مــی گذارن دهانــی ب

طبــق هشــدار ســازمان غــذا و دارو آمریــکا، برخــی 
ــرای  ــوده و ب ــوه ب محصــوالت پوســتی حــاوی جی

ســامت مضــر هســتند. 
بررســی برچســب کــرم هــا، صابــون هــا و لوســیون 
ــر روی  هــای پوســت مهــم اســت. در صورتیکــه ب
محصــوالت پوســتی مــوادی همچــون کلریــد 
جیــوه، جیــوه ســفید، کالومــل یــا جیــوه درج شــده 
باشــد، فــوراً مصــرف آنهــا را متوقــف کنیــد. طبــق 
ــده  ــواد تشــکیل دهن ــن ســازمان، اگــر م اعــام ای
محصــوالت بــر روی آنهــا درج نشــده بــود، آن 

ــد. ــتفاده نکنی ــوالت را اس محص
بــه گفتــه ایــن ســازمان، جیــوه غالبــا در محصوالت 
آرایشــی بــا عنــوان محصــوالت ضدپیری یا روشــن 
کننــده پوســت کــه ادعــای از بین بــردن لکــه های 

ــا  ــروک ه ــن و چ ــری، چی پی
و کک و مــک هــا را دارنــد 
یافــت مــی شــود. برخــی 
ــان  ــرای درم ــم ب ــان ه نوجوان
آکنــه از ایــن محصــوالت 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
بــه گفتــه محققــان، قرارگیری 
ــد  ــی توان ــوه م ــرض جی در مع
بــرای  جــدی  مشــکات 
ــته  ــراه داش ــه هم ــامت ب س

ــه  ــیرخوار و بچ ــودکان ش ــاردار، ک ــان ب ــد. زن باش
هــای کوچــک بســیار در مقابــل ایــن مــاده اســیب 
پذیــر هســتند. جیــوه مــی توانــد بــه مغز و سیســتم 
ــاند و  ــیب برس ــوزاد اس ــد ن ــال رش ــی در ح عصب
مــادران شــیرده مــی تواننــد از طریــق شــیر، جیــوه 

ــد. ــل کنن ــان منتق ــه نوزادش را ب
ــد  ــکی ارش ــاور پزش ــیمون، مش ــور س ــر آرت دکت
ســازمان بهداشــت و دارو، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
ــوه  ــواده ممکــن اســت بخــارات جی »اعضــای خان
ــد.  ــاق کنن ــوالت را استنش ــن مح ــده از ای منتشرش
ــه هــای  ــا حول کــودکان ممکــن اســت دســتمال ی
ــس  ــی لم ــد. حت ــتفاده کنن ــوه را اس ــه جی ــوده ب آل
ــوه  ــه جی ــرد آغشــته ب ــا دســت ف ســاده صــورت ی

ــت.« ــال اس ــل انتق ــز قاب نی

سازمان غذا و داروی آمریکا هشدار داد؛

محصوالت ضدپیری و روشن کننده 
پوست حاوی جیوه هستند

بهــداشـــت
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وزیر بهداشت:

موضوع سرطان جدی است
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه بیمــاری هــای غیرواگیــر مانند بیمــاری هــای قلبی 
و عروقــی و ســکته هــای قلبــی عامــل 50 درصــد مــرگ ایرانیــان اســت، افــزود: 

موضــوع ســرطان نیــز جــدی اســت. 
دکتــر ســید حســن هاشــمی گفــت: در ایــن جلســه از مســوالن ســیما خواســتیم که 
از فرصــت مســئولیت خــود در جهت فرهنگســازی بیشــتر در مســیر توانمند ســازی 

مــردم ایــران بــرای ارتقــای بهداشــت عمومــی اســتفاده کنند.
وی همچنیــن پیشــگیری از بدآمــوزی هایــی کــه ممکــن اســت در قالــب ســریال 
و فیلــم بــرای جامعــه وجــود داشــته باشــد و یــا اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت بــرای 
جوانــان و یــا عاقــه منــدان برنامــه هــای صــدا و ســیما الگــو قــرار گیــرد را مــورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: صــدا و ســیما برنامــه هــای زیــادی تولیــد مــی کنــد کــه 

مــی توانــد بــرای ایجــاد رفتارهــای ســالم مفیــد باشــد.
هاشــمی افــزود: در ایــن زمینــه موضــوع ســامت روان اهمیــت دارد و طبیعی اســت 
صــدا و ســیما مــی توانــد در کاهــش بــار بیماریهــای مربــوط بــه ایــن حــوزه بســیار 

موثــر باشــد .
وی گفــت: در ایــن نشســت در فضایــی صمیمانــه از همــکاران عزیــز خــود در صدا و 
ســیما خواســتیم کــه بــه مباحــث ســامت، غــذا، ضــرورت تحــرک ، بیمــاری های 
غیرواگیــر و عوامــل پرخطــر توجــه بیشــتری داشــته باشــند و قــول هــای خوبــی در 

ایــن زمینــه داده شــد.
وزیــر بهداشــت در ادامــه از همــکاری و حمایــت هــای صــدا و ســیما از طــرح تحول 
ســامت در طــول ســه ســال گذشــته قدردانــی و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن 

همــکاری هــا ادامــه یابــد.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه بیمــاری هــای غیرواگیــر ماننــد بیمــاری هــای قلبــی و 
ــزود:  ــان اســت، اف ــرگ ایرانی ــل 50 درصــد م ــی عام ــای قلب ــی و ســکته ه عروق
ــا پیشــگیری و اصــاح ســبک  ــد حتم ــز جــدی اســت و بای موضــوع ســرطان نی

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــه هــای م زندگــی در صــدر برنام
وی در ادامــه بــه اجــرای طــرح تحــول ســامت اشــاره کــرد و گفــت: بخــش هایی 
ــد در جهــت  از ایــن طــرح کــه باعــث رضایتمنــدی مــردم شــده اســت، مــی توان

امیــد بخشــی کمــک کننــده باشــد .
هاشــمی بــه موضــوع جامعه پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: ماننــد مقوله امنیــت، در 

مــورد پزشــک هــم نبایــد نــگاه امیدوارنــه و مثبت مــردم از آن ســلب شــود.
وی گفــت: بخشــی از درمــان، اعتمــاد مــردم بــه پزشــک و گــروه پزشــکی اســت و 
بایــد از ایــن موضــوع مراقبــت شــود و البتــه در ایــن زمینــه تنــدروی هایی در ســال 

هــای گذشــته صــورت گرفــت کــه مطلــوب نیســت.
ــه  ــت: هم ــرد و گف ــر ک ــه »کشــتی« تعبی ــوزه ســامت را ب ــر بهداشــت ح وزی
ــود  ــا مواضــع خ ــال و ی ــا اعم ــر کســی ب ــا سرنشــینان کشــتی هســتیم و اگ م
ــی را  ــفانه رفتارهای ــید و متاس ــد رس ــه آســیب خواه ــه هم ــد ب ــوراخ کن آن را س
شــاهد بودیــم کــه شــاید مــی شــد بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه موجــب بــی 

ــردم نشــود. ــادی م اعتم

بهــداشـــت

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

اقدامات بهداشتی در روستاها و 
شهرهای کشور

معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت، از برنامــه 5 ســاله ایــن وزارتخانــه بــرای کاهــش مــوارد ابتــا به 
ایــدز در کشــور خبــر داد و گفــت: هــدف گــذاری مــا، درمــان ۹0 درصــد مبتایــان بــه ایــدز اســت.

دکتــر علــی اکبــر ســیاری بــه دســتاوردهای حــوزه بهداشــت در دولــت یازدهم اشــاره کــرد و افــزود: 
اولویــت مــا در ایــن برنامــه روســتاها، حاشــیه شــهرها، شــهرهای زیــر 50 هــزار نفــر و همچنیــن 
توســعه و اصــاح برنامــه پزشــک خانــواده فــارس و مازنــدران بــود. در روســتاها یکــی از مشــکات 
ــی شــدن طــرح تحــول  ــا اجرای ــه ب ــود ک ــواده ب ــه پزشــک خان ــی در برنام ــود پزشــک عموم کمب
بهداشــت ایــن رقــم از 4 هــزار و ۶00 نفــر بــه ۶ هــزار و ۷00 نفــر رســید. همچنیــن ضمــن تامیــن 
ایــن تعــداد پزشــک از 2500 واحــد بهداشــتی درمانــی بهــره بــرداری شــد. 25۹0 پــروژه بهداشــتی 

درمانــی شــهری و روســتایی نیــز در دســت اقــدام اســت.
وی در ادامــه بــه بازطراحــی شــبکه بهداشــتی درمانــی شــهری در ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت: 
بخشــی از ایــن شــبکه قبــل از آغــاز طــرح تحــول بهداشــت منفعــل و غیــر فعــال بــود و پوشــش 
ــی  ــتی و درمان ــبکه بهداش ــه در ش ــای اولی ــل مراقبت ه ــرای تکمی ــود. ب ــل نب ــز کام ــی نی جمعیت
شــهری بــه ازای هــر دو تــا ســه هــزار نفــر یــک کارشــناس مراقــب ســامت پیــش بینــی کردیــم. 
همچنیــن بــرای اولیــن بــار 5۹۷ کارشــناس تغذیــه و ۸25 کارشــناس ســامت روان بــه این شــبکه 

افــزوده شــد.
ــهری  ــت ش ــر جمعی ــون نف ــروز 45 میلی ــا ام ــرد: ت ــان ک ــت بی ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــد. جمــع کل پایگاه هــای ســامت در  ــرار گرفته ان ــن ق ــه نوی تحــت پوشــش مراقبت هــای اولی
شــهر و حاشــیه شــهرها نیــز بــه 3 هــزار و ۶۶4 مــورد رســید. هــر کــدام از ایــن پایگاه هــا بــه 
ــای  ــدل مراقبت ه ــق م ــد. طب ــانی می کنن ــر خدمت رس ــزار و 500 نف ــه 12ه ــط ب ــور متوس ط
ــه  ــت ارائ ــر خدم ــزار نف ــا 50 ه ــر 20 ت ــه ازای ه ــز ب ــامت نی ــع س ــز جام ــن مراک ــه نوی اولی

می دهنــد.
ــت و  ــوزه بهداش ــت در ح ــوی وزارت بهداش ــده از س ــام ش ــات انج ــر از اقدام ــی دیگ ــیاری یک س
ــران«  ــر در ای ــر واگی پیشــگیری را تدویــن و ابــاغ »برنامــه پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــای غی
عنــوان کــرد و گفــت: امــروز ســامت مــردم از ناحیــه بیماری هــای غیــر واگیــر بــه خطــر افتــاده 
اســت. هشــت عامــل خطــر رفتــاری و چهــار عامــل بیولوژیــک کــه منجــر بــه بــروز بیماری هــای 
قلبــی، آســم، ســرطان و دیابــت می شــوند، عامــل ۷۶ درصــد مــرگ و میرهــا در کشــور هســتند. بــه 
همیــن منظــور بــرای پیشــگیری و کنتــرل ایــن مــوارد بــرای هــر شــهروند یــک پرونــده ســامت 

تشــکیل دادیــم.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ادامــه داد: طبــق برنامــه ســازمان بهداشــت جهانی تا ســال 2025 
بایــد 25 درصــد ایــن مــرگ و میرهــا کاهــش یابــد. بــه همیــن منظــور برنامــه پیشــگیری و کنتــرل 
ــه  ــن برنام ــاخت های ای ــح زیرس ــد. تصحی ــاغ ش ــن و اب ــران تدوی ــر در ای ــر واگی ــای غی بیماری ه
کــه همــان بهبــود وضعیــت شــبکه بهداشــتی و درمانــی کشــور اســت در همیــن راســتا انجــام شــد.
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تغذیه سالم و مغذی، منجر به ارتقای سالمت جامعه و 
مردم می شود. در واقع، غذای سالم می تواند از بروز 
بیماری هایی که امروزه با رشد فزاینده ای سالمت جوامع 
را تهدید می کند، جلوگیری کند. گرایش مردم به سمت 
غذاهای آماده و فست فودها، یکی از آثار صنعتی شدن 

است. مردم  زندگی 

سـالم تغـذیه 
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ســالم تغذیــه 

  طبــق یــک مطالعــه جدیــد، کودکانــی کــه رژیــم غذایــی پرکالــری و کم مغــذی داشــته و از خــوردن 
غذاهــای ســالم خــودداری مــی کننــد، از ســامت ضعیــف قلبــی برخــوردار خواهنــد بود. 

محققــان دانشــگاه مینــه ســوتا آمریــکا، هفــت فاکتور مهــم ســامت و رفتــار را بــرای تعیین ســامت 
ــدم  ــد از: ع ــور عبارتن ــت فاکت ــن هف ــد. ای ــی گیرن ــودک در نظــر م ــک ک ــروق ی ــب و ع ــده آل قل ای
مصــرف محصــوالت تنباکــو، حفظ وزن ســالم بــدن، داشــتن حداقــل روزی ۶0 دقیقه فعالیــت فیزیکی 
متوســط تــا شــدید، پیــروی از رژیــم غذایــی ســالم، و داشــتن میــزان کلســترول، فشــار خــون و گلوکز 

خــون ســالم.
جولیــا اشــتاینرگ، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »داشــتن ایــن رفتارهــای ســالم در 

اوایــل عمــر فایــده خــارق العــاده ای بــر حفــظ ســامت در طــول عمــر دارد.«
ــاز ضعیفــی از لحــاظ معیارهــای  در ایــن مطالعــه مشــخص شــد در حــدود ۹1 درصــد کــودکان امتی
رژیــم غذایــی دریافــت کردنــد و مشــخص شــد کــودکان بیــن 2 تــا 1۹ ســال حجــم زیــادی از کالری 
روزمــره شــان را از طریــق کربوهیــدرات هــای ســاده نظیــر دســرها و نوشــیدنی هــای قنــدی تامیــن 

مــی کننــد.
همچنیــن میــزان فعالیــت بدنی شــان بــرای حفاظــت از قلــب کافــی نیســت و تاثیــرات ناشــی از رژیم 
غذایــی ضعیــف و عــدم تحــرک فیزیکــی بــر وزن شــان تاثیــر گذاشــته و درصد چاقی شــان باالســت.

محققــان توصیــه مــی کننــد بــه جــای درمــان بیمــاری هــا در بزرگســالی بایــد از همــان ابتــدای تولــد 
کــودک بــه فکــر بــود و بــا رعایــت فاکتورهــای مذکــور ســامت را حفــظ کــرد.

ــه  ــد موســوم ب ــی جدی ــروه غذای ــک گ ــان، ی ــه محقق ــه گفت ب
»کتــون اســتر«ها موجــب بهبــود ورزش اســتقامتی و عملکــرد 

شــناختی مــی شــوند. 
مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه کمبریــج انگلســتان نشــان 
ــه شــکل  ــون اســتر ب ــه کت ــد موســوم ب ــاده جدی مــی دهــد م
قابــل توجهــی موجــب افزایــش اســتقامت ورزشــی، عملکــرد 
ــت  ــا در وضعی ــوش ه ــب م ــرژی در قل ــطح ان ــناختی و س ش

ــد. ــاال ش ــم کاری ب حج
ــتند  ــی هس ــک کوچک ــیمیایی ارگانی ــواد ش ــترها م ــون اس کت
کــه بــه شــیوه ای بســیار موثــر انــرژی قلــب، مغــز و ماهیچــه 
اســکلتی را تامیــن مــی کننــد. ایــن مــاده شــیمیایی معمــوال از 
طریــق بــدن و فقــط در طــول کمیابــی غــذا تولیــد مــی شــود و 
معمــوال در رژیــم هــای مــدرن غذایــی متــداول وجــود نــدارد.

ــاره مــی  ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــوری، عضــو تی ــدرو م ــر ان دکت
ــدون شــک بهبــود در عملکــرد ورزشــی و عملکــرد  ــد: »ب گوی
ــه ای  ــان حرف ــکاران و قهرمان ــه ورزش ــت هم ــناختی خواس ش
ــدی  ــتر فوای ــون اس ــل کت ــم مکم ــا امیدواری ــت. م ــان اس جه
ــه بیمــاری هــای تضعیــف  ــرای مــردم عــادی مبتــا ب هــم ب
کننــده متابولیکــی و نورولوژیکــی داشــته و موجب بهبود ســطح 

ــرژی شــود.« ــه ان ــا ب دسترســی آنه
بــه گفتــه وی، مطالعــات بیشــتر در مــورد فوایــد احتمالــی کتون 
اســتر بــر روی انســان ضــروری اســت، ولــی هنــوز آغــاز نشــده 

اســت.
بــرای ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق بــه مــدت 5 روز موش هــا را 
بــا ســه نــوع رژیــم غذایــی تغذیــه کردنــد. ســومین کالــری این 
رژیــم هــای غذایــی عبــارت بودنــد از کتــون اســتر جدیــد، یــا 

چربــی یــا کربوهیــدرات.
بــه منظــور آزمایــش اســتقامت، مــوش هــا را بــر روی دســتگاه 
تردمیــل قــرار دادنــد. بــرای آزمایــش حافظــه، مــوش هــا بایــد 

تســت مــاز را انجــام مــی دادنــد.
محققــان دریافتنــد مــوش هــای تغذیــه شــده بــا کتــون اســتر، 
جلوتــر از بقیــه مــوش هــا دویدنــد و ســریع تــر و درســت تــر از 

مــوش هــای دو گــروه دیگــر تســت مــاز را انجــام دادنــد.
ســایر تحقیقــات انجــام شــده در ایــن مطالعــه نشــان مــی دهد 
کــه رژیــم غذایــی کتون اســتر موجــب بهبــود تولیــد انــرژی در 

قلــب هــم مــی شــود.

تحقیقات جدید نشان می دهد؛

معرفی گروه غذایی موثر در بهبود استقامت و 
عملکرد شناختی

گــردش مالــی بــازار آدامــس در ایــران بالــغ بــر 1200 میلیــارد 
ــتر از واردات  ــاق، بیش ــس قاچ ــهم آدام ــه س ــت ک ــان اس توم

ــل اســت.  ــد داخ رســمی و تولی
در مراســم امضــای تفاهمنامــه همــکاری انجمــن دندانپزشــکی 
ــد،  ــدون قن ــده آدامــس ب ــد کنن ــی تولی ــا شــرکت ایران ــران ب ای
اعــام شــد کــه در ســال 201۶ میــادی ســهم بــازار آدامــس 
ــش  ــه پی ــی ک ــت. در حال ــوده اس ــارد دالر ب ــان 2۷.1 میلی جه
ــارد  ــه 32.۶ میلی ــن عــدد ب ــی مــی شــود در ســال 201۹ ای بین

ــد. دالر برس
ســهم ایــران از بــازار جهانــی آدامــس نزدیــک بــه یــک درصــد 
ــر 1200  ــغ ب ــد بال ــی ده ــان م ــا نش ــه برآورده ــت بطوریک اس

ــی آدامــس در کشــورمان اســت. ــان گــردش مال ــارد توم میلی
در حالــی کــه بــازار آدامــس ســاالنه ۶ درصــد رشــد نشــان مــی 

دهــد، ســرانه مصــرف آدامــس در آمریــکا ۶00 گــرم و در ایــران 
نزدیــک بــه 200 گــرم اســت.

همچنیــن، ۷0 درصــد بــازار آدامــس ایــران در دســت دو 
شــرکت خارجــی معــروف دنیــا اســت. در حالــی کــه ۶5 ســال 

ــم. ــرده ای ــد ک ــس تولی ــورمان آدام ــل در کش قب
ایــن در حالــی اســت کــه آدامــس خارجــی در ایــران هــر کیلــو 
ــد  ــس تولی ــد، و آدام ــی رس ــروش م ــه ف ــان ب ــزار توم 140 ه
ــی  ــه م ــان فروخت ــزار توم ــو 22 ه ــر کیل ــت ه ــه قیم ــل ب داخ

ــود. ش
بــر اســاس آمــاری کــه ارائــه شــد، گــردش مالــی بــازار قاچــاق 
ــت  ــان اس ــارد توم ــران 500 میلی ــس در ای ــی آدام ــر قانون و غی
کــه 5۷.۷ درصــد ســهم مصــرف آدامــس در کشــورمان از ایــن 

طریــق تامیــن مــی شــود.

گزارش بازار آدامس در جهان؛

سرانه مصرف آدامس هر ایرانی ۲۰۰ گرم/سهم آدامس قاچاق

محققان هشدار دادند؛

تاثیر رژیم غذایی پرکالری بر 
سالمت قلب کودکان 
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ســالم تغذیــه 

براساس نتایج جدید پژوهش ها؛

رژیم غذایی کاهش فشار خون 
مناسب برای درمان نقرس

 

بــه گفتــه محققــان، رژیــم غذایــی مناســب بــرای کاهــش فشــارخون بــه عنــوان 
درمــان غیــر دارویــی بــرای نقــرس هــم پیشــنهاد مــی شــود. 

نــام رژیــم غذایــی DASH براســاس مخففــی از ایــن کلمــات تشــکیل شــده 
 Dietary Approaches to Stop Hypertension . :اســت
ــا  ــی DASH ب ــم غذای ــد، رژی ــان می دهن ــات نش ــن کلم ــه ای ــور ک همان ط
ــری  ــدف آن، جلوگی ــده و ه ــی ش ــاال طراح ــارخون ب ــاری فش ــه بیم ــه ب توج
ــارخون  ــش فش ــه کاه ــک ب ــا کم ــاال ی ــارخون ب ــاری فش ــه بیم ــا ب از ابت

ــت. باالس
در ایــن آزمایــش بالینــی بیــش از 400 نفــر از رژیــم غذایــی DASH پیــروی 
 DASH ــی ــم غذای ــکا، رژی ــروز آمری ــاد آرت ــام بنی ــق اع ــد. طب ــی کردن م
ــح  ــب س ــی موج ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــون، ب ــار خ ــش فش ــر کاه ــاوه ب ع
اســید اوریــک هــم مــی شــود. بلورهــای اســید اوریــک موجــب بــروز نقــرس 

مــی شــوند.
بــه گفتــه محققــان، تاثیــر رژیــم غذایــی DASH بــر برخــی افــراد مبتــا بــه 
نقــرس بســیار قــوی بــوده و حتــی تطابــق تقریبــا همســانی بــا تاثیــر داروهــای 

متــداول بــرای درمــان ایــن بیمــاری دردنــاک داشــت.
یافتــه هــا بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه تغییــرات رژیمــی مــی تواننــد شــیوه 

ای موثــر و مطمئــن بــرای کاهــش ســطح اســید اوریــک باشــند.
ــز  ــر را نی ــدازه دور کم ــد ان ــی می توان ــم غذای ــن رژی ــان ای ــه محقق ــه گفت ب
ــت و بعضــی از ســرطان ها  ــاری دیاب ــه بیم ــا ب ــال ابت ــد و احتم ــر کن کوچک ت
ــن اســت کــه  ــر ای ــی DASH ب ــم غذای ــی رژی را کاهــش دهــد. محــور اصل
ــی و  ــدون چرب ــن ب ــبوس دار، پروتئی ــات س ــبزیجات، غ ــا، س ــراد از میوه ه اف
ــک  ــا و نم ــا، قنده ــرف چربی ه ــد و مص ــتفاده کنن ــتر اس ــرب بیش ــات کم چ لبنی

ــد. ــش دهن را کاه

توصیه کارشناسان تغذیه؛

مواد خوراکی سالم برای 
کاهش وزن را بشناسیم

 
کارشناســان تغذیــه یــک رژیــم غذایــی ســالم را شــامل مصــرف ســبزیجات، میــوه، آجیــل، دانــه هــا، 
غــات کامــل، لوبیــا و عــدس و همچنیــن روغــن هــا، پروتئیــن و چربــی هــای ســالم مــی داننــد. 

تغذیــه ســالم و پــاک عــاوه بــر مصــرف مــواد غذایــی مذکــور شــامل دوری از مــواد خوراکــی فــرآوری 
شــده نیــز هســت. همچنیــن در یــک رژیــم غذایــی ســالم محدودیــت مصــرف نمــک و مــواد قنــدی 

افزودنــی وجــود دارد.
ــه همــراه دارد کــه  ــادی ب ــد زی ــم غذایــی طبیعــی فوای ــروی از یــک رژی ــر کاهــش وزن، پی عــاوه ب

ــی اســت. ــی آن، عمــر طوالن ــده اصل فای
امــا بــرای بهــره گیــری از فوایــد رژیــم غذایــی ســالم و کاهــش وزن الزم اســت کــه میــزان خــوردن و 
برنامــه غذایــی تــان را تنظیــم کنیــد. هــر روز 5 تــا ۶ وعــده غــذای کــم بخوریــد. ســعی کنیــد فواصــل 
بیــن غــذا خــوردن تــان 2 تــا 3 ســاعت باشــد. همچنیــن محققــان توصیــه مــی کننــد بهتریــن زمــان 

آخریــن وعــده غذایــی ۸:30 شــب بــوده و بعــد از آن، نبایــد چیــزی خــورده شــود.
در ادامه به مواد خوراکی سالم که برای کاهش وزن مناسب هستند اشاره می شود:

غات: برنج قهوه ای، جو دوسر، نان ذرت مکزیکی، آرد بادام، آرد نارگیل
مغزیجات: پسته، گردو

پروتئین کم چرب: مرغ، بوقلمون، ماهی، لوبیا سیاه، سفیده تخم مرغ
سبزیجات: کدو مسما، آووکادو، گل کلم، اسفناج، کلم پیچ، بادمجان
میوه: آناناس، هندوانه، پرتقال، لیمو، میوه های توتی، گوجه فرنگی

روغن های سالم: زیتون، کنجد، نارگیل
لبنیات: ماست یونانی فاقد چربی، پنیر دلمه شده

موارد دیگر: پوره سیب شیرین نشده، سیر، شیر بادام شیرین نشده
ــادی آب  ــر زی ــه مقادی ــوق، روزان ــواد خوراکــی ف ــر مصــرف م ــد عــاوه ب ــه مــی کنن ــان توصی محقق

ــد. ــوه )دو وعــده( و ســبزیجات )ســه وعــده( مصــرف کنی ــدار مناســب می ــه مق بنوشــید. روزان
به جای نمک، از ادویه ها، گیاهان تازه، سرکه یا لیمو ترش استفاده کنید.

گوشت حاوی مقدار زیادی چربی اشباع شده و کلسترول است، از این رو کمتر مصرف کنید.

کارشناسان توصیه می کنند؛

درمان سردرد و حالت 
تهوع با زنجبیل

 

زنجبیــل گیاهــی مملــو از انــواع ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی 
ــی  ــک م ــی کم ــردردهای اتفاق ــان س ــه درم ــه ب ــت ک اس

ــد.  کن
ــل  ــن از زنجبی ــب چی ــه در ط ــت ک ــال اس ــش از 2000 س بی
بــرای درمــان دردهــای گوارشــی اســتفاده مــی شــود. زنجبیــل 
بــه طورطبیعــی بــه شــکل ریشــه رشــد مــی کنــد و به اشــکال 
گوناگــون قابــل خــوردن یــا نوشــیدن اســت و برای پیشــگیری 

از چندیــن بیمــاری مورداســتفاده واقــع مــی شــود.
ــب  ــه موج ــت ک ــروم اس ــم، روی، و ک ــاوی منیزی ــل ح زنجبی
افزایــش جریــان ســالم خــون مــی شــود، و در عــوض از ســرد 
ــری  ــدن جلوگی ــدازه ب ــب و عــرق کــردن بیــش از ان شــدن، ت
مــی کنــد. بــه منظــور کاهــش درد و التهــاب همچون آســپرین 
و ایبوپروفــن عمــل مــی کنــد. از اینــرو بــرای درمــان ســردرد، 

چــای زنجبیــل مــی توانــد مفیــد باشــد.

ــوع  ــت ته ــن حال ــن رفت ــه از بی ــل ب ــرف زنجبی ــاوه مص بع
کمــک مــی کنــد. محققــان بــه ۸0 دانشــجوی افســری دریایی 
ــدت 4  ــول م ــد. در ط ــا دادن ــا دارونم ــل ی ــودر زنجبی ــرم پ 1 گ
ــل مصــرف کــرده  ــی کــه زنجبی ــی، آنهای ســاعت ســفر دریای

ــد. ــزارش کردن ــری را گ ــت تهــوع کمت ــد حال بودن
زنجبیــل بــا مقابلــه بــا رســوبات چربــی کــه معمــوال در عــروق 
خونــی مشــاهده مــی شــود، بــه بهبــود سیســتم ایمنــی بــدن 
ــده را  ــی مع ــای باکتریای ــت ه ــد، عفون ــی کن ــک م ــم کم ه
کاهــش مــی دهــد و بــا ســرفه هــای بــد یــا ســوزش و خــارش 

گلــو مقابلــه مــی کنــد.
در بســیاری از زنــان، مصــرف زنجبیــل مــی توانــد بــه تســکین 
ــد.  ــک کن ــز کم ــه نی ــادت ماهان ــکمی دوره ع ــای ش درده
ــاب و  ــش الته ــی در کاه ــن داروی گیاه ــر ای ــن تاثی همچنی

ــت. ــده اس ــات ش ــارداری اثب ــوع دوره ب ــت ته حال
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توصیه کارشناسان؛

زنان برای مقابله با دیابت و بیماری 
قلبی سویا بخورند

ــه نوعــی اختــال  ــان مبتــا ب ــه زن طبــق مطالعــات مصــرف رژیــم غذایــی غنــی از ســویا ب
هورمونــی مرتبــط بــا نابــاروری در پیشــگیری از ریســک دیابــت و بیمــاری قلبــی 

کنــد.  مــی  کمــک 
محققــان دانشــگاه کاشــان ایــران در مطالعــه خــود بــه بررســی  تاثیــر ایزوفــاوون هــا، کــه 
ــی  ــدان پل ــندروم تخم ــه س ــا ب ــان مبت ــر زن ــد، ب ــود دارن ــویا وج ــی در س ــور طبیع ــه ط ب

ــد. ــتیک )PCOS( پرداختن کیس
اختــال PCOS یــک نــوع اختــال هورمونــی اســت کــه موجــب بــزرگ شــدن 
ــود.  ــی ش ــاد م ــی آن ایج ــه بیرون ــر الی ــی ب ــای کوچک ــت ه ــده و کیس ــا ش ــدان ه تخم

ــت. ــاروری اس ــی ناب ــت اصل ــال عل ــن اخت ای
زنـان مبتـا بـه PCOS، بـا ریسـک بـاالی ابتا به سـایر مشـکات سـامت نظیـر دیابت و 

بیمـاری قلبی هـم روبرو هسـتند.
ذات اهلل عاصمــی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مطالعــه 
ــود  ــه PCOS در بهب ــا ب ــان مبت ــه زن ــویا ب ــم س ــرف منظ ــد مص ــی ده ــان م ــا نش م

متابولیــک و ســامت قلبی-عروقــی شــان کمــک مــی کنــد.
یافتــه هــا نشــان داد زنانــی کــه بــه طورمنظــم ایزوفــاوون هــای ســویا را مصــرف مــی کردند 
شــاهد بهبــود در نشــانگرهای بیولوژیکــی خــود بودنــد کــه تاثیــر موثــری بــر اســتفاده بــدن از 

انســولین در جهــت فــرآوری قند داشــت.
ــانه  ــایر نش ــون و س ــولین در خ ــان انس ــزان جری ــش می ــا کاه ــویا ب ــای س ــاوون ه ایزوف
ــوع2  ــت ن ــه دیاب ــرد ب ــا ف ــع از ابت ــولین، مان ــت انس ــا مقاوم ــط ب ــی مرتب ــای بیولوژیک ه

شــوند. مــی 
همچنیــن خــوردن ســویا موجــب کاهــش ســطح تستوســترون، کلســترول مضــر LDL و تــری 

گلیســیریدها یــا چربــی هــای موجــود در خــون مــی شــود.
ایــن تحقیــق شــامل ۷0 زن بیــن رده ســنی 1۸ تــا 40 ســال بــود. بــه نیمــی از زنــان بــه طــور 
تصادفــی بــه مــدت 12 هفتــه روزانــه mg/d 50 مکمــل ایزوفــاوون ســویا و بــه نیمــی دیگر 

دارونما داده شــد.

بــه گفتــه محققــان، رژیــم غذایــی DASH نــه تنهــا مــی 
توانــد فشــارخون را کاهــش دهــد بلکــه ریســک ابتــا بــه 

بیمــاری کلیــوی را نیــز کاهــش مــی دهــد. 
یافتــه هــای محققــان دانشــکده ســامت عمومــی دانشــگاه 
ــی  ــم غذای ــد رژی ــی ده ــان م ــد نش ــز مریلن ــان هاپکین ج
مملــو از مغزیجــات آجیلــی و حبوبــات، لبنیــات کــم چــرب، 
ــبزیجات  ــا و س ــوه ه ــبوس، می ــاوی س ــل ح ــات کام غ

ــده،  ــرآوری ش ــز و ف ــت قرم ــم گوش ــزان ک ــاوی می و ح
ــا قنــد و ســدیم نــه تنهــا  نوشــیدنی هــای شــیرین شــده ب
موجــب کاهــش فشــارخون مــی شــود، بلکــه ریســک ابتــا 

بــه بیمــاری مزمــن کلیــه را هــم کاهــش مــی دهــد.
ایــن رژیــم کــه بــه رژیــم غذایــی DASH )شــیوه هــای 
ــدا  ــروف اســت، در ابت ــاال( مع ــف فشــارخون ب رژیمــی توق

ــود. ــرای کاهــش فشــارخون طراحــی شــده ب ب

کیســی ربولــز، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی 
ــف  ــد مختل ــر فوای ــاوه ب ــی ع ــم غذای ــن رژی ــد: »ای گوی
ــا  ــک ابت ــش ریس ــه کاه ــد ب ــی توان ــامت، م ــرای س ب

ــد.« ــک کن ــم کم ــه ه ــاری کلی ــه بیم ب
ــده از  ــت آم ــات بدس ــان گزارش ــه، محقق ــن مطالع در ای
ــع(  ــریان در جوام ــب ش ــک تصل ــه ARIC )ریس مطالع
را بررســی کردنــد. ایــن مطالعــه از ســال 1۹۸۷ بــا 
پیگیــری وضعیــت گروهــی متشــکل از 15,۷۹2 فــرد 
ــمالی،  ــای ش ــد، کارولین ــای مریلن ــت ه ــال از ایال میانس
ــش از  ــدت بی ــه م ــی ب ــی پ ــی س ــی س ــوتا و م ــه س مین

20 ســال آغــاز شــد.
ــن  ــن تری ــدگان دارای پایی ــد شــرکت کنن ــان دریافتن محقق
نمــره در رژیــم غذایــی DASH )کســانی کــه کمتــر مــواد 
غذایــی نظیــر میــوه، ســبزیجات و مغزیجــات و بیشــتر 
ــد( در مقایســه  ــز و نمــک مصــرف مــی کردن گوشــت قرم
 ،DASH بــا افــراد دارای باالتریــن نمــره در رژیــم غذایــی
ــوی  ــاری کلی ــه بیم ــا ب ــرض ابت ــتر در مع ــد بیش 1۶ درص

ــتند. ــرار داش ق
ــز و  ــت قرم ــرف گوش ــزان مص ــن می ــه باالتری ــرادی ک اف
ــا  ــراد ب ــتر از اف ــد بیش ــتند 22 درص ــده را داش ــرآوری ش ف
ــواد خوراکــی در معــرض  ــزان مصــرف ایــن م کمتریــن می
ــتند. ــرار داش ــه ق ــن کلی ــاری مزم ــه بیم ــا ب ــک ابت ریس

افــرادی کــه باالتریــن مصــرف مغزیجــات آجیلــی و بنشــن 
و حبوبــات را داشــتند ۹ درصــد کمتــر در معــرض ابتــا بــه 

بیمــاری کلیــه بودنــد.
ــز، دلیــل تاثیــر رژیــم غذایــی DASH بــر  بــه گفتــه ربول
حفــظ ســامت کلیــه هــا، بــه خاطــر کاهــش فشــار خــون 
ــاری  ــا بیم ــط ب ــرایط مرتب ــاال از ش ــارخون ب ــت. فش اس

کلیه اســت.

یافته های تحقیقاتی نشان می دهد؛

رژیم غذایی مناسب برای کاهش فشارخون و سنگ کلیه
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ســالم تغذیــه 

محققان اسپانیایی اعالم کردند؛

ارتباط رژیم غذایی 
پرچرب با احتمال بروز 

سرطان سینه
 

ــه از  ــه وزن ک ــاق و دارای اضاف ــان چ ــان، زن ــه محقق ــه گفت ب
رژیــم غذایــی غــرب پیــروی مــی کننــد دارای بافــت متراکــم 
ــه ســرطان ســینه در آنهــا  ــا ب ــوده و احتمــال ابت ــر ســینه ب ت

بیشــتر اســت. 
یافتــه هــای محققــان اســپانیایی نشــان مــی دهــد زنانــی کــه 
ــد  ــی کنن ــتفاده م ــد اس ــاوی قن ــرب و ح ــی پرچ ــم غذای از رژی
در مقایســه بــا زنــان پیــروی کننــده از رژیــم غذایــی مدیترانــه 
ای، 41 درصــد بیشــتر دارای ســینه هــای بــا بافــت متراکــم تــر 

هســتند.
ــی  ــز مل ــق از مرک ــم تحقی ــو تی ــوالن، عض ــا پ ــر مارین دکت

ــاره مــی گویــد: »بــه طــور  ــوژی در مادریــد، در ایــن ب اپیدمیول
ــرل  ــق کنت ــر از طری ــول عم ــب در ط ــظ وزن مناس ــی حف کل
مصــرف کالــری و کاهــش مصــرف غذاهــای پرانــرژی مهــم 

ــت.« اس
بــه گفتــه وی، رژیــم غذایــی بــه ســبک غــرب شــامل 
ــرب، و  ــر پرچ ــل، پنی ــیر کام ــرب )ش ــی پرچ ــوالت لبن محص
ــاس، ســوئیس،  ــرآوری شــده )کالب ــای ف بســتنی(، گوشــت ه
ژامبــون(، و غــات تصفیــه شــده و بــدون ســبوس )نان ســفید، 
پاســتا و برنــج ســفید( اســت. همچنیــن ســایر نمونــه هــا حاوی 
شــیرینی هــا و نوشــیدنی هــای شــیرین، فســت فودهــا )پیتــزا 

ــز و کچــاپ( اســت. ــا )مایون ــس( و ســس ه وچیپ
پــوالن در ادامــه عنــوان مــی کنــد: »زنانــی کــه از چنیــن رژیــم 
ــرض  ــد 4۶ درصــد بیشــتر در مع ــی کنن ــروی م ــذای ای پی غ

خطــر ابتــا بــه ســرطان ســینه قــرار دارنــد.«
ــت از  ــارت اس ــه ای عب ــی مدیتران ــم غذای ــت رژی خصوصی
ــی  ــیب زمین ــن، س ــبزیجات، بنش ــی، س ــاد ماه ــرف زی مص
آبپــز شــده، میــوه، زیتــون و روغــن گیاهــی و مصــرف کــم 

ــا. ــوه ه آبمی
بــه گفتــه وی، زنانــی کــه بیشــترین تبعیــت را از ایــن الگــوی 

ــه  ــا ب ــر ابت ــرض خط ــر در مع ــد 44 درصــد کمت ــی دارن غذای
ــد. ــرار دارن ســرطان ســینه ق

در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای بیــش از 3500 زن را کــه 
جــزء برنامــه غربالگــری ســرطان ســینه بیــن اکتبــر 200۷ تــا 
ــن  ــای ای ــه ه ــد. یافت ــع آوری کردن ــد جم جــوالی 200۸ بودن
مطالعــه نشــان داد رژیــم غذایــی غــرب موجــب افزایــش تراکم 
بافــت ســینه مــی شــود. افزایــش تراکــم بافــت ســینه از عوامل 

تاثیرگــذار بــر ابتــا بــه ســرطان ســینه اســت.

