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در  ویژه  اهمیت  از  بهداشتی،  مسائل  رعایت 
و  پیشگیری  زیرا،  دارد.  سالمت  های  هزینه 
ابتالی  از  تواند  می  بهداشتی،  نکات  رعایت 
همین  و  کند  جلوگیری  ها  بیماری  به  افراد 
مسئله باعث می شود تا هزینه های درمان به 

یابد. کاهش  شدت 

بهـــداشت
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بهــداشـــت

پزشکان عنوان می کنند؛

شایع ترین بیماری های 
دوران سالمندی

 

بــه گفتــه پزشــکان، برخــی بیمــاری هــا بــه خاطــر شــرایط ســنی در 
ــداول اســت.  ــاالی ۶5 ســال مت ــراد ب ــن اف بی

ــنی  ــروه س ــراد گ ــن اف ــاری در بی ــد 5 بیم ــی کنن ــوان م ــکان عن پزش
بــاالی ۶5 ســال بســیار شــایع اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره مــی 

شــود.

1. آرتروز
ــر  ــذار ب ــکل تاثیرگ ــش از 100 مش ــرای بی ــر ب ــروز واژه ای فراگی آرت
مفاصــل یــا بافــت هــای پیرامــون آنهاســت. معمــوال افــراد مبتــا بــه 
آرتــروز، در قســمت مفاصــل یــا محیــط اطــراف آنهــا احســاس ســفتی 
و خشــکی مــی کننــد. تحقیقــات نشــان مــی دهــد در حــدود نیمــی از 

ــه آرتــروز هســتند. افــراد ۶5 ســال و مســن تــر مبتــا ب

2. بیماری قلبی
بیمــاری قلبــی شــامل بیمــاری عــروق کرونــر اســت کــه بــر جریــان 
خــون بــه ســوی قلــب تاثیــر گذاشــته و منجــر بــه حملــه قلبــی مــی 
ــاال و ســکته هــم  شــود. ایــن بیمــاری همچنیــن شــامل فشــارخون ب
ــال و  ــراد ۶5 س ــد اف ــر از 30 درص ــان، کمت ــه محقق ــه گفت ــت. ب هس
مســن تــر دچــار بیمــاری قلبــی مــی شــوند. همچنیــن طبــق آخریــن 
بررســی هــا، ۸ درصــد ایــن گــروه ســنی ســکته را تجربــه مــی کننــد.

3. چاقی
افــراد دارای شــاخص تــوده بدنــی 30 یــا باالتــر چــاق تلقــی می شــوند. 
افــراد چــاق در معــرض ریســک بــاالی بیمــاری قلبــی، ســکته، دیابــت 
نــوع2 و برخــی ســرطان هــا از جملــه ســرطان ســینه در زنــان بعــد از 
ســن یائســگی، ســرطان روده و مقعــد، ســرطان رحــم و ســرطان کلیــه 

قــرار دارنــد.

4. مشکالت بینایی و شنوایی
بــا افزایــش ســن، معمــوال قــدرت بینایــی و شــنوایی تحلیــل مــی رود. 
مشــکات بینایــی متــداول در بیــن افــراد مســن شــامل آب مرواریــد، 
تباهــی لکــه زرد ناشــی از ســن، آب ســیاه و مشــکات ناشــی از دیابــت 
اســت. در حــدود 25 درصــد افــراد مســن ۶5 تــا ۷4 ســال و 50 درصــد 

افــراد ۷5 ســال و مســن تــر دچــار تحلیــل شــنوایی مــی شــوند.

5. تصادفات
ــا  ــی ی ــوردن ناگهان ــن خ ــند، زمی ــالم باش ــن س ــراد مس ــر اف ــی اگ حت
ــا آســیب  ــه شکســتگی اســتخوان هــا ی ــد منجــر ب تصــادف مــی توان
ــه  ــه ســر شــود. معمــوال بعــد از وقــوع ایــن اتفاقــات، افــراد مســن ب ب
دلیــل تــرس فعالیــت هایشــان را کمتــر مــی کننــد و در نتیجه قــدرت و 

ــل مــی رود. مقاومــت ماهیچــه ای شــان تحلی

ــی  ــیوه احتمال ــد ش ــی ده ــان م ــد نش ــه جدی مطالع
ــوع  ارزیابــی میــزان پرخاشــگری هــر فــرد از طریــق ن

ــت.  ــخیص اس ــل تش ــن او قاب راه رفت
مطالعــه محققــان دانشــگاه پورتــس مــاوث انگلســتان 
نشــان مــی دهــد شــاخص پرخاشــگری، حرکــت بیش 
از حــد و افراطــی انــدام فوقانــی و تحتانــی فــرد اســت.

ــاره  ــن ب ــق، در ای ــم تخقی ــان ســاچل، سرپرســت تی لی
ــور  ــه ط ــدن ب ــن، ب ــگام راه رفت ــه هن ــد: »ب ــی گوی م
طبیعــی کمــی چرخــش دارد. زمانیکــه فــرد بــا پاهایش 
گام بــه جلــو بــر مــی دارد، ســمت چــپ لگــن همــراه 
بــا پــا بــه جلــو حرکــت خواهــد کــرد، شــانه چــپ بــه 
عقــب مــی رود و شــانه راســت بــرای حفــظ تعــادل بــه 

جلــو متمایــل مــی شــود.«
ــرکت  ــخصیت 2۹ ش ــان ش ــق، محقق ــن تحقی در ای
کننــده را بررســی کردنــد. بــرای انــدازه گیــری میــزان 
پرخاشــگری هر یــک، شــرکت کنندگان پرسشــنامه ای 
را پــر کردنــد. با اســتفاده از تســت اســتاندارد شــخصیت 

ــات شــخصیتی  ــزرگ«، خصوصی ــج ب ــه »پن موســوم ب
نظیــر گشــاده رویــی، وجــدان، بــرون گرایی، ســازگاری 

ــی شــدند. ــی ارزیاب و روان رنجورخوی
از تکنولــوژی ثبــت حرکــت بــرای ثبــت پیــاده روی آنها 
بــر روی تردیــل اســتفاده شــد. ایــن تکنولــوژی حــاالت 
ــد و از اطاعــات  حرکتــی انســان هــا را ثبــت مــی کن
ــخصیتی  ــای ش ــدل ه ــاد م ــرای ایج ــده ب ــت آم بدس
دیجیتــال بــا انیمیشــن ســه بُعــدی کامپیوتری اســتفاده 

مــی کنــد.
محققــان بــا اســتفاده از داده هــای جمــع آوری شــده به 
ایــن طریــق، حرکــت قفســه ســینه و لگــن و ســرعت 

راه رفتــن فــرد را بررســی کردنــد.
بــه گفتــه ســاچل، »بــه طور کلــی افــراد مــی داننــد که 
بیــن تکبــر و روانشناســی ارتبــاط وجــود دارد. تحقیــق 
مــا شــواهد عملــی را ارائــه مــی کنــد کــه اثبــات کننده 
ایــن موضوع اســت کــه نــوع شــخصیت در حقیقــت در 

شــیوه راه رفتــن مــا متجلــی مــی شــود.«

یک مطالعه جدید نشان می دهد؛

راه رفتن به تشخیص میزان پرخاشگری
 افراد کمک می کند

بــه گفتــه محققــان، نــوزادان نارســی کــه قبــل از هفته 
2۹ بــارداری متولــد مــی شــوند از ریســک بــاالی ابتــا 
ــوردار  ــالی برخ ــل بزرگس ــاال در اوای ــارخون ب ــه فش ب

هســتند. 
در یــک مطالعــه محققــان دانشــگاه مونتــرال دریافتنــد 
ریســک فشــارخون بــاال بــا کلیــه هــای کوچــک تــر از 
حــد نرمــال در هنــگام تولــد مرتبــط اســت. در دومیــن 
مطالعــه توســط تیــم تحقیــق مشــابه، مشــخص شــد 
بیــن فشــارخون بــاال و عملکــرد معیــوب ســلول هــای 

عــروق خونــی ارتبــاط وجــود دارد.
ــد  ــی نشــان داده ان ــات قبل ــان، مطالع ــه محقق ــه گفت ب
کــه افــراد بزرگســالی کــه زودتــر از موعــد مقــرر بدنیــا 
ــی  ــر قلبی-عروق ــای پرخط ــد، دارای فاکتوره ــده ان آم

ــاال، هســتند. ــه فشــارخون ب ــری، از جمل مشــخص ت
ــه  ــرد کلی ــدازه و عملک ــان ان ــه، محقق ــن مطالع در ای

ــارداری  ــه 2۹ ب ــه در هفت ــال ک ــرد بزرگس ــای 40 ف ه
ــا 40 فــرد بزرگســال  ــد را ب ــا زودتــر بدنیــا آمــده بودن ی
ــد  ــده بودن ــا آم ــارداری( بدنی ــه ب ــع )40 هفت ــه بموق ک
ــان 24 ســال  ــن ســنی داوطلب ــد. میانگی مقایســه کردن
بــود. محققــان فشــارخون تمامــی شــرکت کننــدگان را 

ــد. ــری کردن ــدازه گی ان
ــد  ــر از موع ــراد زودت ــای اف ــه ه ــد کلی ــا دریافتن آنه
متولدشــده نســبت بــه ســایز بــدن شــان کوچــک تــر 
ــر از موعــد متولدشــده  ــراد جــوان زودت ــود. بعــاوه اف ب

ــد. ــری بودن ــارخون باالت دارای فش
البتــه بــه گفتــه محققــان، اختــاف فشــار خــون افــراد 
ــراد بموقــع متولدشــده چشــمگیر  ــا اف زود متولدشــده ب

ــود. نب
محققــان اذعــان دارنــد کــه هنــوز نیــاز بــه مطالعــات 

ــه اســت. ــن زمین بیشــتری در ای

مطالعات محققان کانادایی نشان می دهد؛

نوزادان نارس در معرض ریسک ابتال به فشارخون
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بی اعتنایی دولتمردان به اجرای 
قانون مبارزه ملی با دخانیات

عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس، علـت عمده اجرایی نشـدن قانون جامـع کنترل و 
مبـارزه ملی بـا دخانیات را سـوء مدیریت و بـی توجهی دولتمردان دانسـت. 

دکتر حسـینعلی شـهریاری بـا انتقاد از بی توجهی نسـبت اجـرای قانـون جامع کنتـرل و مبارزه 
ملـی با دخانیـات، تصریـح کرد: هرچنـد این قانـون به مدت 10 سـال اسـت تصویب شـده اما 
تاکنـون بـه دالیلی همچون سـوءمدیریت و بی توجهی دولتمردان نسـبت به اجـرای آن غفلت 

شـده در حالـی که شـیوع مصرف مواد دخانی در کشـور به مرز هشـدار رسـیده اسـت.
وی بـا یـادآوری تبصـره2 مـاده 1 قانـون جامـع کنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیـات، یادآور شـد: 
بـر اسـاس تبصره 2 مـاده 1 قانون مذکور سـتاد کشـوری کنتـرل و مبـارزه با دخانیـات موظف 
اسـت گـزارش عملکرد شـش ماهه به هیـات وزیـران و کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس 
ارائـه کند امـا متاسـفانه تاکنون ما شـاهد ارائه چنین گزارشـی به کمیسـیون نبوده ایـم هر چند 
گـزارش بـه تنهایی هم هیـچ گره ای از مشـکل مصرف مـواد دخانی در کشـور بـاز نمی کند و 

مدیریـت آن نیازمند اجـرای کامل قانون اسـت.
شـهریاری ادامـه داد: دولـت سـابق با توجه بـه آئین نامـه اجرایی قانـون جامع کنتـرل و مبارزه 
ملـی بـا دخانیات مصـوب سـال 13۸۶ کـه در آن ممنوعیت عرضه قلیـان در اماکـن عمومی از 
جملـه قهـوه خانـه ها بـا صراحت مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اقداماتـی در ایـن رابطه انجـام داد 
امـا متاسـفانه برخـی بـا توجیه خطر ورشکسـتگی ایـن مراکـز و به تبـع آن بیکار شـدن 2000 
هـزار نفـر این موضـوع را در نیمه هـای راه نیمـه کاره رها کردنـد؛ البته عرضه قلیـان در اماکن 
عمومـی در برخـی مناطـق اجرا می شـود و در برخی مناطق نسـبت بـه اجـرای آن بی توجهی 

می شـود.
وی افـزود: هر چند بر اسـاس این قانون دسـتگاه هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی، 
آمـوزش و پـرورش و علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بایـد بـه منظـور برنامه ریـزی بـرای مبارزه 
بـا مصـرف مـواد دخانـی و حفظ سـامت عمومی بـا هـم همـکاری الزم را داشـته باشـند اما 
متاسـفانه ایـن دسـتگاه ها بـه صـورت مقطعی بـه ایـن موضـوع پرداختـه و تاکنـون گام های 

اساسـی از سـوی آنهـا بـرای کاهش مصـرف مواد دخانی در کشـور برداشـته نشـده اسـت.
شـهریاری، خواسـتار اجـرای کامل قانـون جامع کنتـرل و مبارزه ملی بـا دخانیات شـد و گفت: 
اجرایـی شـدن قانون جامع کنتـرل و مبارزه ملی بـا دخانیـات را در کاهش مصرف مـواد دخانی 
موثر اسـت، مسـئوالن بایـد گام های اساسـی در اجرایی شـدن ایـن قانون برداشـته تا مصرف 

مواد دخانی در کشـور کاهـش یابد.
وی در رابطـه با اقدامات انجام شـده از سـوی وزارت بهداشـت بـرای توقـف واردات تنباکوهای 
معطـر، تصریـح کـرد: در مـواردی تنباکوهـا آلـوده به مـواد مخـدر و از طریـق قاچـاق یا تحت 
عنـوان تنباکوهـای معمولـی به کشـور وارد می شـود البته اقـدام وزارت بهداشـت بـرای توقف 
واردات تنباکوهـای معطـر، اقدامی ارزنـده بوده و امیدواریـم این موضوع گامـی در جهت اجرای 

قانـون جامع کنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیات باشـد.
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس، افزایـش مصـرف و عرضـه قلیـان را ناشـی از 
بی توجهـی بـه اجـرای قانون 10 سـاله مبـارزه ملـی با دخانیـات خوانـد و بر ممنوعیـت عرضه 
قلیـان در قهـوه خانـه و رسـتوران هـای سـنتی تاکیـد کـرد و گفـت: بر اسـاس قانـون عرضه 
قلیـان در چنیـن اماکنی بـه طور کلی ممنوع اسـت ولی بـه دلیـل اشـتغال کاذب و بی توجهی 

مسـئوالن امـر بـه ایـن موضـوع توجهی نمی شـود.

بررسی های جدید نشان می دهد؛

ارتباط یائسگی زودهنگام و 
ریسک باالی بیماری قلبی

ــر از موعــد وارد دوره یائســگی مــی شــوند در   طبــق مطالعــه جدیــد محققــان، زنانــی کــه زودت
ــد.  ــاالی بیمــاری قلبــی و مــرگ زودهنــگام قــرار دارن معــرض ریســک ب

محققـان هلنـدی برای رسـیدن به این نتیجـه گیری، 23 مطالعه شـامل بیـش از 300 هـزار زن را 
مورد بررسـی قرار دادند. پژوهشـگران زنانی که در سـن کمتر از 45 سـال وارد دوره یائسگی شده را 

بـا زنانی که بعد از سـن 45 سـالگی وارد این دوره شـده بودند را مقایسـه کردند.
ــر از 45 ســال وارد دوره  ــی کــه زودت ــی در زنان در مجمــوع مشــخص شــد ریســک بیمــاری قلب

یائســگی شــده بودنــد 50 درصــد بیشــتر بــود.
همچنیـن یافتـه ها نشـان داد یائسـگی زودهنگام موجـب افزایش ریسـک مـرگ قلبی-عروقی و 

مـرگ به هـر علتی می شـود. امـا هیچ ارتباطی بین ریسـک سـکته مشـخص نشـد.
دکتــر توالنــت مــوکا، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه اراســموس هلنــد در ایــن مــورد مــی 
گویــد: »ایــن یافتــه هــا بیانگــر ایــن مطلب اســت زنانــی کــه در ســنین پاییــن وارد دوره یائســگی 
مــی شــوند جــزء گروهــی هســتند کــه بایــد از شــیوه هــای پیشــگیری از بیمــاری هــای قلبــی-

عروقــی پیــروی کنند.«
بــه گفتــه محققــان، ممکــن اســت بــرای زنانــی کــه دچــار یائســگی زودهنــگام مــی شــوند از 
شــیوه هورمــون درمانــی اســتفاده شــود، امــا اســتفاده بلندمــدت از ایــن شــیوه درمانــی با ریســک 
ســرطان و ســکته همــراه اســت. بســیاری از محققــان بــر ایــن باورنــد ضــرر هورمــون درمانــی 

بیــش از فوایــد آن اســت.
دوره یائســگی معمــوال از ســن 51 ســال آغــاز مــی شــود. بــا ایــن حــال یــک نفــر از هــر 10 زن 
تــا ســن 45 ســالگی وارد دوره یائســگی مــی شــود. همچنیــن رونــد درمــان ســرطان یا برداشــتن 

تخمــدان زنــان بــه شــیوه جراحــی نیــز موجــب یائســگی زودهنــگام مــی شــود.

محققان هشدار دادند؛

نرخ ابتال به سرطان پروستات 
تا ۴ سال آینده ۲ برابر می شود

داده هــای پیــش بینــی ســرطان نشــان مــی دهــد شــمار افــراد مبتــا بــه ســرطان پروســتات تــا 
ســال 2020 ، دو برابــر خواهــد شــد. 

ســرطان پروســتات دومیــن ســرطان شــایع در جهــان و ششــمین ســرطان منجــر بــه مــرگ در 
بیــن مــردان جهــان اســت. داده هــای مطالعاتــی نشــان مــی دهــد شــمار نمونــه هــای مبتــا بــه 

ایــن ســرطان تــا ســال 2020 دو برابــر خواهــد شــد.
طبـق مطالعه انجام شـده توسـط موسسـه بین المللـی تحقیـق در مورد سـرطان، پیـش بینی می 
شـود به دلیل رشـد جمعیت جهانـی و افزایش جمعیت افراد مسـن، بروز سـرطان پروسـتات تا 1.۷ 
میلیـون نمونـه جدیـد و ثبت مـرگ و میر جدید ناشـی از سـرطان به تعـداد 4۹۹ هزار مورد تا سـال 

2030 افزایـش یابد.
بـه گفتـه محققـان، سـبک زنـدگ فاقـد 
تحـرک همراه بـا چاقی مـی توانـد احتمال 
بروز سـرطان پروسـتات را به همراه داشـته 
باشـد اگرچـه عامـل ژنتیکـی هـم نقـش 
مهمـی در این زمینـه دارد. اگر ایـن بیماری 
در مراحـل اولیه تشـخیص داده شـود بیمار 

درمـان می شـود.
ــی  ــد تمام ــی کنن ــه م ــان توصی متخصص
مــردان بــاالی 50 ســال دارای عائــم 
دســتگاه ادراری تحتانــی بایــد ســاالنه 
ــام  ــتات را انج ــرطان پروس ــات س آزمایش
ــه دارای  ــم ک ــرادی ه ــورد اف ــد. در م دهن
ســابقه خانوادگــی ابتــا بــه ســرطان 
ــد بعــد از 40 ســالگی هرســاله  هســتند بای
ــد. ــرار گیرن ــه ق ــات مربوط ــت آزمایش تح
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ــر  ــا ب  رئیــس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، ب
شــمردن صدمــات ناشــی از افــراط در اســتفاده از لوازم آرایشــی، 
ــوالت  ــن محص ــرف ای ــرد در مص ــه ک ــا توصی ــم ه ــه خان ب

احتیــاط کننــد. 
دکتــر مصطفــی اســماعیلی اظهارداشــت: درســت اســت کــه ما 
بــه عنــوان نهــاد حاکمیتــی بــر تولیــد و واردات فــرآورده هــای 
آرایشــی و بهداشــتی نظــارت داریــم امــا بایــد اذعــان کنیــم که 

برخــی خانــم هــا در آرایــش صــورت خــود افــراط مــی کننــد.
ــا  ــم ه ــن خان ــب در بی ــتفاده از رژ ل ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
افزایــش یافتــه اســت، ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن 
فــرآورده آرایشــی مــواد مضــر زیــادی همچــون فلــزات ســمی 

ــود دارد. ــوان در خ ــوه و آنتیم ــوم، جی ــرب، کادمی ــنگین س س
اســماعیلی افــزود: وقتــی رژ لــب بــرای ســاعت هــای طوالنــی 
روی لــب باقــی مــی مانــد ممکــن اســت بــه طــور ناخواســته و 
در اثــر خــوردن یــا آشــامیدن مــواد غذایــی، بلعیــده شــود کــه 

نتیجــه آن تمــاس بــدن بــا مــواد ســمی اســت.
ــب  ــه رژ ل ــواد اولی ــوان م ــه  عن ــور ب ــر مذک ــت: عناص وی گف
هــا، مــوم، روغــن، الــکل و رنــگ اســت کــه از آالینــده هــای 

معمــول زیســت محیطــی هســتند.
ــواد مضــر در محصــوالت آرایشــی  ــن م ــزود: ای ــماعیلی اف اس
ــروز  ــع و باعــث ب ــدن تجم ــان در ب ــرور زم ــه م وجــود دارد و ب

ــی شــود. مســمومیت م
رئیــس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو  تصریــح 
ــا آن  ــت ام ــب نیس ــازنده رژ ل ــزء س ــرب ج ــه س ــرد: گرچ ک
ــز در  ــگ قرم ــد رن ــگ، تولی ــی رن ــت کنندگ ــدف تثبی ــا ه ب

ــود. ــی ش ــتفاده م ــش اس ترکیبات
ــه  ــوط ب ــن مرب ــفانه قوانی ــرد: متاس ــان ک ــماعیلی خاطرنش اس
ــزات  ــت فل ــی از غلظ ــاز معین ــد مج ــی ح ــوالت آرایش محص
ــه  ــوان ناخالصــی در محصــوالت آرایشــی ارائ ــه عن ســمی را ب

ــت. نداده اس

ــزان  ــه می ــت ک ــن اس ــر ای ــه ب ــواره توج ــه داد: هم وی ادام
ســرب بیشــتر 10ppm نباشــد؛ مصــرف کادمیــوم  هــم بــه 

هــر مقــداری در مــواد آرایشــی ممنــوع شــده اســت.
اســماعیلی تاکیــد کــرد: همچنیــن اســتفاده بیــش از حــد ایــن 
ــر تجمــع  ــا در اث ــواع ســرطان ه ــد موجــب ان ــی توانن ــواد م م

ــدن شــود. ــزات در ب ــن فل ــاد ای زی
ــت  ــادر و از راه جف ــق م ــد از طری ــی توان ــرب م ــت: س وی گف
وارد بــدن جنیــن شــود و اثراتــی ماننــد مــرگ جنیــن و زایمــان 

ــاورد. ــه همــراه بی ــارس را ب ن

یک مدیر سازمان غذا و دارو؛

خانم ها در مصرف لوازم آرایشی احتیاط کنند

تحقیقات جدید نشان می دهد؛
وجود ۴۵ ماده سمی در گرد و غبار خانگی

 

بــه گفتــه محققــان، گــرد و غبــار خانگــی حــاوی طیــف وســیعی از مــواد شــیمیایی ســمی اســت 
ــان دانشــگاه جــرج  ــرار مــی دهــد.  محقق ــات مضــر و آســیب زا ق ــل ترکیب ــرد را در مقاب کــه ف
واشــنگتن 45 مــاده شــیمیایی ســمی را در نمونــه های گــرد وغبار یافــت شــده در خانه هــا یافتند.

ایــن مــواد شــیمیایی از طیــف وســیعی از وســایل مصرفــی نظیــر مبلمــان، فــرش، پــرده، وســایل 
الکترونیــک و اســباب بــازی هــا ســاطع مــی شــوند.

آمــی زوتــا، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »گــرد و غبــار داخــل منــزل منبــع 
ــه  مــاد شــیمیایی محصــوالت مصرفــی هســتند. اکثــر اوقــات زمانیکــه ایــن مــواد شــیمیایی ب
ــدا نمــی  ــا محصــوالت پی ــد شــیمیایی ب ــه مــی شــوند، پیون ــده اضاف محصــوالت مصــرف کنن

ــد. در نتیجــه آنهــا از محصــول تولیــدی بیــرون آمــده و در هــوا پخــش مــی شــوند.« کنن
ــرای ســامت، بخصــوص  ــن مــواد شــیمیایی پیامدهــای جــدی ب ــه وی، »برخــی از ای ــه گفت ب

ــد.« ــودکان، دارن ک
ــار خانگــی راهکارهــای را  ــرد و غب ــرض گ ــری در مع ــرای کاهــش قرارگی ــه ب ــم مطالع ــن تی ای

ــد: ــه مــی کنن توصی
- بــه طــور مرتــب دســت خــود و فرزنــدان تــان را بشــویید. معمــوال کــودکان دســت هایشــان را 

زیــاد بــه دهــان شــان مــی برنــد.
- به طور منظم فرش ها را با جاروبرقی مجهز به فیلتر جذب باالی ذرات جارو کنید.

- پنجره ها را باز کنید تا جریان هوای تازه به خانه وارد شود.

تحقیق جدید نشان می دهد؛

ریسک سکته در زنان دچار اضافه وزن
وزن اضافــی زنــان را در معــرض خطــر بــاالی شــایع تریــن نــوع ســکته قــرار مــی دهــد، امــا این 

زنــان کمتــر در معــرض ابتــا بــه ســکته ای غیرشــایع قــرار دارند. 
مطالعــه بــر روی بیــش از 1.3 میلیــون زن نشــان داد کــه زنــان چــاق و دارای اضافــه وزن بســیار 
در معــرض ابتــا بــه ســکته ایســکمیک قــرار دارنــد؛ در ایــن نــوع ســکته جریــان خون در مســیر 
بــه مغــز مســدود مــی شــود. طبــق اعــام انجمــن ســکته آمریــکا، ایــن نــوع ســکته نــوع شــایع 

ســکته بــوده و در حــدود ۸۷ درصــد مــوارد را دربرمــی گیــرد.
مطالعــه محققــان دانشــگاه آکســفورد نشــان داد زنــان چــاق و دارای اضافــه وزن کمتــر در معرض 
ســکته مغــزی هموراژیــک یــا خونریــزی دهنــده کــه حــدود 13 درصد مــوارد را شــامل می شــود 

قــرار دارنــد.
ــا  ــان بریتانیایــی ب در ایــن مطالعــه تحــت رهبــری جیلیــان ریــوز، ســابقه ســامت 12 ســاله زن

میانگیــن ســنی 5۷ ســال پیگیــری شــد.
در طــول ایــن مــدت، نــرخ بــروز ســکته ایســکمیک در بیــن زنــان چــاق 1 درصــد و در بیــن زنان 

بــا وزن ســالم 0.۷ درصــد بــود. 
از ســوی دیگــر، نــرخ بــروز ســکته خونریــزی دهنــده در بیــن زنــان چــاق 0.4 درصــد و در بیــن 

زنــان بــا وزن ســالم 0.5 درصــد بــود.
بــه گفتــه ریــوز، »یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد انــواع متفــاوت ســکته دارای حــاالت پرخطر 

ــتند.« متفاوتی هس
بــه گفتــه محققــان، بــا وجودیکــه نتایــج ایــن مطالعــه متناقــض بــه نظر مــی رســد و تا حــدودی 

گیــج کننــده هســتند، امــا در مجمــوع چاقــی بیــش از آنکــه مفیــد باشــد، مضر اســت.
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بهــداشـــت

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

ممنوعیت فروش سیگار 
به افراد زیر ۱۸ سال 

رعایت نمی شود

ــر  ــس ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــخنگوی کمیس س
ــر عملکــرد قلیان ســراها و ســفره  ــزوم تشــدید نظــارت ب ل
ــوارض  ــذ ع ــت: اخ ــرد و گف ــد ک ــنتی تاکی ــای س ــه ه خان
ســنگین از کاالهــای آســیب رســان بــه ســامت بایــد بــا 

ــود.  ــال ش ــت دنب جدی
ــات وزارت  ــا اقدام ــه ب ــرد در رابط ــی ف ــم امین محمدنعی
بهداشــت بــرای توقــف تولیــد تنباکوهــای معطــر، 
ــن  ــودن ای ــرطان زا ب ــد س ــه درص ــی ک ــزود: از آنجای اف
نــوع تنباکــو نســبت بــه تنباکوهــای دیگــر بیشــتر 
اســت بنابرایــن ایــن اقــدام وزارت بهداشــت بســیار 
ارزنــده و مثبــت بــوده و مــی توانــد گام مهمــی در 
جهــت جلوگیــری از عرضــه ایــن محصــول و همچنیــن 
ــفره  ــرا و س ــان س ــات در قلی ــروز تخلف ــری از ب جلوگی
ــات را کاهــش  دهــد،  ــه هــای باشــد و حجــم تخلف خان
البتــه وزارت بهداشــت بایــد در ایــن بــاره تمهیــدات الزم 
ــاذ  ــر اتخ ــای معط ــاق تنباکوه ــا قاچ ــه ب ــرای مقابل را ب
نمایــد زیــرا توقــف تولیــد ایــن محصــول ممکــن اســت 

ــود. ــر ش ــاق آن منج ــش قاچ ــه افزای ب
وی، عرضــه تنباکوهــای معطــر در کشــور را نتیجــه 
ــر  ــت و ب ــط دانس ــای ذی رب ــتگاه ه ــارت دس ــف نظ ضع
ــر  ــزوم تشــدید نظــارت وزارت بهداشــت و اداره نظــارت ب ل
اماکــن عمومــی بــر عرضــه تنباکوهــای معطــر و همچنین 
عملکــرد قلیــان ســراها و ســفره خانــه هــای ســنتی تاکیــد 
کــرد و یــادآور شــد: بایــد بــا تشــدید نظــارت بــر ایــن مراکز 
ــا آنهــا برخــورد قاطــع و جــدی  متخلفــان را شناســایی و ب

ــرد. صــورت گی
امینــی فــرد بــا هشــدار نســبت بــه گرایــش بانــوان کشــور 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــی، گف ــواد دخان ــه ســمت مصــرف م ب
فرهنــگ ایرانــی در گذشــته کمتــر شــاهد تمایــل زنــان بــه 
ســمت مصــرف مــواد دخانــی بودیــم امــا متاســفانه در حال 
ــی  ــواد دخان ــه ســمت مصــرف م ــان ب ــش زن حاضــر گرای
ــری  ــگ خط ــن زن ــته و ای ــی داش ــل توجه ــش قاب افزای

جــدی اســت.
ــان  ــه جوان ــی ب ــی بخش ــازی و آگاه ــگ س وی، فرهن
ــت و  ــر دانس ــی موث ــواد دخان ــرف م ــش مص را در کاه
ــه  ــن رابط ــد در ای ــت بای ــرد: وزارت بهداش ــح ک تصری

فرهنــگ ســازی مناســبی داشــته ومضــرات اســتفاده از 
مــواد دخانــی را بــه طــور مــداوم اطــاع رســانی نمایــد؛  
مســئله مهــم دیگــر توجــه بــه ظرفیــت ســازمان هــای 
ــه اســت کــه ایــن  ــا ایــن قضی ــاط ب مــردم نهــاد در ارتب
ــش  ــازی نق ــگ س ــا فرهن ــد ب ــی توانن ــا م ــازمان ه س
ــته  ــی داش ــواد دخان ــرف م ــش مص ــی را در کاه مهم

ــند. باش
ــر نحــوه عرضــه  ــزوم تشــدید نظــارت ب ــر ل امینــی فــرد ب
ــواد  ــت: نحــوه عرضــه م ــرد و گف ــد ک ــی، تاکی ــواد دخان م
دخانــی در کشــور بایــد مــورد توجــه مســئوالن امــر قــرار 

ــد. ــن حــوزه کاهــش یاب ــات در ای ــا تخلف ــه ت گرفت
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، قانون 
جامــع کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا دخانیــات، افــزود: هــر چند 
بــر اســاس ایــن قانــون بــه افــراد زیــر 1۸ ســال نبایــد مواد 
دخانــی عرضــه شــود امــا بــه دلیــل بــی توجهــی دســتگاه 
ــه  ــاهد عرض ــون ش ــن قان ــرای ای ــه اج ــط ب ــای ذی رب ه
ــز  ــی مراک ــال در برخ ــر 1۸ س ــراد زی ــه اف ــی ب ــواد دخان م

هســتیم.
امینــی فــرد ادامــه داد: البتــه ایــن بنــد از قانــون تا حــدودی 
در برخــی مناطــق کشــور اجرایی شــده امــا در برخــی مراکز 
کشــور ماننــد قهــوه خانــه و ســفره خانــه هــای ســنتی فاقد 
ــه راحتــی مــواد دخانــی  ــر 1۸ ســال ب ــه افــراد زی مجــوز ب
ــه  ــه اتحادی ــت ک ــاز اس ــن رو نی ــود از ای ــی ش ــه م عرض
ــای ســنتی نظــارت  ــه ه ــوه داران و ســفره خان ــف قه صن
بیشــتری بــرای ایــن مراکــز داشــته و بــا متخلفــان برخــورد 

کنــد.
وی، اخــذ عــوارض از محصــوالت آســیب رســان 
بــه ســامت همچــون مــواد دخانــی تــا انــدازه ای 
در کاهــش مصــرف موثــر دانســت و افــزود: بــرای 
ــرف  ــمت مص ــه س ــان ب ــری از روی آوردن جوان جلوگی
مــواد دخانــی عــوارض تمامــی محصوالت آســیب رســان 
بــه ســامت از جملــه مــواد دخانــی بایــد افزایــش یابــد 
ــه  ــرا ب ــت و شــدت بیشــتری اعمــال شــود زی ــا جدی و ب
دلیــل هزینــه هایــی کــه مصــرف ایــن مــواد بــه کشــور 
تحمیــل مــی کنــد ناچــار هســتیم ایــن هزینــه هــا را از 

ــم. ــن نمایی ــی تامی جای

ــای  ــوارض از کااله ــذ ع ــا اخ ــه ب ــرد در رابط ــی ف امین
ــوع در  ــن موض ــت: ای ــامت، گف ــه س ــان ب ــیب رس آس
ــم  ــه شش ــد و در برنام ــده ش ــعه دی ــم توس ــه پنج برنام
توســعه هــم  تاکیــد شــده کــه محلــی بــرای درآمدهــای 

ــود. ــف ش ــدار تعری پای
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس دهم با 
بیــان اینکــه اخــذ عــوارض از کاالهــای آســیب رســان بــه 
ســامت نیازمنــد توجــه جــدی و همــکاری وزارت صنعت، 
ــرد: وزارت بهداشــت،  ــح ک ــدن و تجــارت اســت، تصری مع
درمــان و آمــوزش پزشــکی نســبت بــه همــکاری ضعیــف 
ایــن دســتگاه در اخــذ عــوارض از کاالهــای آســیب رســان 

بــه ســامت انتقــاد دارد.
ــی در  ــواد دخان ــل م ــت کام ــه ممنوعی ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور ممکــن نیســت، تصریــح کــرد: هــر چنــد در مضــر 
بــودن مــواد دخانــی هیــچ شــکی نیســت و ســرطان هــای 
ناشــی از آن مــورد تاییــد اســت امــا نمــی تــوان عرضــه این 
محصــوالت را بــه طــور کلــی در کشــور ممنــوع کــرد زیــرا 
ــراد  ــوده و اف ــاد ب ــن محصــوالت در کشــور زی تقاضــای ای
ــن رو  ــد از ای ــع مــی کنن ــاز خــود را رف ــی نی ــه هــر ترتیب ب
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــوالت ب ــن محص ــل ای ــت کام ممنوعی

ــه هیــچ وجــه مقــدور نیســت. مصــرف آنهــا در کشــور ب
امینــی فــرد ادامــه داد: تجربــه نشــان داده کــه اخــذ مالیــات 
ــد در کاهــش مصــرف  ــی توان ــی م ــواد دخان ســنگین از م
ــذ  ــا اخ ــی ب ــورهای غرب ــه کش ــور ک ــد همانط ــر باش موث
مالیــات هــای ســنگین مصــرف مــواد دخانــی را در کشــور 

ــد. ــود کاهــش داده ان خ
ــس در  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــخنگوی کمیس س
ــور،  ــی در کش ــواد دخان ــات م ــداث کارخانج ــا اح ــه ب رابط
گفــت: بــه هرحــال بــازار عرضــه مــواد دخانــی یــک بــازار 
پرســود در تمامــی دنیــا اســت و کشــور مــا هــم نمــی تواند 
ــا شــیوع  ــاره ب ــه یکب ــت ب ــن صنع ــار کشــیدن از ای ــا کن ب
گســترش مصــرف مــواد دخانــی مقابلــه کنــد امــا بــه نظــر 
ــواد  ــوارض م ــش ع ــازی و افزای ــگ س ــد فرهن ــی رس م
ــه  ــراد صرف ــرای اف ــا ب ــد آنه ــه خری ــدی ک ــه ح ــی ب دخان
اقتصــادی نداشــته باشــد در کاهــش مصــرف مــواد دخانــی 

ــر باشــد. ــا حــدودی موث ت
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ــب  ــت: ط ــت گف ــنتی وزارت بهداش ــب س ــر ط ــر کل دفت مدی
ســنتی ایــران نبایــد راه را بــرای افــراد ســودجو و فرصــت طلــب 
بــاز کنــد کــه از اعتمــاد و اعتقــاد مــردم سوءاســتفاده کننــد و به 

ســامت مــردم آســیب بزننــد. 
دکتــر محمــود خدادوســت اظهــار داشــت: وظیفــه داریــم کــه 
طــب ســنتی را ضابطــه منــد و قانــون منــد بــه پیــش ببریــم تا 
بــه ســامت و اعتقــادات مــردم لطمــه ای وارد نشــود و قانــون 
ــه طــب  ــد توجــه داشــت ک ــا بای ــت شــده باشــد ام هــم رعای
ــت  ــد حجام ــی مانن ــات درمان ــه تداخ ــتر از اینک ــنتی بیش س
ــبک  ــاح س ــرای اص ــی ب ــه های ــد، دارای توصی ــته باش داش

ــی اســت. زندگ
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر متاســفانه در بــاور برخــی از 
مــردم، طــب ســنتی همــان حجامــت اســت در صورتــی کــه در 
هیــچ یــک از منابــع معتبــر، بــرای هــر بیمــار، در هــر فصــل و 
در هــر مــکان و زمانــی حجامــت توصیــه نشــده بلکــه انجــام 
ــراد  ــی، ســنی و مزاجــی اف ــه شــرایط زمان حجامــت وابســته ب
ــال  ــرح ح ــن ش ــل از گرفت ــکان، قب ــی از پزش ــا برخ ــت ام اس
بیمــاران، آنهــا را وادار بــه انجــام حجامــت مــی کنند و بــا انجام 
ــار  ــم و بیم ــی دهی ــت م ــراف طبیع ــی، انح ــه نوع ــن کار، ب ای
بــرای چندیــن روز ســرحال مــی شــود غافــل از اینکه بســیاری 

ــا عــوارض اســت. از حجامــت هــا بــرای بیمــار همــراه ب
ــت را  ــت حجام ــنتی وزارت بهداش ــب س ــر ط ــر کل دفت مدی
ــه  ــرد ک ــوان ک ــی طــب ســنتی عن یکــی از روش هــای درمان
ــر علمــی ایــن طــب اســت و گفــت:  ــع معتب ــد مناب مــورد تایی

ــان حجامــت، ســاالنه 12  برخــی از مدعی
ــند  ــی فروش ــت م ــوان حجام ــون لی میلی
ــت  ــوزه حجام ــه در ح ــم ک ــاد داری و اعتق
ــون  ــر خــاف قان ــد ب و طــب ســنتی نبای

ــم. عمــل کنی
وی توســعه طــب ســنتی ایرانــی را 
ــت  ــر دانس ــی میس ــیر قانون ــا در مس تنه
ــم  ــا ه ــرد م ــرد: رویک ــان ک و خاطرنش
ــردن طــب ســنتی اســت  ــد ک ــون من قان
ــب  ــجویان ط ــور، دانش ــگاه کش ــر در 1۷ دانش ــال حاض و در ح
ســنتی تربیــت مــی شــوند و آمــوزه هــای این طــب ارزشــمند را 
وارد خانــه هــای بهداشــت کــرده ایــم تــا ســبک زندگــی مــردم 

ــود. ــاح ش اص
خدادوسـت اظهـار داشـت: سـال گذشـته بـرای اولین بـار برای 
خدمـات حجامـت و فصـد در کتـاب ارزش هـای نسـبی، تعرفه 
در نظـر گرفته شـد و ایـن خدمات را اسـتاندارد کردیـم و به تایید 
معاونـت درمـان وزارت بهداشـت رسـاندیم و معتقدیـم کـه باید 
در قالـب قانـون کار کنیـم و بایـد جلـوی افراطی گری و آسـیب 

رسـیدن به مـردم و نظـام سـامت را بگیریم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت ب ــر کل دفت مدی
ــور،  ــاد در کش ــیار زی ــتی بس ــز بهداش ــا و مراک ــه ه ــود خان وج
گفــت: بــرای بهــورزان دو کتــاب بــا عناویــن آشــنایی بــا اصول 
اولیــه طــب ســنتی و درمانهــای خانگــی در نظــر گرفته شــده و 
در واقــع تعالیــم و مفاهیــم طــب ســنتی بــه ســطح اول خدمات 

بهداشــتی و درمانــی رفتــه اســت.
ــدد  ــی متع ــی و تحقیقات ــای علم ــام کاره ــه انج ــت ب خدادوس
ــد  ــت و فص ــوع حجام ــه موض ــوط ب ــای مرب ــه ه ــان نام و پای
ــتای  ــت در راس ــزود: وزارت بهداش ــرد و اف ــاره ک ــور اش در کش
ــدازی 32  ــه راه ان ــدام ب ــنتی اق ــب س ــردن ط ــک ک آکادمی
ــرده اســت. ــک و ســامتکده طــب ســنتی در کشــور ک کلینی

وی در خصــوص موسســه حجامــت ایــران، گفــت: ایــن پرونده 
ــازی در  ــت و فضاس ــیدگی اس ــال رس ــی در ح ــع قضائ در مرج

فضــای مجــازی و خبــری بــه صــاح نیســت زیــرا هــم مــردم 
ــدازد و هــم خطرآفریــن اســت. ــه اشــتباه مــی ان را ب

ــد  ــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت ضمــن تاکی ــر کل دفت مدی
ــگاه  ــت: دانش ــار داش ــور، اظه ــون در کش ــت قان ــزوم رعای ل
ارمنســتان بــه صــورت غیــر قانونــی ایجــاد شــده بــود و رســانه 
هــا بایــد قبــل از مطــرح کــردن موضوعــی کــه ممکــن اســت 
بــرای کشــور تبعاتی بــه همــراه داشــته باشــد، از مراجــع قانونی 
اطــاع کســب کننــد چــون برخــی از فرزنــدان ایرانــی در ایــن 
دانشــگاه غیرقانونــی ســاالنه میلیــون هــا تومــان هزینــه مــی 

ــد. کنن
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه از نظ ــان اینک ــا بی ــت ب خدادوس
مــاک امــور، قانــون و مقــررات کشــور اســت، اضافــه کــرد: در 
سیاســت هــای کلــی ســامت اباغــی از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری، نظــارت وظیفه وزارت بهداشــت اســت و وقتــی وزارت 
ــرده  ــران ک ــت ای ــه بســتن موسســه حجام ــدام ب بهداشــت اق
اســت، یعنــی بــه وظیفــه خــود عمــل کــرده اســت و در مجــوز 
ایــن موسســه ذکــر شــده کــه چــه کســی بــرای چــه مدتــی و 

ــت دارد. ــرای چــه کاری اجــازه فعالی ب
وی تاکیــد کــرد: خــط قرمــز مــا قانــون اســت امــا اگــر فــردی 
ــل  ــت و فص ــی اس ــث متفاوت ــکلی دارد، بح ــون مش ــا قان ب

ــت. ــی اس ــع قضای ــکام و مراج ــور، اح ــاب ام الخط
ــه  ــاره ب ــا اش ــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت ب ــر کل دفت مدی
ــران،  ــت ای ــا مســئول موسســه حجام ــود ب رابطــه دوســتی خ
گفــت: ســالها پیــش بــه ایشــان گفتــم کــه زمانــی طب ســنتی 
بــه صــورت منطقــی و آکادمیــک توســعه مــی یابــد کــه بتوانیم 
صــرف نظــر از قوانیــن و مقــررات مناســب کشــور، پزشــکان را 
ــردم  ــن صــورت، م ــر ای ــم کــه در غی ــان همــراه کنی ــا خودم ب

آســیب مــی بیننــد.
ــه شــاید ســرعت توســعه  ــم ک ــادآور شــد: موافق خدادوســت ی
طــب ســنتی در کشــور زیــاد نباشــد امــا بــرای وزارت بهداشــت 
ــازی نشــود و  ــردم ب ــب م ــا ســامت و جی ــه ب ــم اســت ک مه

منافــع عــده ای فرصــت طلــب و ســودجو تامیــن نشــود.

بهــداشـــت

مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت:

حجامت مورد تایید طب سنتی است

محققان آلمانی دریافتند؛

آلودگی هوا می تواند
 منجر به دیابت شود

محققــان دریافتــه انــد کــه قرارگیــری بلندمــدت در مقابــل ســطح بــاالی آلودگــی هــوا ناشــی از 
ترافیــک ریســک ابتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن را افزایــش مــی دهــد. 

بــه گفتــه محققــان آلمانــی قرارگیــری در معــرض آلودگــی هــوا موجــب افزایــش ریســک ابتــا 
بــه مقاومــت انســولین بــه عنــوان پیــش شــرط ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 مــی شــود.

آنیــت پیتــرز، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »علــت ابتــا بــه دیابــت تنهــا ناشــی 
از ســبک زندگــی یــا عوامــل ژنتیکــی نیســت بلکــه قرارگیــری در معــرض آلودگــی هــوا ناشــی از 

ترافیــک وســائط نقلیــه هــم در ابتــا بــه ایــن بیمــاری نقــش دارد«.
در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای حدود 3000 شــرکت کننــده که در شــهر آگســبورگ و در دو 

منطقــه روســتای مجــاور آن زندگــی می کردنــد را مــورد بررســی قــرار دادند.
بــا تمامــی ایــن افــراد مصاحبــه شــد و از آنهــا تســت فیزیکــی بــه عمــل آمــد. همچنیــن محققان 
نمونــه خــون ایــن افــراد را به صــورت ناشــتا جمــع آوری کردنــد تــا میــزان نشــانگرهای گوناگون 

از لحــاظ مقاومــت انســولین و التهــاب را انــدازه گیــری نمایند.
ــدگان  ــرکت کنن ــی ش ــل زندگ ــوا در مح ــی ه ــت آلودگ ــا غلظ ــا را ب ــن داده ه ــان ای محقق

ــد. ــه کردن مقایس
نتایــج آشــکار ســاخت افــراد دارای عائــم پیــش دیابت، بیشــتر مســتعد تاثیــرات ناشــی از آلودگی 
هــوا هســتند. در ایــن افــراد ارتبــاط بیــن افزایــش در میــزان نشــانگر خــون و افزایــش در غلظــت 
آلودگــی هــوا بســیار قابــل توجــه بــود. همچنیــن در بلندمــدت، بخصــوص در افــراد دارای شــرایط 

پیــش دیابــت، آلودگــی هــوا فاکتــور پرخطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 محســوب مــی شــود.
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بــه گفتــه متخصصــان در حالــی که ریســک ابتــا بــه انــواع ســرطان هــا همــواره وجــود دارد، اما 
ابتــا بــه برخــی ســرطان هــا در بیــن زنــان شــایع تر اســت. 

برخی از انواع سرطان ها شیوع بیشتری در بین زنان دارند که در ادامه به آنها اشاره می شود.

سرطان سینه
نــرخ ابتــا بــه ســرطان ســینه در بیــن زنــان در کشــورهای پیشــرفته بــه دلیــل فاکتورهــای نظیر 
رژیــم غذایــی و مصــرف الــکل بســیار باالتــر اســت. بــه عنــوان مثــال در آمریــکا، نــرخ ابتــا بــه 
ســرطان ســینه 2۶ درصــد از مــوارد ابتــا بــه ســرطان در زنــان را شــامل مــی شــود و از هــر ۸ زن 

آمریکایــی، یــک زن احتمــاال بــه ایــن ســرطان مبتــا مــی شــود.

سرطان ریه
طبــق اعــام مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری ها، ســرطان ریــه دومین ســرطان متــداول و 
علــت اصلــی مــرگ ناشــی از ســرطان هــم در مــردان و هــم در زنــان اســت. ایــن بیماری ســاالنه 
موجــب مــرگ 10۶,4۷0 زن در آمریــکا مــی شــود. ســیگار کشــیدن علــت اصلــی ســرطان ریــه 
اســت و بعــد از گاز رادون قــرار دارد. در بیــن زنــان آمریکایــی، از هــر 1۷ نفــر یــک نفــر در طــول 
زندگــی اش مبتــا بــه ایــن ســرطان مــی شــود. معمــوال ایــن ســرطان در بیــن افــراد مســن ۶5 

ســال و باالتــر شــایع تــر اســت.

