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نظام  در  ای  ویژه  اهمیت  از  بهداشت  حوزه 
زیرا،  است.  برخوردار  ای  جامعه  هر  سالمت 
یکی از ویژگی های نظام های سالمت که موفق 
شده اند هزینه های درمان را کاهش دهند، 

است. پیشگیری  و  بهداشت  مقوله  به  توجه 

بهـــداشت
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بهــداشـــت

وزیر بهداشت؛

شبکه بهداشت کشور تا دو سال 
آینده تکمیل می شود

 
وزیــر بهداشــت گفــت: خدمــات بهداشــتی در روســتاهای بــا جمعیــت 1500 نفــر، پایــگاه هــای 
بهداشــتی بــه ازای 12 هــزار و 500 نفــر و مراکــز جامــع خدمــات ســامت بــرای 25 تــا 50 هــزار 

نفــر جمعیــت بــه مــردم ارائــه مــی شــود. 
ــور  ــت کش ــبکه بهداش ــم، ش ــت یازده ــت: در دول ــار داش ــمی، اظه ــن هاش ــید حس ــر س دکت
ــر پزشــک،  ــات ســامت، عــاوه ب ــع خدم ــز جام ــت و در مراک بازطراحــی شــد و گســترش یاف
دندانپزشــک و مراقبــان ســامت، کارشناســان ســامت روان و تغذیــه نیــز حضــور دارنــد و بــرای 
تمــام مــردم منطقــه، پرونــده الکترونیــک ســامت تشــکیل شــده و مــی دانیــم کــه چــه تعــداد 
بیمــار دیابتــی، فشــار خــون، زنــان بــاردار، افــراد مصــرف کننده مــواد مخــدر و دخانیــات، نــوزادان 

ــد. ــوالن وجــود دارن و معل
وی تصریــح کــرد: از طریــق ورود اطاعــات در ســامانه وزارت بهداشــت، مــی توانیــم وضعیــت 

ســامت در کل کشــور را رصــد کنیــم.
ــت  ــات ســامت در کشــور در دول ــع خدم ــز جام ــدازی 1۸00 مرک ــه راه ان ــاره ب ــا اش هاشــمی ب
یازدهــم، گفــت: بــدون تردیــد ظــرف دو ســال آینــده، بــا وجــود 22 هــزار خانــه بهداشــت، 4500 
پایــگاه بهداشــتی و 2500 مرکــز جامــع خدمــات ســامت، شــبکه بهداشــت در کشــور تکمیــل 

مــی شــود.
وی از انجــام مراحــل اجرایــی ســاخت ۶500 پــروژه بهداشــتی در کشــور خبــر داد و افــزود: بیــش 
از 50 درصــد از ایــن پــروژه هــا، تــا قبــل از پایــان دولــت، بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه ایــن 

بخشــی از عدالــت در ســامت بــرای مــردم ایــران اســت.
وزیــر بهداشــت ضمن تاکیــد بــر سیاســت وزارت بهداشــت در اولویــت قــرار دادن مناطــق محروم 
و مــرزی، گفــت: مســیر خوبــی را آغــاز کــرده ایــم و ادامــه آن بــه دسترســی تمــام مــردم ایــران 
بــه خدمــات بهداشــتی کمــک مــی کنــد امــا بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری، ارائــه 
خدمــات بهداشــتی را بــا توجــه بــه آمــار آســیب هــای اجتماعــی، از مناطــق حاشــیه شــهرها آغاز 
کــرده ایــم و تــا کنــون بــرای 11 میلیــون نفــر حاشــیه نشــین، نظــام ارائــه خدمــات بهداشــتی، 

فراهــم شــده اســت.
ــد هیــچ حــق  ــه مــردم، نبای ــرای معاین ــواده ب ــادآور شــد: پزشــکان خان ــان، ی هاشــمی در پای
ویزیتــی دریافــت کننــد چراکــه دولــت آن را پرداخــت مــی کنــد و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــیراز در صــورت مشــاهده تخلــف از ســوی پزشــکان خانــواده، موظــف بــه لغــو قــرارداد بــا 

آنهــا اســت.