انجمــن قلــب آمریــکا خــوردن شــش تــا هشــت وعــده مصرف 
غــات حــاوی ســبوس را در روز توصیــه مــی کند. 

ــم  ــدن مه ــامت ب ــظ س ــرای حف ــیار ب ــل بس ــات کام غ
ــی غــات  ــه هــا و ســبوس غــات جــزء اصل هســتند. جوان
هســتند. از اینــرو گنجانــدن ایــن قســمت از مــواد خوراکــی 
ــذی  ــواد مغ ــده و سرشــار از م ــی بســیار پرفای ــم غذای در رژی

ــت. اس
غــات کامــل و حــاوی ســبوس منبــع غنــی منیزیــم معدنــی 
هســتند. منیزیــم از طریــق بالــغ بــر 300 سیســتم آنزیمــی در 
بــدن انســان اســتفاده مــی شــود. مصــرف ایــن مــاده معدنــی 
بســیار بــرای ســامت قلــب، ســامت مغــز و ســامت 

ــت دارد. ــا اهمی ــتخوان ه اس

ــاوت  ــم متف ــون باه ــم ســبوس غــات گوناگ ــوای منیزی محت
ــه ازای  ــک از ســبوس غــات ب ــم هــر ی ــزان منیزی اســت. می

ــر اســت: ــه شــرح زی ــری ب هــر 200 کال
5۶۶mg :سبوس گندم، خام
4۹4mg :سبوس برنج، خام
200mg :سبوس جو، پخته
1۹1mg :سبوس جو، خام
153mg :آرد چاودار، سیاه

150mg :آرد گندم سیاه
135mg :گندم سیاه

ــج  ــه تدری ــل ب ــات کام ــه، غ ــان تغذی ــه کارشناس ــه گفت ب
جــذب شــده و متابولیــز مــی شــوند. درحالیکــه آردهــای غات 
ــه ســرعت جــذب مــی شــوند کــه ایــن امــر  فــرآوری شــده ب

ــد خــون مــی شــود. ــه افزایــش انســولین و قن منجــر ب
مطالعــات علمــی نشــان داده انــد کــه مصــرف غــات کامــل 
از جملــه نــان، حبوبــات و پاســتا موجــب کاهــش بــروز بیمــاری 

قلبــی و بیمــاری قلبــی مرتبــط بــا مــرگ مــی شــوند.
همچنیــن در مطالعــه اخیــر محققــان مشــخص شــد افــرادی 

ــی  ــاوی ســبوس م ــده در روز غــات ح ــل ســه وع ــه حداق ک
ــگام در  ــرگ زودهن ــرض م ــر در مع ــد کمت ــد 20 درص خورن
ــک وعــده در روز غــات  ــر از ی ــرادی کــه کمت ــا اف مقایســه ب

ــتند. ــرار داش ــد، ق ــی خوردن ــل م کام
بعــاوه مصــرف ســه وعــده در روز غــات کامــل بــا کاهــش 
14 درصــدی مــرگ ناشــی از ســرطان و کاهــش 25 درصــدی 

ریســک مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی مرتبــط اســت.
همچنیــن مصــرف غــات کامــل مــی توانــد بــرای ســامت 
ــم  ــن چش ــام انجم ــق اع ــد. طب ــد باش ــم مفی ــا ه ــم ه چش
کالیفرنیــا، شــاخص گلوکــز پاییــن غــات کامــل مــی توانــد به 
کاهــش ریســک دژنراســیون ماکــوال ناشــی از ســن کــه علــت 
اصلــی از بیــن رفتــن بینایــی در افــراد بــاالی ۶0 ســال اســت، 
کمــک کنــد. همچنیــن وجــود ویتامیــن E، روی و نیاســین در 
غــات کامــل مــی توانــد بــه افزایــش ســامت عمومی چشــم 

کمــک کنــد.
ــد  ــی توان ــل م ــات کام ــرف غ ــان، مص ــه کارشناس ــه گفت ب
ــه  ــده و در نتیج ــرد ش ــتر در ف ــیری بیش ــاس س ــب احس موج

ــود. ــری ش ــه الغ ــر ب منج

کارشناسان تغذیه عنوان می کنند؛
خواص غالت سبوس دار در حفظ سالمت قلب و چشم ها

مطالعه جدید نشان می دهد؛

خطر مصرف نوشابه های انرژی زا 
برای سالمت قلب

 

یافتــه هــای مطالعاتــی نشــان مــی دهــد نوشــیدن بیــش از انــدازه نوشــابه هــای انــرژی زا مــی 
توانــد ســامت قلــب را بــه خطــر انــدازد. 

مطالعــه محققــان تنهــا بــر روی یــک مــرد چــاق 2۸ ســاله بعــد از مراجعــه بــه اورژانــس بــه دلیل 
بــاال آوردن خــون انجــام شــد. پزشــکان در زمــان معاینــه ایــن فــرد در بخــش اورژانــس متوجــه 
مــورد خاصــی نشــدند فقــط ضربــان قلــب وی بســیار ســریع و 130 ضربــان در دقیقــه بــود؛ در 

حالیکــه ضربــان عــادی قلــب بایــد ۶0 تــا 100 تپــش در دقیقــه باشــد.
بعــد از معاینــات مشــخص شــد ایــن مــرد مبتــا بــه فیبریاســیون دهلیــزی بــوده اســت. و مهم 

تــر آنکــه، ایــن بیمــار روزی دو نوشــابه انــرژی زا مصــرف مــی کــرده که بــه معنای مصــرف 320 
میلیگــرم کافئین اســت.

ــگام  ــه هن ــود ب ــز خ ــظ تمرک ــرای حف ــیفتی ب ــران ش ــجویان و کارگ ــیاری از دانش بس
ــدار  ــکان هش ــا پزش ــد. ام ــی کنن ــرف م ــرژی زا مص ــیدنی ان ــا نوش ــن ی ــتگی کافئی خس
 Red Bull، ــر ــرژی زا نظی ــای ان ــابه ه ــدازه نوش ــش از ان ــرف بی ــد مص ــی دهن م
ــب،  ــوص قل ــدن، بخص ــامت ب ــرای س ــد ب ــی توان Monster، Amp، Burnم

ــد. ــاک باش خطرن
ــن  ــاوی کافئی ــوال ح ــوه معم ــان قه ــک فنج ــه ی ــت ک ــب اس ــم جال ــه ه ــن نکت ــه ای ــه ب توج
بیشــتری نســبت بــه نوشــابه انــرژی زا اســت )۹5تــا 200 میلیگــرم در مقابــل ۷0 تــا ۸0 میلیگرم(. 
امــا نوشــیدنی هــای انــرژی زا خطــر بیشــتری داشــته و موجــب تغییــر در ریتــم ضربــان قلــب و 

افزایــش فشــارخون مــی شــوند.
اســتدالل محققــان ایــن اســت کــه ســایر مــواد تشــکیل دهنــده کــه در نوشــابه هــای انــرژی زا 

وجــود دارد نظیــر تائوریــن، نقــش اصلــی را در اســیب بــه بــدن ایفــاء مــی نمایــد.
از اینــرو محققــان بــا توجــه بــه ایــن مطالعــه مــوردی، بــر ارتبــاط بیــن مصــرف نوشــابه هــای 

انــرژی زا و مشــکات قلبــی تاکیــد مــی نماینــد.
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ســالم تغذیــه 

معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو، در 
نشســت خبــری بــه تشــریح وضعیــت حــوزه غــذا، دارو، 

تجهیــزات پزشــکی و... پرداخــت. 
رســول دینارونــد گفــت: بــه تــاش خبرنــگاران ارج می گــذارم 

و از شــما تشــکر مــی کنــم.
وی افــزود: گاهــی انعــکاس نادرســت و منفــی وجــود دارد، امــا 
ســرجمع تــاش خبرنــگاران مثبــت بــوده و ایــن را از واکنــش 

مــردم متوجــه مــی شــوم.
دینارونــد گفــت: اقداماتــی کــه در کشــور انجــام مــی شــود می 
توانــد الگــوی بیــن المللــی باشــد و ایــن مدیــون تعامــل مــا بــا 

خبرنــگاران اســت.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه داریــم وارد ســال پایانــی دولت 
ــوان کار  ــی نمــی ت مــی شــویم، افــزود: معمــوال در ســال پایان
جدیــدی شــروع کــرد و بایــد پیگیــر امــور و اصــاح کارهــای 

گذشــته بــود.
ــت:  ــی گف ــورد مســئولین فن ــذا و دارو در م ــازمان غ ــس س رئی
مســئولین فنــی افــراد مــورد اعتمــاد مــا هســتند و انتظــار مــا از 

صنعــت حمایــت از آنهاســت.
ــود داشــت  ــی وج ــراج مســئولین فن ــواردی از اخ ــزود: م وی اف

ــن موضــوع برخــورد کــرد. ــا ای کــه ســازمان غــذا و دارو ب
ــگاه  ــک ن ــت: ی ــه گف ــورد محصــوالت تراریخت ــد در م دینارون
ایــن اســت کــه تراریختــه عالــی اســت و یــک نــگاه این اســت 
کــه تراریختــه ممنــوع اســت و مــا هــر دوی این نــگاه هــا را در 

کشــور داریــم.
ــود  ــور ش ــد وارد کش ــه بخواه ــرآورده ای ک ــر ف ــزود: ه وی اف
بایــد گواهــی مصــرف در کشــور مبــدا را داشــته باشــد و 

ــد. ــت کن ــم رعای ــا را ه ــتانداردهای م اس
ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه اکثریــت ســویا در دنیــا  دینارونــد ب
ــه ای وارد کشــور شــود  ــر تراریخت ــه اســت، گفــت: اگ تراریخت

ــا باشــد. ــد رخــداد تراریختــه مــورد پذیــرش دنی بای
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا اعــام اینکــه از ابتــدای امســال 

قــرار شــد کاالی تراریختــه بایــد روی بســته بنــدی درج شــود، 
ادامــه داد: هنــوز محصــول و کشــت تراریختــه داخلــی نداریــم 

و مجــوز نگرفتنــد.
وی تاکیــد کــرد: برخــورد یــک جانبــه مثبــت و منفــی در مــورد 

تراریختــه در بیــن دســتگاه هــای نظارتــی وجــود نــدارد.
ــر  ــت: اگ ــرغ، گف ــورد خمیرم ــذا و دارو در م ــازمان غ ــس س رئی
ــدارد، اشــکالی  دامپزشــکی مــی گویــد خمیــر مــرغ مشــکل ن

ــم. ــد کنی ــازار را تایی ــه ب ــد وارد شــدن آن ب ــا بای ــا م ــدارد، ام ن

وی در مـورد سـموم شـیمیایی گفت: مـا نگرانی مـردم در رابطه 
با ایـن موضـوع را داریـم و پیگیـری جدی مـی کنیـم. کارهای 
خوبـی در جهـاد کشـاورزی انجام شـده اما نهایی نشـده اسـت. 

ایـن موضـوع با یـک بخشـنامه حل نمی شـود.
ــث  ــا بح ــم ب ــوع ه ــن موض ــورد ای ــه داد: در م ــد ادام دینارون
ــم و هــم بحــث مصــرف بیــش از حــد و هــم  قاچــاق مواجهی
اســتفاده نــا بــه جــا در زمــان نامناســب. وی افــزود: اگــر ســم در 

زمــان مناســب اســتفاده شــود، مشــکلی نیســت.

رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری؛

واکنش به سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:

۱۰۰۰ روز اول زندگی نقطه شروع 
طالیی برای سالم زیستن

 
ــرای ســالم  معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، گفــت: نقطــه شــروع طایــی ب

ــت.  ــی اس ــتن، 1000 روز اول زندگ زیس

دکتــر احمــد جنیــدی جعفــری تاکیــد کــرد: نقطــه شــروع طایــی بــرای ســالم زیســتن، 1000 
ــارداری و ۷30 روز اول  ــان دوســالگی)2۷0 روز ب ــا پای ــارداری ت روز اول زندگــی یعنــی از شــروع ب
عمــر( اســت؛ دوره ای کــه کــودکان بیشــترین تاثیرپذیــری را از محــرک هــای محیــط اطــراف 

ــد. خــود دارن
وی افــزود: تغذیــه مفیــد و موثــر در 1000 روز اول سرنوشــت ســاز اســت و بطــور مســتقیم بر روی 
ســامتی در بزرگســالی و پیــری تاثیــر داشــته و بــرای پیشــگیری از مشــکات آینــده از جملــه 

چاقــی مفــرط، دیابــت وفشــارخون بــاال ضــروری اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران تاکیــد کــرد: مــرگ و میــر ناشــی از بیماری 
ــه ی او در دو ســال اول  ــد شــده و تغذی ــوزاد متول ــا وزن ن ــری در ســن بزرگســالی ب عــروق کرون
زندگــی ارتبــاط دارد. ایــن امــر نشــانگر اهمیــت تغذیــه ســالم مــادر و مراقبتهــای دوران بــارداری، 

شــیردهی و حتــی قبــل از بــارداری اســت.
جنیــدی ادامــه داد: بــه عقیــده محققــان در ایــن دوره حیاتــی، محیــط زیســت در معنــای تغذیه ای 
اکولوژیکــی، روانــی عاطفــی، اجتماعــی، اقتصــادی ردپــای خــود را روی ژن هــا برجــا می گــذارد. 
ــد و  ــذاری کنن ــد روی کودکــی فرزندشــان ســرمایه گ ــا بای ــواده ه ــع علمــی، خان براســاس مناب

بداننــد کــه کودکــی بیشــترین تاثیــرات را دررونــد رشــد یــک فــرد دارد.
ــا اهتمــام  وی گفــت: تکامــل دوران کودکــی در رشــد یــک کــودک تاثیــر بســیار زیــادی دارد. ب
ویــژه بــه ایــن دوران مــی تــوان خیلــی از مســائلی کــه در آینــده کــودک را درگیــر مــی کنــد از 
ــا پایــان دوســالگی  ــا پایــان یــک ســالگی و ۷0 درصــد آن ت بیــن بــرد. ۶0 درصــد رشــد مغــز ت
انجــام مــی شــود و بــه ترتیــب ۸0 درصــد رشــد مغــز تــا ســن ســه ســالگی و ۹۸ تــا 100 درصــد 
رشــد مغــز تــا پایــان هشــت ســالگی مــی باشــد و ایــن نشــان دهنــده اهمیــت ایــن دوران طایی 

اســت.
جنیــدی افــزود: دانشــمندان، متخصصیــن اقتصــاد و بهداشــت توافــق دارنــد کــه ارتقــاء تغذیــه در 
طــول 1000 روز طایــی عمــر، یکــی از بهتریــن ســرمایه گــذاری هایــی اســت کــه مــی تــوان 
انجــام داد. در واقــع 1000 روز طایــی روزنــه بــی نظیــر فرصــت هــا بــرای ســاخت آینده ســالمتر 

و شــکوفایی بیشــتر آینــده اســت.
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بهترین روش مصرف میوه ها 
برای کاهش وزن

کارشناســان تغذیــه مــی گوینــد اگــر مصــرف میــوه بــه شــکل درســتی انجــام نشــود 
مــی توانــد موجــب چاقــی شــود. 

ــاوی  ــر، ح ــا و فیب ــیدان ه ــی اکس ــد، آنت ــای مفی ــن ه ــر ویتامی ــاوه ب ــا ع ــوه ه می
ــرو تعجــب آور نیســت کــه عامــل  ــری، کربوهیــدرات و قنــد هــم هســتند. از این کال

ــند. ــی باش چاق
بــه گفتــه اَبــی النگــر، متخصــص تغذیــه در کانــادا، همــه چیــز چــاق کننــده اســت و 
حتــی میــوه هــا هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. وی بــرای نحــوه درســت میــوه 

هــا بــه منظــور جلوگیــری از چاقــی، چنــد توصیــه دارد.
ــوه در هــر وعــده  ــه مصــرف می ــد نســبت ب ــه بای ــن اســت ک ــه وی ای ــن توصی اولی
توجــه داشــت. وی مصــرف دو وعــده میــوه در روز، در حــدود نصــف فنجــان از بــرش 
و قطعــات میــوه نظیــر تــوت هــا، گیــاس هــا و خانــواده ملــون هــا نظیــر هندوانــه و 

خربــزه را توصیــه مــی کنــد.
همچنیــن وی مصــرف میــوه را همــراه بــا یــک مــاده خوراکــی دیگــر پیشــنهاد مــی 
کنــد. بــه عنــوان مثــال ترکیــب مــوز بــا کــره بــادام زمینــی یــا تخــم مــرغ آب پــز؛ 
ســیب بــا دو بــرش پنیــر؛ و زردآلــو تــازه بــا مخلــوط انــواع مغزیجــات. بــه گفتــه وی 
ترکیــب ایــن مــواد مغــذی، یعنــی پروتئیــن بــا کربوهیــدرات و چربــی، بــه احســاس 

ســیری طوالنــی مــدت کمــک مــی کنــد.
ــو از آب هســتند،  ــه ممل ــه و انگــور ک ــر هندوان ــای نظی ــوه ه ــوردن می ــن خ همچنی
احســاس پــری بیشــتری در شــما ایجــاد مــی کنــد. اینهــا میــوه هــای هســتند کــه 

ــد. ــک کاســه در روز بخورن ــدازه ی ــه ان ــد ب ــراد مــی توانن اف

در همایش تغذیه با شیر مادر عنوان شد؛

نگرانی وزارت بهداشت از تبلیغات شیر 
مصنوعی/باورهای غلط از شیرخشک

 
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت گفــت: هنــوز باورهــای غلــط 

میــان مــادران و مــادر بــزرگ هــا مبنــی بــر آســانی تغذیــه نــوزاد بــا شــیر خشــک وجــود دارد. 
دکتــر محمداســماعیل مطلــق بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه سیاســتگذاران کشــورهای مختلــف بــه 
تغذیــه بــا شــیر مــادر گفــت: تغذیــه بــا شــیر مــادر کلیــد توســعه پایــدار اســت و ایــن شــعار فعالیــت 

هــای مجامــع علمــی را تضمیــن مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه تبلیغــات فــراوان در مورد شــیرهای مصنوعــی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه همچنان 

باورهــای غلــط میــان مــادران و مــادر بــزرگ هــا در مــورد تغذیــه نــوزاد از شــیر خشــک وجــود دارد.
مدیــر کل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت بــا ابــراز نگرانــی از تبلیغــات 
زیــاد شــیر خشــک و شــیرهای مصنوعــی گفــت: وزارت بهداشــت در طــول ســال، بــا برنامــه ریــزی 
ــامت در  ــول س ــرح تح ــور ط ــول مح ــه ای را ح ــا یافت ــه و ارتق ــه جانب ــای هم ــت ه ــدون، فعالی م
شــهرهای 20 تــا 100 هــزار نفــری اجرایــی کــرده اســت کــه تغذیــه بــا شــیر مــادر جایــگاه ویــژه ای 

در ایــن برنامــه هــا دارد.
وی افــزود: در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۶0 درصــد کــودکان تــا ۶ مــاه بــه طــور انحصــاری از شــیر 
مــادر اســتفاده مــی کننــد و بــه جــز شــیر مــادر از هیــچ مــاده خوراکــی حتــی آب تغذیــه نمی کننــد. در 
عیــن حــال بیــش از ۸0 درصــد کــودکان در ســال هــای اول و دوم از شــیر مــادر مصــرف مــی کنند که 

ایــن موضــوع نشــان دهنــده تمایــل بــه اســتفاده از ایــن فرهنــگ تغذیــه ای اســت.

طبــق توصیه محققــان، خــوردن ســیرخام توســط مــادر موجب 
مــی شــود کــه نــوزاد تمایــل بیشــتری بــه خــوردن شــیر ســینه 

داشــته باشد. 
مطالعــه محققــان دانشــگاه فردریــک الکســاندر آلمــان نشــان 
مــی دهــد شــیر مــادران شــیردهی کــه ســیر خــورده انــد دارای 

بــوی مشــخصی اســت کــه بــرای نــوزاد خوشــایند اســت.

ــرای  ــذا ب ــن غ ــادر بهتری ــیر م ــک ش ــدون ش ب
ــدری  ــه ق ــینه ب ــیر س ــد ش ــت. فوای ــوزاد اس ن
اســت کــه ادعــا مــی شــود از ابتــا بــه بیمــاری 
هــا و آلــرژی هــا پیشــگیری کــرده و بــر عــادات 

ــت. ــد داش ــر خواه ــم تاثی ــودک ه ــی ک غذای
طبــق مطالعــات قبلــی، نــوزادان زمانیکــه 
مادرشــان ســیر خــورده بــود، شــیر بیشــتری مــی 
خوردنــد کــه نشــاندهنده تاثیــر تحریــک کننــده 
 AMS ســیر اســت. بــه گفتــه محققــان ایــن تاثیــر ناشــی از
ــا  )آلیــل متیــل ســولفید( اســت؛ متابولیتــی کــه اولیــن بــار ب

ــود. ــی ش ــیردهی ایجــاد م ــاال در طــول ش غلظــت ب
ــد:  ــاره مــی گوی ــق، در ایــن ب ــر، عضــو تیــم تحقی ــدرا باتن آن
ــه  ــت. ب ــیر نیس ــی س ــوی اصل ــابه ب ــاً مش »AMS قطع
طورکلــی یافتــه جالــب تحقیــق مــا ایــن اســت کــه مشــتقات 

انــواع بوهــا در شــیر ســینه یافــت مــی شــود کــه متفــاوت از 
شــکل اصلــی شــان در غذاهــای مصرفــی اســت.«

ــادران شــیرده را کــه  ــم تحقیــق شــیر م ــه، تی ــن مطالع در ای
ــیر  ــل از ش ــاعت قب ــدود 2.5 س ــد ح ــورده بودن ــام خ ــیر خ س
ــادر توســط  ــدا شــیر م ــد. در ابت ــوزاد بررســی کردن ــه ن دادن ب
کارشناســان بوشناســی مــورد بررســی قــرار گرفــت و بو شــبیه 

بــه ســیر و کلــم در نمونــه هــا مشــخص شــد.
ــان  ــط کارشناس ــا توس ــت ه ــا متابولی ــی ه ــن بررس در حی
بررســی شــد و مشــخص شــد کــه AMS بــوی شــبیه بــه 
ــو هســتند. ــدون ب ســیر دارد، درحالیکــه ســایر مشــتقات آن ب

بــه گفتــه محققــان، انتقــال بــو در شــیر ســینه محــدود اســت، 
امــا ســایر بوهــا نظیــر بــوی مــادر یــا بــوی ناشــی از غــذا مــی 
توانــد تاثیــر زیــادی بــر تمایــل نــوزاد بــه شــیر خــوردن داشــته 

باشــد.

محققان توصیه می کنند؛

مادران شیرده سیر خام بخورند
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وزیـر بهداشـت گفـت: اسـتفاده بـی رویـه از فـرآورده هـای مثل 
روغـن، نمـک و شـکر سـامت مـردم را بـه خطـر مـی انـدازد و 
برازنـده کشـور مـا نیسـت کـه سـرانه مصـرف شـیر یـک سـوم 

کشـورهای اروپایـی باشـد. 
دکتر سـید حسـن هاشـمی در حاشـیه مراسـم امضای تفاهم نامه 
همـکاری بـا وزارت جهـاد کشـاورزی، بـا بیـان اینکـه مصوبات و 
تصمیمـات شـورای عالی سـامت و امنیـت غذایی که با ریاسـت 
رییـس  جمهور برگـزار می شـود را پیگیری می کنیـم، گفت: یکی 
از دسـتگاه های بسـیار مهـم و ارزشـمند در کشـور، وزارت جهـاد 
و کشـاورزی اسـت. چـرا کـه اقدامـات الزم بـرای غذای مـردم و 

آشـامیدنی ها عمدتـا در ایـن وزارتخانـه انجام می شـود.
وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی با ســامت 
گــره خــورده اســت،  افــزود: امــروز در کنــار وزیــر جهاد کشــاورزی 
و همکاران شــان بودیــم و تفاهم نامــه ای میــان وزرات بهداشــت و 
وزارت جهــاد کشــاورزی امضا شــد. بطوریکــه اقدامــات چند ماهه 
گذشــته کــه کاری فشــرده در قالــب کارگروه هــای متعــدد بــوده، 
در قالــب یــک تفاهم نامــه امضــا شــد و اجــرا می شــود. بــر ایــن 
ــات ایــن تفاهم نامــه،  ــب اجــرای مصوب ــم در قال اســاس امیدواری
شــاهد اجــرای مصوبــات شــورایعالی ســامت و امنیــت غذایــی 
هــم در حــوزه مــواد غذایــی پروتئینــی و هــم در حــوزه غــات و 

نباتــات باشــیم و توافقــات انجــام شــده، عملیاتــی شــود.
هاشـمی، هـدف از این تفاهم  را حفظ سـامت مردم و پیشـگیری 
از بیماری هـا دانسـت و ادامـه داد: البتـه بخشـی از ایـن کار هم در 
دسـت خـود مردم اسـت کـه بایـد سفره شـان را بـه سـفره نیاکان 
نزدیکتـر کننـد. در حـال حاضـر بسـیار بد اسـت که مصرف شـیر 
ما در کشـور یک سـوم دنیا باشـد یـا از سـبزیجات و غـات کمتر 
اسـتفاده کنیـم. بایـد توجـه کـرد کـه لبنبـات به رشـد کـودکان و 

کاهـش بیماری هـا کمـک می کنـد و غـذا بسـیار مهم اسـت.
وی در پاسـخ به سـئوالی درباره شـایعاتی که در حوزه مـواد غذایی 
در کشـور مطـرح مـی شـود، اظهـار کـرد: دربـاره سـامت مـواد 
غذایـی،  نکتـه مهـم ایـن اسـت که مـردم بایـد بـاور کنند کـه ما 
دروغ نمی گوییـم. در ایـن صورت شـایعه اثرگذار نیسـت. ما نهایت 
تاشـمان را انجـام داده ایم تا به مـردم دروغ نگوییـم و آنچه را که 

واقعـا وجـود دارد را بـه مردم اعـام کنیم.
هاشـمی ضمن ابراز امیدواری نسـبت به ایجـاد این بـاور در مردم،  
گفـت: البته شـایعه در حـوزه غذا همـواره وجـود دارد. بـه طوریکه 
همواره یکی از مشـکات عمـده در اروپـا و آمریکا شـایعات حوزه 
غـذا اسـت. در عین حـال باید توجـه کرد که  بسـیاری از شـایعات 
صحـت ندارند؛ چرا که وزارت جهاد و کشـاورزی، وزارت بهداشـت، 
سـازمان اسـتاندارد و... نظارت هایشـان را در ایـن حـوزه اعمـال 

می کننـد.
وی بـا بیـان اینکه البته این هم  درسـت نیسـت کـه بگوییم اصا 
مشـکلی وجود ندارد، بلکه مشـکل هسـت و افراد متخلف هستند، 
ادامـه داد: در ایـن حـوزه قاچـاق وجـود دارد، اما تاش دسـتگاه ها، 
مراقبـت از سـامت مردم بـوده و مصوبات شـورایعالی سـامت و 

امنیـت غذایی نیز در همین راسـتا اسـت.
ــه تــاش وزارت جهــاد کشــاورزی هــم در  ــا اشــاره ب هاشــمی ب
قالــب ســازمان دامپزشــکی و هــم در جهــت دفــع آفــات و حفــظ 
نباتــات، اظهــار کــرد: در عیــن حــال مســئولیت ایــن وزارتخانــه 
ــا و  ــزان آنه ــد،  می ــتفاده می کن ــه اس ــمومی ک ــوع س ــاره ن درب
منبــع تهیــه ســموم بســیار ســنگین اســت و ایــن اقدامــات کمک 

ــی نداشــته باشــند. ــردم نگران ــا م ــد ت می کن
ــار و  ــه رفت ــد در زمین ــردم بای ــان اینکــه م ــا بی ــر بهداشــت ب وزی
ــد  ــه 50 درص ــت: اینک ــند، گف ــران باش ــان نگ ــبک زندگی ش س
ــت و  ــه نیس ــر وزارتخان ــد، تقصی ــه وزن دارن ــور اضاف ــردم کش م

ــت. ــردم اس ــود م ــت خ دس

هاشـمی در پاسـخ به سـوال دیگری درباره محصـوالت تراریخته 
و چگونگـی واردات آنهـا به کشـور، گفـت: اوال باید توجـه کرد که 
محصـوالت تراریختـه به طـور کل در دنیـا محکوم نیسـت، بلکه 
علمی اسـت که فوایـد و معایب خاص خـود را دارنـد. در عین حال 
ایـن محصـوالت هم مزایـا و مـوارد مصـرف حمایتی دارنـد و هم 
دارای مضراتـی هسـتند که باید از آنهـا جلوگیر ی شـود. به عنوان 
مثـال مخـازن ژنتیکی مـا در حـوزه غـات کاما طبیعی اسـت و 

اجـازه نمی دهیـم که آلودگـی بـرای آنها ایجاد شـود.
وی افـزود: البتـه ممکـن اسـت کارهای تحقیقاتـی در ایـن زمینه 
انجـام شـود کـه مـا ایـن تحقیقـات را روی حیوانـات و وزارت 
کشـاورزی روی گیاهـان و نباتـات انجام می دهیم و بـرای حرکت 
در مرزهـای دانـش  باید ایـن مطالعـات تحقیقاتی را انجـام دهیم. 
امـا نباید بـه دروغ بگوییم کـه اینها را سـر سـفره مـردم آورده ایم.

ــه کامــا  ــان اینکــه واردات محصــوالت تراریخت ــا بی هاشــمی ب
ــز  ــه ج ــذا و دارو  ب ــازمان غ ــه داد: س ــرل اســت، ادام تحــت کنت
روغــن، ذرت و ســویا، اجــازه ورود محصــول تراریختــه دیگــری را 
نمی دهــد و ایــن محصــوالت هــم بــه صــورت مکــرر آزمایــش 
می شــوند. در ســطح عرضــه نیــز فقــط در مــورد یــک نــوع پنبــه 

محصــوالت تراریختــه وجــود دارد.
وی تاکیـد کـرد: بنابرایـن دربـاره تراریخته هـا مـا حتما بـا افرادی 
کـه مخالفنـد، همراهیم با موافقـان این محصوالت نیـز به صورت 
مشـروط همـراه می شـویم. بـر ایـن اسـاس نـه وزارت بهداشـت 
و نـه وزارت جهـاد و کشـاورزی  و نـه دولـت، بـه طـور عـام ایـن 
محصـوالت را نفی یا حمایت نمی کنیـم و در مواردی که اسـتفاده 
از ایـن محصوالت مفید اسـت اجازه ورودشـان را می دهیـم، اما در 

مـوارد مضـر آنهـا را منـع می کنیم.
هاشـمی با بیـان اینکه از 10 سـال پیش روغـن، ذرت و سـویا وارد 
کشـور می شـده و حاال اگر بخواهیم این محصـوالت را به صورت 
غیرتراریختـه وارد کنیـم،  ممکن اسـت پیـدا نکنیم و یـا به چندین 
برابر قیمت باشـد، گفت: دربـاره محصوالت تراریخته طی هشـت 
تا 10 سـال گذشـته هیـچ اتفاق جدیدی در کشـور رخ نداده اسـت. 
از طرفـی در سـال 2005 تحقیقـی در زمینـه برنج هـای تراریخته 
انجـام شـد، اما به ایـن معنی نیسـت که ایـن محصـوالت را  وارد 
بـازار کرده انـد. بلکه در طی 10 سـال گذشـته هیچ اتفـاق جدیدی 

در حـوزه تراریخته در کشـور رخ نداده اسـت.
وی دربــاره پیشــنهاد وزارت بهداشــت مبنــی بــر کاهــش قیمــت 
ــر  ــنهاد دکت ــت: پیش ــکر، گف ــون ش ــاری چ ــوالت زیان ب محص
دینارونــد بــود کــه محصــوالت زیــان آور را ارزان در اختیــار مــردم 
قــرار ندهیــم. در ایــن زمینــه اگــر بنــا باشــد اقدامــی را آغــاز کنیم 

بایــد اول از ســیگار شــروع کنیــم.
وزیــر بهداشــت بــا مهــم برشــمردن نقــش تغذیــه بــر ســامت 

مــردم افــزود: اســتفاده بــی رویــه از مــوادی مثــل روغــن، نمک و 
شــکر ســامت مــردم را بــه خطــر مــی انــدازد و برازنده کشــور ما 
نیســت کــه ســرانه مصــرف شــیر یــک ســوم کشــورهای اروپایی 
ــن طــور گوشــت  ــل فیبرهــا و همی ــوادی مث باشــد و مصــرف م
ــل رســیده  ــه حداق ــون ب ــوده، اکن ــا ب ــان کــه در فرهنــگ م آبزی
باشــد و البتــه مــا بایــد کاری بکنیــم کــه مــردم بتواننــد ایــن مواد 

را بــر ســر ســفره هــای خــود داشــته باشــند.
وی گفــت: متاســفانه مــا شــاهد ایــن موضــوع هســتیم که ســفره 
ــامت  ــی از س ــد ول ــته ان ــر از گذش ــن ت ــا رنگی ــروز م ــای ام ه

کافــی برخــوردار نیســتند.
هاشــمی در ایــن مــورد افــزود: در عیــن حالــی کــه مــا این مــوارد 
را بــه مــردم گوشــزد مــی کنیــم، مــی دانیــم کــه بخــش هایــی 
ــش  ــه اســت نق ــت و وزارتخان ــا در دول ــود م ــه خ ــوط ب ــه مرب ک

بســیار مهــم تــری در حفــظ ســامت مــردم دارد.
ــم  ــا در تصمی ــد کــه م ــردم انتظــار دارن وی خاطرنشــان کــرد: م
ســازی هــای کان بــه فکــر آنهــا باشــیم و حفــظ ســامت آنــان 

را در نظــر بگیریــم.
وزیر بهداشـت همچنین با اشـاره به تغییر سـبک زندگی مـردم در 
اسـتفاده از مواد غذایی گفت: متاسـفانه سـفره های مـا امروز رنگ 
سـامت گذشـته را ندارد و استفاده مکرر از فسـت فودها، عوارضی 

ماننـد کبد چـرب را برای ما بـه همراه داشـته اند.
هاشـمی همچنیـن با اشـاره بـه فعالیـت هـای مفیـد وزارت جهاد 
کشـاورزی عنـوان کـرد: کارهایـی کـه در ایـن وزارتخانـه در این 
مـدت انجـام شـده اگرچـه به چشـم نمـی آیند ولـی نقش بسـیار 
مهمـی در بهبـود وضعیـت گذشـته داشـته اسـت؛ پیش تـر از این 
در مـورد سـموم زراعـی، کیفیـت و نوع آنهـا نظارت خاصـی وجود 
نداشـت امـا در حـال حاضـر محـل توزیـع غیر مجـاز سـموم دفع 
آفـات از بیـش از 4 هـزار مـورد بـه نزدیـک به یـک چهـارم مورد 

کاهـش پیـدا کـرده که ایـن دسـتاوردی بسـیار مهم اسـت.
وزیر بهداشـت با اشـاره به بهبود وضعیت واردات سـموم به کشـور 
بعـد از توافـق برجام گفت: بـا تاش هـای رییس جمهـور و دکتر 
ظریف دیگـر نمی توانیم بهانـه ای در این مورد داشـته باشـیم؛ در 
عین حـال من فکر نمـی کنم که اوضـاع کنونی بحرانـی و نگران 
کننـده باشـد و ما باید بـه فکر پیـدا کردن گلـوگاه ها و تـاش در 
جهـت رفـع آنها باشـیم؛ مـا در عین حـال که مـردم را با شـایعات 
نگـران نمی کنیـم، باید اطاعات را نیز به شـکل شـفاف در اختیار 
آنهـا قرار دهیـم بنابراین باید در رسـانه ها بهتر از ایـن عمل کنیم.