سرطان روده
ــراد 50 ســال  ــا در اف ــان اســت و غالب ــن زن ــن ســرطان ســومین ســرطان شــایع در بی ای
ــلول  ــده س ــرل نش ــد کنت ــل رش ــه دلی ــرطان ب ــن س ــتری دارد. ای ــیوع بیش ــاال ش ــه ب ب
ــی  ــای کوچک ــد توموره ــه رش ــر ب ــت منج ــه در نهای ــود ک ــی ش ــاز م ــزرگ آغ در روده ب
موســوم بــه پولیــپ مــی شــود. معمــوال ایــن ســرطان در مراحــل اولیــه تشــخیص قابــل 

ــان اســت. درم

سرطان آندومتر )غشای داخلی رحم(
ــن  ــد از س ــن بع ــان مس ــر زن ــا ب ــان عمدت ــلی زن ــتگاه تناس ــرطان دس ــا س ــر ی ــرطان آندومت س
ــزی غیرعــادی واژن  ــن ســرطان، خونری ــم ای ــن عائ ــداول تری ــر مــی گــذارد. مت یائســگی تاثی

ــت.  اس

بهــداشـــت

گزارش جدید محققان؛

چهار سرطان شایع زنان را بشناسید

ــاد از  ــا انتق ــس ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــت:  ــان، گف ــه ســمت مصــرف قلی ــان کشــور ب ــش جوان گرای

ــت.  ــی اس ــر قطع ــای معط ــودن تنباکوه ــرطان زا ب س
ــودن تنباکوهــای معطــر،  ــا تاییــد ســرطان زا ب احمــد حمــزه ب
تصریــح کــرد: تنباکوهــای معطــر بــه دلیــل شــرایط نامناســب 
نگهــداری آلــوده بــه انــواع قــارچ هــا بــوده و ســودجویان بــرای 
مخفــی کــردن ظاهــر نامناســب و بــوی نامطبــوع آنها اســانس 
ــا آب مخلــوط و درترکیــب آنهــا بــه کار مــی  هــای معطــر را ب
ــات بیشــتری  ــر ضــرر و تبع ــای معط ــن رو تنباکوه ــد از ای برن
ــه طــور قطــع حــاوی  ــه دیگــر تنباکوهــا داشــته و ب نســبت ب

ــادی هســتند. مــواد ســرطان زای زی
ــوده و  ــادآور ب ــا اعتی ــی تنباکوه ــه تمام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
حــاوی انــواع مــواد ســمی و خطرنــاک هســتند، گفــت: تنباکــو 
ــارچ  ــاوی ق ــد ح ــی توان ــداری م ــرایط نگه ــه ش ــه ب ــا توج ب
هــای ســمی و ســرطان زا شــود و بــا ایــن شــرایط هیــچ گونــه 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــودن آنه ــرطان زا ب ــدی در س تردی
حمـزه، نقـش مصـرف انـواع مـواد دخانـی را در بـروز سـرطان 
هایی ماننـد مری، معـده، قلب، حنجـره، دهان، ریه و پروسـتات 
موثـر دانسـت و افزود: مـی توان گفت تمامـی انـواع تنباکوها به 

نحـوی بـا انواع سـرطان هـا در ارتباط هسـتند.
وی در رابطــه بــا توزیــع تنباکوهای معطر ســرطان زا در کشــور، 
گفــت: بــه همــان علتی کــه ســیگار بــا وجــود تمامــی مضراتی 
کــه دارد در کشــور توزیــع مــی شــود تنباکوهــای معطــر هــم 
ــف در کشــور  ــودن از روش هــای مختل ــا وجــود ســرطان زا ب ب

توزیــع مــی شــود.
حمــزه در رابطــه بــا علــت عــدم اجــرای قانــون جامــع کنتــرل 
ــوذ  ــال نف ــفانه اعم ــزود: متاس ــات، اف ــا دخانی ــی ب ــارزه مل و مب
باندهــای ثــروت و قــدرت، منافــع اقتصــادی و همچنیــن وجــود 
ــه اجــرای ایــن  قوانیــن مــوازی باعــث بــی توجهــی نســبت ب
ــو  ــر از واردات تنباک ــان داده اگ ــه نش ــه تجرب ــده البت ــون ش قان

ــری  ــور جلوگی ــه کش ــون ب و توت
ــی  ــش م ــاق آن افزای ــود قاچ ش

ــد. یاب
و  بهداشــت  عضوکمیســیون 
ــادآور  ــس دهــم ی ــان در مجل درم
ــات  ــود تفریح ــفانه نب ــد: متاس ش
معضــل  افزایــش  و  ســالم 
ــث روی  ــور باع ــکاری در کش بی
ــه ســمت قلیــان  ــان ب آوردن جوان
ــده از  ــی ش ــواد دخان ــرف م و مص

ایــن رو دولــت بایــد توجــه ویــژه ای بــه تفریحــات ســالم و رفع 
ــد. ــته باش ــکاری داش ــل بی معض

حمــزه در رابطــه بــا احــداث قلیــان ســراها در کشــور، گفــت: از 
ــی را  ــان آســیب های جســمی فراوان آنجایــی کــه مصــرف قلی
ــه صــورت جــدی الزم  ــه دنبــال دارد بنابرایــن ب ــرای افــراد ب ب
اســت از احــداث و گســترش قلیــان ســراها در کشــور جلوگیری 
شــود امــا نظــر مــن پزشــک بــه تنهایــی مــاک نیســت و نمی 
توانــد کافــی باشــد بلکــه بایــد متخصصــان اجتماعــی و دیگــر 
ــن  ــترش ای ــر گس ــه ورود و خط ــن رابط ــز در ای ــتگاه ها نی دس
مراکــز را بــه عنــوان هشــداری جــدی اطــاع رســانی نماینــد تا 
تصمیــم نهایــی بــرای جلوگیــری از احــداث آنهــا گرفتــه شــود.

ــش  ــری از گرای ــی در جلوگی ــش اصل ــه نق ــان اینک ــا بی وی ب
ــی را  ــواد دخان ــه م ــه ســمت آســیب هــای اجتماعــی از جمل ب
ــح کــرد: متاســفانه در  ــد، تصری ــا مــی کن فرهنــگ ســازی ایف
ایــن رابطــه فقــر فرهنگــی دیــده مــی شــود و شــاهد فرهنــگ 
ســازی مناســبی در ایــن زمینــه نیســتیم از ایــن رو بــا توجــه به 
خطــرات و تبعــات ناشــی از مصــرف مــواد دخانی بایــد فرهنگ 
ــواد  ــتفاده از م ــرات اس ــدن مض ــر ش ــب و فراگی ــازی مناس س

ــد. ــی در کشــور گســترش یاب دخان
حمـزه در مـورد گسـترش کارخانجـات تولید سـیگار در کشـور، 

گفـت: بایـد تمامـی مسـئوالن بـا همـکاری هـم در راسـتای 
جلوگیـری از گسـترش کارخانجـات تولید سـیگار در کشـور گام 
بردارنـد زیـرا تولید سـیگار در انحصار دولـت اسـت و  دولت هم 

در حـال گسـترش احـداث کارخانجـات تولیـد سـیگار  اسـت.
ــه  ــی ک ــام مضرات ــا تم ــت ب ــع دول ــور قط ــه ط ــزود: ب وی اف
ســیگار بــرای ســامتی انســان هــا بــه همــراه دارد در پــی آن 
ــه ســامتی  ــا احــداث گســترش کارخانجــات ب ــه ب نیســت ک
مــردم آســیب وارد کنــد ولــی بایــد دیــد کــه چــه  عواملــی در 
ایــن بیــن وجــود دارد کــه بــا وجــود آگاهــی دولــت از خطــرات 
اســتفاده از ســیگار بــه گســترش تولیــد ســیگار ایــن محصــول 
اقــدام مــی کنــد، بــه هرحــال شــاید دولــت دالیلــی بــرای خود 
ــن وزارت  ــر ای ــاوه ب ــر هســتیم؛ ع ــی خب ــا از آن ب ــه م دارد ک
بهداشــت مــدت هــای طوالنــی ومدیــدی اســت کــه در حــال 
تــاش بــرای کاهــش تولیــد و مصــرف مــواد دخانی در کشــور 

اســت ولــی بــه دالیلــی تاکنــون موفــق نشــده اســت.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، ضعــف نظــارت 
ــواد  ــاق م ــش قاچ ــن را در افزای ــی قوانی ــدم بازدارندگ ــا و ع ه
دخانــی موثــر دانســت و ادامــه داد: قوانیــن در رابطــه بــا قاچــاق 
مــواد دخانــی بــه طــور کلــی بازدارنــده نیســتند زیــرا در صورت 
بازدارندگــی بــا افزایــش قاچــاق مــواد دخانــی در کشــور روبــرو 

نبودیــم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تنباکوهای معطر سرطانزا هستند

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 8 | مهر 95  MEHR NEWSAGENCY

بهــداشـــت

ــان  ــش از زن ــرطان بی ــه س ــا ب ــردان مبت ــرگ م ــال م احتم
اســت، امــا پیشــرفت هــای علمــی نظیــر آنتــی بیوتیــک هــا، 
واکســن و شــیمی درمانــی بــر کاهــش میــزان مــرگ ناشــی از 

ــر داشــته اســت.  ســرطان تاثی
ــی و  ــرطان اصل ــتات، س ــرطان پروس ــان، س ــه محقق ــه گفت ب
پیشــرو در بیــن مــردان اســت، امــا شــمار دیگــری از ســرطان 
هــا وجــود دارنــد کــه مــردان بایــد خودشــان را در مقابــل آنهــا 
محافظــت نماینــد. محققــان در گزارشــی بــه 5 مــورد از شــایع 

ــد. تریــن ســرطان هــا در بیــن مــردان اشــاره کــرده ان

سرطان پروستات
ــردان و  ــن م ــن ســرطان شــایع در بی ســرطان پروســتات، اولی
ــوب  ــه( محس ــرطان ری ــد از س ــنده )بع ــرطان ُکش ــن س دومی
ــر ۷  ــکا، از ه ــق اعــام انجمــن ســرطان آمری ــی شــود. طب م
مــرد، یــک نفــر در طــول زندگــی مبتــا به ســرطان پروســتات 
ــاز  ــی آغ ــتات زمان ــرطان پروس ــود. س ــی ش ــخیص داده م تش
مــی شــود کــه ســلول هــای غــده پروســتات بــه طورغیرقابــل 
ــد. درحالیکــه فاکتورهــای  ــه رشــد مــی کنن ــی شــروع ب کنترل
ــابقه  ــژاد، س ــر ن ــا نظی ــرطان ه ــی س ــه برخ ــا ب ــر ابت پرخط
ــرف  ــا مص ــتند، ام ــرل هس ــل کنت ــن غیرقاب ــی و س خانوادگ
غذاهــای ســالم، حفــظ وزن ایــده آل و ســیگار نکشــیدن مــی 

ــد. ــه پیشــگیری کمــک کن ــد ب توان

سرطان ریه
ــردان  ــن م ــم در بی ــایع ه ــرطان ش ــن س ــه، دومی ــرطان ری س

ــول  ــردان در ط ــک 14اُم از م ــدود ی ــت. در ح ــان اس ــم زن و ه
ــن  ــوند و ای ــی ش ــی م ــرطان م ــه س ــا ب ــود مبت ــی خ زندگ
ــامل  ــیگاری را ش ــم غیرس ــیگاری و ه ــراد س ــم اف ــاری ه بیم
ــک  ــن ریس ــیگاری ای ــراد س ــرای اف ــه ب ــود. اگرچ ــی ش م
ــری  ــک کمت ــا ریس ــیگاری ب ــراد غیرس ــت و اف ــیار باالس بس
ــرل  ــد کنت ــه، رش ــرطان ری ــی س ــل اصل ــتند. دلی ــرو هس روب
نشــده ســلول هــای غیرطبیعــی در یــک یــا هــر دو ریــه اســت 
ــه شــکل گیــری تومــور و اختــال در  ــه مــرور منجــر ب کــه ب
عملکــرد ریــه مــی شــود. بهترین شــیوه پیشــگیری از ســرطان 
ــراد  ــاب از ســیگار کشــیدن و دوری از دود ســیگار اف ــه، اجتن ری

ــت. ــیگاری اس س

سرطان روده
ســرطان روده، ســومین ســرطان شــایع در بیــن مــردان اســت. 
در مجمــوع ریســک ابتــا مــردان بــه ایــن ســرطان در حــدود 
یــک در هــر 12 نفــر اســت. معمــوال ســرطان روده و ســرطان 
مقعــد همزمــان باهــم بــروز مــی کننــد. رشــد و تکثیــر ســلول 
ــا ســریع اســت. غربالگــری منظــم  هــای ســرطان روده تقریب
ســرطان، ورزش منظــم، دوری از ســیگار و الــکل، بــه کاهــش 

ریســک ابتــا بــه ایــن بیمــاری کمــک مــی کنــد.

سرطان مثانه
ــردان  ــن م ــداول در بی ــرطان مت ــن س ــه چهارمی ــرطان مثان س
ــدود ۹  ــن در ح ــراد مس ــه در اف ــرطان مثان ــوال س ــت. معم اس
نفــر از هــر 10 مــرد در ســنین بــاالی 55 ســال رخ مــی دهــد. 

میانگیــن ســنی تشــخیص ایــن ســرطان ۷3 ســال اســت. در 
ــول  ــرطان در ط ــن س ــه ای ــردان ب ــا م ــال ابت ــوع احتم مجم
ــای  ــلول ه ــوال س ــت. معم ــر اس ــان، 1 در 2۶ نف ــی ش زندگ
ــوع  ــه و در ن ــه گســترش یافت ســرطانی در بافــت پوشــش مثان
تهاجمــی توســط غــده هــای لنفــاوی در سراســر بــدن پخــش 

ــد. ــی کنن ــر م ــا را درگی ــه ه ــد و ری ــه، کب شــده و روده، کلی

سرطان پوست مالنوما
ســرطان پوســت متــداول تریــن نــوع ســرطان اســت و مانوما 
ــی  ــت را دربرم ــای پوس ــرطان ه ــد از س ــک درص ــدود ی در ح
ــه  ــرگ هــای ناشــی از ســرطان پوســت ب ــر م ــا اکث ــرد، ام گی
دلیــل مانوماســت. ریســک ابتــا بــه مانومــا همــراه بــا ســن 
افزایــش مــی یابــد و میانگیــن ســنی ابتــا بــه این ســرطان ۶3 
ســال اســت. اگرچــه در ســنین پاییــن تــر از 30 هــم غیرمتداول 
نیســت. ایــن ســرطان یکــی از متــداول تریــن ســرطان هــا در 
بیــن جــوان هــا، بخصــوص زنــان اســت. مــردان بیــن ســنین 
15 تــا 3۹ ســال 55 درصــد بیشــتر در معــرض مــرگ ناشــی از 
مانومــا در مقایســه بــا زنــان بــا گــروه ســنی مشــابه هســتند. 
ــید  ــور خورش ــرض ن ــدت در مع ــن بلندم ــرار گرفت دوری از ق

مهمتریــن راهــکار جلوگیــری از ســرطان پوســت اســت.

گزارش جدید محققان؛

شایع ترین سرطان های مردان را بشناسید

ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــخنگوی کمیس  س
ــی را در  ــای گیاه ــداث داروخانه ه ــس اح مجل
ــا  ــاری ه ــت عط ــه وضعی ــامان دادن ب سروس
موثــر دانســت و افــزود: وزارت بهداشــت بایــد 
ــا  ــاری ه ــت عط ــر فعالی ــتری ب ــارت بیش نظ

داشــته باشــد. 
ــار  ــا آم ــه ب ــرد در رابط ــی ف ــم امین محمدنعی
ــزار  ــت 15 ه ــر فعالی ــی ب ــده مبن ــرح ش مط
عطــاری غیرمجــاز در کشــور، گفت: متاســفانه 
ــر  ــط ب ــتگاه های ذی رب ــارت دس ــف نظ ضع
ــا باعــث شــده در حــال  عملکــرد عطــاری ه
ــداد عطــاری  ــن تع ــت ای ــاهد فعالی حاضــر ش
غیرمجــاز در کشــور باشــیم بنابرایــن بــه 
ــاز اســت وزارت بهداشــت،  صــورت جــدی نی
درمــان و آمــوزش پزشــکی ورود جــدی تــری 

ــد. ــته باش ــوع داش ــن موض ــه ای ب
ــف  ــل ضع ــه دلی ــه ب ــاد از اینک ــا انتق وی ب
ــاری  ــه در عط ــت ک ــخص نیس ــارت مش نظ
ــود  ــه می ش ــیمیایی عرض ــای ش ــا داروه ه
ــق گزارشــات  ــرد: طب ــح ک ــا گیاهــی، تصری ی
برخــی از ایــن مراکــز داروهــای شــیمیایی را با 
داروهــای گیاهــی مخلــوط کــرده و بــه فروش 
ــخص  ــتی مش ــه درس ــن ب ــانند بنابرای می رس
نیســت ایــن مراکــز محــل عرضــه داروهــای 

ــی. ــا گیاه ــتند ی ــیمیایی هس ش
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، 
ــت 15  ــده فعالی ــت عم ــارت را عل ــف نظ ضع

هــزار عطــاری غیرمجــاز در کشــور دانســت و 
گفــت: فعالیــت ایــن تعــداد عطــاری غیرمجاز 
ــای  ــارت ه ــد نظ ــی ده ــان م ــور نش در کش
ــف  ــه صن ــوی اتحادی ــه از س ــورت گرفت ص

ــت. ــوده اس ــی نب ــاران کاف عط
امینــی فــرد افــزود: متاســفانه از ســوی برخــی 
عطــاری هــا تخلفــات متعــددی صــورت مــی 
ــه  ــا ب ــی از آنه ــال برخ ــوان مث ــه عن ــرد ب گی
ــه  ــج ب ــرص برن ــه عرضــه ق ــدام ب ــی اق راحت
ــث  ــوع باع ــن موض ــه ای ــد ک ــی کنن ــراد م اف
ــور  ــج در کش ــرص برن ــا ق ــی ب رواج خودکش

ــت. ــده اس ش
وی بــر لــزوم تشــدید نظــارت هــا بــر عملکرد 

ــادآور  ــد کــرد و ی و فعالیــت عطــاری هــا تاکی
ــی  ــت برخ ــن اس ــه ممک ــی ک ــد: از آنجای ش
عطــاری هــا بــا عرضــه داروهــای بــی کیفیت 
و تقلبــی ســامت افــراد را در معــرض تهدیــد 
جــدی قــرار دهنــد بنابراین بهتــر اســت وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 
نظارت بیشــتر بــر عملکــرد و فعالیــت عطاری 
ــه  ــایی و از ادام ــاز را شناس ــز غیرمج ــا مراک ه

فعالیــت آنهــا جلوگیــری کنــد.
امینــی فــرد بــا یــادآوری ابــاغ آییــن نامــه راه 
انــدازی داروخانــه های گیاهــی، گفــت: وزارت 
ــرای  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ب
ــا  ــت عطاری ه ــه  وضعی ــامان دادن ب سروس

ــه  ــن آیین نام ــه تدوی ــدام ب ــنتی اق ــب س و ط
مذکــور بــرای دو دســته افــراد یعنــی کســانی 
کــه Ph.D داروســازی گیاهــی و داروســازان 
کــه تحصیــات مرتبــط دارنــد کــرده اســت.

و  بهداشــت  کمیســیون  داد:  ادامــه  وی 
درمــان اقــدام بــه تشــکیل کارگروهــی 
اســت  قــرار  و  کــرده  زمینــه  ایــن  در 
ــنتی  ــب س ــه ط ــه در زمین ــانی ک کارشناس
فعالیــت می کننــد و همچنیــن افــرادی از 
انجمــن علمــی داروســازان و نماینــدگان 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــت های ــکی نشس پزش
برگــزار کــرده تــا در نهایــت کمیســیون نظــر 

خــود را در ایــن رابطــه اعــام کنــد.
ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــخنگوی کمیس س
ــم  ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــس، اف مجل
اکنــون افــرادی در برخــی عطــاری هــا 
مشــغول فعالیــت هســتند کــه در زمینــه 
طــب ســنتی و همچنیــن عــوارض داروهــای 
ــن  ــد بنابرای ــتی ندارن ــات درس ــی اطاع گیاه
بــا احــداث داروخانه هــای گیاهــی ســطح 
کیفــی عطاری هــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه 
و از فعالیــت افــراد نــاآگاه بــه طــب ســنتی در 
ــم  ــری مــی شــود؛ امیدواری عطاری هــا جلوگی
ــر  ــی دیگ ــای گیاه ــه ه ــداث داروخان ــا اح ب
ــا در  ــاری ه ــاز عط ــت غیرمج ــاهد فعالی ش

ــیم. ــور نباش کش

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

فعالیت ۱۵هزار عطاری غیر مجاز در کشور
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بهــداشـــت

محققان ادعا می کنند؛

انجام »ام آر آی« در اولین
 ماه های بارداری بی خطر است

محققــان بــر ایــن باورنــد کــه انجــام اســکن MRI در اولیــن ســه ماهــه بــارداری 
خطــری بــرای جنیــن نــدارد. 

محققــان کانادایــی داده هــای بدســت آمــده از بیــش از 1.4 میلیــون تولــد در اونتاریو 
کانــادا را بیــن ســال هــای 2003 تــا 2015 بررســی کــرده و زنانــی کــه در ســه ماهه 
اول بــارداری شــان MRI انجــام داده بودنــد را بــا زنانــی کــه ایــن اســکن را انجــام 

نــداده بودنــد مقایســه کردند.
در این مطالعه مشـخص شـد انجام MRI در سـه ماهه اول بارداری ریسـک زایمان 
جنیـن مـرده، نقایص هنگام تولـد یا مرگ نـوزاد بافاصله بعـد از زایمـان را به همراه 
نـدارد و همچنین موجـب افزایش خطـر از بین رفتن بینایـی، از بین رفتن شـنوایی یا 

سـرطان در چهار سـال اول زندگی نوزاد نمی شـود.
محققـان معتقدند اسـکن MRI برای جنین در دومین یا سـومین سـه ماهـه بارداری 
مطمئـن و ایمـن اسـت، اما در مـورد ایمنـی آن در طول سـه ماهـه اول بـارداری که 

انـدام اصلـی و سـاختارهای بدن جنین شـکل مـی گیـرد، اطاعاتی وجـود ندارد.
دکتــر میشــل کرامــر، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »نگرانــی در 
ــه  ــی اســت ک ــه و نگران ــن دغدغ ــری در معــرض MRI ناشــی از ای ــورد قرارگی م
ــی MRI داغ مــی شــوند.  ــن فرکانــس رادیوی ــن بواســطه میادی بافــت هــای جنی
اگرچــه شــواهد بدســت آمــده در مطالعــات حیوانــی در مــورد هرگونــه خطــر بــرای 

جنیــن در حــال رشــد بســیار انــدک اســت.«
ــه نظــر مــی رســد انجــام اســکن MRI در اولیــن مراحــل  ــه گفتــه محققــان، ب ب

ــد رشــد جنیــن نمــی شــود. ــارداری موجــب تغییــر در رون ب

محققان توصیه می کنند؛

فواید باغبانی برای سالمت زنان مسن
یــک مطالعــه جدیــد، بیــن باغبانــی و فوایــد جســمی و روانــی در زنــان مســن ارتبــاط 
وجــود دارد.  بــه گفتــه محققــان، اکثــر افــراد مســن ۸0 درصــد زمــان روزانــه شــان 
را صــرف فعالیــت هــای بــدون تحــرک مــی کننــد، از اینــرو انجــام باغبانــی شــیوه 

مثبتــی بــرای از بیــن بــردن رونــد بــی تحرکــی اســت.
بــه گفتــه محققــان ایــن مطالعــه، زنانــی کــه بــه مــدت 15 جلســه باغبانــی کردنــد 
ــان در گــروه  ــد. در عیــن حــال زن ــه و الغــر ماندن ــدازه دور کمرشــان کاهــش یافت ان
ــدت  ــول م ــا در ط ــدند ام ــر ش ــدازه دور کم ــش ان ــار افزای ــدودی دچ ــا ح ــرل ت کنت

ــد. ــان را از دســت دادن ــری ش ــه الغ مطالع
ــان حاضــر  ــد زن ــان دریافتن ــد. محقق ــدگان شــامل 50 زن ســالمند بودن شــرکت کنن
در گــروه باغبانــی در طــول مــدت آزمایــش شــاهد افزایــش نمــره مقاومــت هــوازی 

ــد، درحالیکــه در گــروه کنتــرل چنیــن بهبــودی نشــان داده نشــد. بودن
ــد  ــه و فوای ــود یافت ــی بهب ــروه باغبان ــان در گ ــت زن ــارت دس ــزان مه ــن می همچنی

ــود. ــه ب ــش یافت ــز افزای ــناختی نی ــناختی و روانش ــای ش عملکرده
بسیاری از فواید سامت ناشی از باغبانی در مطالعات قبلی مشخص شده اند.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت:

جمعیت زنان   میانسال کشور 
رو  به فزونی می رود

مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت، گفــت: جمعیــت زنــان میانســال 
کشــور 1۸ میلیــون نفــر اســت و ایــن جمعیــت در ســال هــای آینــده رو بــه فزونــی مــی رود. 

دکتــر محمــد اســماعیل مطلــق اظهــار داشــت: بــر اســاس سرشــماری ســال ۹0 از ۷5 میلیــون و 14۹ 
هــزار و ۶۶۹ نفــر جمعیــت کل کشــور بالــغ بــر 3۷ میلیــون و 244 هــزار نفــر یعنــی نیمــی از جمعیــت 

کشــور زن هســتند.
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت افــزود: همــۀ گــروه هــای ســنی 
زنــان از دختــران تــا ســالمندان نیازمنــد حمایــت جــدی بــرای ارتقــای همــه جانبــه کیفیــت زندگــی و 

ســامت هســتند.
وی بیــان کــرد: طبــق بررســی هــا بیمــاری های اســمیک قلــب و عــروق و مغــز و همــه عوامــل خطر و 
زمینــه ای کــه منجــر بــه آنهــا مــی شــود ماننــد دیابــت، فشــار خــون و چاقــی از اولویت هــای ویــژه ای 

در ســامت زنــان برخوردارنــد و از مهــم تریــن علــل مــرگ و میــر زنــان محســوب می شــوند.
ــار اصلــی ســرطان هــا مربــوط بــه ســرطان پســتان اســت. ســرطان  مطلــق گفــت: در زنــان ایــران ب

ــه رحــم هــم از اهمیــت برخــوردار اســت. دهان
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت ادامــه داد: اگرچــه مــرگ و میــر 
زنــان در بعضــی از گــروه هــای ســنی کمتــر از مــردان اســت امــا بــر اســاس بررســی ملــی بــار بیمــاری 
هــا، زنــان در مقایســه بــا مــردان آســیب پذیرترنــد و ناتوانــی هــای ناشــی از بیمــاری هــای مزمــن در 

آنهــا بــه مراتــب بیشــتر از مــردان اســت.
وی تصریــح کــرد: از بیــن بیمــاری هــای روان افســردگی و همچنیــن ســایر بیمــاری هــا ماننــد بیماری 
هــای موســکولو اســکتال بــه ویــژه کمــردرد و آرتــروز، کــم خونــی و یائســگی اولویــت هــای بیمــاری 

در زنــان هســتند.
ــا در  ــاری ه ــن بیم ــت: ای ــدارس وزارت بهداشــت گف ــواده و م ــت، خان ــر ســامت جمعی ــرکل دفت مدی
همــه گــروه هــای ســنی مختلــف زنــان دارای رتبــه هــای متغیــر اســت. بــه عنــوان مثــال یائســگی 
و مشــکات ناشــی از آن در گــروه ســنی 45 تــا ۶0 ســال رتبــه دوم را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.

مطلــق در خصــوص ضــرورت توجــه بــه شــیوه زندگــی ســالم و عوامــل خطــر بیمــاری هــا در زنــان 
گفــت: همــه اولویــت هــای ســامت زنــان بــه نوعی بــا شــیوه زندگــی زنــان در ارتبــاط اســت. بــه ویژه 

در خصــوص پیشــگیری از بیمــاری هــا ایــن مســئله اهمیــت دارد.
وی افــزود: فعالیــت فیزیکــی بــه عنــوان یکــی از جنبــه هــای مهــم شــیوه زندگــی ســالم در کنــار تغذیه 
ســالم اهمیــت بســزایی دارد. در بررســی هــای انجــام شــده بــرای تدوین ســند راهبــردی ســامت زنان 
ــان و محــور برنامــه  ــه عنــوان معضــل اصلــی ســامت زن نیــز کمبــود تحــرک و فعالیــت فیزیکــی ب

اســتراتژیک ســامت زنــان گــزارش شــده اســت.
مطلــق در ادامــه گفــت: فعالیــت فیزیکــی کافــی در پیشــگیری و درمــان بیمــاری هــای قلبــی و عروقی 
و تصلــب شــرائین، ســکته قلبــی و مغــزی، فشــار خــون، چربــی خــون بــاال، دیابــت قنــدی، دیابــت نوع 
2، پوکــی اســتخوان، کمــر درد، ســنگ کیســه صفــرا، بیمــاری روحــی و روانــی، افزایش کیفیــت زندگی، 
ــوان  ــه ت ــک ب ــودن کار، کم ــر ب ــه موث ــک ب ــی، کم ــردن از زندگ ــذت ب ــالمندی، ل ــرات س ــش اث کاه
خاقیــت، کمــک بــه کاهــش هزینــه هــای زندگــی و باالخــره کاهــش مــرگ و میر بســیار موثر اســت.
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تغذیه سالم از اهمیت بسزایی در سالمت جامعه و افراد 
برخوردار است. زیرا، تغذیه فرآورده ها و محصوالت 
تواند موجب  اینکه می  بر  غذایی سالم و مغذی، عالوه 
سالمت افراد شود، از ابتال به بیماری ها نیز جلوگیری می 
کند. از همین رو، وقتی اهمیت تغذیه سالم را مورد توجه 
سالمت  ارتقای  به  توانست  خواهیم  قطعا  دهیم،  قرار 

کنیم.  کمک  جامعه 

سـالم تغـذیه 
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ســالم تغذیــه 

ــواد  ــی م ــرد برخ ــام ک ــکا اع ــذا و داروی آمری ــازمان غ س
خوراکــی و افزودنــی بــرای بــدن خطرنــاک بــوده و منجــر بــه 

ــوند.  ــی ش ــاری م بیم
آخریــن یافتــه غذایــی بدســت آمــده از ســوی ســازمان غــذا 
ــیرینی و  ــان، ش ــرف ن ــه مص ــت ک ــن اس و دارو )FDA( ای
ــا خمیــر خــام مــی  کلوچــه و خمیرهــای پیتــزا تهیــه شــده ب

ــاری شــود. ــد موجــب بیم توان
FDA بــا انتشــار پیامــی بــرای عمــوم اعــام کــرده بــود کــه 
حتــی شــیوع اخیــر E. coli ناشــی از آرد آلــوده بــوده اســت.

 FDA ــه اعتقــاد فهرســت مــواد خوراکــی و غذاهایــی کــه ب
ــه بیمــاری شــوند در  ــوده و منجــر ب ــاک ب ــد خطرن مــی توانن

ــه مــی شــود. ادامــه ارائ
- مصــرف گوشــت هــا، کبــاب هــا، ســس گوشــت و ســس 
 B. cereus وانیــل مــی توانــد موجــب تولیــد مــاده ســمی
ــامل گرفتگــی عضــات  ــن مســمومیت ش ــم ای ــود. عائ ش

شــکم، اســهال و حالــت تهــوع اســت.
- مـرغ خـام و بـه حدکافی پخته نشـده و شـیر غیرپاسـتوریزه 
 Campylobacteriosis می تواند منجر به مسـمومیت
شـود. عائم این مسمومیت شامل اسـهال، گرفتگی عضات، 
تـب، و اسـتفراغ اسـت. گاهـی اوقـات اسـهال ممکـن اسـت 

خونی باشـد.
- مـواد خوراکـی ای کـه بـه خوبـی کنسـرو نشـده باشـند، 

خانگـی  سـبزیجات  بخصـوص 
کنسروشـده و سـیب زمینـی هـای 
آلومنیومـی  کاغـذ  در  شـده  پختـه 
بوتولیسـم  بیمـاری  بـروز  موجـب 
مـی شـود. عائـم ایـن مسـمومیت 
شـامل اسـتفراغ، اسـهال، تـاری دید، 
دو بینـی، مشـکل در بلـع و ضغـف 
عضات اسـت. این مسـمومیت می 
توانـد مرگبـار باشـد اگـر منجـر بـه 

نارسـایی تنفسـی شـود.
- انواع گوناگون میوه ها و سـبزیجات 
وارداتـی مـی تواننـد موجـب بـروز 
 Cyclosporiasis مسـمومیت 

شـود. عائم ایـن بیماری شـامل اسـهال، از بین رفتن اشـتها، 
کاهـش قابـل توجـه وزن، گرفتگـی عضـات شـکم، حالـت 

تهوع، اسـتفراغ و خسـتگی اسـت.
- گوشــت گوســاله کمتــر از حــد کافــی پختــه شــده 
)بخصــوص همبرگــر(، آبمیــوه و شــیر پاســتوریزه نشــده، میوه 
هــا وســبزیجات خــام )مثــل جوانــه هــا( موجــب بــروز عفونت 
H۷:Hemorrhagic colitisor E. coli O15۷ مــی 
شــود کــه عائم آن شــامل اســهال، دل درد و اســتفراغ اســت. 
ایــن بیمــاری عمدتــا در کودکان 4 ســال یا کمتر شــایع اســت 

و مــی توانــد منجــر بــه نارســایی کلیــه شــود.
- صــدف هــای آب هــای آلــوده نیــز مــی تواننــد منجــر بــه 
هپاتیــت شــوند. همچنیــن مــی تواننــد موجب بــروز اســهال و 
اســتفراغ ویروســی، اســهال زمســتانی، اســهال و اســتفراغ حاد 

غیرباکتریایــی، مســومیت غذایــی و عفونــت غذایــی شــوند.
- مصـرف شـیر پاسـتوریزه نشـده، پنیرهای نـرم تهیه شـده از 
شیر پاستوریزه نشـده و گوشـت های آماده خوردن در فروشگاه 
ها ممکن اسـت موجب بـروز Listeriosis شـوند که همراه 
بـا عائمـی نظیر تـب، درد عضـات و حالـت تهوع یا اسـهال 

اسـت. در افـراد مسـن مـی توانـد منجـر بـه مننژیـت شـود.

سازمان غذا و داروی آمریکا عنوان کرد؛

اعالم فهرست فرآورده های غذایی خطرناک برای بدن

ــار از  ــی سرش ــواد خوراک ــه م ــی ک ــان، زنان ــه محقق ــه گفت ب
اســیدهای چــرب را مصــرف مــی کننــد در نهایــت بــا ریســک 

بــاالی ابتــا بــه دیابــت نــوع2 مواجــه هســتند. 
مطالعــه بلندمــدت محققــان فرانســوی نشــان می دهــد زنانی 
کــه مقادیــر بــاالی گوشــت، ماهــی، تخــم مــرغ، و ســایر مواد 
خوراکــی متــداول سرشــار از انــواع مختلــف اســیدهای چــرب 
را مصــرف مــی کننــد در نهایــت بــا ریســک بــاالی ابتــا بــه 

ــتند. ــرو هس ــوع2 روب ــت ن دیاب
گای فاقــرازی و کورتنــی دوو، محققــان ایــن مطالعــه، در ایــن 
بــاره مــی گوینــد: »منابــع اصلــی اســیدهای چــرب مضــر در 

مطالعــه مــا گوشــت و ماهی/غــذای دریایــی بودنــد.«

ــه  ــن زمین ــتری در ای ــات بیش ــان، مطالع ــه محقق ــه گفت ب
ــرادی کــه  ــاز اســت چراکــه در ایــن مطالعــه، فقــط اف موردنی
ــورد  ــتند م ــرب را داش ــیدهای چ ــن اس ــرف ای ــترین مص بیش

ــد. ــاهده ش ــاط مش ــن ارتب ــد و ای ــرار گرفتن بررســی ق
در ایـن مطالعـه، محققـان وضعیـت بیـش از ۷1 هـزار زن 
غیردیابتـی را بین سـال هـای 1۹۹3 تـا 2011 بررسـی کردند.
طبــق یــک پرسشــنامه رژیــم غذایــی، عــادات مصرف آنهــا در 

رابطــه بــا چندیــن نوع اســید چرب آشــکار شــد.
-اســید آراکیدونیــک )AA(، اســیدچرب اُمــگا-۶ یافــت شــده 

در گوشــت، ماهــی، غذاهــای دریایــی و تخــم مــرغ؛
ــگا-3  ــرب اُم ــید چ ــاپنتانوئیک )DPA(، اس ــید دوکوس -اس

ــی؛ ــای دریای ــی و غذاه ــت، ماه ــده در گوش ــت ش یاف
-اسـید آلفا-لینولنیک )ALA(، اسـید چرب اُمگا-3 یافت شده 

در دانـه کتـان، روغن کانوال، گـردو، و برخی انـواع تخم مرغ.
ــن  ــور میانگی ــه ط ــرب ب ــید چ ــده اول اس ــرف کنن ــه مص س
روزانــه بیــش از 1.۶ گــرم اســید چــرب مصــرف مــی کردنــد. 
ســه مصــرف کننــده تحتانــی، روزانــه کمتــر از 1.3 گرم اســید 

چــرب مصــرف مــی کردنــد.
ــراد  ــا اف ــزان مصــرف در مقایســه ب ــن می ــان دارای باالتری زن
ــه  ــا ب ــرض ابت ــی فهرســت، 2۶ درصــد بیشــتر در مع تحتان

دیابــت نــوع2 بودنــد.
زنــان دارای اضافــه وزن بــا شــاخص تــوده بدنــی بیــش از 25 
ــتند،  ــرار داش ــروه اســید چــرب ق ــن گ ــه در پرمصــرف تری ک
ــت در  ــه دیاب ــا ب ــک ابت ــدی ریس ــش 1۹ درص ــاهد افزای ش

ــا گــروه کمتریــن میــزان مصــرف بودنــد. مقایســه ب
محققــان همچنیــن دریافتنــد برخــی اســیدهای چــرب ارتبــاط 
بیشــتری بــا افزایــش ریســک دیابــت دارنــد. بــه عنــوان مثال 
DPA بــا افزایــش 45 درصــدی ریســک ابتــا بــه دیابــت در 
زنــان بــا وزن عــادی و 54 درصــد در زنــان دارای اضافــه وزن 

مرتبط اســت.
ــادی را  ــا وزن ع ــراد ب ــت در اف ــک دیاب ــن AA ریس همچنی
ــا ۷4 درصــد  ــه وزن را ت ــراد دارای اضاف ــا 50 درصــد و در اف ت

افزایــش مــی دهــد.
ــت  ــا افزایــش ریســک دیاب ــل ALA هیــچ ارتباطــی ب در مقاب
ــان دارای  ــان دارای وزن نرمــال نداشــت. در بیــن زن در بیــن زن
ــا افزایــش نســبی فقــط 1۷ درصــد  اضافــه وزن هــم، ALA ب

احتمــال ابتــا بــه دیابــت همــراه بــود.

محققان فرانسوی اعالم کردند؛

افزایش ریسک دیابت در زنان با مصرف اسیدهای چرب روغن ماهی

http://mehrnews.com


صفحه 14 | شماره 8 | مهر 95  MEHR NEWSAGENCY

ســالم تغذیــه 

طبــق یــک تحقیــق جدیــد، بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی کــه روزانــه ســه تــا چهار 
وعــده یــا بیشــتر میــوه و ســبزیجات مصــرف مــی کننــد مــی تواننــد فشــارخون شــان را 

کاهــش دهنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، یافتــه هــا از پیگیــری چندســاله گــروه کوچکــی از بیمــاران 
بدســت امــد کــه تحــت درمــان اســتاندارد دارویی قــرار داشــتند و بــا گروه پیــروی کننــده از 

دســتورات ســاده رژیمــی مقایســه شــدند.
ــر در  ــود کــه کدامیــک از شــیوه هــا بهت ــن موضــوع ب ــه، مشــاهده ای ــن مطالع هــدف ای
کاهــش فشــارخون عمــل مــی کننــد و هزینــه هــای دارویــی را کاهــش مــی دهنــد. نتایج 

نشــان داد کــه شــیوه مصــرف غذاهــای ســالم کامــا پیــروز اســت.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد؛

فایده مصرف میوه و سبزیجات برای 
کاهش فشارخون در بیماران کلیوی

در کمیته ارتقای فرآورده های لبنی؛

مواد نگهدارنده دوغ های بدون 
گاز غیر پروبیوتیک بررسی شد

مدیــرکل نظــارت بــر فــرآورده هــای غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، از 
ارتقــای ایمنــی دوغ هــای بــدون گاز غیرپروبیوتیــک خبــر داد. 

دکتــر بهــروز جنــت گفــت: پــس از  برنامــه ریــزی هــای هدفمنــدی کــه اداره کل نظــارت 
ــای  ــرآورده ه ــای ف ــور ارتق ــه منظ ــذا و دارو در ب ــازمان غ ــی س ــای غذای ــرآورده ه ــر ف ب
غذایــی صــورت گرفــت کمیتــه هــای مختلفــی نیــز بــه همیــن دلیــل بــا حضــور متولیان، 
کارشناســان و متخصصــان ارگان هــا، انجمــن هــا و ســازمان هــای مرتبــط تشــکیل شــد 

کــه از جملــه آنهــا کمیتــه ارتقــای ایمنــی فــرآورده هــای لبنــی بــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه بــه گرایشــی کــه مــردم بــه نوشــیدنی هــای طبیعــی و بــدون گاز 
پــس از فرهنــگ ســازی و تبلیغــات مثبتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت یکــی از 
محورهــای مهمــی کــه در ایــن کمیتــه مــورد بررســی قــرار گرفــت طــرح پایــش و کنترل 

دوغ بــدون گاز غیرپروبیوتیــک بــود.
جنــت پــس از توضیــح دربــاره »ناتاماســین« بــه عنــوان یکــی از انــواع نگهدارنــده هــای 
طبیعــی صنعــت غــذا کــه از کشــت میکروبــی تحــت فرآینــد کنتــرل شــده تخمیــر حاصل 
مــی شــود، گفــت: تعــداد 2۶۹ نمونــه از مجمــوع 25 برنــد تجــاری دوغ هــای بــدون گاز 
غیرپروبیوتیــک مــورد بررســی قــرار گرفت و مشــخص شــد میــزان نمونــه هــای نامنطبق 
از نظــر میــزان کپــک و مخمــر فقــط 5.5 درصــد و از نظــر وجــود »ناتامایســن« نیــز صرفــا 

10.۸ درصــد بــوده اســت.
ــر فــرآورده هــای غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو  ــر کل نظــارت ب مدی
تاکیــد کــرد: تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه همیــن مــوارد محــدود نامنطبــق را نیــز تقلیل 
داده و اطمینــان مــردم بــه مصــرف فــرآورده هــای طبیعــی و فاقــد گاز را بیــش از پیــش 

افزایــش دهیــم.

رژیم غذایی سالم موجب تقویت 
روخوانی کودکان می شود

 
طبــق مطالعــه اخیــر محققــان فنانــدی، رژیــم غذایــی ســالم بــا مهــارت هــای بهتــر روخوانی 

در ســه ســال اول مدرســه مرتبــط اســت. 
محققــان دانشــگاه فنانــد شــرقی در مطالعــه خــود 1۶1 کــودک ۶ تــا ۸ ســاله را مــورد بررســی 
ــی تحــت نظــر  ــوم ابتدای ــا مقطــع س ــه ت ــال مدرس ــن س ــا را از اولی ــت آنه ــرار داده و وضعی ق

داشــتند.
کیفیــت رژیــم غذایــی ایــن کــودکان نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت و مهــارت هــای علمــی 

شــان بــا کمــک تســت هــای اســتاندارد بررســی شــد.
براسـاس معیـار ایـن مطالعـه، هر چقـدر رژیـم غذایی بـه رژیم سـبک دریـای بالتیـک و توصیه 
هـای تغذیـه ای فناند نزدیک تـر بود، یعنی مصـرف باالی سـبزیجات، میوه و توت هـا، ماهی، 
غات کامل سـبوس دار، و چربی های اشـباع نشـده و مصرف کمتر گوشـت قرمـز، محصوالت 

شـیرین و حـاوی قند، و چربی اشـباع شـده، رژیم غذایی سـالم تـر بود.
طبــق نتایــج ایــن مطالعــه، کودکانــی کــه رژیــم غذایــی شــان سرشــار از ســبزیجات، میــوه، 
تــوت هــا، غــات ســبوس دار، ماهــی و چربــی هــای اشــباع نشــده بــود و کمتــر از مــواد قندی 
اســتفاده مــی کردنــد، در تســت هــای انــدازه گیــری مهــارت هــای یادگیری بهتــر از همســن و 

ســاالن خــود کــه رژیــم غذایــی ضعیفــی داشــتند عمــل کردنــد.
بــه گفتــه محققــان، مشــاهده مهــم دیگــر ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه ارتبــاط کیفیــت رژیــم 
غذایــی بــا مهــارت هــای یادگیــری مســتقل از بســیاری از فاکتورهــای مهــم نظیــر موقعیــت 

اجتماعی-اقتصــادی، فعالیــت فیزیکــی، چاقــی، و تناســب انــدام اســت.
بــه گفتــه دکتــر نیمریتــا گورایــا، سرپرســت تیــم تحقیــق، ارتبــاط بیــن افزایــش مصــرف میــوه 
و ســبزیجات، کنتــرل بیمــاری کلیــه و کاهــش هزینــه هــای دارو بســیار قابــل توجــه اســت و 

تاثیــر آن از اولیــن ســال قابــل مشــاهده اســت.
وی در ادامــه مــی افزایــد: »ایــن مطالعــه بالــغ بــر 5 ســال بطــول انجامیــده و بــا گذشــت هــر 
ســال از شــروع درمــان بــا میــوه و ســزیجات، مــا توانســتیم هزینــه داروهــا را کاهــش دهیــم.«

فشــارخون بــاال دومیــن علــت بــروز نارســایی کلیــوی اســت. کلیه هــا و سیســتم گــردش خون 
کامــا بــه یکدیگر وابســته هســتند.

ــه ســه گــروه  ــد کــه ب ــام کــرده بودن در مجمــوع 10۸ بیمــار کلیــوی در ایــن مطالعــه ثبــت ن
ــروه دوم  ــات؛ گ ــتاندارد ســدیم بیکربن ــا داروی اس ــان ب ــروه اول تحــت درم ــدند: گ تقســیم ش
ــدون مصــرف دارو؛ گــروه ســوم  ــوه و ســبزیجات در روز و ب ــا چهــار وعــده می مصــرف ســه ت

ــان. ــه درم ــچ گون ــدون هی ب
نتیجــه ایــن بــود کــه بعــد از گذشــت پنــج ســال، فشــارخون سیســتولیک )عــدد بــاال( در بین 
گــروه میــوه و ســبزیجات mm Hg 125 بــود در حالیکــه در گــروه تحــت درمــان دارویــی و 
گــروه بــدون درمــان بــه ترتیــب mm Hg 135 و mm Hg 134 بــود. بــا افزایش نســبی 

فقــط 1۷ درصــد احتمــال ابتــا بــه دیابــت همــراه بود. 
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ســالم تغذیــه 

کارشناسان تغذیه عنوان می کنند؛

عدم تامین مواد مغذی ضروری 
بدن در رژیم غذایی گیاهی

ــع از  ــی مان ــه شــدت گیاه ــی ب ــم غذای ــی، رژی ــان آلمان ــد محقق ــه جدی ــق مطالع طب
ــود.  ــی ش ــم م ــذی مه ــواد مغ ــیاری از م ــه بس ــوار ب ــرد گیاهخ ــی ف دسترس

انجمــن تغذیــه آلمــان در مقالــه منتشرشــده اخیــر خــود عنــوان مــی کنــد کــه رژیــم 
غذایــی گیاهــی نمــی توانــد تمــام ویتامیــن هــا و مــواد مغــذی موردنیــاز بــدن را تامین 
ــن B-12 کــه در تخــم مــرغ و گوشــت  ــه ویتامی ــوان ب ــه مــی ت ــد کــه از آن جمل کن
یافــت مــی شــود و اُمــگا-3 کــه در ماهــی هــای چــرب یافــت مــی شــود اشــاره کــرد.
در یــک رژیــم غذایــی صرفــاً گیاهــی، دسترســی بــه منبــع کافــی برخــی مــواد مغــذی 
غیرممکــن یــا دشــوار اســت. از اینــرو افــراد گیاهخــوار بایــد بــرای نحــوه تامیــن ایــن 

مــواد مغــذی از طریــق گیاهــان بــا پزشــک خــود مشــورت کننــد.
بــه عنــوان مثــال، ویتامیــن B-12 کــه معمــوال در حیوانــات یافــت مــی شــود و نقــش 
مهمــی در تشــکیل ســلول هــای خونــی و عملکــرد مغــز ایفــاء مــی کنــد، غالبــا بــه 
مــواد غذایــی غیرحیوانــی، نظیــر غــات غنی شــده افــزوده مــی شــود. همچنیــن برای 

جبــران کمبــود اُمــگا-3 مــی تواننــد از روغــن دانــه کتــان اســتفاده کننــد.

مدیــر کل نظــارت بــر فــرآورده هــای غذایــی و 
آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو، از غنــی ســازی 
۹۹ درصــد آرد نانوانــی هایــی کشــور خبــر داد. 