کارشناسان می گویند؛

تغییرات آب و هوا موجب تشدید 
عالئم آلرژی می شود

تغییرات آب و هوا موجب تشدید عائم آلرژی در فصل بهار می شود. 
دکتــر »مــارگارت کــو« مدیــر بخــش آلــرژی بیمارســتان ولــی نیوجــرزی آمریــکا، معتقد اســت 
گرمایــش جهانــی مــی توانــد تاثیــر مهــم و اساســی بــر افــراد مبتــا بــه آلــرژی فصلــی داشــته 
باشــد. چراکــه میــزان گــرده افشــانی در روزهــای آفتابــی همــراه بــا وزش بــاد، افزایــش مــی 

یابــد.
کارشناســان توصیــه مــی کننــد افــراد مبتــا بــه آلــرژی بایــد در طــول ایــن مــدت بیشــتر در 
فضاهــای بســته بماننــد. بهتریــن زمــان خــروج از منــزل بــرای ایــن افــراد در اوایــل صبــح و در 

روزهــای بارانــی، ابــری و بــدون وزش بــاد اســت.
توصیــه دیگــر متخصصــان بــرای افــراد مبتــا بــه آلــرژی ایــن اســت کــه پنجــره هــا را بســته 
ــد. بهتــر اســت در اتومبیــل هــم از سیســتم  ــه هــوا اســتفاده کنن و در صــورت امــکان از تهوی

گــردش هــوا اســتفاده شــود.
ــا داروهــای خــود را مصــرف  ــرژی حتم ــه آل ــا ب ــراد مبت ــد اف ــی کنن ــه م متخصصــان توصی

ــد. نماین

محققان بریتانیایی می گویند؛

حمایت خانواده منجر به کاهش ریسک 
زوال عقل در سالمندان می شود

طبــق نتایــج یــک تحقیــق جدیــد، کیفیــت رابطــه افــراد بــا فرزنــدان بزرگســال و همسرشــان بــر 
احتمــال ابتــا بــه زوال عقــل تاثیــر مــی گــذارد. 

ــادر نقــش  ــدر و م ــدان بزرگســال از پ ــت فرزن ــد همانطورکــه حمای ــی دریافتن ــان بریتانیای محقق
ــزی اســت. ــم انگی ــرات بســیار غ ــز دارای تاثی ــی نی ــاط غیرحمایت ــی دارد، داشــتن روب حفاظت

میزانــور خوندوکــر، سرپرســت تیــم تحقیــق در دانشــگاه آنجلیــا شــرقی در نورویــچ، در ایــن بــاره 
مــی گویــد: »یافتــه هــا بیانگــر این اســت کــه افــراد ســالمندی کــه رابطــه  قابــل اعتمــاد، نزدیک 

و قابــل درکــی بــا فرزندانشــان دارنــد کمتــر در معــرض ابتــا بــه زوال عقــل قــرار دارنــد.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »بالعکــس، رابطــه نزدیکــی کــه همــراه بــا رفتارهــای ســرزنش آمیــز، 
غیرقابــل اعتمــاد و رنــج دهنــده از ســوی همســر یــا فرزنــدان باشــد، بــا افزایــش ریســک ابتا به 

زوال عقــل همــراه اســت.«
محققـان بـرای پی بـردن بـه تاثیر حمایـت خانواده بـر ریسـک زوال عقـل، داده های جمـع آوری 
شـده بین سـال هـای 2002 و 2012 را که شـامل بیـش از 10 هزار زن و مرد 50 سـال بـه باال بود 