هاشـمی با اشـاره به فعالیت های وزارت جهاد کشـاورزی در حوزه 
دامپزشـکی کشـور گفت: اگـر بتوانیم در ایـن حوزه نیـز همکاری 
هایـی مانند آنچـه با سـازمان حفـظ نباتات داریم، داشـته باشـیم، 
بسـیار مطلـوب خواهـد بود؛ مـا نباید بـا هم رقابـت کنیم زیـرا هر 
دو یـک هـدف را دنبال می کنیم برای رسـیدن بـه نتیجه مطلوب 

نیازمنـد همکاری و همدلی اسـت.
وزیــر بهداشــت در ایــن مــورد افــزود: موفقیــت مــا در ایــن امــور 
در گــروی همــکاری بــا یکدیگــر اســت زیــرا در بســیاری مــوارد 
مشــترک هســتیم و انتظــار ایــن اســت کــه کارهــا بــا رفاقــت و 

درایــت کارهــا را پیــش ببریــم.
ــن  ــا همــکاری بیشــتر بی ــداواری کــرد کــه ب ــراز امی هاشــمی اب
بخشــی، واکســن هــای انســانی در انیســتیتو پاســتور و واکســن 

ــد شــوند. ــه و تولی ــی در موسســه رازی تهی هــای دام
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه حضــور بیــش از 40 هــزار نیــروی 
بهــورز و مراقــب ســامت از روســتاها تــا حاشــیه شــهرها خطاب 
ــه وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: ایــن نیروهــا مــی تواننــد در  ب
ــوان  ــه عن ــات ب ــع آف راســتای ســاماندهی اســتفاده از ســموم دف
ــاد  ــا وزارت جه ــه ب ــن زمین ــد و در ای ــل کنن ــما عم ــربازان ش س

کشــاورزی همــکاری داشــته باشــند.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛ 
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ــال  ــا س ــر ت ــرد: حداکث ــد ک ــذا و دارو، تاکی ــازمان غ ــس س رئی
ــید  ــدی از اس ــچ درص ــزودن هی ــازه اف ــا اج ــتاندارد م 1404 اس

ــد داد.  ــی را نخواه ــوالت غذای ــس در محص ــرب تران چ
ــر دو  ــت ه ــگاه مثب ــه ن ــاره ب ــا اش ــد ب ــول دینارون ــر رس دکت
ســازمان در جهــت هماهنگــی و حــل مشــکات مــردم اظهــار 
ــن وزارت  ــات بی ــوزه تعام ــی در ح ــه عطف ــروز نقط ــرد:  ام ک
ــه  ــم ک ــت و امیدواری ــتاندارد اس ــی اس ــازمان مل ــت وس بهداش
بــا ایــن تفاهمــات، مــوازی کاری هــا کمتــر شــده و بــه حداقــل 

ــد. برس
ــا  ــترک ب ــای مش ــکاری ه ــا در هم ــه بعض ــان آنک ــا بی وی ب
تداخــل اقدامــات بیــن دو ســازمان مواجــه می شــدیم و نتیجــه 
آن سوءاســتفاده برخــی افــراد از ایــن فضــا یــا تحمیــل هزینــه 

ــود. ــر تولیــد کننــدگان و تجــار ب اضافــی ب
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه مــوارد توافق شــده در 
تفاهــم نامــه ادامــه داد: تمــام موسســاتی کــه بــه موجــب قانون 
موظفنــد کــه دارای مســئول فنــی از ســوی وزارت بهداشــت یــا 
مدیــر کنترل کیفیــت از طــرف ســازمان ملی اســتاندارد باشــند، 
پــس از تاییــد از ســوی دو ســازمان، مــورد قبــول ســازمان دیگر 

ــد بود. ــز خواه نی
وی افــزود: مــا در نهایــت نگاه مــان ایــن اســت کــه در تدویــن 
ــم و در  ــک کنی ــتاندارد کم ــی اس ــازمان مل ــه س ــتاندارد ب اس
ــازمان مشــخص  ــر دو س ــف ه ــتانداردها وظای ــر اس ــارت ب نظ
ــوع  ــک موض ــرای ی ــوازی کاری ب ــاره کاری و م ــود و دوب ش

ــرد. ــورت نگی ــاص ص خ
ــان اینکــه بیشــترین ســهم قاچــاق  ــا بی ــد همچنیــن ب دینارون
کاال مربــوط بــه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی اســت، اظهــار کرد: 
تخمیــن مــا این اســت کــه 50 درصــد از بــازار ایــن محصوالت 
از بــازار قاچــاق تامیــن مــی شــود کــه در ایــن موضــوع بیــم آن 

مــی رود کــه محصــوالت وارد شــده بــه صــورت غیــر رســمی و 
تقلبــی باشــند؛ بطوریکــه تشــخیص آنهــا کار ســاده ای نخواهد 
بــود و مــردم نیــز قطعــا نمی تواننــد اجنــاس تقلبــی را از اصیــل 

تشــخیص دهنــد.
ــرای  ــه برنامــه ســازمان غــذا و دارو ب ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
کاهــش نمــک، اســید چــرب ترانــس و شــکر در مــواد غذایــی 
ــن  ــی ای ــتانداردهای مل ــاس اس ــن اس ــر ای ــرد: ب ــح ک تصری
محصــوالت در حــال اصــاح اســت و در برخــی مــوارد از جمله 
کاهــش نمــک و شــکر در چنــد محصــول اجرایی شــده اســت.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو تاکیــد کــرد: هرجایــی کــه اصــاح 
اســتاندارد ملــی زمــان بــرد و مــا نتوانیــم صبــر کنیــم، ضوابــط 
ــن  ــا ای ــود و م ــاح می ش ــا اص ــازمان م ــی س ــتی و فن بهداش
اختیــار را داریــم کــه قبــل از اســتاندارد، ســقف اســتفاده از برخی 
ــن  ــی پایی ــوالت غذای ــان را در محص ــیب رس ــای آس کااله

ــم. بیاوری
وی در عیــن حــال گفــت: البتــه بــر اســاس تفاهــم بــا ســازمان 
ــه پیشــنهادات  ــان رســیدگی ب ــرار شــده زم ــی اســتاندارد ق مل
اصــاح اســتاندارد کــه از ســوی وزارت بهداشــت مطــرح 
ــازمان  ــاه س ــه م ــرف س ــا ظ ــه و نهایت ــش یافت ــود، کاه می ش

ــد. ــب کن ــا را اصــاح و تصوی ــتاندارد آنه ــی اس مل
ــرب  ــید چ ــتفاده از اس ــورد اس ــه در م ــان اینک ــا بی ــد ب دینارون
ترانــس در حــال نزدیــک شــدن بــه رقــم صفــر هســتیم، اظهار 
ــزودن  ــازه اف ــا اج ــتاندارد م ــال 1404 اس ــا س ــر ت ــرد: حداکث ک
هیــچ درصــدی از اســید چــرب ترانــس در محصــوالت غذایــی 

ــد داد. را نخواه
ــر  ــارت ب ــر نظ ــی ب ــئوالی مبن ــه س ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
تجهیــزات پزشــکی مــورد اســتفاده در مراکــز پزشــکی کشــور 
ادامــه داد: آن دســته از تجهیــزات پزشــکی کــه مشــمول 

اســتاندارد اجبــاری هســتند را ســازمان ملــی اســتاندارد کنتــرل 
مــی کنــد امــا تمامــی تجهیــزات پزشــکی شــرط ورودشــان به 
مراکــز درمانــی، چــه تولیــدی باشــند چــه صادراتــی، ثبــت در 
ســازمان غــذا و دارو و بررســی آنهــا توســط این ســازمان اســت.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره قاچــاق تجهیــزات پزشــکی 
ــود دارد و  ــا وج ــاق فع ــازار قاچ ــال ب ــر ح ــه ه ــت: ب ــز گف نی
نمی تــوان بــه آســانی جلــوی آنــرا گرفــت، امــا کاالهــای وارد 
شــده بــه صــورت غیــر رســمی بــا ســامانه ردیابــی، رهگیــری و 

کنتــرل اصالــت در حــال شناســایی هســتند.
ــزات پزشــکی  ــرل قیمــت در بحــث تجهی ــه وی، کنت ــه گفت ب
ــت  ــه قیم ــت؛ بطوریک ــت اس ــد وزارت بهداش ــورد تاکی ــز م نی
ــه  ــبت ب ــتان ها نس ــکی در بیمارس ــرف پزش ــزات پرمص تجهی

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه ــال 13۹2، 35 درص س

ســالم تغذیــه 

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

حذف اسید چرب ترانس از محصوالت غذایی 

ــت:  ــوم پزشــکی گف ــس فرهنگســتان عل رئی
مــادران شــیرده، اصــا رژیــم غذایــی نگیرنــد 
و در دوران شــیردهی تغذیــه مناســب و خــواب 

کافــی داشــته باشــند. 
دکتــر علیرضــا مرنــدی اظهارداشــت: مادرانــی 
ــچ  ــه هی ــد ب ــرار دارن ــه در دوره شــیردهی ق ک
عنــوان نبایــد رژیــم غذایــی بگیرنــد زیــرا هــر 
انــدازه کــه میــزان انــرژی و وزن مــادر شــیرده 
ــوزاد  ــیر و وزن ن ــت ش ــر کیفی ــود ب ــم ش ک
ــادران شــیرده الزم  ــود. م ــد ب ــذار خواه تاثیرگ

اســت خــواب کافــی نیــز داشــته باشــند.
ایــن متخصــص کــودکان و فــوق تخصــص 
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوزادان در ادام ن
ــوزه  ــردم در ح ــی م ــش و آگاه ــای دان ارتق
ــای تجــاری و  ــرکت ه ــزود: ش ســامت، اف
ســازنده هــای کاالهــای پزشــکی در برخــی 
ــن  ــردم و همچنی ــوارد از کــم آگاهــی م از م
کادر پزشــکی بهــره مــی گیرنــد و با شــایعه، 
دانســته هــا و باورهــای اشــتباه را بــه مــردم 
القــا مــی کننــد. بنابرایــن مهمتریــن وظیفــه 

ــش  ــش دان ــامت افرای ــام س ــربازان نظ س
مــردم و همچنیــن کادر پزشــکی کشــور 
اســت تــا پزشــکان نیــز بــا دقــت، اطاعــات 
ــه ســمت باورهــای  ــا ب ــد ت روز را رصــد کنن

ــد. ــط نرون غل
ــرای نهادینــه  ــدی در خصــوص اقــدام ب مرن
ــادر اظهارداشــت:  ــا شــیر م ــه ب کــردن تغذی
در ســالهای اول انقــاب اســامی متاســفانه 

مصــرف شــیر خشــک بــه شــدت همچــون 
ــه  ــن ب ــود. بنابرای ــج ب ــورها رای ــایر کش س
ــف  ــرق مختل ــم کــه از ط ــال آن بودی دنب
ــه  ــه ب ــردم و جامع ــامت م ــتای س در راس
ــه  ــدام ب ــودکان اق ــادران و ک ــوص م خص
ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر کنیــم. از ایــن 
ــزار  ــی را برگ ــات مختلف ــاتید جلس ــا اس رو ب
و برنامــه ریــزی کردیــم. بــه کادر پزشــکی، 
ــوزش  ــردم و... آم ــجویان، م ــاتید، دانش اس

ــم.  ــه کردی ــای الزم را ارائ ه
با حضور اســاتید، کادر پزشــکی و پرســتاران در 
سراســر کشــور کارگاه هــای آموزشــی برگــزار 
ــیما  ــدا و س ــیر ص ــن مس ــه در ای ــم ک نمودی
کــه همــواره در هــر اقــدام فرهنگــی در حــوزه 
ســامت بــا گســتردگی فــراوان وارد شــده اند؛ 
در آن زمــان نیــز خــارق العــاده وارد می شــوند 
و نقــش بســزایی در ایــن زمینــه داشــتند. 
ــل  ــر در نس ــه تغیی ــه ب ــا توج ــز ب ــروز نی ام
مــادران، کادر پزشــکی و ... نیازمنــد تــداوم 

ــتیم. ــا هس ــوزش ه آم

یک فوق تخصص نوزادان؛

مادران شیرده رژیم غذایی نگیرند/ سودجویی شرکت های تجاری
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کارشــناس ارشــد ســازمان غــذا و دارو، نســبت بــه مــواد 
مصرفــی در تهیــه شــکات هــا، توضیحاتــی ارائــه داد. 

ــکات  ــه ش ــگام تهی ــت: هن ــد گف ــور احم ــره پ ــدس زه مهن
حتمــا بــه قســمت مــواد متشــکله آن توجــه شــود و بــا دیــدن 
کلمــه CBS یــا روغــن جانشــین کــره کاکائــو بدانیــد کــه در 
ــاید  ــه ش ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــتقاتی اس ــرآورده  از مش ــن ف ای

ــرای ســامتی مضــر باشــد. ب
وی افــزود: شــکات فــرآورده ای اســت که بایــد در تهیــه آن از 
کــره کاکائــو اســتفاده شــود. کــره کاکائــو طــی چندیــن مرحلــه 

فرآینــد از دانــه کاکائــو اســتخراج می شــود.
پوراحمــد گفــت: عمــده اســید چــرب شــکات، اســید چــرب 

اســتئاریک اســت کــه تقریبــا خنثــی اســت.
کارشــناس ارشــد تغذیــه اداره  نظــارت و ارزیابــی مــواد غذایــی 
ــه  ــذا و دارو در ادام ــازمان غ ــی س ــأ گیاه ــا منش ــامیدنی ب و آش
ــد  ــو بای ــره کاکائ ــد ک ــش از 1۸ درص ــکات بی ــت: در ش گف

اســتفاده شــود و بــا توجــه بــه نــوع محصــول تولیــدی، از پــودر 
کاکائــو، شــیر خشــک، شــکر، مغزهــای خوراکــی و... اســتفاده 

مــی شــود.
پوراحمــد اظهــار داشــت: آنچــه اهمیــت دارد، لــزوم اســتفاده از 
کــره کاکائــو اســت و تولیــد شــکات بــا کــره کاکائــو فرآینــد 
پیچیــده و ظریــف اســت و مســتلزم تکنولــوژی و دانــش فنــی 
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــه قاب ــال حاضــر نکت اســت و در ح
قیمــت کــره کاکائــو و تکنولــوژی اســتفاده از آن برخــی تولیــد 
کننــدگان اقــدام بــه تولیــد محصولــی شــبیه بــه شــکات ولی 
بــا اســتفاده از روغــن جانشــین کــره کاکائــو کــه بــرای قلــب و 

عــروق مضــر اســت، اســتفاده مــی کننــد.
وی اظهــار داشــت: ایــن محصــول ارزان تــر و بســیار ســاده تــر 

تهیــه مــی شــود.
ــه  ــا ب ــکات حتم ــه ش ــگام تهی ــرد: هن ــه ک ــد توصی پوراحم
ــه  ــدن کلم ــا دی ــود و ب ــه ش ــکله آن توج ــواد متش ــمت م قس

CBS یــا روغــن جانشــین کــره کاکائــو بدانیــد کــه در ایــن 
فــرآورده  از مشــتقاتی اســتفاده شــده اســت کــه شــاید بــرای 
ســامتی مضــر باشــد  و بــا دانــش و آگاهــی نســبت بــه خریــد 

ــد. ــدام نمایی اق

کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو،

مراقب»شبه شکالت ها«باشید/ روغن جایگزین کره کاکائو

ســالم تغذیــه 

محققان توصیه می کنند؛

مصرف بادام زمینی سالمت 
قلب را تضمین می کند

بــه گفتــه محققــان، مصــرف بــادام زمینــی از قلــب محافظــت کــرده و 
ریســک ابتــا بــه بیمــاری عــروق کرونــر را کاهــش مــی دهــد. 

مصــرف روزانــه بــادام زمینــی فوایــد زیــادی بــرای ســامت دارد کــه از 
آن جملــه مــی تــوان بــه حفــظ ســامت قلــب تــا تامیــن مــواد مغــذی 
فــراوان بــرای بــدن و کاهــش ریســک بیمــاری عــروق کرونــر در جهــت 

کنتــرل چاقــی اشــاره کــرد.
بـه گفتـه محققـان، بـادام زمینی عـاوه بـر محتـوای چربی مونواشـباع 
نشـده، حـاوی سـایر مـواد مغـذی نظیـر ویتامیـن E، فـوالت، پروتئین 
و منگنـز اسـت کـه همگـی موجـب بهبـود سـامت قلـب مـی شـوند.

ــی از  ــی غن ــادام زمین ــد ب ــی دهن ــد نشــان م ــات جدی شــماری از مطالع
آنتــی اکســیدان نیــز هســت و زنانی کــه حداقــل در هفتــه 30 گــرم بادام 
زمینــی یــا کــره بــادام زمینــی مــی خورنــد 25 درصــد کمتــر در معــرض 

ریســک ابتــا بــه ســنگ کیســه صفــرا هســتند.
بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه، مــی تــوان بــا مصــرف کــره بــادام زمینــی 
ــا گنجانــدن آن در ســاالدها و پیــش غذاهــا، مصــرف  ــه جــای کــره ی ب

منظــم بــادام زمینــی را حفــظ کــرد.
ــار در  ــل دو ب ــه حداق ــرادی ک ــان، اف ــه متخصص ــه گفت ــن ب همچنی
هفتــه مغزیجــات آجیلــی مــی خورنــد، کمتــر از دیگــران دچــار اضافــه 

ــی شــوند. وزن م

به گفته محققـان، مصرف گوشـت قرمز به عنـوان منبع 
اصلی پروتئیـن می تواند موجب کوتاه شـدن عمر شـود. 
محققــان عنــوان مــی کنند افــرادی کــه بیشــتر پروتئین 
موردنیــاز بــدن شــان را از طریــق منابــع گیاهــی تامیــن 
ــادی  ــا کســانی کــه مقــدار زی مــی کننــد در مقایســه ب
پروتئیــن حیوانــی مصــرف مــی کننــد، کمتــر در معرض 

ریســک مــرگ زودهنــگام هســتند.
ــم  ــونگ، عضــو تی ــگ س ــگ یان ــر مین ــه دکت ــه گفت ب
تحقیــق از دانشــگاه هــاروارد بوســتون، تمــام پروتئیــن 
های حیوانی دارای ریســک مشــابه و یکســانی نیســتند.

محققــان عنــوان مــی کننــد بســیاری از مصــرف 
کننــدگان گوشــت قرمــز دارای عــادات ناســالم غذایــی 
نظیــر مصــرف نوشــیدنی هــای الکلــی و ســیگار 

ــتند. ــم هس ــیدن ه کش
ــم  ــا دریافتی ــد: »م ــی کن ــوان م ــه عن ــونگ در ادام س
پروتئیــن موجــود در گوشــت قرمــز، بخصــوص گوشــت 
ــرگ  ــا م ــی ب ــاط تنگاتنگ ــده، ارتب ــرآوری ش ــز ف قرم
ــن  ــرغ چنی ــا م ــی ی ــن ماه ــا پروتئی ــگام دارد. ام زودهن

ــد.« ــی ای ندارن ویژگ
یافتــه هــای ایــن تحقیــق مزایــای گنجانــدن پروتئیــن 
ــر  ــوارد زی ــه را م ــی روزان ــم غذای گیاهــی بیشــتر در رژی

عنــوان مــی کنــد:
-پژوهشــگران دریافتنــد بــه ازای هــر 3 درصــد افزایش 
در مصــرف پروتئیــن گیاهــی در رژیــم غذایــی روزانــه، 
شــرکت کننــدگان شــاهد کاهــش 10 درصدی ریســک 
ــه هــر دلیــل و کاهــش 12 درصــدی ریســک  مــرگ ب

مــرگ قلبــی بودنــد.
-بـه ازای هـر 10 درصـد افزایـش در مصـرف پروتئیـن 
حیوانـی در روز، شـرکت کننـدگان 2 درصـد افزایـش 
ریسـک مرگ بـه هـر دلیـل و ۸ درصد افزایش ریسـک 

مـرگ ناشـی از مشـکات قلبـی را تجربـه کردنـد.
-جایگزینــی 3 درصــد کالــری حاصــل از پروتئیــن 

حیوانــی بــا پروتئیــن گیاهــی موجــب کاهــش ریســک 
مــرگ زودهنــگام مــی شــود کــه بــه میــزان آن بــه نوع 

ــن شــده بســتگی دارد. ــی جایگزی ــن حیوان پروتئی
-یافتــه هــا نشــان داد اگــر افــراد گوشــت قرمز فــرآوری 
شــده کمتــری بخورنــد بــا کاهــش 34 درصــدی مــرگ 
ــر  ــرف کمت ــورد مص ــتند، در م ــرو هس ــگام روب زودهن
ــم 12 درصــد و در  ــن رق ــده ای ــرآوری ش گوشــت غیرف
مــورد مصــرف کمتــر تخــم مــرغ ایــن رقــم 1۹ درصــد 
خواهــد بــود. بــه گفتــه ســونگ، منظــور از گوشــت قرمز 

فــرآوری شــده سوســیس و کالبــاس اســت.
ــادی  ــدار زی ــاوی مق ــده ح ــرآوری ش ــای ف ــت ه گوش
ســدیم و نیتــرات هســتند کــه بــا ابتا بــه بیمــاری قلبی 
و ســرطان مرتبــط هســتند. بــرش هــای چرب گوشــت، 
بخصــوص گوشــت قرمــز، هــم حــاوی مقادیــر زیــادی 
چربــی اشــباع شــده، کلســترول و کالــری اضافی اســت.

ــر  ــالم ت ــب س ــه مرات ــی ب ــای گیاه ــن ه ــا پروتئی ام
ــی  ــر، آنت ــاد فیب ــر زی ــاوی مقادی ــه ح ــتند چراک هس
ــرب  ــیدهای چ ــای B، اس ــن ه ــا، ویتامی ــیدان ه اکس
اُمــگا-3 و ســایر مــواد مغــذی خــوب هســتند و در عین 
ــباع  ــی اش ــد چرب ــته و فاق ــری داش ــری کمت ــال کال ح

ــتند. ــده هس ش

پژوهش های جدید نشان می دهد؛

مصرف گوشت قرمز عمر را کوتاه می کند

http://mehrnews.com


صفحه 28 | شماره 7 | شهریور 95  MEHR NEWSAGENCY

محققان اعالم کردند؛

مصرف روغن ماهی به تسریع درمان 
سکته قلبی کمک می کند

بــه گفتــه محققــان، بیمــاران دچــار حملــه قلبــی کــه بــه مــدت ۶ مــاه دوز بــاالی مکمــل روغــن 
ماهــی مصــرف کــرده بودنــد، شــاهد بهبــود ســریع تــر عملکــرد قلــب بودنــد. 

دکتــر ریمونــد وونــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق از بیمارســتان بریــگام و زنــان بوســتون در ایــن 
بــاره مــی گویــد: »هنــوز کامــا مشــخص نیســت کــه چــه میــزان اســیدهای چــرب اُمــگا-3 در 
ایــن مــکل هــا بــه فراینــد بهبــود کمــک مــی کننــد، امــا نتایــج بســیار دلگــرم کننــده هســتند.«
در ایــن مطالعــه، 3۶0 فــردی کــه بعــد از حملــه قلبــی زنــده مانــده بودنــد بــه مــدت ۶ مــاه تحــت 
نظــر بودنــد. بــه نیمــی از آنهــا در ایــن مــدت ۶ مــاه، روزانــه 4 گــرم مکمــل اســید چــرب اُمــگا-3 

داده شــد، در حالیکــه بــه نیــم دیگــر قــرص هــای دارونمــا داده شــد.
ــیریدش  ــری گلیس ــطح ت ــه س ــاری ک ــرای بیم ــکان ب ــوال پزش ــزود: »معم ــه اف ــگ در ادام وون
باالســت، روزانــه 1 تــا 2 گــرم مکمــل اســید چــرب اُمــگا-3 تجویــز مــی کننــد.«
محققــان بــا اســتفاده از MRI قلــب دریافتنــد بیمارانــی کــه روزانــه 4 گرم اســید چــرب اُمگا-3 
مصــرف کــرده بودنــد شــاهد ۶ درصــد بهبــود هــم در عملکــرد قلــب و هــم در بخــش هــای 

صدمــه ندیــده عضــو مربوطــه بودنــد.
ــر  ــزان باالت ــا مصــرف می ــود کــه آی ــه گفتــه وی، مطالعــه بعــدی مــا در ایــن مــورد خواهــد ب ب

ــر شــود. ــرخ مــرگ و می ــد موجــب کاهــش ن ــگا-3 مــی توان اُم

محققــان مــی گوینــد اســیدهای چــرب اُمــگا-3 ایــن امــکان را بــرای قلــب فراهــم مــی ســازند 
کــه بــه آســانی منقبــض شــده و میــزان تــورم در بخــش هــای صدمــه ندیــده قلــب را کاهــش 

مــی دهــد.
ســالیان ســال اســت کــه روغــن ماهــی در بیــن مــردم بــه خاطــر کاهــش فشــار خــون، کاهــش 
التهــاب، کاهــش رونــد پیشــرفت پــاک هــای لختــه شــده در عــروق، کاهــش احتمــال لختگــی 

خــون و کاهــش بــروز ضربــان قلــب نامنظــم شــهرت دارد.
طبــق اعــام انجمــن پزشــکی آمریــکا، منابــع خــوب اُمــگا-3 عبارتنــد از ماهــی هــای ســالمون، 
هالیبــوت، تــن، ســاردین، خــال مخالــی، شــاه ماهــی، و قــزل آال. روغــن ماهــی اُمــگا-3 حــاوی 

اســیدهای چربــی اســت کــه بــدن نیــاز دارد امــا خــودش قــادر بــه تولیــد آن نیســت.

یافته جدید محققان استرالیایی؛

پروتئین گوشت قرمز 
موجب چاقی می شود

 
ــود در  ــن موج ــد پروتئی ــی ده ــان م ــان نش ــه محقق مطالع
گوشــت موجــب چاقــی مــی شــود چراکــه بعــد از چربــی هــا 
و کربوهیــدرات هــا هضــم مــی شــود.  مطالعــه جدیــد محققان 
دانشــگاه آدالیــد اســترالیا نشــان مــی دهــد پروتئین موجــود در 

ــی نقــش دارد. ــدی در چاق ــواد قن ــدازه م ــه ان گوشــت ب
ــد از  ــز بع ــه گوشــت قرم ــات مشــخص شــد ک ــن مطالع در ای
چربــی، شــکر و کربوهیــدرات هــا عامــل مهمــی بــرای افزایش 
وزن و چاقــی محســوب مــی شــود. چربــی هــا و کربوهیــدرات 
هــا انــرژی کافــی بــرای رفــع نیازهــای مــا را تامیــن مــی کنند 

و ســریع تــر از پروتئیــن هــا هضــم مــی شــوند. از اینــرو انــرژی 
ذخیــره شــده در گوشــت یــا بعــدا اســتفاده مــی شــود و یــا اگــر 
مــازاد بــر نیــاز بــدن باشــد، بــه چربــی تبدیــل شــده و در بــدن 

ذخیــره مــی شــود.

طبـق این مطالعه، گوشـت در رژیـم غذایی مـدرن موجب ایجاد 
انـرژی اضافی شـده کـه در نهایت منجـر به چاقی می شـود.

ــود  ــت، وج ــی از گوش ــی ناش ــت چاق ــی، عل ــات قبل در مطالع
ــن  ــان در ای ــود. محقق ــده ب ــوان ش ــی در آن عن ــزان چرب می
مطالعــه رابطــه بیــن مصــرف گوشــت و نــرخ چاقــی را در 1۷0 

ــد. ــی کردن ــان بررس ــور جه کش
ــی  ــاره م ــن ب ــد، در ای ــتاد دانشــگاه آدالی ــرگ، اس مســیج هنب
ــه  ــی ب ــد دسترس ــی ده ــان م ــا نش ــای م ــه ه ــد: »یافت گوی
مــواد قنــدی در یــک کشــور 50 درصــد علــت چاقــی را توجیــه 
مــی کنــد، در حالیکــه عامــل 50 درصــد دیگــر چاقــی در ایــن 

کشــورها، مصــرف گوشــت اســت.«
بـه گفتـه محققان، چربـی هـا و کربوهیـدرات هـا در رژیم های 
غذایـی امـروزی انـرژی کافـی را بـرای تامیـن نیازهـای روزانه 
مـا فراهـم می کننـد؛ اما بـا توجه بـه دیر هضـم بـودن پروتئین 
گوشـت در قیـاس بـا چربـی و کربوهیـدرات، انـرژی حاصـل از 
پروتییـن مازاد مـی شـود و در نتیجه تبدیـل به چربی شـده و به 

صـورت چربـی در بـدن ذخیـره می شـود.

بــه گفتــه محققــان، خــوردن یــک مشــت آجیــل در روز فوایــد 
متعــددی بــرای ســامت دارد. 

ــات  ــرف مغزیج ــن مص ــاط بی ــه ارتب ــی ب ــان آمریکای محقق
آجیلــی و نشــانگرهای التهابــی پــی بــرده انــد. محققــان در یک 
ــه بررســی ارتبــاط بیــن مصــرف همیشــگی  آنالیــز مقطعــی ب
ــن 5013 زن  ــی در بی ــانگرهای التهاب ــی و نش ــات آجیل مغزیج

ــد. ــه پرداختن ــده در دو مطالع ــرد شــرکت کنن و م
طبــق یافتــه هــای مطالعاتــی، میــزان مصــرف بیشــتر 
ــا کاهــش  ــا بیشــتر در هفتــه( ب مغزیجــات آجیلــی )5 وعــده ی
 )IL۶( ۶ و اینترلوکیــن )C )CRP ســطح پروتئیــن واکنشــی
مرتبــط اســت. هــر دو ایــن ترکیبــات موجــب افزایــش بــروز 
التهــاب در بــدن مــی شــوند. التهــاب مــی توانــد منجــر بــه 

ــود. ــن ش ــای مزم ــاری ه بیم
یینــگ بائــو، عضــو ارشــد تیــم تحقیــق از دانشــگاه هــاروارد، 
در ایــن بــاره مــی گویــد: »جایگزینــی ســه وعــده مغزیجــات 
آجیلــی در هفتــه بــه جــای ســه وعــده مصــرف گوشــت قرمز، 
گوشــت فــرآوری شــده یــا تخــم مــرغ در هفتــه، بــه شــکل 
قابــل توجهــی بــا کاهــشCRP  و IL۶ مرتبط اســت. کاهش 
غلظــت CRP نیــز بــا مصــرف ســه وعــده مغزیجــات آجیلــی 
بــه جــای غــات تصفیــه شــده و بــدون ســبوس نیز مشــاهده 

شــده است.«
بــه گفتــه محققــان، افزایــش ســطح CRP احتمــال ابتــا بــه 
بیمــاری قلبــی و دیابــت نــوع2 را بــاال مــی بــرد و IL۶ هــم 

ــت. ــط اس ــی مرتب ــک قلب ــروز متابولی ــک ب ــا ریس ب

همچنیــن محققــان دریافتــه انــد که مصــرف مغزیجــات آجیلی 
ــوده بدنــی کــه عامــل قــوی  ــا شــاخص ت رابطــه معکوســی ب
نشــانه التهــاب اســت، دارد. در حقیقــت کاهــش وزن همــواره با 

کاهــش میــزان عائــم التهــاب مرتبــط بــوده اســت.
بدیــن ترتیــب محققــان عنــوان می کننــد ارتبــاط بیــن مصرف 
ــا  ــی ممکــن اســت ت ــی و نشــانه هــای التهاب مغزیجــات آجیل

حــدودی از طریــق شــاخص تــوده بدنــی تعدیــل شــود.

مطالعه جدید نشان می دهد؛

فواید خوردن آجیل و کاهش ریسک بیماری قلبی

ســالم تغذیــه 
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کارشناسان توصیه می کنند؛

فواید رژیم غذایی 
مدیترانه ای در کاهش 

ریسک ابتال به آلزایمر
محققــان دانشــگاه ســوئینبرن اســترالیا دریافتنــد رژیــم غذایــی 
ــود مهــارت هــای توجــه، حافظــه و  ــه ای موجــب بهب مدیتران
ــه آلزایمــر و زوال عقــل را  ــا ب ــان مــی شــود و ریســک ابت زب

کاهــش مــی دهــد.
مطالعــات ایــن محققــان آشــکار ســاخته اســت افــراد مســنی 
ــات،  ــم چــرب، حبوب ــاد ماهــی، گوشــت ک ــزان زی ــه می ــه ب ک
مغزیجــات آجیلــی، غــات کامــل، میــوه، ســبزیجات و چربــی 
هــای ســالم مــی خورنــد از ســامت مغــزی بهتــری برخــوردار 

هســتند.
ــم  ــه رژی ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــی 1۸ مطالع ــل و بررس تحلی
ــد زوال  ــش رون ــب کاه ــا موج ــه تنه ــه ای ن ــی مدیتران غذای
ــق  ــناختی را از طری ــرد ش ــه عملک ــود، بلک ــی ش ــناختی م ش
ــود  ــر بهب ــنین باالت ــناختی در س ــال ش کاهــش ریســک اخت

ــد. ــی بخش م
روی هاردمــن، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن باره مــی گوید: 
ــرات  ــه تاثی ــود ک ــن ب ــه ای ــن مطالع ــن نتیجــه ای ــب تری »جال
مثبــت آن در کشــورهای سراســر جهــان مشــاهده شــد. از اینرو 
ــه،  ــه مدیتران ــارج از منطق ــی خ ــه محــل زندگ ــه ب ــدون توج ب
تاثیــرات مثبــت شــناختی ناشــی از پیــروی از ایــن رژیــم غذایی 

در تمامــی مقالــه هــای ارزیابــی شــده مشــابه بــود.«
ــن  ــان و حافظــه در بی ــد توجــه، زب ــی ده ــا نشــان م ــه ه یافت
ــد بهبــود  ــه ای مــی خوردن افــرادی کــه رژیــم غذایــی مدیتران
مــی یابــد و ایــن بهبــود در مــورد حافظــه بســیار شــاخص تــر 
ــه کاری و  ــایی، حافظ ــر در شناس ــود در تاخی ــد بهب ــت. رون اس
بلندمــدت، عملکــرد اجرایــی و مفاهیــم بصــری هــم مشــاهده 

ــد. ش
ــش  ــب کاه ــی موج ــم غذای ــن رژی ــن، »ای ــه هاردم ــه گفت ب
واکنــش هــای التهابــی، افزایــش ریزمغــذی هــا، بهبــود عــدم 
تعــادل ویتامیــن و مــواد معدنــی، تغییــر الگوهــای لیپیــدی بــه 
خاطــر مصــرف روغــن زیتــون بــه عنــوان منبــع اصلــی چربــی 
هــای رژیمــی، حفــظ وزن ســالم و کاهــش چاقــی، بهبــود پلــی 
فنــول هــای خــون، بهبــود متابولیســم انــرژی ســلولی و شــاید 

تغییــر در میکروبیــوم هــای روده مــی شــود.«
از اینــرو محققــان بــر ایــن باورنــد کــه رژیــم غذایــی مدیترانــه 
ــی  ــت زندگ ــظ کیفی ــرای حف ــزار ضــروری ب ــد اب ــی توان ای م
باشــد و احتمــال ریســک زوال شــناختی نظیــر آلزایمــر و 

ــد. ــش ده ــس را کاه دمان

ــردم  ــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو، گفــت: م ــاون وزی مع
ــرم نمــک مصــرف  ــا 12 گ ــه در حــدود 10.5 ت ــران روزان ای

مــی کننــد کــه 2 برابــر میانگیــن مطلــوب اســت. 
دکتــر رســول دینارونــد بــا اشــاره بــه اولویــت هــای تغذیــه 
ــوان  ــئله عن ــتین مس ــذا را نخس ــامت غ ــور، س ای در کش
ــی  ــر غذای ــردن از مشــکل پرخــوری و فق ــام ب ــا ن نمــود و ب
ــراد  ــد از اف ــر از 5 درص ــر کمت ــال حاض ــت: در ح اظهارداش
ــی  ــت نم ــود را دریاف ــدن خ ــاز ب ــورد نی ــری م ــه، کال جامع

ــری اســت. ــن مســئله در حــال پیگی ــه ای ــد ک کنن
وی، شــایع تریــن مشــکات تغذیــه ای در کشــور را معضــل 
پرخــوری و مصــرف بیــش از معمــول غــذا دانســت و گفــت: 
همیــن امــر موجبــات رنــج چاقــی 14 درصــد از مــردان و 30 
درصــد زنــان را فراهــم آورده اســت کمــا اینکــه 50 دصــد از 

مــردم مــا اضافــه وزن دارنــد.
ــه  ــذا  ب ــی غ ــم ایمن ــوع مه ــه موض ــاره ب ــا اش ــد ب دینارون
اولویــت وزات بهداشــت در ایــن باره اشــاره کــرد و افــزود: در 
ابتــدا بــر آنیــم بــا تدابیــری کــه مــی اندیشــیم غذای ســفره 

هــای مــردم از ســامت الزم برخــوردار باشــند.
ــوب  ــزان مطل ــر می ــران 2.5 براب ــردم ای ــه داد: م وی ادام
ــی  ــرف م ــک مص ــرم در روز نم ــی 5 گ ــول یعن ــل قب و قاب
کننــد، مصــرف روزانــه مــا حــدود 10.5 تــا 12 گــرم بــرآورد 
ــورها  ــی کش ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــی ش م
هــدف خــود را کاهــش مصــرف بــه 3 گــرم در روز طراحــی 
کــرده انــد. واقعیــت ایــن اســت کــه مصــرف نمــک ارتبــاط 

ــی و فشــار خــون دارد. ــا بیمــاری هــای قلب مســتقیمی ب
دینارونـد موضـوع  دیگـری را کـه معتقـد بـود  مـردم ایـران 
بـه طـور متوسـط 25 درصـد بیشـتر از میانگیـن جهانـی آن 
را مصـرف مـی کننـد موضـوع شـکر دانسـت و بـر کاهـش 

مصـرف آن تاکیـد نمـود.
ــع  ــی از مناب ــوان یک ــی بعن ــرف چرب ــئله مص ــه مس وی ب
ــان  ــا بی ــت و ب ــاره داش ــدن اش ــرژی ب ــن ان ــی تامی اصل
اینکــه در بیــن روغــن هــای خوراکــی، روغــن هــای جامــد 
ــرانه  ــرد: س ــح ک ــتند، تصری ــا هس ــن ه ــن روغ مضرتری
ســالیانه مصــرف چربــی در ایــران 1۸ تــا 20 کیلوگــرم اســت 

ــد. ــش یاب ــد کاه ــه بای ک
ــد افــزود: اولویــت وزارت بهداشــت کنتــرل بیمــاری  دینارون
ــه بیمــاری هــای قلبــی، ریــوی،  هــای غیرواگیــردار از جمل
ــد از  ــه ۷5 درص ــت ک ــت و... دانس ــرطان، دیاب ــوی، س کلی

ــی  ــت. یک ــده اس ــث گردی ــور را باع ــای کش ــرگ و میره م
از عوامــل بیمــاری هــای غیرواگیــر، غــذا و تغذیــه نادرســت 

ــت. اس
رئیـس سـازمان غـذا و دارو بـا بیـان اینکـه  فعالیـت هـای 
صـورت گرفتـه در سـازمان غـذا و دارو نـه حـرف اسـت و نه 
شـعار بلکه اقدامات عملی اسـت که مردم شـاهد آنها هستند 
در تشـریح نشـانگر های رنگی تغذیـه ای خاطر نشـان کرد : 
بیـش از ۶0 درصـد از فرآورد هـای غذایی کشـور دارای چراغ 
راهنمایی تغذیه شـده اند، ایـن عامت بـرای راهنمایی مردم 
در مـورد میـزان موجـودی چربـی، نمک و شـکر در فـراورده 

هـای غذایـی درنظر گرفته شـده اسـت.
ــا  ــانگر ه ــن نش ــوص ای ــه در خص ــان اینک ــا بی ــد ب دینارون
ــت  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــانی عموم ــاع رس ــوز اط هن
اعــام کــرد: بــزودی بســیج اطــاع رســانی عمومــی آغــاز 

ــد. ــد ش خواه
وی بـه عدم اسـتفاده از پالـم در محصـوالت لبنی نیز اشـاره 
کـرد و گفت: حـذف این روغن از 2 سـال پیش آغاز شـده که 
بطـور کلـی کاهش مصـرف روغـن پالم بـه دلیل بـاال بودن 

اسـیدهای چرب اشـباع آن ادامه خواهد داشـت.
دینارونــد اعــام کــرد: عــاوه بــر سیاســت کاهــش میــزان 
ــر از  مشــرف اســیدهای چــرب اشــباع و شــاید حتــی مهمت
ــاال از  ــی هــای ترانــس ب ــال حــذف کامــل چرب ــا دنب آن، م

ــتیم. ــی هس ــوالت غذای محص
ــا  ــا غذاهایــی کــه ب وی تاکیــد کــرد: بایــد تــاش کنیــم ت
ــوارض  ــات و ع ــتند مالی ــارض هس ــردم در تع ــامت م س
بیشــتری نســبت بــه غذاهــای ســالم بپردازنــد و در مقابــل 
غذاهــای ســالم و مفیــد ارزانتــر بدســت مصــرف کننــدگان 
ــای  ــه واحده ــد ب ــت الزم باش ــن اس ــی ممک ــد. حت برس
تولیــدی یــک چنیــن محصوالتــی یارانــه هــم بدهیــم، البته 
قانــون آن موجــود هســت امــا  از آنجــا کــه بایــد تفاهمــات 
چنــد دســتگاه را همــراه مــی داشــت متاســفانه اجــرا نشــد 
کــه اگــر ایــن اتفــاق رخ مــی داد بســیار بــه ســود مــردم بود.

معـاون وزیر بهداشـت در پایـان با گفتـن اینکه دربـاره تغذیه 
نبایـد بیـش از حـد منفـی بافـی شـود، خاطـر نشـان کـرد: 
بیشـترین میانگیـن افزایـش قـد را ایرانیـان بـا 1۶.5 سـانتی 
متـر داشـته انـد ضمـن اینکـه از نظـر امید بـه زندگـی زنان 
ما بـا نزدیک به ۸0 سـال و مردان ۷۶ سـال جزو کشـورهای 

امیـدوار بـه زندگـی باال محسـوب می شـوند.

رئیس سازمان غذا و دارو

ایرانی ها روزانه ۱۲ گرم نمک می خورند/
وضعیت چاقی در کشور
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محققان عنوان می کنند؛

زردچوبه به پیشگیری از سرطان 
روده کمک می کند

ــواص  ــو از خ ــن ممل ــه کورکومی ــوم ب ــه موس ــی زردچوب ــاده نارنج ــان، م ــه محقق ــه گفت ب
ــت.  ــرطانی اس ضدس

کورکومیــن، مــاده فعــال در ادویــه زردچوبــه اســت و ســیلیمارین مــاده موجــود در خــار مریــم 
اســت کــه بــرای درمــان بیمــاری کبــدی اســتفاده مــی شــود.