دکتــر بهــروز جنــت بــا بیــان اینکــه نزدیــک ۹۹ 
درصــد آرد تولیــدی بــرای نانوایــی هــا در کشــور 
غنی ســازی شــده اســت، اظهارکــرد: از حــدود 4 
میلیــون و ۷50 هزارتــن آرد تولیــدی خبــازی بــه 
جــز ســنگک بــا مصــرف ۹00 هــزار کیلــو گــرم 
ــون و  مــاده غنــی ســازی آرد)پرمیکــس(، 4میلی
۶۹0 هــزار تــن آن بــه آرد خبــازی غنــی ســازی 

شــده تبدیــل شــود.
وی گفــت: یکــی از راه هــای پیشــگیری از 
کمبــود ریــز مغــذی هــا در هــر کشــوری غنــی 

ــت. ــرف اس ــی پرمص ــواد غذای ــازی م س
جنــت افــزود: نــان در کشــور مــا قســمت عمــده 
غــذای مــردم محســوب مــی شــود که براســاس 
بررســی هــای انجــام شــده ســرانه مصــرف نــان 

در ایــران 130 کیلوگــرم اســت.
ــان  ــل ن ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــرای غن ــل مناســب ب ــک حام ــوان ی ــه عن ب
ســازی بــا انــواع ریزمغــذی هــا همچــون آهــن 

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت ــیدفولیک در نظ و اس
جنــت تاکیــد کــرد: از ســویی غنــی ســازی نــان 
بــا آهــن و اســیدفولیک هیــچ تأثیــر معنــی داری 
بــر رنــگ و طعــم آن نــدارد و بــه همیــن منظــور 
ــژه آرد  ــه وی ــی ب ــواد غذای ــای م ــه ه در ضابط
بازنگــری هایــی  بــه عمــل آمــد و غنــی ســازی 
ــا آهــن و اســید فولیــک در دســتور  ایــن مــاده ب

ــرار گرفــت. کار ق

وی اظهــار کــرد: پیــرو همیــن برنامــه مقــدار آرد 
ــس(  ــازی آرد)پریمک ــی س ــاده غن ــدی و م تولی
ــای  ــی از راه ه ــوان یک ــه عن ــه ب ــی ک مصرف
ــر  ــا در ه ــذی ه ــز مغ ــود ری ــگیری از کمب پیش
کشــوری غنــی ســازی مــواد غذایــی پرمصــرف 
اســت، در مجمــوع قطــب هــای دهگانــه 
ــا پــس  ــرار گرفــت ت کشــوری مــورد بررســی ق
ــدود 4  ــه از ح ــورت گرفت ــای ص ــی ه از ارزیاب
میلیــون و ۷50 هزارتــن آرد تولیــدی خبــازی بــه 
جــز ســنگک بــا مصــرف ۹00 هــزار کیلــو گــرم 
ــه  ــن آن ب ــون و  ۶۹0 هــزار ت پرمیکــس، 4 میلی
ــود. ــل ش ــده تبدی ــازی ش ــی س ــازی غن ارد خب

ــدود 20  ــام ح ــا انج ــزود: ب ــان اف ــت در پای جن
ــه  ــرداری در قطــب هــای دهگان ــه ب هــزار نمون
و مــورد  قبــول واقع شــدن حــدود 1۹ هــزار مورد 
از آنهــا، بــه نظــر مــی رســد گام عملیاتــی بســیار 
ــاده  ــوان م ــه عن ــازی آرد ب ــی س ــی در غن مهم
ــته  ــتراتژیک برداش ــی اس ــرآورده غذای ــی ف اصل

شــده اســت.

یک مقام سازمان غذا و دارو؛

نان ایرانی ها تا ۹۹ درصد غنی سازی 
می شود/سرانه مصرف نان

مصرف مواد قندی در بین 
کودکان ۳ برابر حد مجاز است

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــودکان بیــش از ســه برابــر حــد مجــاز مــواد قنــدی و 
شــیرینی مصــرف مــی کننــد. 

بــه گفتــه محققــان کالــج امپریــال لنــدن، نتایــج ایــن بررســی نشــان مــی دهــد از هــر 
ســه کــودک 10 ســاله یــک نفــر دارای اضافــه وزن یــا چاقــی اســت و یــک از هــر ســه 
کــودک 5 ســاله دارای دنــدان هــای خــراب و پوســیده اســت. از اینــرو ریســک ســامت 

ناشــی از مصــرف موادقنــدی بســیار جــدی اســت.
ــم  ــه رژی ــودک ک ــال و 125۸ ک ــرد بزرگس ــن 12۸۸ ف ــش در بی ــی و پژوه ــن بررس ای
غذایــی ســه یــا چهــار روزشــان را اعــام کــرده بودنــد انجــام شــد. طبــق ایــن مطالعــه، 
ــی  ــه طــور میانگیــن روزی 10 نوشــیدنی شــیرین 100 میل ــا 10 ســاله ب کــودکان 4 ت
لیتــری مــی نوشــیدند و مــواد قنــدی بالــغ بــر 13 درصــد از مصــرف کالــری روزانه یک 
کــودک را تشــکیل مــی داد. ایــن میــزان، بیــش از دو برابــر 5 درصــد حدمجــاز مصرفی 

پیشــنهاد شــده اســت.
ــدی  ــواد قن ــه شــان را م ــی روزان ــم غذای ــا 1۸ ســاله، 15 درصــد از رژی ــان 11 ت نوجوان
تشــکیل مــی داد کــه ســه برابــر حدمجــاز اســت. همچنیــن افــراد بزرگســال بیــن 1۹ تا 

۶4 ســال هــم 12 درصــد از رژیــم غذایــی شــان شــامل مــواد قنــدی بــود.
طبــق ایــن پژوهــش، یــک پنجــم کــودکان 5 ســاله و یــک ســوم کــودکان 11 ســاله 
دارای اضافــه وزن یــا چــاق بودنــد. کــودکان ســنین 4 تــا 10 ســال دارای رژیــم غذایــی 
ــده  ــباع ش ــای اش ــی ه ــان از چرب ــه ش ــری روزان ــرف کال ــد مص ــه 13 درص ــد ک بودن

بدســت مــی آمــد.
محققــان تاکیــد مــی کننــد کــه ایــن داده هــا حاکــی از آن اســت کــه مــا بایــد بــرای 
بهبــود ســامت مــان بیشــتر میــوه، ســبزیجات، فیبــر و ماهــی چــرب و کمتــر قنــد، 

نمــک و چربــی اشــباع شــده مصــرف کنیــم.

کاهش ریسک سرطان با مصرف 
همزمان زنجبیل و فلفل قرمز

 
به گفته محققان، زنجبیل و فلفل قرمز می توانند همراه باهم ریسک سرطان را کاهش دهند. 

برخــی تحقیقــات نشــان داده انــد کــه کپسایســین )capsaicin(، ترکیبــی کــه موجــب تنــدی 
فلفــل هــای قرمــز مــی شــود، ممکــن اســت علــت بــروز ســرطان باشــد.

ــد  ــب تن ــه ترکی ــد ک ــه ان ــا دریافت ــوش ه ــر روی م ــود ب ــی خ ــات حیوان ــان در مطالع ــال محقق ح
زنجبیــل موســوم بــه ginergol-۶ مــی توانــد تاثیــرات احتماال مضــر کپسایســین را از بیــن ببرد.
ــد ریســک  ــی توان ــا کپسایســین م ــب ب ــی، gingerol-۶ در ترکی ــان آمریکای ــه محقق ــه گفت ب

ســرطان را کاهــش دهــد.
ــی  ــا در برخ ــت ام ــادی اس ــد زی ــل دارای فوای ــه فلف ــد ک ــان داده ان ــات نش ــی مطالع ــه برخ اگرچ
مطالعــات دیگــر مشــخص شــده اســت کــه رژیــم غذایــی مملــو از کپسایســین بــا ابتــا به ســرطان 

معــده مرتبط اســت.
محققــان بــه مــدت چنــد هفتــه بــه مــوش هــای مســتعد ابتــا بــه ســرطان ریــه کپسایســین، یــا 
gingerol-۶ یــا ترکیــب هــر دو را خوراندنــد. در طــول مــدت مطالعــه، تمامــی مــوش هــای کــه 
فقــط کپسایســین دریافــت کــرده بودنــد، مبتــا بــه تومورهــای ســرطان ریــه شــدند درحالیکــه فقط 

ــدند. ــا ش ــن توموره ــه ای ــا ب ــا gingerol-۶ مبت ــده ب ــه ش ــای تغذی ــوش ه نیمــی از م
نکتــه جالــب توجــه اینکــه، از بیــن مــوش هــای کــه تحــت تغذیــه بــا ترکیــب ایــن دو مــاده قــرار 

گرفتــه بودنــد، فقــط 20 درصــد مبتــا بــه ســرطان شــدند.
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ســالم تغذیــه 

فواید مصرف حبوبات 
برای مقابله با بیماری 

های خطرناک
بــه گفتــه کارشناســان، لوبیــا، نخــود و عــدس بهتریــن گزینــه 
هــای دوســتدار طبیعــت بــرای تامیــن خــوراک دنیــا هســتند. 
ــال 2050  ــا س ــه ت ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــی ه ــش بین پی
ــواد  ــد م ــود. تولی ــن ش ــد تامی ــر بای ــارد نف ــوراک ۹.۷ میلی خ
غذایــی کافــی بــدون اســتفاده از زمیــن زراعــی بیشــتر، تشــدید 
ــاک و  ــر آب، خ ــتر ذخای ــرف بیش ــا مص ــوا ی ــرات آب و ه تغیی

ــود. ــد ب ــز خواه ــش برانگی ــرژی چال ان
در گذشــته، محققــان بــر تولیــد مــواد خوراکــی بــدون توجــه به 
تقاضــای مصــرف کننــده و نحــوه مصــرف مــواد خوراکــی در 
وعــده هــای غذایــی تاکیــد داشــتند. بــا ایــن حــال بــا اشــتیاق 
و تمایــل کشــورهای در حــال توســعه بــه ســوی رژیــم غذایــی 
ــه  ــی ب ــوالت حیوان ــت و محص ــرای گوش ــا ب ــی، تقاض غرب

ــت. ــش یاف ســرعت افزای
ایــن خبــر بســیار بــدی بــرای کــره زمیــن اســت. گوشــت یــک 
غــذای تجملــی بــوده کــه هزینــه هنگفتــی بــه محیط زیســت 
ــه مقادیــر بــاالی اب و زمیــن  وارد مــی کنــد. دامــداری نیــاز ب
ــد مــواد خوراکــی دارد، بطوریکــه حــدود  ــدن و تولی ــرای چری ب

۷0 درصــد از تمــام زمیــن هــای کشــاورزی و 2۷ درصــد از آب 
هــای شــرب را مصــرف مــی کنــد.

اکثــر ایــن زمیــن هــای مختــص چــراگاه بــه مــروز زمیــن بــه 
خاطــر چریــدن بیــش از انــدازه زیــاد حیوانــات و فرســایش، بایر 

و خشــک مــی شــوند.
همچنیــن احشــام یکــی از بــزرگ تریــن عامــان دخیــل در 
ــه  ــد، بطوریک ــی آین ــمار م ــه ای بش ــای گلخان ــار گازه انتش
۶5 درصــد انتشــار اکســید نیتــروژؤن انســانی را شــامل مــی 

شــوند.
از آنجایــی کــه میلیــون هــا نفــر از مــردم کشــورهای در حــال 
توســعه از ســوءتغذیه پروتئیــن رنــج مــی برنــد، بــر عهــده مردم 
ــود را  ــت خ ــرف گوش ــه مص ــت ک ــد اس ــورهای ثروتمن کش

ــد. ــع پروتئیــن اســتفاده کنن کاهــش داده و از ســایر مناب
متخصصــان تغذیــه، نخــود، لوبیــا و عــدس را کــه در مجمــوع 
ارزان تــر هســتند، منبــع غنــی پروتئیــن دانســته کــه در عیــن 
ــدن همچــون آهــن،  حــال دارای ریزمغــذی هــای ضــروری ب

ــم و فــوالت هســتند. روی، منیزی
ــزی  ــاخص گلوک ــی دارای ش ــواد خوراک ــن م ــه ای از آنجائیک
پایینــی هســتند، انــرژی شــان را بــه مــرور زمــان و آهســته آزاد 

ــد خــون مــی شــوند. ــع از افزایــش قن ــد و مان مــی کنن
بعــاوه بــه طــور طبیعــی عــاری از گلوتــن بــوده و بــرای افــراد 

مبتــا بــه بیمــاری روده ای ســلیاک بســیار ایــده آل هســتند.
همچنیــن ایــن گــروه از حبوبــات از لحــاظ چربــی، کلســترول و 
ســدیم هــم پاییــن هســتند. از ایــن رو بــرای ســامت قلــب و 
بافــت هــای خــون مفیــد هســتند. تحقیقــات متعــددی نشــان 

ــه  ــد ب داده اســت کــه رژیــم غذایــی غنــی از عــدس مــی توان
ــزان کلســترول کمــک کنــد و همچنیــن افــزودن  کاهــش می
ــی موجــب  ــاران دیابت ــی بیم ــم غذای ــه رژی ــرم عــدس ب 50 گ
کاهــش قابــل توجــه ســطح قنــد خــون آنهــا بــه هنــگام ناشــتا 

مــی شــود.
در عیــن حــال افــرادی کــه بیشــترین مصــرف عــدس را دارنــد 
ــه ســرطان ســینه، پروســتات و  ــرخ بســیار پاییــن ابتــا ب ــا ن ب
روده روبــرو هســتند. ایــن خاصیــت تــا حــدودی ناشــی از میزان 
بــاالی فیبــر ایــن دانــه غذایــی اســت. بــه عــاوه رژیــم غذایی 
غنــی از فیبــر بــا کاهــش ریســک ســرطان روده مرتبــط اســت.

ــرای محیــط  ــات، آنهــا ب ــن حبوب ــی ای ــد غذای ــر فوای عــاوه ب
ــکاری  ــا هم ــات ب ــن حبوب ــتند. ای ــودمند هس ــم س ــت ه زیس
باکتــری هــا، نیتــروژن جــوی را بــه بخــار آمونیــاک یــا نیتــرات 
هــای مفیــد تبدیــل مــی کننــد، بدیــن ترتیــب موجــب بهبــود 
حاصلخیــزی خــاک شــده و وابســتگی بــه کودهــای حیوانــی را 

کاهــش مــی دهنــد.

ــد مصــرف نســبتا  ــی ده ــان نشــان م ــد محقق ــه جدی مطالع
ــا خــوردن روزی یــک عــدد تخــم مــرغ  ــاالی کلســترول ی ب

ــدارد.  ــا افزایــش ریســک بیمــاری قلبــی ن ارتباطــی ب
بــه گفتــه محققــان، در اکثریــت جوامــع کلســترول رژیمــی 

تنهــا تاثیــر کمــی بــر میــزان کلســترول خــون دارد و 
مطالعــات کمــی در مــورد ارتبــاط مصــرف کلســترول رژیــم 
ــا افزایــش ریســک بیمــاری هــای قلبی-عروقــی  غذایــی ب

ــود دارد. وج
مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه فنانــد شــرقی نشــان مــی 
 APOE4 دهــد که هیــچ ارتباطــی بیــن افــراد دارای فنوتیــپ
ــن  ــذارد و در بی ــی گ ــر م ــر متابولیســم کلســترول تاثی ــه ب ک

مــردم فنانــد شــایع اســت وجــود نــدارد.
در کشــور فنانــد، شــیوع الــل APOE4 کــه متغیــری ارثــی 
ــوم  ــک س ــا ی ــتثنایی باالســت و تقریب ــه شــکل اس اســت، ب

جمعیــت حامــل ایــن فنوتیــپ هســتند.
در ایــن مطالعــه عــادات غذایــی 1032 مــرد بیــن ســن 42 تــا 
۶0 ســال و بــدون هیــچ گونــه تشــخیص ابتــا بــه بیمــاری 

قلبی-عروقــی در مطالعــه تحــت عنــوان KIHD کــه در 
ــرقی  ــد ش ــگاه فنان ــا 1۹۸۹ در دانش ــای 1۹۸4 ت ــال ه س
ــال  ــدت 21 س ــول م ــد. در ط ــی ش ــود، ارزیاب ــده ب ــام ش انج
پیگیــری وضعیــت ایــن مــردان، 230 نفــر دچــار آنفارکتــوس 
میوکاردیــال شــدند و 32.5 درصــد شــرکت کننــدگان تحــت 

ــد. ــپ APOE4 بودن ــل فنوتی ــه حام مطالع
در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه مصرف بــاالی کلســترول 
ــروق  ــی ع ــاری قلب ــروز بیم ــک ب ــا ریس ــی ب ــی ارتباط رژیم
ــپ  ــراد دارای فنوتی ــه در اف ــت ن ــن وضعی ــدارد؛ ای ــر ن کرون
APOE4 مشــاهده شــد و نــه در کل جمعیــت تحــت مطالعه.

ــی  ــم غذای ــه رژی ــت ک ــب اس ــن مطل ــر ای ــا بیانگ ــه ه یافت
حــاوی کلســترول بــاال یــا مصــرف مــداوم تخــم مــرغ موجب 

افزایــش ریســک بیمــاری هــای قلبــی نمــی شــود.

ادعای جدید محققان فنالندی؛

مصرف مداوم تخم مرغ خطر حمله قلبی را افزایش نمی دهد 

کاهش حمالت آسم با 
D مصرف ویتامین

ــل  ــرف مکم ــه مص ــد ک ــی ده ــان م ــد نش ــق جدی تحقی
ویتامیــن D در کنــار درمــان اســتاندارد آســم، موجــب کاهــش 

ــود.  ــی ش ــم م ــدید آس ــات ش حم
ــه در  ــت ک ــن اس ــایع مزم ــاری ش ــک بیم ــم ی ــاری آس بیم
ــا  ــه آن مبت ــان ب ــطح جه ــر در س ــون نف ــدود 300 میلی ح
هســتند. عائــم آســم شــامل خــس خــس ســینه، 

ســرفه، تنگــی قفســه ســینه، و تنگــی نفــس اســت.
 D ــن ــن ویتامی ــزان پایی ــی، می ــان برتانیای ــه محقق ــه گفت ب
ــودکان و  ــا افزایــش ریســک حمــات آســم در ک در خــون ب

ــت. ــط اس ــم مرتب ــه آس ــا ب ــاالن مبت بزرگس
محققــان بریتانیایــی در مجموعــه آزمایشــات تصادفــی خــود 
ــار  ــی در کن ــن D خوراک ــل ویتامی ــرف مکم ــد مص دریافتن
درمــان دارویــی آســم مــی توانــد منجــر بــه کاهــش حمــات 

شــدید آســم شــود.
تیــم محققــان در هفــت آزمایش متشــکل از 435 کــودک و دو 

مطالعه شــامل ۶5۸ بزرگســال مطالعات خــود را انجــام دادند.
ــژادی  ــه لحــاظ قومــی و ن شــرکت کننــدگان ایــن مطالعــه ب
متفــاوت بودنــد و طیــف وســیعی از اماکــن جغرافیایــی جهــان 

ــر، و  ــای کبی ــتان، بریتانی ــن، لهس ــد، ژاپ ــادا، هن ــه کان از جمل
ــرد. ــاالت متحــده را دربرمــی گی ای

ــه  اکثریــت افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــات مبتــا ب
ــا متوســط بودنــد. اکثــر ایــن افــراد در طــول  آســم خفیــف ت
حضــور در مطالعــه نیــز درمــان دارویــی شــان را پیگیــری مــی 

کردنــد. مطالعــات بیــن ۶ تــا 12 مــاه ادامــه داشــت.
محققــان دریافتنــد دادن مکمــل ویتامیــن D خوراکــی 
ــاز  ــه نی ــم ک ــدید آس ــات ش ــرض حم ــاران در مع ــه بیم ب
ــه بســتری شــدن در بیمارســتان داشــتند، موجــب کاهــش  ب

حمــات از ۶ درصــد تــا 3 درصــد مــی شــود.
بــه گفتــه محققــان، ویتامیــن D موجــب بهبــود عملکــرد ریه 

یــا عائــم روزانــه آســم نشــد.
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ســالم تغذیــه 

مدیــر کل نظــارت بــر فــرآورده هــای غذایــی، 
آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، بــر 
ــذاران  ــت، سیاســت گ ــی صنع ــکاری اهال هم
ــن  ــر یافت ــدگان، ب ــرف کنن ــامت و مص س
ــی  ــای غذای ــرآورده ه ــک در ف ــن نم جایگزی

ــد کــرد.  تاکی
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــت اظه ــروز جن ــر به دکت
برخــی از مــواد مضــر موجــود در غــذا، همــان 
مــواد خوشــمزه کننــده غــذا همچــون شــکر، 
ــاره  ــررا درب ــه مک ــتند ک ــی هس ــک و چرب نم
ــروز بیمــاری هــای  ــا در ب نقــش مخــرب آنه

ــده اســت. ــت ش ــردار صحب واگی
وی ادامــه داد: متاســفانه یکــی از چالــش 
ــا  هایــی کــه وزارت بهداشــت بــرای مقابلــه ب
ــت،  ــه اس ــردار مواج ــای غیرواگی ــاری ه بیم

ــت. ــا اس ــزه غذاه ــن م ــوال همی اص
ــد  ــد کــرد: کافــی اســت کــه تولی جنــت تاکی
ــرآورده  ــک ف ــی از نم ــا اندک ــده ای صرف کنن
غذایــی خــود را کاهــش دهــد آن هنــگام 
ــه ســوی او  ــراض مشــتریان ب اســت کــه اعت

ــد. ــد ش ــرازیر خواه س
ــه  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــرد: ب ــح ک وی تصری
صــورت جــدی بایــد جایگزیــن هایــی را برای 

ایــن مــواد یافــت.
مدیـرکل نظـارت بـر فـرآورده هـای غذایـی 
آرایشـی و بهداشـتی سـازمان غذا و دارو گفت: 
بـی شـک یکـی از آسـان تریـن و مهمتریـن 

راه هـای جلوگیـری از بسـیاری  بیمـاری های 
بزرگسـالی، هدایـت  ذائقـه کودکان به سـمت 
منطـق صحیـح مصـرف مـواد غذایی اسـت.

ــه ســازی در  ــرد: نقــش ذائق ــوان ک ــت عن جن
فرهنــگ ســامت بســیار تعییــن کننده اســت 
ــا  ــان را ب ــی فرزندانم ــت از کودک ــی بایس و م

آمــوزش تغذیــه مطلــوب قــرار دهیــم.
ــه  ــان ب ــع فرزندم ــه طب ــه داد: چنانچ وی ادام
ــد و  ــدا کن ــش پی ــای شــور گرای ســمت غذاه
ایــن عــادت در او نهادینــه شــود در بزرگســالی 
بایــد هــم انتظــار پرفشــاری خــون و بســیاری 

ــت. ــر را از او داش ــکات دیگ مش

جنــت اظهــار کــرد: از آنجا کــه در کنــار موادی 
ــی کــه مصــرف خــارج  ــد شــکر و  چرب همانن
ــر  ــامتی مض ــرای س ــیار ب ــدازه آن بس از ان
اســت نمــک هــم نقــش کــم رنگــی نداشــته 
ــک  ــی نم ــتر دریافت ــه بیش ــا اینک ــد، کم باش
ــه  ــت ک ــر اس ــان و پنی ــان از ن ــا ایرانی ــزد م ن
ــا اندیشــیدن راهکارهــای مناســب کاهــش،  ب
براینــد مصــرف آن را بســیار تقلیل خواهــد داد.

ــنهاد  ــاید پیش ــدا ش ــرد: در ابت ــوان ک وی عن
ــه  جایگزینــی مــوادی همچــون ترشــیجات ب
جــای آن پیشــنهاد بــدی نباشــد اما اســتفاده از 
تشــدید کننــده هــای نمــک بــه عنــوان حربــه 

دیگــری اســت کــه امــروزه در صنعــت بــرای 
جلوگیــری از آســیب هــای ایــن مــاده غذایــی 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
جنـت در ادامـه گفـت: در ایـن روش بـه گونـه 
ای عمـل می کنند کـه به رغم مصـرف اندک 
شـدت طعم نمـک در غـذا اتفاق بیافتـد و مثا 
نمـک یـک درصـد در ذائقـه مصـرف کننـده 

القـای 2 تـا 2.5 درصـدی کند.
وی اضافــه کــرد: راهــکار دیگــری کــه در دنیا 
ــت  ــه اس ــرد یافت ــک کارب ــش نم ــرای کاه ب
ــد  ــی جدی ــوژی هــای صنعت اســتفاده از تکنول
مثــل نمــک هــای توخالــی اســت. ایــن نمک 
هــا بــا کرســتال هــای توخالــی و ســبکی کــه 
ــه   ــواه را ب ــوری دلخ ــس ش ــه ح ــر چ دارد اگ
مصــرف کننــده مــی دهــد امــا عمــا از گرماژ 

و جــرم اندکــی برخــوردار اســت.
جنــت بیــان کــرد: ایجــاد شــیب غلظتــی بــه 
عنــوان راهــکار دیگــری اســت کــه مــی تواند 
ــر  ــه شــدت تاثی در کاهــش مصــرف نمــک ب

گــذار باشــد.
ــوارد  ــان خاطرنشــان کــرد: همــه م وی در پای
مطروحــه در نهایــت بــه خواســت مثلــث 
اهالــی صنعــت، سیاســت گــذاران ســامت و 
ــاز مــی  ــدگان ب ــر از همــه مصــرف کنن مهمت
گــردد کــه اگــر کیفیــت یکــی از ایــن عناصــر 
ســه گانــه بلنگــد، آش همیــن آش خواهــد بود 

و کاســه همــان کاســه.

یک مقام سازمان غذا و دارو؛

باید به فکر جایگزین نمک در فرآورده های غذایی باشیم

ــت،  ــط و کار وزارت بهداش ــامت محی ــز س ــی مرک ــاون فن مع
ــه  ــر اســاس مصوب ــان ب ــزان نمــک در پخــت ن از کاهــش می
ــر داد.  ــی کشــور خب ــت غذای ــی ســامت و امنی ــورای عال ش

ــی  ــورای عال ــفند ۹4 در ش ــت: در اس ــادی گف ــن فره محس
ــس  ــت رئی ــه ریاس ــه ب ــور ک ــی کش ــت غذای ــامت و امنی س
ــای  ــوص ارتق ــه ای در خص ــد، مصوب ــکیل ش ــوری تش جمه
ــد. ــب ش ــنتی تصوی ــان س ــان، خصوصــا ن ــی ن ــت کیف وضعی
ــازمان  ــه س ــد ک ــرر ش ــه مق ــن مصوب ــاس ای ــزود: براس وی اف

ــتفاده از  ــاری اس ــتاندارد اجب ــتاندارد، اس ــی اس مل
نمــک در نــان کــه 1.۸ درصــد اســت را بــه یــک 

درصــد کاهــش دهــد.
ــور  ــه ام ــتا کلی ــن راس ــت: در ای ــادی گف فره
ــر  ــنتی ب ــان س ــر ن ــا ب ــارت ه ــا نظ ــط ب مرتب
عهــده مرکــز مرکز ســامت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت گذاشــته شــد و در ایــن خصــوص یک 
کمیتــه تخصصــی ذیــل دبیرخانه شــورا تشــکیل 
ــرون بخشــی از  ــط ب شــد و ســازمان هــای ذیرب
جملــه ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان هــای 
ــن  ــت در ای ــط وزارت بهداش ــی مرتب درون بخش

کمیتــه شــرکت مــی کننــد.

معــاون مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت از تهیــه 
پیــش نویــس برنامــه عملیاتــی در ایــن بــاره خبــر داد و گفــت: 
مقــرر اســت کــه بــر اســاس ایــن برنامــه بتوانیــم مصوبــه ای 
را کــه شــورای عالــی ســامت و تغذیــه بــه تصویــب رســانده 

اجــرا کنیــم و تکالیفمــان را انجــام دهیــم.
فرهــادی از آمــاده شــدن پیــش نویــس تفاهــم نامــه ای بیــن 
ــی  ــازمان مل ــت بهداشــت وزارت بهداشــت و ریاســت س معاون
ــزودی امضــا  ــر داد و گفــت: ایــن تفاهــم نامــه ب اســتاندارد خب

مــی شــود و براســاس آن تکالیــف و توافقــات طرفیــن کامــا 
ــدی مــی شــود. چارچــوب بن

ــت و  ــه وزارت بهداش ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــت: براس وی گف
ــر  ــای یکدیگ ــت ه ــوان و ظرفی ــتاندارد از ت ــی اس ــازمان مل س
ــی  ــرد. آزمایشــگاه هــای ســازمان مل ــد ک ــتفاده خواهن اس
اســتاندارد در اختیــار بهداشــت محیــط کشــور قــرار مــی گیرد و 
کمــک مــی کنــد تــا نظــارت هــای آزمایشــگاهی مــا بــر نــان 

ــد. ــش یاب ــنتی افزای س
ــزود:  ــط و کار وزارت بهداشــت اف ــاون مرکــز ســامت محی مع
در مجمــوع کلیــه اقدامــات مرتبــط بــا عملیاتــی کــردن 
ــی  ــت غــذا مبن ــی ســامت و امنی ــه مهــم شــورای عال مصوب
ــه  ــان هــا« توســط کمیت ــر اســتاندارد نمــک ن ــر »نظــارت ب ب
ــه در حــال انجــام اســت. ــردن مصوب ــی ک کارشناســی عملیات

ــا 4 محــور اساســی  ــه ب ــن مصوب ــزود: ای وی اف
رعایــت  نانــوا،  فــردی  بهداشــت  شــامل؛ 
ــزار  ــی، اب ــد نانوای ــی واح ــواد غذای ــت م بهداش
و تجهیــزات و همچنیــن ســازه و ســاختمان 
نانوایــی هــا توســط همــکاران بهداشــت محیط 

ــت. ــام اس ــری و انج ــی گی ــال پ و کار در ح
معــاون مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت 
ــر غیراســتاندارد  ــا اشــاره ب بهداشــت در پایــان ب
بــودن برخــی دســتگاه هــای پخــت نــان گفت: 
نظــارت و کنتــرل بــر ایــن دســتگاه هــا نیــز در 
ــرار  ــط ق ــت محی ــکاران بهداش ــتور کار هم دس

ــت. ــده اس داده ش

معاون مرکز سالمت وزارت بهداشت:

برخی دستگاه های پخت نان استاندارد نیستند
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کاهش نارسایی قلبی هنگام 
تولد با مصرف اسیدفولیک

ــید  ــو از اس ــی ممل ــواد غذای ــرف م ــد، مص ــه جدی ــک مطالع ــج ی ــق نتای طب
ــه نقایــص قلبــی مرتبــط  ــوزاد مبتــا ب ــد ن ــا کاهــش ریســک تول فولیــک ب

ــت.  اس
محققــان دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا داده هــای حــدود ۶ میلیــون تولــد 
نــوزاد در کانــادا را بررســی کردنــد. ایــن تولدهــا مربــوط بــه ســال هــای 1۹۹0 
تــا 2011 بــود. در ســال 1۹۹۸، غنــی ســازی مــواد خوراکــی بــا اســید فولیــک 

بــرای تمــام انــواع آردهــا، پاســتا و آرد ذرت الزامــی شــده بــود.
در طــول دوره مطالعــه، در مجمــوع 11 درصــد کاهــش در نــرخ بــروز نقایــص 
ــواع نقایــص  ــی ان ــی مشــاهده شــد، اگرچــه کاهــش در تمام ــادرزادی قلب م

قلبــی موجــود در هنــگام تولــد مشــاهده نشــد.
ــد( در  ــا 2۷ درص ــن 15 ت ــش )بی ــزان کاه ــترین می ــد بیش ــان دریافتن محقق
ــا باریــک شــدن  نقایــص ســاختاری قلــب، نظیــر ســوراخ در دیــواره قلــب ی
شــریان اصلــی )آئــورت( کــه خــون را از قلــب بــه بــدن مــی رســاند، مشــاهده 

شــد.
ــی از  ــی ناش ــص قلب ــی در نقای ــزان کاهش ــچ می ــا، هی ــه ه ــن یافت ــق ای طب
ناهنجــاری در تعــداد کرومــوزوم هــای نــوزاد در هنــگام تولــد مشــاهده نشــد.
ــد  ــی توان ــارداری م ــول ب ــک در ط ــید فولی ــود اس ــان، کمب ــه محقق ــه گفت ب
موجــب بــروز برخــی مشــکات شــود. ایــن مشــکات شــامل آنمــی )کــم 

ــی اســت. ــه مجــرای عصب ــوط ب ــص مرب ــی( و نقای خون
زنــان بایــد قبــل از تصمیــم بــه بــارداری مصــرف مکمــل هــای اســید فولیک 
ــی  ــم غذای ــق رژی ــب از طری ــن ترکی ــی ای ــزان کاف ــد چراکــه می ــاز کنن را آغ

تامیــن نمــی شــود.

تاثیرات مخرب مصرف بیش از اندازه 
ویتامین ها  بر بدن

بــه گفتــه متخصصــان، مصــرف بیــش از انــدازه زیــاد ویتامیــن مــی توانــد مشــکاتی بــرای ســامت از 
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــب ب ــوی و قل ــکات کلی ــوع، مش ــت ته ــه حال جمل

بــدون شــک ویتامیــن هــا نقــش اصلــی در رشــد و عملکــرد بــدن مــا دارنــد. بــا ایــن حــال مصــرف بیش 
از انــدازه زیــاد ویتامیــن مــی توانــد موجــب بــروز مشــکاتی نظیــر حالــت تهــوع، میــزان بــاالی آنزیــم 

کبــدی در خــون و آســیب بــه کلیــه هــا و قلــب شــود.

A ویتامین
ایـن ویتامیـن مهـم محلـول در چربـی در سـلول های چربـی ذخیـره می شـود. اگرچـه ویتامیـن A برای 
سـامت چشـم خوب اسـت، اما مصـرف بیـش از انـدازه آن موجب تجمـع این ویتامیـن در بدن می شـود. 
وجـود میـزان باالی ویتامیـن A در بدن می تواند منجر به خشـکی و زبری پوسـت، لب های تـرک خورده، 
ریـزش مـو، کج خلقی، سـردرد، آنزیم باالی کبـدی در خون و بیماری کبد شـود. اووردوز بیـش از اندازه این 

ویتامیـن می تواند موجب اسـتفراغ، فشـار زیـاد در مغز و همچنین مرگ شـود.

B ویتامین
 ,۹-B ۷-B ,۶-B ,B5 ,3-B ,2-B ,1-B :ــت ــاص اس ــن خ ــکل از ۸ ویتامی ــی متش ــن B گروه ویتامی
B-12. ایــن گــروه از ویتامیــن هــا مســئول متابولیســم، حفــظ ســامت پوســت و مــو و همچنیــن حفــظ 
ــه  ــاد ویتامیــن هــای B-3 و B-۶ منجــر ب ــدازه زی ــا ایــن حــال مصــرف بیــش از ان حافظــه هســتند. ب

مســمومیت عصبــی، حالــت تهــوع، زردی و مســمویت کبــد مــی شــود.

D ویتامین
ایــن نــوع ویتامیــن موجــب افزایــش ســطح کلســیم خــون بواســطه کمــک بــه جــذب کلســیم می شــود. 
اگرچــه بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــد، امــا مصــرف بیــش از انــدازه ایــن ویتامیــن مــی توانــد منجــر بــه 
آســیب بــه کلیــه هــا و قلــب، حالــت تهــوع، اســتفراغ، یبوســت و اســهال شــود. وانگهی میــزان بــاالی این 

ویتامیــن در طــول بــارداری موجــب بــروز مشــکات روانــی در نــوزاد مــی شــود.

معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غذا و 
دارو، در مــورد حــذف روغــن پالــم از محصوالت 

لبنــی در کشــور، توضیحاتی ارائــه داد. 
دکتــر رســول دینارونــد در کنگــره تغذیــه، 
ــم را از  ــی کــه روغــن پال گفــت: یکــی از دالیل
ــی ارزان  ــی شــیر از چرب ــه جــای چرب ــات ب ــت لبنی ــود کــه صنع ــن ب ــم ای ــات حــذف کردی لبنی

ــرد. ــی ک ــتفاده م ــری اس دیگ
وی افــزود: گاهــی سیاســت ملــی ســبب مــی شــود کاالهایــی کــه از دیــد مــا آســیب رســان بــه 

ســامت هســتند، یارانــه دریافــت کننــد.
دینارونــد از حــذف کامــل چربــی ترانــس بــاال در آینــده نزدیک خبــر داد و گفــت: بــرای کاالهایی 
کــه نمــک، اســید چــرب و شــکر بــاال دارنــد، محدودیــت تبلیغــات لحــاظ شــده و مالیــات گرفتن 

از ایــن کاالهــا در دســتور کار اســت.

ــن  ــه دومی ــز در افتتاحی ــران نی ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــان رئی ــی جعفری ــر عل دکت
کنگــره بیــن المللــی و چهاردهمیــن کنگــره کشــوری تغذیــه گفــت: متاســفانه همــه مــا کــه 

ــم. ــه حــل مشــکات فکــر مــی کنی ــم فقــط ب ــت داری در ســامت دخال
وی افــزود: گــروه تغذیــه یکــی از گــروه هایــی اســت کــه مــی توانــد در پیشــگیری از مشــکات 

فعــال باشــد.
جعفریــان ادامــه داد: جامعــه مــا بــا صنعتــی شــدن و عــوارض آن دچــار مســئله جــدی اســت و در 

آینــده نزدیــک بــرای برخــی بیمــاری هــا بایــد هزینــه زیــادی بپردازیــم.
وی گفت: در بیمارستان امام خمینی، باالترین علت منجر به پیوند کبد، کبد چرب است.

ــای  ــوان ردپ ــت: می ت ــران، گف ــه ای ــن تغذی ــس انجم ــرزای رزاز رئی ــن می ــه جال الدی در ادم
ــه  ــرد و هرچ ــاهده ک ــور مش ــامت کش ــام س ــای نظ ــای ج ــه را در ج ــن تغذی ــارکت انجم مش
مشــارکت جامعــه تغذیــه ایــران پررنگ تــر شــود، پنجره هــای ارزش منــدی بــرای رهایــی نظــام 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــان ب ــر درم ــز ب ــازی و تمرک ــران از دام طبی س ــامت ای س

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

علت حذف روغن پالم از لبنیات/ یارانه کاالهای آسیب رسان
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طبــق مطالعــه جدیــد محققــان، تغییــر شــیوه پخــت غــذا مــی 
ــک  ــوع 2 کم ــت ن ــه دیاب ــا ب ــک ابت ــش ریس ــه کاه ــد ب توان

ــد.  کن
ــورک،  ــکان نیوی ــکی ای ــکده پزش ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
ــز کــردن ایمــن تریــن شــیوه  جوشــاندن، بخارپرکــردن و آب پ

ــتند. ــت هس پخ
ــا  ــاب کــردن ی ــردن، کب ــه شــکل ســرخ ک ــا ب در پخــت غذاه
ــای  ــا گرم ــه پخــت ب ــه ب ــوختن، ک ــد س ــا ح ــردن ت ــان ک بری
خشــک معــروف هســتند، در مــواد خوراکــی مــاده ای موســوم 
ــد  ــرفته( تولی ــیون پیش ــوالت دارای گلیکاس ــه AGE )محص ب

مــی شــود.
بــه گفتــه محققــان مطالعــه، میــزان باالتــر AGE بــا مقاومــت 
ــط  ــاب مرتب ــدن و الته ــای ب ــلول ه ــر س ــار ب ــولین، فش انس
اســت. اینهــا از مــوارد مشــکل ســاز در شــرایط ریســک ابتــا 

ــتند. ــت هس ــه دیاب ب
انســولین هورمونــی اســت کــه بــه قنــد خــون کمــک مــی کند 
وارد ســلول هــا شــده و انــرژی تولیــد کننــد. بــدون انســولین، یا 
بــا وجــود مقاومــت انســولین، قنــد بیشــتری در خــون باقــی می 
ــه مشــکات جــدی  ــد منجــر ب ــد. ایــن وضعیــت مــی توان مان

بــرای قلــب، چشــم هــا، کلیــه هــا و ســایر انــدام شــود.
دکتــر جمــی اوریبــاری، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره 
مــی گویــد: »زمانیکــه افــراد مبتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن 

نظیــر دیابت نــوع2 یــا زوال عقــل را بررســی می 
 AGE ــا ــی ب ــم غذای ــوال دارای رژی ــم معم کنی
ــه  ــرادی ک ــال اف ــتند، ح ــن هس ــا پایی ــاال ی ب
دارای رژیــم غذایــی AGE پاییــن هســتند 
ــتند.« ــز هس ــاب نی ــش الته ــم کاه دارای عائ
ــه  ــی ک ــی غرب ــم غذای ــد رژی ــان معتقدن محقق
ــت در  ــاالی AGE اس ــزان ب ــوال دارای می معم
ــش دارد. ــوع2 نق ــت ن ــه دیاب ــا ب ــک ابت ریس
در ایــن مطالعــه، محققــان شــرکت کننــدگان را 
ــه یکــی از دو گــروه رژیــم غذایــی تخصیــص  ب

دادند:گــروه رژیــم غذایــی بــا AGE عــادی بــا 4۹ نفــر؛ و گــروه 
رژیــم غذایــی بــا AGE پاییــن متشــکل از 51 نفــر.

ــن  ــود. ای ــدگان حداقــل 50 ســال ب ســن تمامــی شــرکت کنن
ــد  ــامت بودن ــکل س ــورد از 5 مش ــل دارای دو م ــراد حداق اف
ــرار  ــی ق ــان داروی ــت درم ــکات تح ــن مش ــر ای ــه خاط ــا ب ی
داشــتند: انــدازه زیــاد دور کمــر )101 ســانتیمتر بــرای مــردان و 
۸۹ ســانتیمتر بــرای زنــان(؛ فشــارخون بــاال؛ کلســترول )خوب( 
ــی خــون(؛  ــاال )نوعــی چرب ــری گلیســیرید ب ــن؛ ت HDL پایی

یــا افزایــش میــزان قنــد خــون بــه هنــگام ناشــتا.
ــزان  ــورد نحــوه پاییــن آوردن می ــه گــروه AGE پاییــن در م ب
ــد  ــه ش ــا گفت ــه آنه ــد. ب ــوزش داده ش ــان آم AGE در غذایش
ــاب  ــا کب ــان شــده ی ــده، بری ــای ســرخ ش ــوردن غذاه ــا از خ ت

شــده خــودداری کننــد. در عــوض، آنهــا را ترغیــب بــه مصــرف 
ــارت  ــه عب ــد )ب ــز کردن ــا آب پ ــز ی ــانده، بخارپ ــای جوش غذاه

ــد(. ــا آب بپزن ــر غذایشــان را ب دیگ
شــرکت کننــدگان گــزارش غذایــی ســه روزه شــان را تکمیــل 
ــا AGE پاییــن هفتــه ای  مــی کردنــد. رژیــم غذایــی گــروه ب

دو بــار چــک مــی شــد.
ــد  ــه رون ــد ک ــوزش داده ش ــادی آم ــروه دارای AGE ع ــه گ ب
ــک  ــه ی ــن مطالع ــد. ای ــال کنن ــان را دنب ــگی ش ــت همیش پخ

ــد. ــول انجامی ــه ط ــال ب س
بــه گفتــه اوریبــاری، »در گروه بــا میــزان AGE پاییــن، تمامی 
ــود. همچنیــن  ــه ب ــود یافت پارامترهــای اســترس و التهــاب بهب
مقاومــت انســولین کاهــش یافتــه و وزن بــدن ایــن گــروه هم تا 

حــدودی کاهــش یافتــه بــود.«

تاثیر شیوه طبخ غذا بر ابتال به دیابت نوع ۲

معــاون امــور اجتماعــی وزارت بهداشــت، 
وضعیــت بوفــه هــای مــدارس کشــور را خوب 

ــرد.  ــی ک ارزیاب
ــب  ــازی ش ــادی ای ــد ه ــید محم ــر س دکت
گذشــته در نشســت مشــترک وزرای راه و 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــازی و بهداش شهرس
پزشــکی و امضــای تفاهــم نامه همــکاری بین 
بخشــی با هــدف کاهــش مــرگ و میر ناشــی از 
حــوادث ترافیکــی کــه در ســتاد وزارت بهداشــت 
ــازی  ــت: وزارت راه و شهرس ــد، گف ــزار ش برگ
ــاده  ــات در ج ــش تلف ــژه ای در کاه ــش وی نق
هــای بیــن شــهری دارد و تبعــات حــوادث در 
ــه  ــت ک ــان اس ــت و درم ــوزه وزارت بهداش ح

ــی شــود. ــه م ــان ارائ ــه مصدوم ــات ب خدم
وی ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت کاهــش 
ــم  ــاد تفاه ــی و انعق ــوانح ترافیک ــوادث و س ح

ــت و راه  ــای بهداش ــه ه ــن وزارتخان ــه بی نام
و شهرســازی، اظهــار داشــت: در سیاســت 
هــای کلــی ســامت کــه توســط مقــام 
معظــم رهبــری ابــاغ شــد، تحقــق رویکــرد 
ســامت همــه جانبــه و انســان ســالم در همه 
قوانیــن، سیاســت هــای اجرایــی تاکیــد شــده 
ــداف  ــق اه ــر تحق ــم ب ــور ه ــس جمه و ریی
ســامت توســط وزارت بهداشــت تاکیــد دارند 
ــن بخشــی  و ضــرورت دارد کــه همــکاری بی
ــرد. ــی شــکل بگی ــن دســتگاه هــای اجرای بی
ایــازی اضافــه کــرد: وزارت بهداشــت توانســت 
ــود  ــرای بهب ــوب ب ــیار خ ــه بس ــم نام تفاه
ــوزش  ــا آم ــدارس ب ــای م ــه ه ــت بوف وضعی
ــع  ــی آن توزی ــه ط ــد ک ــا کن ــرورش امض و پ
سوســیس، کالبــاس، نوشــابه، چیپــس و پفک 
ــه  ــود ک ــوع ش ــدارس ممن ــای م ــه ه در بوف
خوشــبختانه بالغ بــر ۹0 درصــد از مــدارس آن 

ــد. ــت کردن را رعای
معاون امور اجتماعی وزارت بهداشـت با اشـاره 
بـه تصویـب سـند ملـی کنتـرل و پیشـگیری 
بیمـاری هـای غیرواگیـر در هیئت وزیـران در 
اسـفند ۹4، افـزود: وزارت بهداشـت از طریـق 
عقـد تفاهم با دسـتگاه هـای اجرایی بـه دنبال 

اجرایـی کـردن این سـند اسـت.
وی از توســعه همــکاری هــای بیــن بخشــی 
ــند  ــی س ــداف اصل ــی از اه ــوان یک ــه عن ب
کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری هــای غیرواگیر 

یــاد کــرد و گفــت: تفاهــم نامــه هــای وزارت 
ــف یکــی  ــای مختل ــتگاه ه ــا دس بهداشــت ب
ــن  ــای بی ــکاری ه ــعه هم ــای توس از ابزاره

ــت. ــی اس بخش
ایازی راهبردهای کان توسـعه همکاری های 
بیـن بخشـی را بـر شـمرد و خاطرنشـان کرد: 
ایجـاد یکپارچگـی در سیاسـت گـذاری، برنامه 
ریـزی، ارزشـیابی، نظـارت و تخصیـص منابع 
عمومـی در زمینه همکاری های بین بخشـی، 
گسـترش همـکاری و هماهنگی بین بخشـی 
در دسـتگاه هـای اجرایـی، اصـاح و تکمیـل 
نظام های پایش و ارزشـیابی از سـوی دسـتگاه 
های مربوطه و توسـعه کمـی و کیفی پژوهش 
هـای مشـترک بـا سـایر بخـش هـا از جملـه 

راهبردهـای کان اسـت.
معــاون امــور اجتماعــی وزارت بهداشــت 
شــواهد و کارهــای مطالعاتــی بیــن وزارت 
بهداشــت و راه و شهرســازی را مربــوط بــه دو 
دهــه قبــل دانســت و گفــت: در دولــت یازدهــم، 
ــه در  ــن دو وزارتخان ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه
چارچــوب جدیــد تنظیم شــده که شــامل تنظیم 
فرمــت اولیــه تفاهــم نامــه، تنظیم تفاهــم نامه 
ــی  ــین، نظرخواه ــات پیش ــاس مطالع ــر اس ب
ــتگاه  ــای وزارت بهداشــت و دس ــت ه از معاون
ــد وزارت راه و شهرســازی،  هــای همــکار مانن
برگــزاری نشســت هــای مشــترک بــا حضــور 
دســتگاه هــای همــکار و نظرخواهــی نهایــی 

ــود. ــه ب ــم نام ــل از امضــای تفاه قب
ــه  ــم نام ــی تفاه ــوس کل ــه رئ ــه ب وی در ادام
همــکاری بین بخشــی وزارت بهداشــت و راه و 
شهرســازی اشــاره کــرد و گفــت: همــکاری در 
بهبــود شــاخص هــا بــا هــدف ایجــاد جامعــه 
ــرای  ــامت ب ــت س ــن پیوس ــن، تدوی ای ایم
طرحهــای عمرانــی و توســعه ای، ارتقــای 
ــر،  ــر خط ــرور در مناطــق پ ــور و م ــی عب ایمن
ارتقــای شــاخص هــای ایمنــی و بهداشــت در 
انــواع حمــل و نقــل جــاده ای، ریلــی و هوایی، 
ایمــن ســازی مــدارس حاشــیه راه ها، ســاخت 
پایــگاه هــای اورژانــس و مراکــز بهداشــتی بــا 
ــازی و  ــهرها، فرهنگس ــیه ش ــر حاش ــد ب تاکی
ارتقــای دانــش جامعــه بــا تاکیــد بــر مناطــق 
روســتایی و اســتفاده از مراکــز بهداشــتی 
سراســر کشــور از مهمتریــن رئــوس ایــن 

ــه اســت. تفاهــم نام
ایــازی از ارتقــای برنامــه مراقبــت از ســامت 
شــغلی راننــدگان وســایط نقلیــه ســنگین 
و عمومــی، بهبــود سیاســت هــا و برنامــه 
هــای اجرایــی مســکن و شهرســازی بــا 
تاکیــد بــر بهداشــت، ایمنــی و فعالیــت هــای 
ــه اقشــار آســیب پذیــر ماننــد  بدنــی، توجــه ب
ســالمندان و بیمــاران قلبــی و توســعه و اجرای 
اســتاندارهای مســیرهای امــداد شــهری و 
ــم  ــوس تفاه ــر رئ ــوان دیگ ــه عن ــاده ای ب ج

ــرد. ــاد ک ــه ی نام

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت:

۹۰ درصد بوفه های مدارس خوراکی های آسیب رسان به سالمت ندارند
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کارشــناس نظــارت و ارزیابــی فــرآورده هــای غذایــی و 
ــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو، نســبت بــه  آشــامیدنی ب
ــدار داد.  ــیجات هش ــی در ترش ــای تقلب ــرکه ه ــتفاده از س اس
ــا و  ــبزی ه ــب س ــزود: ترکی ــل اف ــینی اص ــدی حس ــید مه س
میــوه هــای مختلف بــا ســرکه بــرای افزایــش زمان نگهــداری 
ترشــیجات و بهــره منــد شــدن از ایــن مــواد غذایــی در فصولی 
از ســال کــه دسترســی بــه ایــن مــواد غذایــی بــه صــورت تــازه 

وجــود نــدارد، از قدیــم معمــول بــوده اســت.
ــداری  ــل نگه ــه دلی ــا ب ــه تنه ــراد ن ــروزه اف ــه داد: ام وی ادام
ــواع  ــم ان ــردن از طع ــذت ب ــل ل ــه دلی ــی، بلکــه ب ــواد غذای از م

ــد. ــی کنن ــتن م ــی گذاش ــه ترش ــدام ب ــی، اق ترش
کارشــناس نظــارت و ارزیابــی فــرآورده هــای غذایــی و 
آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو اظهار داشــت: 
از آنجــا کــه در تهیــه ترشــی از میــوه هــا و ســبزیجات مختلــف 
ــر  ــاوی فیب ــبزیجات ح ــا و س ــوه ه ــود و می ــی ش ــتفاده م اس

هســتند  بهتریــن راه بــرای بهــره منــدی از خواص ســبزیجات، 
ــازه اســت. ــه صــورت ت مصــرف ســبزیجات ب

ــی  ــه تقلبات ــا توجــه ب ــرد: ب حســینی اصــل خاطــر نشــان ک
ــی در  ــواد مصرف ــایر م ــرکه و س ــت در س ــن اس ــه ممک ک
ترشــیجات صــورت گیــرد توصیــه مــی شــود ترشــیجاتی را 
ــد  ــتی تولی ــای بهداش ــوز ه ــه دارای مج ــد ک ــرف نمایی مص
ــارت و  ــت نظ ــوده و تح ــذا و دارو ب ــازمان غ و واردات از س
کنتــرل مســئولین کنتــرل کیفــی مــورد تاییــد ایــن ســازمان 

ــی شــوند. ــد م تولی
وی گفــت: رعایــت برچســب گــذاری توســط واحدهــای 
ــاخت و آرم  ــه س ــماره پروان ــام، آدرس، ش ــده و درج ن تولیدکنن
ســازمان غــذا و دارو بــر روی برچســب محصــول الزامــی اســت.