بررسـی کردنـد. تمامی این افـراد در شـروع مطالعه فاقـد عائم زوال عقـل بودند.
ــت  ــات حمای ــورد جزئی ــه در آن در م ــد ک ــل کردن ــای را تکمی ــدگان پرسشــنامه ه شــرکت کنن
اجتماعــی شــان، میــزان دریافــت و فقــدان آن حداقــل از یــک رابطــه اصلــی ســوال شــده بــود. 
ایــن روابــط مــی توانســت شــامل فرزنــدان، همســر، دوســتان، یــا اقــوام نزدیــک نظیــر عمــوزاده 

هــا، عمــه زاده هــا، خالــه زاده هــا، دایــی زاده هــا، والدیــن، خواهــر و بــرادر یــا نــوه هــا باشــد.
در مصاحبــه هــای بعــدی کــه هــر دو ســال یکبــار انجــام می شــد، محققــان تمامــی مــوارد جدید 
ابتــا بــه زوال عقــل را ثبــت کــرده و روابــط اجتماعــی را بــر اســاس مقیــاس منفــی بــه مثبــت از 

یــک تــا چهــار رده بنــدی کردند.
در پایــان مطالعــه، 3.4 درصــد شــرکت کننــدگان )1۹0 مــرد و 150 زن( بــه نوعــی از زوال عقــل 

مبتــا شــده بودنــد.
ــرار  ــت ق ــت مثب ــورد حمای ــدان شــان م ــه از ســوی فرزن ــرادی ک ــد اف ــان مشــاهده کردن محقق
داشــتند بــا کاهــش ریســک زوال عقــل مواجــه بودنــد. بــه گفتــه خوندوکــر، بــه ازای هــر یــک 
نمــره افزایــش در حمایــت مثبــت فرزنــدان، ریســک زوال عقــل بــه طــور میانگیــن تــا 1۷ درصــد 
کاهــش مــی یافــت. در مقابــل بــه ازای هــر یــک نمــره افزایــش در امتیــاز حمایــت اجتماعــی 

ــد. ــا 31 درصــد افزایــش مــی یاب منفــی، ریســک زوال عقــل ت
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ــی  ــواع آنت ــی ان ــرف برخ ــه، مص ــک مطالع ــج ی ــق نتای طب
ــش خطــر ســقط  ــب افزای ــارداری موج ــول ب ــک در ط بیوتی

ــود.  ــی ش ــن م جنی
محققــان  گفتــه  بــه  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

ماکرولیدهــا، کینولــون هــا، تتراســایکلین هــا، ســولفونامیدها 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــدازول از جمل و مترونی
ــی  ــه خــودی« هســتند، یعن افزایــش ریســک »ســقط خودب
ــد. ــی افت ــاق م ــارداری اتف ــه 20 ب ــل از هفت ــه قب ســقطی ک

ــی  ــروه از آنت ــن گ ــرف ای ــد مص ــی کنن ــان م ــان اذع محقق
ــش  ــر افزای ــا دو براب ــن را ت ــقط جنی ــر س ــا خط ــک ه بیوتی

ــد. ــی ده م
»آنیــک بــرارد« سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
ــای  ــه ه ــد: »یافت ــی گوی ــاره م ــن ب ــادا، در ای ــرال کان مونت
جدیــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه زنــان بــاردار بایــد مصــرف 
آنتــی بوتیــک را کــه بــرای درمــان عفونــت هــای باکتریایــی 

ــد.« ــف کنن ــده، متوق ــز ش تجوی
ــا  ــک ه ــی بیوتی ــی آنت ــه برخ ــل اینک ــه وی، »دلی ــه گفت ب
ظاهــراً پرخطرتــر از ســایر آنتــی بیوتیــک هــا هســتند 

ــدن  ــر دارو در ب ــرد ه ــوه عملک ــی از نح ــت ناش ــن اس ممک
ــد.« باش

وی در ادامــه مــی افزایــد: »بــه عنــوان مثــال تتراســایکلین 
در طــول بــارداری تجویــز نمــی شــود چراکــه موجــب تغییــر 
رنــگ دائمــی دنــدان هــای جنیــن شــده و ممکــن اســت بــر 