دانشــمندان دانشــگاه ســنت لوئیــس آمریــکا دریافتــه انــد مخلــوط ایــن دو ترکیــب گیاهــی 
کــه دارای خــواص دارویــی هســتند، در درمــان بیمــاری هــا امیدبخــش اســت.

ــدل  ــب م ــه، رشــته ای از ســلول هــای ســرطان روده را در قال ــن مطالع ــق در ای ــم تحقی تی
آزمایشــگاهی بررســی کردنــد. آنهــا دریافتنــد درمــان ســلول ها ابتــدا بــا کورکومین و ســپس 
بــا ســیلیمارین بــه مراتــب موثرتــر از درمــان ســلول هــا فقــط بــا یکــی از ایــن ترکیبــات بــه 

تنهایــی بــه منظــور مقابلــه بــا ســرطان اســت.
اوتایاشــانکر ازکیــل، عضــو تیــم تحقیــق، در این بــاره مــی گوید: »ترکیــب این فیتوشــیمیایی 
هــا مانــع از تکثیــر و گســترش ســلول هــای ســرطان روده می شــود. بعــاوه زمانیکه ســلول 
ــرار مــی  ــن و ســپس در معــرض ســیلیمارین ق ــدا در معــرض کورکومی هــای ســرطانی ابت

گیرنــد، تعــداد بیشــتری از ســلول هــا مــی میرنــد.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »ایــن ترکیبــات فیتوشــیمیایی مــی تواننــد شــیوه هــای درمانــی 
جایگزینــی بــرای درمــان ســرطان بــوده و مانــع از عــوارض جانبــی و مســمومیت ناشــی از 

شــیمی درمانــی شــوند.«

توصیه محققان آمریکایی؛

آووکادو اولین غذای ایده آل
 برای نوزاد

 
مطالعــات محققــان نشــان مــی دهــد اولیــن غــذای کــودک در ســن شــش ماهگــی مــی توانــد 

میــوه آووکادو باشــد. 
آووکادو میــوه ای بــا طعــم خنثــی و تراکــم مــواد مغــذی اســت کــه مــی توانــد بــه تقویــت رشــد 
و نمــو نــوزاد کمــک کنــد. یافتــه محققــان دانشــگاه اوهایــو آمریــکا نشــان مــی دهــد ایــن میوه 

مــی توانــد بــه عنــوان اولیــن مــاده خوراکــی بــرای نــوزادان اســتفاده شــود.
اولیــن مــاده خوراکــی داده شــده بــه نــوزاد بایــد دارای میــزان شــیرینی و شــوری کــم تا متوســط 

باشــد تــا از اولویــت اولیــه او بــرای غذاهــای شــیرین جلوگیــری کند.
یافتــه هــا نشــان مــی دهــد آووکادو از جملــه مــواد خوراکــی منحصربــه فــردی اســت کــه منبــع 

ایــده آل کالــری بــرای تامیــن انــرژی بیشــتر و رشــد نــوزاد محســوب مــی شــود.
آووکادو حــاوی کمتــر از 1 گــرم قنــد بــه ازای هــر 0.0۹ گــرم اســت کــه میــوه ای بــا کمتریــن 

میــزان شــیرینی تلقــی مــی شــود.
بافــت نــرم و لطیــف ایــن میــوه مــی توانــد بــه رشــد توانایــی نــوزاد در جویــدن و بلعیــدن نیــز 

کمــک کنــد.
محققــان توصیــه مــی کننــد نــوزادان بایــد مــواد خوراکــی بــا میــزان انــرژی متوســط اســتفاده 

کننــد کــه دارای میــزان قنــد کمــی بــوده و غنــی از چندیــن مــاده مغــذی نیــز باشــد.
همچنین آووکادو غنی از مواد مغذی برای رشد نظیر فوالت، ویتامین E، و لوتین است.

محققــان دریافتنــد آووکادو بــه شــکل قابــل توجهــی بــه افزایــش جــذب ویتامین هــای محلول 
در آب کمــک مــی کنــد.

ــه اســتفاده نامناســب از ســموم  معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو، نســبت ب
ــی کــرد.  ــراز نگران کشــاورزی در محصــوالت کشــاورزی اب

دکتــر رســول دینارونــد افــزود:  متاســفانه در قطــب هــای کشــاورزی موضــوع اســتفاده نامناســب 
از ســموم کشــاورزی وجــود دارد و ایــن مــورد در اســتان کرمــان و در شهرســتان جیرفــت نیــز بــه 

چشــم مــی خــورد.
وی گفــت: در راســتای جلوگیــری از ایــن مــوارد، ســازمان غــذا و دارو و وزارت جهــاد 
کشــاورزی برنامــه ای را تنظیــم کردنــد کــه امیــدوارم بتوانیــم در ســال جــاری ایــن برنامــه 

ــم. ــی کنی را عملیات
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بیــان کــرد: مــا فکــر مــی کنیــم اگــر نظــارت جــدی از نظــر نحــوه 
اســتفاده از ســموم و زمــان ســم پاشــی و نــوع ســمی کــه اســتفاده مــی شــود در حــوزه کشــاورزی 

صــورت نگیــرد، همیــن معضاتــی کــه اکنــون وجــود دارد باقــی خواهــد مانــد.
دینارونــد بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی کارهــای خوبــی را در ایــن زمینــه انجــام داده 
اســت، افــزود: اســتفاده از کارشــناس بــرای کنتــرل ســم، ملــزم کــردن کشــاورزان بــه تهیــه ســم 
از ســم فروشــی هــای مجــاز و مقابلــه بــا ســم فروشــی هــای غیــر مجــاز از جملــه فعالیــت هایی 

اســت کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام شــده اســت.

رئیس سازمان غذا و دارو؛

وزارت بهداشت نگران استفاده نامناسب از سموم کشاورزی است
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میــوه تمــر هنــدی غنــی از پروتئیــن، اســیدهای آمینــه، 
اســیدهای چــرب ضــروری و مــواد معدنــی اســت. 

بــه گفتــه کارشناســان تمــر هنــدی درمــان خانگــی مناســبی 
ــن  ــروز و همچنی ــو، آرت ــت هــای گل ــرای ســوءهاضمه، عفون ب
ــن  ــداول ای ــد مت ــی از فوای ــه برخ ــه ب ــت. در ادام ــرطان اس س

ــی شــود. ــرای ســامت اشــاره م ــوه ب می

ــان  ــک ده ــوان ی ــه عن ــدی ب ــر هن ــوه تم ــودرد: آب می گل
شــویه طبیعی قابــل اســتفاده اســت چراکــه سرشــار از ترکیبات 
ضدالتهابــی و ضدباکتریایــی اســت کــه بــه مقابلــه بــا گلــودرد، 
ســرماخوردگی و ســرفه کمــک مــی کنــد. مقــدار کمــی پــودر 
ــرده و  ــل ک ــرم ح ــوان آب گ ــک لی ــدی را در ی ــوه تمرهن می

ــد. غرغــره کنی

ســوءهاضمه: مــی توانیــد بــا آب میــوه تمــر هنــدی 
ســوءهاضمه را درمــان کنیــد. ایــن میــوه نــه تنهــا بــه هضــم 
غــذا کمک مــی کنــد بلکــه موجــب افزایــش تولیــد اســیدهای 
ــر  ــادی فیب ــزان زی ــز مــی شــود چراکــه دارای می ــراوی نی صف
ــاوی  ــدی ح ــر هن ــز تم ــی قرم ــته بیرون ــت. پوس ــی اس رژیم
ــه  ــن عمــل کــرده و ب ــوکان اســت کــه همچــون پکتی زیلوگل

ــد. ــی کن ــک م ــهال کم ــان اس درم

تقویــت سیســتم ایمنــی: تمــر هنــدی مملــو از خــواص 
ــن،  ــد هموگلوبی ــه تولی ــه ب ــت ک ــی اس ــتم ایمن ــت سیس تقوی
ــون، و  ــفید خ ــای س ــلول ه ــون، س ــز خ ــای قرم ــلول ه س
ــش  ــب افزای ــن موج ــد. همچنی ــی کن ــک م ــا کم ــت ه پاک
 and +CD4 ــای ــلول ه ــی، س ــای ایمن ــلول ه ــزان س می
ــف  ــل طی ــی در مقاب ــش حفاظت ــه نق ــود ک ــی ش CD۸+ م

ــا دارد. ــاری ه ــا و بیم ــت ه ــیعی از عفون وس

آرتروز: میـوه تمر هنـدی موجب کاهـش دردهـای مفصلی و 
کاهـش عائـم آرتروز می شـود. برای بهـره گیـری از فواید این 
میـوه، 1/2 قاشـق چایخوری پودر ایـن میوه را به یـک لیوان آب 
افـزوده و روزی دو بـار بنوشـید. ایـن محلـول موجب روانسـازی 

مفصـل و کاهـش درد مفصل می شـود.

دیابــت: میــوه تمــر هنــدی بــا کاهــش فشــار بــر لوزالمعــده 
موجــب کاهــش ســطح گلوکــز خــون مــی شــود. بعــاوه بــه 
کاهــش وزن کمــک کــرده و در کنــار بهبــود مقاومت انســولین 

در افــراد مبتــا بــه دیابــت، چربــی هــا را کاهــش مــی دهــد.

بیمــاری قلبــی: از آنجائیکــه تمــر هنــدی سرشــار از چربــی 
هــای اشــباع نشــده و پتاســیم اســت، نقــش مهمــی در حفــظ 
کلســترول ایفــاء مــی کنــد. همچنیــن حــاوی اســید لینولنیــک 
ــب  ــر تصل ــی نظی ــاالت قلبی-عروق ــروز اخت ــه از ب ــت ک اس
شــرایین و بیمــاری عــروق کرونــر و همچنیــن فشــار خــون باال 

پیشــگیری مــی کنــد.

سـرطان: خاصیـت ضدسـرطانی تمر هنـدی خیلی شـناخته 
شـده نیسـت. عصاره این میوه نـه تنها به درمان سـرطان کمک 
می کنـد بلکه از ابتـا به سـرطان روده هم پیشـگیری می کند. 
همچنین آماس سـلول های سـرطانی کلیـه را به تاخیـر انداخته 
و موجـب کاهش فشـار اکسایشـی که ریسـک ابتا به سـرطان 

را افزایـش مـی دهد می شـود.
میــوه درخــت تمــر هنــدی، لوبیایــی شــکل، درشــت، قهــوه ای 

رنــگ و تــرش مــزه اســت.

کارشناسان توصیه می کنند؛

خواص تمر هندی در پیشگیری از دیابت و آرتروز

دستاورد محقق ایرانی نشان می دهد؛

چربی های سالم به پیشگیری از 
دیابت نوع ۲ کمک می کنند

بــه گفتــه محققــان، مصــرف بیشــتر چربــی هــای ســالم نظیــر مغزیجــات آجیلــی و روغــن های 
گیاهــی و محــدود کــردن مصــرف چربــی هــای حیوانــی و کربوهیــدرات هــای تصفیــه شــده می 

توانــد بــه پیشــگیری یــا کنتــرل دیابــت نــوع 2 کمــک کند. 
تحقیقــات گســترده محققــان بــه سرپرســتی دکتــر داریــوش مظفریــان، رئیــس دانشــکده علــوم 
تغذیــه دانشــگاه تافتــس بوســتون، نشــان مــی دهــد ایــن تغییــرات در رژیــم غذایــی مــی توانــد 

موجــب کاهــش ســطح قنــد خــون و بهبــود حساســیت بــه انســولین شــود.
به گفتـه دکتر مظفریان، »جهان امـروز با اپیدمی مقاومت انسـولین و دیابت روبروسـت. یافته های 
مـا از پیشـگیری و درمان ایـن بیماری از طریق مصرف بیشـتر غذاهـای غنی از چربـی نظیر گردو، 
دانـه آفتابگـردان، سـویا، دانه کتـان، ماهی و سـایر روغن هـای گیاهی به جای غات تصفیه شـده 

و بدون سـبوس، نشاسـته ها، قندها و چربـی های حیوانی تاکیـد دارد.«
ــرده و نحــوه  ــز ک ــش شــامل 4۶۶0 بزرگســال را آنالی ــج 102 آزمای ــه، نتای ــن مطالع ــان ای محقق
تاثیــر انــواع متفــاوت چربــی رژیمــی و کربوهیــدرات هــا را بــر فاکتورهــای پرخطــر دیابــت نــوع2 

ــد. ارزیابــی کردن
محققــان دریافتنــد پیــروی از رژیــم غذایــی سرشــار از چربــی مونواشــباع نشــده یــا پلــی اشــباع 
نشــده بــه جــای وعــده هــای غذایــی مملــو از کربوهیــدرات هــا یــا چربــی هــای اشــباع شــده به 

بهبــود کنتــرل قنــد خــون کمــک مــی کنــد.

کارشناسان سالمت توصیه می کنند؛

فواید مصرف روزانه آب انار
 برای سالمت قلب

انــار منبــع غنــی آنتــی اکســیدان و پلــی فنول هاســت کــه بــه کاهش فشــار اکسایشــی کمک 
کــرده، رادیــکال هــای آزاد را مــورد هــدف قــرار مــی دهــد و ســامت قلــب را بــه خوبــی حفظ 

مــی کنــد. 
بــه گفتــه محققــان نوشــیدن روزانــه یــک لیــوان آب انــار بــه طــرق زیــر بــه حفــظ ســامت 

قلــب کمــک مــی کنــد.
کنتــرل کلســترول: یــک لیــوان آب انــار بــا کنتــرل ســطح کلســترول LDL خــون و بهبــود 
ســطح کلســترول HDL بــه دوری از بیمــاری هــای قلبی-عروقــی کمــک مــی کنــد. اب 

انــار مانــع از تشــکیل و تجمــع چربــی در شــریان هــا مــی شــود.
کمــک بــه کنتــرل دیابــت: همــه مــی دانیــم کــه بیمــاری قلبــی و دیابــت کامــا بــه هــم 
مرتبــط هســتند. بــا مصــرف یــک لیــوان آب انــار، عــاوه بــر حفــظ ســامت قلــب، دیابــت را 
هــم تحــت کنتــرل نگه مــی داریــد. آنتــی اکســیدان هــای موجــود در انــار بــرای افــراد دیابتی 
هــم مفیــد هســتند. آب بدســت آمــده از یــک انــار، آب بــدن شــما را تامیــن مــی کنــد و میزان 

قنــد کمــی دارد.
کنتــرل فشــارخون: فشــار خــون بــاال را مــی تــوان بــا نوشــیدن آب انــار تحــت کنتــرل نگــه 

داشــت.
ــروق  ــت ع ــش ضخام کاه
ای  مطالعــه  در  خونــی: 
ــه  بالینــی مشــخص شــد ب
ــب  ــه تصل ــا ب ــراد مبت اف
شــرایین کــه بــه مــدت 
بیــش از 3 ســال آب انار داده 
شــده بــود، ضخامــت عروق 
ــی  ــل توجه ــکل قاب ــه ش ب
کاهــش یافتــه و فشــار 
ــن  ــز پایی ــان نی ــون ش خ

ــود. ــده ب آم

ســالم تغذیــه 
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کارشناس سازمان غذا و دارو:

افزودن رنگ خوراکی به 
چای ممنوع است

 
کارشــناس ســازمان غــذا و دارو، گفــت: افــزودن هرنــوع رنــگ بــه 

چــای غیرمجــاز اســت. 
مهنـدس سـولماز چوبکـی افـزود: از آنجـا که نوشـیدنی چـای جزء 
اقـام سـبد خانـوار محسـوب  بـوده و از پر مصـرف ترین نوشـیدنی 
هـای ایران اسـت، همچنیـن عده ای بـا اهدافی خاص کـه می تواند 
بیشـتر جنبه اقتصادی داشـته باشـد شـایعاتی مطرح می کننـد که از 
سـوی افراد بـا حداقـل آگاهی در خصـوص تولیـد و واردات فـراورده 

هـای غذایـی مضحـک تلقی می شـود.
ــن چــای از  ــا ت ــد "صده ــه مــی گوین ــرای نمون ــه اداد: ب وی ادام
کشــور خــارج مــی شــود و پــس از اضافــه کــردن افزودنــی هایــی 
از جنــس خونهــا فــرآوری پــودر شــده تحــت عنــوان رنــگ مجــاز 
چــای، مجــددا بــه کشــور وارد مــی شــوند" و ایــن در حالــی اســت 
ــامت و  ــت، س ــت، کیفی ــر حلی ــی از نظ ــوالت واردات ــه محص ک
ایمنــی  توســط کارشناســان ســازمان غــذا و دارو بــه دقــت 

بررســی مــی شــوند.
چوبکــی عنــوان کــرد: اســانس چــای اســانس افــزوده شــده بــه 
چــای بیشــتر اســانس برگامــوت اســت کــه ایــن ترکیــب بــا نــام 

ــات اســت. ــواده مرکب علمــی citrus bergamia از خان
وی افــزود: کارخانــه هایــی اجــازه افــزودن اســانس بــه چــای های 
تولیــدی خــود را دارنــد کــه از امتیــاز کاربــرگ ارزیابــی برنامه های 
ــه  ــند و هم ــوردار باش ــاالی 900 برخ ــازی )PRB(  ب ــش نی پی
ایــن ترکیبــات کــه بــه عنــوان طعــم دهنــده بــه چــای افــزوده می 
شــوند بــه صــورت طبیعــی و یــا مشــابه طبیعــی بــوده و مطابــق بــا 
قوانیــن ملــی و بهداشــتی بــا دارا بــودن مجوزهــای بهداشــتی الزم 

مــورد مصــرف کارخانــه هــای تولیــدی قــرار مــی گیرنــد.
ــزودن  ــرد: اف ــان ک ــه بی ــذا و دارو در ادام ــازمان غ ــناس س کارش
هرنــوع رنگــی بــه چــای غیرمجــاز بــوده حتــی اگــر آن رنــگ مجاز 
و خوراکــی باشــد امــا از نظــر ایــن ســازمان افــزودن رنــگ بــه چای 

ممنــوع اســت.
چوبکــی گفــت: مصــرف کننــدگان مــی تواننــد بــا یــک آزمایــش 
ســاده متوجــه شــوند کــه درچــای مصرفــی رنــگ بــکار رفته اســت 
ــد اگــر  ــه. بدیــن صــورت کــه چــای را داخــل آب ســرد بریزن ــا ن ی
ــه آن اضافــه شــده اســت  رنــگ پــس دهــد یعنــی یعنــی رنــگ ب
ــق ســامانه 14۹0 جهــت  ــورد مذکــور را از طری ــد م کــه مــی توانن

پیگیــری اعــام کننــد.
وی در پایــان گفــت: مصــرف کننــدگان بــه مــوارد درج شــده برروی 
ــه ســاخت محصــوالت  ــه شــماره پروان برچســب محصــول از جمل
داخلــی بــا کــد رهگیــری بــرای محصــوالت وارداتــی دقــت نماینــد 
ــل را از  ــد داخ ــی و تولی ــای واردات ــار چ ــد آم ــی توانن ــن م همچنی
ــت  ــانی www.fda.gov.ir دریاف ــه نش ــذا و دارو ب ــایت غ س

کننــد.

ــود  ــا بهب ــوان ب ــی ت ــه، م ــان تغذی ــه کارشناس ــه گفت ب
رژیــم غذایــی و خــوردن منظــم برخــی مــواد خوراکــی، 

ــترس را کاهــش داد.  ــم اس شــدت عائ
ــزان اســترس مصــرف  ــرای کاهــش می کارشناســان ب

ــد. ــه مــی کنن ــر را توصی مــواد خوراکــی زی

ــواد  ــد م ــان داده ان ــات نش ــا: مطالع ــک ه پروبیوتی
غذایــی تخمیرشــده نظیــر ماســت، کفیــر و ترشــی هــا 
غنــی از پروبیوتیــک هــا هســتند از اینــرو مــی تواننــد به 

ــد. ــزان اضطــراب کمــک کنن کاهــش می

دانــه هــای کــدو تنبــل: مطالعــات نشــان داده انــد 
دانــه هــای کــدو تنبــل بــه عنــوان درمــان طبیعــی در 
ــد چراکــه  ــم اضطــراب عمــل مــی کنن کاهــش عائ
ایــن دانــه هــا منبع غنــی اســیدآمینه هــای موســوم به 
L-تریپتوفــن هســتند کــه بــه تغییر میــزان ســروتونین 
ــال  ــک انتق ــروتونین ی ــد. س ــی کنن ــک م ــز کم مغ
دهنــده عصبــی اســت کــه تعــادل خلــق و خــو را حفظ 

مــی کنــد.

ــع  ــی منب ــات آجیل ــن مغزیج ــردو: ای ــادام و گ ب
خــوب ویتامیــن E، روی، منیزیــم و B12 هســتند کــه 
بــه حفــظ سیســتم ایمنــی بــدن در افــراد مضطــرب و 
پراســترس کمــک مــی کننــد. مصــرف ســه تــا چهــار 
عــدد گــردو و بــادام در روز بــه کاهــش میزان اســترس 

کمــک مــی کنــد.

ــب  ــد موج ــی توان ــن C م ــود ویتامی ــال: کمب پرتق
تشــدید عائــم اســترس و اضطــراب شــود. مطالعــات 
اختــال  بــه  مبتــا  بیمــاران  انــد  داده  نشــان 
ــدت  ــه ش ــالم ب ــراد س ــا اف ــه ب ــراب در مقایس اضط
ــرو  ــا کاهــش میــزان ویتامیــن هــای A، C و E روب ب
هســتند. پــس بــه رژیــم غذایــی تــان پرتقــال، کیوی، 
گوجــه فرنگــی، کلــم بروکلــی و ســایر منابــع غذایــی 

ــد. ــن C بیفزایی ــاوی ویتامی ح

مــواد خوراکــی غنــی از منیزیــم: کمبــود منیزیم 
ــه  ــود، چراک ــی ش ــترس م ــش اس ــب افزای ــم موج ه
ــک  ــز کم ــزول مغ ــطح کورتی ــم س ــه تنظی ــم ب منیزی
می کنــد. مــواد خوراکــی نظیــر اســفناج، مــوز، آواکادو و 

ماهــی منبــع خــوب منیزیــم هســتند.

ــف  ــات مختل ــگا-3: مطالع ــرب اُم ــیدهای چ اس
ــی  ــی غن ــم غذای ــتن رژی ــه داش ــد ک ــان داده ان نش
ــم  ــا عائ ــد ب ــی توان ــگا-3 م ــرب اُم ــیدهای چ از اس
افســردگی و اضطــراب مقابلــه کنــد. مــواد غذایــی نظیر 
ســالمون، کلــم بروکســل یــا کلــم فندقــی، تخم مــرغ و 
ســویا بهتریــن منابــع طبیعــی اســیدهای چــرب اُمگا-3 

هســتند.

چــای بابونــه: مطالعــات نشــان داده انــد چــای بابونه 
ــراب  ــش اضط ــرای کاه ــری ب ــی موث ــان طبیع درم

ــت. اس

محققان توصیه می کنند؛

خوراکی های ضد استرس را
 بشناسیم و بخوریم

ســالم تغذیــه 
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کارشناس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

استانداردهای آبلیموی طبیعی 
اصالح می شود

 

کارشــناس اداره غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو گفــت: تهیــه پروتــکل نمونه بــرداری 
ــد نظــر اســتاندارد 11۷ ویژگــی هــای آب لیمــو  ــی و تجدی از آبلیمــوی طبیعــی جهــت بازبین

تــرش مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــا بیــان  مهنــدس معصومــه تکلــو کارشــناس اداره غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو ب
ایــن مطلــب اظهار داشــت: بــا توجــه بــه اعتــراض تعــدادی از واحدهــای تولیدکننــده آبلیمــو از 
لیمــوی تــاره بــه ویژگــی هــای منــدرج در اســتاندارد ملــی آبلیمــو بــه شــماره 11۷ و پیشــنهاد 
ــر فــراورده هــای  ــه اداره کل نظــارت ب ــران ب انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت آبلیــوی ای
غذایــی مبنــی بــر تجدیــد نظــر اســتاندارد ملــی مربوطــه، پروتکلی بــا همــکاری انجمــن  فوق 

و ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و ســازمان غــذا و دارو تدویــن گردیــد.
 lime ــرش ــای لیموت ــه ه ــی گون ــد از تمام ــرر ش ــکل مق ــن پروت ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
مناطــق مختلــف ایــران ماننــد جهــرم، مینــاب، رودان و... نمونــه بــرداری شــده و در 22 واحــد 
تولیــدی محصــول آبلیمــو تــرش تولیــد و ویژگــی هــای آن در دو اداره کل آزمایشــگاه کنتــرل 

ــدازه گیــری شــود.  عــذا و دارو و ســازمان ملــی اســتاندارد ان
ــه دوم از  ــه در مرحل ــدازه گیــری ویژگــی هــای آبلیمــوی حاصل ــه اینکــه ان ــا اشــاره ب ــو ب تکل
آبلیمــوی تهیــه شــده در مرحلــه قبــل در حــال انجــام مــی باشــد تصریــح کــرد:  بــه محــض 
ــا  ــه اول ب ــج مرحل ــج مربوطــه، بررســی و مقایســه نتای ــه دوم و اخــذ نتای ــن مرحل ــان یافت پای

ــازه بازنگــری خواهــد شــد. ــه دوم، ویژگــی هــای آبلیمــوی طبیعــی از لیمــو ت مرحل

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر رژیم غذایی پرچرب دوران بارداری  
بر تضعیف سیستم ایمنی نوزاد

 
طبــق یافتــه هــای مطالعاتــی، رژیــم غذایــی پرچــرب در طــول بــارداری ممکــن اســت بــر رشــد 

مناســب سیســتم ایمنــی نــوزاد تاثیــر گــذارد. 
مطالعــه محققــان کالــج پزشــکی بایلــور آمریــکا نشــان مــی دهــد زنانــی کــه در طــول بــارداری 
رژیــم غذایــی پرچــرب دارنــد موجــب مــی شــوند ریســک باکتــری هــای تاثیرگــذار موجــود در 

روده نــوزاد افزایــش یابــد و بدیــن ترتیــب رشــد سیســتم ایمنــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد رژیــم غذایــی مــادران بــاردار مــی توانــد منجــر بــه تغییرات 
متفاوتــی بــر میکروبیــوم نــوزاد شــود و ایــن تغییــرات بــر جــذب انــرژی از غــذا و همچنیــن رشــد 

اولیــه نــوزاد تاثیــر مــی گــذارد.
رژیــم غذایــی پرچــرب در مــادران ارتبــاط چشــمگیری بــا شــماری از میکــروب هــای باکتروئید در 
میکروبیــوم نــوزادان هــم در نمونــه هــای گرفتــه شــده بعــد از تولــد و هــم چهــار تــا شــش هفتــه 

بعــد از تولــد داشــت.
باکتروئیدهــا در تجزیــه و اســتخراج انــرژی از برخــی کربوهیــدارت هــا نقــش دارنــد. در نتیجــه 
ــا ســایر میکــروب هــا  ــوزاد ی ــرای ن نقصــان و کاهــش باکتروئیدهــا، ایــن کربوهیــدرات هــا را ب

ــود. غیرقابــل اســتفاده خواهنــد ب
کاهــش مــداوم گونــه هــای باکتروئیــد در روده نــوزاد مــی توانــد پیامدهــای قابــل توجهــی بــرای 

اســتخراج انــرژی از غــذا و رشــد سیســتم ایمنــی داشــته باشــد.

ــامی  ــه ای اس ــذا و دارو در اطاعی ــازمان غ ــی س ــط عموم رواب
شــرکت هــا و فرآورده هــای غذایــی غیرمجــاز را اعــام کــرد. 
اطاعیــه ای  در  دارو  و  غــذا  ســازمان  عمومــی  روابــط 
فرآورده هــای غذایــی پشمک زعفراني میوه ای نــام تجــاری 

ــام تجــاری دانلوپ، عرق نعنا و عرق  ــا ن سیف االصیل، شیریني ب
بابونه بــا نــام تجــاری سراج و پودرژله بــا نام تجــاری tiara را 

ــرد. ــی ک ــی معرف ــاز و تقلب غیرمج
همچنیــن محصــوالت روغن زیتون بي بو طبیعي بــا نــام تجاری 
قزل طاروم، آبلیمو شرکت ساالر نوش بانــام تجــاری ساالر 
نــام تجــاری  شیریني سرای کندو  بــا  نوش، کلوچه 
ــاری دردانه،  ــای تج ــام ه ــا ن کوهستان، آلوچه بهداشتي ب
دلتا،باربین و پیمان و همچنیــن پنیر لیقوان بــا نــام تجــاری 
فرهنگ لبن، بــه دلیــل جعــل یــا فقــدان مســتندات مــورد 
ــی،  ــای غذای ــی فرآورده ه ــارت و ارزیاب ــر اداره کل نظ نظ
آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو غیرمجــاز 

ــوند. ــمرده می ش ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــی س ــط عموم رواب
معرفــی ایــن اســامی بــه قصــد مبــارزه بــا ارائــه 
محصــوالت غیرمجــاز در ســطح عرضــه صــورت 

ــز  ــرده را در مراک ــوالت نامب ــه محص ــرادی ک ــرد، از اف می گی
فــروش مشــاهده می کننــد خواســت معاونت هــای غــذا و 
داروی دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور و نیــروی 
انتظامــی را مطلــع ســازند تــا نســبت بــه جمــع آوری آنهــا اقدام 

ــد. ــل آورن ــه عم الزم را ب
سیاه  -چای  رابسین  چای  شرکت  اطاعیـه  ایـن  اسـاس  بـر 
خارجي با عصاره طبیعي چای - چای سیاه خارجي کیسه ای با 
اسانس مشابه طبیعي )برگاموت، لیمو، نعنا، هل، دارچین و آلبالو( 
با نـام تجاری »رابسـین« که پیـش از این به عنـوان تولیدکننده 
فـرآورده غیرمجـاز منتشرشـده بود بـا توجه بـه ارائه مسـتندات 
الزم از سـوی مدیـران آن مجموعـه بـه عنـوان محصولی مجاز 

جهـت تولیـد و عرضـه معرفی می گـردد.
شــماره تلفــن ۶۶4055۶۹ روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو، 
جهــت دریافــت مشــخصات مکان هــای عرضــه فرآورده هــای 

غیرمجــاز اعــام گردیده اســت.

از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛

اسامی شرکت ها  و فرآورده های غذایی غیرمجاز اعالم شد

ســالم تغذیــه 
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هشدار معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران؛

جوهرقند نان های سنتی پایتخت 
باالست/تهدید سالمت شهروندان

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در خصــوص افزایــش مصــرف بانکیــت 
در نــان هــای ســنتی شــهر تهــران، هشــدار داد. 

دکتــر احمــد جنیــدی جعفــری در خصــوص افزایــش مصــرف بانکیــت )جوهــر قنــد( در 
نمونــه بــرداری هــای صــورت گرفتــه از نــان هــای ســنتی در اســتان تهــران هشــدار داد و 
گفــت: بــر اســاس اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 2۶2۸، اســتفاده از بانکیــت در تهیــه 

نــان هــای ســنتی اعــم از لــواش، تافتــون، بربــری و ســنگک ممنــوع اســت.
وی افــزود: بعضــی نانوایــی هــای شــهر تهــران، بــه منظــور تســریع در کوتــاه شــدن فرآیند 
تولیــد و جبــران نقائــص ناشــی از عــدم تخمیــر طبیعــی بــه مصــرف مــواد شــیمیایی چــون 
جــوش شــیرین، بانکیــت )جوهــر قنــد( و نمــک طعــام اضافــی بــرای کاهــش ســیالیت 
گلوتــن و افزایــش مقاومــت خمیــر حاصــل از گنــدم آلــوده بــه آفــت ســن و ســفید تر شــدن 

نــان روی مــی آورنــد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا اشــاره بــه اینکه ســفیدی بیــش از 
حــد نــان هــا حکایــت از مصــرف بانکیــت در تهیــه آن دارد، گفــت: باقــی مانــده بانکیــت 
مصــرف شــده در نــان، بعــد از ورود بــه دســتگاه گــوارش موجــب از بیــن بــردن پرزهــای 
معــده و روده و در دراز مــدت ممکــن اســت باعــث بــروز ســرطان دســتگاه گــوارش گــردد.
ــاق  ــت: استنش ــود و گف ــاره نم ــت اش ــتفاده از بانکی ــرات اس ــه مض ــه ب ــدی در ادام جنی
مســتقیم بانکیــت موجــب تحریــک سیســتم تنفســی، پوســتی و چشــمی نانوایــان شــده 
و موجــب بــروز بیمــاری دیابــت از طریــق بلــوک کــردن هورمــون هــای بــدن بــه ویــژه 

ــت مــی شــود. ــان هــای حــاوی بانکی ــدگان ن انســولین در مصــرف کنن
وی در خصــوص بهتریــن و مناســب تریــن شــیوه تهیــه نــان هــای مســطح ماننــد لــواش، 
تافتــون و بربــری گفــت: مناســب تریــن و بهتریــن شــیوه تهیــه نــان انجــام عمــل تخمیــر 
بیولوژیــک اســت کــه موجــب تغییــرات بســیار مطلوبــی در ویژگی های حســی، شــیمیایی، 
فیزیکــی و ارزش غذایــی نــان مــی شــود و موجــب افزایــش قابلیــت هضــم نــان و جــذب 

مــواد معدنــی خواهــد شــد.

از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛

اسامی آلوچه و لواشک های 
غیربهداشتی اعالم شد

 
اســامی برخــی فــرآورده هــای تــرش مــزه غیــر مجــاز بــه دلیــل جعــل یــا فقــدان مجوزهــای 

بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، اعــام شــد. 
روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو اعــام کــرد: آلوچه بــا نــام هــای تجــاری تــرش مرزوســن 
ــام تجــاری  ــا ن ــوه ای ب ــه و لواشــک می ــته، آلوچ ــام تجــاری کرش ــا ن ــو خشــک ب ســون،  آلبال

ــی  کــرد. ــی معرف اوشــاقار را غیرمجــاز و تقلب
همچنیــن بــر اســاس ایــن اطاعیــه، محصــوالت آلوچــه بهداشــتی تولیــد صنایــع غذایــی زریــن 
تــرش بــا نــام تجــاری زریــن تــرش شبســتر روســتای ملــک زاده، و آلوچــه فــراوری شــده بــا نــام 
تجــاری زریــن تــرش شبســتر شــهرک صنعتــی کــوزه کنــان، لواشــک میــوه ای بــا نــام تجــاری 
گلفــام طایــی، و همچنیــن آلوچــه خمیــری فــراوری شــده بــا نــام تجاری صبــا شــهرک صنعتی 
شــند آبــاد شبســتر و آلوچــه فــراوری شــده تولیــد شــرکت تاتلــی تــرش شبســتر بــا نــام تجــاری 
ــار تولیــد کننــده محصــوالت کوهســار آذربایجــان، آلوچــه و  تاتلــی، مــزه لواشــک، زرشــک و ان
ــورد نظــر اداره کل  ــدان مســتندات م ــا فق ــل ی ــل جع ــه دلی ــن ب ــام تجــاری ناروی ــا ن لواشــک ب

نظــارت و ارزیابــی فــرآورده هــای غذایــی، ســازمان غــذا و دارو غیرمجــاز شــمرده مــی شــوند.
در بخــش دیگــری از ایــن اطاعیــه ضمــن اشــاره بــه نــام »لواشــک زرد آلــو و آلبالــوی شــرکت 
ــده  ــد کنن ــوان تولی ــه عن ــن ب ــرش آالن« کــه پیــش از ای ــام تجــاری ت ــا ن ــه خــوی ب شــهد دان
فــرآورده غیرمجــاز منتشرشــده بــود آورده شــده اســت بــا توجه بــه ارائــه مســتندات الزم از ســوی 
مدیــران آن مجموعــه، محصــوالت ایــن شــرکت بــه عنــوان محصولــی مجــاز جهــت تولیــد و 

عرضــه مــی توانــد در ســطح عرضــه حضــور داشــته باشــد.
در گــزارش روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو معرفــی ایــن اســامی بــه قصــد مبــارزه بــا ارائــه 
محصــوالت غیرمجــاز در ســطح عرضــه عنــوان گردیــده و پیــرو آن به مــردم ایــن اطمینــان داده 
شــده اســت کــه بازرســان ســازمان غــذا و دارو و معاونتهــای غــذا و داروی دانشــگاه بــا جدیــت بــه 

امــور نظارتــی خویش مشــغول هســتند.
ــه  ــرادی ک ــن ۶۶4055۶۹ از اف ــماره تلف ــام ش ــا اع ــذا و دارو، ب ــازمان غ ــی س ــط عموم رواب
محصــوالت نامبــرده را در مراکــز فــروش مشــاهده مــی کننــد خواســت تــا مراتــب را بــه معاونــت 
هــای غــذا و داروی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور و نیــروی انتظامــی نیــز اطاع 

دهنــد تــا نســبت بــه جمــع آوری آنهــا اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد. 