کارشــناس نظــارت و ارزیابــی فــرآورده هــای غذایــی و 
آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو بیــان 
داشــت: در هنــگام خریــد تمامــی محصــوالت غذایــی از جملــه 

ترشــیجات بــه برچســب نشــانگر رنگــی تغذیــه ای درج شــده 
ــد. ــه نمایی ــول توج ــب محص ــر روی برچس ب

حســینی اصــل در پایــان گفــت: توصیــه مــی شــود ترشــیجات 
را در ظــروف شیشــه ای نگهــداری کننــد و از نگهــداری ترشــی 

در ظــروف فلــزی بــه خصــوص آلومینیــوم خــودداری شــود.

ســالم تغذیــه 

کارشناس سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

مراقب سرکه      های تقلبی در ترشیجات باشید

تحقیقات نشان می دهد؛

قدرت حفاظتی رژیم غذایی 
مدیترانه ای در بیماران قلبی

 
ــه ای  ــی مدیتران ــم غذای ــب اســت کــه داشــتن رژی ــن مطل ــد بیانگــر ای تحقیــق جدی

ــی مــی شــود.  ــر شــدن عمــر بیمــاران قلب ــی ت موجــب طوالن
محققــان ایتالیایــی در تحقیقــی، حــدود 1200 بیمــار در ایتالیــا را بــه مــدت میانگیــن 
ــن مــدت فــوت  ــن بیمــاران در طــول ای ــر از ای ۷ ســال تحــت نظــر داشــتند. 20۸ نف

ــد. کردن
پژوهــش هــای بعــدی نشــان داد کاهــش ریســک مــرگ در ایــن افــراد عمدتــا ناشــی 
از مصــرف بیشــتر غذاهــای خاصــی در رژیــم غذایــی مدیترانــه ای بــوده اســت: میــوه، 

ماهــی، ســبزیجات،دانه هــای آجیلــی و روغــن زیتــون.
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــان، سرپرس ــی دی گائت ــر جیووان دکت
»پیــروی از رژیــم غذایــی مدیترانــه ای موجــب کاهــش ریســک مــرگ و میر، نــه تنها 

در جمعیــت عمومــی، بلکــه در بیمــاران مبتــا بــه حملــه قلبــی مــی شــود«.
وی در ادامــه مــی افزایــد: »مــرگ بــه هــر علتــی هــم در گــروه پیــروی کننــده از رژیم 
غذایــی مدیترانــه ای و هــم در گروهــی کــه بــه طــور متوســط از رژیــم غذایــی پیــروی 
کــرده بودنــد کاهــش یافــت، امــا کاهــش ایــن ریســک در گروهــی کــه فقــط از رژیــم 

غذایــی مدیترانــه ای پیــروی مــی کردنــد در حــدود 3۷ درصــد بــود«.

نخوردن مواد خوراکی تازه
 سالمت قلب را تهدید می کند

طبــق یــک تحقیــق جدیــد، عــدم دسترســی بــه مــواد خوراکــی تــازه موجــب افزایــش ریســک بــروز 
عائــم اولیــه بیمــاری قلبــی مــی شــود. 

ــواد  ــه م ــتر ب ــد دسترســی بیش ــی کنن ــوان م ــی میشــیگان عن ــد ول ــی گرن ــان دانشــگاه ایالت محقق
خوراکــی تــازه و ســالم تــر موجــب ترغیــب بــه پیــروی از رژیــم هــای غذایــی ســالم تــر شــده و در 

ــد. ــی ده ــر روی م ــر کمت ــروق کرون ــاک در ع نتیجــه، تشــکیل پ
جفــری وینــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »عــدم دسترســی بــه فروشــگاه 
هــای مــواد خوراکــی ســالم بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه چــرا ســاکنین ایــن مناطــق بیشــتر مبتا 

بــه بیمــاری قلبــی هســتند.
مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد کــه محدودیــت دسترســی بــه مــواد خوراکــی تــازه و وجــود رســتوران 
هــای فســت فــود در مناطــق ضعیــف با رژیــم غذایــی ناســالم مرتبــط بــوده و احتمــال تصلب شــریان 

زودهنــگام را افزایــش مــی دهــد.
در ایــن مطالعــه، محققــان بــا حضــور 5۹50 فرد بزرگســال بــه بررســی میزان نقــش قابلیت دسترســی 
محــدود بــه اماکــن تفریحــی، فروشــگاه هــای غذایــی ســالم، توانایــی پیــاده روی در منطقــه، و محیط 

هــای اجتماعــی بــر مراحــل اولیــه بــروز تصلــب شــریان پرداختند.
شــرکت کننــدگان بــرای تشــخیص میــزان تصلــب شــریان در عــروق شــان تحــت ســی تــی اســکن 
قــرار گرفتنــد. از بیــن شــرکت کننــدگان تحــت مطالعــه، ۸۶ درصــد در ســه مقطــع زمانــی متفــاوت 
دارای میــزان کلســیم در عــروق کرونــر خــود بودنــد. فواصــل زمانــی بــه طــور میانگیــن 3.5 ســال بین 

انــدازه گیــری هــا بــود.
داده هــا نشــان داد کاهــش دسترســی بــه فروشــگاه هــای غذایــی دوســتدار قلــب، تهدیــدی شــایع در 

رونــد پیشــرفت ســریع تــر تصلــب شــریان در افــراد میانســال و مســن محســوب مــی شــود.
محققــان دریافتنــد وجــود فروشــگاه هــای غذایــی ســالم در 1.5 کیلومتــری منــازل، تنهــا فاکتــور مهم 

کاهــش یــا ُکنــد کــردن رونــد پیشــرفت تشــکیل کلســیم در عــروق کرونر اســت.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 21 |  شماره 8 | مهر 95

ــواد  ــه م ــاز ب ــه نی ــت ک ــده ای اس ــو پیچی ــان عض ــز انس مغ
ــر دارد.  ــرد بهت ــرای عملک ــی ب ــذی متفاوت مغ

مطالعــات نشــان داده اســت کــه کمبــود مــواد مغــذی در ابتــا 
بــه اختــاالت روانشــناختی، زوال شــناختی ناشــی از ســن، و 

ــش دارد. ــدی نق ــاالت رش اخت
طبــق یافتــه هــای مطالعاتــی، افزایــش مصــرف مــواد مغــذی 
حفاظــت کننــده مغــز موجــب بهبــود ابعــاد مختلــف عملکــرد 
شــناختی نظیــر یادگیــری و حافظــه مــی شــود. در ادامــه به ۶ 
ــرای مغــز ســالم اشــاره  ویتامیــن و مــواد معدنــی ضــروری ب

مــی شــود.

)B1 1- تیامین )ویتامین
ویتامیــن گــروه B نقــش مهمــی در ســامت مغــز دارد. 
تیامیــن یکــی از ویتامیــن هــای گــروه B اســت کــه بــه وفــور 
ــن  ــن ویتامی ــود. ای ــی ش ــت م ــز یاف ــی و مغ ــت عصب در باف
نقــش مهمــی در هدایــت محــرک هــای عصبــی دارد. بعاوه 
فقــدان شــدید ایــن ویتامیــن مــی توانــد منجــر بــه ســندروم 
ــه  ــن حافظ ــال مزم ــندروم، اخت ــن س ــود؛ ای ــاکوف ش کورس
اســت کــه اغلــب در افــراد الکلــی و افــراد مبتــا بــه بیمــاری 

هــای نظیــر ایــدز مشــاهده مــی شــود.

)B9 2- اسید فولیک )ویتامین
اســید فولیــک بــه ترکیبــات متفاوتــی موســوم بــه فــوالت 
ــر  ــی نظی ــی مختلف ــواد خوراک ــق م ــاره دارد و از طری اش
ــی  ــت. نیم ــول اس ــل حص ــدس قاب ــه و ع ــفناج، مارچوب اس
از محــل ذخیــره ایــن ویتامیــن در کبــد اســت، بــه همیــن 
ــود  ــه کمب ــر ب ــد منج ــی توان ــد م ــه کب ــیب ب ــل، اس دلی
ــش  ــک نق ــید فولی ــود. اس ــدی B ش ــن کلی ــن ویتامی چندی
مهمــی در ســنتز اســیدهای آمینــه و تشــکیل بافــت عصبــی 

دارد. متابولیســم اســید فولیــک بــه شــدت وابســته بــه منبــع 
ســایر ویتامیــن هــای گــروه B اســت. کمبــود ایــن ویتامیــن 
ــدی در  ــکات رش ــروز مش ــا ب ــای B ب ــن ه ــایر ویتامی و س
ــر روی مــوش  کــودکان مرتبــط اســت. همچنیــن مطالعــه ب
ــرف  ــور مص ــه چط ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــن ه ــای مس ه
ــه  ــه مــدت ۸ هفتــه منجــر ب مکمــل هــای اســید فولیــک ب

ــود حافظــه شــدند. بهب

)C 3- اسید اسکوربیک )ویتامین
ــز،  ــروری در مغ ــن ض ــن ویتامی ــع ای ــل تجم ــن مح باالتری
مخصوصــا غــده هیپوفیــز، یافــت مــی شــود. مقادیــر بــاالی 
ایــن آنتــی اکســیدان قــوی در مرکبــات و ســبزیجات 
ــن  ــنتز دوپامی ــن C در س ــود. ویتامی ــی ش ــت م ــبز یاف س
ــم در  ــز ه ــا از مغ ــت، ام ــم اس ــی مه ــده عصب ــال دهن انتق
مقابــل فشــار اکسایشــی حفاظــت مــی کنــد. از آنجائیکــه این 
ویتامیــن در بــدن قابــل ذخیــره نیســت، الزم اســت کــه روزانه 
در حــدود ۹0mg از طریــق مصــرف مــواد خوراکــی بــه بــدن 

برســد.

4- کلسیم
کلسـیم از جمله مواد معدنـی ضروری برای عملکرد مغز سـالم 
اسـت. نقش محـوری به عنوان پیام رسـان سـلول عصبی ایفاء 
مـی کند. همچنیـن انتقـال عصب را تنظیـم کـرده و تحریک 
پذیـری عصبـی را کنتـرل مـی کنـد. میـزان پاییـن ایـن ماده 
معدنـی ضـروری معموال نادر اسـت چراکـه اسـتخوان ها منبع 

ذخیـره این مـاده معدنی به شـمار مـی آیند.

5- منیزیم
 B ــروه ــای گ ــن ه ــیاری از ویتامی ــل بس ــرای تبدی ــم ب منیزی

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت دارد. ب ــان اهمی ــال ش ــکال فع ــه ش ب
ــدون  ــی و ب ــه تنهای ــن ب ــل ویتامی ــوع مکم ــر ن ــرف ه مص
مصــرف منگنــز و ســایر مــواد معدنــی بیفایــده اســت چراکــه 
ترکیــب اینهــا عملکــرد مغــز را بهتــر می کننــد. یــک تحقیق 
ــم  نشــان مــی دهــد مدیریــت مصــرف مکمــل هــای منیزی
بــر روی مــوش هــای مســن موجــب بهبــود حافظــه کاری و 
بلندمــدت مــی شــود. منیزیــم در غشــای ســلولی بــرای انتقال 
محــرک هــا هــم مهــم اســت. وانگهــی بــرای پیشــگیری از 
تحریــک پذیــری سیســتم عصبی بــه مقادیــر ایــده آل منیزیم 
و کلســیم نیــاز اســت. کمبــود هــر یــک از اینهــا مــی توانــد 

منجــر بــه مشــکات عصبــی شــود.

6- زینک )روی(
زینــک بــا مقادیــر بــاال در نــورون هــای حــاوی زینــک کــه 
ــود دارد.  ــوند، وج ــی ش ــت م ــز یاف ــش مغ ــرا در پی منحص
دانشــمندان نمــی داننــد زینــک چــه نقشــی در حفظ ســامت 
ــناختی  ــای روانش ــایی ه ــا نارس ــود آن ب ــا کمب ــز دارد، ام مغ
ــال، تغییــر  ــه عنــوان مث و عصــب شــناختی مرتبــط اســت. ب
ــر  ــون و آلزایم ــاری پارکینس ــک در بیم ــادل زین ــت تع در حال
مشــاهده مــی شــود. مــواد خوراکــی مملــو از زینــک شــامل 

تخــم کدوتنبــل، گوشــت گوســاله، و میگــو اســت.

ویتامین های تقویت کننده قدرت مغز را بشناسید

ســالم تغذیــه 

فایده چای سبز 
در پیشگیری از 

پارگی عروق بدن
طبــق یافتــه هــای مطالعاتــی، چــای ســبز از 
بــروز یــک وضعیــت مرگبــار در عــروق اصلــی 

بــدن پیشــگیری مــی کنــد. 
تیــم تحقیــق دانشــگاه کیوتــو ژاپــن دریافتــه انــد مصــرف چــای ســبز مانــع از بــروز پارگــی 
آئــورت شــکمی کــه وضعیتی خطرنــاک و مرگبــار بــوده و شــرایطی اســت کــه در آن، عروق 

اصلــی بــدن بیــش از انــدازه کشــیده شــده و متــورم مــی شــوند، پیشــگیری مــی کنــد.
محققــان دریافتنــد پلــی فنــول چــای ســبز کــه مولفــه اصلــی چــای ســبز بشــمار مــی ایــد 

مــی توانــد بــه پیشــگیری از پارگــی آئــورت شــکمی کمــک کنــد.
در ایــن مطالعــه تیــم تحقیــق، مــوش هــا را بــا آنزیــم های کــه موجــب بــروز پارگــی آئورت 
شــکمی مــی شــد، تحــت عمــل قــرار دادنــد و دریافتنــد ایــن شــرایط در مــوش هــای کــه 

پلــی فنــول چــای ســبز نوشــیده بودنــد بــه مراتــب کمتــر بــروز کــرده بــود.
کنجــی میناکاتــا، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »از آنجائیکــه پارگــی آئورت 
ــان هــم  ــدون درم ــد. ب ــی مان ــی م ــدارد، معمــواًل ناشــناخته باق ــی ن ــچ عامت شــکمی هی

معمــوال در 50 درصــد مواقــع منجــر بــه مــرگ مــی شــود.«
بـه گفتـه محققان، نوشـیدن چای سـبز موجـب کاهش التهـاب و تولید بیشـتر االسـتین می 
شـود؛ اینهـا دلیل اصلی بـروز پارگی آئورت شـکمی و همچنیـن پارگی دیواره عروق هسـتند.
ــروز ســرطان،  ــد از ب ــی توان ــد کــه نوشــیدن چــای ســبز م ــی نشــان داده ان ــات قبل مطالع

ــد. ــاب و اکســایش پیشــگیری کن ــی، الته ــاری هــای قلب بیم

مطالعــه نشــان مــی دهــد هــر چقــدر میــزان 
آلــرژی غذایــی در یــک کــودک بیشــتر باشــد، 
ــه آســم بیشــتر خواهــد  ــای او ب احتمــال ابت

ــود.  ب
طبــق یافتــه هــای تحقیقاتــی پزشــکان 
بیمارســتان کــودکان فیادلفیــا، اصلــی تریــن 
آلــرژی هــای غذایــی مربــوط بــه آلــرژی بــه 
ــادام زمینــی، شــیر و تخــم مــرغ اســت کــه  ب
کــودکان را در معــرض آســم و التهــاب مخــاط 

ــرار مــی دهــد. بینــی ق
ــات  ــل گزارش ــی تحلی ــه، بررس ــن مطالع ای
ــون  الکترونیــک ســامت بیــش از یــک میلی
کــودک شــهری و حومــه شــهری ایــن 
بیمارســتان از ســال 2001 تــا 2015 بــود.

ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــات را ب ــان گزارش محقق
ــودک  ــکل از 2۹,۶۶2 ک ــروه متش ــد: گ کردن
ــه طــور مــداوم در 5 ســال اول زندگــی  کــه ب
شــان تحــت نظــر بودنــد و گــروه متشــکل از 
333,200 کــودک و نوجــوان کــه حداقــل بــه 

ــد. ــاه تحــت نظــر بودن مــدت 12 م

محققــان دریافتنــد کــودکان مبتــا بــه آلرژی 
ــم و  ــه آس ــا ب ــرض ابت ــیار در مع ــی بس غذای
التهــاب مخــاط بینــی آلرژیــک قــرار داشــتند.

ــق، در  ــم تحقی ــان اســپرگل، عضــو تی جانات
ــی  ــورد بیماران ــد: »در م ــاره مــی گوی ــن ب ای
ــخیص  ــی تش ــرژی غذای ــه آل ــا ب ــه مبت ک
داده شــدند 35 درصــد مبتــا بــه آســم 
ــوع  ــن ن ــه چندی ــا ب ــاران مبت ــدند و بیم ش
آلــرژی غذایــی، در معــرض ریســک بــاالی 
ــودکان  ــا ک ــه ب ــم در مقایس ــه آس ــا ب ابت
ــرار  ــی ق ــرژی غذای ــوع آل ــه یــک ن ــا ب مبت

ــتند.« داش
ــاران  ــد از بیم ــان، 35 درص ــه محقق ــه گفت ب
مبتــا بــه الــرژی غذایــی مبتــا بــه التهــاب 

ــد. ــک بودن ــی آلرژی ــاط بین مخ
ــم و  ــن آس ــد ای ــی ده ــان م ــات نش مطالع
ــودکان  ــک در ک ــی آلرژی ــاط بین ــاب مخ الته
ــر  ــا دو براب ــی تقریب ــرژی غذای ــه آل ــا ب مبت
میــزان یافــت شــده در جمعیــت عمومــی 

ــت. اس

ابتال به آسم در کودکان گرفتار 
آلرژی غذایی بیشتر است
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مطالعــات نشــان مــی دهــد بالــه هــا و گوشــت کوســه ماهــی 
حــاوی مقادیــر بــاالی نوروتوکســین هــای مرتبــط بــا بیمــاری 

آلزایمــر اســت. 
ــد  ــه ای جدی ــکا در مطالع ــی آمری ــگاه میام ــمندان دانش دانش
ــا  ــط ب ــواد ســمی مرتب ــی از م ــه غلظــت باالی ــد ک ــه ان دریافت
بیمــاری هــای عصبــی در بالــه هــا و ماهیچــه هــای 10 گونــه 

ــود دارد. ــی وج ــه ماه کوس
تیم تحقیق در این مطالعه، باله ها و نمونه های بافت ماهیچـه ای 10 
گونه کوسـه ماهی یافت شـده در اقیانوس آرام و اطلـس را از لحاظ 
β-N-methylamino- غلظـت دو ماده سـمی جیـوه و

L-alanine )BMAA( بررسـی کردند.

ــی  ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــاش، سرپرس ــورا م دب
گویــد: »مطالعــات اخیــر ارتبــاط بیــن BMAA بــا بیمــاری 
هــای عصبــی نظیــر آلزایمــر و اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک 

)ALS( را نشــان داده انــد.«
 BMAA بــه گفتــه محققــان در حالیکــه هــم جیــوه و هــم
بــرای ســامت پرخطــر هســتند، همــراه بــا هــم ممکن اســت 

دارای تاثیــرات ســمی قــوی تــری نیــز باشــند.
محققــان بــا آزمایشــات انجــام شــده دریافتــه انــد کــه غلظــت 
جیــوه و BMAA در بالــه هــا و ماهیچــه هــای تمامــی انــواع 
کوســه هــا بــه قــدری هســت کــه تهدیــدی بــرای ســامت 

انســان تلقــی شــود.

مـاش در ایـن بـاره مـی گویـد: »نتایج مـا بیانگر ایـن موضوع 
اسـت که انسـان هـای کـه از بخش های کوسـه ماهـی نظیر 
بالـه، گوشـت و غضـروف آن اسـتفاده مـی کننـد در معـرض 

ریسـک ابتا بـه بیماری هـای عصبـی قـرار دارند.«

ســالم تغذیــه 

 جدیدتریـن تحقیـق محققان نشـان مـی دهد که چگونـه رژیم 
غذایـی مـی تواند بر ریسـک ابتـا به سـرطان تاثیر گـذارد. 

محققــان در تحقیقــی بــا عنــوان »رژیــم غذایــی ضدســرطان« 
بــه نــکات مهمــی در کاهــش ریســک ســرطان از طریــق رژیم 

غذایــی اشــاره مــی کننــد.

1. تمامی ماهی ها خاصیت یکسان ندارند
غــذای دریایــی یکــی از غذاهــای ســالمی اســت کــه مــی توان 
بــه طــور مرتــب مصــرف کــرد. ماهــی مملــو از پروتئیــن هــای 
ــگا-۶  ــگا-3 و اُم ــر اُم ــوب نظی ــای خ ــی ه ــه چرب ــوم ب موس
اســت و نســبت بــه ســایر انــواع گوشــت هــا از کالــری کمتــری 

برخــوردار اســت.
امــا دیوید خیــات، نویســنده مطالعــه رژیــم غذایی ضدســرطان، 
ــوه،  ــری جی ــل مقادی ــا حام ــر ماهــی ه ــه اکث ــد اســت ک معتق
ــا  ــتند. تنه ــرطان زا هس ــای س ــده ه ــایر آالین ــرب، و س س
ــان  ــه زن ــکا ب ــارداری آمری ــن ب ــوه، انجم ــود جی ــل وج ــه دلی ب
ــای  ــه ه ــی گون ــرف برخ ــه مص ــد ک ــی کن ــه م ــاردار توصی ب
ــه حداقــل برســانند. از  ــوده هســتند ب ماهــی را کــه احتمــاال آل
اینــرو محققــان بــرای دور مانــدن از جیــوه، پرهیــز از مصــرف 
شمشــیرماهی، ســالمون و تــن را توصیــه مــی کننــد و در عوض 
خــوردن بیشــتر ماهــی بــاس )نوعــی ماهــی خــاردار دریایــی(، 

ــد. ســاردین و میگــو را پیشــنهاد مــی کنن

2- گوشت گاو را نباید دشمن سالمت تلقی کرد
هماننــد بــاور مربــوط بــه ماهــی، ایــن فرضیــه همــه گیــر وجود 

دارد کــه گوشــت قرمــز ناســالم بــوده و دارای خاصیت ســرطان 
زایــی اســت.

ــت  ــرف گوش ــه مص ــات قاطعان ــی مطالع ــه برخ ــا وجودیک ب
قرمــز را بــه افزایــش ریســک انــواع مشــخصی ســرطان نظیــر 
ســرطان هــای روده و پروســتات ربــط مــی دهنــد، امــا هنــوز 
ــرف  ــوع مص ــت. ن ــز اس ــام آمی ــه ابه ــناد مربوط ــواهد و اس ش
ــه  ــه در فرانس ــت: درحالیک ــاوت اس ــورها متف ــت در کش گوش
گوشــت گوســاله کــم چــرب بــوده و مــردم ایــن کشــور خیلــی 
ــد، در  ــی کنن ــاله مصــرف م ــه گوشــت گوس ــا مضایق ــم و ب ک
آمریــکا گوشــت گوســاله بســیار چــرب بــوده و حــاوی کالــری 
بیشــتری اســت. همچنیــن مــردم آمریــکا در خــوردن گوشــت 

ــد. ــی کنن ــاده روی م زی
ــک  ــر ریس ــب تغیی ــز موج ــت قرم ــت گوش ــوع پخ ــاوه ن بع
ــردن  ــاب ک ــا کب ــردن ی ــل ک ــود. گری ــی ش ــرطان در آن م س
ــد. ــی ده ــش م ــی آن را افزای ــرطان زای ــک س ــت ریس گوش

ــامت  ــرای س ــاله ب ــت گوس ــان، گوش ــه محقق ــه گفت ــا ب ام
ــا پخــت  ــرب، ب ــم چ ــای ک ــرش ه ــر ب ــاک نیســت. اگ خطرن
مناســب و بــا اعتــدال مصــرف شــود، مــی توانــد بخشــی از یک 
رژیــم غذایــی متعــادل باشــد. گوشــت مــرغ هــم منبــع خــوب 
غذایــی اســت کــه هیــچ ریســک مشــخصی از ســرطان نــدارد.

3. باور غلط در مورد روغن ها
بــه گفتــه خیــات، هیــچ ســند محکمــی وجــود نــدارد کــه هــر 
ــد موجــب کاهــش  ــی توان ــی م ــا گیاه ــی ی ــن ماه ــوع روغ ن
ــواده  ــون خان ــوارد همچ ــی م ــود. در برخ ــرطان ش ــک س ریس

روغــن هــای اُمــگا بدســت آمــده از ماهــی تاثیــر عمیــق مثبتی 
بــر بــدن دارنــد. همچنیــن گاهــی اوقــات مــردم بــا داغ کــردن 
بیــش از حــد زیــاد روغــن و فــرآوری بیــش از انــدازه آن، ایــن 

مــاده غذایــی را تبدیــل بــه عنصــری ســرطان زا مــی کننــد.
چربــی هــا بخــش مهمــی از رژیــم غذایــی مــا بــوده و نبایــد از 
آنهــا غافــل شــد. همچنیــن هنــوز مصــرف چربــی هــای پلــی 
ــادل  ــه از تع ــت ک ــددی اس ــامت متع ــد س ــباع دارای فوای اش
بهتــر کلســترول تــا تامیــن مــواد مغــذی نظیــر ویتامیــن E را 

دربرمــی گیــرد.

4. سبزی ها و میوه های رنگی
میـوه ها و سـبزیجات همچنان سـالم ترین و کارآمدترین شـیوه 
های کنترل ریسـک سـرطان تلقـی می شـوند اما تفـاوت های 
متمایـزی در نحـوه عملکرد آنهـا وجـود دارد. به گفتـه محققان 
بسـیاری از مولکـول های ضدسـرطان در ایـن مـواد خوراکی از 

طریـق رنگدانـه های آن قابل تشـخیص اسـت.
میــوه هــا وســبزیجات قرمــز نظیــر گوجــه فرنگــی حــاوی آنتی 
ــای  ــیانین ه ــا و آنتوس ــول ه ــتند؛ فن ــن هس ــیدان لیکوپ اکس
ــد از مــا در  ــری مــی توانن بنفــش یافــت شــده در انگــور و بلوب
مقابــل ســرطان روده و کبــد محافظــت کننــد؛ و آنتی اکســیدان 
ــه در ســبزیجات ســفیدرنگ  ــه آلیســین ک دیگــری موســوم ب

نظیــر پیــاز و ســیر یافــت مــی شــود.
همچنیــن نحــوه آمــاده ســازی و خــوردن ایــن مــواد خوراکــی 
هــم مــی توانــد بــر فوایــد ســامت آن تاثیــر داشــته باشــد. بــه 
عنــوان مثــال، ســیر بایــد قبــل از مصــرف پوســت کنده شــده و 
لــه شــود تا بــه هنــگام پخــت آیســین آن بــه خوبــی آزاد شــود. 
ــن  ــتر لیکوپ ــزان بیش ــه از می ــی نپخت ــه فرنگ ــن گوج همچنی

برخــوردار اســت.
مـواد شـیمیایی نظیـر آفـت کـش ها هم کـه بـر روی میـوه ها 
و سـبزیجات نشسـته باقـی مـی ماننـد، باید با شسـتن و دسـت 

کشـیده شـدن بر روی پوسـت شـان بـه خوبـی از بیـن بروند.
بــه گفتــه محققــان، عمدتــا ریســک ســرطان بــه دســت خــود 
مــا و بــه واســطه عفونــت هــای ویروســی و عوامــل ارثــی بــه 
مــا منتقــل مــی شــوند. رژیــم غذایــی تنهــا مســئول 20 درصــد 
ــن  ــزرگ تری ــان ب ــن ریســک اســت. تنباکــو همچن ــروز ای از ب

عامــل ســرطان زاســت.
در مجمــوع تحــرک داشــتن، پرهیــز از چاقــی، و انتخــاب یــک 
رژیــم غذایــی متنــوع راهــکار اصلــی پیشــگیری از ســرطان و 

حفــظ ســامت اســت.

ارتباط مصرف گوشت کوسه ماهی و ابتال به آلزایمر

رعایت ۴ نکته غذایی ریسک ابتال به سرطان را کاهش می دهد
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ارتباط رژیم غذایی 
غربی و افزایش ریسک 

ابتال به آلزایمر
مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد فاکتورهــای پرخطــر ابتــا به 

آلزایمــر بــا پیــروی از رژیــم غذایــی غربــی مرتبــط هســتند. 
ــس )زوال  ــه دمان ــد از نمون ــا ۸0 درص ــر ۶0 ت ــاری آلزایم بیم
عقــل( در سراســر جهــان را شــامل مــی شــود و معمــوال عائم 

ــه مــرور زمــان تشــدید مــی شــود. آن ب
ــچ درمــان و داروی قطعــی  طبــق اعــام انجمــن آلزایمــر، هی
بــرای توقــف پیشــرفت ایــن بیمــاری وجــود نــدارد. اما یــک راه 
کاهــش ریســک ابتــا بــه زوال عقــل مــی توانــد رژیــم غذایی 

باشــد.
مطالعــه جدیــد محققــان آمریکایــی آشــکار ســاخته اســت کــه 
رژیــم غذایی غربــی ارتباط چشــمگیری بــا فاکتورهــای پرخطر 
آلزایمــر دارد. رژیــم غذایــی غربــی مملــو از گوشــت، شــیرینی 

جــات، و محصــوالت لبنــی پرچــرب هســتند.
ــی  ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــت، سرپرس ــام گرن ویلی
گویــد: »کاهــش مصــرف گوشــت مــی توانــد بــه شــکل قابــل 
توجهــی موجــب کاهــش ریســک بیمــاری آلزایمــر و همچنین 
چندیــن نــوع ســرطان، دیابــت نــوع2، ســکته و احتمــاال 

ــود.« ــوی ش ــن کلی ــاری مزم بیم
طبــق ایــن مطالعــه، هــر فــرد در آمریــکا در حــدود 4 درصــد در 
معــرض ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر قــرار دارد کــه در مقایســه 
ــد،  ــر، هن ــا، مص ــیلی، کوب ــل، ش ــورهای برزی ــردم کش ــا م ب
ــک  ــا ریس ــریانکا ب ــی و س ــره جنوب ــه، ک ــتان، نیجری مغولس

ــتند. ــرو هس ــری روب باالت
ــی در  ــور مهم ــاال فاکت ــی احتم ــی غرب ــم غذای ــای رژی الگوه

ــت. ــکا اس ــل در آمری ــک زوال عق ــش ریس افزای
همچنیــن مطالعــات قبلــی نشــان مــی دهــد زمانیکــه مــردم 
ــه  ــی شــان را از مصــرف غذاهــای ســنتی ب ــم غذای ــن رژی ژاپ
غذاهــای غربــی تغییــر دادنــد، بیمــاری آلزایمــر هــم از 1 درصد 
ــت. ــش یاف ــه ۷ درصــد در ســال 200۸ افزای در ســال 1۹۸5 ب

گرنــت در ادامــه عنــوان مــی کنــد: »شــواهد بدســت آمــده از 
مطالعــات مشــاهده ای و اکولوژیکــی نشــان مــی دهــد الگــوی 
ــت در  ــاالی گوش ــزان ب ــوص می ــی، بخص ــی غرب ــم غذای رژی
ــاری  ــه بیم ــا ب ــا ریســک ابت ــوی ای ب ــاط ق ــم، ارتب ــن رژی ای

ــن دیگــر دارد.« ــاری مزم ــن بیم آلزایمــر و چندی

ــی  ــی م ــن ماه ــای روغ ــول ه ــان، کپس ــه محقق ــه گفت ب
تواننــد موجــب از بیــن رفتــن تاثیــرات مضــر رژیــم غذایــی 

چــرب شــوند. 
ــر  ــل ب ــان دانشــگاه ســائوپائولو برزی ــد محقق ــه جدی مطالع
روی مــوش هــا آشــکار ســاخته اســت کــه مکمــل روغــن 
ماهــی مــی توانــد تاثیــرات مضــر رژیــم غذایــی پرچــرب را 

ــد. برگردان
مطالعــه جدیــد ویژگــی هــای ســودمند ایــن قــرص هــا را 
اثبــات کــرده و نشــان مــی دهــد کــه ایــن مکمــل هــا مــی 
ــوع2 در انســان  ــت ن ــی و دیاب ــد در پیشــگیری از چاق توانن
هــا موثــر باشــند، اگرچــه هنوز بایــد آزمایشــات بیشــتری در 

ایــن زمینــه انجــام شــود.
ــق، در  ــم تحقی ــت تی ــو-واله، سرپرس ــل آلونس ــا ایزاب ماری
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــق م ــد: »تحقی ــی گوی ــاره م ــن ب ای
مکمــل هــای روغــن ماهــی ممکــن اســت در کنــار ســایر 
شــیوه هــای پیشــگیرانه بــرای مقاومــت انســولین و چاقــی 

ــوند.« ــع ش ــتفاده واق مورداس
ــه مــوش  ــه روغــن ماهــی را ب ــه مــدت 4 هفت ــان ب محقق
هــای کــه رژیــم غذایــی پرچــرب داشــتند، دادنــد. ســپس 
محققــان نمونــه هــای چربــی بــدن مــدل هــای حیوانــی 
را جمــع آوری کــرده و مــورد بررســی قــرار دادنــد و آنهــا را 
بــا مــوش هــای دارای رژیــم غذایــی پرچــرب کــه مکمــل 

روغــن ماهــی مصــرف نکــرده بودنــد مقایســه کردنــد.
ــی و  ــر چرب ــم، ذخای ــر متابولیس ــذار ب ــای تاثیرگ فاکتوره
ــد. ــی ش ــری و بررس ــدازه گی ــم ان ــولین ه ــت انس مقاوم

ــر  ــات ب ــن تحقیق ــه ای ــو-واله، از آنجائیک ــه آلونس ــه گفت ب
روی مــوش هــا انجــام شــده اســت ممکــن اســت همــان 
ــات  ــد و تحقیق ــته باش ــان نداش ــر روی انس ــرات را ب تاثی

ــت. ــاز اس ــئله نی ــن مس ــخیص ای ــرای تش ــتری ب بیش
قــرص هــای روغــن ماهــی مکمــل هــای رژیمــی متداولی 
هســتند کــه فوایــد متعــدد آنها شــناخته شــده اســت. ســال 
ــی  ــن ماه ــگیرانه روغ ــرات پیش ــان تاثی ــته، محقق گذش
ــک  ــرض ریس ــه در مع ــی ک ــراد جوان ــی از اف ــر گروه را ب

ــد. ــات کردن ــد اثب شــیزوفرنی بودن
روغــن ماهــی حــاوی چربــی اُمــگا-3 قدرتمنــدی موســوم 
ــوع  ــن ن ــی ای ــور طبیع ــه ط ــدن ب ــت. ب ــه DHA اس ب
اُمــگا3 را تولیــد نمــی کنــد از اینــرو مصــرف آن از طریــق 

ــت اســت. ــز اهمی ــا حائ ــی و مکمــل ه ــم غذای رژی

تاثیر مکمل روغن ماهی در
 پیشگیری از چاقی و دیابت

ســالم تغذیــه 

مضرات »رژیم غذایی کاری اجتماعی«/
۱۷ میلیون مرگ قلبی

محققان می گویند رژیم غذایی موسوم به »رژیم غذایی کاری اجتماعی« مضرات زیادی برای قلب به همراه دارد. 
بـه گفته محققان دانشـکده پزشـکی آیسـان نیویورک سـیتی در دنیـای تجاری امـروز و سـفرهای متوالی و بـدون توقف که 
مصـرف غذاهای سـالم خانگـی جایش را به مصـرف غذاهای جاده ای داده اسـت، ریسـک ابتا به تصلب شـریان هـم رو به 

افزایش اسـت.
رژیـم غذایی متداول کاری امروز مملو از گوشـت قرمز، نوشـیدنی های قندی، اسـنک های فرآوری شـده و مشـروبات الکلی 

اسـت. این نوع رژیم غذایی مضرات سـنگینی برای سـامت قلـب دارد.
دکتـر ولنتاین فاسـتر، عضـو تیم تحقیـق، در این باره می گویـد: »ما دریافتیـم رژیم غذایـی کاری اجتماعی بیـش از هر رژیم 

غذایـی دیگری موجب افزایش ریسـک ابتـا به بیماری هـای قلبی-عروقی می شـود.«
حتی محققان دریافته اند این نوع رژیم غذایی به مراتب بدتر از رژیم غذایی موسوم به »رژیم غذایی غربی« است.

فاسـتر در ادامـه عنـوان مـی کند: »ایـن رژیـم غذایـی کاری حقیقتا رژیم بدی اسـت. موجب سـفت شـدن عروق شـده و به 
شـدت در ریسـک ابتا بـه بیمـاری قلبی-عروقی، قاتل شـماره یـک جهان، نقـش دارد.«

طبـق اعام انجمـن قلب آمریکا، تصلب شـریان ناشـی 
از تشـکیل پـاک در عـروق اسـت کـه ریسـک لختـه 
شـدن خون، حملـه قلبـی و سـکته را افزایش مـی دهد. 
بیمـاری قلبـی عروقی سـاالنه موجب مرگ بیـش از 1۷ 

میلیـون نفـر در دنیا می شـود.
بـرای کاهـش ایـن ریسـک، انجمـن قلـب آمریـکا بـر 
کاهش مصرف گوشـت قرمز و شـیرینی جات و مصرف 
بیشـتر میـوه، سـبزیجات، غـات کامـل سـبوس دار، 
محصوالت لبنـی کم چـرب، ماهی و مرغ بدون پوسـت 

و مغزیجـات آجیلـی تاکیـد مـی کند.
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فایده ماهی های چرب 
بر سالمت چشم بیماران دیابتی

بــه گفتــه محققــان، مصــرف دو وعــده ماهــی در هفتــه بــرای کاهــش ریســک نابینایــی در 
افــراد دیابتــی کافــی اســت. 

»رتینوپاتــی دیابتــی« یــک مشــکل جــدی و حــاد دیابــت نــوع2 اســت کــه بــه دلیــل کاهش 
تامیــن خــون بــرای شــبکه چشــم ایجــاد مــی شــود. بــه گفتــه آلیکــس ســاال-ویا، ایــن 

وضعیــت متــداول تریــن علــت نابینایــی مرتبــط بــا دیابــت اســت.
ــکل از  ــان متش ــی ش ــی کل ــم غذای ــه رژی ــی ک ــر بیماران ــق ب ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
غذاهــای عمدتــا کــم چــرب یــا گیاهــی بــود تمرکــز کردنــد. تیــم تحقیــق دریافــت افــرادی 
کــه حداقــل دو وعــده ماهــی چــرب در هفتــه مصــرف مــی کردنــد در مقایســه با کســانی که 
رژیــم غذایــی شــان حــاوی ماهــی کمتــری بــود از ریســک پاییــن تــر ابتــا بــه رتینوپاتــی 

دیابتــی برخــوردار بودنــد.
در ایـن تحقیق، شـرکت کنندگان به سـه گـروه رژیم غذایی تقسـیم شـدند: رژیـم غذایی کم 
چـرب؛ رژیـم غذایی مدیترانه ای همـراه با روغن زیتون تصفیه نشـده؛ و رژیـم غذایی مدیترانه 

ای همـراه بـا مصـرف روزی 30 گرم گردو، فنـدق و بادام غنـی از اُمگا-3.

محققان دریافتند افراد گروه دوم شاهد کاهش ریسک ابتا به نابینایی بودند.
ــه مــدت 5 ســال  همچنیــن محققــان عــادت مصــرف غذاهــای دریایــی در ایــن افــراد را ب
پیگیــری کردنــد. نتیجــه مطالعــات آن بــود افــرادی که بــه طــور منظــم 500 میلیگــرم در روز 
ــد )معــادل دو وعــده ماهــی چــرب در هفتــه( 4۸  اســید چــرب امــگا-3 مصــرف مــی کردن

درصــد کمتــر در معــرض ابتــا بــه رتینوپاتــی دیابتــی قــرار داشــتند.
ــزان  ــی روی مــی دهــد کــه می ــه ســاال-ویا، کاهــش التهــاب سیســتماتیک زمان ــه گفت ب

ــد. ــی یاب ــش م ــگا-3 افزای اُم

فواید پرتقال در پیشگیری از
 بیماری های قلبی و دیابت

مطالعــات نشــان مــی دهــد مصــرف بیشــتر مرکبــات نظیــر لیمــو و پرتقــال مــی توانــد بــه حفظ 
ســامت و همچنیــن پیشــگیری از تاثیــرات مضــر ناشــی از چاقــی کمــک کند. 

مرکبــات حــاوی مقادیــر زیــادی از آنتــی اکســیدان های گــروه موســوم بــه فاوانون ها هســتند. 
زمانیکــه انســان هــا رژیــم غذایــی پرچــرب مصــرف مــی کننــد مقــداری چربــی در بــدن شــان 
تجمــع پیــدا مــی کنــد. ســلول هــای چربــی انــواع اکســیژن واکنشــی بیشــتری را تولیــد مــی 
کننــد کــه مــی توانــد در فراینــدی موســوم بــه فشــار اکسایشــی بــه ســلول ها آســیب برســانند.

ــه  ــا ب ــراد چــاق موجــب ریســک ابت ــا التهــاب موجــود در اف ــن فشــار اکسایشــی همــراه ب ای
ــی شــود. ــت م ــدی و دیاب ــاری کب ــی، بیم ــاری قلب بیم

پائــوال فریــرا، عضــو تیــم تحقیــق از دانشــگاه اســتادول پالیســتا برزیــل، در ایــن بــاره مــی گوید: 
ــرای  ــات ب ــای مرکب ــون ه ــم از فاوان ــی توانی ــده م ــه در این ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــج م »نتای
پیشــگیری یــا بــه تاخیــر انداختــن بیمــاری هــای مزمــن ناشــی از چاقــی در انســان هــا اســتفاده 

کنیــم.«
ــا شــاهد کاهــش وزن ناشــی از مصــرف  ــه م ــن مطالع ــد: »در ای ــوان مــی کن ــه عن وی در ادام

ــم.« ــات نبودی مرکب
بــه گفتــه محققــان، حتــی بــدون کاهــش وزن، میــوه هــای خانــواده مرکبــات مــی تواننــد بــا 
ــای ناشــی از ســایر  ــد و کاهــش ریســک ه ــه کب ــر ب کاهــش فشــار اکسایشــی، آســیب کمت

ــد. ــه حفــظ ســامت کمــک کنن ــی، ب ــا چاق ــط ب بیمــاری هــای مرتب

ســالم تغذیــه 

ــه  ــی مدیتران ــم غذای ــا رژی ــه تنه ــان، ن ــه محقق ــق یافت طب
ــر  ــد ب ــه ای مــی توان ای بلکــه ســبک زندگــی کامــا مدیتران

ــذارد.  ــر گ ــی تاثی ــامت روان س
ــد شــرکت  ــی ده ــپانیایی نشــان م ــان اس ــای محقق ــه ه یافت
ــوه و  ــار از می ــی سرش ــم غذای ــه رژی ــه ک ــدگان در مطالع کنن
ــتر ورزش  ــن بیش ــد و همچنی ــی کردن ــرف م ــبزیجات مص س
کــرده و اجتماعــی بودنــد، در مقایســه بــا ســایر افــرادی کــه از 
ــر در معــرض  ــد کمت ــروی نمــی کردن ــن ســبک زندگــی پی ای

ــرار داشــتند. ــه افســردگی ق ــا ب ابت
بـه گفتـه این محققـان، مطالعـات قبلـی ارتبـاط بین پیـروی از 
رژیـم غذایـی مدیترانـه ای یا سـایر الگوهـای رژیمی سـالم را با 
کاهـش ریسـک ابتا بـه افسـردگی نشـان داده اند. امـا مطالعه 
جدیـد برای اولین بـار ارتباط بین سـبک زندگی کامـا مدیترانه 
ای و فراتـر از رژیـم غذایـی را با افسـردگی بررسـی کرده اسـت.

در ایــن مطالعــه محققــان از 11,۸00 فــرد اســپانیایی در مــورد 

ــزان ورزش و  ــد، می ــی خورن ــول م ــور معم ــه ط ــه ب ــه ک آنچ
مــدت زمــان ســپری کــردن بــا دوســتان شــان را ســوال کردند 
تــا بــه طــور دقیــق میــزان پیــروی ایــن افــراد از ســبک زندگی 

مدیترانــه ای را ارزیابــی کننــد.
ــی  ــبک زندگ ــروی از س ــزان پی ــاس می ــر اس ــراد را ب ــا اف آنه
ــه  ــانی ک ــد: کس ــیم کردن ــروه تقس ــه گ ــه س ــه ای ب مدیتران
ــتند؛  ــه ای داش ــی مدیتران ــبک زندگ ــروی را از س ــترین پی بیش
کســانی کــه بــه طــور متوســط از ایــن ســبک زندگــی پیــروی 
مــی کردنــد؛ و کســانی کــه حداقــل میــزان پیــروی را داشــتند.