رشــد اســتحوان جنیــن هــم تاثیــر گــذارد.«
همچنیــن داده هــا نشــان داده اســت کــه »کینولــون« 
هــم بــر DNA تاثیــر مــی گــذارد. از ســوی دیگــر 
»نیتروفورانتوئیــن« گزینــه دارویــی ایمــن تــری اســت 
ــی  ــت و حت ــراه نیس ــن هم ــقط جنی ــش س ــا افزای ــه ب چراک
ممکــن اســت گزینــه مناســبی بــرای درمــان عفونــت هــای 

مجــاری ادراری باشــد.
بــه گفتــه بــرارد، عفونــت هــای مجــاری ادرار از شــایع تریــن 

عفونــت هــا در دوره بــارداری اســت.

محققان کانادایی هشدار می دهند؛

مصرف برخی آنتی بیوتیک ها با خطر سقط جنین همراه است

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

۷ هزار ماما در روستاها 
خدمت می کنند

ــت  ــه خدم ــاره ب ــا اش ــت، ب ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــال  ــت: در ح ــور، گف ــتاهای کش ــا در روس ــزار مام ــانی ۷ ه رس
حاضــر خدمــت بزرگــی در ســامت روســتاییان صــورت گرفته 

ــت.  اس
ــه طرح تحــول  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیاری ب ــر س ــی اکب ــر عل دکت
ــه  ــتا ب ــهر و  روس ــردم در ش ــی م ــب دسترس ــامت موح س
خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــده اســت، افــزود: امــروز بــرای 
همــه ایرانیــان بســته خدمــات بهداشــتی تعریــف شــده و هــر 
ایرانــی بــه هنــگام  ورود بــه واحدهــای بهداشــتی مــی توانــد از 

ــد شــود. ایــن خدمــات بهــره من
وی بابیــان اینکــه بــرای 4۸ هزارنفــر از کارکنــان تیــم ســامت 
ــات  ــه خدم ــی ب ــهر دسترس ــرو در ش ــزار نی ــتا و 4۷ ه در روس
الکترونیــک ســامت فراهــم شــده اســت، ادامــه داد: تــا امــروز 
اطاعــات ســامت ۶۷ میلیــون  ایرانــی توســط کارکنــان حوزه 
بهداشــت در ســامانه الکترونیکــی ســامت ثبــت شــده اســت.

ــاه  ــال و ۸ م ــه س ــن س ــه در ای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــیاری ب س
اخیــر بــه انــدازه 30 ســال گذشــته در حــوزه بهداشــت ســرمایه 
ــا 200  ــا ۹2 تنه ــال ۸2 ت ــزود: از س ــت، اف ــده اس ــذاری ش گ
میلیــارد تومــان هزینــه عمرانــی تجهیــز نوســازی و راه انــدازی 
واحدهــای بهداشــتی و روســتایی شــده بــود امــا در ســال هــای 
ــز 20  ــر و تجهی ــه تعمی ــان هزین ــارد توم ــزار میلی ــا۹5 ه ۹3 ت
هــزار واحــد بهداشــتی شــهر و روســتا و 2 هــزار و 200 میلیــارد 
تومــان صــرف ســاخت 5۷00 واحــد بهداشــتی در ســطح شــهر 

و روســتا شــد.
ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــت ب ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
یازدهــم توجــه ویــژه ای بــه حــوزه ســامت و پیشــگیری کرده 
اســت، گفــت: در ایــن دولت بــرای 21 میلیــون ایرانی دسترســی 
بــه خدمــات مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی از طریــق خریــد 
خدمــت از بخــش خصوصــی و بــدون اضافــه کــردن نیــرو بــه 

کارکنــان دولــت صــورت گرفــت.
ــات  ــه خدم ــی ب ــاد دسترس ــه ایج ــاره ب ــن اش ــیاری ضم س
ســامت بــرای 10 میلیــون و 300 هــزار نفــر در حاشــیه 