ســالم تغذیــه 

نان ایرانی ها 
کم نمک شد

وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  مدیــرکل 
ــا  ــان ب ــود در ن ــک موج ــت: نم ــت، اظهارداش بهداش
توجــه بــه از 2.3 گــرم بــه کمتــر از یــک گرم رســیده 

ــت. اس
دکتــر زهــرا عبدالهی بــه اقدامــات انجــام شــده برای 
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــازی ن ــی س ــت و غن ــود کیفی بهب
ــیدفولیک از  ــن و اس ــا آه ــازی آرد ب ــی س ــت: غن گف
ــه صــورت آزمایشــی در بوشــهر آغــاز  ســال 13۷۷ ب

شــد. از ســال 13۸۶ نیــز در کشــور تمــام کارخانجــات 
آرد بــا ایــن دو ریزمغــذی آرد را غنی ســازی مــی 
ــای  ــام نان ه ــته تم ــال گذش ــه س ــی س ــد. ط کنن

ــده اند. ــی ش ــاده غن ــن دو م ــا ای ــنتی ب س
وی افــزود: در ســال گذشــته اجــرای آزمایشــی 
اثربخشــی »ویتامیــن D« و »روی« در نــان انجــام 
ــرای  ــات اج ــال مقدم ــب امس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ش
ــاز  ــاده آغ ــن دو م ــا ای ــازی آرد ب ــی س ــه غن برنام

می شــود.
بــه گفتــه عبدالهــی، اجــرای برنامــه کاهــش نمــک 
ــی  ــک مصرف ــرم از نم ــه گ ــزان س ــه می ــان، ب در ن
مــردم کاســته اســت. نمــک موجــود در نــان بــا توجه 
بــه اقدامــات وزارت بهداشــت از 2.3 گــرم بــه کمتر از 

یــک گــرم رســیده اســت.

http://mehrnews.com


درمــــان

حوزه درمان کشور در ماه گذشته منتهی به اول 
شهریور که همزمان شده است با »روز پزشک«، 
شاهد رویدادهای متفاوت و گوناگونی بود که 
کشور،  سالمت  حوزه  برای  اخبار  این  از  برخی 

برانگیز شده بودند. چالش 
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ن مـــــــا ر د

ــای گذشــته  ــاه ه ــه پزشــکی کشــور در م جامع
ــث  ــده و باع ــیه ای ش ــات حاش ــر موضوع درگی
گردیــده رنــگ »ســفید« روپــوش پزشــکان، کم 

ــرد.  خاکــی بگی
ــم  ــه روزگاران قدی ــور ک ــکی کش ــه پزش جامع
ــی  ــرده م ــام ب ــب« ن ــوان »طبی ــه عن ــا ب از آنه
ــاران  ــردم و بیم ــه م ــت ب ــواره در خدم ــد، هم ش
ــرگ و  ــوع م ــد از وق ــا بتوان ــد ت ــرده ان ــاش ک ت
میرهــا، بــروز معلولیــت هــا و مصدومیــت هــا و 
ناتــوان شــدن افــراد بــر اثــر ابتا بــه بیمــاری ها، 
بکاهنــد  و البتــه در ایــن مســیر همــواره با فــراز و 
نشــیب هایــی مواجــه بــوده انــد کــه باعث شــده 

ــر حاشــیه هــا شــوند. گاهــی ســوار ب
ــه  ــی ک ــن موضوع ــش برانگیزتری ــاید، چال ش
جامعــه پزشــکی را بــه ســمت حاشــیه هــا بــرده، 
مســئله »دریافــت زیرمیــزی« اســت. موضوعــی 
کــه همــواره قریــب بــه اتفــاق جامعــه پزشــکی 
ــا،  ــکاران آنه ــدک هم ــا ان ــد، ام ــی ده را آزار م
شــرایطی را بــه وجــود مــی آورنــد کــه اذهــان و 
افــکار عمومــی، تــا حــدودی نســبت به پزشــکان 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــته باش ــی نداش ــاس خوب احس
ــن پزشــکان هســتند کــه در عرصــه هــا و  همی
ــت  ــی، در خدم ــف اجتماع ــای مختل ــه ه صحن
ــد و خســتگی  ــر مــی دارن ــردم گام ب ســامت م

ــد. ــر جــان مــی خرن را ب

ــای  ــت ه ــان دریاف ــا هم ــزی ی زیرمی
ــی غیرقانون

ماجــرای زیرمیــزی پزشــکان در ســال اول وزارت 
ــدت  ــه ش ــم، ب ــت یازده ــمی در دول ــر هاش دکت
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــه ب ــرد بطوریک ــی ک خودنمای
ــور،  ــوزه ســامت کش ــده زشــت در ح ــن پدی ای
ــام  ــازمان نظ ــکاری س ــا هم ــت ب وزارت بهداش
ــرون  ــرای ب ــال راهکارهایــی ب ــه دنب پزشــکی، ب
ــن  ــر همی ــد. ب ــود بودن ــت موج ــت از وضعی رف
اســاس، کمیتــه ای مشــترک تشــکیل و پرونــده 
پزشــکان زیرمیــزی بگیــر، بــه صــورت محرمانه 

ــت. ــرار گرف ــری ق ــورد پیگی بررســی و م
در مقابــل، لیســت 14 نفــره ای از پزشــکان 
زیرمیــزی بگیــر از کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلــس نهــم خــارج شــد کــه بــا واکنــش تنــد 
وزارت بهداشــت و ســازمان نظــام پزشــکی 

ــد. ــه گردی مواج
ــو  ــم عض ــس نه ــه در مجل ــری ک ــول خض رس
ــود،  ــس ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش کمیس
از انتشــار لیســت پزشــکان زیرمیــزی بگیــر 
ــت  ــک حرک ــدام را ی ــن اق ــرده و ای ــت ک حمای

ــود. ــته ب ــت دانس مثب
وی افـزود: واقعیت آن اسـت که پدیـده زیرمیزی 
ناشـی از سـرانه ناکافـی حـوزه سـامت کشـور 
اسـت در حالـی کـه همین سـرانه در کشـورهای 

همجـوار 10 برابـر ایران اسـت.
ــر اینکــه وجــود پزشــکان  ــد ب ــا تاکی خضــری ب
دانــه درشــت زیرمیزی بگیــر نــام حــوزه ســامت 
و جامعــه پزشــکی را خدشــه دار می کنــد، یــادآور 
شــد: دفــاع مــن از پزشــکان مخصوصا پزشــکان 
ــاده  ــتاهای دورافت ــه در روس ــت ک ــی اس عموم

ــد. ــت می کنن فعالی
در همیــن حــال، دکتــر علــی رضــا زالــی رئیــس 
کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران، انتشــار 
لیســت پزشــکان زیرمیــزی بگیــر را، بــی فایــده 
ــی  ــدام، نوع ــن اق ــه ای ــود ک ــه ب ــته و گفت دانس

ــود. ــانه ای ب ــایی رس ــده گش عق
دکتــر ســید ســجاد رضــوی مدیــرکل نظــارت بر 
ــز  ــار بخشــی وزارت بهداشــت، نی ــان و اعتب درم
عنــوان داشــته بــود کــه جوســازی در خصــوص 
ــای  ــری ه ــارف، پیگی ــای غیرمتع ــت ه دریاف
قانونــی وزارت بهداشــت در ایــن خصــوص را بی 

نتیجــه مــی ســازد.
بــا  هماهنگــی  بــدون  وقتــی  گفــت:  وی 
ــار  ــه انتش ــدام ب ــت اق ــئوالن وزارت بهداش مس
اســامی برخــی از پزشــکان تحــت عنــوان 
پزشــکانی که دریافــت هــای غیرمتعارف داشــته 
ــر وزارت  ــات دیگ ــام اقدام ــود، تم ــی ش ــد م ان
بهداشــت بــرای کنتــرل ایــن پدیــده نیــز تحــت 

ــرد. ــی گی ــرار م ــعاع ق الش
رضــوی بــر ایــن عقیــده اســت کــه ایــن گونــه 
اقدامــات جــز اینکــه بــه روابــط پزشــک و بیمــار 
و اعتمــاد مــردم بــه جامعــه پزشــکی ضربــه بزند 

نتیجــه دیگــری نــدارد.
در هــر حــال، موضــوع زیرمیــزی پزشــکان 
ــد  ــئوالن ارش ــا مس ــه دارد، ام ــز ادام ــوز نی هن
ــا  ــد ب ــد کــه توانســته ان وزارت بهداشــت معتقدن
ــی  ــش دولت ــکان در بخ ــای پزش ــزی ه زیرمی
برخــورد و آن را صفــر کننــد و در بخــش 

ــت. ــیده اس ــل رس ــه حداق ــز ب ــی نی خصوص
دکتــر رضــا الری پــور ســخنگوی ســازمان 
نظــام پزشــکی کشــور، معتقــد اســت کــه کمتــر 
از 5 درصــد جامعــه پزشــکی دریافــت هــای 
غیرمتعــارف از بیمــار دارنــد کــه آن هــم حاصــل 
تعرفــه هــای نادرســت و غیرکارشناســانه خدمات 

ــکی اســت. پزش
ــد  ــده ای چن ــزی پدی ــان اینکــه زیرمی ــا بی وی ب
وجهــی اســت و عــدم وجــود تعرفــه هــای 
مناســب یکــی از علــل  اصلــی ایجــاد آن اســت، 
افــزود: جامعــه پزشــکی مــی خواهــد هــر گونــه 
رابطــه مالــی بیــن پزشــک و بیمــار از بیــن بــرود 
ــع  ــود مناب ــا و نب ــف بیمــه ه ــا عملکــرد ضعی ام
مالــی بــرای پوشــش کامــل خدمــات بهداشــت 

و درمانــی از دیگــر معضاتــی اســت کــه باعــث 
ــر میــزی مــی شــود. ایجــاد زی

ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــس کل س ــاور رئی مش
کشــور تصریــح کــرد: وقتــی خــود دولــت اعــام 
مــی کنــد افزایــش هزینــه هــای پرســنلی از نظر 
ــزان 14 درصــد اســت  ــه می ــل ب دســتمزد حداق
و آن گاه تعرفــه جامعــه پزشــکی 10 درصــد 
ــدی  ــه 4 درص ــن فاصل ــد ای ــی یاب ــش م افزای

ــود. ــران ش ــد جب چطــور بای

ماجرای فیش های نجومی
ــه  ــامت ب ــام س ــول نظ ــرح تح ــرای ط ــا اج ب
بهداشــت  وزارت  اقــدام  مهمتریــن  عنــوان 
دولــت یازدهــم، بــه یکبــاره موضــوع زیرمیــزی 
پزشــکان تحــت الشــعاع فیــش هــای نجومــی 
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــی ک ــت. موضوع ــرار گرف ق
ســایر وزارتخانــه هــا و دســتگاه هــای دولتــی نیز 
درگیــر ایــن موضــوع شــوند. امــا، آنچــه مســلم 
ــدان طــرح تحــول ســامت  اســت اینکــه منتق
ــرح  ــن ط ــرای ای ــه اج ــد ک ــده ان ــن عقی ــر ای ب
باعث شــد تــا جیــب برخــی پزشــکان حاضــر در 
ایــن طــرح، پــر از پــول شــود و اصطــاح »فیش 
هــای نجومــی« در حــوزه ســامت کلیــد خــورد.
ــامت،  ــول س ــرح تح ــدان ط ــه منتق ــه گفت ب
ــی  ــاه م ــکان در م ــی پزش ــه برخ ــه ای ک کاران
گیرنــد بیــن 100 تــا 300 میلیــون تومــان 
ــی کــه ســخنگوی وزارت  ــر اســت. در حال متغیی
بهداشــت، چنیــن ادعاهایــی را رد مــی کنــد 
ــماری از  ــدک ش ــه ان ــه ک ــد: کاران ــی گوی و م
پزشــکان در بخــش دولتــی مــی گیرند، بیــن ۷0 
میلیــون تــا 100 میلیــون تومــان اســت کــه البته 

ــت. ــز اس ــی ناچی ــکان خیل ــن پزش ــداد ای تع
ــام  ــم مق ــدم قائ ــریفی مق ــد ش ــل، محم در مقاب
ســازمان نظــام پرســتاری کشــور، معتقــد اســت 
نبایــد پرداخــت هــای چنــد ده میلیونی پزشــکان 
متخصص در وزارت بهداشــت کوچــک جلوه داده 

ــود. ش
ــا وجــودی کــه برخــی نماینــدگان  وی گفــت: ب
ــای  ــوق ه ــت حق ــه پرداخ ــبت ب ــس نس مجل
ــه  ــی وزارت بهداشــت ب ــون تومان ــد صدمیلی چن
پزشــکان اعتــراض کردنــد، امــا ســخنگوی 
ــه موضــوع پرداختــی هایــی  ــت رســیدگی ب دول

ماننــد کارانــه پزشــکان در بخــش دولتــی را بــه 
ــت. ــپرده اس ــتمزد س ــوق و دس ــورای حق ش

شــریفی مقــدم بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
پرداخــت غیــر متعــارف از نظــر کمــی بــه 
ــه  ــت ن ــوط اس ــت مرب ــکان وزارت بهداش پزش
مدیــران بیمــه هــا و بانــک هــا ادامــه داد: امــا در 
افــکار عمومــی کمتــر بــه ایــن موضــوع توجــه 
ــه  ــیدگی ب ــم رس ــت ه ــخنگوی دول ــده و س ش
ایــن موضــوع را بــه آینــده موکــول کــرده اســت.

ــور  ــتاری کش ــام پرس ــازمان نظ ــام س ــم مق قائ
افــزود: اگــر متوســط دریافتــی پزشــکان 14 
ــم  ــم ه ــن رق ــه ای ــد ک ــان باش ــون توم میلی
ــزاران پزشــک  ــدون شــک ه ــا ب ــاال اســت ام ب
بــاالی 30  بهداشــت  وزارت  در  متخصــص 
میلیــون تومــان دریافتــی دارنــد کــه بــه لحــاظ 
کیفیــت بیشــترین حقــوق غیرمتعــارف را دارنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه دکتــر ایــرج حریرچــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
ــخص و  ــا مش ــکان کام ــی پزش ــش حقوق فی
ــش  ــت: فی ــار داش ــت، اظه ــدک اس ــم آن ان رق
ــه ۷۷.5 درصــد  ــی پزشــک متخصــص ک حقوق
ــت،  ــر روی دوش اوس ــتری ب ــات بس ــار خدم ب
نزدیــک بــه 2 میلیــون و 520 هــزار تومان اســت 
ــه  ــدک کاران ــغ ان ــه مبال ــی آن ک ــه دریافت و بقی
اســت. یعنــی در مقابــل ارائــه خدمــت بــا تعرفــه 
دولتــی کمتریــن قیمــت بعــد از کســر مالیــات، و 
ســایر کســری هــا بــه پزشــک داده مــی شــود.

وی افــزود: اکثــر ایــن پزشــکان بیــش از دو برابر 
پزشــک تمــام وقــت فعالیــت مــی کنند.

معــاون کل وزارت بهداشــت ضمــن اشــاره 
ــه  ــبات ک ــوان محاس ــتان دی ــزارش دادس ــه گ ب
ــزود:  ــده، اف ــه ش ــی ارائ ــر فن ــت و نظ ــا درای ب
گــزارش دیــوان محاســبات نشــان داد کــه 
اضافــه دریافتی یــا پرداختــی در وزارت بهداشــت 
وجــود نــدارد و وزارت بهداشــت از پرداخــت های 

ــت. ــارف مبراس نامتع

روپوش »سفید« پزشکان خاک دارد!
ــرده  ــت ک ــواره ثاب ــور هم ــکی کش ــه پزش جامع
ــاران از  ــردم و بیم ــه م ــت ب ــه در خدم ــت ک اس
هیــچ کوشــش و تاشــی کوتاهــی نمــی کنــد. 
نمونــه ایــن ادعــا را مــی تــوان در حضــور 
پزشــکان داوطلبــی دیــد کــه بــدون هیچ چشــم 
داشــتی بــه مناطــق محــروم مــی رونــد تــا مردم 
را ویزیــت و معاینــه کننــد. آنهــا، بــدون اینکــه به 
ــی  ــار مردمان ــند، در کن ــت باش ــق ویزی ــر ح فک
قــرار مــی گیرنــد، کــه بــه نــان شــب محتاجنــد 
و قطعــا تــوان پرداخــت پــول ویزیــت را ندارنــد. 
امــا، ایــن پزشــکان، بــا رضایــت خاطــر، در کنــار 
مــردم محــروم و نیازمنــد قــرار مــی گیرنــد. ایــن 
ــه ای از جامعــه پزشــکی خــدوم  پزشــکان، نمون
و تاشــگر هســتند کــه خــود نیــز از رفتارهــای 
پــوش  انــدک همــکاران ســفید  نادرســت 

ــد. ــه دارن ــان گای خودش
در واقــع مــی تــوان چنیــن گفــت کــه روپــوش 
»ســفید« پزشــکان خــاک دارد و بایــد آن را 

ــد. تکان

به بهانه روز پزشکی؛ 

روپوش»سفید«پزشکان خاک دارد/پرونده زیرمیزی و فیش های نجومی
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ن مـــــــا ر د

ــتری در  ــای بس ــردم از هزینه ه ــهم م ــت: س ــت گف ــر بهداش وزی
بیمارســتان های دولتــی از 3۷ درصــد بــه ۸.5 درصــد رســیده 

ــت.  اس
دکتــر سیدحســن هاشــمی در مراســم روز پزشــک کــه بــا حضــور 
رئیــس جمهــوری در ســالن ابوریحــان دانشــگاه شــهید بهشــتی 
برگــزار شــد از دکتــر روحانــی کــه بــه رغــم روز کاری پــر تراکــم 
و پیــش از آغــاز هفتــه دولــت، دعــوت جامعــه پزشــکی کشــور را 

بــرای حضــور در ایــن جمــع پذیــرا شــد، قدردانــی کــرد.
ــه  ــه ای از بچ ــام در هرخان ــم االی ــا از قدی ــور م ــت: در کش وی گف
ــه کاره  ــی چ ــدی، می خواه ــزرگ ش ــی ب ــیدند »وقت ــا می پرس ه
ــک« و  ــد »پزش ــان می گفتن ــه اتفاق ش ــب ب ــر قری ــوی؟« اکث ش
ــری  ــه  و ظاه ــه روی ــت ک ــی اس ــته ها و حرفه های ــکی از رش پزش

دارد و حقیقــت و درون مایــه ای.
هاشــمی افــزود: واقعــاً بایــد پزشــک بــود تــا حقیقــت مســیر بــه 
واقــع ســخت ۷ ســاله گرفتــن مــدرک دکتــری را درک کــرد؛ پــس 
از آن خدمــت ســربازی، گذرانــدن طــرح در منطقــه ای محــروم بــا 
ــاره ســال درس  حداقــل حقــوق و اگــر توفیقــی دســت دهــد، دوب
ــع  ــه واق ــی ب ــا لحظات ــب ب ــیک های ش ــاب و کش و کاس و کت

خــاص، کــه بــاز هــم بایــد پزشــک بــود تــا درکــش کــرد.
ــردم  ــب م ــر بهداشــت گفــت: بســیاری از شــب هایی کــه اغل وزی
ــر ســر دوراهی هــای تصمیم گیــری  در خــواب آرامنــد؛ پزشــکان ب
ــه  ــی را تجرب ــترس و التهاب ــی، اس ــان هموطن ــات ج ــرای نج ب
می کننــد کــه کم تــر انســانی در طــول عمــر بــا آن مواجــه 

می شــود.
وی افــزود: در ادامــه راه، بــاز هــم درس اســت و آموختــن و تجربــه 
ــر و  ــت بهت ــرای خدم ــدن؛ ب ــاذق مان ــکی ح ــرای پزش ــردن؛ ب ک

ــه میهــن. ــرای ادای دیــن ب ــه مــردم؛ ب بیشــتر ب
وزیــر بهداشــت گفــت: پزشــک پیــش از دارا بــودن هــر جایگاهــی، 
خــادم مــردم اســت و بــرای رســیدن بــه جایــگاه رفیــع و بــا ارزش 
خدمــت بــه هموطنان، پزشــک، نــه تنهــا ســختی، بلکــه زجرهای 

ــی را متحمــل می شــود. فراوان
هاشــمی گفــت: کمتــر گروهــی از فارغ التحصیــان دیگــر 
ــن  ــا چنی ــد؛ ب ــردم دارن ــا م ــی ب ــه تنگاتنگ ــن رابط ــته ها چنی رش
اضطــراب و اســترس هایی دســت و پنجــه نــرم می کننــد و 
چنیــن نقــش پررنگــی در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی 

ــد. ــور دارن ــی کش سیاس
وی بــا بیــان اینکــه شــما بــه  خوبــی ارزش و نقــش خدمــات حــوزه 
ــاد  ــت: »اعتم ــد، گف ــور را می دانی ــدار کش ــعه پای ــامت در توس س
ــه  ــه و ارائ ــن عرص ــن در ای ــن رک ــک« اصلی تری ــه پزش ــردم ب م
ــت  ــان اس ــت هموطن ــزان رضای ــش می ــات و افزای ــه خدم بهین
ــی و  ــای جناح ــارغ ازنگاه ه ــد، ف ــه بای ــا ک ــه آنه ــدوارم هم و امی

ــد. ــاش کنن ــن احســاس ت ــت ای ــرای تقوی گروهــی، ب
ــه  ــود جامع ــش را خ ــا بیشــترین نق ــرد: قطع ــح ک هاشــمی تصری
ــمی در  ــای رس ــه تریبون ه ــا ک ــانه ها و آنه ــا رس ــکی دارد؛ ام پزش

ــد. ــد نیــز ســهم مهمــی در ایــن مــورد دارن اختیاردارن
ــه  ــکی و هم ــه پزش ــن، جامع ــرای م ــت: ب ــت گف ــر بهداش وزی
ــتند،  ــال هس ــور فع ــان کش ــت و درم ــوزه بهداش ــه در ح ــا ک آنه

ــی مشــغول خدمــت هســتیم  باعــث مباهــات اســت کــه در دولت
ــودار ایــن  کــه اولویــت حــوزه اجتماعــی اش ســامت مــردم و جل

ــت. ــور اس ــوری کش ــس جمه ــت، رئی حرک
هاشــمی خاطرنشــان کــرد: مــا نیــز تمامــی تــاش خــود را بــه کار 
بســتیم تــا از ایــن فرصــت بــرای خدمــت بیشــتر بــه مــردم بهــره 

بگیریــم.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه »طــرح تحــول نظــام ســامت« 
مولــود دیــدگاه دولتــی کــه اولویــت حــوزه اجتماعــی اش ســامت 
مــردم بــود، گفــت: ایــن طــرح بــا حمایــت مقــام معظــم رهبــری و 
همراهــی نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای اســامی توانســت 

ادامــه یابــد.
هاشــمی، عدالــت در دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی، 
حفاظــت مالــی از مــردم در مقابــل هزینه هــای ســامت و ارتقــاء 
کیفیــت خدمــات ســامت را اهــداف اصلــی طــرح تحول ســامت 

عنــوان کــرد.
ــی  ــز درمان ــا در مراک ــه تنه ــن ک ــاد آوری ای ــا ی ــر بهداشــت ب وزی
ــوان  ــروم، می ت ــق مح ــژه مناط ــهرها و به وی ــیه ش ــور، حاش کش
ــه  ــت: بیم ــرد، گف ــد و درک ک ــگرف را دی ــول ش ــن تح ــق ای عم
همگانــی کــه از آرزوهــای دیریــن مــردم و مســئوالن کشــور بــود؛ 
ــته  ــال گذش ــی دو س ــت و ط ــق یاف ــرح تحق ــن ط ــرای ای ــا اج ب

ــر بیمــه شــدند. ــون نف بیــش از 11 میلی
ــای  ــردم در هزینه ه ــهم م ــش س ــق کاه ــزود: از طری ــمی اف هاش
ــه ۸.5 درصــد، از  ــی از 3۷ درصــد ب ــتان های دولت بســتری بیمارس
ــاران  ــر از بیم ــون نف ــروز حــدود 15 میلی ــا ام 15 اردیبهشــت ۹3 ت
بســتری تحــت حمایــت مالــی قــرار گرفته انــد و شــاید اگــر همین 
ــد ایــن طــرح را  ــود؛ بای یــک مــورد، نتیجــه طــرح تحــول مــی ب
ــروز شــاهد  ــا ام ــم؛ ام ــه می دادی ــم و ادام ــی می کردی ــق معرف موف

ده هــا اثــر دیگــر طــرح تحــول در زندگــی مــردم هســتیم.
ــول  ــرح تح ــرای ط ــتاوردهای اج ــر دس ــه دیگ ــت ب ــر بهداش وزی
ــزات  ــوازم و تجهی ــواع ل ــت: قیمــت ان ــرد و گف ســامت اشــاره ک
پزشــکی پــر مصــرف به طــور متوســط 42 درصــد نســبت بــه آغــاز 
کاردولــت کاهــش یافتــه اســت. نزدیــک به ۶ هــزار متخصــص در 
ــزان 5 درصــد  ــه می ــه کار شــده اند ک مناطــق محــروم مشــغول ب

تمــام وقتــی متخصصــان را بــه 100 درصــد افزایــش داده انــد.
هاشــمی افــزود: بســته »ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ« باعــث شــده 
در شــهرهای مختلــف کشــور، 3۹ هــزار تخــت بیمارســتانی، 

بخش هــا و اتاق هــای عمــل نوســازی شــود.
وزیــر بهداشــت »ترویــج زایمــان طبیعــی« را گام دیگــری از اجرای 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــن زمین ــت: در ای ــرد و گف ــوان ک ــرح تحــول عن ط
ــره  ــد تک نف ــان، 1۸00 واح ــای زایم ــز بخش ه ــازی و تجهی نوس
زایمــان ســاخته و تجهیــز شــد و بــا توجــه بــه سیاســت های کلــی 

ــم. ــت، کاهــش ۷ درصــدی ســزارین را شــاهد بوده ای جمعی
ــی در مناطــق  ــس هوای ــگاه اورژان ــاد 21 پای ــت: ایج هاشــمی گف
مختلــف کشــور، باعــث شــده بســیاری از هموطنــان نیازمنــد بــه 
ــه بیمارســتان اعــزام شــوند و گاه از  ــه موقــع ب خدمــات درمانــی ب
مــرگ حتمــی نجــات پیــدا کننــد و در همیــن راســتا طــی دو ســال 
گذشــته ۷2 اورژانــس بیمارســتانی هــم بهســازی و نوســازی شــده 

 اســت.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه کمبــود تخت هــای بیمارســتانی در 
کشــور چنــان بدیهــی اســت کــه هیــچ کســی منکــر آن نمی شــود 
، گفــت: شــاخص 1.۷ تخــت بــه ازای هــر 1000 نفــر از جمعیــت 
ــا  ــت. م ــرار داده اس ــه ق ــانزدهم منطق ــه ش ــا را در رتب ــور، م کش
5۸۸۶0 تخــت فرســوده در کشــور داریــم؛ و ایــن بــه معنــای ایــن 
اســت کــه ۶۷ درصــد بیمارســتان های کشــور فرســوده هســتند.

وی افــزود: در دولــت یازدهــم، بــه رغــم تمامــی کمبودهــای مالــی 
ــور  ــه ط ــال ب ــر س ــود ه ــن کمب ــع ای ــرای رف ــی( ب )ارزی و ریال
میانگیــن 5000 تخــت ســاخته شــده و در مجمــوع حــدود 20 هزار 

تخــت مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و خواهــد گرفــت.
ــادآور شــد: پیــش از آغــاز طــرح تحــول، در کل  وزیــر بهداشــت ی
ــرای  ــا اج ــود داشــت و ب ــژه وج ــت وی کشــور 5۷00 تخــت مراقب
گام بســیار مهــم توســعه بخش هــای مراقبــت ویــژه، تعــداد 
تخت هــای ویــژه کشــور کــه طــی 50 ســال و بــه تدریــج 
راه انــدازی شــده بودنــد؛ طــی دو ســال حــدود 50 درصــد افزایــش 

ــت. یاف
هاشــمی بــه وجــود جمعیتــی بالــغ بــر 10 میلیــون نفــر و 200 هزار 
نفــر حاشــیه نشــین در بیــش از ۷00 ســکونتگاه غیــر رســمی بــر 
اســاس سرشــماری ســال ۹3 اشــاره کــرد و گفــت: وظیفــه مــا بــود 
ــرادی  ــژه داشــته باشــیم؛ اف ــان توجهــی وی ــن هموطن ــه ای ــه ب ک
کــه بــه ســبب فقــدان زیرســاخت های الزم در محــل زندگــی، در 
معــرض آســیب های اجتماعــی، انــواع بزهــکاری، خشــونت، اعتیاد 
و بیماری هــای واگیــر و غیــر واگیــر قــرار داشــتند و شــاخص های 
ــتایی  ــق روس ــر از مناط ــیار پایین ت ــق بس ــن مناط ــامت در ای س

کشــور بــود.
ــامت  ــای س ــن کار پایگاه ه ــرای ای ــزود: ب ــت اف ــر بهداش وزی
ــر  ــزار نف ــا 50 ه ــهرهای 20 ت ــن ش ــهرها و همچنی ــیه ش در حاش
راه انــدازی شــد و هــر پایــگاه 12500 نفــر را تحــث پوشــش قــرار 
ــز  ــک مرک ــم ی ــامت ه ــگاه س ــا 4 پای ــر 2 ت ــه ازای ه داد و ب

ــد. ــیس ش ــامت تاس ــع س ــات جام خدم
ــن بخــش بیــش از ۶ هــزار مراقــب  ــروز در ای هاشــمی گفــت: ام
ســامت و 500 کارشــناس ســامت روان و آســیب های اجتماعــی 
مشــغول ارائــه خدمات هســتند و پزشــک عمومــی، دندان پزشــک، 
کارشناســان تغذیــه، بهداشــت محیــط و آزمایشــگاه نیــز در خدمت 

ــیه نشــینان هستند. حاش
ــت ســامت در روســتاهای  ــه وضعی ــن ب ــر بهداشــت همچنی وزی
ــه بهداشــت طــی  کشــور پرداخــت و گفــت: بیــش از 2 هــزار خان
ســال های 13۹3 و ۹4 ســاخته شــد و کار ســاخت 2۷۶ مرکــز 
بهداشــتیـ  درمانــی روســتایی هــم از دی مــاه 13۹4 کلیــد خــورد.

ــه  ــری برنام ــز مج ــام مراک ــر تم ــال حاض ــت: در ح ــمی گف هاش
بهداشــت و درمــان روســتایی دارای پزشــک، مامــا و تیــم ســامت 
هســتند. قــرص آهــن، اســید فولیــک و مولتــی ویتامین به مــادران 
بــاردار داده می شــود و بــه کــودکان زیــر 2 ســال قطره هــای آهــن 
و مولتــی ویتامیــن و AD خورانــده می شــود. دختــران و پســران 

ــد. ــت می کنن ــای الزم را دریاف ــم مکمل ه ه
وزیــر بهداشــت همچنیــن گفــت: بحــران داروی کشــور نیــز کــه 
یکــی از دغدغه هــای جــدی رئیــس جمهــوری و مشــکات مــردم 
در شــروع کاردولــت یازدهــم بــود، بــه ســرعت رفــع شــد و کمبــود 

دارو از 350 قلــم بــه کمتــر از 30 قلــم رســیده اســت.
ــد  ــت از تولی ــادآور شــد: سیاســت حمای ــن حــال ی هاشــمی در عی
داروی داخلــی، باعــث شــده ســهم ایــن بخــش بــه رقــم ۷0 درصد 
ــوده اســت. در  ــر ب ــر بی نظی ــد کــه در چنــد ســال اخی افزایــش یاب
ــه واردات دارو،  ــده ب ــاص داده ش ــزان ارز اختص ــدت می ــن م همی
ســیری نزولــی داشــته چنــان کــه در ســال 13۹4 بــه رغــم رفــع 

ــوده اســت. کمبودهــا کمتــر از ســال 13۹0 ب
ــق و  ــوزش، تحقی ــوزه آم ــت: در ح ــه گف ــت در ادام ــر بهداش وزی
پژوهــش و ســامان دادن بــه فعالیــت خیریــن و ســمن های حــوزه 

ــم. ــت یافته ای ــی دس ــتاوردهای بزرگ ــه دس ــز ب ــامت نی س
ــول  ــی تح ــزرگ مل ــرح ب ــرد: ط ــدواری ک ــار امی ــمی اظه هاش
ســامت بــا حمایــت دولــت، نماینــدگان مــردم در مجلــس 
شــورای اســامی، بایــد، به مســیر خــود ادامــه دهــد و از مناقشــات 
سیاســی و جناحــی در امــان بمانــد تــا مــردم همچنــان از نتایــج آن 

بهره منــد شــوند.
ــش از  ــیر بی ــن مس ــه ای ــت: در ادام ــان گف ــت در پای ــر بهداش وزی
ــردم  ــای م ــت ه ــم و حمای ــد ســبحان و کری ــد از خداون ــه، بع هم
و مهربــان شــریف ایــران چشــم امیــد مــا رئیــس جمهوری اســت.

وزیر بهداشت:

طرح تحول سالمت باید به مسیر خود ادامه دهد
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــت، ب ــه دول ــه مناســبت هفت ســخنگوی وزارت بهداشــت ب
ــم  ــت یازده ــامت در دول ــوزه س ــتاوردهای ح ــریح دس تش

ــت.  پرداخ
دکتــر ایــرج حریرچــی در نشســت خبــری اظهارداشــت: بــرای 
21 میلیــون روســتایی 1۸ هــزار خانــه بهداشــت ایجــاد کــرده 
ــل  ــن تکمی ــتیم جش ــار، توانس ــال انتظ ــس از 25 س ــم و پ ای
خانــه هــای بهداشــت روســتایی را ســال گذشــته برپــا کنیــم.
ــه حضــور 30 هــزار بهــورز در 3 هــزار و ۸30  ــا اشــاره ب وی ب
مرکــز مجــری پزشــک خانــواده روســتایی ، گفــت: امــروز بــا 
افتخــار ادعــا مــی کنیــم کــه در نقطــه صفــر مــرزی، پزشــک 

ــم. داری
حریرچــی از حضــور ۶ هــزار و ۸5۶ پزشــک عمومــی و 5 هــزار 
و 2۸5 مامــا در مراکــز بهداشــتی و درمانــی روســتاهای کشــور 
خبــر داد و افــزود: بــرای 10 میلیــون حاشــیه نشــین توانســته 
ایــم 3 هــزار و ۶۶4 پایــگاه و مرکــز جامــع خدمــات ســامت 

ایجــاد کنیــم.
ــام 10  ــه ثبــت ن ــا اشــاره ب ســخنگوی وزارت بهداشــت ب
میلیــون و 200 هــزار نفــر از مــردم فاقــد دفترچــه بیمــه 
در طــرح تحــول ســامت، گفــت: بــرای ۹ میلیــون 
ــده  ــادر ش ــه ص ــه بیم ــر دفترچ ــزار و 2۶5 نف و ۸۶2 ه

ــت. اس
وی بــا اعــام اینکــه در طــرح تحــول ســامت 1۶ میلیــون و 
500 هــزار بســتری در بیمارســتان هــای دولتــی داشــته ایــم، 
ــون و  ــب طــرح تحــول ســامت، یــک میلی ادامــه داد: در قال
142 هــزار مــورد زایمــان طبیعــی رایــگان در بیمارســتان های 
دولتــی انجــام شــده اســت و توانســته ایــم ســهم ســزارین را ۷ 

درصــد کاهــش دهیــم.
ــد و  ــتانی جدی ــت بیمارس ــزار تخ ــاخت 3۹ ه ــی از س حریرچ
ایجــاد ۶440 مطــب در مراکــز دولتــی خبــر داد و افــزود: ۹00 
تخــت روانپزشــکی بــه همــراه 2 هــزار و 5۸1 تخــت مراقبــت 
هــای ویــژه، از دیگــر دســتاوردهای وزارت بهداشــت در دولــت 

یازدهــم بــوده اســت.
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــه حــوزه دارو اشــاره کــرد 
ــدود  ــه ح ــور ب ــی در کش ــود داروی ــم کمب ــت: از 250 قل و گف
30 قلــم کمبود رســیده ایــم. ضمــن اینکــه 350 میلیــون دالر 
کاهــش ارزبــری بــه همــراه 2۸0 میلیــون دالر کاهــش واردات 

ــم. ــد داخــل داشــته ای داروهــای مشــابه تولی

مشارکت خارجی ها در ساخت بیمارستان
ــاخت  ــا در س ــی ه ــارکت خارج ــا مش ــاط ب ــی در ارتب حریرچ
ــکات  ــی از مش ــت: یک ــورمان، اظهارداش ــتان در کش بیمارس
ــال  ــه در ح ــت. بطوریک ــتانی اس ــت بیمارس ــود تخ ــا، کمب م
ــه  ــم ک ــت داری ــر جمعی ــه ازای 1000 نف حاضــر 1.۷ تخــت ب
ــر  ــه ازای 1000 نف ــت ب ــه 2.۶ تخ ــاله ب ــه 5 س ــد در برنام بای

ــد. ــت برس جمعی
ــزار  ــاخت 100 ه ــد س ــر نیازمن ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــت  ــد از تخ ــه 5۷ درص ــن اینک ــتیم ضم ــد هس ــت جدی تخ
هــای موجــود در بیمارســتان هــای کشــورما فرســوده انــد. از 
همیــن رو، یکــی از سیاســت هــای دولــت و وزارت بهداشــت، 
ــای  ــذاری در بخــش ه ــرمایه گ ــا و س ــی ه ــارکت خارج مش

مختلــف اســت کــه وزارت بهداشــت نیــز تفاهمنامــه هایــی با 
ــوب شــرقی و  ــیای جن ــا و کشــورهای آس برخــی شــرکت ه

ــته اســت. ــی داش اروپای
ــرکت  ــون ش ــت، تاکن ــخنگوی وزارت بهداش ــه س ــه گفت ب
هایــی از کــره جنوبــی، ژاپــن، چیــن، ترکیــه، ایتالیــا، اتریــش 
و...، بــرای ســاخت بیمارســتان و تخــت بیمارســتانی در ایــران 

ــد. ــرده ان ــی ک اعــام آمادگ
ــرای  ــت ب ــه وزارت بهداش ــهمی ک ــی، س ــه حریرچ ــه گفت ب
ســرمایه گــذاری خارجــی هــا اختصــاص داده اســت، معــادل 

ــت. ــتانی اس ــت بیمارس ــزار تخ 20 ه

ماجرای قاچاق شیرخشک و دارو
قاچــاق  بــه  واکنــش  در  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
شیرخشــک و دارو بــه کشــور و ارتبــاط آن بــا پرونــده ای کــه 
در هــال احمــر تشــکیل شــده اســت، گفــت: نمــی توانیــم 
ــی آنچــه  ــر اســت ول ــم قاچــاق شیرخشــک و دارو صف بگویی
اتفــاق مــی افتــد مربــوط بــه قاچــاق دارو در داروخانــه هــای 

ــت. ــی اس ــر دولت غی
حریرچــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اظهارنظــر رئیــس ســازمان غذا 
ــی  ــورد قاچــاق شیرخشــک و دارو از مرزهــای غرب و دارو در م
ــده  ــزود: از پرون ــدارد، اف ــده هــال احمــر ن ــه پرون ارتباطــی ب
ای کــه در هــال احمــر تشــکیل شــده اســت، خبــری نــدارم.

واکنش به اعالم اخبار تولید واکسن و دارو
ــای  ــرکت ه ــط ش ــن و دارو توس ــد واکس ــام تولی ــا اع وی ب
ــار در  ــرای انتش ــتی ب ــای درس ــد مبن ــی توان ــده نم تولیدکنن
ــای  ــن ه ــرد: دارو و واکس ــان ک ــد، خاطرنش ــا باش ــانه ه رس
ــد  ــرای تایی ــد ب ــف، بای ــدی توســط شــرکت هــای مختل تولی
ــط  ــی توس ــه ای بالین ــد مرحل ــای چن ــی ه ــورد کارآزمای م

ــرد. ــرار گی ــذا و دارو ق ــازمان غ س
وی گفــت: اعــام اینگونــه خبرهــا نیــاز بــه پشــتوانه علمــی 

ــندیت دارد. ــع ذی صــاح س ــق مراج ــا از طری دارد و تنه
ــت: متاســفانه  ــا گف ــانه ه ــه از برخــی رس ــا گای حریرچــی ب
ــم  ــار ک ــه اخب ــن گون ــار ای ــورد انتش ــا در م ــانه ه ــی رس برخ
ــی  ــه ای آن م ــر حرف ــار غی ــه انتش ــد و ب ــی کنن ــی م توجه

ــد. پردازن
ــه از  ــد نمون ــه چن ــاره ب ــا اش ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
ــار گفــت: در ســال هــای گذشــته در مــواردی خبــر  ایــن اخب
تولیــد یــک دارو بــرای اولیــن بــار در کشــور منتشــر شــده کــه 
چندیــن ســال بــوده کــه در کشــور تولیــد و توزیــع مــی شــده 
یــا خبــر تولیــد یــک دارو بــرای درمــان یــک بیمــاری صعــب 
العــاج در کشــور، ســیل بیمــاران مبتــا را بــا امیــد بــه درمان 

بــه بیمارســتان هــا کشــانده اســت.