ــه  ــا دریابنــد ب ســپس محققــان آنهــا را تحــت نظــر داشــتند ت
ــا  ــداد از آنه ــه تع ــد، چ ــال بع ــول ۸.5 س ــن در ط ــور میانگی ط

ــه افســردگی شــدند. ــا ب مبت
محققــان دریافتنــد تــا پایــان مــدت مطالعــه، ۸0۶ نفــر مبتــا 
ــرادی  ــد اف ــه افســردگی تشــخیص داده شــدند. آنهــا دریافتن ب
ــبک  ــروی از س ــزان پی ــترین می ــه بیش ــدای مطالع ــه در ابت ک
ــه  ــانی ک ــا کس ــه ب ــتند در مقایس ــه ای را داش ــی مدیتران زندگ
کمتریــن میــزان پیــروی را داشــتند 50 درصــد کمتــر مبتــا به 

ــدند. ــخیص داده ش ــردگی تش افس

تاثیر سبک زندگی مدیترانه ای بر کاهش افسردگی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 25 |  شماره 8 | مهر 95

ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه عل عضــو هیئــت علمــی گــروه تغذی
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود نیمــی از مــردم ایــران درگیر 
ــا ایــن حــال ۷ اســتان  اضافــه وزن و چاقــی هســتند، گفــت: ب

کشــور بــا مســئله ناامنــی غذایــی روبــرو هســتند. 
ابوالقاســم جزایــری در نشســت خبــری دومیــن کنگــره 
ــی  ــم درمان ــه و رژی ــره تغذی ــن کنگ ــی و چهاردهمی بین الملل
بــا اشــاره بــه میــزان بــاالی چاقــی در کشــور، افــزود: در حــال 
ــی و  ــاله چاق ــا مس ــران ب ــردم ای ــد م ــدود 50 درص ــر ح حاض
اضافــه ورزن مواجــه هســتند و چاقــی یــک بیمــاری و عامــل 
ــر  ــون و دیگ ــد خ ــار و قن ــت، فش ــه دیاب ــا ب ــرای ابت ــط ب خ
بیماریهــا بــه شــمار مــی رود بنابرایــن پیشــگیری از ایــن مســاله 

ــت. ــم اس ــیار مه ــه بس ــوع تغذی ــه موض ــه ب ــق توج از طری
وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص اظهــارات معــاون وزیــر 
بهداشــت مبنــی بــر وجــود ناامنــی غذایــی در 30 درصــد مــردم 
کشــور، گفــت: ناامنــی غذایــی در برخــی از اســتان های کشــور 
وجــود دارد و طبــق تعریــف، امنیــت غذایــی شــامل دسترســی 

بــه غــذای ســالم و جامــع اســت.
عضــو گــروه تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اشــاره 
ــور  ــتان کش ــد در ۷ اس ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ــه اینک ب
ناامنــی غذایــی شــدید اســت، گفــت: وزارت کشــاورزی و 
ــد  ــی را م ــوع برنامه های ــن موض ــی ای ــت بررس ــت جه بهداش

ــد. ــرار داده ان ــر ق نظ
جزایری از سیســتان و بلوچســتان، کرمان، خوزســتان و خراسان 
جنوبــی بــه عنــوان تعــدادی از اســتانها کــه بــا ناامنــی غذایــی 
ــه  ــه آن معناســت ک ــن ب ــت: ای ــرد و گف ــام ب ــرو هســتن ن روب
گروههــای از جامعــه امنیــت غذایــی ندارنــد و اگــر از واژه 
ــد  ــود، بای ــی ش ــتفاده م ــراد اس ــن اف ــرای ای ــنگی« ب »گرس
ــا  ــت ی ــده اس ــنگی مع ــور گرس ــه منظ ــود ک ــخص ش مش

ــلولی. ــنگی س گرس
ــرداد و  ــه در کشــور خب ــی تغذی ــن ســند مل ــه و تدوی وی از تهی
اعــام کــرد: ایــن ســند بــا همــکاری چنــد ســازمان بــه صورت 
ــانی،  ــروی انس ــی همچــون نی ــده و موضوعات ــه ش ــع تهی جام

ــورد توجــه  ــه ناســالم در آن م ــی غــذا، پیشــگیری از تغذی ایمن
ــرار دارد. ق

ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه عل ــت علمــی گــروه تغری عضــو هیئ
تهــران تاکیــد کــرد: اجــرای ایــن ســند در حــال حاضــر ادامــه 
دارد ولــی بــا ایــن وجــود مشــکاتی بــر ســر راه اســت کــه باید 

مــد نظــر قــرار گیــرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

نیمی از ایرانی ها اضافه وزن دارند/ناامنی غذایی در ۷ استان 
 

ســالم تغذیــه 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران با اشــاره 
ــان فســت  ــارد توم ــان ســاالنه 11 هــزار میلی ــه اینکــه ایرانی ب
فــود مصــرف مــی کننــد گفــت: هیــچ نهــادی در کشــور نمــی 

توانــد ســامت مــواد غذایــی را تضمیــن کنــد. 
کـورش جعفریـان در نشسـت خبـری دومین کنگـره بین المللی 
و چهاردهمیـن کنگـره تغذیـه و رژیم درمانی با اشـاره بـه وجود 
ناامنـی غذایـی در کشـور افزود: در حـال حاضر شـرایط تغذیه در 
کشـورمان بـه گونه ای اسـت کـه هیچ نهـاد یا دسـتگاهی نمی 
توانـد ادعـا کنـد یا تصمیـن کند که مـواد غذایـی مورد اسـتفاده 

مردم کاما سـالم اسـت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد رصدخانــه پایــش ســامت مــواد 
غذایــی ادامــه داد: امــروزه 30 درصــد مــردم کشــور دچــار کــم 
خونــی هســتند و ۷0 درصــد بــا کمبــود ویتامیــن D مواجهنــد با 
ایــن حــال آمــار مشــکلی را از مــردم حــل نمــی کنــد و بایــد به 

فکــر حــل اساســی مســاله امنیــت غذایی باشــیم.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بیان 
اینکــه کمبــود ویتامیــن بــا تزریــق ایــن ویتامیــن حــل نمــی 
شــود، تاکیــد کــرد: در بســیاری کشــورهای اروپایــی لبنیــات 
ــازار پیــدا  بــدون اضافــه شــدن ویتامیــن D اجــازه ورود بــه ب

نمــی کننــد.
ــدارس  ــولفات در م ــرص س ــه ق ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــان ب جعفری
دخترانــه کشــور اضافــه کــرد: دختــران مــا بــه دلیل مشــکاتی 
ــه وجــود مــی آورد ایــن  ــرای معــده آنهــا ب کــه ایــن قــرص ب
قــرص را اســتفاده نمــی کننــد و دور مــی ریزنــد پــس بایــد راه 

حــل دیگــری پیــدا کنیــم.
ــن  ــت: ای ــه گف ــوالت تراریخت ــامت محص ــورد س وی در م
محصــوالت خــاص ایــران نیســت و بســیاری از کشــورها اجازه 
ــد  ــی دهن ــان را نم ــه کشورش ــه ب ــوالت تراریخت ورود محص
ــد  ــی دهن ــح م ــد و ترجی ــان ندارن ــامت آن اطمین ــون از س چ
کشــورهای دیگــر از آن اســتفاده کننــد و در صــورت عــدم بــروز 

ــد. ــتفاده از آن را بدهن ــازه اس ــلها اج ــس از اس مشــکات، پ
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران افــزود: 
اینگونــه نیســت کــه پــس از چنــد بــار مصــرف اثــرات منفــی 
ــا ســال  ــه مشــخص شــود و شــاید دهه محصــوالت تراریخت
ــخص  ــوالت مش ــن محص ــامت ای ــا س ــد ت ــان الزم باش زم
شــود یــا رد شــود. در ایــن محصــوالت ژن را در مقابــل آفــات 
مقــاوم مــی کننــد امــا ممکــن ایــن ایــن تغییــرات ژنــی روی 
محصــول اثــرات منفــی داشــته باشــد. البتــه برخــی کشــورها 
ــوالت  ــوع در محص ــاد تن ــرای ایج ــه ب ــوالت تراریخت از محص

ــد. غذایــی اســتفاده مــی کنن
ــور،  ــرژی در کش ــزان آل ــش می ــد افزای ــا تایی ــان ب جعفری
ــا  ــی ی ــای خوراک ــون رنگه ــی چ ــرد: عوامل ــان ک خاطرنش
اسانســهایی کــه بــه محصــوالت غذایــی اضافــه مــی 
ــرژی  ــاد آل ــراد و ایج ــامت اف ــت روی س ــن اس ــود ممک ش
تاثیرگــذار باشــد. همچنیــن برخــی باورهــای غلــط در میــان 
خانــواده هــا از جملــه دادن عســل بــه نــوزادان شــیرخوار یــا 
ســفیده تخــم مــرغ و نــان بــه کــودکان شــیرخوار از عوامــل 
بــروز آلــرژی در بزرگســالی اســت زیــرا ایــن کــودکان هنــوز 

ــد. ــی ندارن ــی کامل ــتم ایمن سیس
ــل  ــی از عوام ــود یک ــت ف ــاالی فس ــرف ب ــه داد: مص وی ادام
تهدیدکننــده ســامت افــراد اســت بطوریکــه ایرانیــان ســاالنه 
ــی  ــرف م ــود مص ــت ف ــان فس ــارد توم ــزار میلی ــدود 11 ه ح
کننــد. در حالــی کــه در آمریــکا حــدود 30 درصــد مــواد غذایــی 
در خــارج از منــزل مصــرف مــی شــود، ایــن رقــم در کشــورمان 
بــه حــدود 20 درصــد رســیده اســت و ایــن یــک زنــگ خطــر 
ــدت  ــه ش ــور ب ــی در کش ــذای خانگ ــرف غ ــرا مص ــت زی اس

ــه اســت. کاهــس یافت
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بیــان 
اینکــه »نــان« یکــی از معضــات اصلــی در ســامت غذایــی 
ــد  ــای تولی ــرد: هیچــدام از نانه ــد ک ــران اســت، تاکی ــردم ای م
ــرا  ــتند زی ــالم نیس ــتاندارد و س ــور اس ــای کش ــده در نانواییه ش
ــوع  ــن موض ــت و همچنی ــخص نیس ــا مش ــک آنه ــزان نم می
ــود دارد.  ــم وج ــوارد ه ــر م ــیرین و دیگ ــوش ش ــتفاده از ج اس
بایــد نانواییهــا در قالــب هلدینــگ و برندینــگ درآینــد و چنــد 
ــد  ــان اســتاندارد را برعهــده بگیرن هلدینــگ در کشــور تولیــد ن

ــل نظــارت باشــد. کــه قاب

در نشست خبری عنوان شد؛

ایرانی ها ۱۱ هزار میلیارد تومان فست فود می خورند
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خاصیت فیبر ذرت در حفظ 
سالمت استخوان زنان

یافتـه هـای دو مطالعـه نشـان 
مـی دهـد افـزودن فیبـر محلول 
ذرت بـه رژیـم غذایـی زنـان در 
دو مرحلـه مهم زندگـی )نوجوانی 
و پـس از یائسـگی( مـی تواند به 
سـاخت و حفظ کلسـیم استخوان 

هـا کمـک کند. 
بــه گفتــه محققــان دانشــگاه 

پــردو ایندیانــا آمریــکا، فیبــر محلــول ذرت، پروبیوتیکــی اســت کــه بــه بــدن کمــک مــی 
کنــد تا بــه شــکل بهتــری از کلســیم در طــول دو دوره نوجوانــی و بعد از یائســگی اســتفاده 

ــد. کن
فیبــر پروبیوتیــک از طریــق روده بــه روده کوچــک مــی رود و در انجــا هضــم مــی شــود. 
محققــان دریافتــه انــد کــه فیبــر محلــول ذرت، در قالــب زنجیــره هــای کوتــاه اســیدهای 

آمینــه تجزیــه شــده و بــه حفــظ ســامت اســتخوان هــا کمــک مــی نمایــد.
محققــان در مطالعــه پــس از ســن یائســگی، میــزان حفــظ کلســیم را در 14 زن با اســتفاده 
ــا 20  ــه مــدت 50 روز، صفــر گــرم، 10 گــرم ی ــان ب ــد. زن ــدازه گیــری کردن از ایزوتــوپ ان

گــرم از ایــن کربوهیــدرات غیــر قابــل هضــم را مصــرف کردنــد.
ــن مکمــل را اســتفاده  ــرم از ای ــرم و 20 گ ــه 10 گ ــی ک ــظ کلســیم اســتخوان در زنان حف

ــود. ــه ب ــود یافت ــب 4.۸ درصــد و ۷ درصــد بهب ــه ترتی ــد ب کــرده بودن
در مطالعــه دوره نوجوانــی هــم، محققــان بــه 31 دختــر روزانــه صفــر گــرم، 10 گــرم یــا 20 
گــرم از ایــن کربوهیــدرات فیبــر محلــول ذرت بــه مــدت 3 هفتــه دادنــد و در ایــن مــدت 
رژیــم غذایــی آنهــا عــادی و منظــم بود.نتایــج نشــان داد در هــردو مصــرف 10 گــرم و 20 

گــرم، جــذب میــزان کلســیم تــا 10 درصــد بــرای دختــران نوجــوان بهبــود یافــت.
بــه گفتــه ایــن محققــان، ایــن پروبیوتیــک مــی توانــد بــه افــراد ســالم کمــک کنــد تــا از 

مــواد معدنــی بــه شــکل بهتــری بــرای حفــظ ســامت اســتخوان اســتفاده کننــد.

ســالم تغذیــه 

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت، 
اظهارداشــت: نمــک موجــود در نــان بــا توجــه بــه از 2.3 گــرم 

ــت.  ــیده اس ــرم رس ــک گ ــر از ی ــه کمت ب
دکتـر زهـرا عبدالهـی روز شـنبه در نشسـت خبـری تشـریح 
دسـتاوردهای معاونـت بهداشـت در دولـت یازدهم، بـه اقدامات 
انجـام شـده برای بهبـود کیفیت و غنی سـازی نان اشـاره کرد و 
گفـت: غنی سـازی آرد با آهـن و اسـیدفولیک از سـال 13۷۷ به 
صورت آزمایشـی در بوشهر آغاز شد. از سـال 13۸۶ نیز در کشور 
تمـام کارخانجـات آرد با ایـن دو ریزمغذی آرد را غنی سـازی می 
کننـد. طی سـه سـال گذشـته تمـام نان هـای سـنتی با ایـن دو 

مـاده غنی شـده اند.
ــی  ــی اثربخش ــرای آزمایش ــته اج ــال گذش ــزود: در س وی اف
»ویتامیــن D« و »روی« در نــان انجــام شــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــا ایــن دو  امســال مقدمــات اجــرای برنامــه غنــی ســازی آرد ب

ــود. ــاز می ش ــاده آغ م
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت ضمــن 
ــی ســامت و امنیــت غذایــی  ــه شــورای عال ــه مصوب اشــاره ب
ــال حاضــر  ــه داد: در ح ــان ادام ــت ن ــود کیفی در خصــوص بهب
بــرای کاهــش میــزان نمــک، حــذف جــوش شــیرین و جوهــر 
قنــد در نــان اقدامــات خوبــی انجــام می شــود. بــا مصوبــه ایــن 
شــورا افزایــش میــزان ســبوس در آرد نیــز در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت.
ــان،  ــه کاهــش نمــک در ن ــه عبدالهــی، اجــرای برنام ــه گفت ب

بــه میــزان ســه گــرم از نمــک مصرفــی مــردم کاســته اســت. 
نمــک موجــود در نــان با توجــه بــه اقدامــات وزارت بهداشــت از 

2.3 گــرم بــه کمتــر از یــک گــرم رســیده اســت.
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت از تفاهم 
ــرای استانداردســازی  ــا ســازمان اســتاندارد ب نامــه مشــترکی ب

نــان خبــر داد و گفــت: طبــق ایــن تفاهــم نامــه اســتانداردهای 
ــام کشــور اجــرا می شــود. در  ــاری در تم ــه صــورت اجب ــان ب ن
ــیاری از  ــیده در بس ــات رس ــاس گزارش ــر اس ــر ب ــال حاض ح
ــیده اســت.  ــر رس ــه صف ــیرین ب ــتان ها مصــرف جــوش ش اس
در برخــی نقــاط همچنــان 20 تــا 30 درصــد از جــوش شــیرین 
ــا اجــرای برنامــه اســتاندارد  در نان هــا اســتفاده می شــود کــه ب

ــود. ــذف می ش ــز ح ــم نی ــن رق ــان ای ن
عبدالهــی در پاســخ بــه برخــی نگرانی هــا در خصــوص تقلــب 
ــد در  ــردن ی ــتفاده نک ــک و اس ــده نم ــد کنن ــرکت های تولی ش
محصــوالت خــود، گفــت: در ســال ۹2 و ۹3 ایــن نگرانــی ایجاد 
ــد نمک هــا کافــی نباشــد و  ــزان ی شــد کــه ممکــن اســت می
بیمــاری گواتــر دوبــاره بــاز گــردد. بــه همیــن منظــور در ســال 
۹3 در ایــن مــورد بازرســی کشــوری انجــام شــد. نتیجــه ایــن 
بررســی نشــان داد تنهــا ۶ درصــد نمک هــا یــد کافــی ندارنــد. 
ــت  ــی دریاف ــد کاف ــردم ی ــد م ــش از ۹۷ درص ــی بی ــن یعن ای

ــدارد. ــن نظــر در کشــور وجــود ن ــد و مشــکلی از ای می کنن
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت در 
خصــوص اقدامــات وزارت بهداشــت بــرای مکمل یــاری 
ــته  ــال گذش ــت: از س ــح داد و گف ــد توضی ــا ی ــاردار ب ــادران ب م
برنامــه مکمــل یــاری یــد مــادران بــاردار آغــاز شــد کــه طبــق 
ــا ســه مــاه بعــد از  ــارداری ت آن تمــام مــادران از مــاه چهــارم ب
زایمــان بــرای پیشــگیری از کمبــود یــد، ایــن مکمل هــا را بــه 

ــد. ــت می کنن ــگان دریاف ــور رای ط

نان کم نمک شد/ ۳درصد ایرانی ها »ید« دریافت نمی کنند

کارشناسان تغذیه توصیه می کنند؛

برگ های چغندر 
و هویج سرشار از 
مواد مغذی هستند

کارشناســان تغذیــه توصیــه مــی کننــد از فوایــد بــرگ هــای ســبز و مغــذی کــه بــر بــاالی گیاهــان 
مــی روینــد غافــل نشــوید.  بــه گفتــه کارشناســان و متخصصیــن، بــرگ هــای ســبز منبــع مقادیــر 
بــاالی فیبــر، ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی و مــواد مغــذی گیاهــی هســتند کــه مــی توانند بــه کاهش 
بیمــاری قلبــی، دیابــت نــوع2، و برخــی ســرطان هــا کمــک کننــد. در ادامــه بــه بــرگ ســبز 5 گیــاه 

خوراکــی کــه خــواص زیــادی دارنــد اشــاره مــی شــود.
1. بروکلی

بــرگ هــای ایــن گیــاه سرشــار از مــواد مغــذی، مملــو از فوایــد ســامتی اســت. مصــرف آن همــراه 
بــا ســیر  و روغــن زیتــون، خــوراک بســیار ایــده آلی اســت.

2. تربچه
بــرگ هــای تربچــه خوشــمزه بــوده و مــی توانــد خــام هــم خــورده شــوند، امــا مــی تــوان بــرای 

بهــره منــدی از طعــم آن، همــراه بــا پاســتا مصــرف شــود.
3. شلغم

بــرگ شــلغم هــم از جملــه بــرگ هــای سرشــار از خاصیــت اســت کــه البتــه شــاید بــه شــکل خــام 
قابــل مصــرف نباشــد. کمــی طعــم تنــد دارد و منبــع غنــی ویتامیــن هــای K، A، و C همــراه بــا 

فــوالت، مــس، منگنــز، فیبر، و کلســیم اســت.
4. هویج

 ،K و ،A، B۶ بــرگ هــای هویــج، بافتــی بــا طعــم شــیرین اســت. هویــج مملــو از ویتامیــن هــای
فــوالت، نیاســین، پتاســیم، تیامیــن )ویتامیــن B1( و منگنــز اســت.

5. چغندر
چغنــدر طعمــی شــبیه کلــم دارد. برگهــای ایــن گیــاه سرشــار از پروتئیــن، فســفر، زینــک )روی(، 

آنتــی اکســیدان و فیبر اســت.
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درمــــان

حوزه درمان به عنوان پاشنه آشیل نظام سالمت 
کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از 
همین رو، وزارت بهداشت بیشترین توجه خود را 

به مسائل درمانی مردم معطوف کرده است.
خدمات پزشکی، تشخیص بیماری ها، مشکالت 
بیمارستانی،  های  تخت  کمبود  پرستاری، 
داروهای خاص و اعمال جراحی، از جمله مسائل و 
دهند. می  تشکیل  را  درمان  حوزه  موضوعات 
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ن مـــــــا ر د

ــزایی در  ــش بس ــور، نق ــازی کش ــت داروس صنع
ــت  ــراری امنی ــن برق ــامت و همچنی ــوزه س ح
اجتماعــی و سیاســی دارد. زیــرا، کمبــود دارویــی 
ــروز  ــاز ب ــه س ــد زمین ــی توان ــور م ــک کش در ی
بحــران هــای اجتماعــی و حتــی سیاســی شــود. 
ــر در  ــال حاض ــران در ح ــازی ای ــت داروس صنع
جایگاهــی قــرار نــدارد کــه شایســته ایــن صنعت 
ــاالی دارو  ــهم ب ــه س ــه ب ــا توج ــرا، ب ــت. زی اس
ــت  ــفانه صنع ــردم، متاس ــامت م ــن س در تامی
ــت  ــوی دس ــری از س ــم مه ــا ک ــازی ب داروس

ــت. ــه اس ــر مواج ــدرکاران ام ان

سخت ترین سال دارویی کشور
شــاید بحــران دارویــی ســال 13۹1 کــه در نیمــه 
ــرد،  ــی ک ــی م ــم خودنمای ــال 13۹2 ه اول س
ــگاه  ــردن جای ــت ک ــرای ثاب ــا ب ــن مدع بهتری
ــر  ــه اگ ــی ک داروســازی در کشــور اســت. بحران
در نیمــه دوم ســال ۹2 کنتــرل نمــی شــد، شــاید 
امــروز شــرایط بــه گونــه ای دیگــر تصویــر مــی 
شــد. در آن برهــه، شــاهد کمبــود داروهــای 
بیمــاران خــاص و صعــب العــاج بودیــم، 
بطوریکــه وزیــر بهداشــت وقــت، طاقــت نیــاورد 
و هرآنچــه را کــه تــا آن زمــان بازگــو نکــرده بود، 

ــرد. ــوان ک ــی عن ــوی تلویزیون ــک گفتگ در ی
در همیــن حــال، دکتــر رســول دینارونــد رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو در دولــت هــای نهــم و 
یازدهــم، معتقــد اســت یــک اشــتباه در مدیریــت 
دارویــی، باعــث بــروز بحــران دارویــی در کشــور 
ــات  ــا تصمیم ــد ب ــی ش ــه م ــی ک ــد. در حال ش
درســت و منطقــی، از بــروز چنیــن بحرانــی 

ــرد. ــری ک جلوگی
رئیس سـازمان غذا و دارو اظهارداشـت: من اعتقاد 
دارم در هـر دوره ای کسـانی که مسـئولیت دارند، 
بـا حداکثر تـاش و انـرژی زحمت کشـیده اند و 
تـاش های آنهـا را هیچ کس نبایـد نادیده بگیرد 
و اگر هـم گاهی اوقـات صحبتی می شـود، برای 
این نیسـت کـه خدمـات کسـانی که مسـئولیت 
دارنـد، زیر سـئوال بـرود و مـن نه چنیـن قصدی 
دارم و نـه عاقـه ای دارم. امـا بـه نظـر مـن یک 
اشـتباهی در مدیریـت تامیـن و تـدارک دارو در 
کشـور رخ داد کـه ایـن اشـتباه باعـث بـروز آن 

بحران شـد.
دینارونــد در توضیــح ایــن اشــتباه مدیریتــی 
ــرای کشــور ایجــاد شــد،  ــی کــه ب گفــت: بحران
صدهــا قلــم کمبــود دارویــی داشــتیم کــه برخی 
از آنهــا غیرقابــل جایگزیــن بودنــد و بعــد از ایــن 
کمبودهــای شــدید، در اوائــل ســال ۹2 داســتان 
تغییــر نــرخ ارز پیــش اومــد کــه ایــن هــم دوباره 
باعــث شــد قیمــت داروهــا بــه شــدت افزایــش 
پیــدا کنــد و در نتیجــه آن، فشــار مضاعفــی بــه 

ــد. ــردم وارد ش م
ــت  ــی توانس ــت م ــه داد: وزارت بهداش وی ادام
مدیریــت کنــد کــه ایــن اتفــاق نیافتــد. بــه نظــر 
مــن، اشــتباه تاریخــی آن بــود کــه اصــرار وزارت 
ــع  ــد ارز مرج ــه بای ــود ک ــن ب ــه ای ــت ب بهداش

ــرد. ــرای دارو بگی ب
ــا طــرح ایــن پرســش  معــاون وزیــر بهداشــت ب
ــرای  ــود ب ــاز ب ــع نی ــزان ارز مرج ــه می ــه چ ک

تامیــن دارو، بــه درخواســت 2.5 میلیــارد یورویــی 
وزارت بهداشــت در آن مقطــع اشــاره کــرد و 
افــزود: بــه نظــر مــن، هــر دو درخواســت اشــتباه 
ــاز اشــتباه  ــورد نی ــزان ارز م ــی هــم می ــود. یعن ب
بــود و هــم درخواســت نــرخ ارز مرجع بــرای دارو 

ــود. اشــتباه ب
دینارونــد گفــت: در شــرایطی کــه بحــران تامین 
ــرخ  ــر روز ن ــور و ه ــود در کش ــده ب ــاد ش ارز ایج
ــر مــی شــد، دســتگاههای  ــازار آزاد گرانت ارز در ب
ــدت  ــه ش ــزی ب ــک مرک ــود بان ــی و خ نظارت
متمرکــز مــی شــوند بــرای اینکــه ارز مرجــع بــه 
کجــا مــی رود تــا آن را کنتــرل کننــد کــه البتــه 

ایــن ســخت گیــری طبیعــی اســت.
وی افــزود: وقتــی شــما بــرای تامیــن و تــدارک 
دارو، خودتــان را بــه ارز مرجــع وابســته مــی کنید 
ــازار اســت و دســتگاه  ــر از ارز ب کــه بســیار ارزانت
هــا حتمــا ســخت گیــری مــی کننــد در دادن ارز 
مرجــع. بنابرایــن، حتمــا زنجیــره تامیــن و تدارک 
دارو پــاره شــده و تاخیــر ایجــاد مــی شــود، کمــا 
اینکــه شــد. و دعــوا روی آن مبلــغ هــم ، یکــی 
دیگــر از اشــتباهات وزارت بهداشــت بــود. اصــرار 
وزارت بهداشــت بــر روی مبلــع 2.5 میلیــارد 
یــورو، اســتراتژی اشــتباهی بــود، زیــرا مســئوالن 
مــی دانســتند کــه 2.5 میلیــارد یــورو بــرای دارو 

زیــاد اســت.
دینارونــد بــا اشــاره بــه اســتراتژی اشــتباه وزارت 
ــت 2.5  ــرای درخواس ــل ب ــت قب ــت دول بهداش
میلیــارد یــورو ارز دارو، گفــت: اینکــه وزارت 
بهداشــت بیایــد و درخواســت 2.5 میلیــارد یــورو 
ــد.  ــورو بدهن ــارد ی ــا 2 میلی ــه مث ــد ک ارز بده
ــفاف  ــد ش ــا بای ــت و م ــت نیس ــن درس ــب ای خ
عمــل کنیــم. ببینیــد، در بحــران دارویــی ســال 
ــت و در  ــود داش ــال ۹1 وج ــر س ــه در اواخ ۹2 ک
ــه آن  ــم ب ــت ه ــر قیم ــال ۹2 ، تغیی ــدای س ابت
ــور  ــه ط ــال ۹2 ب ــای س ــد، در انته ــه ش اضاف

ــد. ــرف ش ــرل و برط ــل کنت کام
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا طــرح ایــن 
ســئوال کــه چــه میــزان ارز بــرای مهــار بحــران 
دارویــی در ســال ۹2 هزینــه شــد، اظهارداشــت: 
ــال ۹2، 1.۸  ــدارک دارو در س ــن و ت ــرای تامی ب
ــا  ــی تقریب ــد. یعن ــرف ش ــارد دالر ارز مص میلی
ــا  ــن، م ــورو. پــس بنابرای ــارد ی ــر از 1.4 میلی کمت
اصــا نیــازی بــه 2.5 میلیــارد یــورو ارز نداشــتیم. 

ــر مــی توانیــم  ــورو، حداکث ــارد ی ــا 1.5 میلی مــا ب
ــم. ــه کنی ــاز کشــور را تهی ــورد نی داروی م

وضعیت صنعت دارو
دکتــر ســید حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت بــا 
ــاز  ــورد نی ــای م ــد داروه ــه ۹۷ درص ــان اینک بی
ــد  ــزود: بای ــود، اف ــد می ش ــل تولی ــور در داخ کش
ــن کار را  توجــه کــرد کــه اگــر نمی توانســتیم ای
ــامت 4  ــوزه س ــای ح ــم، هزینه ه ــام دهی انج
ــود کــه اکنــون دولــت و مــردم  ــر ســهمی ب براب

می پردازنــد.
ــازان در  ــژه داروس ــش وی ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح تحــول نظــام ســامت، گفــت: در ابتــدای 
ــا  ــم، ام ــی مواجــه بودی ــا بحــران داروی ــت ب دول
ــت و همــکاری بیمه هــا،  ــا ســرعت عمــل دول ب
ــرل  ــتیم در کنت ــا توانس ــازان و داروخانه ه داروس
ــز  ــن موضــوع بســیار حائ ــق شــویم و ای آن موف

ــت اســت. اهمی
ــی  ــهم ریال ــه س ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ــد  ــل دارو از ۶0 بــه ۷0 درص ــد داخ ــازار تولی ب
ــوزه  ــای ح ــه چالش ه ــت، ب ــه اس ــش یافت افزای
دارو اشــاره کــرد و افــزود: یکــی از ایــن چالش هــا 
ــت؛  ــات داروخانه هاس ــت مطالب ــر در پرداخ تاخی
بــه طوریکــه ایــن تاخیــر هــم از ســوی بیمه هــا 
و هــم از ســوی بیمارســتان ها وجــود دارد و مایــه 
شــرمندگی مــا شــده اســت؛ چــرا کــه بنــا نبــود 
ــه  ــد بلک ــخ بمان ــد بی پاس ــن ح ــا ای ــات ت مطالب
ــم  ــاه بتوانی ــک م ــرف ی ــر ظ ــود حداکث ــرار ب ق
تســویه حســاب کنیــم و بیمه هــا موظــف بودنــد 
کــه از تاریــخ تحویــل اســناد از بیمارســتان های 
ــات و  ــد مطالب ــه ۶0 درص ــی دو هفت ــی، ط دولت
ــت  ــده را پرداخ ــد باقیمان ــاه 40 درص ــی دو م ط

ــد. کنن
هاشــمی در ادامــه بــه اقتصــاد داروخانه هــا اشــاره 
ــم ایــن ســبک  کــرد و گفــت: مــن فکــر می کن
اداره داروخانه هــا اقتصــادی نیســت. چندیــن بــار 
هــم ایــن موضــوع را اعــام کــرده ام، امــا دیــدم 
کــه بیانیه هایــی بــه دنبــال آن صــادر و بــه بحث 
داروخانه هــای زنجیــره ای تعبیــر شــد. بایــد توجه 
کــرد کــه ایــن موضــوع یــک ایــده اســت، اگــر 
انجمــن داروســازان بتوانــد منابــع پراکنــده 
داروســازان را در کشــور تجمیــع کنــد، فکــر 

ــود. ــد ب ــادی خواه ــه اقتص ــم ک می کن

جایگاه ایران در منطقه و جهان
ــی زاده رئیــس ســندیکای  ــاس کبریای ــر عب دکت
ــت  ــران، از صنع ــی ای ــع داروی ــان صنای صاحب
ــوان یکــی از کلیــدی  ــه عن داروســازی کشــور ب
تریــن صنایــع بعــد از انقــاب نــام بــرد و افــزود: 
حضــور پربــار صنعــت دارو در دوران پــس از 
انقــاب، جنــگ تحمیلــی و دوران تحریــم، برای 

ــوده اســت. نظــام و کشــور ملمــوس ب
وی ادامــه داد: زمانــی کــه انقــاب شــد، بیــش از 
۸0 درصــد داروهــای مــورد نیــاز کشــور وارداتــی 
ــگ و  ــان جن ــه در زم ــی ک ــن در حال ــود و ای ب
ــرای  ــب دارو ب ــورهای صاح ــم، کش دوران تحری
ــه ایــران کارشــکنی مــی کردنــد. فــروش دارو ب

کبریایــی زاده افــزود: در ســال هــای میانــی 
ــت  ــا حمای ــور ب ــی کش ــت داروی ــگ، صنع جن
دولــت توانســت بیــش از ۷0 تــا ۸0 درصــد نیــاز 
ــن مســئله  ــد و ای ــد کن ــی را در داخــل تولی داروی
نشــان داد کــه صنعــت داروســازی کشــور مــی 
توانــد بــه عنــوان یــک صنعــت در ارتقــای 
ــی، تاثیرگــذار باشــد. شــاخص هــای امنیــت مل

وی بــا اشــاره بــه نــگاه »مــا مــی توانیــم« کــه 
همــواره مــورد تاکیــد حضــرت امــام خمینــی)ره( 
ــگاه باعــث شــد در دوران  ــود، گفــت: همیــن ن ب
جنــگ اعتمــاد پیــدا کنیــم و داروهــای مــورد نیاز 

را در داخــل تولیــد کنیــم.
کبریایــی زاده افــزود: ایــن نــگاه باعــث شــد حتی 
ــرح  ــور مط ــی در کش ــه داروی ــواد اولی ــد م تولی
ــروترین  ــی از پیش ــر یک ــال حاض ــود و در ح ش
کشــورها در تولیــد مــواد اولیــه دارویــی در 
ــه  ــال 13۷2 ب ــه از س ــتیم. بطوریک ــه هس منطق
بعــد بــرای تولیــد داروهــای بیوتکنولــوژی تاش 
شــد و حــاال یکــی از تولیــد کننــدگان داروهــای 

ــتیم. ــا هس ــیمیار« در دنی »بیوس

دارو؛ پاشنه آشیل نظام سالمت
آنچــه مســلم اســت، صنعــت داروســازی کشــور 
ــای  ــامت و ارتق ــام س ــزایی در نظ ــش بس نق
ــوان  ــی ت ــن رو، م ــردم دارد و از همی ســامت م
ــوان پاشــنه آشــیل نظــام ســامت  ــه عن از آن ب
ــهم  ــش س ــه افزای ــرد. بطوریک ــام ب ــور ن کش
ــر  ــال اخی ــل در 3 س ــد داخ ــای تولی ــازار داروه ب
ــد و  ــک ۷0 درص ــه نزدی ــد ب ــدود ۶0 درص از ح
همچنیــن افزایــش میــزان صــادرات دارو طی دو 
ــج تــاش هــای شــبانه روزی  ــر، نتای ســال اخی
ــش  ــت. کاه ــوزه اس ــن ح ــدرکاران ای ــت ان دس
ــه  ــی ب ــن اقــام داروهــای واردات قیمــت میانگی
ــد  ــال ۹3 و 14 درص ــد در س ــزان 2۶.5 درص می
در ســال ۹4 بــه ترتیــب حــدود 105 و 121 
ــث  ــی ارزی را باع ــه جوی ــورو صرف ــون ی میلی
شــده اســت. کاهــش ســهم هزینــه هــای دارو و 
ملزومــات پزشــکی از کل هزینــه هــای ســامت 
از 21.۹ درصــد در ســال ۹2 بــه 14.4 درصــد 
در ســال ۹3 کــه چیــزی معــادل 35 درصــد 
ــری واردات دارو از  ــش ارزب ــت، کاه ــش اس کاه
ــه  حــدود 1.3 میلیــارد دالر در ســه ســال قبــل ب
حــدود یــک میلیــارد دالر در ســال قبــل، از دیگر 
ــوده  ــت داروســازی کشــور ب دســتاوردهای صنع

ــت. اس
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــاره ب ــا اش ــذا و دارو، ب ــازمان غ ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
ــع  ــرورت توزی ــر ض ــد درد، ب ــای ض ــد داروه ــاران نیازمن بیم
ــای منتخــب کشــور  ــه ه ــای مخــدر در ســطح داروخان داروه

ــرد.  ــد ک تاکی
ــراد  ــی اف ــای برخ ــه ادع ــاره ب ــا اش ــد ب ــول دینارون ــر رس دکت
ــه  ــد داروهــای مخــدر در ســطح داروخان ــر اینکــه نبای ــی ب مبن
هــا توزیــع شــود، گفــت: مــا نمــی توانیــم تنهــا بــه ایــن دلیــل 
کــه عنــوان مــی کننــد از توزیــع داروهــای مخــدر در داروخانــه 
هــا سوءاســتفاده مــی شــود، اجــازه بدهیــم بیمارانــی کــه دچــار 

دردهــای شــدید هســتند، عــذاب بکشــند.
وی بــا اعــام اینکــه نزدیــک بــه 13 هــزار داروخانــه در کشــور 
داریــم، افــزود: داروهــای مخــدر در تعــداد محــدودی از داروخانه 

هــای منتخــب توزیــع و در اختیــار بیمــاران قــرار مــی گیــرد.
ــازمان  ــد س ــورد تایی ــدر م ــای مخ ــد، داروه ــه دینارون ــه گفت ب

غــذا و دارو، تنهــا در ســطح 200 داروخانــه منتخــب توزیــع مــی 
شــود.

ــاس  ــر گاه احس ــرد: ه ــد ک ــذا و دارو تاکی ــازمان غ ــس س رئی
کنیــم کــه داروخانه ای قصــد سوءاســتفاده از ایــن طــرح را دارد، 

بــه شــدت برخــورد مــی کنیــم.
وی افــزود: داروهــای مخــدر قبــا نیــز در اختیــار بیمــاران قــرار 
مــی گرفــت، امــا بــا ایــن طــرح، تــاش کــرده ایــم دسترســی 

آنهــا بــه ایــن قبیــل داروهــا را تســهیل کنیــم.
ــا  ــل داروه ــن قبی ــه ای ــه داد: تهی ــت ادام ــر بهداش ــاون وزی مع
فقــط بــا نســخه پزشــک متخصــص امــکان پذیــر خواهــد بــود 
و داروخانــه هــای منتخــب اجــازه ندارنــد، بدون نســخه نســبت 

بــه تحویــل دارو بــه افــراد اقــدام کننــد.
ســازمان غــذا و دارو در نامــه ای بــه تاریــخ 1۹ مــرداد ۹5، 
اعــام کــرد کــه توزیــع 4 قلــم داروی مخــدر از جملــه 

ــن« و  ــن« و »نالوکس ــدون«، »بوپونورفی ــی ک ــرص »اکس ق
ــی،  ــب خصوص ــای منتخ ــه ه ــن«، در داروخان ــیاف مورفی »ش
دولتــی، آموزشــی و بیمارســتانی توســط شــرکت هــای پخــش 
سراســری مجــاز و بامانــع اســت. ایــن کار در راســتای تکریــم 
و تســهیل دسترســی بیمــاران و امــکان تجویز آســان پزشــکان 

ــود. ــی ش ــام م ــص انج متخص

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

علت توزیع داروهای مخدر در داروخانه ها

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پرداختی به پزشکان با افزایش 
تصاعدی مالیات همراه باشد

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، تاکیــد کــرد: بهتــر اســت 
بــرای پزشــکان یــک نظــام پرداختــی همراه بــا افزایــش تصاعــدی مالیــات در 

نظــر گرفتــه شــود. 
محمدنعیــم امینــی فــرد دربــاره مخالفــت رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی بــا 
تعییــن ســقف درآمــد بــرای پزشــکان، گفــت: تعییــن ســقف حقــوق و درآمــد 
ــه شــکل دســتوری درجهــت کاهــش برخــی مشــکات حــوزه ســامت و  ب
بهداشــت و جلوگیــری از دریافــت هــای نجومــی راهگشــا نیســت، بــه دلیــل 
اینکــه تعییــن ســقف حقــوق و درآمــد بــرای پزشــکان کارایــی را میــان ایــن 

قشــر کاهــش خواهــد داد.
ــزود:  ــکان، اف ــرای پزش ــد ب ــقف درآم ــن س ــی تعیی ــات منف ــاره تبع وی درب
ــور  ــه ط ــود ب ــه ش ــر گرفت ــکان در نظ ــرای پزش ــدی ب ــقف درآم ــه س چنانچ
مثــال ســقف درآمــدی و کاری پزشــکی براســاس تعرفه هــای موجــود ظــرف 
ــرای 2  ــزه ای ب ــچ انگی ــن پزشــک هی ــد، بنابرای ــد ش ــل خواه ــه تکمی 2 هفت
هفتــه پایانــی مــاه و ارائــه خدمــات بــه بیمــاران نــدارد؛ از ایــن رو بهتــر اســت 
بــرای پزشــکان یــک نظــام پرداختــی همراه بــا افزایــش تصاعــدی مالیــات در 

ــه شــود. نظرگرفت
ــد  ــکان بای ــر پزش ــای باالت ــرای درآمده ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد ب ــی ف امین
ــه صــورت  ــد ب مالیــات بیشــتری اخــذ شــود، تصریــح کــرد: ایــن مالیــات بای
تصاعــدی افزایــش پیــدا کنــد، بنابرایــن اگر فــردی ایــن انگیزه را داشــته باشــد 
کــه بــه رغــم پرداختــن مالیــات بیشــتر امــا فعالیــت گســترده تــری را به شــرط 
رعایــت اســتانداردهای الزم انجــام دهــد، مــی تــوان انتظارپیشــرفت درحــوزه 

پزشــکی و رفــع مشــکات موجــود در ایــن بخــش را داشــت.
وی بـا انتقاد از طـرح مباحثی مانند تعیین سـقف درآمد و حقوق برای پزشـکان، 
گفت: اجرای سیسـتم سـقف درآمد بـرای پزشـکان کارایی را به میزان بسـیاری 
کاهـش مـی دهـد، هرچنـد کـه بایـد حـد و حدودهـا در تعییـن سـقف درآمـد 

پزشـکان بـا اخـذ مالیات به شـکل تصاعـدی اجرایی شـود.
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر نیــز از پزشــکان مالیــات اخــذ می شــود، گفــت: البتــه هــم اکنــون نیــز 
بــرای درآمدهــای مشــخص مالیــات اخــذ می شــود، امــا بــه طــور قطــع ارزیابی 
و بازبینــی در میــزان مالیــات از پزشــکان بایــد صــورت گرفتــه و بایــد بــه نوعی 
عمــل کــرد تــا عدالــت اجتماعــی در جامعــه فراهــم شــود؛ ضمــن اینکــه دراین 

راســتا بایــد بــه حقــوق پزشــک نیــز احتــرام گذاشــته شــود. 

ــس، از  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
تــاش بــرای بررســی چگونگــی پرداخــت کارانــه به 
ــری از افزایــش نجومــی  ــا هــدف جلوگی پزشــکان ب

دریافتــی هــا خبــر داد. 
ــا  ــی اظهارنظره ــه برخ ــش ب ــی در واکن ــر ترک اکب
ــزود:  ــی پزشــکان، اف ــای نجوم ــه حقوق ه نســبت ب
ــه پزشــکان در طــرح تحــول ســامت  ــه ای ک کاران
ــت  ــار دریاف ــت بیم ــل و ویزی ــق عم ــت ح ــه جه ب
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــبتا باالی ــام نس ــد ارق می کنن
ــت. ــده اس ــکان ش ــی پزش ــاد برخ ــای زی دریافتی ه

وی ادامـه داد: اگرچه ایـن دریافتی هـا در قالب کارانه 
اسـت اما برخـی متولیان در تاش هسـتند تا بررسـی 
هـای الزم را در زمینـه نحـوه ارایـه این کارانـه انجام 
دهنـد به گونـه ای که یا سـقفی بـرای ایـن کارانه ها 
در نظـر گرفته شـود یا کارانـه ها را به صـورت پلکانی 

به پزشـکان پرداخـت کنند.
ــن  ــه ای ــرادات ب ــی ای ــرد: برخ ــح ک ــی تصری ترک
پرداخت هــا آن اســت کــه در برخــی از مناطــق 
 k ، 2.5 k ــک ــای ی ــه ج ــرای جــذب پزشــک، ب ب
ــی  ــر نوعــی ب ــن ام ــه همی ــی شــود ک پرداخــت م
عدالتــی ایجــاد کــرده کــه بــه نظــر مــی رســد بایــد 
ــرد. ــورت گی ــه ص ــن زمین ــاماندهی در ای ــک س ی

ــه  ــن کاران ــرای ای ــقفی ب ــر س ــد: اگ ــادآور ش وی ی
درنظــر گرفتــه شــود یــا دریافتــی کارانــه بــه صورت 

پلکانــی باشــد پزشــکان مــی تواننــد دریافتــی 
معقولــی داشــته باشــند امــا درحــال حاضــر چنیــن 
ــه  ــد ب ــش از ح ــای بی ــی ه ــامانی در پرداخت نابس
پزشــکان وجــود دارد کــه وزارت بهداشــت و درمــان 
نیــز بــه چنیــن موضوعــی واقــف اســت و بایــد ایــن 

ــد. ــاح کن ــوع را اص موض
ــی  ــرح پلکان ــرای ط ــی اج ــاره چگونگ ــی درب ترک
کارانــه هــا بــه پزشــکان، افــزود: بــا طــرح پلکانــی، 
بیــن ۶0 تــا ۷0 درصــدی کــه بایــد در قالــب کارانــه 
بــه پزشــک پرداخــت شــود، بــه ازای هــر 10 تــا 20 
ــی رود درصــد  ــر م ــد باالت ــن درآم ــه ای درصــدی ک
ــهمی  ــود و س ــر می ش ــک کمت ــه پزش ــی ب پرداخت
کــه بــرای بیمارســتان باقــی می ماند بیشــتر اســت.
وی ادامــه داد: پزشــکان بــا بودجــه دولــت و بیماری 
مــردم متخصــص مــی شــوند و بــر اســاس قوانیــن 
مصــوب مجلــس ایــن هــا متعهــد بــه 2 تــا 5 ســال 
ارائــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی و تخصصــی بــه 
ــم  ــکان ه ــرایطی پزش ــن ش ــد، در چنی ــردم دهن م
حقــوق دریافــت مــی کننــد هــم بــه آنهــا درصــدی 
از کارانــه تعلــق مــی گیــرد درحالــی کــه حرفمــان 
ــا دریافــت  ــن ه ــد بیــش از ای ــن اســت کــه نبای ای
 k ،ــک ــذب پزش ــوان ج ــا عن ــون ب ــم اکن ــود، ه ش
2.5 بــه آنهــا پرداخــت مــی شــود بــدان معنــا کــه 
ــه  ــا ب ــد ام پزشــک یــک بیمــار را ویزیــت مــی کن
ــرای وی محاســبه مــی شــود. ــار ب ــدازه 2.5 بیم ان

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، 
تصریــح کــرد: ویزیتــی کــه پزشــک در بیمارســتان 
ــی  ــرخ دولت ــر اســاس ن ــد ب ــی دریافــت می کن دولت
اســت امــا زمانــی کــه ایــن ویزیــت ضــرب در 2.5 
k مــی شــود معــادل ویزیــت بخــش خصوصــی می 
شــود کــه ایــن اقــدام بــار مالــی زیــادی را بــر دوش 

ــذارد.  ــی گ وزارت بهداشــت م

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 

پزشکان دولتی معادل بخش خصوصی 
ویزیت می گیرند
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ن مـــــــا ر د

رئیس شورای عالی نظام پرستاری عنوان کرد؛

تاخیر ۶ تا ۹ ماهه در پرداخت 
مطالبات پرسنل بیمارستان ها

 

ــات  ــت مطالب ــت: پرداخ ــور، گف ــتاری کش ــام پرس ــازمان نظ ــی س ــورای عال ــس ش رئی
ــاده  ــه تاخیــر افت ــا ۹ مــاه ب ــه خصــوص پرســتاران، بیــن ۶ ت پرســنل بیمارســتان هــا ب

ــت.  اس
طاهــره زاهــد صفــت افــزود: بــا گذشــت ۶ مــاه از ســال ۹5 بســیاری از دانشــگاه هــای 
علــوم پزشــکی کشــور در خصــوص معوقــات ۶ تــا ۹ ماهــه بــه نیروهــای تحت پوشــش 
خــود  بــا معضــات شــدیدی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و نگرانــی هــا و دلواپســی 

هــای زیــادی را بــرای کارکنــان ایــن حــوزه بــه دنبــال داشــته اســت.
وی بـا توجـه بـه نگرانی جـدی کارکنان بـه خصوصی پرسـتاران که درصـد قابل توجهی 
از جمعیـت تحت پوشـش وزارت بهداشـت را تشـکیل می دهنـد، ادامه داد: ضمن تشـکر 
از تدابیـر رئیـس جمهوری و هیئـت دولـت در خصوص اختصـاص ۸ هزار میلیـارد تومان 
از محـل اوراق قرضـه خزانـه به بیمه سـامت جهـت تامین بودجـه و پرداخـت مطالبات 
مراکز درمانی و دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور، پیگیری در تسـریع فرآیند اجرایی در 
راسـتای رهایی از مشـکات جدی مالی و معیشـتی کارکنان مراکز درمانی را خواسـتاریم.

ــه و  ــت متعهدان ــه خدم ــور، ارائ ــتاری کش ــام پرس ــازمان نظ ــی س ــورای عال ــس ش رئی
ــی دانســت و  ــه همگان ــان، وظیف ــن ســامت آن ــتای تامی ــردم را در راس ــه م درســت ب
گفــت: حمایــت هــای مدیــران حــوزه ســامت در مدیریــت صحیــح منابــع و توزیــع بــه 
موقــع و عادالنــه آن از مــواردی اســت کــه رضایتمنــدی و انگیــزه خدمت ارایــه دهندگان 
خدمــات را در  مشــاغلی کــه بــا جــان و روح و ســامت انســانها ارتبــاط دارد، افزایش می 

دهــد و ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه نبایــد از نظــر پنهــان بمانــد.
وی در ادامـه افـزود: در حال حاضر کارکنان و پرسـتاران شـاغل در بسـیاری از بیمارسـتان 
هـای کشـور بـه علت عـدم دریافـت مطالبات چندیـن ماهه خـود از نظـر روحـی و روانی 
در معرض آسـیب هسـتند و ایـن مسـئله در مورد افـرادی که فقط در بیمارسـتان شـاغل 
هسـتند و شـغل دیگری بـرای امـرار معاش ندارند، بیشـتر اسـت و بایـد بپذیریـم که این 

دغدغـه باید جـدی گرفته شـود.

 معــاون اداره کل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر ســازمان غــذا 
و دارو، ادعــای واردات داروهــای بــی کیفیــت چینــی و هنــدی 

ــرد.  را رد ک
دکتـر مصطفـی کریمـی در واکنـش بـه اظهـارات نایـب رئیس 
کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس مبنی بـر واردات داروهای 
بـی کیفیـت از کشـورهای چیـن و هنـد، گفـت: در حـال حاضر 
هیـچ گونـه مجـوز واردات برای هیـچ یـک از داروهای سـاخته 

شـده از کشـور چیـن به ایـران صـادر نکـرده ایم.
ــی  ــازار داروی ــدی در ب ــای هن ــود داروه ــا وج ــاط ب وی در ارتب
کشــورمان، تاکیــد کــرد: وارداتــی کــه از هنــد صــورت گرفتــه 
ــه  ــه ب ــری اســت ک ــای معتب ــرکت ه ــا از ش ــز، قطع اســت نی

ــد. ــته ان ــز صــادرات داش ــایر کشــورها نی س
ــد،  ــه واردات دارو از هن ــزود: البت ــه اف ــن زمین ــی در همی کریم

ــت. ــدود اس ــیار مح بس
ایــن اظهــارات در پاســخ بــه ادعــای نایــب رئیــس کمیســیون 
بهداشــت و درمــان مجلــس عنــوان شــده اســت، کــه معتقــد 
اســت داروهــای بــی کیفیــت چینــی و هنــدی در بــازار دارویــی 

کشــورمان وجــود دارد.
بــه گفتــه محمــد حســین قربانــی، بســیاری از داروهــای مــورد 
ــن و  ــد چی ــن از کشــورهایی مانن ــیار پایی ــت بس ــا کیفی ــاز ب نی
هنــد وارد کشــور مــی شــود درحالــی کــه بیمــار بــا مصــرف آن، 

رضایتمنــدی کاملــی نــدارد.