ــامت و ۷4۷  ــع س ــات جام ــز خدم ــزود: 332 مرک ــهرها، اف ش
پایــگاه بهداشــتی بــا تیــم ســامت ۶ هــزار نفــری کــه ترکیبی 
از مراقبیــن ســامت، کاردان بهداشــت، تغذیــه، پزشــک و 

ــد. ــاد ش ــهر ایج ــیه ش ــت در حاش ــا اس ــک و مام دندانپزش
ــارغ التحصیــل گــروه  ــرای 20 هــزار ف ــه ایجــاد شــغل ب وی ب
ــامت  ــول س ــرح تح ــتای ط ــکی در راس ــوزش علوم پزش آم
اشــاره کــرد و گفــت: بخشــی از ایــن فــارغ التحصیــان مامــا 
هســتند کــه بــرای ایــن افــراد هــم شــغل ایجــاد شــد و 1300 
ــت  ــه خدم ــال ارای ــتایی در ح ــق روس ــک در مناط دندانپزش

ــتند. هس
ســیاری بــه تدویــن برنامــه پیشــگیری و  کنتــرل بیمــاری های 
غیرواگیــر اشــاره کــرد و افــزود: ایــن برنامــه بــه  منظــور کنتــرل 
عوامــل خطــر بیمــاری هــای غیرواگیــر، تدویــن شــد و امــروز 
ــرای ادامــه یافتــن ایــن برنامــه،  ــات ب ــا فراهــم کــردن امکان ب
مــی تــوان تــا ده ســال آینــده از 25 درصــد مــرگ ایرانیــان در 

اثــر ایــن خطــرات جلوگیــری کــرد.
ــاد  ــی در ایج ــه مامای ــزود: جامع ــت اف ــر بهداش ــاون وزی مع
کارشــناس مراقــب ســامت نقــش ویــژه داشــتند و 50 درصــد 

ــد. ــی دهن ــا تشــکیل م ــراد را ماماه ــن اف ای
ــتاها  ــا در روس ــزار مام ــانی ۷ ه ــت رس ــه خدم ــاره ب ــا اش وی ب

گفــت: در حــال حاضــر خدمــت بزرگــی در ســامت روســتاییان 
صــورت گرفتــه و دسترســی بــه خدمــات شــهری بــرای همــه 
افــراد فراهــم شــد و در حــال حاضــر بــرای هــر دو هــزار تا ســه 

هــزار شــهروند یــک مراقــب ســامت وجــود دارد.
ــه یکــی دیگــر از دســتاوردهای طــرح تحــول  ســیاری در ادام
ــودک  ــادر و ک ــر م ــرگ ومی ــزان  م ــش می ــامت را کاه س
ــا  ــزود: ب ــرد  و اف ــان  ک ــادران بی ــه ســامت م در راســتای برنام
ــده شــاهد  ــوزاد، در آین ــادر و ن ــر م ــزان  مــرگ و می کاهــش می

ــود. ــم ب ــاالن خواهی ــر درمیانس ــرگ و می ــش م کاه
ــم  ــت یازده ــژه دول ــه وی ــه توج ــاره ب ــن اش ــه ضم وی در ادام
ــد در  ــت: بای ــادی، گف ــخت اقتص ــرایط س ــامت در ش ــه س ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری توجــه کنیــم  کــه  چــه  کســی را 
انتخــاب مــی کنیــم چــرا کــه در ۸ ســال قبــل از ایــن دولــت، 
کــه کشــور بیشــترین درآمــد را داشــت شــاهد رکــود اقتصــادی 
ــن  ــم بنابرای ــردم  بودی ــی اعتمــادی م ــورم 44 درصــدی و ب و ت
بایــد مراقــب بودکــه دیگــر ایــن شــرایط تکــرار نشــود و نبایــد 

ــه یــاس تبدیــل شــود اجــازه دهیــم  کــه امیدمــردم ب
معــاون وزیــر بهداشــت در پایــان گفــت: بایــد کمــک کنیــم تــا 
ــرده  ــروع ک ــوزه ســامت ش ــم در ح ــت یازده ــه دول ــی ک راه

اســت ادامــه یابــد.
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رئیس انجمن فیزیوتراپی هشدار داد؛

دانش آموزان ایرانی از اختالالت 
عضالنی اسکلتی رنج می برند

رئیــس انجمــن علمــی فیزیوتراپــی ایــران، گفــت: کــودکان در ســنین مختلــف 
مســتعد اختــاالت عضانــی اســکلتی هســتند. 