ارائه خدمات درمانی به اتباع افغان
ــر  ــرگ دخت ــه م ــش ب ــت در واکن ــخنگوی وزارت بهداش س
تبعــه افغانســتان در بیمارســتان نمــازی شــیراز، اظهارداشــت: 
همــواره، دغدغــه وزارت بهداشــت و نظــام، ایــن بــوده اســت 
ــات  ــورمان خدم ــان در کش ــران افغ ــرادران و خواه ــه ب ــه ب ک

ــم. ــه بدهی ــی ارائ ــتی و درمان بهداش
ــاز در  ــی مج ــاع افغان ــه اتب ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
ایــران صاحــب دفترچــه بیمــه درمانــی هســتند، گفــت: بــرای 
آن دســته از اتبــاع افغانــی کــه غیرمجــاز وارد کشــور شــده و 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــم کمبودهای ــه رغ ــد، ب ــی کنن ــی م زندگ

ــم. ــی دهی ــه م ــات ارائ ــم، خدم ــان داری درم
ــا 35  ــور ت ــهرهای کش ــی از ش ــه داد: در بعض ــی ادام حریرچ
درصــد ظرفیــت تخــت هــای بیمارســتانی در اشــغال بیمــاران 

ــان اســت. افغ
ــته  ــرد: ســال گذش ــد ک ســخنگوی وزارت بهداشــت تاکی
در  افغــان  بیمــاران  بــرای  پیونــد عضــو  مــورد   10
ــو از  ــده عض ــه دهن ــه البت ــم ک ــام دادی ــورمان انج کش

ــد. ــوده ان ــان ب ــاع افغ اتب

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

اقدامات وزارت بهداشت دولت یازدهم/
جشن تکمیل خانه های بهداشت روستایی
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وزیـر بهداشـت از قانـون ممنوعیت پیونـد عضو ایرانیـان به اتبـاع خارجی دفاع 
کـرد و گفت: مخالـف پیوند عضـو از هموطنم بـه اتباع خارجی هسـتم. 

دکتــر حســن هاشــمی بــا حضــور در برنامــه »نــگاه یــک«، بــه مــرگ دختــر 
12 ســاله افغانســتانی در بیمارســتان نمــازی شــیراز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــای  ــتان ه ــن بیمارس ــزو برتری ــا ج ــن و در دنی ــه برتری ــتان در منطق بیمارس
ــراق جــزو  ــدون اغ ــز ب ــن کــودک نی ــج ای ــد اســت و پزشــک معال ــد کب پیون
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــودک ب ــن ک ــرگ ای ــا م ــتند، ام ــا هس ــای دنی ــن ه بهتری
ــام  ــال انج ــار در ح ــوده و بیم ــاری ب ــترده بیم ــرفت گس ــه ای و پیش زمین
پروســه درمــان و آزمایــش هــای الزم بــوده کــه قبــل از عمــل پیونــد فــوت 

ــرده اســت.  ک
وی تاکیــد کــرد: بیمــار بــه هیــچ وجــه بــه خاطــر نبــود عضــو فــوت نکــرده 
و قــرار بــوده پــدر وی بخشــی از کبــد خــود را بــرای پیونــد بــه او بدهــد کــه 

متاســفانه زمــان کافــی وجــود نداشــته و کــودک فــوت کــرده اســت. 
ــی  ــورای عال ــش ش ــم پی ــال و نی ــک س ــدود ی ــت: ح ــت گف ــر بهداش وزی
ــه  ــان ب ــدام ایرانی ــد ان ــر اســاس آن پیون ــه ب ــرد ک ــی مصــوب ک ــد قانون پیون
ــم و آن  ــی کن ــاع م ــون دف ــن قان ــن از ای ــت و م ــوع اس ــی ممن ــاع خارج اتب
ــون در  ــد قان ــر چن ــم. ه ــی دان ــا الزم م ــی ه ــت ایران ــظ حرم ــرای حف را ب
ــن  ــن ای ــرد و م ــن کار صــورت گی ــازه داده ای ــر اج ــه وزی ــس ب ــوارد اورژان م
اختیــار را بــه همکارانــم در شــیراز  تفویــض کــرده ام کــه در مــوارد اورژانســی 
بتواننــد از عضــو ایرانــی بــرای اتبــاع خارجــی اســتفاده  کننــد، ولــی در مــورد 
دختــر افغانســتانی اصــا نیــازی بــه ایــن کار نبــوده و بنــا بــوده پــدر کــودک 

ــد. ــد اهــدا کن ــرای پیون ــد خــود را ب بخشــی از کب
ــند  ــته باش ــازه داش ــی اج ــاع خارج ــه اتب ــت ک ــت اس ــی زش ــزود: خیل وی اف
بــرای پیونــد عضــو بــه ایــران بیاینــد و انــدام ایرانیانــی کــه مســتمند هســتند 
ــا  ــد کشــور در همــه جــای دنی ــد. بجــز چن ــد بزنن ــه خــود پیون ــد و ب را بخرن
هــم ایــن قانــون وجــود دارد و دولــت هــا معمــوال اجــازه نمــی دهنــد اعضــای 

ــه اتبــاع خارجــی فروختــه شــود. بــدن شهروندانشــان ب
وزیــر بهداشــت گفــت: مــرگ دختــر 12 ســاله افغانســتانی بــه دلیــل بیمــاری 
ــت  ــاره عل ــاورم درب ــن ب ــر ای ــن ب ــوده و م ــاری ب ــرفت بیم ــه ای و پیش زمین
مــرگ او برخــی ســعی کردنــد بیــن ملت ایــران و مــردم خــوب افغانســتانتقابل 
ــی در  ــا هســتند ول ــرادران و خواهــران م ــا ب ــه آنه ــی ک ــد، در حال ایجــاد کنن
مــورد پیونــد اعضــا، مــا همچنــان معتقدیــم قانــون ممنوعیــت پیونــد عضــو 
از ایرانــی بــه اتبــاع خارجــی بــرای حفــظ حرمــت مــردم کشــورمان اســت و 

ــم. ــاع  مــی کنی از آن دف

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

مخالف پیوند عضو ایرانی به 
خارجی هستم/   ماجرای مرگ 

دختر افغانستانی

معاون سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛

تاثیر استرس شغلی پرستاران بر روابط 
حرفه ای و خانوادگی

معــاون فنــی، آموزشــی و پژوهشــی ســازمان نظــام پرســتاری کشــور بــه بررســی رابطــه بیــن فرســوگی 
شــغلی پرســتاران و هــوش عاطفــی پرداخــت و گفــت: اســترس شــغلی بــر روابــط اجتماعــی و خانوادگــی 

دارد. 
دکتــر ژالــه عزتــی گفــت: وجــود روابــط ســالم مبتنــی بــر همــکاری و همدلــی میــان اعضــاء از جملــه 
مهمتریــن عوامــل اساســی بــرای موفقیــت در همــه عرصــه هــا، نهادهــای درمانــی و آموزشــی، صنعتــی 
، اداری و ... اســت . یکــی از پدیــده هایــی کــه در دهــه اخیــر مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتــه، پدیــده 
هــوش عاطفــی اســت. در واقــع هــوش عاطفــی یــک دســته از توانایــی هــا و مهارت هــای غیر شــناختی 
ــغلی  ــودگی ش ــژه فرس ــه وی ــا فشــارهای محیطــی ب ــه ب ــرد را در مقابل ــت ف ــی موفقی ــه توانای اســت ک

افزایــش مــی دهــد.
وی اظهــار داشــت: نتایــج بدســت آمــده در مطالعــات انجام شــده در زمینه فرســودگی شــغلی پرســتاران و 
ارتبــاط آن بــا هــوش عاطفــی )هیجانــی( نشــان مــی دهــد کــه برخــورداری از هــوش عاطفــی منجــر بــه 
کاهــش فرســودگی شــغلی پرســتاران خواهــد شــد ، زیــرا یکــی از راهبردهــای کنتــرل تضــاد و اســترس 
مــی توانــد هــوش عاطفــی باشــد کــه نــه تنها بــه افــراد کمــک مــی کنــد تــا تعارضــات ســازمانی را بهتر 
مدیریــت کننــد، افــراد را در برابــر اســترس محافظــت مــی نمایــد و بــه ســازگاری و تطابــق بهتــر آنــان 

کمــک مــی کنــد.
معــاون فنــی، آموزشــی و پژوهشــی ســازمان نظــام پرســتاری کشــور افــزود: افــراد دارای هــوش عاطفــی 
بــاال، مهــارت بیشــتری در درک احساســات دیگــران و پاســخگویی بــه آنهــا همــراه بــا همدلــی و شــفقت 
دارنــد. ایــن افــراد قــادر هســتند کــه بــه راحتی بــا دیگــران دوســت شــوند. آنهــا شــرکای بهتر، همــکاران 
بهتــر و رهبــران بهتــری هســتند. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه هــوش عاطفــی مــی توانــد تعامــات 

بیــن فــردی مثبتــی تولیــد کند .
وی خاطــر نشــان شــد: پرســتاران در محیــط کاری خــود تعارضــات و بــه تبــع آن اســترس های زیــادی را 
تجربــه خواهنــد نمــود کــه ایــن موضــوع نــه تنهــا ســامت جســمانی، روانــی، اجتماعی و شــغلی آنــان را 

تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهــد، بلکــه ســامت بیمــاران را نیــز بــه خطر مــی انــدازد.
ــواع  ــروز ان ــتاران ب ــای کاری پرس ــط ه ــات در محی ــی ارتباط ــل پیچیدگ ــه دلی ــروزه ب ــزود: ام ــی اف عزت
تعارضــات ، اختافــات و اســترس هــای شــغلی اجتنــاب ناپذیــر اســت. چنانچــه ایــن اختافات و اســترس 
ــه ســاز مشــکات،  ــد زمین ــح و علمــی مدیریــت و حــل و فصــل شــوند مــی توانن ــه طــور صحی هــا ب
مســائل و حتــی خشــونت هــا و ظلــم هایــی شــود. پرواضــح اســت کــه  بســیاری از تعارضــات و اســترس 

هــا بــه طــور موثــر و خاقانــه بــدون مدیریــت احساســات حــل نخواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد: جنبــه هــای گوناگــون هــوش عاطفی مــی تواننــد عامل حیاتــی موفقیــت در ســازمان ها 
باشــند و در مــوارد رهبــری، تصمیــم گیــری ، برقــراری ارتبــاط ، کار گروهــی، خاقیــت و نــوآوری و جلب 

اعتمــاد مشــتری تاثیــر گذار باشــند.
معــاون فنــی، آموزشــی و پژوهشــی در پایــان گفــت: پیشــنهاد می شــود تمامــی مراکــز درمانی، دانشــگاه 
ــه  ــبت ب ــتاران نس ــغلی پرس ــودگی ش ــش فرس ــت کاه ــی و... جه ــای آموزش ــا، نهاده ــازمان ه ــا، س ه

ــد. برگــزاری دوره هــای آمــوزش هــوش عاطفــی و راهکارهــای تقویــت آن مبــادرت ورزن
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ــاره  ــا اش ــان وزارت بهداشــت، ب ــاون درم مع
بــه دریافتــی پرســتاران بعــد از اجــرای طــرح 
ــوان  ــی ت ــرد: م ــد ک ــامت، تاکی ــول س تح
گفــت میــزان دریافتــی پرســتاران، نیازهــای 

زندگــی آنهــا را تامیــن نمــی کنــد. 
دکتــر محمــد آقاجانــی در نشســت اعضــای 
ــا  ــت، ب ــر بهداش ــا وزی ــتاری ب ــام پرس نظ
اشــاره بــه اینکــه پرســتاران اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی بــرای اولیــن بــار اســت در ایــن 
دولــت مشــمول دریافــت کارانــه می شــوند، 
گفــت: ایــن پرســتاران از 1.5 درصــد درآمــد 
ــم  ــن تصمی ــد کــه ای بیمارســتانی برخوردارن
بــا توجــه بــه دســتور وزیــر بهداشــت، انجــام 

شــده اســت.
ــود تخــت هــای آی  ــه کمب ــا اشــاره ب وی ب
ــتاری در  ــت پرس ــوع مراقب ــو، موض ــی ی س

ــزود: همــکاران پرســتار در  ــرار داد و اف ــزل را مــورد اشــاره ق من
قالــب شــرکت خصوصــی مــی تواننــد نقــش بســیار ارزنــده ای 

ــد. ــا کنن ــه ایف ــن زمین در ای
ــوم  ــای عل ــه داد: در حــال حاضــر در دانشــگاه ه ــی ادام آقاجان
پزشــکی ایــران، تهــران و دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم پایلوت 
ــرح  ــن ط ــار در ای ــت و 500 بیم ــام اس ــال انج ــن کار در ح ای
تحــت پوشــش مالــی مــا قــرار دارنــد کــه بــا کمــک شــرکت 
هــای پرســتاری بتواننــد ایــن خدمــات را در منــزل ارائــه بدهنــد 
و مــی توانیــم بعــد از اجــرای ایــن پایلــوت آن را تحــت پوشــش 
بیمــه ببریــم و اثــر بخشــی و هزینــه اثــر بخشــی آن را بــه بیمه 

هــا ثابــت کنیــم کــه بــه جــای اینکــه بیمــاران طوالنــی مــدت 
در بیمارســتان هــا بماننــد، مــی تواننــد پزشــکان و پرســتاران ما 
در منــزل مراقبــت هایــی ارائــه دهنــد کــه هزینــه هــای مــا را 

کــم کنــد.
ــت:  ــر بهداشــت در خصــوص نظــام پرداخــت، گف ــاون وزی مع
اتفاقــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه سیســتم پرداخــت مبتنــی بــر 
عملکــرد بعــد از مطالعــات بســیار مفصلــی کــه در کشــور انجام 

ــد. ــی گردی شــد اجرای
ــن طــرح را  ــود ای ــت خ ــا درای ــر هاشــمی ب ــه داد: دکت وی ادام
اختیــاری کردنــد و اعــام کردنــد هــر دانشــگاه و بیمارســتانی 
بــرود نظرســنجی و بررســی کنــد اگــر مایــل هســتند بــا ایــن 

روش بگیرنــد و اگــر نــه کــه بــا روش قبــل 
پرداخــت شــود.

44 دانشــگاه علــوم پزشــکی سراســر کشــور 
ــاری و براســاس  از 5۷ دانشــگاه کامــا اختی
ــد  تصمیــم خودشــان ایــن کار را انجــام دادن
ــه ایــن جمــع  ــرا 10 دانشــگاه دیگــر ب و اخی
ــن  ــا 54 دانشــگاه ای ــد و مجموع ــته ان پیوس

طــرح را اجــرا مــی کننــد .
آقاجانـی افـزود: اینکـه ایـن طـرح عادالنـه 
اسـت یـا خیـر جـای بحـث دارد. مجمـوع 
دریافتی یک پرسـتار بین ۸0 هزار پرسـتاری 
کـه در 5۷0 بیمارسـتان وزارت بهداشـت کار 
مـی کننـد 3 میلیـون و ۹50 هـزار تومـان 
همیـن  در  مـا  عمومـی  پزشـک  و  اسـت. 
بیمارسـتان ها ۷ میلیـون و 200 هـزار تومان 
متوسـط دریافتی دارد. پزشکان متخصص ما 
کـه آمار بیـش از 21 هـزار متخصص و فوق تخصص اسـت 1۷ 
میلیـون و 300 هزار تومـان کل دریافتی از جمله حقـوق و کارانه 

اسـت البتـه همـه اینهـا قبـل از کسـر مالیات اسـت .
وی گفــت: در مــورد پرســتاران اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت 
کــه حــدود یــک میلیــون و 255 هــزار تومــان پرداخــت 
ــد  عملکــردی پرســتاران از وزارت بهداشــت دریافــت مــی کنن
ــه قدیــم  ــغ ۸25 هــزار تومــان آن همــان کاران کــه از ایــن مبل
اســت کــه رشــد قابــل توجهــی بــه نســبت قبــل داشــته ولــی 
کافــی هســت یــا نــه مــی تــوان گفــت کــه نیــاز هــای زندگــی 

ــد. را تامیــن نمــی کن

معاون وزیر بهداشت: 

دریافتی پرستاران نیازهای زندگی آنها را تامین نمی کند

ــن  ــره انجم ــن کنگ ــی نوزدهمی ــر علم دبی
اورولــوژی ایــران، از شــیوع بــاالی ســرطان 
ــه در ســال هــای اخیــر در کشــور خبــر  مثان

داد. 
ــن  ــت: نوزدهمی ــی گف ــن آیت ــر محس دکت
بــا  ایــران  اورولــوژی  انجمــن  کنگــره 
از  پزشــک   1100 از  بیــش  همــکاری 
ــور و  ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
ارولوژیســت هــای ایرانــی خــارج از کشــور و 
انجمــن هــای دیگــر کشــورها ماننــد اروپــا و 
ــه و کشــورهای  ــکا و کشــورهای منطق آمری
شــمال ایــران بــه دو زبــان فارســی و 
انگلیســی در ۸  رشــته فــوق تخصصــی 

ــد . ــد ش ــزار خواه برگ
وی ادامــه داد: 1۸ پنــل در ایــن کنگــره ارایــه 
خواهد شــد کــه شــامل آنکولــوژی، نابــاروری، 
بازســازی دســتگاه اداری، زنــان، اطفــال و 

پیونــد کلیــه اســت.
آیتــی افــزود: در ایــن کنگــره بیشــتر بــر روی 
ــا  ــتگاه ادراری خصوص ــرطان دس ــوع س موض
ــی  ــه یک ــت ک ــده اس ــه زوم ش ــرطان مثان س
از عللــی کــه بــر ایــن موضــوع بیشــتر تاکیــد 
شــده ایــن اســت کــه در ســال هــای اخیــر بــه 
ــته و در  ــی داش ــیوع باالی ــد ش ــی رس ــر م نظ
خیلــی از مــوارد هزینــه باالیی)مادی-معنــوی( 

بــه کشــور و بیمــار تحمیــل کــرده اســت.

وی بــا عنــوان ایــن مطلــب که رشــد ســلول 
هــای ســرطانی در دیــوار مثانــه اتفــاق مــی 
ــه  ــان ب ــدم درم ــت: در صــورت ع ــد، گف افت
موقــع ممکــن اســت رشــد کننــد و بــه تمــام 
ــی  ــن و حت ــه و لگ ــواره مثان ــای دی ــه ه الی
ــه و اســتخوان  ــل ری اعضــای دور دســت مث
گســترش پیــدا کنــد. بنابرایــن بایــد درمــان 

هایــی کــه باعــث ارتقــای کیفییــت زندگــی 
ــر  ــول عم ــی و ط ــطح زندگ ــش س و افزای
بیمــار شــود در تمــام رشــته هــای پزشــکی 

ــه داد. ــف ارای ــل هــای مختل در پن
ــن  ــزود: در ای ــه اف ــت در ادام ــن ارولوژیس ای
کنگــره ضمــن آشــنا شــدن بــا دســتاوردهای 
روز دنیــا و تکنیــک هــای جدیــد، با همــکاران 

ــم  ــر خواهی ــادل نظ ــا تب ــق دنی ــایر مناط س
داشــت کــه ایــن بحــث و تبــادالت در زمینــه 
هــای مختلــف اورولــوژی ممکــن اســت 
ــان  ــا در درم ــر م ــریع ت ــرفت س ــث پیش باع
بیمــاری هــا مخصوصــا  ســرطان مثانه شــود.

ــه هــم ماننــد ســایر  وی گفــت: ســرطان مثان
ــع تشــخیص داده  ــه موق ــر ب ــا اگ ــرطان ه س
ــان  ــت درم ــا موفقی ــوال ب ــود، معم ــدام ش و اق
خواهــد شــد ولــی امــروز بــا توجــه بــه درمــان 
هــای تشــخیصی پیشــرفته در بیشــتر مواقــع 
ســرطان مثانــه بــه موقــع تشــخیص داده مــی 

ــود. ش
ــواردی  ــر از م ــی دیگ ــرد: یک ــد ک ــی تاکی آیت
کــه ایــران را در درمــان و تشــخیص بیمــاری 
در منطقــه متمایــز کــرده اســتفاده از نیروهــای 
جــوان و حرفــه ای اســت کــه در ایــن کنگــره 
ــا  ــات آنه ــرات و تجربی ــه نظ ــتر از نقط بیش
ــار  ــرای اولیــن ب بهــره منــد خواهیــم شــد و ب
ــه  ــوص ب ــل مخص ــره پن ــن کنگ ــز در ای نی
اورولوژیســت هــای جــوان را خواهیــم داشــت.

ــه  ــال 13۶۸ ب ــران از س ــوژی ای ــره اورول کنگ
صــورت دو ســاالنه شــروع بــکار کــرد و طــی 
ــه  ــر برگــزاری ایــن کنگــره ب چنــد ســال اخی
ــطح  ــای س ــتای ارتق ــاالنه در راس ــورت س ص
ــران  ــوژی در ته ــه اورول ــی جامع ــش علم دان

ــی شــود. ــزار م برگ

دبیر علمی کنگره انجمن اورولوژی ایران خبر داد:

شیوع باالی سرطان مثانه در کشور
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ن مـــــــا ر د

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

تجهیزات پزشکی قاچاق به 
وفور در فروشگاه ها وجود دارد

رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا بیــان اینکه تجهیــزات پزشــکی قاچــاق به 
فراوانــی در فروشــگاه های تجهیــزات پزشــکی وجــود دارد، گفــت: وزارت بهداشــت 

بایــد جدیــت بیشــتری در برخــورد بــا تخلفــات ایــن حوزه داشــته باشــد. 
علیرضــا جمشــیدی در خصــوص اقدامــات ســازمان تعزیــرات حکومتــی در مبــارزه 
بــا قاچــاق تجهیــزات پزشــکی، گفــت: اخیــرا ســازمان تعزیــرات حکومتی بــه بحث 
تخلفــات حــوزه دارو، درمــان و بهداشــت ورود جــدی داشــته کــه درهمیــن رابطــه 
ــه اســتفاده  ــا در سراســر کشــور ب ــن ســازمان تقریب ــه هــای گذشــته ای طــی هفت

مناســب از کاالهــای ســامت محــور توجــه ویــژه داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۸0 هــزار قلم تجهیــزات پزشــکی در کشــور وجــود دارد، 
ــا نظــارت  ادامــه داد: برخــی از ایــن اقــام قاچــاق و برخــی از طریــق کمــرگ و ب

صحیــح وزارت بهداشــت بــه کشــور وارد شــده اســت.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه ســازمان تعزیــرات طــرح جامعــی را درخصــوص مقابلــه 
وکاهــش قاچــاق آمــاده خواهــد کــرد، تصریــح کــرد: درخصــوص مقابلــه بــا قاچاق 

تجهیــزات پزشــکی نیازمنــد هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت هســتیم.
ــت:  ــار قاچــاق دارو در کشــور، گف ــاره آم ــی درب ــرات حکومت ــس ســازمان تعزی رئی
خوشــبختانه آمــار داروی قاچــاق درمقایســه بــا تجهیــزات پزشــکی پاییــن تراســت 
امــا داروی قاچــاق هــم در کشــور وجــود دارد، البتــه وزارت بهداشــت بایــد بــا جدیت 
بیشــتری  تخلفــات درحــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی را پیگیــری کنــد؛ هرچنــد 
کــه همــکاری هــا و تعامــات خوبــی میــان ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا وزارت 

بهداشــت درحــوزه درمــان صــورت گرفتــه اســت.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه مجتمــع ویــژه ای درتهــران بــرای پیگیری هــای جدی 
تــر دربحــث قاچــاق تجهیــزات پزشــکی راه انــدازی خواهــد شــد، گفــت: امیدواریم 
کــه بــا ایــن پیگیــری هــا شــاهد رســیدگی های قاطــع و جدی تــر دربحــث قاچــاق 

تجهیزات پزشــکی باشــیم.
رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا بیــان اینکه تجهیــزات پزشــکی قاچــاق به 
فراوانــی در فروشــگاه هــای تجهیــزات پزشــکی وجــود دارد، تصریــح کــرد: درحــال 

حاضــر بــرآورد دقیقــی از ایــن موضــوع وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــورد و مقابلــه بــا قاچــاق تجهیــزات پزشــکی درحــال 
حاضــر صــورت مــی گیــرد، گفــت: بــه طورحتــم برخوردها بایــد جامــع تر، قــوی تر 
و گســترده ترباشــد، البتــه ایــن عــزم در میــان مســئوالن مبنــی بــر مبــارزه جــدی 

تــر بــا قاچــاق وجــود دارد.
رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا دو بیمارســتان در 
تهــران بــه دلیــل اســتفاده چنــد بــاره از تجهیــزات پزشــکی یکبــار مصــرف تعطیل 
شــدند، افــزود: ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا بیمارســتان هــای متخلــف متعددی 

برخــورد داشــته اســت.

مدیر کل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو:

داروهای وارداتی شناسه گذاری شده اند
 

مدیـر کل نظـارت بـر دارو و موادمخـدر سـازمان غـذا و دارو ضمـن تاکیـد بر اینکـه طرح کنتـرل اصالت 
دارو در دنیـا بـه نام ایران ثبت شـده اسـت گفت: صـد در صد داروهـای وارداتی شناسـه گذاری شـده اند. 
ــر اینکــه در ایــن طــرح، هویــت شناســه  و عملیاتــی کــه در  ــا تاکیــد ب دکتــر اکبــر عبدالهــی اصــل ب
فراینــد بررســی صحــت و ســقم  فــراورده ســامت انجــام مــی شــود ارزشــمند اســت نــه برچســب و 

ــدارد. ــازار ن بارکــد آن اظهــار داشــت:  وجــود یــا عــدم وجــود برچســب تقلبــی تاثیــری در ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه صــد در صــد داروهــای وارداتــی، داروهــای تولیــد داخــل بــا قیمــت 
ــا ۷0 درصــد  ــاالی 50 هــزار تومــان و مکمل هــای وارداتــی شناســه گذاری شــده اســت افــزود: ۶0 ت ب
تجهیــزات وارداتــی کشــور نیــز شناســه گــذاری شــده کمــا اینکــه شناســه گــذاری برخــی برنــد هــا در 

همــان کشــور مبــدا انجــام مــی شــود.
عبدالهــی اصــل همچنیــن دربــاره شناســه گــذاری فــراورده هــای غذایــی افــزود: بــه دلیــل گســتردگی 
تعــداد ایــن محصــوالت تصمیممــان بــر آن شــد کــه اولویــت را بــه در اینباره بــه فــرآورده هایــی بدهیم 

کــه گرچــه از لحــاظ تعــداد کمتــر مــی باشــنداما از ارزش بیشــتری برخوردارند.
وی بــه ســبقه طــرح مذکــور نیــز گریــزی زد و بــا انتقــاد از اشــکاالت موجــود در طــرح شــبنم  تصریــح 
ــن طــرح آغــاز شــد و از آنجــا کــه اشــکاالت  ــت دهــم ای ــا روی کار آمــدن دول کــرد: در ســال ۸۸ و ب
عمــده ای در آن وجــود داشــت موجبــات بدبینــی و بــی تفاوتــی مــردم را نســبت بــه اصــل طــرح فراهم 

آوردو همیــن مســئله  وقفــه چهــار ســاله ای را در اجــرای طــرح رقــم زد.
ــه  ــا ب ــرد ت عبدالهــی اصــل اضافــه کــرد: در سیســتم جدیــد کــه البتــه حــدود شــش ماهــی  زمــان ب
سیســتم جدیــد تغییــر روش دهــد دیگــر شــرکت برچســب زن وجــود نداشــت بلکه خــود همان شــرکت 
شناســنامه دار و صاحــب کاال متولــی شناســه دار کــردن کاالی خــود در غالــب مــورد نظــر ســازمان غــذا 

و دارو بــرای ورود بــه بــازار اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: در وزارت بهداشــت ســامانه متمرکــزی وجــود دارد کــه تمام شناســه هــا را در آن 

وارد مــی شــوند کــه مباحــث فنــی آن نیــز توســط شــرکتی پیگیــری می شــود.
مدیــر کل نظــارت  بــر دارو و موادمخــدر ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان بــرای نخســتین بــار  طــرح کنترل 
اصالــت دارو در ســال ۸۸ در ایــران ثبــت شــد و در ســازمان جهانــی بهداشــت و ســازمان هــای مربوطــه 
دیگــر مطــرح گردیــد گفــت: کشــورهای دیگــر  بحــث ره گیــری دارو را هماننــد مــا انجــام مــی دهنــد با 
ایــن تفائــت کــه در آنجــا دیگــر بحــث اصالــت مطــرح نیســت ضمــن آنکــه در آنجــا هنــوز فعالیتــی در 
خصــوص  فــراورده هــای غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی صــورت نپذیرفتــه اســت چــرا کــه در ابتــدا بایــد 

ماننــد مــا تمامــی زنجیــره را شناســنامه دار کنند.
عبدالهــی اصــل در ادامــه بــه مســئولیت حقوقــی صاحــب کاال نســبت بــه ایــن شناســه هــا نیــز اشــاره 
ــی را  ــد، مســئولیت حقوق ــت می کن ــراورده ای را  ثب ــی وزارت بهداشــت کشــوری ف ــت: وقت ــرد و گف ک
ــته بندی   ــه بس ــت ک ــد داش ــازه را خواه ــن اج ــب کاال ای ــذا صاح ــد ل ــی نمای ــب کاال م ــه صاح متوج

ــی از اشــکال اســت. ــاز کنــد و ایــن از نظــر مــا  خال محصــوالت را ب
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 10 درصــد اســتعام هایی کــه  کاالهــای تقلبــی را نشــان می دهــد گفــت: 
از روی نقشــه  بــر همــه اســتعام های انجــام شــده احاطــه داریــم بــر ایــن اســاس مــی تــوان گفــت 
تعــداد داروهــا  و تجهیــزات پزشــکی تقلبــی اســتعامی بــه ترتیــب حــدود 5 درصــد 25 درصــد اســت.

عبدالهــی اصــل ادامــه داد: وارد کننــدگان حــوزه مکمــل و دارو طــرح شناســه اصالــت را پذیرفتــه انــد اما  
مشــکل عمــده  مــا در ایــن حــوزه تولیدکننــدگان هســتند، امــا واردکننــدگان فــراورده هــای غذایــی هم  

بــه هزینــه دار بــودن طــرح ایراداتــی مــی گیرنــد.
وی دلیــل عــدم فرهنگ ســازی الزم بــرای اســتفاده از شناســه هــای اصالــت  در ابتــدای کار را در ابتــدا،  
رویــت صویــر آنهــا توســط مــردم و معرفــه شــدن آن بــرای عمــوم برشــمرد و  یــادآور شــد: ارزان تریــن 

روش بــرای تهیــه  فــرآورده هــای ســامت، خریــد از مراکــز شناســنامه دار و مــورد اطمینــان اســت.
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ن مـــــــا ر د

اعضای هیئـت مدیره انجمـن علمی داروسـازان 
ایـران، معتقدنـد کـه ابـاغ آییـن نامـه تاسـیس 
داروخانه هـای طبیعی، آینده ناگـواری برای نظام 

دارویـی و درمانـی کشـور رقم خواهـد زد. 
نشسـت خبـری پانزدهمیـن همایـش سـالیانه 
انجمـن علمـی داروسـازان ایـران که قرار اسـت 
از سـوم تـا پنجـم شـهریور ۹5 در مرکـز همایش 
هـای رازی برگزار شـود، بـا انتقاد شـدید اعضای 
هیئـت مدیـره ایـن انجمـن نسـبت بـه تصمیـم 
وزارت بهداشـت و سـازمان غذا و دارو برای ایجاد 

داروخانـه هـای طبیعـی همـراه بود.
در ابتـدای ایـن نشسـت خبـری که صبح شـنبه 
برگـزار شـد، دکتـر سـید علـی سـبحانیان دبیـر 
اجرایـی همایـش بـه حضـور 1۸00 داروسـاز در 
پانزدهمیـن همایـش انجمن علمـی داروسـازان 

ایـران اشـاره کـرد و گفـت: ایـن همایـش دارای 1۸ امتیـاز 
بازآمـوزی اسـت.

وی از حضـور ۶0 شـرکت داخلـی و خارجـی در زمینـه تولیـد و 
واردات دارو در ایـن همایـش خبـر داد و افـزود: رویکـرد اصلـی 

همایـش امسـال، کنتـرل درد اسـت.
در ادامـه دکتـر محمدرضـا شـانه سـاز رئیـس انجمـن علمـی 
داروسـازان ایـران با اعام اینکه هر سـال 2۷00 داروسـاز در این 
همایش شـرکت مـی کنند، گفـت: امسـال به دنبال مشـکاتی 
که وزارت بهداشـت ایجاد کرد، فقط توانسـتیم 1۸00 داروسـاز را 

ثبت نـام کنیم.
وی بـا اعـام اینکـه بخـش اعظم علـم در دنیـا و ایران توسـط 
داروسـازی تولیـد و ایجـاد مـی شـود، افـزود: مهمتریـن ابـزار 

درمـان، دارو اسـت.
شـانه سـاز با عنـوان ایـن مطلب کـه صنعـت دارویی بـه عنوان 
یکـی از صنایـع سـودآور در دنیا شـناخته می شـود، تاکیـد کرد: 
ایـن وضعیت شـامل کشـور ما نمی شـود، چـون قیمـت گذاری 

دارو بـا هزینه هـا همخوانی نـدارد.
در ادامـه دکتـر فرشـاد هاشـمیان نایـب رئیـس انجمـن علمـی 
داروسـازان ایـران بـا عنـوان ایـن مطلب کـه وضعیـت درمان و 

ارائـه خدمـات درمانی به مـردم خوب اسـت، گفت: مرجـع ما در 
کنتـرل درد، رضایتمنـدی بیمـار و اسـتانداردهایی اسـت که باید 

شـود. رعایت 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در همایـش سـه روزه انجمـن علمـی 
داروسـازان راجع به کنتـرل درد صحبت خواهد شـد، افزود: یکی 
از ابزارهـای کنتـرل درد، دارو اسـت امـا روش های غیـر دارویی 

نیـز داریـم کـه درباره آنهـا نیز بحـث خواهیـم کرد.
دبیـر علمـی همایـش، یکـی از مشـکات در حـوزه دارو را عدم 
مصـرف صحیـح دارو در زمـان مناسـب دانسـت و گفـت: وقتی 
دارو بـه شـکل صحیـح مصـرف نشـود، ممکـن اسـت مقادیـر 

مصـرف آن باال بـرود امـا اثربخشـی الزم را نداشـته باشـد.
وی بـا انتقـاد از انباشـت داروهـا در خانـه هـا، ادامـه داد: معـدوم 
سـازی داروهایی که در خانه ها انباشـت می شـود، یکـی دیگر از 

معضـات پیـش رو در اسـتفاده صحیح از دارو اسـت.
دکتـر سـید حمید خویـی دبیر انجمـن علمـی داروسـازان ایران، 
نیـز گفـت: وقتـی داروی بیمـار باقـی می ماند، نشـان مـی دهد 
کـه چرخـه درمـان مشـکل دارد. یعنـی اینکـه، یـا پزشـک بـه 
صـورت اصولـی دارو تجویز نکرده اسـت و یا بیمار به درسـتی از 
داروهایی که پزشـک تجویز کرده اسـت، اسـتفاده نکرده اسـت.

در ادامـه این نشسـت، موضـوع تاسـیس داروخانه هـای طبیعی 

و گیاهـی کـه اخیـرا وزارت بهداشـت آن را اباغ 
کرده اسـت، مورد سـئوال خبرنگاران قـرار گرفت 
که رئیـس انجمن علمی داروسـازان، به شـدت از 
این تصمیم وزارت بهداشـت گایه کـرد و گفت: 
تاسـیس این قبیـل داروخانـه ها باعث آشـفتگی 

در نظـام دارویـی - درمانی کشـور خواهد شـد.
شـانه سـاز با عنـوان ایـن مطلب کـه آییـن نامه 
وزارت  افـزود:  دارد،  بحـث  جـای  شـده  ابـاغ 
بهداشـت بـا ایـن کار، بـه تخلفاتی کـه در برخی 
عطـاری هـا اتفاق مـی افتـد، جنبـه قانونـی می 

بخشـد.
وی ادامـه داد: در واقع، این اقدام وزارت بهداشـت 
و سـازمان غذا و دارو، سـرپوش قانونی بر تخلفات 

عطـاری های در فروش دارو اسـت.
رئیـس انجمن علمـی داروسـازان ایران بـا عنوان 
ایـن مطلـب کـه نگـرش وزارت بهداشـت در تاسـیس داروخانه 
هـای طبیعـی و گیاهـی درسـت نیسـت و این تصمیم مشـکلی 
را حـل نخواهـد کـرد، گفت: ایـن تصمیـم، مـوازی کاری ایجاد 
خواهـد کـرد و در آینده می تواند، نظـام دارویی - درمانی کشـور 

را تهدیـد کند.
در ادامـه دبیـر انجمـن علمـی داروسـازان ایـران نیـز با انتقـاد از 
اینکـه وزارت بهداشـت بـدون مشـورت بـا داروسـازان چنیـن 
تصمیمـی گرفتـه اسـت، گفـت: شـنیده ایـم کـه ایـن تصمیـم 

شـخص وزیـر بـوده اسـت.
خویـی تاکید کـرد: نماینـدگان تمامی انجمـن های داروسـازان 
در کشـور بـا ابـاغ آییـن نامـه تاسـیس داروخانه هـای طبیعی 

مخالف هسـتند.
وی افـزود: متاسـفانه بعضـی از مدافعیـن این طرح عمـدا عنوان 
کـرده انـد کـه داروسـازان بـا طـب سـنتی مخالـف هسـتند، در 
حالـی کـه مـا مخالـف تاسـیس داروخانه هـای گیاهی هسـتیم 
و معتقدیـم کـه این موضـوع هیچ ارتباطـی با طب سـنتی ندارد.

شـانه سـاز نیـز در ادامـه اظهارداشـت: داروخانه هـای طبیعی در 
ادامـه راه به دلیل مشـکات شـدید اقتصادی کـه گریبانگیر آنها 

خواهـد شـد، نمی تواننـد به حیات خـود ادامـه بدهند.

نشست انجمن علمی داروسازان؛

تاسیس»داروخانه طبیعی« اشتباه است/ تهدید نظام دارویی و درمانی کشور

ــدگاری  ــی نظــام پزشــکی کشــور، عــدم مان عضــو شــورای عال
ــررات  ــا را، مق ــتان ه ــز اس ــهرهای دور از مراک ــکان در ش پزش

ــرد.  ــوان ک ــادی عن ــکات اقتص ــر و مش ــت و پاگی دس
دکتـر داریوش طاهرخانـی گفت: اگر تاریخ پزشـکی ایـران را ورق 
بزنیـم، خواهیـم دید که پیشـینیان ما هزاران سـال قبل تـر از آنکه 
نـام آوران طـب نوین بـه بحث پیشـگیری بپردازند، بـه آن معقوله 
پرداختـه بودنـد. بـه گونـه ای کـه بوعلـی سـینا کـه امروز بـه نام 

ایشـان مزیـن اسـت، هفت اصـل ضـروری بـرای سـامتی را بر 
شـمرده اسـت و اصـوال افـراد با رعایـت آنها بـه اغلب بیمـاری ها 

دچـار نمی شـوند.
ــت و ســکون  ــه داد: حرک ــام پزشــکی تاکســتان ادام ــس نظ رئی
مهمتریــن اصــل در طــب بوعلــی بــوده اســت و مــردم بــا رعایت 
ــه در  ــد. البت ــرده ان ــی ک ــدام م ــامتی اق ــظ س ــت حف آن در جه
ــتوار  ــول اس ــن اص ــر همی ــات وی ب ــز اصاح ــان نی ــث درم بح
ــاری را  ــط، بیم ــادات غل ــا و ع ــا اصــاح رفتاره ــوده و گاهــی ب ب

ــد. ــی کردن ــردم دور م از م
ــزاران  ــد از ه ــه بع ــی اســت ک ــوارد موضوعات ــن م ــزود: ای وی اف
ســال در دســتور کار حــوزه ســامت در جهــان قــرار گرفته اســت 
و امــروز سیاســتگذاران ســامت بــا تقــدم پیشــگیری بــر درمان و 

بررســی و اصــاح مولفــه هــای اجتماعــی موثر بــر ســامت، گام 
در راه پیشــینیان مــا گذاشــته انــد.  