معاون اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو:

داروی چینی وارد نمی کنیم/ واردات محدود دارو از هند

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، 
ــی  ــی نجوم ــوان دریافت ــه عن ــه ب ــت: آنچ گف
ــت  ــه اس ــع کاران ــود در واق ــاد می ش ــکان ی پزش
ــد  ــش درآم ــث افزای ــک باع ــود پزش ــه کمب ک

ــت.  ــده اس ــکان ش ــی پزش برخ
بهــروز بنیــادی در واکنــش بــه نامتناســب بــودن 
ــود  ــزود: کمب ــکان، اف ــه پزش ــت ب ــیوه پرداخ ش
پزشــک از جملــه مشــکلی اســت کــه در حــوزه 
ســامت بــه چشــم مــی خــورد و بــه جهــت این 
معضــل، میــزان مبالغــی کــه بــه پزشــک تعلــق 
ــال  ــوان مث ــه عن ــرد چشــمگیر اســت ب مــی گی
ــی  ــتان کوچک ــکی در شهرس ــه پزش ــی ک زمان
فعالیــت مــی کنــد بــه جهــت کمبــود نیــرو ناچار 
اســت شــبانه روز بــه ارائــه خدمــت بپــردازد کــه 
در چنیــن شــرایطی مبالــغ دریافتــی وی نیــز بــه 

ــد. ازای خدمــات ارایــه شــده افزایــش مــی یاب
وی ادامــه داد: ایــن مبالــغ تحــت عنــوان کارانــه 
ــه  ــی ک ــود و زمان ــت می ش ــکان پرداخ ــه پزش ب
کمبــود پزشــک در حــوزه ســامت وجود داشــته 
ــدودی  ــداد مح ــن تع ــی بی ــغ پرداخت ــد مبل باش
ــر  ــن ام ــه همی ــود ک ــی ش ــع م ــک توزی پزش
ــن  ــی بی ــی نجوم ــائبه دریافت ــده ش ــث ش باع

ــرد. ــوت گی ــکان ق پزش
در  کــه  زمانــی  کــرد:  تصریــح  بنیــادی 
ــود  ــد وج ــص ارتوپ ــار متخص ــتانی، چه بیمارس
داشــته باشــد، میــزان پرداختــی بــه ایــن 4 
ــک  ــه ی ــتمزد ب ــر از دس ــاوت ت ــص متف متخص

ارتوپــد اســت.
بهداشــت  وزارت  اکنــون  شــد:  یــادآور  وی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه ک ــش گرفت ــتی را در پی سیاس
ــور را  ــت کش ــه جمعی ــان ب ــرانه متخصص آن س
مطالعــه کنــد، اگــر ایــن مهــم رخ دهــد بســیاری 
ــای  ــی ه ــون دریافت ــود پیرام ــواالت موج از س

ــود. ــی ش ــع م ــز رف ــکان نی ــی پزش نجوم
بنیــادی تاکیــد کــرد: امــروزه پایــه حقــوق 

پزشــکان بســیار پاییــن اســت بــه گونــه ای کــه 
ــون  ــم میلی ــک و نی ــن ی ــی بی ــکان عموم پزش
ــا 2 میلیــون و 100 هــزار تومــان حقــوق مــی  ت
گیرنــد و حقــوق یــک فــوق تخصــص حــدود 3 

ــت. ــان اس ــون توم میلی
ــیاری  ــر بس ــویی دیگ ــرد: از س ــح ک وی تصری
ــم در  ــی و ه ــش دولت ــم در بخ ــکان ه از پزش
بخــش خصوصــی کار می کننــد کــه ایــن 
ــی را ایجــاد کــرده؛ متاســفانه در  مهــم اعتراضات
دولــت نهــم و دهــم دچــار یک بــی نظمــی و بی 
قانونــی شــدیم و شــاهد بخشــنامه هــای خلــق 
الســاعه بودیــم کــه همیــن امــر کشــور را دچــار 
اغتشــاش مدیریتــی کــرد امــا بــه نظــر می رســد 
ــه  ــت ب ــدودی بازگش ــا ح ــم ت ــت یازده در دول

ــتیم. ــاهد هس ــون را ش قان
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، 
گفــت: همچنیــن وزیــر بهداشــت نیــز بــه همین 
ســمت حرکــت کــرده و بــه دنبــال ایجــاد نظــم 
و انضبــاط در سیســتم ســامت اســت ایــن 
ــاش  ــز در ت ــس نی ــه مجل ــت ک ــی اس درحال
ــرای  ــود ب ــی خ ــای نظارت ــرم ه ــا از اه ــت ت اس
رفــع معضــات حــوزه ســامت اســتفاده کنــد تا 
دغدغــه هــای مــردم نیــز در ایــن حــوزه برطرف 

ــود. ش

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

دریافت های نجومی پزشکان
 بخاطر کارانه است
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ن مـــــــا ر د

xمســئوالن ســازمان نظــام پرســتاری و جمعیــت هــال احمر، 
ــیر  ــش رو در مس ــع پی ــی موان ــه بررس ــترک ب ــت مش در نشس
ــی،  ــای دولت ــتان ه ــار« در بیمارس ــرح »ســامت ی ــرای ط اج

ــد.  پرداختن
ــام  ــازمان نظ ــئولین س ــس کل و مس ــترک رئی ــه مش در جلس
پرســتاری بــا رئیــس جمعیــت داوطلبــان هــال احمــر جهوری 
اســامی ایــران و مدیــرکل بهداشــت و درمــان جمعیــت هال 
احمــردر روز دوشــنبه در محــل ســازمان نظام پرســتاری کشــور 
برگــزار شــد کــه در ایــن جلســه  راه هــای همــکاری بیــن ایــن 

دو نهــاد مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن جلســه دکتــر علــی محمــد آدابــی رئیــس کل ســازمان 
ــکاری و  ــژه هم ــگاه وی ــه جای ــاره ب ــا اش ــتاری ب ــام پرس نظ
تعامــل دربیــن نهادهــای ملــی و مردمــی گفــت:  ایــن جلســات 
مشــترک مــی بایســت  بطــور مــداوم برگــزار شــود تــا بتــوان از 
ظرفیــت هــای ایــن دو نهــاد درارائــه خدمــت بــه ســات مردم 

نهایــت اســتفاده را نمــود.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت حقــوق مــردم در بخــش هــای 
مختلــف جامعــه خدمــت رســان درحــوزه ســامت کشــورخاطر 
نشــان کــرد: جمعیــت هــال احمــر بــه عنــوان یکــی از بخش 
ــای  ــرح ه ــد درط ــوزه ســامت بای ــر درح ــی و موث ــای اصل ه
ملــی چــون طــرح ســامت یــار نظــرات بخــش هــای مختلف 
ــه  ــه دهنــده خدمــت درآن عرصــه را نیــزدر نظــر گیــرد و ب ارائ

دغدغــه هــای ســازمان نظــام پرســتاری توجــه نمایــد.
ــار را  ــامت ی ــرح س ــازمان در ط ــی س ــه اصل ــی، دغدغ آداب
رعایــت حریــم شــخصی بیمــار وحقــوق بیمــار عنــوان کــرد 
ــواده  ــطح خان ــر در س ــوق یکدیگ ــه حق ــرام ب ــزود: احت و اف
ــی  ــرآن م ــد درق ــت وخداون ــلم اس ــی مس ــه،   اصل و جامع
ــد انجــام  ــذا نبای ــرد ل ــی پذی ــن م ــا از متقی ــه تنه ــد ک فرمای
امــری ولــو ثــواب منجــر بــه تضییــع حققــوق دیگــران گــردد 
و لــذا جمعیــت هــال احمــر اگــر قــرار اســت در ایــن طــرح 
ــام  ــات نظ ــی از خدم ــود و بخش ــان وارد ش ــوزه درم در ح
ــت  ــتاری رعای ــد در راس ــرد بای ــده گی ــه عه ــامت را ب س
ــت  ــرده وتربی ــت ک ــتار حرک ــار و پرس ــل بیم ــوق متقاب حق
شــوندگان ایــن حــوزه مــی بایســت حریــم شــخصی بیمــار را 

ــد. ــت کنن ــن رعای ــراد امی ــوان اف ــه عن ب
ــام  ــازمان نظ ــام س ــم مق ــدم قائ ــریفی مق ــد ش ــه محم در ادام
پرســتاری بــه بررســی و بیــان راه های همــکاری مشــترک بین 
ســازمان نظــام پرســتاری و جمعیــت هــال احمــر پرداخــت و 
گفــت: ســازمان نظــام پرســتاری بــه عنــوان بزرگترین ســازمان 
صنفــی در حــوزه ســامت بــا پوشــش بیــش از دویســت هــزار 
ــطح  ــهر در س ــش از 120 ش ــوری در بی ــتره کش ــتار و گس پرس
ــوزه  ــر در ح ــال احم ــت ه ــد جمعی ــد همانن ــی توان ــور م کش
ــور  ــامت کش ــش س ــانی در بخ ــت رس ــف خدم ــای مختل ه
ــی و  ــامت همگان ــوزش س ــای آم ــه ه ــرده و در زمین ورود ک
ــه  ــای طبیعــی ب ــژه در حــوادث و بای نیروهــای تخصصــی وی

ــردازد. ــات بپ ــه خدم ارائ
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای تخصصــی شــغلی پرســتاران  
پیشــنهاد گســترش همــکاری بیــن ســازمان نظــام پرســتاری و 
جمعیــت هــال احمــر را مطــرح کــرد و اظهار داشــت: ســازمان 
نظــام پرســتاری آمادگــی دارد تــا در زمینــه ارائــه خدمــات بــه 
هموطنــان در حــوزه حــج و زیــارت و زائریــن عتبــات عالیــات 
بــاب همــکاری را گشــوده و نیروهــای تخصصــی در ایــن زمینه 

معرفــی نمایــد.
شــریفی مقــدم همچنیــن از آمادگــی ســازمان نظــام پرســتاری 

در زمینــه همــکاری هــای بیــن المللــی خبــر داد و خاطر نشــان 
ــال  ــازمان ه ــده س ــناخته ش ــگاه ش ــه جای ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
احمــر در مجامــع بیــن الملــل، ســازمان نظــام پرســتاری نیــز  
پیشــنهاد تشــکیل گــروه پرســتاران بــدون مــرز را دارد و از ایــن 
ســازمان مــی خواهــد تــا در ایــن زمینــه همراهــی و همــکاری 

ــد. هــای الزم را نمای
ــت  ــان جمعی ــازمان داوطلب ــس س ــع رئی ــاز راف ــه فرحن در ادام
هــال احمــر، از ســازمان نظــام پرســتاری خواســت از ظرفیــت 
ــا تشــویق وترغیــب پرســتاران  هــای خــود اســتفاده کــرده و ب
کشــور آنــان را بــه عضویــت ســازمان داوطلبــان هــال احمــر 
ــد. ــن همــکاری را فراهــم آورن ــی ای ــات اجرای در آورده و مقدم

وی بــه همــکاری ســازمان نظــام پرســتاری در حــوزه 
ــم  ــت: ه ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــای تخصص ــوزش نیروه آم
اکنــون بســیاری از نیروهــای داوطلــب ایــن ســازمان از 
ــرورش  ــوزش و پ ــون آم ــه چ ــف جامع ــای مختل ــش ه بخ
ــر همچــون  ــف دیگ ــای مختل ــازمان ه ــا س ــا ب ــتند و م هس
نظــام پزشــکی و نظــام مهندســی نیــز در  ارتبــاط بــوده ایــم 
ــازمان  ــت س ــه عضوی ــز ب ــا نی ــازمان ه ــن س ــای ای و اعض
ــا  ــتاری ب ــام پرس ــازمان نظ ــذا س ــد و ل ــال احمردرآمدن ه
ــبی  ــکاری مناس ــد هم ــی توان ــود م ــص خ ــه تخص ــه ب توج
درزمینــه آمــوزش هــای عمومــی ماننــد کمــک هــای اولیــه 
و امــداد و نجــات ونیــز در حــوزه معاونــت درمــان ســازمان در 
زمینــه هــای تخصصــی تــر ماننــد بحــث بازتوانــی و توانمنــد 
ــگیری از  ــز پیش ــه ونی ــر جامع ــیب پذری ــار آس ــازی اقش س
بیمــاری هــای شــایع زنــان وکــودکان همــکاری هــای الزم 
را ارائــه نماینــد کــه ایــن آمــوزش هــا مــی توانــد در کمیتــه 

ــردد. ــی گ ــی بررس ــای تخصص ه
رافــع بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه جمعیــت هــای ملــی چــون 
جمعیــت هــال احمــر کار تصــدی گــری انجــام نمــی دهنــد، 
اظهــار کــرد: رســالت ســازمان هــای مــردم نهــاد رفــع نیازهای 

واقعــی جامعــه مــی باشــد.
وی در زمینــه طــرح »ســامت یــار« نیــز خاطــر نشــان کــرد: 
ایــن طــرح بــا پیشــنهاد مســتقیم وزیــر بهداشــت و بــه دنبــال 
ــدار  ــت در دی ــانی در وزارت بهداش ــروی انس ــدید نی ــود ش کمب
رئیــس جمعیــت هــال احمــر بــا وزیــر بهداشــت مطــرح شــد 

کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و همانطــور کــه در اهــداف آن 
آمــده شــامل حمایــت روحــی و عاطفــی از بیمــار اســت کــه در 
ــه عمــل  ــه مطالعــات بســیاری در چندیــن کشــور ب ایــن زمین

آمــده اســت.
وی همچنیــن بــه مشــکات ایــن طــرح در اجــرای پایلــوت آن 
در چنــد بیمارســتان اشــاره کــرده و گفــت: متاســفانه همــکاری 
خوبــی در ایــن زمینــه از طــرف برخــی بیمارســتان هــا صــورت 
ــراد  ــوراک و اف ــاب و خ ــاب ذه ــیله ای ــی وس ــت و حت نگرف
داوطلــب و حتــی بیمــه مســئولیت هم بــه آنــان تعلــق نگرفت.

رافــع  ادامــه داد: مــا هــم اکنــون یــک طــرح پایــش را در ایــن 
ــا طــرح پرسشــنامه ای، در  ــم و ب ــه اجــرا گذاشــته ای ــه ب مرحل
ــرح  ــوت ط ــف و ق ــاط ضع ــی نق ــدی و بررس ــع بن ــدد جم ص
ــه  ــری ارائ ــات بهت ــم خدم ــا بتوانی ــتیم ت ــار هس ــامت ی س

ــم. نمایی
در ادامــه دکتــر افشــین علیخانــی مدیــرکل بهداشــت و درمــان 
جمعیــت هــال احمــر نیــز بــا بیــان ایــن نکته کــه هــم اکنون 
ــران در عرصــه  جمعیــت هــال احمــر جهمــوری اســامی ای
بیــن الملــل جــزو شــورای حــکام اســت، گفــت: پشــتوانه اصلی 
ــازمان  ــن س ــه ای ــی ب ــاد همگان ــر اعتم ــال احم ــت ه جمعی
اســت و هــر طرحــی تــا مشــارکت مردمــی نباشــد در عرصــه 

اجــرا کارایــی موفقــی نخواهــد داشــت.
وی، امکانــات جمعیــت هــال احمــر بســیار گســترده برشــمرد 
ــازمان نظــام  ــن س ــکاری بی ــای مشــترک هم ــه ه ــه زمین و ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــر اش ــال احم ــت ه ــتاری و جمعی پرس
ســازمان نظــام پرســتاری بــا توجــه بــه پشــتوانه قــوی نیــروی 
ــازمانی و گســتره  ــاختار س ــز س ــود و نی انســانی متخصــص خ
کشــوری خــود مــی توانــد زمینــه مشــارکت گســترده ای را در 

ــد. ــم کن ــان فراه ــوزه بهداشــت و درم ح
ــی  ــای تخصص ــه ه ــکیل کمیت ــنهاد تش ــا پیش ــی ب علیخان
ــتاری  ــام پرس ــازمان نظ ــر و س ــال احم ــت ه ــن جمعی بی
ــرد  ــاد اشــاره ک ــن دو نه ــن ای ــل بی ــی درتعام ــه هــم افزای ب
ــی  ــد فرصت ــه هــا مــی توان ــن کمیت و خاطــر نشــان شــد: ای
ــی و  ــردم بررس ــاز م ــورد نی ــای م ــه در آن نیازه ــد ک باش
ــع مشــکات  ــه رف ــوان ب ــازمان بت ــن دو س ــکاری ای ــا هم ب

ــرد. ــک ک ــه کم جامع

در نشست مسئوالن سازمان نظام پرستاری و هالل احمر؛

مشکالت اجرای »طرح سالمت یار« در بیمارستان ها بررسی شد
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ن مـــــــا ر د

ــگاهی  ــوم آزمایش ــرای عل ــن دکت ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
ایــران، از درخواســت غیــر منطقــی یکــی از بیمه هــای تکمیلی 
ــت  ــرط پرداخ ــه ش ــا ب ــگاه ه ــا آزمایش ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ب

ــاد کــرد.  پورســانت، انتق
ــه  ــه ب ــد از مراجع ــد بع ــام کردن ــان اع ــدادی از فرهنگی تع
آزمایشــگاه هــای طــرف قــرارداد بیمــه طایــی جهــت 
انجــام آزمایــش متوجــه لغــو قــرارداد آزمایشــگاه هــا بــا بیمــه 
ــه ســازان شــدند کــه پــس از پیگیــری موضــو، مشــخص  آتی
ــانت از  ــد پورس ــت 15 درص ــازان درخواس ــه س ــه آتی ــد بیم ش
آزمایشــگاه نمــوده و آزمایشــگاه هــا بــه نشــانه اعتراض قــرارداد 

ــد. ــوده ان ــق نم ــود را معل خ
حــال ســئوال ایــن اســت کــه چــه کســی مســئول تضییــع حق 
ــک فرهنگــی  ــی ی ــا درســت اســت وقت ــان اســت. آی فرهنگی
ــه  ــد شــرکت آتی ــی کن ــود را پرداخــت م ــه خ ــق بیم ــام ح تم

ــد؟ ســازان درخواســت پورســانت نمای
چــرا بیمــه آتیــه ســازان بــرای تامین ســامت قشــر زحمتکش 
فرهنگــی بخاطــر ســودآوری بیشــتر فقــط بــا آزمایشــگاه هــای 
غیــر معتبــر کــه حاضرنــد بــه آنهــا 15 درصــد پورســانت بدهند 
ــوزش و  ــئولین آم ــت مس ــر نیس ــا بهت ــدد. آی ــی بن ــرارداد م ق
پــرورش در انتخــاب بیمــه طــرف قــرارداد فرهنگیــان تجدیــد 
ــودجویی  ــوی س ــریعتر، جل ــه س ــر هرچ ــا تدبی ــد و ب ــر کنن نظ
ــان  ــه کارکن ــد و آرامــش و ســامتی را ب ــراد را بگیرن برخــی اف

خــود برگرداننــد.
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــی عض ــمی مدن ــن هاش ــید حس ــر س دکت
ــران، اظهــار داشــت:  ــوم آزمایشــگاهی ای ــرای عل انجمــن دکت
بحــث تعرفــه هــای آزمایشــگاه طــی چنــد ســال گذشــته ســیر 
ــی را پشــت ســر گذاشــته و از وضعیــت تعرفــه  بســیار نامطلوب
ــا آزمایشــگاه هــا شــدیدا نگــران هســتیم  گــذاری در رابطــه ب
ــورد  ــچ وجــه در م ــه هی ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــر در دول ــن ام و ای
آزمایشــگاه خــوب عمــل نشــده و بحــث هزینــه تمــام شــده در 

ــب نشــد. ــی بیمــه تصوی شــورای عال

ــه اینکــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
عمــده درآمــد آزمایشــگاه هــا هزینه 
مــی شــود بــه گونــه ای کــه بــاالی 
ــگاه  ــای آزمایش ــد درآمده ۸5 درص
پوشــش  آنهــا  را هزینــه هــای 
ــای  ــگاه ه ــد و در آزمایش ــی ده م
ــاالی  ــا ب ــه ه ــن هزین ــر ای کوچکت
۹5 درصــد اســت و بــه همیــن دلیــل 

بســیاری از آزمایشــگاه هــای کوچــک متضــرر هســتند و ســیر 
ــد. ــی طــی نمــی کنن خوب

هاشــمی افــزود: حــال وقتی بیمــه آتیــه ســازان و بیمه ایــران از 
آزمایشــگاه هــا تخفیــف مــی خواهنــد ایــن خواســته باعــث می 
شــود کــه آزمایشــگاه هــا بــا ضــرر روبــه رو شــوند و این وســط 
اتفاقــی کــه مــی افتــد ایــن اســت کــه یــک رقابــت نامناســب 
بیــن آزمایشــگاه هــا مــی بــرای داشــتن بیمــار بیشــتر ایجــاد 
مــی شــود و وقتــی آزمایشــگاهی درآمــد نداشــته باشــد قطعــا 
بــه ســمت کیــت و تجهیــزات نامرغــوب مــی رود و ایــن اتفاقی 

اســت کــه مــی افتــد.
ــه  ــا تعرف ــکل ب ــزار مش ــه ه ــی ک ــگاه های ــت: آزمایش وی گف
ــا  ــا تخفیــف ب ــد ب ــد چــه طــور مــی توانن ــت دارن مصــوب دول

ــد. ــا کار کنن ــه ه بیم
هاشــمی ادامــه داد: االن آن چیــزی کــه قــرار اســت بیمــه هــا 
بــه آزمایشــگاه هــا پرداخــت کننــد 40 تــا 50 درصــد خدمــات 
اســت امــا بیمه آتیــه ســازان بــاز تخفیــف بیشــتر از آزمایشــگاه 
هــا مــی خواهــد و بــرای اینکــه آزمایشــگاه هــا بتواننــد ادامــه 
ــه ســمت اســتفاده از  ــد ب ــد و خودشــان را ســرپا نگــه دارن دهن
ــیار  ــر بس ــن خط ــد. و ای ــی رون ــوب م ــر و نامرغ ــت ارزان ت کی
ــه  ــد و بیم ــی افت ــاق م ــفانه دارد اتف ــه متاس ــت ک ــی اس بزرگ
هــای تکمیلــی از جملــه بیمــه آتیــه ســازان در چارچــوب حــوزه 
ســامت درســت تصمیــم گیــری نمــی کننــد و ایــن تصمیــم 
هــم نامعقــول اســت و هــم بــه نفــع بیمــه آتیه ســازان نیســت.

چــرا بایــد فرهنگیــان بــا بیمــه ای کار کننــد کــه تخفیــف مــی 
ــور  ــا مجب ــه جاه ــوژی و بقی ــا و رادیول ــگاه ه ــرد و آزمایش گی
شــوند بــا کیفیــت پاییــن تــر بــه فرهنگیــان خدمــات دهنــد و 
ایــن تخفیــف هــا قطعــا روی کیفیــت کار آزمایشــگاه هــا تاثیــر 
ــه نفــع بیمــه هــا نیســت چــون اگــر تســتی را  منفــی دارد و ب
کــه انجــام مــی دهنــد کیفیتــش خــوب نباشــد دوبــاره برمــی 
ــد  ــود و بای ــی ش ــاع داده م ــر ارج ــگاه دیگ ــه آزمایش ــردد و ب گ
مجــدد انجــام شــود و بیمــه مجبــور مــی شــود هزینــه مجــدد 

ــد. پرداخــت کن
ــگاهی  ــوم آزمایش ــرای عل ــن دکت ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
ایــران، تاکیــد کــرد: خیلــی از آزمایشــگاه هــا بــه خواســته بیمــه 
آتیــه ســازان تــن ندادنــد و قــرار داد نبســتند و تعــداد آزمایشــگاه 
هایــی هــم کــه قــرارداد مــی بندنــد از ناچــاری اســت کــه قطعا 

بــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد.
هاشــمی گفــت: بیمــه  آتیــه ســازان از ســال ۹4، تخفیــف 15 
ــادی  ــداد زی ــته و تع ــت داش ــگاه درخواس ــدی را از آزمایش درص
ــرار  ــو ق ــم لغ ــدادی ه ــد و تع ــول نکردن ــا قب ــگاه ه از آزمایش
ــر  ــازان ب ــه س ــتری از آتی ــار بیش ــال فش ــا امس ــد ام داد کردن
ــکاران  ــه هم ــی ک ــن اعتراض ــد و ای ــا وارد ش ــگاه ه آزمایش
ــت  ــد، درس ــزی دارن ــان و مرک ــتان خراس ــا از اس ــی م فرهنگ
اســت کــه آزمایشــگاه هــا بــه دلیــل خواســته بیمــه آتیه ســازان 
ــای  ــت ه ــده تس ــث ش ــن باع ــتند و ای ــرارداد نبس ــه ق ــا بیم ب
ــه  ــه ای انجــام شــود ک ــه گون ــا ب ــان م آزمایشــگاهی فرهنگی

ــوند. ــادی ش ــای زی ــه ه ــل هزین ــود متقب خ

سوءاستفاده یکی از بیمه های تکمیلی؛

درخواست پورسانت برای قرارداد
 با آزمایشگاه ها

قائم مقام وزیر بهداشت:

مسئولین کشور شب 
ها به امید نیروهای 

اورژانس می خوابند
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت خطاب بــه نیروهــای اورژانــس 115 
ــه ایــن امیــد کــه شــما  کشــور، گفــت: مســئولین شــب هــا ب

بیداریــد، مــی خوابنــد. 
ــالروز  ــن س ــل و یکمی ــن چه ــی در جش ــرج حریرچ ــر ای دکت
تاســیس اورژانــس 115، افــزود: بدانیــد کــه مســئولین کشــور 
ــد و  ــی خوابن ــد م ــما بیداری ــه ش ــد ک ــن امی ــه ای ــا ب ــب ه ش
افتخــاری کــه بــرای وزارت بهداشــت مــی مانــد حاصــل تاش 

ــت. ــبانه روزی شماس ــای ش ه
وی بــه از خــود گذشــتگی پرســنل اورژانس اشــاره کــرد و گفت: 
ــا  ــکان م ــرای یکــی از نزدی ــی ب ــن اســت کــه وقت ــت ای واقعی

کســالتی پیــش می آیــد، دلمــان بــه درد مــی آیــد؛ حــال ببینید 
کــه افــرادی کــه هــر روز جــان خــود را بــرای خدمــت بــه مردم 

بــه خطــر مــی اندازنــد، چــه روحیــه ای بایــد داشــته باشــند.
ــده  ــت آم ــای بدس ــت ه ــه موفقی ــاره ب ــن اش ــی ضم حریرچ

توســط مرکــز اورژانــس کشــور در ایــن ســال هــا تاکیــد کــرد و 
گفــت: االن وقــت آن اســت کــه اورژانــس کشــور بــرای موفــق 
ــام  ــر انج ــاوه ب ــه، ع ــن عرص ــدن در ای ــق مان ــودن و موف ب
وظایــف قبلــی خــود، ماموریــت هــا و اهــداف جدیــدی بــرای 

ــد. خــود طراحــی کن
ــه اینکــه در حــال حاضــر فیلــم هــا و ســریال  ــا اشــاره ب وی ب
هــای بــا محوریــت ســامت و درمــان در کشــورهای اروپایــی 
بیشــترین ســاعات را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد، 
ــق  ــد از طری ــی توان ــور م ــس کش ــرد: اورژان ــان ک خاطرنش
ســاخت فیلــم هــا و ســریال هــا، ورود بــه برنامــه هــای کــودک 
ــد ضمــن  و نوجــوان و فعالیــت هایــی از ایــن دســت مــی توان
آمــوزش همگانــی، جامعــه را بــا فعالیــت هــای اورژانــس آشــنا 

ــد. کن
ــا تاکیــد بــر پیگیــری اســتخدام  ســخنگوی وزارت بهداشــت ب
4 هــزار نیــروی جدیــد بــرای جبــران کمبــود نیــروی انســانی 
ــا  ــه ت ــس خواســت ک ــران اورژان ــس 115 کشــور، از مدی اورژان
ــه اینکــه بیشــترین آمــار تلفــات جــاده ای کشــور  ــا توجــه ب ب
در مســیرها و جــاده هــای فرعــی کشــور رخ مــی دهــد، ایــن 

موضــوع را نیــز مــد نظــر داشــته باشــند.
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ن مـــــــا ر د

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: پیشــرفت در حوزه صــادرات 
ــه  ــا بتوانیــم ب ــر وضعیــت کنونــی برســد ت ــه 5 براب دارو بایــد ب

تــراز مثبــت در تجــارت دارو دســت یابیــم. 
دکتـر رسـول دینارونـد در دومیـن نمایشـگاه دارو و صنایـع 
وابسـته اظهارداشـت: بـه تاریخچـه داروسـازی ایـران کـه نگاه 
بیندازیـم از تاسـیس دارالفنـون تا امروز دانشـگاه علوم پزشـکی 
تهـران متوجـه تاریخچه طوالنـی آمـوزش داروسـازی در ایران 
می شـویم. اولیـن داروخانه هـای مـدرن بـا قدمـت 120 سـال و 
اولیـن کارخانـه داروسـازی با قدمـت ۸0 سـاله و پایه هـای اولیه 

صنعـت داروسـازی بـا قدمـت 100 سـاله در ایـران را داریـم.
وی گفــت: وضعیــت امــروز مــا نیــز مطلــوب اســت. هــم اکنون 
ــچ بخشــی از  ــی را صاحــب هســتیم و هی تمــام خطــوط داروی
داروســازی نیســت کــه خــط تولیــد آن را نداشــته باشــیم. 1۶0 
ــه  ــدی داخــل ب ــات تولی ــه از امکان ــم ک ــدی داری شــرکت تولی

ــم. ــتفاده می کنی ــاخت اس ــوان زیرس عن
دینارونــد افــزود: ســهم صنعــت داروســازی ایــران هــر ســاله در 

داخــل و بــازار صــادرات ایــران در حــال توســعه اســت.
وی گفـت: صنعـت داروسـازی نـه فقـط داروهای اساسـی بلکه 
داروهـای بیمـاران خاص، بیوتکنولـوژی و همـه داروهایی که به 
صنعت های بـزرگ داروسـازی اختصـاص دارد را تولید می کنیم.
ــت  ــن صنع ــاد دارم ای ــت: اعتق ــذا و دارو گف ــس ســازمان غ رئی
ــی  ــر علم ــرا از نظ ــت زی ــد رف ــر خواه ــران فرات ــای ای از مرزه
ــک درصــد  ــم و 50 درصــد دانشــمندان ی ــی داری ــگاه خوب جای
ــن  ــتند و ای ــازی هس ــوزه داروس ــران در ح ــکی ای ــوم پزش عل
نشــان از جایــگاه علمــی مــا دارد کــه امیــد داریــم ایــن ظرفیت 

ــد وارد شــود. ــوزه داروســازی و تولی ــه ح علمــی ب
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه هــدف اول صنعــت 
ــازار منطقــه اســت گفــت: پیشــرفت  داروســازی مــا تســخیر ب
زیــادی در حــوزه صــادرات داشــتیم امــا بایــد ایــن را بــه 5 برابــر 

ــم. ــراز مثبــت دســت یابی ــه ت ــم ب ــا بتوانی برســانیم ت
ــازی  ــت داروس ــده صنع ــان دارم راه آین ــت: اطمین ــد گف دینارون
حضــور در بــازار بین الملــل اســت و رشــد ایــن صنعــت باعــث 

اطمینــان بیشــتر مــردم و جامعــه پزشــکی می شــود و تــا زمانی 
ــا  ــد م ــده آل نرس ــه ای ــی ب ــه داروی ایران ــاد ب ــن اعتم ــه ای ک

همچنــان چالــش خواهیــم داشــت.
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ــت: ب ــذا و دارو گف ــازمان غ ــس س رئی
بایــد تولیــد داروهــای معتبــر در صنعــت داخلی را داشــته باشــیم 
و امیــدوار کننــده اســت کــه اســتقبال بــرای ســرمایه گذاری در 
صنعــت داروســازی ایــران بعــد از پســابرجام بــه شــدت افزایش 

یافتــه اســت.

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

صادرات دارو باید ۵ برابر شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اختتامیه 
دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی دارو، بــا بیــان 
ایــن مطلــب کــه توســعه صنعــت داروســازی 
اولویــت اصلــی دولــت اســت، از افزایــش 
ــل  ــد داخ ــای تولی ــه ای داروه ــش بیم پوش

ــر داد.  خب
ــادی  ــئول نه ــن مس ــت: م ــی گف ــی ربیع عل
ــردازد و  ــاه اجتماعــی می پ ــه رف هســتم کــه ب
بخــش مهمــی از این رفــاه شــامل دارو اســت. 

معتقــد هســتم حــوزه دارو نبایــد محــدود 
ــرا دارو  ــود. زی ــادی ش ــات اقتص ــه موضوع ب
ــث  ــه مباح ــت ک ــاحتی اس ــد س ــوزه ای چن ح
ــوزه  ــی، ح ــی، فرهنگ ــه علم ــی از جمل مهم
اجتماعــی، فقــر، نابرابــری و حتــی سیاســت را 

دربــر می گیــرد.
ناامنی هــای منطقــه  وی بــا اشــاره بــه 
خاورمیانــه و ثبــات حاکــم در ایران در مقایســه 
بــا کشــورهای دیگــر افــزود: ثبــات سیاســی و 
ــادرات دارو را  ــد ص ــران می توان ــی در ای امنیت
تحــت تاثیــر قــرار دهــد. چــرا کــه می تــوان از 
ــرای جــذب فن آوری هــا  ایــن فاکتــور مهــم ب
حوزه هــای  در  خــود  همکاری هــای  و 

ــرد. ــتفاده ک ــف اس مختل
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد 
ــر افزایــش کیفیــت داروهــای تولیــد داخــل  ب

ــراز  ــش ت ــه افزای ــرد: الزم ــان ک ــر نش خاط
صادراتــی، کیفیــت اســت و بعنــوان فــردی که 
از نزدیــک بــا سیاســت های دولــت در ارتبــاط 
اســت، شــاهدم کــه مباحــث مربــوط بــه نظام 
ســامت و نظــام رفــاه که بــی ارتبــاط بــا دارو 
ــاب  ــه حس ــت ب ــی دول ــت اصل ــت، اولوی نیس

می آیــد.
ــه  ــوع ک ــن موض ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ربیع
بین المللــی کــردن فعالیــت شــرکت های 
ــرد  ــک راهب ــوان ی ــه عن ــد ب ــازی بای داروس
ــاالن  ــر فع ــد نظ ــادرات م ــعه ص ــرای توس ب
قــرار بگیــرد،  اظهــار کــرد: ســهم 200 میلیون 
دالری صــادرات داروی ایرانــی در برابــر ســهم 
یــک هــزار و صــد میلیــون دالری واردات 
ــزرگ  ــرکت ب ــور ۹0 ش ــن حض دارو و همچنی
دارویــی بین المللــی در ایــن نمایشــگاه ، 

ــازی را  ــت داروس ــتراتژی صنع ــی اس ــه خوب ب
ــت. ــرده اس ــخص ک مش

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن 
بیــان کــرد: تمــام تــاش بــر ایــن بوده اســت 
ــت  ــل تح ــد داخ ــای تولی ــه داروه ــه هم ک
پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد و هــر زمــان کــه 
ــل  ــگاه قاب ــه جای ــل ب ــد داخ ــای تولی داروه
ــک  ــه کم ــه ب ــزار بیم ــا اب ــد ، ب ــول برس قب

ــد. ــم آم ــازی خواهی ــت داروس صنع
ربیعــی، از همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و ســندیکای صاحبــان صنایــع 
ــران در اخــذ تصمیمــات  داروهــای انســانی ای
ــر داد و  ــازی خب ــت داروس ــه صنع ــوط ب مرب
ــرات  ــه نظ ــا از نقط ــرد: حتم ــان ک خاطرنش
ــا اســتفاده خواهــد  ــاالن در تصمیم گیری ه فع

ــد. ش

وزیر رفاه تاکید کرد:

ضرورت افزایش پوشش بیمه ای داروهای تولید داخل

دبیـر علمـی هجدهمیـن کنگـره بیـن المللـی تازه هـای قلب و 
عـروق ایران، نسـبت به مصـرف زیاد مایعـات در بیمـاران مبتا 

بـه نارسـایی قلبی هشـدار داد. 
دکتر مسعود اسامی در هجدهمین کنگره بین المللی تازه های 
شایع ترین  از  قلب  نارسایی  اینکه  بیان  با  ایران  عروق  و  قلب 
افزایش  به دلیل  نارسایی قلب  بیماری های قلبی است، گفت: 
فشار قلبی بیمار ایجاد می شود و فرد دچار تنگی نفس در حالت 

استراحت، کاهش انقباض قلب، تورم پاها و... می شود.
وی افـزود: نارسـایی قلبـی عـاوه بـر بـروز عامـت موجـب 
کاهـش طـول عمـر بیمار می شـود بـه گونـه ای مـرگ و میر در 

ایـن بیمـار بیـش از مبتایـان به سـرطان اسـت.
اسـامی بـا بیان اینکه عـاوه بر مصـرف دارو بیمـاران مبتا به 
نارسـایی قلبـی باید اقداماتـی را بـرای بهبود انجـام دهند، گفت: 
بـرای مثال بـه این دسـته از بیمـاران توصیه می شـود از مصرف 
نمـک و مایعات فـراوان به شـدت خـودداری کننـد، ورزش های 
منظم هـوازی را انجام دهنـد، در معرض گرد و غبـار قرار نگیرند 
و اگر دچار اضافه وزن و یا چاقی هسـتند نسـبت بـه کاهش وزن 

اقـدام کنند تـا انقباضـات قلب افزایش پیـدا کند.
وی افـزود: بـه این دسـته از بیمـاران توصیه می شـود در شـبانه 
روز تنهـا یـک لیتـر مایعـات مصـرف کننـد زیـرا در غیـر ایـن 

صـورت قلب نمی تواند بـه خوبی پمپاژ کنـد و آب بـه درون ریه 
وارد و موجـب تنگـی نفـس در بیمـاران می شـود.

اسامی یادآور شد: اگر اقدامات فردی و درمان های دارویی برای 
بیمار پاسخگو نبود بیمار کاندیدای پیوند قلب می شود و چون یافتن 
قلب مناسب ۶ ماه تا یک سال به طول می انجامد بیماران می توانند 

به مدت 2 سال از قلب مصنوعی استفاده کنند.
دبیـر علمـی هجدهمیـن کنگـره بیـن المللـی تازه هـای قلب و 
عروق ایران خاطرنشـان کرد: نارسـایی قلبی علـل مختلفی دارد 
بـه گونـه ای کـه گاه بـه دلیـل یک عفونـت بـرزو پیدا مـی کند 
بنابرایـن اگـر بیمـار بـه موقـع مراجعه کنـد با تشـخیص علت و 
رفـع بـه موقع آن می تـوان اقدامـات درمان قطعـی را انجـام داد.

وی افـزود: از عوامـل خطـر بـروز نارسـایی قلبـی مـی تـوان به 
تنگی عـروق کرونر، نارسـایی دریچه ای، نارسـایی قلب، عفونت 

و دیابـت اشـاره کرد.

دبیر علمی کنگره تازه های قلب و عروق:

بیماران قلبی روزانه بیش از یک لیتر مایعات مصرف نکنند
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ن مـــــــا ر د

دبیـر انجمـن آترواسـکلروز ایـران، سـکته قلبی را شـایع ترین 
علـت مـرگ  و میر در کشـورمان دانسـت. 

دکتر مسـعود اسـامی افزود: آمار سـکته های قلبـی و مغزی 
در اروپـا رو بـه کاهش اسـت اما این آمـار در ایران کم نشـده و 

علت آن، نبود برنامه های پیشـگیرانه اسـت.
وی از چاقـی، دیابـت و عـدم تحـرک فیزیکـی و همچنیـن 
بـروز  اصلـی  دالیـل  عنـوان  بـه  دخانـی  مـواد  مصـرف 
بیماری هـای قلبـی و عروقی نام بـرد و گفت: با تشـخیص به 
موقـع می تـوان از آمار مـرگ و میر ناشـی از بیماری های قلبی 

و عروقـی کاسـت.
دبیـر علمی هجدهمیـن کنگـره بین المللـی تازه هـای قلب و 
عـروق بـا اشـاره بـه اینکـه داروهـای جدیـد، روش هـای غیر 
جراحـی، برنامه های ملـی پیشـگیری از اسـتعمال دخانیات از 
جملـه محورهای بحث در این کنگره اسـت، گفـت: 2۶ درصد 
مـردان ایرانـی سـیگاری هسـتند و ایـن مسـئله آمـار ابتا به 

بیماری هـای قلبـی و عروقـی را افزایـش می دهـد.
اسـامی بـا بیان اینکـه ۸5 درصـد افـراد مبتا به فشـار خون 
بـاال از عارضه خود خبـر ندارند، گفـت: طبق آخریـن آمارهای 
ارائه شـده 50 درصد جامعه شـهری ایـران افزایـش وزن دارند 
کـه این مشـکل می تواند خطـر مرگ و میـر را افزایـش دهد.
وی بـا تأکیـد بـر ضـرورت اجـرای برنامه هـای پیشـگیری از 
بیماری هـای قلبی عروقی، افـزود: متخصصین قلـب و عروق 
کشـورمان در سـطح پزشـکان اروپایی و آمریکایی بوده و تنها 

ضعف ما پیشـگیری اسـت.
اسـامی در ارتبـاط بـا بیماری هـای مـادرزادی قلبـی نیـز، 
گفـت: سـوراخ بیـن دو دهلیـز یا بیـن دو بطـن از شـایع ترین 
بیماری هـای قلبـی مـادرزادی در کشـور بـه شـمار مـی رود و 
احتمـال بـروز آن در زایمان هـای طبیعی یک درصد اسـت که 
اغلـب خفیف بـوده و با تشـخیص به موقـع درمان می شـوند.

وی، شـایع ترین علـت مـرگ  و میـر در کشـورمان را سـکته 
قلبـی دانسـت و افـزود: 20 تا 30 درصـد مرگ و میـر در ایران 

بـر اثر سـکته قلبـی رخ مـی دهد.
اسـامی، علت اصلی سـکته قلبـی در جوانان را مصـرف مواد 
دخانـی و اسـترس  برشـمرد و گفـت: بـا اجـرای برنامه هـای 
از بـروز  پیشـگیرانه مـی تـوان بـه میـزان قابـل توجهـی 

بیماری هـای قلبـی و عروقـی پیشـگیری کـرد.

دبیر انجمن آترواسکلروز ایران 
عنوان کرد؛

سکته قلبی شایع ترین 
علت مرگ ایرانی ها

ــام  ــازمان نظ ــی س ــورای عال ــی ش ــس کمیســیون حقوق رئی
ــی  ــال پایان ــرد در س ــدواری ک ــراز امی ــور، اب ــتاری کش پرس
عمــر دولــت یازدهــم، شــاهد رفــع موانع خدمتــی پرســتاران و 
ارتقــای جایــگاه پرســتاری در نظــام ســامت و جامعه باشــیم. 
ــور  ــتاری کش ــام پرس ــازمان نظ ــت: س ــری، گف ــد نصی وحی
ــک  ــت ی ــس از گذش ــتانها پ ــای شهرس ــره ه ــت مدی و هیئ
ــارم  ــون در دوره چه ــد و اکن ــه ان ــکل گرفت ــی ش دوره طوالن
ــوع  ــت موض ــغولند و اهمی ــزاری مش ــه خدمتگ ــن ب منتخبی
تشــکیل ســازمان نظــام پرســتاری در قانــون مصــوب مجلس 
شــورای اســامی تصریــح شــده  و بــر مبنــای قانون اساســی 
ــون و در  ــرف، قان ــرع، ع ــه ش ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــز ش نی
نهایــت حمایــت از حقــوق مــردم در قبــال خدمــات پرســتاری 
و پیگیــری حقــوق پرســتاران و ارتقــاء ســطح پرســتاری مــد 
نظــر ســازمان و زیرمجموعــه هــای آن اســت و ایــن موضــوع 
بــه عنــوان هــدف و اســتراتژیک مــد نظــر اعضــای شــورای 

عالــی نظــام پرســتاری اســت.
وی افــزود: بــرآورده شــدن مطالبــات جامعــه پرســتاری 
باعــث رفــع موانــع خدمتــی بــه مــردم مــی شــود کــه قطعــا 
ــا کیفیــت مطلــوب را دارنــد و  اســتحقاق دریافــت خدمــات ب
جالــب تــر اینکــه ابــزار قانونــی الزم بــرای رفــع ایــن موانــع 

ــت اســت ــار دول ــی در اختی خدمت
ــا ارتباطــات  ــس ب ــدگان مجل ــار داشــت: نماین ــری اظه نصی
ــد نقائــص و  ــه دارن ــف جامع ــا آحــاد مختل ســازنده ای کــه ب
ــب  ــه تصوی ــدام ب ــه آن اق ــد و برپای ــی دانن ــر م ــا را بهت نیازه
ــه  ــه از آن جمل ــد ک ــی کنن ــه م ــاز جامع ــورد نی ــن م قوانی
مشــکات عدیــده مــردم در حــوزه ســامت اســت. بــر همین 
اســاس در ادوار گذشــته مجلــس، نماینــدگان دو قانــون جامع 
ــع بخــش بزرگــی از مشــکات مــردم در  ــرای رف و کامــل ب
حــوزه ســامت تصویب کردنــد که متأســفانه بــا وجــود اباغ 
ایــن قوانیــن بــه دولــت هــا هنــوز اراده ای بــرای اجــرای آنها 

ــدارد. ــه صــورت کامــل وجــود ن ب
ــذاری  ــه گ ــون تعرف ــن قان ــن قوانی ــه داد: یکــی از ای وی ادام
ــب  ــات پرســتاری اســت کــه بیــش از ۹ ســال از تصوی خدم
آن مــی گــذرد ولــی متأســفانه هــر بــار بــه بهانــه ای اجرایــی 
شــدن آن بــه تعویــق افتــاده اســت و قانــون دوم قانــون ارتقاء 
ــت  ــود گذش ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــات بالین ــره وری خدم به

ــه طــور کامــل اجرایــی  چندیــن ســال از اجــرای آن هنــوز ب
ــر  ــای اخی ــال ه ــت در س ــئولین وزارت بهداش ــده، و مس نش
ــای  ــه ه ــر برنام ــرا شــده آن را تحــت تأثی ــای اج بخــش ه
ــی  ــر و ب ــم اث ــل طــرح قاصــدک و...، ک ــی وزارت از قبی داخل
ــی  ــه کار در طــرح مبتن ــا پرداخــت اضاف ــد و ب ــوده ان ــر نم اث
بــر عملکــرد هــم برخــاف قانــون خدمــات کشــوری عمــل 
ــت  ــره وری را تح ــاء به ــون ارتق ــس قان ــم نف ــوده و ه نم

ــد. ــرار داده ان الشــعاع ق
ــام  ــازمان نظ ــی س ــورای عال ــی ش ــس کمیســیون حقوق رئی
ــی دوره  ــه در ســال پایان ــون ک ــت: اکن پرســتاری کشــور گف
اول دولــت تدبیــر و امیــد قــرار داریــم، امیدواریــم بــا همکاری 
ــیون  ــای کمیس ــوص اعض ــه خص ــس ب ــدگان مجل نماین
بهداشــت مجلــس و مســئولین وزارت بهداشــت بــا همــکاری 
خانــواده بــزرگ پرســتاری نســبت بــه رفــع موانــع خدمتــی و 
بــرآورده شــدن مطالبــات مــردم و پرســتاران اهتمــام داشــته 

باشــیم.
ــی  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــبختانه دول ــه داد: خوش ــری ادام نصی
ســابقه تریــن توجــه را بــه حــوزه بهداشــت و درمــان داشــته و 
ایــن جــای قدردانــی و تشــکر را از رئیــس جمهــوری دارد ولی 
متاســفانه در ایــن توجــه نــه تنهــا پرســتاری از ســوی برنامــه 
ریــزان نادیــده گرفتــه شــد بلکــه مقــداری هــم مــورد غضب 
دســت انــدکاران قــرار گرفتــه و پرســتاران وضعیــت اقتصادی 

چنــدان مطلوبــی ندارنــد.
ــت در  ــای دول ــت ه ــرای سیاس ــت: از اج ــار داش وی اظه
ــه خدمــات پرســتاری  حــوزه ســامت تاکنــون میــزان ارائ
در مــواردی تــا صــد درصــد افزایــش داشــته و مــا از دولــت 
ــم  ــه نمی خواهی ــول اضاف ــاعده و پ ــتاران، مس ــرای پرس ب
ــن  ــرای قوانی ــه اج ــبت ب ــم نس ــار داری ــط انتظ ــه فق بلک
ــتاران  ــات پرس ــی مطالب ــت قانون ــه پرداخ ــوزه ب ــن ح ای
ــازمان نظــام  ــون تشــکیل س ــن قان ــد و در ضم ــدام کنن اق
پرســتاری کــه بیــش از 15 ســال از تصویــب آن در مجلس 
مــی گــذرد و بیشــتر مفــاد آن منطبــق بــر شــرایط موجــود 
وقــت اســت و بــه دلیــل تغییــرات و پیشــرفت هــای قابــل 
ماحظــه ای کــه در ایــن حــوزه رخ داده خواســتار بازنگــری 
ــیون  ــرم کمیس ــای محت ــط اعض ــون توس ــاح قان و اص

ــتیم. ــس هس ــدگان مجل ــت و نماین بهداش

عضو شورای عالی نظام پرستاری انتقاد کرد؛

۹ سال بهانه جویی دولتها برای اجرا نشدن 
قانون تعرفه خدمات پرستاری
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــس ب ــدگان مجل  نماین
اجــرای پایلــوت پزشــک خانــواده نتوانســته به 

ــد.  ــود دســت یاب ــداف مدنظــر خ اه
ــی و  ــا هــدف ارزیاب ــواده ب طــرح پزشــک خان
ــدران  ــارس و مازن ــای ف ــتان ه ــش، در اس پای
بــه صــورت پایلــوت شــکل اجرایــی بــه 
ــا شناســایی نقــاط ضعــف  ــا ب خــود گرفــت ت
و رفــع ایــن مشــکات در زمــان اجــرا، بتــوان 
اجــرای آن را بــه اســتان هــای دیگــر تســری 
ــال از  ــت دو س ــا گذش ــه ب ــی ک داد؛ موضوع
زمــان اجــرای پایلــوت آن، نــه تنهــا منجــر بــه 
شناســایی نقــاط ضعــف آن نشــده بلکــه  گفته 
مــی شــود مشــکاتی را بــرای مــردم اســتان 
هــای فــارس و مازنــدران ایجــاد کــرده اســت.
در ابتــدا اجــرای پایلــوت طــرح پزشــک 
ــا  ــه ب ــردم داد ک ــه م ــد را ب ــن نوی ــواده ای خان
سیســتم ارجــاع هزینــه هــای درمــان تــا حــد 
زیــادی کنتــرل شــده و مــی تــوان از بســیاری 
ــت و  ــوزه بهداش ــی در ح ــای اضاف ــه ه هزین
ــا  ــت ب ــا در نهای ــرد ام ــری ک ــان جلوگی درم
ــارس  ــای ف ــتان ه ــرح در اس ــن ط ــرای ای اج
ــک  ــرح پزش ــای ط ــردم عط ــدران، م و مازن
ــتار  ــیده و خواس ــش بخش ــه لقای ــواده را ب خان
ــد  ــه معتقدن ــتند چراک ــرای آن هس ــف اج توق
ــث  ــا باع ــرح تنه ــن ط ــرای ای ــات اج معض

ــت. ــده اس ــردم ش ــکات م ــزودن مش اف
بــا توجــه بــه ضــرورت اجــرای درســت طــرح 
ــی  ــت وگوی ــور، گف ــواده در کش ــک خان پزش
ــدگان  ــه نماین ــدگان از جمل ــا برخــی از نماین ب
فــارس و مازنــدران صــورت گرفتــه تــا نحــوه 

ــود. ــخص ش ــرح مش ــن ط ــرای ای اج

ــان در  ــای درم ــه ه ــش هزین افزای
پــی اجــرای طــرح پزشــک خانــواده 

ــدران در مازن
شــمس اهلل شــریعت نــژاد دربــاره میــزان 
ــوت طــرح  رضایتمنــدی مــردم از اجــرای پایل
پزشــک خانــواده در اســتان مازنــدران، افــزود: 
اگرچــه ایــن طــرح بــه صــورت پایلــوت 
ــوت  ــاط ق ــد نق ــاس آن بای ــر اس ــی و ب اجرای
ــن  ــا ای ــد ام ــی ش ــایی م ــف آن شناس و ضع
مهــم نیازمنــد اجــرای دقیــق طــرح از ســوی 

ــود. ــه ب ــئوالن مربوط مس
ــن و رامســر در مجلــس  نماینــده مــردم تنکاب
ــرح پزشــک  ــوت ط ــرای پایل ــه داد: در اج ادام
خانــواده بایــد اعتبــارات ویــژه بــه ایــن طــرح 
اختصــاص داده مــی شــد تــا بتــوان بــه دقــت 
ایــرادات آن را شناســایی کــرد امــا عــدم 
تخصیــص اعتبــارات مناســب باعــث شــد این 

ــردم شــود. ــی م طــرح موجــب نارضایت
ــا از  ــی ه ــون ارزیاب ــرد: تاکن ــح ک وی تصری
اجــرای طــرح پزشــک خانــواده نشــان دهنــده 
ــق  ــته موف ــرح نتوانس ــن ط ــه ای ــت ک آن اس
ــه  ــب گای ــر موج ــن ام ــد و همی ــل کن عم
ــن  ــکان در ای ــی از پزش ــردم و برخ ــدی م من

ــت. ــده اس ــرح ش ط
ــرح  ــرای ط ــد: اج ــادآور ش ــژاد ی ــریعت ن ش
پزشــک خانــواده در بســیاری از کشــورها 

موفــق بــوده اســت چراکــه زیرســاخت هــای 
ــا در  ــده ام ــده ش ــتی دی ــه درس ــرای آن ب اج
کشــورمان ایــن طــرح بــا مشــکل روبــرو شــد 
ــک  ــرح پزش ــوی ط ــت الگ ــرای تثبی ــرا ب زی

ــت. ــورت نگرف ــی ص ــواده تاش خان
ــه  ــردم ب ــزام م ــرد: ال ــد ک ــژاد تاکی ــریعت ن ش
اســتفاده از یک پزشــک از ســویی و دسترســی 
مــردم بــه پزشــک متخصــص از طــرف دیگــر 
از جملــه مشــکات موجــود در اجــرای پایلوت 
ــدران  ــتان مازن ــواده در اس ــک خان ــرح پزش ط
ــک  ــود پزش ــبب کمب ــن س ــه همی ــت ب اس
باعــث شــده مــردم در دریافــت ارایــه خدمــات 

درمانــی بــا چالــش مواجــه شــوند.
وی تاکیــد کــرد: متاســفانه اجــرای نامطلــوب 
ــدران باعــث  ــواده در اســتان مازن پزشــک خان
ــدا  ــه تنهــا هزینــه درمــان کاهــش پی شــده ن
ــرو  ــز روب ــه نی ــش هزین ــا افزای ــه ب ــد بلک نکن

ــیم. باش
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
طبیعــی مجلــس، گفــت: بارهــا وضعیــت 
ــواده را  ــک خان ــرح پزش ــرای ط ــوب اج نامطل
از وزیــر بهداشــت پیگیــری کردیــم کــه حــال 
امیدواریــم ایــن پیگیــری هــا نتیجــه بخــش 
ــرای  ــوان اج ــق بت ــی دقی ــا ارزیاب ــد و ب باش
ــم  ــور تعمی ــرح را در کل کش ــن ط ــت ای درس

داد.