دکتــر محمدعلــی محســنی بندپــی، اظهارداشــت: تحقیقــات مختلفــی در ایــران 
ــی اســکلتی در  ــاالت عضان ــیوع اخت ــه ش ــارج از کشــور انجــام شــده ک و خ

کــودکان را تاییــد مــی کنــد.
رئیــس اولیــن کنگــره بیــن المللــی و بیســت و هشــتمین کنگــره ملــی 
ــودک  ــزار ک ــر روی 5 ه ــه ب ــی ک ــا تحقیق ــه داد: ب ــران، ادام ــی ای فیزیوتراپ
مدرســه ای انجــام دادیــم، مشــخص شــد 20 درصــد کــودکان مــا از کمــردرد 
ــن  ــالی از همی ــردرد دوران بزرگس ــای کم ــت ه ــی از عل ــد و یک ــی برن ــج م رن

ــرد. ــی گی ــأت م ــی نش کودک
ــه  ــد ب ــم بای ــودکان بپردازی ــامت ک ــه س ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ــزود: م وی اف
ــه ای کــه  ــا تفاهــم نام ــم و خوشــبختانه ب ــت دهی ــه اهمی ــی در جامع فیزیوتراپ
ــی  ــم تمام ــی توانی ــرد، م ــم ک ــا خواهی ــروش امض ــوزش و پ ــا آم ــزودی ب ب
کــودکان را غربالگــری کنیــم و آنهایــی کــه در معــرض خطــر و مســتعد 
ــی کــف  ــه از لحــاظ صاف ــی اســکلتی هســتند چ ــاالت عضان ــه اخت ــا ب ابت
ــه  ــا قــوس هــای کمــری، قــوز ناحی ــدری ی ــوی ضرب ــوی پرانتــزی، زان ــا، زان پ
پشــت و یــا حتــی از انحرافــات جانبــی رنــج مــی برنــد، در همــان مرحلــه اول 
ــه  ــم ب ــی توانی ــد را م ــرار دارن ــف ق ــات خفی ــه در درج ــی ک ــایی و آنهای شناس
خودشــان و والدینشــان آمــوزش دهیــم و یــا پمفلــت هــای آموزشــی بدهیــم تــا 
آگاه شــوند و آن دســته از افــرادی کــه نیــاز بــه فیزیوتراپــی دارنــد، بــه مراکــز 

ــم. ــی کنی ــی معرف درمان
محســنی بندپــی گفــت: قبــل از اینکــه ایــن قبیــل دانــش آمــوزان بــه نارســایی 
هــای جــدی اختــاالت عضانــی اســکلتی برســند بایــد تحــت نظــر بگیریــم 
ــودکان،  ــه ک ــاده ب ــوزش س ــر و آم ــک تغیی ــا ی ــا ب ــم و تنه ــگیری کنی و پیش
مــی شــود پیشــگیری از آســیب هــای جــدی کــه ممکــن اســت تــا بزرگســالی 

همراهشــان باشــد را، انجــام داد.
ــر از  ــی دیگ ــرد: یک ــح ک ــران، تصری ــی ای ــی فیزیوتراپ ــن علم ــس انجم رئی
ــای  ــه ه ــتی بچ ــه پش ــرد وزن کول ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــواردی ک م
مدرســه ای اســت کــه بایــد 10 درصــد وزن دانــش آمــوز باشــد. ولــی االن مــی 
دانیــم وزن کولــه پشــتی کــه بچــه هــا حمــل مــی کننــد بســیار ســنگین اســت.