ــد کــرد: یکــی از مشــکاتی کــه در شــهرهای  ــی تاکی طاهرخان
غیــر از مراکــز اســتان و بــه ویــژه در مناطــق محــروم وجــود دارد، 

عــدم مانــدگاری پزشــکان اســت.
عضو شـورای عالی نظام پزشـکی کشـور بـا عنوان ایـن مطلب که 
مقررات دسـت و پا گیر بـرای فعالیت پزشـکان در بخش خصوصی 
در مـدت تعهـدات قانونـی وجـود دارد، اظهارداشـت: از طرفـی ایـن 
پزشـکان بـا تاخیرهـای طوالنـی در دریافـت کارانه های خودشـان 
مواجه می شـوند و به ایـن ترتیب چالش اقتصادی موضوعی اسـت 
کـه در مـدت تعهـدات قانونـی باید بـا آن دسـت و پنجه نـرم کنند 
و همیـن امـر موجب می شـود مترصـد پایان تعهـدات خود باشـند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی عنوان کرد؛

مشکالت ماندگاری پزشکان 
در شهرهای دور از مراکز استان ها
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ن مـــــــا ر د

معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو، از کمبــود 
ــود  ــران کمب ــم دارو در کشــور، تاکیــد کــرد: ســرعت جب 30 قل

دارو در کشــور باالســت. 
ــول و  ــور معم ــه ط ــت: ب ــد، اظهارداش ــول دینارون ــر رس دکت
ــه  ــی در کشــور وجــود دارد ک ــود داروی ــم کمب ــن 30 قل میانگی

ــت. ــاال اس ــور ب ــود دارو در کش ــران کمب ــرعت جب س
وی افــزود: همــکاران مــا قبــل از ایجــاد کمبــود آنهــا را 
ــای  ــه کمبوده ــار هفت ــی چه ــر ط ــرده و حداکث ــایی ک شناس

برطــرف می شــود. دارویــی 
ــا  ــز م ــت قرم ــه داد: در لیس ــه ادام ــن زمین ــد در همی دینارون
همــواره 200 قلــم دارو بــرای مدیریــت و جلوگیــری از کمبودها 
ــا  ــن داروه ــودی ای ــه موج ــبت ب ــئوالن نس ــود دارد و مس وج

ــد. ــی دارن ــیت خاص حساس
ــرای  ــل ب ــد داخ ــای تولی ــت داروه ــه کیفی ــاره ب ــا اش وی ب
کیفیــت  کــرد:  خاطرنشــان  صعب العــاج  بیماری هــای 
ــی رود  ــد اســت و انتظــار م ــورد تایی ــد داخــل م ــای تولی داروه

ــه  ــد و متوج ــاد کنن ــل اعتم ــد داخ ــه تولی ــردم ب ــکان و م پزش
باشــند کــه ایــن بی اعتمــادی و ترویــج آن بــرای بیمــاران هیــچ 

ــدارد. ــودی ن س
کشــور  در  کــه  زمانــی  نمی تــوان  گفــت:  دینارونــد 
ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه و دارویــی تولیــد شــده 
ــرده و  ــت را طــی ک ــرل کیفی ــی و کنت اســت، مراحــل ارزیاب
تاییدیــه دارد، بگوییــم کیفیــت ایــن دارو خــوب نیســت و آن 
ــی  ــر شــرکت ایران ــم و ه ــری وارد کنی ــا قیمــت 10 براب را ب
ــد،  ــته باش ــاص را داش ــای خ ــن داروه ــد ای ــوان تولی ــه ت ک
می توانــد بــدون محدودیــت و ممنوعیتــی نســبت بــه تولیــد 

ــد. ــدام کن آن اق
وی یــادآور شــد: در مــورد کنتــرل کیفــی بــر اســاس امکاناتــی 
ــته  ــار داش ــی انتظ ــد کس ــم و نبای ــدام می کنی ــم، اق ــه داری ک
ــذا و داروی  ــازمان غ ــه س ــی تاییدی ــای ایران ــه داروه ــد ک باش
ــاران  ــرای بیم ــن دارو ب ــه ای ــرا ک ــد، چ ــته باش ــکا را داش آمری

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی و س ــی طراح ایران

دینارونــد تصریــح کــرد: بیمه هــا در تامیــن داروهــای بیمــاران 
ــت  ــار حمای ــد و معی ــت می کنن ــاران را حمای ــن بیم ــاص، ای خ
ــه از  ــت و بیم ــه اس ــت پای ــاص، قیم ــاران خ ــای بیم از داروه
داروهایــی حمایــت می کنــد کــه قیمــت کمتــری داشــته باشــد 
و در مــورد 300 قلــم داروی بیمــاران خــاص و صعب العــاج نیز 
ــا را  ــی از هزینه ه ــدود نیم ــم و ح ــه داری ــا تفاهم نام ــا بیمه ه ب

ــم. ــت می کنی ــا پرداخ م

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

ماجرای »لیست قرمز دارویی« وزارت بهداشت

دبیرکل خانه پرستار عنوان کرد؛

تضعیف پرستاری در بیمارستان ها/
علت سکوت مدیران پرستاری 

ــت:  ــت، گف ــتاری در وزارت بهداش ــت پرس ــود معاون ــه وج ــاره ب ــا اش ــتار ب ــه پرس ــرکل خان دبی
انتظــار مــی رفــت کــه جایــگاه پرســتاری ارتقــاء یابــد امــا شــاهد تضعیــف جایــگاه پرســتاری در 

بیمارســتان هــا و دانشــگاه هــا هســتیم. 
محمــد شــریفی مقــدم، اظهارداشــت: 
جریانــی از دو ســال پیــش و بــه صــورت 
خیلــی نــرم، در حــال تغییــر چــارت 
ــی  ــای دولت ــتان ه ــکیاتی بیمارس تش
اســت. بطوریکــه امــروزه شــاهد هســتیم 
ــزرگ  ایــن اتفــاق در بیمارســتان هــای ب
کشــور مثــل بیمارســتان امــام)ره( تهــران 
ــهد، در  ــا)ع( مش ــام رض ــتان ام و بیمارس

ــت. ــری اس ــکل گی ــال ش ح
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در چــارت 
ــگاه  ــا شــاهد جای قدیمــی بیمارســتان ه

مدیــر پرســتاری در کنــار مدیــر بیمارســتان و معــاون آموزشــی بودیــم، گفــت: در چــارت جدیــد، با 
ایجــاد معاونــت پشــتیبانی در بیمارســتان، نســبت بــه تشــکیل معاونــت درمــان در زیــر مجموعــه 

ــد. ــر پرســتاری در زیــر مجموعــه معاونــت درمــان اقــدام کــرده ان پشــتیبانی و مدی
ــس  ــا رئی ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــتاری ب ــر پرس ــم، مدی ــارت قدی ــه داد: در چ ــدم ادام ــریفی مق ش
ــه  ــک حلق ــا ی ــتاری ب ــر پرس ــد، مدی ــارت جدی ــه در چ ــی ک ــود، در حال ــاط ب ــتان در ارتب بیمارس
واســطه، چنیــن ارتباطــی دارد کــه نشــان مــی دهــد جایــگاه پرســتاری در بیمارســتان هــا تضعیف 

شــده اســت.
دبیــرکل خانــه پرســتار همچنیــن از محــدود شــدن اختیــارات مدیــر پرســتاری در چــارت جدیــد 
گایــه کــرد و گفــت: بخشــی از اختیــارات نیــروی انســانی در چــارت جدیــد از مدیــر پرســتاری 
گرفتــه شــده و شــاهد هســتیم کــه انتخــاب سرپرســتار بیمارســتان هــم توســط معــاون درمــان 

انجــام مــی شــود.
ــی  ــن دوره از وزارت بهداشــت ب ــتاری در ای ــگاه پرس ــف جای ــه تضعی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ســابقه بــوده اســت، افــزود: ایــن اتفــاق در دو ســال گذشــته بــه صــورت خیلــی نــرم در حــال 

انجــام اســت.
شــریفی مقــدم در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چــرا مدیــران پرســتاری بیمارســتان هــا نســبت به 
وضــع موجــود اعتــراض نمــی کننــد، گفت: علــت ســکوت ایــن مدیــران، این اســت کــه پرداختی 

آنهــا را متفــاوت تــر از گذشــته دیــده انــد و کارانــه آنهــا را افزایــش داده انــد.
دبیــرکل خانــه پرســتار بــا انتقــاد از تضعیــف جایــگاه پرســتاری در بیمارســتان هــا، تاکیــد کــرد: 
وزارت بهداشــت ادعــا دارد کــه جایــگاه پرســتاری بــا ایجــاد معاونــت ارتقــا پیــدا کــرده در حالــی 
کــه ایــن تنــزل جایــگاه در بیمارســتان هــا و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، بــی ســابقه بــوده 

اســت.

دستورالعمل جدید مصرف آنتی 
بیوتیک ها ابالغ شد

دبیـر کمیته کشـوری تجویز و مصـرف منطقـی دارو سـازمان غـذا و دارو، از تدوین و اباغ دسـتور 
العمـل جدید مصـرف منطقی آنتـی بیوتیک هـا بـه داروخانه ها خبـر داد. 

دکتـر فاطمه سـلیمانی اظهار کـرد: پس از ظهـور میکروب های مقاوم دانشـمندان تـاش کردند تا 
در راسـتای مبارزه بـا آن، آنتی بیوتیک هـای جدیدی به وجـود آورند.

وی ادامـه داد: ایـن رونـد منجـر به تولیـد آنتـی بیوتیک های جدیـد و ظهـور میکروب هـای مقاوم 
آنتـی بیوتیک هـا شـد که در ادامـه بی اثر شـدن آنتی بیوتیـک ها در درمـان برخی از بیمـاری های 
عفونـی باعث نگرانی دانشـمندان شـد. سـلیمانی تصریح کرد: ایـن مقاومت میکروب ها نسـبت به 

آنتـی بیوتیـک ها به کشـوری خاصی تعلـق نـدارد و پدیده ای جهانی اسـت.

وی گفـت: بـه همیـن دلیـل الزم بود یک سـری فعالیـت هـا در زمینه جلوگیـری از مصـرف آنتی 
بیوتیـک ها انجام شـود کمیته کشـوری تجویـز و مصـرف منطقـی دارو دسـتورالعمل و قوانینی را 

تدویـن و بـه داروخانـه ها ابـاغ  کرد.
دبیـر کمیته کشـوری تجویز و مصرف منطقی دارو سـازمان غـذا و دارو افزود: در زمینه دامپزشـکی 
و دامپـروری و اسـتفاده از آنتـی بیوتیـک یکی دو سـال گذشـته کمیته کشـوری تجویـز و مصرف 
منطقـی دارو سـازمان غـذا و دارو جلسـات متعددی با مسـئولین سـازمان دامپزشـکی برگـزار کرد 
و خوشـبختانه بـرای جلوگیـری از مقاومـت میکروبی آنتـی بیوتیک ها بیـن دو سـازمان اتقاق نظر 
خوبـی وجود داشـته اسـت. وی عنـوان کرد: بـه طور کل در این زمینه سـازمان دامپزشـکی کشـور 

مسـئول اسـت و چنانچه تدوین دسـتورالعملی الزم باشـد بـه این سـازمان مربوط می شـود.
سـلیمانی تاکید کرد: به منظور آموزش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها 25 حلقه فیلم آموزشـی در زمینه 
نحـوه تجویز صحیح آنتی بیوتیک ویژه آموزش پزشـکان عمومی و متخصص که توسـط اسـاتید گروه 
عفونی تدریس شـده است در کمیته کشـوری تجویز و مصرف منطقی دارو تهیه و برای اسـتفاده برای 

همه پزشـکان در اختیار معاونت های غذا و داروی سراسـر کشـور قرار داده شـده اسـت.
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــذا و دارو، در واکنــش ب ــر و رئیــس ســازمان غ ــاون وزی مع
ماجــرای توقیــف دو ماهــه پانســمان بیمــاران EB در گمــرک،  

اظهــار داشــت:  ایــن خبــر صحــت نــدارد. 
ــاط  ــه در ارتب ــری ک ــت خب ــد در نشس ــول دینارون ــر رس دکت
بــا بررســی مشــکات بیمــاران پروانــه ای )EB( برگــزار 
 EB ــا بــه ــفانه بیمــاران مبت ــت:  متأس ــد،  اظهــار داش ش
ــوده  ــاش ب ــال ت ــن در ح ــی محققی ــتند ول ــر نیس درمان پذی
ــا بتــوان  کــه اقدامــات الزم را در ایــن زمینــه انجــام دهنــد ت
ژن معیــوب را کــه ســبب بــروز ایــن مشــکل می شــود، 

ــرد. اصــاح ک
ــی  ــش کوچک ــت بخ ــه وزارت بهداش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه ایــن بیمــاران ب از اقدامــات وزارت بهداشــت در کمــک ب
حــوزه غــذا و دارو مربــوط می شــود، گفت: ایــن بیمــاران 
ــاز  ــاً نی ــد و عمدت ــاز ندارن ــه داروی خاصــی نی ــرای درمــان ب ب
آنهــا پانســمان تخصصــی اســت. همچنیــن ایــن افــراد درگیر 
ــای  ــکی و مراقبت ه ــات دندانپزش ــدد، خدم ــای متع جراحی ه
ویــژه هســتند کــه ایــن موضــوع خــارج از تــوان ســازمان غــذا 

و دارو است.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو اعــام کــرد:  در وزارت بهداشــت 
در 10 قطــب دانشــگاهی 10 درمانــگاه EB راه اندازی می شــود 
ــد  ــاران خواه ــرش بیم ــرای پذی ــی ب ــز محل ــن مراک ــه ای ک
ــه  ــوز ب ــی هن ــوده ول ــری ب ــال پیگی ــن مســئله در ح ــود. ای ب

ــیده اســت. ــرداری نرس بهره ب
دینارونــد اضافــه کــرد: در مــورد تأمیــن لــوازم پزشــکی مــورد 
نیــاز ایــن بیمــاران قــرار بــود یــک مرکــز تحقیقاتــی مدیریــت 
ایــن مســئله را بــر عهــده بگیــرد و مــا از آنهــا حمایــت کنیــم، 
ولــی در ایــن مرکــز هــم متأســفانه اقدامــات بــا تأخیــر انجــام 
شــده لــذا مــا از خانــه EB خواهــش کردیــم کــه توزیــع لــوازم 
ــورت  ــه ص ــات را ب ــن خدم ــا ای ــد و م ــام ده ــکی را انج پزش

رایــگان بــرای آنهــا تأمیــن کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تیــر مــاه امســال اولیــن محمولــه 
پانســمان تخصصــی بــه بیمــاران پروانــه ای ارائــه شــد، گفــت: 
ــهریور اســت  ــرداد و ش ــه م ــوط ب ــه مرب ــه ک ــن محمول دومی
نیــز هفتــه آینــده تحویــل آنهــا خواهــد شــد و مــا اطمینــان 
ــود و  ــع نش ــاران قط ــرای بیم ــت ب ــن خدم ــه ای ــم ک می دهی
ــرار  ــاران ق ــار بیم ــگان در اختی ــی EB رای ــمان تخصص پانس

گیــرد البتــه زحمــت توزیــع آن بــا خانــه EB اســت.
ــن  ــه ای کاش ای ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــس س رئی
بیمــاری ماننــد برخــی از بیماری هــای خــاص دارویــی بــرای 
درمــان آن بــود، گفــت: تعــداد ایــن بیمــاران در کشــور انــدک 
ــوده،  ــاال ب ــیار ب ــا بس ــه آنه ــک ب ــه کم ــی هزین ــت ول اس

ــی از ــن برخ همچنی
ــه  ــان هزین ــارد توم ــک میلی ــاالنه ی ــاص س ــای خ بیماری ه
کنتــرل و درمــان آن می شــود و اینکــه مــردم در ایــن راســتا 

ــا دارد. ــتی آنه ــان از نوع دوس ــد نش ــکاری دارن هم
دینارونــد بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه در مجلــس توجــه 
ویــژه ای بــه بیماری هــای خــاص شــده اســت،  گفــت:  
ــه بیمــاران  ــرای کمــک ب ــار ب ــارد تومــان اعتب امســال 5 میلی
ــرای  EB اختصــاص داده ایــم کــه همــه ایــن بودجــه تنهــا ب
ــن  ــرای تأمی ــه نمی شــود، بلکــه ب پانســمان تخصصــی هزین
ســایر نیازهــا همچــون گاز اســتریل، مکمــل غذایی، پمــاد و... 
ــن  ــژه در ای ــه قطب هــای وی ــی ک ــا زمان ــود. ت ــز خواهــد ب نی
ــار  ــع بســته ها در اختی ــت توزی ــود مدیری ــدازی ش ــه راه ان زمین

ــت. خانه EB اس
وی تصریــح کــرد: فرهنــگ عمومی و اطــاع مردم متأســفانه 
در مــورد ایــن بیمــاری بســیار انــدک اســت و الزم بــوده کــه 
آگاهی هــا در ایــن زمینــه بیشــتر شــود. ســازمان غــذا و 
دارو نیــز آمادگــی دارد اقدامــات الزم را جهــت کمــک هــر چــه 
بیشــتر بــه ایــن بیمــاران انجــام دهــد و بر همیــن اســاس ارائه 

پانســمان رایــگان بــه بیمــاران مد نظــر قــرار گرفته اســت.

 EB رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری
ــودن  ــاص ب ــت: خ ــت،  گف ــاص نیس ــای خ ــزء بیماری ه ج
برخــی از بیمــاران ســبب شــده کــه بیمــاران مربوطــه داروهای 
رایــگان بگیرنــد و در مــورد  EB مــا منتظــر تصویــب خــاص 
ــه  ــم و اقدامــات الزم را همچــون ارائ شــدن بیمــاری نمانده ای

پانســمان رایــگان بــه بیمــاران مــد نظــر قــرار داده ایــم.
دینارونــد در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا بیمــاری 
EB قابــل پیشــگیری اســت،  افــزود:  در ایــران اقــدام ویــژه ای 
ــا برنامه هایــی صــورت  ــی در دنی ــه نمی شــود ول در ایــن زمین
ــادر  ــا میــزان آن کمتــر اســت،  EB یــک بیمــاری ن گرفتــه ت

اســت و
ــان  ــوان درم ــه بت ــال دارد ک ــی احتم ــا ژن درمان ــت ب در نهای
ــد کــه در برخــی از  ــی پیشــگیری هــر چن آن را انجــام داد ول
مواقــع ســخت اســت،  ولــی امکانپذیــر بــوده و قبــل از زایمــان 

ــرد. ــی ک ــوان آن را بررس می ت
معــاون وزیــر بهداشــت در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر اینکه 
ــرک  ــاران EB در گم ــمان بیم ــه پانس ــف دو ماه ــت توقی عل
ــدارد  ــر صحــت ن ــن خب ــار داشــت:  ای ــوده اســت،  اظه چــه ب
ــه  ــه و ب ــام نگرفت ــه انج ــن زمین ــی در ای ــه توقیف و هیچگون
ســازمان غــذا و دارو نیــز تذکــری در ایــن زمینــه اعــام نشــده 
ــور  ــکل وارد کش ــدون مش ــمان ها ب ــبختانه پانس ــت خوش اس

ــدارد. ــود ن ــی وج ــه نگران ــای هیچگون ــود و ج می ش
ــرای  ــرک ب ــه در گم ــی ک ــرد: وقفه های ــه ک ــد اضاف دینارون
برخــی از کاالهــای ســامت رخ می دهــد عمدتــاً ناشــی 
ــکات  ــی از مش ــا ناش ــب کاال و ی ــوز صاح ــتن مج از نداش
ــر  ــال بهت ــبختانه در ح ــه خوش ــوده ک ــامانه ها ب ــی س تکنیک

ــدن است. ش
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا در ســازمان غــذا و دارو برنامــه ای 
ــر،   ــا خی ــد ی ــور داری ــل کش ــمان ها در داخ ــد پانس ــرای تولی ب
گفــت: فعــًا برنامه ریــزی بــرای تولیــد نداریــم و بایــد 
ــه  ــد. البت ــته باش ــود داش ــی وج ــش خصوص ــی بخ متقاض
ظرفیــت تولیــد داخــل وجــود دارد ولــی ســرمایه گذاران 
اقتصــادی بایــد ایــن موضــوع را بررســی کننــد مــا در ســازمان 
غــذا و دارو آمادگــی داریــم اگــر کســی در داخــل قصــد تولیــد 
پانســمان را داشــته باشــد آن را حمایــت کنیــم و خریــد از آنهــا 

ــم. ــن کنی را تضمی

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

بیماران »پروانه ای« حمایت دارویی و درمانی می شوند

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، از 
ادامــه بررســی احــکام مربــوط بــه برنامــه ششــم توســعه در 

ــر داد. ــس خب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش کمیس
ــه در  ــنهادهایی ک ــزود: پیش ــرد، اف ــی ف ــم امین ــد نعی محم
گذشــته از ســوی اعضــای کمیســیون مطــرح شــد بررســی 
ــوزه  ــی ح ــای کل ــت ه ــا سیاس ــاط ب ــن در ارتب و همچنی
ســامت کــه در ارتبــاط بــا تولیــت وزارت بهداشــت هســتند 
ــف بیمــه ســامت هــم بحــث و  ــن تکلی ــن تعیی و همچنی

ــه ای نداشــتیم. ــا مصوب گفتگــو شــد، ام
وی ادامــه داد: در نشســت بعــدی کمیســیون ادامــه احــکام 

ــص از  ــای تفح ــن تقاض ــعه و همچنی ــم توس ــه شش برنام
ــا طــرح تحــول ســامت کــه  وزارت بهداشــت، در رابطــه ب
ــیده در کمیســیون  ــدگان رس ــدادی از نماین ــه امضــای تع ب

ــت. ــرار خواهــد گرف ــورد بررســی ق م
امینــی فــرد افــزود: البتــه کمیســیون نظــر خــود را در مــورد 
ــول  ــرح تح ــا ط ــاط ب ــت در ارتب ــص از وزارت بهداش تفح
ســامت در نشســت بعــدی کمیســیون مطــرح مــی کنــد و 
ــد در  ــه مــی یاب ــه فیصل ــع شــوند قضی ــدگان قان اگــر نماین
غیــر ایــن صــورت موضــوع تفحــص در دســتور کار صحــن 

ــرد. ــرار مــی گی ق

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد؛

وضعیت تحقیق و تفحص از طرح تحول سالمت
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ن مـــــــا ر د

ــان  ــا بی ــس ب ــان مجل ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درم
اینکــه بــه ازای هــر 1000 بیمــار، 1.۷ دهــم تخــت بیمارســتانی 
داریــم، افــزود: درکنــار ایــن بــا مشــکل عــدم رعایت عدالــت در 

توزیــع تخــت بیمارســتانی نیــز مواجــه هســتیم. 
محمــد نعیــم امینی فــرد بــا انتقــاد از کمبود تخــت بیمارســتانی، 
گفــت: متاســفانه در کشــور بــا معضــل کمبــود تخــت 
بیمارســتانی بــه صــورت جــدی مواجــه هســتیم بــه طــوری که 
بــه ازای هــر یــک هــزار بیمــار، 1.۷ دهــم تخــت بیمارســتانی 
ــداد  ــن تع ــاران ای ــاالی بیم ــداد ب ــه تع ــا توجــه ب ــه ب ــم ک داری
تخــت جوابگــو نیســت، از نظــر متوســط تعــداد تخــت نــه تنهــا 
بــا کشــورهای پیشــرفته قابــل قیــاس نیســتیم بلکه نســبت به 
کشــورهای منطقــه هــم در وضعیــت نامناســبی قــرار داریــم.

وی بــا انتقــاد از عــدم رعایــت عدالــت در توزیــع تخــت 
بیمارســتانی، یــادآور شــد: عــدم رعایــت عدالــت در توزیع تخت 
بــه گونه ای اســت کــه ممکن اســت ایــن نســبت در منطقه ای 

ــد. ــر 0.۶ باش ــه ای دیگ ــور 2.5 و در منطق از کش
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم، بـا تاکیـد بـر اینکـه باید 
عدالـت در توزیـع تخـت بیمارسـتانی در کشـور رعایـت شـود، 
تصریـح کـرد: وزارت بهداشـت، سـازمان برنامـه و بودجـه و 
همچنین سـازمان تامین اجتماعـی باید به عنوان دسـتگاه هایی 
کـه به طـور مسـتقیم در قبـال رفـع کمبود تخـت بیمارسـتانی 
وظیفـه دارنـد وارد عمـل شـده و بـا هـم همـکاری الزم را برای 

رفـع معضـل کمبـود تخت بیمارسـتانی داشـته باشـند.
ــش  ــای ورود بخ ــه ه ــودن زمین ــم نم ــرورت فراه ــر ض وی ب
خصوصــی بــرای رفــع کمبــود تخــت بیمارســتانی تاکید کــرد و 
یــادآور شــد: از آنجایــی کــه بخــش خصوصــی بــه دلیــل هزینه 
بــر بــودن راه انــدازی تخــت هــای بیمارســتانی تمایلــی بــرای 
ــدارد بنابرایــن بایــد زمینــه ورود بخــش  ــه ایــن حــوزه ن ورود ب
ــاوت  ــه التف ــت ماب ــت و پرداخ ــد خدم ــد خری ــی مانن خصوص
ــن  ــرای تامی ــت ب ــا از ســوی دول ــه ه ــات در برخــی زمین خدم
تخــت بیمارســتانی فراهــم شــود زیــرا فراهــم نمــودن زمینــه 

ورود بخــش خصوصــی کیفیــت 
خدمــات رســانی را بهبــود مــی 

ــد. بخش
ــه  ــرای اینک ــه داد: ب ــرد ادام امینی ف
ــد  ــردم فشــاری وارد نشــود بای ــه م ب
ــا  ــاط ب ــنلی در ارتب ــای پرس هزینه ه
خریــد خدمــات از بخــش خصوصــی 
را بــه نوعــی تعهــد کنیــم زیــرا خرید 
ــای ترجیحــی از  ــا تعرفه ه ــت ب خدم
ــع  ــع مناف ــه نف ــی ب ــش خصوص بخ

عمومــی مملکــت اســت.
نماینــده مــردم ایرانشــهر در مجلس، 
ــدم تناســب  ــئله ع ــا مس ــه ب در رابط

ــه  ــت بیم ــا جمیع ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــای س ــت ه تخ
شــده، گفــت: ایــن مشــکل تنهــا مختــص کانشــهر تهــران 
نیســت بلکــه مربــوط بــه تمامــی شــهرهای کشــور اســت بــه 
ــون و  ــا دو میلی نوعــی کــه در اســتان سیســتان وبلوچســتان ب
ــتان  ــک بیمارس ــا ی ــت تنه ــر جمعی ــزار نف ــی ۷00 ه ۶00 ال

ــود دارد. ــتان وج ــز اس ــی در مرک ــن اجتماع تامی
ــزود:  ــس، اف ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــخنگوی کمیس س
البتــه تامیــن اجتماعــی بیشــتر معتقــد بــه خریــد خدمــات بــوده 
و تمایلــی بــه درمــان مســتقیم نــدارد هــر چنــد کــه بایــد بــر 
اســاس تکالیفــی کــه بــر عهــده دارد بــه درمــان مســتقیم توجه 
بیشــتری داشــته باشــد از ایــن رو بهتــر اســت تامیــن اجتماعــی 
تعــدادی از تخت هــای بیمارســتانی را تامیــن نمایــد زیــرا منابــع 
عمومــی وزارت بهداشــت تکافــوی تامیــن تخــت مــورد نیــاز بر 

اســاس اســتانداردها نیســت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تخت های بیمارستانی عادالنه توزیع نشده است

معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 
25 هــزار بیمــار منتظــر اهــدای عضــو داریــم، گفــت: روزانه 10 
نفــر از ایــن بیمــاران بــه دلیــل نرســیدن بــه عضــو مــورد نظــر، 

فــوت مــی کننــد. 
ــنواره  ــری جش ــازی در نشســت خب ــیدمحمدهادی ای ــر س دکت
فیلــم ســامت در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر ایجــاد شــکاف 
میــان جامعــه هنــری و پزشــکان  بــه دنبال مــرگ کیارســتمی، 
گفــت: زمانــی کــه ایشــان در بیمارســتان بســتری شــدند وزیــر 
ــر  ــد و پیگی ــان رفتن ــه عیادتش ــار ب ــه ۶ ب ــک ب ــت نزدی بهداش

اقدامــات درمانــی کیارســتمی بودنــد.
ــد  ــر اینکــه نبای ــد ب ــا تاکی ــم ســامت ب ــس جشــنواره فیل رئی
اجــازه داد بیــن دو جامعــه پزشــکی و هنرمنــدان شــکاف 
ایجــاد شــود، افــزود: خوشــبختانه تعامــات خوبــی میــان ایــن 
ــه و  ــتمی صــورت گرفت ــرگ کیارس ــه در خصــوص م دو جامع
بــه دســتور وزیــر بهداشــت تیمــی 30 نفــره در ســازمان نظــام 
ــه  ــتند و چنانچ ــده هس ــن پرون ــی ای ــال بررس ــکی در ح پزش

ــررات  ــن و مق ــا قوانی ــق ب ــد، مطاب ــده باش قصــوری انجــام ش
ــد . ــد ش ــیدگی خواه رس

معــاون امــور اجتماعــی وزارت بهداشــت در خصــوص توجــه به 
ســفره ایمــن گفت: هفتــه گذشــته تفاهــم نامــه ای در خصوص 
امنیــت غــذا میــان وزارت بهداشــت و جهــاد کشــاورزی منعقــد 
ــر  ــد ب ــه تاکی ــم نام ــن تفاه ــای ای ــی از محوره ــه یک ــد ک ش

اقدامــات فرهنگــی در حــوزه امنیــت و ســامت غــذا اســت.
ــای  ــفره ه ــی س ــه را برپای ــن زمین ــات در ای ــی از اقدام وی یک
ــان  ــاص بی ــای خ ــبت ه ــن در مناس ــه صــورت نمادی ــالم ب س
ــا  ــی ب ــن اینچنین ــم نمادی ــی مراس ــج برپای ــر تروی ــرد و ب ک
ــن  ــد کــرد و گفــت: در ای ــت بهداشــت و ســامت تاکی محوری
ــد. ــا را همراهــی کن ــد م ــی توان ــز م ــری نی ــه هن ــه جامع زمین

رئیــس جشــنواره فیلــم ســامت در ادامــه بــا اشــاره بــه عــدم 
ــرای  ــوا ب ــد محت ــت از تولی وجــود ســاز و کار مناســب در حمای
فیلــم هــای حــوزه ســامت، گفــت: در حــال حاضــر بــا اجــرای 

ایــن جشــنواره مــی خواهیــم بــه ایــن ســاز و کار برســیم.
ایــازی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 25 هــزار بیمــار 
ــن  ــر از ای ــه 10 نف ــت: روزان ــم، گف ــدای عضــو داری منتظــر اه
بیمــاران بــه دلیــل نرســیدن بــه عضــو مــورد نظــر، فــوت مــی 

کننــد.
ــات  ــا اقدام ــت: ب ــی وزارت بهداشــت گف ــور اجتماع ــاون ام مع
ــد اعضــا مثــل برگــزاری  اخیــر صــورت گرفتــه در زمینــه پیون
ــن،  ــن جش ــدان در ای ــال هنرمن ــور فع ــس و حض ــن نف جش
ــج  ــه تروی ــو  را در جامع ــدای عض ــگ اه ــم فرهن ــته ای توانس

ــم. دهی
ــار  ــزار بیم ــود 350ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــن، ب ــازی همچنی ای
ــه ســرطان در کشــور، اظهــار داشــت: ســاالنه حــدود  مبتــا ب
ــه ســرطان اضافــه مــی شــود کــه بســیاری  ۹0هــزار مبتــا ب
ــل پیشــگیری و کنتــرل هســتند و مــا مــی توانیــم  از آنهــا قاب
ــه ایــن  ــا فرهنــگ ســازی و اصــاح ســبک زندگــی ابتــا ب ب

ــم. ــش دهی ــاری را کاه بیم
ــای  ــامت روان و رفتاره ــه س ــود کمیت ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــروه در ای ــج کارگ ــود پن ــت و وج ــر در وزارت بهداش پرخط
کمیتــه، گفــت: در ایــن کمیتــه مجموعــه ای از روان شناســان، 

ــد. ــز حضــور دارن ــان نی ــه شناس ــکان و جامع روان پزش
ــد  ــه در گذشــته از هــر 300-400 تول ــن ک ــان ای ــا بی ــازی ب ای
یــک بیمــار مبتــا بــه اوتیســم داشــتیم، افــزود: در حــال حاضر 
ــه بیمــاری اوتیســم مبتــا اســت  ــد یــک نفــر ب از هــر ۶5 تول
ــود و  ــی ش ــه معرف ــه جامع ــاری ب ــن بیم ــت ای ــه الزم اس ک
خوشــبختانه ســازوکار حمایتــی بــرای ایــن بیمــاری را در وزارت 

بهداشــت پیــش بینــی کــرده ایــم.
ــه  ــاره ب ــن اش ــت ضم ــی وزارت بهداش ــور اجتماع ــاون ام مع
ــالگی  ــک س ــان ی ــا پای ــزود: ت ــودکان، اف ــامت ک ــوزه س ح
ــان  ــا پای ــد، ت ــی یاب ــل م ــز کــودک تکام حــدود ۶0درصــد مغ
ــان ۸ ســالگی بیشــتر از  ســه ســالگی حــدود ۸0درصــد و تاپای
ــه  ــد ب ــد بنابرایــن بای ۹0درصــد مغــز کــودک تکامــل مــی یاب
خانــواده هــا آمــوزش داد تــا بیشــترین ســرمایه گــذاری بــرای 

ــد. ــام دهن ــنین انج ــن س ــودکان را در ای ک

معاون وزیر بهداشت:
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــان اینک ــا بی ــروق ب ــب و ع ــای قل ــازه ه ــی ت ــن الملل ــره بی ــن کنگ ــی هجدهمی ــر علم دبی
ســالمندان نیــاز بــه توجــه ویــژه دارنــد، گفــت: بیــش از ۶0 درصــد ســالمندان فشــار خــون و 10 

ــب هســتند.  ــان قل ــار نامنظمــی ضرب درصــد دچ
دکتــر مســعود اســامی، افــزود: با شــیوع بیمــاری هــای قلبــی عروقــی در کشــور مواجه هســتیم 
و بــه همیــن دلیــل بایــد برنامــه هــای مــدون ملــی بــرای کاهــش ایــن بیمــاری هــا اجــرا کنیم. 

وی توضیــح داد: جامعــه بــه ســمت ســالمندی پیــش مــی رود و هــم اکنــون میانگیــن ســن در 
کشــور بــه ۷۸ ســال رســیده اســت و میلیــون هــا نفــر از ســالمندان بــه فشــار خــون بــاال مبتــا 

هســتند.
اســامی بــا بیــان اینکــه پیشــگیری نقــش بســیار مهمــی در کاهــش ابتــا بــه بیمــاری هــای 
ــی  ــای ی قلبی-عروق ــه بیماره ــا ب ــه اینکــه ســن ابت ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی دارد، اف ــی عروق قلب
درکشــور کاهــش یافتــه اســت بــه مقولــه پیشــگیری بایــد بطــور جــدی پرداختــه شــود. بــرای 
پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 15 ســال زمــان الزم اســت تا نتیجــه مثبت 

آن مشــخص شــود. 
ــای  ــال ه ــکاندیناوی در س ــورهای اس ــان کش ــی و در راس آن ــورهای غرب ــرد: کش وی اظهارک

ــد. ــی را کاهــش دهن ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــی شــیوع بیم ــه خوب ــد ب گذشــته توانســته ان
دبیرعلمــی هجدهمیــن کنگــره بیــن المللــی تــازه هــای قلــب و عــروق بــه محورهــای مــورد 
بررســی در ایــن کنگــره اشــاره کــرد وگفــت: در ایــن کنگــره تکنیــک جدیــد آنژیوگرافــی و آنژیــو 
ــب،  ــان قل ــان نامنظمــی ضرب ــورت، درم ــب، تعویــض دریچــه آئ پاســتی، تعویــض دریچــه قل
داروهــای جدیــد قلــب و عــروق، درمــان بیمــاری هــای قلبی و فشــار خــون از مــواردی اســت که 

مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
اســامی یــادآور شــد: در ایــن کنگــره همچنیــن کارگاه هایــی در خصــوص اختاالت ســیاهرگ، 

اختــاالت شــریان هــا و همچنیــن درمــان واریــس پاهــا ارایــه خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش ازایــن بــرای درمــان واریــس پاهــا از جــوراب واریــس اســتفاده مــی 
شــد، گفــت: امــروزه بــا روش هــای جدیــد ماننــد لیــزر و امــواج رادیویــی مــی تــوان بــه صــورت 

موضعــی و ســرپایی درمــان کــرد.
اســامی ادامــه داد: روش هــای اســتفاده از تصویــر بــرداری جدیــد ســه بعــدی و چهــار بعــدی، 
اســتفاده از چاپگــر ســه بعــدی در تشــخیص و درمــان بیمــاری هــای قلبــی از ســوی محققــان 
ــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی شــریف ازدیگــر پروتــکل درمانــی اســت کــه در ایــن  ایرانــی و ب

کنگــره ارایــه مــی شــود.
دبیــر علمــی هجدهمیــن کنگــره بیــن المللــی تــازه هــای قلــب و عــروق دربــاره پوشــش بیمــه 
هــا بــرای جراحــی هــای قلــب و عــروق، گفــت: قســمت اعظــم کارهــای معمولــی جراحــی هــا و 
آنژیوپاســتی تحــت پوشــش بیمــه هســتند و اگــر بیمــاری بــه مراکــز دولتــی مراجعــه کنــد فقط 
10 درصــد هزینــه را پرداخــت خواهــد کــرد و در بیمارســتان هــای خصوصــی نیــز بیمــه هــای 

تکمیلــی هزینــه را تقبــل مــی کننــد.
اســامی افــزود: هزینــه برخــی ازجراحــی هــا و تکنیــک هــا ماننــد تعویــض دریچــه از طریــق 
پوســت و تعویــض دریچــه قلــب از طریــق آئــورت ســنگین اســت و معمــوال روش هــای جدیــد 

ــا 5 ســال اجــرا مــی شــود. ــا تاخیــر 3 ت جراحــی قلــب و عــروق در کشــور مــا ب

دبیر علمی کنگره تازه های قلب و عروق:

۶۰ درصد سالمندان فشار خون دارند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ورود پزشک خانواده به زندان ها 
باید کارشناسی شود

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمان 
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
وظایف کمیســیون بهداشــت بررســی 
وضعیــت بهداشــت و درمانــی زنــدان 
ــای  ــزودی اعض ــت: ب ــت، گف ــا اس ه
کمیســیون بهداشــت بازدیــدی از 

زندان هــا خواهنــد داشــت. 
ــه  دکتــر علــی نوبخــت در واکنــش ب
ــا  ــازمان زندان ه ــس س ــارات رئی اظه
ــکان  ــی پزش ــه برخ ــر اینک ــی ب مبن
تمایلــی بــرای کار در زنــدان هــا 
ندارنــد، افــزود: اگرچــه پزشــکان 
ــه  ــدون توج ــد ب ــرده ان ــاد ک ــم ی قس
بــه نــژاد و موقعیــت اجتماعــی افــراد، 

ــه ای اســت کــه اغلــب پزشــکانی  ــه گون ــدان ب ــد امــا محیــط زن ــه بیمــاران کمــک کنن ب
تمایلــی بــه ارایــه خدمــت در آن محیــط را ندارنــد لــذا مــی طلبــد کــه مزایایــی بــرای حضور 

ــود. ــم ش ــدان فراه ــا در زن ــانی آنه ــت رس و خدم
وی ادامــه داد: از پزشــکان نیــز درخواســت مــی شــود تــا در مواقعــی کــه نیــاز بــه فعالیــت 
آنهــا وجــود دارد از هیــچ کمکــی دریــغ نکننــد، البتــه ناگفتــه نمانــد در نیــروی انتظامــی نیــز 
سیســتم بهداشــتی و بهــداری وجــود دارد کــه بــر اســاس آن برخــی افــراد بــه شــکل وظیفه 
یــا خدمــات اجبــاری بایــد دوره ای را بگذراننــد کــه طبــق قانــون می تــوان از نیــروی آنهــا 

ــت. ــا کمــک گرف ــز در زندان ه نی
نوبخــت بــا بیــان اینکــه مســئوالن اجرایــی اختیاراتــی دارنــد کــه می تواننــد جهــت کمــک 
ــز در  ــس نی ــد: مجل ــادآور ش ــد، ی ــتفاده کنن ــان اس ــت و درم ــوزه بهداش ــا در ح ــه زندان ه ب
برنامــه ششــم توســعه کمــک خواهــد کــرد تــا خدمــات اجتماعــی بــه شــکل بهتــری ارایــه 
شــود در ایــن میــان، مــواردی کــه بــا حــوزه تقنینــی در ارتبــاط اســت را مدنظــر قــرار مــی 

دهیــم تــا ارایــه خدمــات اجتماعــی در اولویــت قــرار گیــرد.