ــارس  ــواده در ف ــک خان ــرح پزش ط
و  بیمــاران  نارضایتــی  باعــث 

پزشــکان شــده اســت
ــاره میــزان رضایتمنــدی  مســعود رضایــی درب
مــردم از اجرایــی شــدن طــرح پزشــک 
خانــواده در اســتان فــارس، افــزود: اصــل 
ــت و  ــوب اس ــیار مطل ــواده بس ــک خان پزش
ــا نیــز موفقیــت  اجــرای آن در کشــورهای دنی
ــه در  ــت ک ــا از آن جه ــت ام ــوده اس ــز ب آمی
ــرای  ــرای اج ــبی ب ــازی مناس ــور بسترس کش
ــرای  ــت اج ــذا نتوانس ــت ل ــورت نگرف آن ص
پایلــوت آن در اســتان فــارس رضایتمنــدی بــه 

ــد. ــته باش ــراه داش هم

ــه داد:  ــس ادام ــردم شــیراز در مجل ــده م نماین
ــرای  ــه ای در اج ــای بیم ــت ه ــود حمای کمب
ــن  ــا ای ــواده باعــث شــد ت طــرح پزشــک خان
ــت  ــر دس ــداف موردنظ ــه اه ــد ب ــرح نتوان ط

ــد. ــدا کن پی
رضایــی تصریــح کــرد: یکــی از ایــرادات 
ــتان  ــواده در اس ــک خان ــرح پزش ــرای ط اج
ــی  ــی م ــاران زمان ــه بیم ــت ک ــارس آن اس ف
ــه از  ــد ک ــه کنن ــکان مراجع ــه پزش ــد ب توانن
قبــل وقتــی بــرای آنــان تعییــن شــده باشــد و 
اگــر بیمــاری خــارج از وقــت تعییــن شــده بــا 
مشــکلی مواجــه شــود و بــه پزشــک مراجعــه 
کنــد نمــی توانــد از مزایــای پزشــک خانــواده 

ــد شــود. ــره من به
ــی در  ــر گاه ــویی دیگ ــد: از س ــادآور ش وی ی
ــد  ــی خواه ــار م ــه بیم ــدی ک ــات بع مراجع
بــرای بــار دوم و نشــان دادن جــواب آزمایــش 
بــه پزشــک خانــواده مراجعــه مــی کنــد 
ــه اخــذ نوبــت اســت کــه ایــن نیــز  مجبــور ب
بــا وقــت هــای طوالنــی مــدت همــراه اســت.

ــان  ــه ش ــد ک ــه نمان ــزود: ناگفت ــی اف رضای
پزشــکان عمومــی در اجــرای طــرح پزشــک 
خانــواده تــا حــدودی افــت پیــدا کــرده و ایــن 
جایــگاه نتوانســته در مســیر اصلــی خــود قــرار 
گیــرد زیــرا برخــی از مواقــع پزشــک عمومــی 
مــی توانــد بــه درمــان بیمــار کمــک کنــد امــا 
یــا بــه اصــرار بیمــار یــا بــر اســاس چارچــوب 
طــرح پزشــک خانــواده بــه ناچــار بیمــار را بــه 

پزشــک متخصــص ارجــاع مــی دهــد.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس دهــم 
تصریــح کــرد: در ابتــدای طــرح پزشــک 
ــه  ــق الزحم ــی ح ــکان عموم ــواده، پزش خان
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــی کردن ــت م ــی دریاف خوب
ــوق  ــه نتوانســتند حق ــی اســت ک ــون مدت اکن

ــد. ــت کنن ــود را دریاف خ
وی تاکیــد کــرد: طــرح پزشــک خانــواده 
ــدران  ــارس و مازن ــی در اســتان هــای ف درحال
اجرایــی شــده کــه مــدت طوالنــی از اجــرای 
پایلــوت آن گذشــته اســت و اگــر از اجــرای آن 
نتایــج مثبتــی اخــذ شــده پــس چــرا آن را بــه 

ــر  ــد اگ ــی دهن ــا تســری نم ــتان ه ــر اس دیگ
ــد  ــس بای ــت پ ــف اس ــاط ضع ــم دارای نق ه
تــاش شــود تــا ایــن نقــاط ضعــف برطــرف 

ــود. ش
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای 
اســامی، گفــت: بایــد هرچــه ســریعتر اجرای 
پایلــوت طرح پزشــک خانــواده در اســتان های 
فــارس و مازنــدران تعییــن تکلیــف شــود زیــرا 
ادامــه ایــن رونــد مشــکات درمانــی را در این 

دو اســتان افزایــش خواهــد داد.

بــا  درمــان  هزینه هــای  کنتــرل 
خانــواده پزشــک  اجــرای 

همایــون هاشــمی بــا انتقــاد از اجرایــی نشــدن 
ــور،  ــر کش ــواده در سراس ــک خان ــرح پزش ط
افــزود: اجــرای پایلــوت ایــن طــرح در اســتان 
ــی و  ــت ارزیاب ــدران جه ــارس و مازن ــای ف ه
ــدی  ــا رضایتمن ــد ام ــرا در آم ــه اج ــش ب پای
ــاد  ــردم ایج ــوی م ــرای آن از س ــی از اج خوب

ــد. نش
نماینــده مــردم میانــدوآب، شــاهین دژ و تکاب 
ــف  ــاط ضع ــد نق ــه داد: بای ــس، ادام در مجل
ــواده در  ــک خان ــرح پزش ــوت ط ــرای پایل اج
اســتان های فــارس و مازنــدران شناســایی 
مــی شــد تــا بــا رفــع ایــن نقــاط ضعــف مــی 
توانســتیم سیســتم ارجــاع را در سراســر کشــور 
اجرایــی کنیــم امــا نــه تنهــا ایــن نقــاط ضعف 
شناســایی نشــده بلکــه همچنــان مشــکات 
آن بــرای مــردم اســتان هــای فــارس و 

ــده اســت. ــای مان ــه ج ــدران ب مازن
ــرای  ــرورت اج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــمی ب هاش
کشــور،  در  خانــواده  پزشــک  طــرح 
تصریــح کــرد: نظــام ارجــاع در طــرح 
ــژه ای دارد و  ــگاه وی ــامت جای ــول س تح
ــدل،  ــن م ــاس ای ــر اس ــه ب ــورهایی ک کش
ســطح نخســت درمــان خــود را تعریــف 
ــد هزینــه هــای  ــد هــم توانســته ان کــرده ان
ــد  ــرل کنن ــود را کنت ــان خ ــت و درم بهداش
هــم نظــام مهندســی شــده و دقیــق ســطح 

بنــدی خدمــات را اجرایــی کننــد.
ــرح  ــدن ط ــی ش ــا اجرای ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــراد  ــامت اف ــده س ــواده، پرون ــک خان پزش
بــه طــور کامــل در دســترس خواهــد بــود و 
نظــام ارجــاع نیــز بــه خوبــی تقویــت خواهــد 

شــد.
ــرای اجــرای طــرح  ــت ب ــزود: دول هاشــمی اف
پزشــک خانــواده نیازمنــد شــبکه ســازی، 
ــع  ــن مناب ــص و تامی ــروی متخص ــن نی تامی
مالــی اســت کــه هنــوز نتوانســته ایــن 
ــد  ــم کن ــی فراه ــه خوب ــا را ب ــاخت ه زیرس
لــذا سیســتم ارجــاع تاکنــون نتوانســته شــکل 

ــرد. ــود گی ــه خ ــی ب اجرای
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس، 
گفــت: دولــت باید بــرای اجــرای فراگیــر طرح 
پزشــک خانــواده با مجلــس هماهنگــی الزم را 
داشــته باشــد و بــدون شــک تــاش خواهیــم 
ــتم  ــرای سیس ــت اج ــن وضعی ــا آخری ــرد ت ک

ارجــاع را از دولــت پیگیــری کنیــم.

اظهارات سه نماینده مجلس؛

پزشک خانواده دردسر ساز شده  است
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ن مـــــــا ر د

ــت:  ــت، گف ــرطان وزارت بهداش ــگیری از س ــس اداره پیش رئی
برنامــه تشــخیص زودهنــگام و غربالگــری ســرطان ســینه در 
ــب شــد.  ــینه بررســی و تصوی ــروه کشــوری ســرطان س کارگ
ــخیص  ــتورالعمل تش ــت: دس ــق گف ــری مطل ــی قنب ــر عل دکت
زودهنــگام و غربالگــری ســرطان ســینه روز گذشــته در کارگروه 
ــراح  ــن ج ــور متخصصی ــا حض ــینه ب ــرطان س ــوری س کش
ــای  ــن روس ــوژی، همچی ــاروری و رادیول ــت ب ــتان، بهداش پس
ادارات ســرطان و ســامت میانســاالن معاونــت بهداشــت 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و کلیــات ایــن برنامــه، بــا پیشــنهاد 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــنهادی، ب ــتورالعمل پیش ــی در دس تغییرات
ــان  ــرطان در زن ــن س ــایع تری ــتان ش ــرطان پس ــزود: س وی اف

ــت. ــش اس ــال افزای ــروز آن در ح ــزان ب ــوده و می ــان ب جه
ــگام و  ــخیص زودهن ــه تش ــه داد: در برنام ــق ادام ــری مطل قنب
غربالگــری ســرطان پســتان ، هــدف شناســایی و ثبــت بیماران 

ــب در  ــات مناس ــه خدم ــینه و ارائ ــرطان س ــه س ــکوک ب مش
ــان و  ــاماندهی درم ــی و س ــتی درمان ــف بهداش ــطوح مختل س
ــه صــورت پایلــوت در  مراقبــت بیمــاران اســت. ایــن برنامــه ب
4 شهرســتان مراغــه، شــهرضا، بافــت و نقــده اجــرا شــده اســت 
و در حــال بررســی بــرای توســعه بــه شــهرهای دیگــر اســت.

ــروه  ــوب کارگ ــتورالعمل مص ــق دس ــت: مطاب ــار داش وی اظه
کشــوری، در ایــن برنامــه زنــان 30 تــا ۶۹ ســال توســط بهــورز 
یــا مراقــب ســامت فراخــوان شــده و بــه مامــا ارجــاع داده مــی 
شــوند. مامــا زنــان ارجــاع شــده را از نظــر ســوابق خانوادگــی و 
فــردی همچنیــن عائــم مشــکوک ســرطان پســتان، ارزیابــی 
ــام  ــرای انج ــاز ب ــورت نی ــد و در ص ــی کن ــه م ــپس معاین و س
ــه ســطح 2 ارجــاع  ــی، ب ــه ماموگراف ــی از جمل ــات تکمیل اقدام
ــد حــدود 10 درصــد  ــی ده ــا نشــان م ــد. بررســی ه ــی ده م

افــراد نیازمنــد خدمــات تکمیلــی در ســطح 2 هســتند.

ــور، از  ــکی کش ــام پزش ــی نظ ــورای عال ــو ش عض
بهانــه هــای واهــی ســازمان هــای بیمــه گــر برای 

عقــد قــرارداد بــا ماماهــا گایــه کــرد. 
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــده زب ــین زن نوش
پیگیــری هــای زیــادی کــه انجــام شــده بیمــه هــا 
فعــا بــه صــورت پایلــوت در ســه اســتان اردبیــل، 
اصفهــان و گلســتان بــا ماماها قــرارداد بســتند بیان 
ــادی دارد از  داشــت : ایــن قراردادهــا مشــکات زی
ــاردار تحــت  جملــه ایــن کــه فقــط خانــم هــای ب
پوشــش بیمــه هســتند و مامــا مراقبت هــای دوران 
بــارداری را مــی توانــد بصــورت هشــت ویزیــت به 
مــادران بــاردار ارائــه کنــد و ا گــر مــادری بــه تعــداد 
ویزیــت بیشــتری نیــاز داشــته باشــد بیمــه در ازای 

آن  پولــی بــه مامــا هــا نمــی دهــد.
ــت  ــر باب ــران اگ ــان و دخت ــه زن ــان اینک ــا بی وی ب

ــت  ــد تح ــه کنن ــا مراجع ــه ماماه ــاوره ب ــا و مش ــاری ه بیم
پوشــش بیمه نیســتند، افــزود: حتــی برای نوشــتن ســونوگرافی 
ــتن  ــق نوش ــار ح ــا 2 ب ــد و تنه ــت دارن ــا محدودی ــم ماماه ه
ــه  ــاز ب ــر نی ــد و اگ ــاردار  را دار ن ــادران ب ــرای م ــونوگرافی ب س

ــه نیســت. ــود، تحــت پوشــش بیم ــتر ب ــات بیش ــداد دفع تع
بــه گفتــه زنــده زبــان، اگر وضعیــت بــه همیــن روال پیــش رود 
عقــد قــرارداد بــا ماماهــا عمــا نمــی توانــد در ســایر اســتان ها 
اجرایــی شــود و بایــد منتظــر بازخــورد ســه اســتان باشــیم تــا بر 
کل کشــور تســری یابــد کــه  البتــه قبــل از آن بایــد معضــات 

برداشــته شــود.
وی ادامــه داد: از طرفــی بیمــه هــا عنــوان مــی کننــد ،ماماهــا 
بایــد متعهــد شــوند کــه آمــار ســزارین در کشــور پاییــن مــی 
آیــد کــه در کوتــاه مــدت نمــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید و 
همچنیــن بایــد مطمئــن باشــند که بیمــار بــه متخصــص زنان 
ــار  ــوارد ب ــن م ــرا همــه ای ــه نخواهــد کــرد زی و زایمــان مراجع

مالــی بــرای بیمــه دارد.
ــا  ــکی ب ــام پزش ــازمان نظ ــی س ــورای عال ــای ش ــو مام عض
اشــاره بــه اینکــه بیمــه بــرای عقــد قــرارداد بــا ماماهــا ســنگ 
انــدازی مــی کنــد اظهــار داشــت :  ماماهــا فقط بــرای ســزارین 

و مــوارد حــادی کــه نیــاز باشــد بیمــار را بــه متخصــص ا رجــاع 
ــد طبیعــی باشــد خــود مامــا تمــام  ــی اگــر رون مــی دهنــد  ول
مراقبــت هــای دوران بــارداری وزایمــان را انجــام مــی دهــد تــا 
بیمــار ســردرگم نباشــد و متخصصــان هــم مــوارد تخصصــی را 

ویزیــت کننــد.
زنــده زبــان خاطرنشــان کــرد: البتــه تمامــی ایــن مــوارد بهانــه 
ــرا  ــر اســت زی هــای واهــی از ســوی ســازمان هــای بیمــه گ
ــات  ــکی ، خدم ــات دندانپزش ــری از خدم ــته یکس ــال گذش س
مراکــز تــرک اعتیــاد و نازایــی را تحــت پوشــش قــرار دادنــد که 
بــار مالــی بســیار بیشــتری بــه نســبت خدمــات مامایی داشــت .

جایــگاه مامــا در طــرح تحــول بــه درســتی تبییــن 
نشــده اســت

وی بــا بیــان اینکــه مامــا اولیــن خــط درمــان بیمــار 
محســوب مــی شــود اذعــان داشــت: در اجــرای طــرح 
ــده  ــتی دی ــه درس ــا ب ــگاه مام ــامت جای ــام س ــول نظ تح
ــی  ــز خصوص ــی مراک ــای درمان ــیاری از کادره ــده و بس نش
ــات  ــزان مراجع ــرا می ــد زی ــه خوردن ــا لطم ــه ماماه از جمل
ــات  ــار مراجع ــل ب ــش و در مقاب ــا کاه ــش ه ــن بخ ــه ای ب
ــش  ــمگیری افزای ــور چش ــه ط ــی ب ــای دولت ــش ه ــه بخ ب

داشــته اســت کــه بــا ایــن رونــد عمــا بخــش 
ــرار  خصوصــی در ســرازیری و ورشکســتگی ق

دارد زیــرا کادر درمانــی بیکارنــد .
ــه در  ــم ک ــرادی ه ــرد: اف ــه ک ــان اضاف ــده زب زن
ــتند  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــز دولت مراک
درجایــگاه واقعــی خــود قــرار ندارنــد مثــا ماماها 
بــه عنــوان مراقــب ســامت بــه کار گرفته شــده 
انــد و کارهایــی  ماننــد بهداشــت خانــواده و 
تزریقــات را کــه بــه آن هــا مربــوط نمــی شــود 

ــد. ــی دهن ــام م ، انج
ــح  ــام پزشــکی تصری ــی نظ ــورای عال عضــو ش
کــرد: اگــر قــرار اســت مامــا ایــن کارهــا را انجام 
دهــد چــرا از اســم خــودش اســتفاده نشــود کــه 
ــد  ــی توان ــت  و م ــاد اس ــیل کاری اش زی پتانس
درکنــار وظایــف مربــوط بــه خــودش ایــن کارها 

را نیــز انجــام دهــد.
زنــده زبان بــه پیگیــری مشــکات جامعــه مامایــی در شــورای 
عالــی نظــام پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: همــه معضــات را 
ــان  ــر، کمیســیون بهداشــت و درم ــه گ ــای بیم ــازمان ه در س
مجلــس و مراجــع ذی ربــط پیگیــری کردیــم امــا مســاعدت ها 
در حــد قــول باقــی مانــده و ســال گذشــته نیــز قانــون ســختی 
کار و 3 ســال بخشــودگی را پیگیــری کردیــم تــا حرفــه مامایی 
ــه  ــرد امــا وقتــی ب ــرار گی ــان آور ق جــزو مشــاغل ســخت و زی
دولــت بــرای تامیــن اعتبــار فرســتاده شــد در حــد مصوبــه باقی 

مانــد و اجرایــی نشــد.
وی خاطرنشــان کــرد: ســختی کار مامایــی زیــاد اســت و نجات 
جــان انســان در حســاس تریــن لحظــه بــا توجــه بــه شــکایات 
ــع  ــت ؛در واق ــانی نیس ــا دارد کار آس ــه مام ــترس کاری ک و اس
ماماهــا درمواجهــه بــا انــواع آلودگــی هــای صوتــی و میکروبــی 
هســتند امــا حــق واقعــی شــان  بــه آن هــا داده نشــده اســت.

بــه گفتــه زنــده زبــان، رفــع مشــکات جامعــه مامایی، پروســه 
ای اســت کــه مســاعدت همــه ارگان هــای ذیربــط ســامت را 
مــی خواهــد کــه البتــه نظــام پزشــکی حمایــت هــای خــود را 

انجــام مــی دهــد امــا یــک دســت صــدا نــدارد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

بیمه ها برای عقد قرارداد با ماماها بهانه می آورند

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت:

برنامه غربالگری شایع ترین سرطان زنان تصویب 
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ن مـــــــا ر د

معـاون درمـان وزارت بهداشـت گفـت: ایـران از نظـر مـرگ و 
میرهای ناشـی از حـوادث ترافیکـی در خاورمیانه جایـگاه دوم و 

در جهـان جایـگاه هشـتم را دارد. 
دکتر محمد آقاجانی در نشسـت مشـترک وزرای راه و شهرسازی 
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و امضـای تفاهـم نامـه 
همـکاری بیـن بخشـی با هـدف کاهـش مـرگ و میر ناشـی از 
حوادث ترافیکی که در سـتاد وزارت بهداشـت برگزار شـد، گفت: 
نخسـتین علـت مـرگ افـراد 15 تـا 2۹ سـال، سـوانح و حوادث 
ترافیکـی اسـت و از هـر 4 مـرگ ناشـی از این حـوادث، 3 مرگ 

مربـوط بـه مـردان و یک مـرگ مربـوط به زنان اسـت.
وی، سـومین علت مـرگ در ایـران را حوادث و سـوانح ترافیکی 
دانسـت و گفـت: ۹0 درصـد از مرگ و میرهای ناشـی از سـوانح 
و حـوادث در کشـورهایی بـا درآمـد کم و متوسـط رخ مـی دهد 
در حالـی کـه این کشـورها مالکیـت 54 درصـد از وسـایل نقلیه 

موتـوری جهـان را دارند.
معـاون درمـان وزارت بهداشـت در خصـوص ترکیـب مـرگ و 
میرهـای ناشـی از سـوانح ترافیکـی گفـت: 23 درصـد از مـرگ 
هـا مربـوط بـه موتورسـوران، 22 درصـد عابریـن پیـاده، 23 
درصـد مربـوط بـه راننـدگان خـودرو و 31 درصد نیـز مربوط به 
سرنشـینان خودرو به غیر از رانندگان اسـت و ایـران از نظر مرگ 
و میرهـای ناشـی از ایـن حـوادث در خاورمیانه جایـگاه دوم و در 

جهـان جایـگاه هشـتم را دارد.
آقاجانی با اشـاره بـه اهداف 1۷گانه توسـعه پایدار، اظهار داشـت: 
در بیـن ایـن اهـداف، کاهش 50 درصدی مرگ و آسـیب ناشـی 
از حـوادث و سـوانح ترافیکـی تـا سـال 2020 و دسـتیابی بـه 
سیسـتم حمـل و نقل ایمـن، مقـرون به صرفـه، در دسـترس و 

پایدار تـا سـال 2030 اهمیت بسـیار زیـادی دارد.

وی بـا بیان اینکه علیرغـم کاهش تلفات بر اثر حـوادث ترافیکی 
اما همچنـان در ایران نخسـتین علت بار بیماریها مربـوط به این 
حوادث اسـت، اضافـه کرد: بار بیماریها شـامل مجموع سـالهای 
از دسـت رفتـه عمر و ناتوانی اسـت کـه بعد از سـکته های قلبی 
و مغزی، سـومین علـت بار بیماریها حـوادث ترافیکی اسـت زیرا 
در جریـان این حـوادث افراد جوان کشـور جـان خود را از دسـت 

مـی دهند و یـا ناتوان می شـوند.
معـاون درمـان وزارت بهداشـت بـا اشـاره بـه کاهـش تلفـات 
حـوادث ترافیکـی از 2۷ هـزار به حـدود 1۶ هزار نفر، یادآور شـد: 
۷2 درصـد از مـرگ های ناشـی از حـوادث و سـوانح ترافیکی در 
جـاده های بـرون شـهری و راه های روسـتایی رخ مـی دهد که 

بیشـترین علـت آن ضربه به سـر گزارش شـده اسـت.
وی در ادامـه افـزود: در بخـش بـرون شـهری در سـال ۹4، 10 
هـزار و ۸۶0 نفـر، در راه هـای روسـتایی یـک هـزار و 100 و در 

بخـش درون شـهری 4 هـزار و 453 مـرگ رخ داده اسـت.
آقاجانــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر در کشــور 3 هــزار 
ــس،  ــور آمبوالن ــتگاه موت ــس، 40 دس ــتگاه آمبوالن و 500 دس
ــا حــدود 15  5۸ اتوبــوس آمبوالنــس، 21 آمبوالنــس هوایــی ب
هــزار نفــر نیــروی انســانی در حــال فعالیــت هســتند و شــاخص 
رســیدن آمبوالنــس بــر بالیــن بیمــاران و مصدومان در شــهرها 
ــایر کانشــهرها  ــا 1۹، س ــاده ه ــط 15 و در ج ــور متوس ــه ط ب
10، شــهرهای کوچــک ۸ و ســایر جــاده هــا حــدود 14 دقیقــه 

اســت.
معـاون درمـان وزارت بهداشـت از کمبـود ۷00 پایـگاه اورژانس 
در کشـور خبـر داد و اظهار داشـت: یکی از زمینـه های همکاری 
وزارت بهداشـت بـا وزارت راه و شهرسـازی مـی توانـد احـداث 
پایـگاه هـای جدیـد اورژانـس باشـد تـا شـبکه اورژانس کشـور 

تکمیل شـود.
وی بـا اشـاره بـه ورود و جایگزینـی آمبوالنـس هـای زمینی در 
وزارت بهداشـت در دولت یازدهم، گفت: در سـال گذشـته و سال 
جـاری یک هـزار و 250 آمبوالنـس وارد ناوگان اورژانس کشـور 
شـد و تـا پایـان سـال هـم ظرفیـت آمبوالنس هـای کشـور به 

حـدود 4 هـزار آمبوالنس می رسـد.
آقاجانـی، تعـداد ماموریت هـای اورژانس در سـال گذشـته را دو 
میلیـون و 500 هـزار ماموریـت ترافیکـی و غیرترافیکـی عنوان 
کـرد و افـزود: بـه رغـم کاهـش مـرگ و میـر ناشـی از حـوادث 

ترافیکـی امـا ماموریـت هـای اورژانس افزایش داشـته اسـت.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت تعــداد ماموریــت هــای 
اورژانــس هوایــی را تشــریح کــرد و گفــت: 21 اورژانــس هوایی 
کشــور در ســال ۹3، 4۹3 ماموریــت، در ســال ۹4 حــدود یــک 
هــزار و ۷00 ماموریــت و در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری 
نیــز ۹20 ماموریــت انجــام داده انــد کــه ۶1 درصــد از ماموریــت 

ــوده اســت. هــای اورژانــس هوایــی، حــوادث ترافیکــی ب
وی در پایــان از کمبــود نیــروی انســانی، بالگردهــای تخصصی 
و پایــگاه هــای اورژانــس بــه عنــوان چالــش هــای موجــود یــاد 

کــرد.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

ایران در مرگ های ترافیکی رتبه دوم
 خاورمیانه را دارد

دبیر کمیته کشـوری پیشـگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
یکـی از مشـکات کشـور را بیمـاری هـای غیرواگیر دانسـت و 
گفـت: بیمـاری هـای قلبی و عروقـی در کشـور به ویـژه در بین 

جوانـان یکی از مشـکات جدی اسـت. 
دکتر باقر الریجانی در نشسـت مشـترک وزرای راه و شهرسازی 
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و امضـای تفاهـم نامـه 
همـکاری بیـن بخشـی با هـدف کاهـش مـرگ و میر ناشـی از 
حوادث ترافیکی که در سـتاد وزارت بهداشـت برگزار شـد، اظهار 
داشـت: وضعیت بیمـاری های قلبـی عروقی در ایران نسـبت به 

دیگر کشـورها مناسـب نیست.
وی با بیان اینکه در دنیا ساالنه 1.2 میلیون نفر بر اثر سوانح و 
حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دهند، گفت: منطقه امرو 
)مدیترانه شرقی( پس از آفریقا بیشترین مرگ و میر را از نظر سوانح 
و حوادث ترافیکی را در جهان دارد که شایع ترین قربانیان آن، 

رانندگان و سرنشینان خودرو و عابرین پیاده هستند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به کاهش مرگ و میر 
حوادث ترافیکی در سالهای گذشته، اظهار داشت: سال گذشته 
حدود 1۶ هزار نفر از مردم بر اثر این حوادث جان خود را از دست 

دادند و در کشور ما تعداد مرگ مغزی باال است.

الریجانـی گفـت: وضعیت مـرگ و میر مـردم در ایـران به دلیل 
حـوادث و سـوانح ترافیکـی از متوسـط جهانـی و منطقه بیشـتر 
اسـت و افـراد جوان بیشـتر جان خـود را از دسـت مـی دهند که 
عمـده ترین قربانیان هم سرنشـینان خودروهای سـبک، عابرین 

پیـاده، راکبـان موتور سـیکلت و رانندگان هسـتند.
دبیر کمیته کشـوری پیشـگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
از سـرعت زیاد، عـدم اسـتفاده از کمربند ایمنی و وسـایل ایمنی 
به عنـوان عوامل خطـر آفرین در بروز حـوادث و سـوانح یاد کرد 
و افـزود: علیرغـم اجباری شـدن قانون بسـتن کمربنـد در ایران 
کـه کمـک زیـادی به کاهـش آمار جـان باختـگان ایـن حوادث 
کـرد امـا فقـط 10 درصـد از سرنشـینان عقب خـودرو اقـدام به 
بسـتن کمربند می کنند و به همین دلیل بیشـترین آمـار مرگ و 

میر مربـوط به سرنشـینان عقب خودرو اسـت.
وی تصریح کرد: استان های فارس، خراسان رضوی و تهران بیشترین 
حوادث و سوانح ترافیکی را دارند و این آمار در استان تهران نگران کننده 
است اما از نظر محل وقوع نیز در استانهای هرمزگان و ایام حوادث 

در مناطق و جاده های روستایی باال است.
الریجانـی بـا اشـاره بـه گـزارش پزشـکی قانونـی، بیشـترین 
مصدومـان حـوادث و سـوانح ترافیکـی را مربـوط به اسـتانهای 

آذربایجـان غربـی، تهران، خراسـان رضوی و فـارس عنوان کرد 
و گفـت: 2۶ درصـد از مـرگ و میـر ناشـی از حـوادث و سـوانح 
ترافیکـی در درون شـهرها، ۶5 درصـد در جـاده هـای بـرون 

شـهری و ۷ درصـد در جـاده هـای روسـتایی رخ مـی دهـد.
وی در پایان با بیان اینکه در سند پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر عاوه بر اهداف بین المللی، چندین هدف اختصاصی 
برای کشورمان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: یکی از 
اهداف اختصاصی ما در این سند، کاهش 20 درصدی مرگ و 
میر ناشی از حوادث و سوانح ترافیکی است و خوشبختانه همکاری 
مناسبی بین معاونت های وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم 
پزشکی و وزارتخانه های مختلف وجود دارد و برای رسیدن به این 
هدف، وزارت راه و شهرسازی می تواند کمک بسیار بزرگی به ما و 

در تحقق این هدف کند.

دبیر کمیته کشوری بیماری های غیرواگیر:

آمار مرگ مغزی در ایران باالست

http://mehrnews.com
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ن مـــــــا ر د

ــا  ــران ب ــوژی ای ــی آنکول ــس انجمــن رادیوتراپ رئی
طــرح ایــن ســئوال کــه آیــا درمــان هــا و سیاســت 
ــرح  ــد ط ــی توان ــور م ــرطان کش ــای کان س ه
ــه  ــد، ب ــا چالــش مواجــه نمای تحــول ســامت را ب

ــه اســت.  ــود پرداخت ــت موج ــی وضعی ارزیاب
دکتــر محمدرضــا قــوام نصیری بــه موضــوع درمان 
ســرطان هــا اشــاره کــرد و گفــت: مدتــی اســت که 
بــا توجــه به کنتــرل بیمــاری هــای مســری در چند 
دهــه اخیــر، برنامــه هــای مبــارزه بــا بیمــاری های 
غیــر مســری بــه اولویــت هــای اول نظام ســامت 
ــان،  ــرگ ایرانی ــل م ــن عل ــت و از بی ــته اس بازگش
برنامــه هــای کارشناســی علمــی و در خــور توجهی 
در رابطــه بــا ترومــا و حــوادث جــاده ای و بیمــاری 

هــای قلبــی عروقــی نوشــته و اجــرا شــده اســت.
ــرا توجــه نظــام ســامت و  ــان بحــث ســرطان اخی در ایــن می
ــب نمــوده اســت  ــه خــود جل ــکار عمومــی را ب ــی اف بطــور کل
ــا و  ــه ه ــودن برنام ــدون نم ــه م ــرار ب ــت اص و وزارت بهداش
ــه  ــم اینک ــه رغ ــه دارد. ب ــن حیط ــای کان در ای ــت ه سیاس
ســرطان یکــی از قدیمــی تریــن بیمــاری هــای همــراه بشــر 
ــی  ــوم بالین ــان عل ــوژی در می ــم آنکول ــی عل ــدا اســت، ول از ابت
پزشــکی قدمــت زیــادی نــدارد و یکــی از شــاخه هــای جــوان 
و رو بــه پیشــرفت علــم پزشــکی اســت. بــا توجــه بــه ایــن امــر 
بایــد گفــت کــه رشــته هــای دیگــر پزشــکی و بالطبــع مدیران 
ــنی از  ــر روش ــل و تصوی ــه کام ــا احاط ــامت فع ــش س بخ
آنکولــوژی پیــدا نکــرده انــد و در نتیجه سیاســت هــای کان در 
ایــن بخــش مــی توانــد بــا آســیب هــای جــدی همــراه باشــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه درمــان هــای غیــر جراحــی ســرطان 
)رادیوتراپــی و دارو درمانــی( بــه لحــاظ قیمتــی و بار مالی بســیار 
ــان ســرطان را  ــه اقتصــاد درم ــی ک ــران هســتند و در صورت گ
ــن بخــش،  ــدون کارشناســان ای ــد نظــر نداشــته باشــیم و ب م
ــت  ــدر رف ــم، ه ــزی کنی ــه ری ــای کان را برنام ــت ه سیاس
ــن بخــش تمــام سیاســت هــای وزارت بهداشــت  ــع در ای مناب
را در بخــش هــای دیگــر تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و اتخــاذ 
سیاســت آزمــون و خطــا عــوارض جــدی در بحــث ســامت و 

صنعــت بیمــه کشــور خواهــد داشــت.

بــرای نمونــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه مصــرف داروهــای 
شــیمی درمانــی ســهم 15 درصــدی از مصــرف کل داروهــای 
کشــور را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و طبــق آمــار مراجــع 
رســمی، مبلغــی بالــغ بــر 1500 میلیــارد تومــان در ســال اســت 
ــارج از  ــی خ ــن مصرف ــور چنی ــت کش ــبت جمعی ــه نس ــه ب ک

ــام آور اســت. ــده و سرس قاع
بــه رغــم مصــرف چنیــن حجمــی از داروهــا، میــزان بهبــودی 
از ســرطان)survival 5 ســاله( در کشــور مــا قابــل مقایســه 
ــه در  ــن اســت ک ــت ای ــتند. واقعی ــا نیس ــتانداردهای دنی ــا اس ب
ــی-  ــز رادیوتراپ ــن مراک ــرطان، ای ــان س ــای درم ــت ه سیاس
ــرد اســتراتژیک اســت و  ــوژی اســت کــه دارای ارزش و ب آنکول
اصلــی تریــن پایــه درمــان غیــر جراحــی تومورهــای بدخیــم، 
رادیوتراپــی اســت و غفلــت از ایــن مســئله ممکــن اســت مــا را 
بــه ســمت توســعه بیهــوده تخــت هــای شــیمی درمانــی )کــه 
ــه لحــاظ  ــر و ب ــی ســهل الوصــول ت ــه لحــاظ مدیریت شــاید ب
تبلیغــات رســانه ای بــرای مدیــران قابــل افتخــار تــر باشــد( و 
بــه دنبــال آن دمیــدن در کــوره داغ مصــرف بیشــتر داروهــای 
شــیمی درمانــی اســت. ولــی بایــد گفــت کــه شــیمی درمانــی 
در درمــان تومورهــای بدخیــم تاثیــر درمانــی حــدود 10 درصــد 
دارد و اگــر بــدون تلفیــق مناســب بــا رادیوتراپی اســتفاده نشــود 
ــس از  ــاران پ ــت و بیم ــد داش ــی نخواه ــی قطع ــرد درمان کارک
ــد و مجــددا دور باطــل  مــدت کوتاهــی دچــار عــود مــی گردن

مصــرف داروهــای شــیمی درمانــی بــرای تســکین 
ــول  ــاه ط ــی و کوت ــش موقت ــاران و افزای ــن بیم ای
عمــر آنها شــروع می گــردد. ولــی وزارت بهداشــت 
و سیســتم هــای علمــی دانشــگاهی کشــور نباید از 
قوانیــن و سیاســت هــای ارائــه شــده توســط علــم 
ــد کــه  ــوژی و کارشناســان آن تخطــی نماین آنکول
در غیــر ایــن صــورت و بــا توجــه بــه مطالبــی کــه 
عنــوان شــد، بــه تدریــج وارد بیراهــه ای مــی شــود 
ــای  ــرمایه ه ــن س ــرز رفت ــز ه ــای آن ج ــه انته ک
ســامت و داروهــای گــران قیمــت شــیمی درمانی 
از کلیــه و کبــد بیمــاران، بــدون تاثیــر مــورد انتظــار 

در میــزان بهبــودی آنهــا نخواهــد بــود.
تاسـیس مراکـز رادیوتراپـی - آنکولوژی اسـتاندارد 
نسـخه کانی اسـت که کارشناسـان بـرای تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی در بحـث سـرطان ارائه مـی کنند. ایـن مراکز 
بـا داشـتن درمان موثـری بـه نـام رادیوتراپی و مصـرف منطقی 
داروهـای شـیمی درمانـی در کنـار رادیوتراپـی، عاوه بـر درآمد 
زایـی بـرای نظـام سـامت بهتریـن نتیجـه را در نتایـج درمانی 
حاصـل در بیمـاران مبتـا به سـرطان در کشـور خواهد داشـت.

بــه نظــر انجمــن رادیوتراپــی آنکولــوژی )کلینیــکال آنکولوژی( 
حــدود نیمــی از مصــرف داروهــای شــیمی درمانــی در کشــور 
ــی  ــای علم ــیون ه ــدون اندیکاس ــدارد و ب ــی ن ــای علم مبن
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــا در راس ــه م ــردد. توصی ــی گ ــز م تجوی
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن عرصــه تــازه گشــوده، ســپردن تولیت 
ســرطان بــه رشــته تخصصــی کلینیــکال آنکولــوژی در کشــور 
ــای  ــه داروه ــی روی ــرف ب ــودن مص ــدود نم ــه مح و در نتیج
شــیمی درمانــی اســت کــه بــا اعــداد ذکــر شــده بــرای چنیــن 
ــی کشــور  ــی در مصــرف داروهــای شــیمی درمان ــه جوی صرف
ــوژی  ــی آنکول ــزرگ رادیوتراپ ــز ب ــا 40 مرک ــوان 30 ت ــی ت م
منطبــق بــر معیارهــای مراکــز ســرطان تیــپ 2 احــداث نمــود 
ــه خدمــات درمانــی طبــق گایــد الیــن هــای  کــه امــکان ارائ
ــا مــدت 20 ســال را خواهــد داشــت  ــا ت ــوژی دنی علمــی آنکول
و بــا توجــه بــه بهــره وری ایــن مراکــز بــه راحتــی مــی تــوان 
ــرال  ــز ریف ــه مراک ــا را ب ــران و آنه ــزات را جب اســتهاک تجهی

ــدل نمــود. ــدار و اســتراتژیک ب پای

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران:

درمان سرطان ها بدون توجه به »رادیوتراپی« هزینه بر است

از  آنکولـوژی،  رادیوتراپـی  متخصـص  یـک 
سـرطان پوسـت به عنوان شـایع ترین سرطان 

در بیـن ایرانـی هـا نـام برد. 
دکتـر افسـانه مـداح در همایـش یـک روزه 
تـازه هـای تشـخیص و درمـان سـرطان های 
غیرمانومی پوسـت در هتـل پارسـیان، اظهار 
کـرد: تومورهای پوسـتی به دو دسـته مانومی 
و غیرمانومی تقسـیم بندی می شـوند. دسـته 
اول تومورهـای بدخیم و حتی کشـنده هسـتند 
امـا تومورهـای غیرمانومـی اگـر بـه موقـع 
تشـخیص داده شـود قابـل درمان خواهـد بود.
ریشـه  خال هـای  و  آفتـاب  نـور  افـزود:  وی 
تومورهـای  بـروز  اصلـی  فاکتورهـای  از  دار 

غیرمانومـی اسـت بـه همین دلیـل بـه افراد 
به خصـوص افرادی کـه در معرض نـور آفتاب 
مشـغول به فعالیت هسـتند توصیه می شـود از 
کاه، دسـتکش ، ضـد آفتـاب و عینـک آفتابی 

کنند اسـتفاده 
ایـن متخصـص رادیوتراپی آنکولـوژی در ادامه 
یادآور شـد: تمـام افراد در قسـمت های مختلف 
بدنشـان دارای خال هایـی هسـتند کـه بـرای 
پیشـگیری از بـروز تومورهـای غیرمانومـی 
توصیـه می شـود بـه خال هـای خـود توجـه 
بسـیاری داته باشـند و در صورت مشاهده تغییر 
رنـگ، انـدازه و ظاهر آن سـریعا بـه متخصص 

پوسـت و مـو مراجعـه کنند.

وی بـا بیـان اینکـه تومورهـای غیرمانومـی 
پوسـت درآقایـان شـایع تـراز خانم هـا اسـت، 
عنوان کرد: سـرطان پوسـت در ایران در مردان 
اولیـن و در زنان دومین سـرطان شـایع اسـت.

ایـن اسـتادیار دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران 
توجـه به تغییـرات پوسـتی را بسـیار ضـروری 
دانسـت و یادآور شـد: مراجعه و دریافت خدمات 
درمانـی به موقـع موجب پیشـگیری از وخامت 
بیمـاری می شـود بـه همیـن دلیـل بـه افـراد 
توصیه می شـود تمـام بیماری ها خـود از جمله 

بیماری هـای پوسـتی را حـدی بگیرنـد.
مداح خاطرنشان کرد: درمان به موقع تومورهای 
غیرمانومی پوستی عاوه بر بهبود موجب حفظ 

صورت  در  زیرا  می شود  افراد  ظاهری  زیبایی 
پیشرفت بیماری پزشک ناچار است برای درمان 
از سایر قسمت های دیگر پیوند پوست انجام دهد 
و این امر زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه درمـان و 
روش های تشـخیصی تومورهای غیرمانومی 
پوسـت طـی چنـد سـال اخیـر پیشـرفت های 
مناسـبی داشـته و از طرفـی در کنگره هـای 
اخیـر به ایـن موضوع توجـه چندانی نشـده بود 
انجمـن رادیوتراپـی آنکولـوژی ایـران تصمیم 
گرفت تـا همایش یـک روزه ای بـه این منظور 

کند. برگـزار 
تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  اسـتادیار 
خاطرنشـان کـرد: در این همایـش متخصصان 
داخلـی، پوسـت و مـو، جراحـان پاسـتیک، 
رادیوتراپیسـت ها و پاتولوژیسـت ها گروه هـای 

هـدف حضـور دارنـد.

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی هشدار داد؛

شایع ترین سرطان در ایران/ به خال های پوستی توجه کنید
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ن مـــــــا ر د

ــوع  ــک ن ــرن« ی ــت: »دوپویت ــدی گف ــص ارتوپ ــک متخص ی
ــد دســتانش را  ــرد نمی توان بیمــاری کــف دســت اســت کــه ف
روی زمیــن قــرار دهــد و بیمــار بایــد در مراحــل اولیــه بیمــاری 

ــرد.  ــرار بگی مــورد جراحــی ق
ــرن«،  ــاره بیمــاری »دوپویت ــی درب ــر رضــا شــهریار کامران دکت
ــف دســت  ــرم ک ــاری نســج ن ــرن بیم ــاری دوپویت ــت: بیم گف
ــه تدریــج خــود را  اســت کــه در دهــه پنجــم و ششــم عمــر ب
نشــان می دهــد. علــت دقیــق ایــن بیمــاری مشــخص نیســت 
ــت برخــی از ســلول های کــف دســت  ــر ماهی ــر تغیی ــا در اث ام
ــه  ــت را دارد ک ــن خاصی ــد ای ــت جدی ــد. باف ــود می آی ــه وج ب
ــدن  ــم ش ــث خ ــود و باع ــاه می ش ــج کوت ــه تدری ــول آن ب ط

ــود. ــت می ش ــتان دس انگش
ایـن فوق تخصـص جراحی دسـت افـزود: ایـن بیمـاری تمایل 
دارد کـه بیشـتر انگشـتان حلقـه و کوچـک را درگیـر کنـد امـا 
ممکـن اسـت هر کـدام یا هـر تعـداد از انگشـتان را درگیـر کند. 
در بسـیاری از مـوارد ایـن بیماری دو طرفه اسـت امـا معموال در 

زمان هـای متفاوتـی درگیـری شـروع می شـود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تصریــح 
کــرد: شــخص در بیمــاری دوپویترن درد نــدارد و در ابتــدا متوجه 
ــود  ــف دســت خ ــدی در ک ــاب مانن ــای طن ــا بافت ه ــا ی گره ه
ــه  ــد و ب ــش می یاب ــتگی افزای ــه آهس ــت ب ــن باف ــود. ای می ش
تدریــج باعــث خــم شــدن انگشــتان محــاذات خــود می شــود. 
بیمــار مــی توانــد انگشــت خــود را بــه طــور کامــل خم کنــد اما 

قــادر نیســت آن را بــه طــور کامــل بــاز کنــد.
کامرانـی بـا بیـان اینکـه  شـیوع دوپویتـرن در مـردان، بیماران 
دیابتـی و نیـز در کسـانی کـه داروهـای ضـد تشـنج اسـتفاده 
می کننـد بیشتراسـت، بیـان کـرد: ایـن بیمـاری در کشـورهای 
شـیوع  اسـکاندیناوی  کشـورهای  در  خصـوص  بـه  اروپایـی 
فراوانـی دارد و هـر چـه از نظر جغرافیـای از این کشـورهای دور 
می شـویم این شـیوع کاهـش می یابد. بـه همین علـت در ایران 
ایـن بیماری چندان شـایع نیسـت و بیراه نیسـت کـه آن را یک 
بیمـاری بیگانـه بنامیم. اگر چـه این بیمـاری یک بیمـاری ارثی 
اسـت ولی بـه علت شـیوع پاییـن آن در ایـران معمـوال بیماران 

نمی تواننـد سـابقه فامیلـی را بیـان کنند.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران دربــاره 
روش تشــخیص ایــن بیمــاری گفــت: تشــخیص ایــن بیمــاری 
صرفــا بالینــی اســت و کلیــه آزمایشــات و اقدامــات تشــخیصی 

طبیعــی اســت.
ــی  ــن بیمــاری هیــچ درمان ــد ای ــه رغــم ســیر کن ــزود: ب وی اف
بــرای پیشــگیری از پیشــرفت آن وجود ندارد. متاســفانه ماســاژ، 
فیزیوتراپــی و یــا تزریــق کورتــون نمی توانــد در ســیر آن تغییــر 
ایجــاد کنــد. تنهــا درمــان ایــن بیمــاری عمــل جراحــی اســت 
امــا بــا توجــه بــه امــکان عــود بیمــاری بعــد از عمــل جراحــی 
پیشــنهاد می شــود در مراحــل اولیــه فقــط بیمــار را تحــت نظــر 

داشــت.
کامرانــی در ادامــه گفــت: زمــان مناســب  بــرای عمــل جراحــی 

وقتــی اســت کــه کــف دســت دیگــر بطــور مســتقیم روی میــز 
ــگام ســجده  ــی کــه هن ــان دیگــر زمان ــه بی ــا ب ــرد ی ــرار نگی ق
ــرار  ــن ق ــود را روی زمی ــت خ ــف دس ــد ک ــار نتوان ــردن بیم ک
دهــد. از نظــر بالینــی معــادل ایــن حالــت عبــارت اســت از خــم 
مانــدن انگشــت بــا زاویــه 30 درجــه. در ایــن هنــگام بــا عمــل 
ــا بــه جــا و تغییــر ماهیــت داده از  جراحــی و برداشــتن بافــت ن

ــود. ــان می ش ــاری  درم ــت، بیم ــف دس ک
ایــن فــوق تخصــص جراحــی دســت بــا بیــان اینکــه اگــر چــه 
احتمــال عــود بعــد از عمــل جراحــی در این بیمــاری وجــود دارد 
ــده  ــری دی ــه در ســن باالت ــر چ ــد اســت و ه ــا ســیر آن کن ام
شــود امــکان نیــاز بــه عمــل جراحــی مجــدد کمتــر می شــود، 
خاطرنشــان کــرد: بــه طــور کلــی ایــن بیمــاری یــک بیمــاری 
ــد در  ــا بای ــی اســت ام ــج خــوب درمان ــا نتای ــد و ب ــا ســیر کن ب

زمــان مناســب بــرای درمــان جراحــی اقــدام شــود.