وی ادامــه داد: بــه جــز وزن کولــه پشــتی، فاکتورهــای دیگــری ماننــد چگونگــی 
حمــل کولــه پشــتی نیــز مــی توانــد در پیشــگیری از کمــردرد موثــر باشــد.

محســنی بندپــی در پایــان گفــت: نشســتن دانــش آمــوزان پشــت نیمکــت های 
مدرســه، وضعیــت درس خوانــدن، انجــام تکالیــف و... کــه همــه اینهــا بــا انجــام 
آمــوزش همگانــی مــی توانــد بــه صــورت جــدی از بــروز اختــاالت عضانــی 

اســکلتی در کــودکان مــا کــه آینــده ســازان کشــور هســتند، پیشــگیری کنــد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد؛

ادغام واکسن های جدید در برنامه 
ایمن سازی کودکان کشور

رئیــس مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، از ســاخت مجموعــه ســردخانه هــای 
مرکــزی واکســن کشــور منطبــق بــا تکنولــوژی روز دنیــا خبــر داد.

ــن  ــق تری ــازی )EPI( یکــی از موف ــعه ایمــن س ــه توس ــا گفــت: برنام ــد مهــدی گوی ــر محم دکت
مداخــات انجام شــده به منظــور حفاظت کودکان و ســایر گــروه های هــدف ایمن ســازی و کاهش بار 

ــت. ــوده اس ــران ب ــامی ای ــوری اس ــور جمه ــه در کش ــای مربوط ــاری ه بیم
وی افــزود: ریشــه کنــی ، حــذف و کنتــرل بیماریهــای عفونــی قابــل پیشــگیری بــا واکســن، اهــداف 
اصلــی ایــن برنامــه هســتند بــه نحــوی کــه هیــچ کودکــی نبایــد بدلیــل بیماریهــای قابل پیشــگیری 

بــا واکســن، جــان خــود را از دســت بدهــد.
ــراری نظــام مراقبــت  ــه صــد در صــد گــروه هــای هــدف و برق ــا ادامــه داد: پوشــش نزدیــک ب گوی
ــه  ــرای پشــتیبانی از برنام ــی( ب ــی و کیف ــن واکســن مناســب )از نظــر کم ــن تامی ــد و همچنی کارآم
ــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده  ــرای دســتیابی ب ــط آن ب ــا ضواب ــع منطبــق ب واکسیناســیون و توزی
ضــروری اســت . جمهــوری اســامی ایــران بــه لطــف برقــراری شــبکه خدمــات بهداشــتی درمانــی 
اولیــه بــا گســتره کل کشــور، در ارائــه خدمــات واکسیناســیون رایــگان بــرای تمامــی افراد صــرف نظر 

از قومیــت و ملیــت و بــه شــکل رایــگان موفقیــت هــای بزرگــی داشــته اســت.
ــا ۹5 را تشــریح کــرد  وی اهــم اقدامــات و موفقیــت هــای حاصــل شــده در طــی ســال هــای ۹3 ت
ــاالی ۹5 درصــد کشــوری و ســطوح  ــودکان در ســطح ب ــیون ک ــظ پوشــش واکسیناس ــت: حف و گف
ــا  ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــن در دانش ــرمای واکس ــره س ــز زنجی ــازی و تجهی ــتانی، نوس شهرس
اســتفاده از منابــع طــرح تحــول ســامت، ســاخت مجموعــه ســردخانه هــای مرکزی واکســن کشــور 
منطبــق بــا تکنولــوژی روز دنیــا در ســال 13۹4، اضافــه شــدن واکســن هموفیلــوس آنفلوانــزا در قالب 
واکســن پنــج گانــه در ســال 13۹3 بــه برنامــه واکسیناســیون کــودکان، اضافه کــردن واکســن تزریقی 
فلــج اطفــال بــه برنامــه ایمــن ســازی کــودکان در مناطــق پرخطــر کشــور در ســال 13۹4، از جملــه 