اجرای طرح پزشک خانواده در زندان ها نیازمند کار کارشناسی است
وی دربــاره ضــرورت اجــرای طــرح پزشــک خانــواده در زنــدان هــا، گفــت: ایــن هــا مــواردی 
ــه جــای  ــوان از پزشــکان دیگــری ب اســت کــه نیازمنــد کار کارشناســی اســت، البتــه می ت
پزشــکان خانــواده در زنــدان هــا بهــره بــرد لــذا لزومــی نــدارد صرفــا از پزشــکان خانــواده که 

بــرای خــود تعرفــه خاصــی دارنــد در ایــن مراکــز اســتفاده کــرد.
ــی  ــود را م ــی خ ــات قانون ــه خدم ــی ک ــت اطبای ــوان از ظرفی ــی ت ــرد: م ــد ک نوبخــت تاکی
ــی و  ــات نظام ــا خدم ــی ه ــه برخ ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــتفاده ک ــا اس ــدان ه ــد در زن گذرانن

ــد. ــا بگذرانن ــدان ه ــد در زن ــی توانن ــود را م ــی خ انتظام
وی بـا یادآوری اظهارنگرانی وزارت بهداشـت نسـبت به وضعیت بهداشـت و درمـان در زندان 
هـا، تصریح کـرد: یکی از وظایف کمیسـیون بهداشـت بررسـی وضعیـت بهداشـت و درمانی 
زنـدان ها اسـت که بـه زودی اعضای کمیسـیون بازدیـدی از زندان هـا را خواهند داشـت تا با 

کمـک مقامـات اجرایی سـعی در بهبود وضعیـت بهداشـتی و درمان زنـدان ها کنیم.

تاکید بر ضرورت توجه به بهداشت روانی زندانیان
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی، گفــت: نبایــد از ایــن نکته 
غافــل شــد کــه زمانــی کــه از بهداشــت ســخن مــی گوییــم نبایــد بــه ظاهــر امــر توجــه 
کنیــم بلکــه بایــد متوجــه بهداشــت روانــی نیــز باشــیم؛ یــک انســان ابتــدا بایــد از بهداشــت 
روانــی بــاال برخــوردار باشــد و لــذا الزم اســت اقداماتــی در حــوزه فعالیــت هــای فرهنگــی 
ــف اقتصــادی و  ــل مختل ــه دالی ــوده و ب ــی نب ــراد جان ــن اف ــرا برخــی از ای ــم زی انجــام دهی
ــن هــم جــزو  ــم کــه ای ــه جامعــه بازگردانی ــد آنهــا را ب ــدان هســتند و مابای اجتماعــی در زن

دغدغــه هایــی اســت کــه درصــدد رفــع آن خواهیــم بــود.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح مــی شــود کــه رئیــس ســازمان زنــدان هــا بــا اشــاره بــه 
ــا را  ــد زندانه ــت بای ــت: وزارت بهداش ــا گف ــدان ه ــه کار در زن ــکان ب ــل پزش ــش تمای کاه

ــدان تســری دهــد. ــه داخــل زن ــات را ب ــاط محــروم دانســته و خدم همچــون نق
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش  س
اینکــه روزانــه ۸ نفــر در کشــور بــر اثــر اعتیاد 
ــت:  ــد ، گف ــی دهن جــان خــود را از دســت م
50 درصــد ورودی زندانهــا مصــرف کننــدگان 

مــواد مخــدر هســتند. 
ــا اهمیــت و  ــرج حریرچــی ضمــن ب ــر ای دکت
ــی  ــر آنت ــت در براب ــوع مقاوم ــتن موض دانس
ــر  ــال اخی ــد س ــت: در چن ــا گف ــک ه بیوتی
مســئولین کشــورهای دنیــا بــه ایــن موضــوع 
ــد و خطــر در حــدی اســت  ــژه دارن توجــه وی
کــه اگــر مقاومــت هــا بــه ایــن شــکل ادامــه 
ــد  ــی توان ــا م ــاری ه ــن بیم داشــته باشــد ای

ــد. کشــنده باش
وی گفــت: در ســال 2050؛ 3 تــا 5 درصد کل 
ــرف  ــا ص ــی در دنی ــص مل ــای ناخال درآمده
هزینــه هایــی مــی شــود کــه مقاومــت هــای 

میکروبــی ایجــاد مــی کنــد.
اســتفاده  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
داروهــای غیراســتاندارد و تقلبــی و آنتــی 
ــان و  ــور و آبزی ــرورش دام و طی بیوتیــک در پ
همچنیــن در صنایــع غذایــی را از جملــه دیگر 
ــامت  ــام س ــه نظ ــت ک ــی دانس موضوعات
ــرو هســتند. ــا آنهــا روب کشــورهای جهــان ب
هــای  برنامــه  خصــوص  در  حریرچــی 
ــاوم  ــرل بیمــاری هــای مق پیشــگیری و کنت
بــه ســل، ایــدز و ســوزاک نیــز گفــت: 
آزمایشــگاه هایــی بــرای ایــن مــوارد تجهیــز 
ــه الزم اســت اقدامــات  شــده اســت کــه البت
بشــری نیــز در ایــن خصــوص صــورت گیرد.
ــدر و  ــواد مخ ــه م ــاد ب ــوص اعتی وی در خص
اهمیتــی کــه از نظــر بیمــاری هــا در کشــور 
ــواد  ــه م ــاد ب ــور اعتی ــت: در کل کش دارد، گف
مخــدر از نظــر بــار بیمــاری هــا، رتبــه چهارم 
را دارد و روزانــه ۸ نفــر در کشــور بــر اثــر 

ــد. ــوت مــی کنن ــاد ف اعتی
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۶5 درصد 
کسـانی که عفونت HIV را شناسایی کردیم 
کسـانی هسـتند که مصـرف کننـده تزریقی 
هسـتند و حـدود 50 درصد مصـرف کنندگان 

تزریقی، هپاتیـت C  دارند.
حریرچــی بــا بیــان اینکــه کشــیدن تریــاک 
ــرطان  ــه س ــا ب ــرای ابت ــتقیم ب ــل مس عام
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــه و مع ــری، مثان ــه، م ری
50 درصــد جرائــم زندانیــان مرتبــط بــا مــواد 

ــت. ــدر اس مخ
وی در ادامــه گفــت: 50 درصــد ورودی زندان 
هــا مصــرف کننــدگان مــواد مخدر هســتند و 
2۶.5 درصــد طــاق هــا بــا مصــرف مــواد یــا 

ــکل مرتبط اســت ال
دو   گفــت:  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 

رویکــرد در سیاســت هــای اباغــی رهبــری 
ــه  ــود دارد ک ــدر وج ــواد مخ ــوص م در خص
یکــی از آنهــا  مربــوط بــه حــذف مــواد مخدر 
ــی از  ــای ناش ــیب ه ــش آس ــری کاه و دیگ

ــت. ــواد اس ــن م ای
حریرچــی در ادامــه افزود:بــا توجــه بــه بنــد 5 
سیاســت هــای کلــی ســامت در مــورد مــواد 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــاح مب ــون اص ــدر و قان مخ
مخــدر در ســال 13۷۶ و اصــاح آن در ســال 
۸۹، اســتعمال مــواد مخــدر مگــر در مــواردی 
کــه قانــون اســتثنا کــرده اســت، جــرم اســت 
و یکــی از رویکردهــای وزارت بهداشــت 

حــذف مــواد مخــدر اســت.
وی در ادامــه بــه رویکرد دوم وزارت بهداشــت 
در خصــوص کاهــش آســیب هــای ناشــی از 
مــواد مخــدر اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مــورد 
ــوزه بهداشــت اســت و وزارت  ــه ح ــوط ب مرب
بهداشــت در خصــوص کاهــش ایــن آســیب 
هــا اقدامــات الزم را نیــز انجــام مــی دهــد.

ــا  ــرد کاهــش آســیب ه ــه رویک ــی ب حریرچ
ــرد  ــاره ک ــادون اش ــا مت ــان ب ــق درم از طری
ــده  ــروع ش ــال ۸1 ش ــن کار از س ــت: ای و گف
ــادون باعــث کاهــش  ــا مت ــان ب اســت و درم
ــق  ــش تزری ــی، کاه ــی غیرقانون ــواد افیون م
مشــترک، کاهــش پرخاشــگری و بهتــر 
ــراد،  ــی اف ــی اجتماع ــت خلق ــدن وضعی ش
کاهــش بــروز اچ آی وی و هپاتیــت هــا مــی 

ــود. ش
ســخنگوی وزارت بهداشــت در مــورد برنامــه 
وزارت بهداشــت بــرای گــروه های ناشــناخته 
اچ آی وی گفــت: یکــی از ایــن مــوارد در 
خصــوص زندانیــان اســت کــه مراقبیــن 
دیــده ور ایــدز در زنــدان هــای اصلــی وجــود 
دارنــد کــه زندانیــان تــازه ورود و آنهایــی کــه 
در زنــدان هــا بودنــد را نیــز تحــت نظــر قــرار  

ــد. مــی دهن
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بــه لحاظ 
ــا  ــای دنی ــچ ج ــی در هی ــات اخاق ماحظ
همــه افــراد تســت ایــدز نمــی شــوند، گفــت: 

اصــل در پیشــگیری اســت.
در  گفــت:  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
ــا  ــردم ب ــش از ۸0 درصــد م ــال حاضــر بی ح
ــه  ــوان مراجع ــا، ت ــت ه ــی قیم ــطوح فعل س
ــه  ــا مراجع ــه ی ــد ک ــه دندانپزشــکی را ندارن ب
نمــی کننــد و یــا در صــورت مراجعــه مشــکل 
پرداخــت دارنــد و راه اصلی پیشــگیری اســت.
وی در خصــوص نظــارت بــر بیمارســتان 
هــای خصوصــی گفــت: نظــارت بــر کارکــرد 
بیمارســتان هــای خصوصــی بر عهــده وزارت 
بهداشــت اســت. ولــی اگــر یــک بیمارســتان 

ــذ  ــه اخ ــد پروان ــود بای ــیس ش ــد تاس بخواه
ــت و  ــه صــورت موق ــا ب ــه ه ــه پروان ــد ک کن

ــم صــادر مــی شــود. دائ
ــرداری  ــره ب ــان به ــه در زم ــزود: البت وی اف
بیمارســتانها هــم نظــارت هایــی از نظــر 
بهداشــتی و درمانــی صــورت مــی گیــرد کــه 
ــد. ــد ش ــیدگی خواه ــف رس ــورت تخل در ص
ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه گفــت: 
در بیمارســتان ســازی کشــور، مســئولیت فنی 
ــی  ــی در صورت ــت ول ــکی اس ــروه پزش ــا گ ب
کــه ســهامداران غیــر از پزشــکان باشــند نیــز 
منــع قانونــی نــدارد و مــا نیــز از ایــن موضــوع 

اســتقبال مــی کنیــم.
وی درخصــوص ســامت زنــدان هــا و عــدم 
ــدان هــا  ــه خدمــت در زن ــل پزشــکان ب تمای
ــتی  ــای بهداش ــرورت ارتق ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
ــی آن را تراکــم  وضیعــت زندانهــا علــت اصل

ــرد. ــوان ک ــا عن ــدان ه در زن
حریرچــی در ادامــه افــزود: زندانیــان مــا هــم 
ــک  ــرض ی ــدان در مع ــه زن ــان ورود ب در زم
ســری بیمــاری هــا هســتند ؛ هــم از قبــل بــا 
ــی کــه داشــتند  ــک ســری از بیمــاری های ی
وارد زنــدان هــا مــی شــوند و همچنیــن 
ــوم از دوره  ــک س ــام ی ــد از اتم ــان بع زندانی
ــد  ــه مرخصــی برون ــد ب ــی توانن زندانشــان م
کــه متاســفانه مــی تواننــد بیمــاری هــا را بــه 

ــد. ــل کنن ــه منتق ــواده و جامع خان
ــرای  ــت: ب ــت گف ــخنگوی وزارت بهداش س
ــتی  ــرایط بهداش ــد ش ــور بای ــان کش زندانی
ــا توجــه  ــن شــود و ب ــی اســتاندارد تعیی درمان
بــه آســیب هــای قبلــی باید ســرانه بیشــتری 
ــرآورد  ــه و ب ــی برایشــان هزین ــراد معمول از اف

ــود. ش
وی در ادامــه افــزود: در ایــن خصــوص برنامه 
هایــی آمــاده کردیــم کــه بــا همــکاری 
ــه  ــازمان بیم ــت، س ــترک وزارت بهداش مش
ــه  ــوه قضایی ــا و ق ــه ه ــایر بیم ســامت و س
ــه  ــا ب ــتگاه بن ــر دس ــود و ه ــی ش ــام م انج

ــد. ــل کن ــی را تقب ــه های ــش هزین وظایف
ــت  ــه وزارت بهداش ــان اینک ــا بی ــی ب حریرچ
آمادگــی دارد نظامــی بــرای بیمــاری و 
خدمــات ســرپایی عمومــی و تخصصــی 

بســتری انجــام دهــد، گفــت: برنامــه ای نیــز 
در ایــن خصــوص نوشــته شــده اســت و مورد 
ــز مــی باشــد کــه  ــر بهداشــت نی ــد وزی تاکی
ــک  ــزرگ و کوچ ــای ب ــتان ه ــرای بیمارس ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت بــه نحــوی کــه 
یــک قســمت از ظرفیــت تخــت هــای برخی 
ــر  ــادان درنظ ــرای معت ــا را ب ــتان ه از بیمارس
ــن  ــرای پزشــکانی کــه در ای ــم و ب ــه ای گرفت
قســمت هــا هــم کار کننــد شــرایطی فراهــم 

ــند. ــه راضــی باش ــم ک کردی
حریرچــی در مــورد عــدم تعرفــه خــاص بــرا 
ی دندانپزشــکان گفــت: واقعیــت اینســت که 
ــک الگــوی مشــخص دارد و  دندانپزشــکی ی
ــز اقــدام اصلــی پیشــگیری  در ایــن مــورد نی
هــای  هزینــه  مــا  کشــور  در  و  اســت 
دندانپزشــکی از هزینــه هــای کلــی ســامت 
و پرداختــی از جیــب مــردم بســیار بــاال و 21 

ــت. ــد اس ــا 23 درص ت
ــردم  ــه م ــه ای ک ــه هزین ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــب م ــکی از جی ــات دندانپزش ــرای خدم ب
ــت  ــزی اس ــر چی ــار براب ــا چه ــد تقریب دهن
کــه بــه پزشــکان عمومــی و تخصصــی مــی 
دهنــد، افــزود: اگــر هزینــه هــا ی مربــوط بــه 
مــواد دندانپزشــکی باشــد بــه طــور متوســط 
هزینــه هــای آن 10 تــا 12 درصــد را شــامل 

ــی شــود. م
ــد: در  ــادآور ش ســخنگوی وزارت بهداشــت ی
ــا  ــردم ب ــش از ۸0 درصــد م ــال حاضــر بی ح
ــه  ــوان مراجع ــا ت ــت ه ــی قیم ــطوح فعل س
ــه  ــا مراجع ــه ی ــد ک ــه دندانپزشــکی را ندارن ب
نمــی کننــد و یــا در صــورت مراجعــه مشــکل 
پرداخــت دارنــد و راه اصلی پیشــگیری اســت 
ــز  ــن خصــوص نی کــه وزارت بهداشــت در ای
ــز انجــام  ــی نی ــد تراپ ــیلنت و فلورای فیشورس

مــی دهــد.
حریرچــی در ادامــه گفــت : از دیگــر اقداماتــی 
ــات  ــتفاده از خدم ــرای اس ــوان ب ــی ت ــه م ک
دندانپزشــکی کــرد، فراهــم کــردن خدمــات 
مناســب مطابــق بــا اســتطاعت مــردم اســت.
وی افــزود: مــی توانیــم از برخــی از بیمــه هــا 
ــای  ــه ه ــا قســمتی از هزین ــم ت ــز بخواهی نی

دندانپزشــکی را تقبــل کننــد.

سخنگوی وزارت بهداشت:

روزانه ۸ معتاد در کشور می میرند/ 
وضعیت اعتیاد زندانی ها
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وزیـر بهداشـت گفـت: در کوبـا 14 نوع واکسـن تولید می شـود 
و ایـران نیـز توانایـی تولیـد ۹ واکسـن را دارد کـه مـی توانیم در 
قالب یک کنسرسـیوم مشـترک، واکسـن های مـورد نیاز منطقه 

را تولیـد کنیم. 
دکتـر سـید حسـن هاشـمی در نشسـت مشـترک ایـران و کوبا 
کـه در تهران تشـکیل شـد، گفـت: در طول چهـار دهـه پس از 
پیـروزی انقـاب، کشـور ما بـا کوبـا رابطـه ای راهبردی داشـته 
و ایـن رابطـه همچنـان بدون تغییـر باقی مانـده اسـت، از طرف 
دیگـر ما به کمـک کوبـا، با کشـورهای آمریـکای التیـن پیوند 
عمیـق و اشـتراکات اقتصـادی و سیاسـی پیـدا کردیـم؛ ظرفیت 
هـای اقتصادی مشـترکی بین دو کشـور وجـود دارد و امیدواریم 

روابـط پـس از 5 سـال وقفه مجـدد ایجاد شـود.
وی کـه به عنوان رئیس ایرانی کمیسـیون مشـترک ایران و کوبا 
نیز منصوب شـده اسـت عنـوان کـرد: در ابعاد مختلف سیاسـی، 
فرهنگـی و بیـن المللی اشـتراکات زیـادی بین ما و کشـورهای 
آمریکای التیـن وجود دارد که این اشـتراکات باید تقویت شـود، 
در طـول 5 سـال گذشـته در حوزه صنعـت و معدن، انـرژی، امور 
بانکی و کشـاورزی می توانسـتیم در قالب کمیسـیون مشترک، 

در جهـت ارتقـا روابط، تصمیمات خوبـی بگیریم.
وزیـر بهداشـت با اشـاره به حضور معـاون رئیس جمهـوری کوبا 
در ایـران و سـفر قریـب الوقوع هیئـت ایرانی به کوبـا تاکید کرد: 
به طـور قطع این سـفرها و دیدارها به تشـکیل کمیته مشـترک 

کمک مـی کند.
وی گفـت: کوبـا در حوزه پرشـکی، یکی از نمونه هـای کم نظیر 
بین المللی در دنیاسـت، از سـوی دیگر ایران نیـز در این حوزه در 
منطقـه خود بی نظیر اسـت، چرا کـه در تولید علم  چندین سـال 
اسـت کـه رتبـه اول را دارد و 200هزار دانشـجو در ۶0 دانشـگاه 

علوم پزشـکی آن تربیت می شـوند.

دروازه همکاری های دارویی
هاشـمی ضمـن اشـاره بـه دسـتاوردهای دارویی کشـور در چند 
سـال اخیـر عنـوان کـرد: کشـور مـا ۹5 درصـد داروی مـورد 
نیـاز خـود را تولیـد مـی کنـد و در علومـی ماننـد نانوتکنولوژی، 
بایوتکنولـوژی و همچنیـن حـوزه پیونـد در خاورمیانـه بی نظیـر 
اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب اگـر بتوانیـم در جهـت نوسـازی صنایع 

دارویـی و تولیـد واکسـن حرکـت هـای جـدی و مثبتی داشـته 
باشـیم، بـی تردیـد بـازار 400 میلیونـی پیـش روی ماسـت.

وزیـر بهداشـت  با ذکر این نکته که  در طول سـه سـال گذشـته 
صـادرات دارویـی ایران بـه 2 برابـر افزایش یافته اسـت، یـادآور 
شـد: در کوبا 14 نوع واکسـن تولید می شـود و ایـران نیز توانایی 
تولیـد ۹ واکسـن را دارد و بـه نظـر مـی رسـد اگـر مـا بتوانیم در 
قالـب یک کنسرسـیوم مشـترک همـه واکسـن های مـورد نیاز 
انسـانی را در منطقه تولیـد کنیم بازار خوبی پیش روی دو کشـور 

خواهـد بود.
وی گفـت: حضـور معـاون ریاسـت جمهـوری کوبـا مـی توانـد 
مقدمـه ای بـرای فعالیت کمیسـیون اقتصادی دو کشـور باشـد و 
امیـدوارم در قالـب بحث هـای کارشناسـی مشـکات کوچک و 

بـزرگ در راه ایـن موضـوع برطرف شـود.

معـاون رئیـس جمهـوری کوبـا: ضـرورت اراده و 
تصمیـم

در ادامـه نشسـت، دکتـر ریـکاردو کابریسـاس معـاون رئیـس 
جمهـور و فرسـتاده ویـژه رئیـس جمهـوری کوبـا بـا سـودمند 
خوانـدن ارتبـاط ایـران و کوبـا در زمینه هـای مختلف بـرای هر 
دوطـرف گفـت: روابـط ایـران و کوبا در چند سـال گذشـته دچار 
رکود شـده بـود کـه امیدواریم روابط ما در سـایه همین نشسـت 

ها بهتـر و موفقیـت آمیز شـود.
کابریسـاس در ادامـه ضمـن ضـروری خواندن بحث هـای فنی 
در گسـترش روابـط دو کشـور تاکیـد کرد:گسـترش ایـن روابط 
مسـتلزم دو عامـل اراده و تصمیـم دو دولـت اسـت کـه در ایـن 
صـورت مـی توانیـم در مدت زمـان کوتاهـی به نتیجـه مطلوب 

برسیم.
وی گفـت: ایـران و کوبـا در زمینـه هـای پزشـکی از ظرفیـت 
های خوبـی برخوردارند و این نشسـت ها و سـفر نماینـدگان دو 
کشـور بـرای انجام نشسـت های مشـترک در قـدم اول بسـیار 
ارزشمندسـت و مـی توانـد زمینـه هـای مختلـف همـکاری را 

کند. فراهـم 

از سر گیری یا عادی سازی روابط؟!
ریـکاردو کابریسـاس در ادامه سـخنان خـود بخش عمـده ای از 

دالیـل رکود روابـط ایران و کوبا در سـال های گذشـته را عوامل 
خارجـی ذکـر کرد و گفـت: یکـی از مهمترین دالیـل خارجی در 
ایـن زمینـه تحریـم هایی بـوده اسـت کـه از طرف کشـورهای 
دیگـر بخصوص آمریـکا به دو کشـور ایران و کوبا تحمیل شـده 

است.
وی گفـت: اکنون کـه روابط بین آمریـکا دوباره برقرار شـده، می 
توانیـم از ایـن فرصـت بـرای برقـراری ارتباط با سـایر کشـورها 
اسـتفاده کـرد؛ البته برقـراری مجـدد ارتباط بـا آمریـکا به معنی 
عـادی سـازی روابط بین دو کشـور نیسـت؛ چون عادی سـازی 
روابـط با آمریـکا یک مسـیر طوالنی کـه انجـام آن در گرو حل 
بسـیاری از مشـکات از جملـه رفع تحریـم ها، اسـتردادمنطقه 
گوانتانامـو کـه بخشـی از خـاک کوباسـت و قطـع کمـک بـه 
گروهـک هایی اسـت کـه نماینـده جامعـه مدنی کوبا نیسـتند.

معـاون رئیـس جمهـوری کوبا خاطر نشـان کـرد: در هر حـال از 
سـر گیری روابط بـا آمریکا برای مـا یک پیروزی محسـوب می 
شـود زیـرا آمریـکا اذعـان کـرد کـه سیاسـت هایش علیـه کوبا 

غلـط بـوده و ما از اصـول خـود کوتاه نیامـده ایم.

وزیر بهداشت: آمریکا غیرقابل اعتماد است
وزیر بهداشـت در بخش دوم سـخنان خود در نشست کمیسیون 
مشـترک ایـران و کوبـا عنـوان کـرد: متاسـفانه آمریـکا و غرب 
رفتار قابـل اعتمادی ندارنـد. اتفاقات اخیر کشـورهای منطقه که 
بـا آمریـکا رابطه اسـتراتژیک نیز دارند شـاهد همین مدعاسـت.

هاشـمی گفـت: خوشـبختانه رهبـر جمهـوری اسـامی ایـران 
سیاسـت های تغییـر ناپذیر کشـور را بـدون هیچ تخطی نسـبت 
بـه اهـداف انقاب گوشـزد مـی کنـد؛ البتـه نباید نقـش تاش 
امپریالیسـم خبـری را در ایـن مورد نادیـده گرفت. تـاش های 
ایـن گـروه بر این مبناسـت کـه اتفاقـات کوچک را بـزرگ جلوه 
دهنـد. ایـن موضـوع موجـب مـی شـود ملت هـا تصـور کننـد 
روابـط عـادی شـده در حالـی کـه موانع زیـاد اسـت و تـا زمانی 
کـه صداقـت در کار نباشـد بـه هیـچ وجه نمی تـوان بـه آمریکا 

کرد. اعتمـاد 

پیشرفت های تحریمی!
وزیـر بهداشـت گفـت: در ایـران در درجـه اول تـوکل همـه بـه 
خداسـت و بعـد از آن بـه اراده مـردم اتـکا داریم؛ نزدیک به سـه 
دهه اسـت که توسـط آمریکا تحریم شـده ایم تا دسترسـی های 
مـا محدود شـود اما جالب اسـت که ما بخشـی از پیشـرفت های 
امـروز را مدیـون همیـن تحریم ها هسـتیم. بنده پیشـرفت های 
کوبـا را نیـز ناشـی از همین موهبـت می دانـم و در کل ایـران و 

کوبـا از نظر ظلـم بین المللـی همدردند.
هاشـمی ضمـن اشـاره بـه گفتگوهای خـود بـا دکتـر روحانی و 
دکتر ظریـف یادآور شـد: از طرف ایـران همه نـوع آمادگی برای 
ترمیـم روابـط وجـود دارد و تصور می کنـم دسـتاوردهای توافق 
هسـته ای و رفـع برخی موانع، همـه بهانه ها را برای عدم توسـعه 
روابـط از کشـور گرفته اسـت. از طرفی بخش بهداشـت و درمان 
یکـی از حوزه هـای موفـق دولـت کوبا اسـت. نکته مهـم در این 
موضـوع ایـن اسـت کـه کارشناسـان بـاور کننـد بـرای توسـعه 

روابـط اراده و تصمیم وجـود دارد.
وزیـر بهداشـت در پایـان گفت: مـردم از روابـط تاریخـی ایران و 
کوبـا مطلع هسـتند. این دو کشـور در طول 3۷ سـال در شـرایط 
سـخت کنار یکدیگـر بـوده و مـا از دولت کوبـا و به ویـژه فیدل 
کاسـترو رئیس جمهـور این کشـور به خاطـر حمایـت هایی که 

در طـول جنـگ تحمیلی از ایران داشـت تشـکر مـی کنیم.

وزیر بهداشت در دیدار معاون رئیس جمهوری کوبا؛

همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن/ورود به بازار دارویی
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معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو با 
بیــان اینکــه وزارت بهداشــت صرفــا داروهای 
ثبــت شــده و دارای مجــوز را تاییــد مــی 
ــم  ــک تصمی ــی را ی ــات داروی ــد، تصمیم کن

ــر سیاســی دانســت.  کارشناســی و غی
دکتــر رســول دینارونــد بــا بیــان اینکــه اصرار 
ــران  ــه مصــرف داروی گ ــکان ب ــی پزش برخ
ــه مشــابه  ــی ک ــم در حال ــد آن ه قیمــت برن
تولیــد داخــل بــا کیفیــت همــان داروی 
خارجــی موجــود اســت، بــه هیــچ وجــه مــورد 

ــت. ــذا و دارو نیس ــازمان غ ــد س تایی
ــی  ــدن روش برخ ــح« خوان ــا »ناصحی وی ب
پزشــکان کــه ضمــن منــع بیمــار از مصــرف 
داروهــای ژنریــک آنهــا را بــه مصــرف 
داروهــای برنــد و خــارج از فهرســت دارویــی 
کشــور اجبــار مــی کننــد، تصریــح کــرد: ایــن 
رویــه نــه ســودی بــرای کشــور و نــه عایــدی 

ــاران دارد.  ــرای بیم ب
ــزود: وزارت بهداشــت  ــن اف ــد همچنی دینارون
صرفــا  داروهــای ثبت شــده و دارای مجــوز را 
تائیــد مــی کنــد و هرگــز نمــی توانــد پرداخت 
کننــده هزینــه اشــتباه برخی پزشــکان باشــد.  
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیمــات مربــوط 
تصمیمــات  و مجــوزآن،  دارو  ثبــت  بــه 
ــر  ــی، خاط ــه سیاس ــت و ن ــی اس کارشناس
ــا  ــد ب ــی توان ــرکل دارو نم ــرد: مدی ــان ک نش
ــدم  ــا ع ــدور ی ــتور ص ــخصی، دس ــر ش نظ
ــد  ــادر کن ــاص را ص ــک داروی خ ــدور ی ص
ــا رئیــس  ــر بهداشــت ی ــد؛ حتــی وزی ــا نکن ی
ســازمان نیــز بــه هیــچ عنــوان قــادر بــه اخــذ 

ــتند. ــی نیس ــن تصمیم چنی
دینارونــد توضیــح داد: واضــح اســت کــه 
ــر اســاس ارزیابــی هــا،  چنیــن تصمیماتــی ب
ــه  ــود ک ــی ش ــام م ــی انج ــط و مراحل ضواب
کســی نمــی توانــد در نتایــج آن تاثیر بگــذارد.
دارو  و  اعــام کــرد: ســازمان غــذا  وی 
ــا  ــه برخــی داروه ــل ک ــن قبی ــی از ای جمات
بــا برخــی بیمــاران ســازگار و بــا برخــی دیگر 

ــرد. ــی پذی ــتند را، نم ــازگار هس ناس
رئیــس ســازمان غــذا و دارو ضمن درخواســت 
از پزشــکان بــرای اعتمــاد بــه داروهــای 
ــه  ــی ک ــرد: قانون ــدواری ک ــراز امی ــی اب ایران
پیگیــری آن هســتیم  وضــع شــود تــا ضمــن 
ــوب،  ــارج از چارچ ــای خ ــت تجویزه ممنوعی
ــز  دســته اندکــی از  پزشــکانی  جلــوی تجوی
ــد  ــرار دارن ــود اص ــط خ ــه غل ــر روی ــه ب ک

ــود. ــه ش گرفت

داروخانــه هــای ســنتی آســیبی بــه 
داروســازی نمــی رســاند

ــذا و دارو  ــازمان غ ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
گفــت: تاســیس داروخانــه هــای ســنتی 
تهدیــدی بــرای داروخانــه هــای کشــور 

ــت. نیس
دینارونــد گفــت: ابــاغ آئیــن نامــه »تاســیس 
داروخانــه هــای طبیعــی و ســنتی« اولیــن بار 
حــدود 1۷ ســال پیــش و در ســال ۷۷ مطــرح 
و بــرای دانشــگاه هــای علوم پزشــکی کشــور 

ابــاغ شــد.
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو در 
پاســخ بــه ادعــای جمعــی از داروســازان کــه 
مــی گوینــد ایــن اقــدام باعــث بهــم ریختــن 
ــن  ــت: چنی ــود، گف ــا ش ــه ه ــام داروخان نظ
ــی اســت  ــی نگران ــدارد یعن ــزی امــکان ن چی

ــزرگ شــده اســت. کــه بیــش از حــد ب
ــق  ــازان ح ــه داروس ــزود: البت ــه اف وی در ادام
ــم  ــا ه ــد و م ــه نظراتشــان را بگوین ــد ک دارن
ــاط هســتیم و  ــا انجمــن داروســازان در ارتب ب
ــم  ــی کن ــم و فکــر م ــی دانی نظراتشــان را م
کــه تــا االن نیــز وزارت بهداشــت نشــان داده 
اســت کــه بــه نظــرات صنــف داروســازان بی 

ــوده اســت. ــه نب توج
دینارونــد گفــت: توجــه وزارت بهداشــت 
ــه  ــه »تعرف ــی ک ــه زمان ــت ک ــدی اس ــا ح ت
ــت اداری  ــوان عدال ــی« از ســوی دی حــق فن
باطــل شــده بــود، وزیــر بهداشــت ایســتادگی 
ــا  ــه ب ــاتی ک ــی جلس ــرد و ط ــری ک و پیگی
دیــوان عدالــت اداری صــورت گرفــت، تعرفــه 

ــد. ــدار ش ــی پای ــق فن ح
وی افــزود: وزیــر بهداشــت و مجموعــه 
ــازان  ــاش داروس ــرای ت ــت  ب وزارت بهداش
ــوان  ــه عن ــا را ب ــت و آنه ــل اس ــرام قائ احت
حلقــه و جزئــی از نظــام درمانــی کشــور کــه 
ــد و  ــی دان ــت م ــروری اس ــان ض حضورش

ــوند. ــت بش ــد تقوی ــت بای ــد اس معتق
ــن  ــر ای ــا ذک ــذا و دارو ب ــازمان غ ــس س رئی
مطلــب کــه اطمینــان دارم ایــن آییــن نامــه 

آســیبی بــه داروســازی کشــور نمــی رســاند، 
ــات  ــی از اعتراض ــت برخ ــن اس ــزود: ممک اف
بــرای  صنفــی  یارگیــری  شــائبه  هــم 
ــات انجمــن داروســازان داشــته باشــد  انتخاب
ــد از ایــن موضــوع ســوء  کــه برخــی بخواهن

ــد. ــتفاده کنن اس
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه گروهــی 
آییــن  ایــن  نیــز موافــق  داروســازان  از 
ــه  ــال جامع ــه هرح ــزود: ب ــتند، اف ــه هس نام
داروســازان 20 هــزار نفــر هســتند  و مــا 
ــن  ــک درصــدی ای ــا ی ــم ت ــراض نی ــه اعت ب
جمعیــت هــم گــوش مــی دهیــم و تــا 
ــه  ــد نقط ــته باش ــکان داش ــه ام ــی ک آنجای

ــود . ــی ش ــاظ م ــا لح ــرات آنه نظ
ــراز ایــن نکتــه کــه ایــن  ــد ضمــن اب دینارون
آییــن نامــه در دوران متعــدد وزارت بهداشــت 
ــه  ــی ب ــه دالیل ــت و ب ــده اس ــری ش پیگی
ــیده و االن  ــه نرس ــه نتیج ــوب ب ــد مطل ح
ــد  ــه ح ــان ب ــن زم ــم ممکــن اســت در ای ه
مطلــوب ؛ اجرایــی نشــود ، گفــت: ولــی ایــن 
کــه مــا ســدی بــرای ایــن کار قائــل شــویم 
خیلــی خــوب نیســت. یعنــی ممکــن اســت 
داروســازی عاقمنــد باشــد در ایــن حــوزه کار 
کنــد لــذا بایــد شــرایط فعالیــت بــرای همــه 

ــده ماســت. ــه عه ــن ب فراهــم شــود و ای

ــی  ــور م ــای کش ــه ه ــه داروخان هم
ــی  ــای طبیع ــوزه داروه ــد در ح توانن

ــد ــت کنن فعالی
داروخانــه هــای  افــزود:  ادامــه  در  وی 
موجــود در کشــور هیــچ منعــی بــرای 
طبیعــی  داروهــای  حــوزه  در  فعالیــت 
ندارنــد . یعنــی خــط کشــی بــرای داروخانــه 
هــای موجــود و آن هایــی کــه قــرار اســت 

تاســیس شــوند، وجــود نــدارد و مــا نیــز آن 
ــای  ــه داروه ــم ک ــی کنی ــویق م ــا را تش ه

ــد. ــه کنن ــی را عرض گیاه
ــذا و دارو  ــازمان غ ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
بــا بیــان اینکــه نگرانــی داروســازان از اجرایی 
شــدن ایــن آییــن نامــه بیــش از حــد بــزرگ 
ــزود:  ــت، اف ــور نیس ــا اینط ــه واقع ــده ک ش
ــور  ــمی کش ــت رس ــه در فهرس ــی ک داروهای
ــه  ــن داروخان ــوان در ای ــچ عن ــه هی هســتند ب
ــم تاســیس  ــر ه ــی( اگ ــی و طبیع ــا )گیاه ه
ــن  ــرا در ای بشــوند، عرضــه نخواهــد شــد زی
داروخانــه هــا صرفــا فــراورده هــای طبیعــی 

ــد. ــد ش عرضــه خواه
ــای  ــقف داروه ــرد: س ــح ک ــد تصری دینارون
ــور  ــازار کش ــد کل ب ــدود 5 درص ــی ح گیاه
اســت و تصــور برخــی داروســازان مبنــی بــر 
اینکــه 25 درصــد داروهــای کشــور فــراورده 
هــای طبیعــی و در ایــن داروخانــه هــا قابــل 

ــح نیســت. عرضــه هســتند، صحی
خواســتار  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
ــازان در  ــف داروس ــن و صن ــارکت انجم مش
تدویــن ضوابــط شــد تــا نگرانــی همــه درنظر 
ــرای  ــکلی ب ــاهلل مش ــه انش ــود ک ــه ش گرفت

ــد. ــش نیای ــود پی ــا ی موج ــه ه داروخان
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه تعــداد 
پزشــکانی کــه در حــوزه طــب ســنتی فعالیت 
مــی کننــد، کــم اســت، گفــت: یعنی در ســال 
ــداد کمــی داروســاز ســنتی و  ــر تع هــای اخی
اطبایــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد در 
کشــور تربیــت شــده اســت و البتــه مــا نبایــد 
ــوزه  ــن ح ــد کار در ای ــه عاقمن ــرادی ک اف
هســتند را از ایــن خدمــت محــروم کنیــم لــذا 
ــراد را تشــویق هــم  ــن اف وزارت بهداشــت ای

ــد. مــی کن
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