نایــب رئیــس انجمــن رادیولــوژی ایــران، 
از وجــود مافیــای واردات دســتگاه هــای 
ســونوگرافی چینــی و همچنیــن آمــوزش های 
ســه روزه ســونوگرافی بــه متخصصیــن زنان و 

ــت.  ــرده برداش ــان، پ زایم
ــا و  ــش ه ــه چال ــور ب ــرم پ ــین ک ــر حس دکت
مشــکات رادیولوژیســت هــای کشــور اشــاره 
کــرد و گفــت: آمیختگــی سیاســت و ســامت 

ــه ضــرر مــردم اســت. ب
ــت  ــه مدیری ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
ــد  ــواب نخواه ــوان ج ــچ عن ــه هی ــرا ب اقتدارگ
داد، افــزود: متاســفانه در دوره اخیــر شــاهد 
ــرا در حــوزه ســامت  ــای اقتدارگ سیاســت ه
هســتیم. بطوریکــه علــم را زیرپــا مــی گذارند، 
قوانیــن باالدســتی را نادیــده مــی گیرنــد 
ــیب  ــه آس ــر ب ــات منج ــن اقدام ــه ای و هم

ــود. ــی ش ــردم م ــامت م س
ــرای  ــه ب ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب ــرم پ ک
تحــول در نظــام ســامت مــی بایســت 
ــم،  ــی کردی ــازی م ــاده س ــاع را پی ــام ارج نظ
ــکی  ــه پزش ــد جامع ــفانه 5 درص ــت: متاس گف
کــه از تمکــن مالــی باالیــی برخوردارنــد و بــه 
دنبــال ثــروت انــدوزی هســتند، شــعار عدالــت 
در ســامت را ســر مــی دهنــد. در حالــی کــه 
۹5 درصــد جامعه پزشــکی کشــور از شــرایطی 

ــد، راضــی نیســتند. کــه دارن
وی در توضیــح ایــن ادعــای خــود، افــزود: 10 
ــتان  ــرای بیمارس ــک ب ــد پزش ــد از درآم درص
ــه او  ــاه ب ــا 12 م ــد از ۸ ت ــی، بع ــای دولت ه

ــود. ــی ش ــت م پرداخ

نایـب رئیس انجمـن رادیولوژی ایـران در ادامه 
بـه موضـوع دخالت بین رشـته ای در پزشـکی 
اشـاره کـرد و گفت: وقتـی تشـخیص و درمان 
در دسـت یک نفر باشـد، باعث بروز مشـکات 
و مفسـده مالی می شـود. بطوریکه شـاهد خود 
ارجاعـی پزشـک در تشـخیص و درمـان بـر 

اسـاس روش خـودش خواهیـم بود.
کــرم پــور بــا انتقــاد از نــگاه تجــاری حاکــم بر 
ــفانه  ــزود: متاس ــور، اف ــکی در کش ــوزه پزش ح
ــوزش  ــاهد آم ــروم، ش ــق مح ــم مناط ــه اس ب
هــای غیــر علمــی هســتیم کــه هیــچ کارکرد 
مثبتــی بــرای رفــع محرومیــت در حــوزه 

ــدارد. ــور ن ــامت کش س

ســونوگرافی  آمــوزش  ماجــرای  بــه  وی 
ــکی  ــزات پزش ــرکت تجهی ــک ش ــط ی توس
بــه متخصصیــن زنــان و زایمــان اشــاره کــرد 
ــدت  ــد در م ــه بای ــی ک ــوزش های ــت: آم و گف
4 ســال توســط رادیولوژیســت هــا ارائــه شــود، 
در مــدت 3 روز و زیــر نظــر افــراد غیر پزشــک 

ــود. ــی ش ــوزش داده م آم
کــرم پــور بــا انتقــاد از اینکــه وزارت بهداشــت 
بــا ایــن اقدامــات مافیایــی برخــورد نمــی کند، 
ــه داد: چــرا در اســتانی کــه 3 متخصــص  ادام
ــتند،  ــور داش ــم حض ــی خان ــوژی طرح رادیول
ــه نقطــه ای دیگــر منتقــل شــدند و عنــوان  ب

ــم. ــود رادیولوژیســت داری ــد کمب کردن

وی بـا گایـه شـدید از برخـورد اقتدارگرایانه و 
ابـزاری بـا رادیولوژیسـت ها، گفت: مسـئوالن 
وزارت بهداشـت بهتـر از هـر کسـی مـی دانند 
که هیـچ انتفاع مالی در تشـخیص بیمـاری ها 

بـرای رادیولوژیسـت ها متصور نیسـت.
ــا  ــران ب ــوژی ای ــن رادیول ــس انجم ــب رئی نای
ــه  ــه ۹5 درصــد جامع ــب ک ــن مطل ــوان ای عن
پزشــکی کشــور پــاک هســتند، افــزود: 5 
درصــد هــم افــرادی هســتند کــه شــعار پــاک 

ــد. ــی دهن ــر م ــکی را س ــه پزش ــودن جامع ب
کــرم پــور بــه وجــود مافیــای واردات دســتگاه 
هــای بــی کیفیــت ســونوگرافی از کشــور 
ــه  ــی ک ــت: در حال ــرد و گف ــاره ک ــن اش چی
قیمــت یــک دســتگاه ســونوگرافی در حــدود 
10 میلیــون تومــان اســت، امــا یــک شــرکت 
ــه  ــبت ب ــکی نس ــزات پزش ــده تجهی وارد کنن
واردات ایــن دســتگاه از چیــن و فــروش 
آنهــا بــه متخصصیــن زنــان و زایمــان، ســود 

ــرد. ــی ب ــل م ــن مح ــاری از ای سرش
وی بــا اشــاره بــه مجــوز وزارت بهداشــت 
بــرای ۶0 پریناتولوژیســت بــه منظــور آموزش 
ســونوگرافی، تاکیــد کــرد: دریافــت وجــه برای 
ســونوگرافی توســط متخصصیــن زنــان و 

ــت. ــی اس ــا غیرقانون ــب ه ــان در مط زایم
کــرم پــور بــه هزینــه ۷ میلیــون تومانــی دوره 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــونوگرافی اش ــی س آموزش
اقــدام متخصــص زنــان و زایمــان بــرای 
ســونوگرافی ، منجــر بــه تشــدید ســقط جنین 
ــرا، تشــخیص و  ــی شــود. زی ــا م در مطــب ه

ــت. ــک اس ــار پزش ــان در اختی درم

عضو انجمن جراحان ارتوپدی عنوان کرد؛

بیماری که کف دستان را درگیر می کند

نایب رئیس انجمن رادیولوژی عنوان کرد؛

مافیای واردات دستگاه سونوگرافی
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نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی از تفــاوت درآمــد 
ــه  ــت ب ــم پرداخ ــت: مکانیس ــرد و گف ــاد ک ــکان انتق پزش
ــواد  ــا س ــراد ب ــه اف ــه ب ــت چراک ــه نیس ــکان منصفان پزش

ــود.  ــی ش ــت م ــاوت پرداخ ــوق متف ــان حق یکس
ــر مســعود پزشــکیان در خصــوص تحقیــق و تفحــص  دکت
از طــرح تحــول نظــام ســامت بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت 
حــق انجــام امــوری خــاف قانــون را نــدارد، گفــت: دولــت 
ــوب  ــر در چارچ ــامت اگ ــام س ــول نظ ــرح تح ــورد ط در م
ــا پیــش  ــروز  قطع ــا مشــکات ام ــرد ب ــون عمــل می ک قان
نمی آمــد امــا متاســفانه اجــرای اشــتباه قانــون نتایــج 

ــه جــا گذاشــت. ــی ب نامطلوب
ــرای تحقیــق وتفحــص از  ــی ب ــان اینکــه ضرورت ــا بی وی ب
ــروز  ــدارد، گفــت: دالیــل ب طــرح تحــول ســامت وجــود ن
مشــکات کامــا بّیــن و روشــن اســت، متاســفانه بــا وجــود 
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت، نظــام ارجــام شــکل 
ــغول  ــز مش ــد مرک ــکان در چن ــان پزش ــت و همچن نگرف
فعالیــت هســتند، بــه عــاوه اینکــه پیشــگیری نیــز اولویــت 
ــارج از ســطح بندی انجــام  ــم خ ــا ه ــرد، پرداخت ه ــدا نک پی

می گیــرد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا یــادآوری 
ــق  ــزود: تحقی ــد، اف ــن نش ــز تدوی ــا نی ــه گایدالین ه اینک
ــروز  ــل ب ــا در دالی ــت ام ــام اس ــع ابه ــرای رف ــص ب و تفح
مشــکات در اجــرای طــرح تحــول ســامت ابهامــی وجــود 

ــه تفحــص باشــد. ــاز ب ــدارد کــه نی ن
ــا یــادآوری اینکــه یــک درصــد از منابــع ارزش  پزشــکیان ب
افــزوده می بایســت بــه روســتاییان تعلــق می گرفــت، 
ــع در محل هایــی دیگــر هزینــه  افــزود: متاســفانه ایــن مناب
ــا  ــدی یارانه ه ــع هدفمن ــد مناب ــن از 10 درص ــد، همچنی ش
ــه می شــد،  ــان هزین ــرا و محروم ــرای فق ــه می بایســت ب ک

همــه مــردم بهــره بردنــد در حالیکــه فقــرا از آن بــی بهــره 
ــد. ماندن

ــع طــرح تحــول ســالمت  ــاد از صــرف مناب انتق
ــا ــایر بخش ه ــرای س ب

ــام  ــول نظ ــرح تح ــع ط ــرد مناب ــه ک ــاد از هزین ــا انتق وی ب
ــرای  ــع ب ــن مناب ــت: ای ــا، گف ــایر بخش ه ــامت در س س
ســاخت بیمارســتان ها، تجهیــز و افزایــش ســرانه پزشــکان 
صــرف شــد، در واقــع اگــر هــم قــرار بــه هزینــه کــرد از ایــن 
ــد در مناطــق  ــود بای ــرای بخش هــای مذکــور می ب ــع ب مناب

ــد. ــه می ش ــر هزین ــزار نف ــر از 20 ه ــت کمت ــا جمعی ب

تفاوت آشکار بین حقوق  پزشکان
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس در واکنــش 
بــه اظهــارات وزیــر بهداشــت مبنــی بــر هزینــه کــرد منابــع 
بــرای مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم و روســتاها، 
تصریــح کــرد: طبیعــی اســت بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت 
کشــور پزشــکانی کــه طــرح پزشــکی دارنــد طبــق تعهــدی 
ــازی  ــن نی ــد بنابرای ــتان ها برون ــه شهرس ــد ب ــد بای ــه دارن ک
بــه صــرف منابــع مالــی بــرای مانــدگار کــردن پزشــکان در 

مناطــق محــروم نبــود.
ــح  ــکان، تصری ــه پزش ــی ب ــاوت پرداخت ــاد از تف ــا انتق وی ب
کــرد: چــرا بایــد در یــک سیســتم برخــی از اعضــای هیــات 
ــوق صــد  ــته های مشــخص حق ــی در رش ــا درمان ــی ی علم

ــی دریافــت کننــد. میلیون
پزشــکیان بــا بیــان اینکــه برخــی پزشــکان در کشــور درآمد 
دو میلیــون تومانــی در مــاه دارنــد، گفــت: حــال ایــن ســئوال 
ــا  ــکان از دو ت ــد پزش ــاوت درآم ــرا تف ــه چ ــرح اســت ک مط
ــن  ــه همی ــت، البت ــاه اس ــون در م ــی 150 میلی ــد و حت ص

پزشــکان بــا حقــوق میلیونــی اگــر در بخــش خصوصــی کار 
ــد  ــت خواهن ــاردی هــم دریاف ــک میلی ــد حقوق هــای ی کنن
ــت  ــت پرداخ ــا وضعی ــای دنی ــج ج ــه در هی ــرد در حالیک ک

بدیــن شــکل نیســت.

ــه  ــکان منصفان ــه پزش ــت ب ــم پرداخ مکانیس
ــت نیس

ــوق چهــل  ــرای پرداخــت حق ــان اینکــه ب ــا بی پزشــکیان ب
ــه راه  ــاد ب ــور داد و فری ــر در کش ــد مدی ــه چن ــی ب میلیون
ــی اســت کــه سال هاســت در  انداختنــد، گفــت: ایــن در حال
ــر  ــکان تذک ــی پزش ــی برخ ــای میلیون ــوص دریافت ه خص
داده می شــود امــا هیــچ کــس توجــه نمی کنــد، در واقــع بــه 
نظــر می رســد هــم قــوه قضاییــه، مجلــس و دولــت از ایــن 
پزشــکان منتفــع شــده و بــه وســیله آنهــا ویزیــت می شــوند، 
متاســفانه ایــن مســئوالن بــا ایــن دســته از پزشــکان 
ــن خصــوص  ــه در ای ــد ک ــون دارن ــای خــاف قان قرارداده

ــرد. ــی گی ــورت نم ــری الزم ص پیگی
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس دهــم، 
بــا تاکیــد بــر اینکــه مکانیســم های پرداخــت بــه پزشــکان 
ــا  ــراد ب ــه اف ــوان ب ــرد: نمی ت ــح ک ــت، تصری ــه نیس منصفان
ــت و  ــم از دو، بیس ــات اع ــای متف ــان حقوق ه ــواد یکس س

ــون پرداخــت کــرد. صــد میلی

ــکان  ــوق  پزش ــری حق ــا 20 براب ــاوت 10 ت تف
ــت ــی نیس پذیرفتن

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مکانیســم پرداخــت بایــد یکســان 
ــر  ــا ســه براب ــه میــزان دو ی باشــد، گفــت: تفــاوت حقــوق ب
ــا 20  ــزان 10 ت ــه می ــاوت ب ــا تف ــد ام ــی باش ــاید پذیرفتن ش
برابــر بیــن حقوق هــای دریافتــی پزشــکان پذیرفتنــی 
ــه جــای ســیاه نمایــی  نیســت، در ایــن زمینــه مســئوالن ب

ــد. ــت را بگوین ــردم حقیق ــه م ــته و ب ــد جســارت داش بای

عدم اجــرای بخــش ســالمت برنامه پنجــم 
ــعه توس

پزشــکیان تصریــح کــرد: در قانــون برنامــه پنجــم توســعه بر 
خریــد راهبــردی، عــدم هزینــه کــرد خــارج از ســطح بنــدی 
و پرداخــت بــر اســاس عملکــرد تاکیــد شــد امــا هیــچ کــدام 
ــاز تکــرار  اجــرا نشــد، از ایــن رو در برنامــه ششــم توســعه ب
خواهیــم کــرد. متاســفانه جامعــه  بــه شــکلی مدیریــت شــده 
ــی  ــای مردم ــن گروه ه ــکاف بی ــی و ش ــه طبقات ــه فاصل ک
ــه ایــن  ــز ب ــاد شــده اســت، وزارت بهداشــت و درمــان نی زی
ــت  ــن شــکل می رف ــه ای ــد ب ــه راه را نبای نتیجــه رســیده ک

امــا متاســفانه جســارت بیــان اشــتباهات را نــدارد.
نایــب رئیــس مجلــس یــادآور شــد: متاســفانه هــر مســئولی 
ــام  ــتی انج ــه درس ــود را ب ــت کار خ ــد اس ــور معتق در کش
ــورت  ــن ص ــد بدی ــان می ده ــی نش ــت فعل ــا وضعی داده، ام
نبــوده چــرا کــه اگــر همــه بــه درســتی عمــل کــرده بودنــد 
وضعیــت بدیــن شــکل نبــود، مســائل در درون جامعه نشــات 
گرفتــه از اشــتباهات مســئوالن داخلــی اســت بنابرایــن بــه 
جــای آنکــه آنهــا را بپذیریــم همــه مــوارد را بر دوش دشــمن 

ــم. ــی می نهی خارج

نایب رئیس مجلس انتقاد کرد؛

تفاوت ۱۰ تا ۲۰ برابری دریافتی پزشکان
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معــاون بهداشــت وزارت بهــداش، در ســفر بــه فنانــد 
اهــداف بازدیــد از مراکــز بهداشــتی درمانــی و تحقیقاتــی این 

ــرد.  کشــور را تشــریح ک
ــز  ــد از مراک ــیه بازدی ــیاری در حاش ــر س ــی اکب ــر عل دکت
بهداشــتی و درمانــی فنانــد ایــن کشــور را یکــی از 
ــر  ــای غیرواگی ــاری ه ــرل بیم ــق در کنت ــورهای موف کش
عنــوان کــرد و گفــت: براســاس تحقیقــات بــه عمــل آمــده 
ــن  ــی ای ــز تحقیقات ــی از مراک ــادی در یک ــه ۷0 می در ده
ــای  ــاری ه ــزان بیم ــه می ــود ک ــده ب ــخص ش ــور مش کش
ــن  ــم و مزم ــای آس ــاری ه ــرطان، بیم ــی، س ــی عروق قلب
تنفســی و دیابــت در دهــه ۷0 میــادی در ایــن کشــور بــاال 
بــوده. بــه همیــن دلیــل ایــن کشــور دو اســتراتژی اصــاح 
ســبک زندگــی مــردم و رفتــار جامعــه را بــه منظــور کاهــش 

ــت. ــش گرف ــر پی ــای غیرواگی ــاری ه ــار بیم ب
وی بــا اشــاره بــه مصــرف روزانــه 1۶ گــرم نمــک در دهــه 
۷0 میــادی توســط مــردم فنانــد، یکــی از اقدامــات ایــن 
کشــور را برنامــه ریــزی در جهــت کاهــش مصــرف نمــک 
ــک  ــاد نم ــرف زی ــده مص ــت ش ــت: ثاب ــرد و گف ــوان ک عن
باعــث افزایــش فشــار خــون و در نهایــت باعــث بروز ســکته 

هــای قلبــی و مغــزی و مــرگ زودرس مــی شــود.
ســیاری اقــدام دیگــر ایــن کشــور در کنتــرل بیمــاری هــای 
ــرد و  ــان ک ــن بی ــزان مصــرف روغ ــرل می ــر را کنت غیرواگی
ــات  ــزان مالی ــش می ــرل مصــرف دخانیات،افزای ــت: کنت گف
ســیگار، کنتــرل مصــرف مشــروبات الکلــی و اصــاح 
ــات  ــر اقدام ــز از دیگ ــی نی ــواد غذای ــد م ــوژی در تولی تکنول
ایــن کشــور بــه منظــور کنتــرل و کاهــش ابتــا بــه بیماری 

ــت. ــوده اس ــر ب ــای غیرواگی ه
ــات باعــث شــد  ــن اقدام ــزود: ای ــر بهداشــت اف ــاون وزی مع
تــا میــزان ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی از ســال 
1۹۷1 تــا ســال 200۶ میــادی ۷5 درصــد ، میــزان ســکته 
ــا 53  ــرطان ه ــه س ــا ب ــزان ۷۹ درصــد و ابت ــه می ــی ب قلب
درصــد کاهــش یابــد و مجموعــه بیمــاری هــای غیرواگیــر 
از جملــه دیابــت تــا ســال 200۶ میــادی در ایــن کشــور 5۶ 

درصــد کاهــش داشــته باشــد.
ســیاری ادامــه داد:بــه دنبــال ایــن موفقیــت، قطعنامــه ای در 
ســال 2010 میــادی از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی 
مبنــی بــر ارائــه برنامــه ای بــه منظــور کنتــرل بیمــاری های 
غیرواگیــر قلبــی عروقــی، دیابــت، ســرطان و بیمــاری هــای 
مزمــن تنفســی و آســم از ســوی همه کشــورها نوشــته شــد.

ــل  ــازمان مل ــن س ــزود: همچنی ــت اف ــر بهداش ــاون وزی مع
متحــد در ســال 2015 میــادی قطعنامــه ای را صــادر کــرد 
ــه ای  ــد برنام ــه کشــورها بای ــه هم ــن قطعنام ــه طــی ای ک
ملــی بــرای کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر داشــته باشــند 
ــه ایــن بیمــاری هــا تــا ســال 2025 بــه  ــا میــزان ابتــا ب ت

ــد. ــزان 25 درصــد کاهــش یاب می
ــا اســید چــرب  ــی ب ــات، اســتفاده از چرب وی مصــرف دخانی
ترانــس، نمــک و مصــرف الــکل را از عوامــل خطــر رفتــاری 
ــرد و  ــان ک ــر بی ــای غیرواگی ــاری ه ــه بیم ــا ب ــرای ابت ب
گفــت: فشــار خــون بــاال، قنــد بــاال، چربــی بــاال و اضافــه 
وزن و چاقــی از عوامــل خطــر بیولوژیــک در بتــا بــه 

ــت. ــر اس ــای غیرواگی ــاری ه بیم

ــرم  ــر از 3 گ ــه کمت ــرف روزان ــه مص ــاره ب ــا اش ــیاری ب س
نمــک بــرای افــراد بــاالی 50 ســال، افــزود: افــراد کمتــر از 
50 ســال بایــد کمتــر از 5 گــرم نمــک در روز مصــرف کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران ایــن ۸ عامــل خطــر ۷۶ درصد 
مــرگ هــا را تشــکیل مــی دهنــد، افــزود: در ایــران برنامــه 
ــا  ــر ب ــای غیرواگی ــاری ه ــرل بیم ــگیری و کنت ــی پیش مل
هــدف کاهــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری هــا و کنتــرل آنهــا 
تدویــن و در شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی 
تصویــب شــد و در حــال حاضر در 4 شــهر کشــور بــه صورت 
پایلــوت در حــال اجــرا اســت کــه تــا مهــر و آبــان مــاه ســال 

ــرای کل کشــور اجــرا خواهــد شــد. جــاری ب
ــد و بازدیــد از مراکــز  ــه فنان ــه ســفر ب ــا اشــاره ب ســیاری ب
درمانــی بهداشــتی و تحقیقاتــی ایــن کشــور، گفــت: هــدف 
از ایــن ســفر بررســی عوامــل موفقیــت و دســتاوردهای ایــن 
کشــور در کاهــش بــار بیمــاری هــای غیرواگیــر بوده اســت.
ــد در حــوزه  ــزرگ کشــور فنان وی یکــی از دســتاوردهای ب
ــدان بیــان کــرد  ســامت را در حــوزه بهداشــت دهــان و دن
و گفــت: طــی بررســی هایــی کــه ایــن کشــور انجــام داده 
ــان  ــکی ش ــای دندانپزش ــکده ه ــه دانش ــدند ک ــه ش متوج
نقــش زیــادی در کاهــش پوســیدگی و تخریــب دنــدان هــا 
ــه  ــن راســتا برنام ــل در همی ــن دلی ــه همی نداشــته اســت ب
ــمت  ــه س ــد و ب ــر دادن ــود را تغیی ــکی خ ــوزش دندانپزش آم

ــد. ــان رفتن ســامت ده
ســیاری بــه برنامــه بهداشــت دهــان و دنــدان طــرح تحــول 
ســامت ایــران اشــاره کــرد و افــزود: در راســتای ایــن برنامه 
ــز  ــتاها تجهی ــکی را در روس ــد دندانپزش ــزار واح ــدود ه ح
کردیــم و ۷ میلیــون دانــش آمــوز را وارنیــش فلورایــد تراپــی 

ــم. کردی
وی بــا اشــاره بــه برنامــه مشــترک ایــران و فنانــد در زمینه 
ــه  ــن زمین ــت: در ای ــار داش ــدان، اظه ــان و دن بهداشــت ده

ایــران و فنانــد چنــد ســال اســت کــه همــکاری مــی کننــد 
و در تربیــت نیــرو هــم همــکاری دارنــد و همچنیــن  برنامــه 
وارنیــش فلورایــد تراپــی در فنانــد موفقیــت هــای زیــادی 

داشــته اســت.
معــاون وزیــر بهداشــت در ادامــه بــا بیــان اینکــه 40 درصــد 
ســرطان هــا قابــل پیشــگیری اســت، افــزود: کشــور فنانــد 
موفــق شــده حــدود 53 در صــد مــرگ ناشــی از ســرطان ها 

را از ســال 1۹۷2 میــادی کاهــش دهــد.
ســیاری بــا اشــاره بــه افزیــش امیــد بــه زندگــی و افزایــش 
ســن، بــر لــزوم  تشــخیص زود هنــگام و بــه موقــع ســرطان 
ــگام  ــخیص زودهن ــورت تش ــت: در ص ــرد و گف ــد ک تاکی
ــان اســت. ــل درم ــی ســاده قاب ــا اقدامــات درمان ســرطان ب

ــه  ــود برنام ــه وج ــاره ب ــن اش ــت ضم ــر بهداش ــاون وزی مع
جامــع ســرطان در کشــور، گفــت: ایــن برنامــه شــامل چنــد 
ــی،  ــان جراح ــگام، درم ــخیص زودهن ــگیری، تش ــاز پیش ف
شــیمی درمانــی و خدمــت تســکینی و دیگــر خدمــات 

ــت. ــی اس درمان
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران ســاالنه حــدود 30 هــزار نفــر 
در اثــر ســرطان فــوت مــی کننــد، افــزود: ســالیانه حــدود 40 
هــزار نفــر مبتــا به ســرطان مــی شــوند و در حــال حاضر در 
کشــور 300 تــا 400 هــزار نفــر مبتــا بــه ســرطان هســتند 
و ســاالنه در ایــران حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان بــه طــور 

مســتقیم بــرای بیمــاری ســرطان هزینــه مــی شــود.
ســیاری یکــی دیگــر از اهــداف ســفر بــه فنانــد را آشــنایی 
ــتان  ــد از بیمارس ــور و بازدی ــن کش ــرطان ای ــه س ــا برنام ب
درمــان ســرطان ایــن کشــور بیــان کــرد و افــزود: امیدواریــم 
ــای ســامت  ــرای ارتق ــن کشــور ب ــات ای ــم از تجربی بتوانی
ــاری هــای  ــار بیم در کشــور خــود، پیشــگیری و کاهــش ب
غیرواگیــر و افزایــش امیــد بــه زندگی در کشــورمان اســتفاده 

کنیــم.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

ساالنه ۳۰ هزار مبتال به سرطان در ایران فوت می کنند
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ن مـــــــا ر د

رئیـس انسـتیتو پاسـتور ایـران گفـت: تاکنون سـه سـانتریفیوژ 
برای تهیه واکسـن در داخل کشـور تولید شـده اسـت که ما را از 

وابسـتگی بـه سـانتریفیوژهای خارجـی خودکفا مـی کند. 
دکتـر مصطفی قانعـی افـزود: تولید واکسـن نیاز به  سـانتریفیوژ 
داشـت؛ پارسـال دو سـانتریفیوژ را بـا همـکاری سـازمان انرژی 
اتمی در کشـور تولید کردیم کـه یکی از آن ها سـانتریفیوژ اولترا 

و دیگـری توبـوالر بود.
وی گفـت: سـانتریفیوژ »توبـوالر« از نـوع خارجـی بهتـر بـود 
و امیدواریـم سـانتریفیوژ اولتـرا نیـز در بخـش سـاخت واکسـن 
ویروسـی به زودی نصب شـود. رئیس انسـتیتو پاسـتور ایـران با 
اشـاره به تولیـد سـانتریفیوژ »زونال«، گفـت: این سـانتریفیوژ را 
تاکنـون هیچ کشـوری به ایـران نفروخته و در کشـور نیـز تولید 
نشـده اسـت که خوشـبختانه اکنون در داخل کشـور با همکاری 

سـازمان انـرژی اتمـی موفـق به تولیـد آن شـده ایم.
وی افـزود: سـانتریفیوژ اولتـرا برای خالص سـازی واکسـن های 
ویروسـی، سـانتریفیوژ توبوالر برای خالص سـازی واکسـن های 
باکتریایـی و سـانتریفیوژ زونـال در ارتباط با جداسـازی قطعه ای 

از باکتـری در تهیه واکسـن اسـتفاده می شـود.
رئیس انسـتیتو پاسـتور ایـران گفت: در دنیا 33 انسـتیتو پاسـتور 

وجـود دارد کـه ما سـومین جایـگاه پاسـتور جهـان را داریم.
قانعـی افـزود: ایـران بعد از کشـور فرانسـه کـه دارای 2 پاسـتور 
اسـت رتبـه سـوم جهـان را از لحـاظ پیشـرفت های علمـی و 
فنـاوری دارد. وی گفـت: یـک رصدخانـه بـرای بیماری هـای 
بازپدید و نوپدید در پاسـتور راه اندازی شـده اسـت کـه به صورت 
دائـم روی بیماری هـای بازپدیـد و نوپدیـد فعالیـت می کنـد تـا 

شـاهد همـه گیـری بیماری هـا در کشـور نباشـیم.
قانعـی افـزود: همچنیـن پایـگاه هایـی در آمـل و سیسـتان و 
بلوچسـتان داریـم تـا ورود بیماری هـا را از کشـورهای همسـایه 

مـورد رصـد قـرار گیرند.
رئیـس انسـتیتو پاسـتور ایـران گفـت: درحـال حاضر مجـوز 14 
آزمایشـگاه را بـرای راه انـدازی گرفته ایـم کـه آزمایشـگاه سـیاه 

سـرفه، ابـوال و زیـکا از جملـه ایـن آزمایشـگاه ها هسـتند.
وی افـزود: برخـی از حشـرات در منطقـه ناقل بیماری  هسـتند، 
هیچ کشـوری بـه اندازه ایران زیرسـاخت های مقابله با حشـرات 
را نـدارد، ما کلکسـیونی از حشـرات داریـم که تحقیقـات الزم را 

بـرای پیشـگیری از انتقال بیمـاری  انجام مـی دهیم.
قانعـی بـا اشـاره بـه آمـوزش واکسن سـازی بـرای کشـورهای 

جهـان اسـام گفـت: تاکنـون ۸ کشـور اسـامی در ایـن زمینه 
آمـوزش دیـده انـد و در سـطح بین المللی بـرای تبـادل دانش و 

فنـاوری اعـام آمادگـی  کرده ایـم.
وی افـزود: از 3 سـال پیـش کمبـود سـرم مـار و عقـرب را در 
منطقـه خاورمیانـه احسـاس کردیم زیـرا بخش هایـی از منطقه 
مـا جنگ زده اسـت و مردم بـه بیابان ها پنـاه برده اند لـذا در خطر 

مـار و عقـرب گزیدگی هسـتند.
قانعـی گفـت: زیرسـاخت های تولید سـرم مـار و عقـرب را تهیه 
کـرده ایـم کـه امسـال ایـن موضـوع بـه طـور کامـل بـه بهره 
بـرداری می رسـد البتـه بایـد توجـه داشـت کـه کیفیـت ایـن 

سـرم ها از باالتریـن اسـتاندارد بین المللـی برخـوردار اسـت.
رئیـس انسـتیتو پاسـتور ایران با بیـان اینکه بـازار دارویی کشـور 
حـدود 1000 میلیـارد دالر اسـت ولـی بـازار واکسـن 40 میلیارد 
دالر بوده اسـت افزود: قیمت واکسـن پایین اسـت و صادرات آن 
برای کسـب درآمد و ایجاد ارز نیسـت بلکه صرفا جنبه انسـانی و 

نجـات مردم دنیـا را دارد.
وی گفـت: بـرای جبـران کمبود واکسـن سـل در سـطح جهان، 
مـدارک الزم بـرای صـادرات را برای تائید به سـازمان بهداشـت 
جهانـی ارسـال کـرده ایـم و امیدواریـم تائیدیـه نهایـی بـرای 

صـادرات انجـام گیرد.

رئیس انستیتو پاستور ایران خبر داد؛

ساخت ۳ سانتریفیوژ تولید واکسن در ایران/
تولید سرم مار و عقرب

وزیــر بهداشــت، به موضــوع حاشــیه نشــینی و ســکونتگاه های 
ــا  ــوان ب ــت: نمی ت ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــمی در کش ــر رس غی
الفــاظ بــازی کــرد و منکــر حاشــیه نشــینی شــد، همــه کســانی 
کــه از روســتاها آمده انــد یــا بــه خاطــر فقــر بــه خــارج از بافــت 

شــهری رانــده شــده اند، حاشــیه نشــین هســتند.
دکتــر ســید حســن هاشــمی افــزود: ســال ۹3 حاشــیه نشــین ها 
را سرشــماری کردیــم کــه حداقــل 10 میلیــون و 300 هــزار نفر 
بودنــد و در حــال حاضــر تقریبــا 5۸ میلیــون نفــر شــهری داریم 

و بقیه روســتایی و حاشــیه نشــین هســتند.
وی ادامــه داد: اول انقــاب ۷0 درصــد مــردم در روســتاها بودنــد 
ــام  ــه ن ــزی ب ــتند و چی ــر هس ــون نف ــر از 23 میلی و االن کمت

حاشــیه نشــین وجــود نداشــت.
وزیــر بهداشــت گفــت: بیشــترین مشــکات از نظر بهداشــت و 
بــار بیماری هــا از حاشــیه نشــینی اســت و در مقاطــع مختلــف 
دولت هــا و شــهرداری ها ترجیــح دادنــد کــه امکاناتــی را بــرای 

ایــن افــراد فراهــم نکننــد.
ــرا  ــه چ ــم ک ــث نرفتی ــن بح ــراغ ای ــت س ــزود: هیچ وق وی اف
ــگ  ــر جن ــه خاط ــد؛ بخشــی ب ــود آم ــه وج ــینی ب ــیه نش حاش
بــود، امــا بــه جــز آن بی تدبیــری و ســوء مدیریــت هــم نقــش 
ــیه  ــه حاش ــردم را ب ــه م ــته ک ــوع داش ــن موض ــی در ای مهم

ــت. ــانده اس ــهرها کش ش
وزیــر بهداشــت گفــت: عمــده مشــکل حاشــیه نشــین ها بحــث 
اشــتغال، فرهنگــی، تحصیــل، بهداشــت، درمــان، بیمارســتان، 

پزشــک و بــه دلیــل همــان جــرم و جنایــت اســت.
هاشـمی تاکیـد کـرد: مهم تریـن مشـکل حاشـیه نشـین ها آب 

و بـرق اسـت. وی افـزود: بحـث خدمـات اولیـه بهداشـتی مثل 
واکسیناسـیون خـوب اسـت و بحث بیمه ایـن افراد به جـز برای 

افـرادی کـه خودشـان نخواسـته اند، حل شـده اسـت.
ــم  ــی ه ــط و بهداشــت عموم ــت: بهداشــت محی هاشــمی گف
جــزو مشــکات جــدی حاشــیه نشــین ها بــه حســاب می آیــد.

وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در حــوزه ســامت، همــه جــا حاشــیه 
بــوده اســت، زیــرا موضــوع ســامت در بهتریــن موقــع اولویــت 
نهــم بــوده اســت. وی افــزود: بــار بیماری هایــی کــه از حاشــیه 
شــهر بــه داخــل شــهر پمپــاژ می شــود زیــاد اســت و شــاید بــه 

دلیــل کمبــود امکانات مشــکات بیشــتر شــده اســت.
وزیر بهداشـت گفت: حاشـیه نشـین ها در معـرض بیماری هایی 

مثل ایـدز و تـب دار و بیماری های غیرواگیر هسـتند.
ــار  ــیه ها را کن ــی حاش ــا وقت ــه ت ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــزود:  ــرد، اف ــل ک ــردم را ح ــکات م ــود مش ــم نمی ش نگذاری
بایــد نــگاه کــرد کــه وزارت بهداشــت چــه کمکــی بــه حاشــیه 

ــت. ــرده اس ــین ها ک نش
ــه اقتصــاد  وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: اگــر توجــه ویــژه ای ب
مقاومتــی شــود، مشــکل حاشــیه نشــینی کمتــر خواهــد شــد. 
ــد در معــرض  ــه حاشــیه شــهرها کــوچ می کنن وقتــی مــردم ب
صدهــا آســیب خواهنــد بــود. فــرض کنیــد مشــکات ناشــی از 
فقــر کــه عمــده آن بــه خشــونت، طــاق، اعتیــاد و بیماری های 
اعصــاب و روان بــاز می گــردد را چــه کار می شــود کــرد. وقتــی 
بــه ایــن مــوارد ورود می کنیــم، می بینیــم بســتری شــدن آنهــا 
ــول  و داروی آنهــا تحــت پوشــش بیمــه نیســت. حتــی اگــر پ
نامحــدود وجــود داشــته باشــد، بایــد عقــل هــم وجــود داشــته 

باشــد و توجــه همــه بایــد بــه شــعارهای انقــاب و فرمایشــات 
رهبــری باشــد. در جامعــه اســامی نبایــد فقیــر داشــته باشــیم؛ 
گفتــن ایــن ســاده اســت، امــا ایــن نیــاز بــه عقــل و تدبیــر دارد. 
ــیه را  ــوز حاش ــام هن ــتگاه های نظ ــی از دس ــت: بخش وی گف
ــد و مســئولین نظــام تعاریــف مختلفــی از حاشــیه  قبــول ندارن
نشــینی دارنــد. وقتــی این طــور فکــر می کننــد، خدمــات 
ــه داد: در  ــد. هاشــمی ادام ــه نمی کنن ــرای آن ارائ ــم ب الزم را ه
روســتاها از 30 ســال پیــش شــبکه بهداشــت و بهــورز داریم که 
افــراد روســتا را بــه اســم می شناســند و می داننــد هــر شــخص 
چــه بیمــاری دارد. تجربــه ارزشــمند بهورزهــا حتــی از پزشــک 
ــی را  ــای بوم ــم بیماری ه ــه ه ــت ک ــر اس ــم بهت ــواده ه خان

ــد. ــا شــرایط منطقــه آشــنایی دارن می شناســند و هــم ب
ــعه  ــور توس ــینی در کش ــیه نش ــم حاش ــزود: آرزو می کن وی اف
ــان  ــر از درم ــم ت ــگیری مه ــم پیش ــرا معتقدی ــد، زی ــدا نکن پی
اســت. نبایــد اجــازه بدهیــم حاشــیه نشــینی اتفــاق بیفتــد و باید 

ــژه شــود. ــه مناطــق محــروم توجــه وی ب
وزیــر بهداشــت گفــت: همــه اقدامــات نیــاز بــه پــول دارد و بــا 

دعــا و انشــاهلل گفتــن کاری درســت نخواهــد نشــد. 

وزیر بهداشت:

آرزو می کنم حاشیه نشینی در کشور توسعه نیابد
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 وضعیــت شــغلی پزشــکان عمومــی کشــور بــه گونه ای اســت 
کــه اغلــب آنهــا یــا بیــکار بــوده یــا بــه جهــت نبــود زمینــه کار 

طبابــت، ســراغ مشــاغل دیگــری رفتــه انــد. 
نبــود امنیــت شــغلی بــرای پزشــکان عمومــی عمــده تریــن 
ــه  ــا آن مواج ــه ب ــر از جامع ــن قش ــه ای ــت ک ــکلی اس مش
هســتند و اگــر چــاره اندیشــی بــرای آن نشــود بخــش 
مهمــی از حــوزه بهداشــت و درمــان بــا چالــش جــدی 

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
ــک  ــت پزش ــواده، تربی ــک خان ــرح پزش ــداف ط ــی از اه یک
عمومــی و اســتفاده از ظرفیــت آنهــا بــرای بکارگیــری در ایــن 
ــام  ــدن نظ ــی نش ــت اجرای ــه جه ــفانه ب ــا متاس ــود ام ــرح ب ط
ارجــاع همچنــان وضعیــت فعالیــت پزشــکان عمومــی در 

ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه هال

امنیــت شــغلی پزشــکان عمومــی نیازمنــد حمایت 
وزارت بهداشــت اســت

اکبــر رنجبــرزاده در واکنــش بــه آمــار مطــرح شــده مبنــی بــر 
بیــکاری 40 هــزار پزشــک عمومــی در کشــور، افــزود: واقعیــت 
آن اســت کــه جایــگاه پزشــک عمومــی در کشــور بــه درســتی 
تعریــف نشــده بــه همیــن دلیــل ایــن قشــر از جامعــه پزشــکی 

در وضعیــت نامعلومــی قــرار دارنــد.
ــرای  ــنی ب ــده روش ــد آین ــد بای ــر می رس ــه نظ ــه داد: ب وی ادام
ــف  ــا شــان و جایگاه شــان تعری ــی متناســب ب پزشــکان عموم
شــود، متاســفانه ایــن افــراد تحــت الشــعاع پزشــکان متخصص 
قــرار گرفتنــد لــذا برنامــه مشــخص و مدونی بــرای آنهــا تعیین 

نشــده اســت.
ــا تشــکیل  ــد ب ــرد: وزارت بهداشــت بای ــح ک ــرزاده تصری رنجب
ــود  ــارات خ ــا اختی ــا ب ــد ت ــت ده ــا ماموری ــه آنه ــه ای ب کمیت
بتواننــد پزشــکان عمومــی را بــه چرخــه وظایــف اساســی خــود 
بازگرداننــد تــا ایــن افــراد بــه فعالیــت هایــی غیــر از تخصــص 

ــده نیســت. ــدام زیبن ــن اق ــه ای ــد چراک خــود روی نیاورن
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، بــا بیــان اینکــه 
ــد  پزشــکان عمومــی ســفیران ســامت کشــور هســتند، تاکی
کــرد: بایــد از ظرفیــت آنهــا بــه خوبــی اســتفاده کــرد زیــرا ایــن 
گــروه از جامعــه مــی تواننــد نقــش موثــری در اجــرای برنامــه 
هــای وزارت بهداشــت داشــته باشــند و ســامت را بــرای مــردم 

بــه ارمغــان آورنــد.
رنجبــرزاده یــادآور شــد: گــذر زمــان نبایــد مســیر امنیت شــغلی 
ــون  ــد قان ــد و بای ــرار ده ــر ق ــی را تحــت تاثی ــکان عموم پزش
مدونــی بــرای بــه کارگیــری آنهــا تدویــن شــود لــذا بایــد دولت 
ــا تصویــب مجلــس، مســیر درســتی  ــا ب ــه دهــد ت الیحــه ارای

ــروه در  ــن گ ــا ای ــود ت ــخص ش ــی مش ــکان عموم ــرای پزش ب
ــدگار شــوند. ــان مان حــوزه بهداشــت و درم

ــت:  ــامی، گف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
ــه را  ــن زمین ــا در ای ــت چالش ه ــت وزارت بهداش ــر اس بهت
اعــام کنــد، در ایــن زمینــه کمیســیون بهداشــت و درمــان 
ــع  ــده را رف ــرح ش ــکات مط ــا مش ــی دارد ت ــس آمادگ مجل
ــه  ــی ب ــکان عموم ــرای پزش ــی ب ــت فعل ــرا وضعی ــد زی کن
ــرای آن  ــد فکــری ب ــاع نیســت و بای ــل دف ــوان قاب ــچ عن هی

ــود. ــیده ش اندیش

نظــام ارجــاع می توانســت باعــث اشــتغال 
چندیــن هــزار پزشــک عمومــی شــود

رســول خضــری در واکنــش بــه آمــار مطــرح شــده مبنــی بــر 
بیــکاری 40 هــزار پزشــک عمومــی در کشــور، افــزود: بــا توجه 
ــه اهمیــت اســتفاده از نیــروی پزشــک عمومــی، در مجلــس  ب
گذشــته فراکســیون ارتقــای طــب عمومــی را راه انــدازی 
کردیــم تــا توانمندی پزشــکان عمومــی افزایــش یافتــه و بیش 

از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــی از  ــه خوب ــوان ب ــی ت ــاع م ــتم ارج ــه داد: در سیس وی ادام
نیــروی پزشــک خانــواده اســتفاده کــرد امــا متاســفانه بــه دلیل 
اینکــه زیرســاخت اجــرای ایــن طــرح آمــاده نشــد لــذا همیــن 
ــه  ــی ب ــک عموم ــروی پزش ــم از نی ــد نتوانی ــبب ش ــل، س عام

ــم. ــی اســتفاده کنی خوب
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس نهــم، تصریــح 
ــان  ــون توم ــا میلی ــل صده ــک حداق ــر پزش ــرای ه ــرد: ب ک
ــوان از خدمــات آنهــا بهــره  ــا بت ســرمایه گــذاری مــی شــود ت
ــکان  ــیاری از پزش ــه بس ــت ک ــی اس ــن درحال ــد ای ــد ش من

ــد. ــمگیری ندارن ــت چش ــور فعالی ــی در کش عموم
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر پزشــکان عمومــی اغلــب به شــغلی 
ــد: در کشــورهای  ــادآور ش ــد، ی ــی آورن ــت روی م ــر از طباب غی
ــوزه  ــای ح ــت ه ــد فعالی ــا ۸0 درص ــش از ۷0 ت ــرفته بی پیش
ــه در  ــی ک ــی اســت درحال ــر دوش پزشــکان عموم ســامت ب

ــود. ــتفاده نمی ش ــرو اس ــن نی ــا از ای ــور م کش
ــک  ــرح پزش ــای ط ــاخت ه ــرد: زیرس ــح ک ــری تصری خض
ــک  ــت پزش ــوز تربی ــا هن ــد ام ــاز ش ــال ۸4 آغ ــواده از س خان
خانــواده را شــروع نکردیــم درحالــی کــه تربیــت نیروی انســانی 
در نظــام ارجــاع مــی توانــد ایــن کمــک را بــه بیمــاران کنــد تــا 
ــان از ســوی پزشــک عمومــی صــورت  ــادی از درم بخــش زی

ــرد. گی
ــد اســت در  ــت: امی ــس، گف عضــو کمیســیون اجتماعــی مجل
ــه گونــه  الیحــه برنامــه ششــم توســعه بحــث نظــام ارجــاع ب

ای بــه دولــت تکلیــف شــود تا بــا اجرایــی شــدن آن، اســتفاده از 
تعــداد زیــادی از پزشــکان عمومــی بــه عنوان پزشــک خانــواده 

در دســتور کار قــرار گیــرد.

رفــع مشــکل بیــکاری پزشــکان عمومــی در گــرو 
اجــرای پزشــک خانــواده

یعقــوب شــیویاری عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس در واکنــش بــه آمــار مطــرح شــده مبنــی بــر بیــکاری 
ــه  ــفانه ب ــزود: متاس ــور، اف ــی در کش ــک عموم ــزار پزش 40 ه
پزشــکان عمومــی در کشــور بهــا داده نمــی شــود در صورتــی 
ــی در راس  ــرفته پزشــک عموم ــر کشــورهای پیش ــه در اکث ک

ــت. ــامت اس ــوزه س ح
وی ادامــه داد: پزشــکان متخصــص بایــد بیمارانی کــه از طریق 
پزشــکان عمومــی ارجــاع داده مــی شــوند را ویزیــت کننــد امــا 
ایــن موضــوع در کشــور مــا بــی اهمیــت اســت و همیــن عامل 
ســبب شــده مطــب پزشــکان عمومــی در کشــور خالــی بمانــد.

ــه  ــه مراجع ــاز ب ــرماخوردگی نی ــرد: س ــح ک ــیویاری تصری ش
ــن  ــدارد؛ ای ــص ن ــوق تخص ــا ف ــص ی ــکان متخص ــه پزش ب
ــی کــه  ــش مــی دهــد درحال ــاران را افزای ــه بیم ــدام هزین اق
ــاری را  ــن بیم ــد ای ــی توان ــی م ــه راحت ــی ب ــک عموم پزش

ــد. ــان کن درم
ــا  ــور ج ــاع در کش ــگ ارج ــفانه فرهن ــد: متاس ــادآور ش وی ی
نیفتــاده اســت درحالــی کــه بایــد بــا اطــاع رســانی درســت و 
دقیــق مراجعــه بــه پزشــکان عمومــی فرهنگســازی شــود تــا 

ــی ســهیم باشــند. ــت پزشــکان عموم ــز در فعالی ــردم نی م
شــیویاری بــا بیــان اینکــه اجــرا نشــدن طــرح پزشــک خانــواده 
ــی  ــکان عموم ــکاری پزش ــکل بی ــان مش ــده همچن ــث ش باع
پابرجــا باقــی بمانــد، تصریــح کــرد: پزشــکان عمومــی مظلــوم 
ــه  واقــع شــده انــد درحالــی کــه مــی تــوان از ظرفیــت آنهــا ب
خوبــی در عرصــه ســامت اســتفاده کــرد ایــن درحالــی اســت 
کــه اغلــب ایــن پزشــکان بــه مشــاغل دیگــری غیــر از طبابــت 

ــد. روی آورده ان
وی تاکیــد کــرد: پزشــک خانــواده بــه صــورت پایلــوت تنهــا در 
دو اســتان فــارس و مازنــدران اجرایی شــده اســت کــه توقعمان 
از وزارت بهداشــت آن بــود کــه بــا ارزیابــی نقــاط ضعــف ایــن 

طــرح، آن را در ســایر اســتان هــای کشــور اجرایــی کنــد.
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، 
گفــت: وزارت بهداشــت بایــد در طــرح تحــول ســامت جایی را 
نیــز بــرای پزشــکان عمومــی بــاز کنــد تــا در آینــده به ســمت و 
ســویی رویــم تــا از پزشــکان عمومــی در پیکــره حوزه ســامت 

بــه خوبــی اســتفاده کــرد.

دیدگاه های سه نماینده مجلس؛

پزشکان عمومی از 
طبابت دور مانده اند/

وزارت بهداشت 
به فکر باشد
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