ایــن اقدامــات بــوده اســت.
گویــا ادامــه داد: طراحــی و اجــرای طــرح ســوئیچ واکســن خوراکــی فلــج اطفــال از 3 ظرفیتــی بــه 2 
ظرفیتــی همزمــان بــا ســایر کشــورهای دنیــا در اردیبهشــت 13۹5، اجــرای 12 نوبــت واکسیناســیون 
خانــه بــه خانــه فلــج اطفــال در مناطــق پرخطــر ایــن بیمــاری و واکســینه نمــودن جمعــا ۶ میلیــون 
کــودک زیــر 5 ســال، تمدیــد تاییدیــه ســالیانه ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای ریشــه کنــی فلــج 
اطفــال در کشــور،انجام عملیــات واکسیناســیون تکمیلــی ســرخک و ســرخجه در اســتان هــای جنوب 
شــرقی کشــور بــرای حــدود 2 میلیون کــودک ۹ ماهــه تــا 15 ســاله ، حفظ و نگهــداری شــاخص های 
مراقبــت ســرخک و ســرخجه منطبــق بااســتانداردهای حــذف ایــن دو بیمــاری و اعــام آمادگی جهت 
ــا فلــج  ــه ســند تاییدیــه حــذف ســرخک و ســرخجه و اجــرای طــرح هــای تحقیقاتــی مرتبــط ب ارائ
اطفــال ، ســرخک و ســایر بیمــاری هــای قابــل پیشــگیری بــا واکســن و انتشــار یافتــه های علمــی در 

مجــات معتبــر بیــن المللــی، از دیگــر موفقیــت هــا در ایــن حــوزه بــوده اســت.
ــی بهداشــت  ــزود: ســازمان جهان ــر وزارت بهداشــت اف ــای واگی ــاری ه ــت بیم ــز مدیری ــس مرک رئی
امکانــات ویــژه فنــی و مالــی جهــت تجهیــز زنجیــره ســرمای واکســن در ســطوح عملیاتــی و آمــاده 

ــرار داده اســت. ــار وزارت بهداشــت ق ــال در اختی ــج اطف ســازی آزمایشــگاه کشــوری فل
ــد ) پنوموکــوک و روتاویــروس( در برنامــه جــاری  ــان گفــت: ادغــام واکســن هــای جدی ــا در پای گوی
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــت اس ــرای وزارت بهداش ــت اج ــات در دس ــودکان، از اقدام ــازی ک ــن س ایم

ــود. ــی ش ــال 13۹۶ عملیات ــی الزم در س ــع مال ــن مناب ــس و تامی ــت و مجل ــت دول حمای
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بهــداشـــت

یــک نماینــده مجلــس، نســبت بــه افزایــش پوســیدگی دنــدان 
در کشــور هشــدار داد و گفــت: ســازمان هــای بیمــه گــر باید در 

ایــن زمینــه بــه وزارت بهداشــت کمــک کننــد. 
بهــرام پارســایی دربــاره بــاال بــودن هزینــه هــای درمــان دهان 
و دنــدان، افــزود: واقعیــت آن اســت کــه بــه دلیــل آنکــه وزارت 
بهداشــت قــادر بــه تامیــن هزینــه هــای دهــان و دندان نیســت 

لــذا ایــن هزینــه هــا بــر دوش بیمــار ســنگینی مــی کنــد.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بیمــه هــا بــرای پوشــش کامــل 
هزینــه هــای دهــان و دنــدان همراهــی الزم را بــا وزارت 
بهداشــت ندارنــد و کمتــر بیمــه ای ایــن هزینــه هــا را متقبــل 
ــدان  ــار پوســیدگی دن ــر ســبب شــده آم ــن ام ــی شــود همی م

ــش رود. ــه افزای ــا رو ب ــی ه ایران
پارســایی بــا بیــان اینکــه وزارت بهداشــت بایــد ورود جــدی بــه 
عرصــه مراقبــت از دهــان و دنــدان داشــته باشــد، تصریــح کرد: 
از ســوی دیگــر در بخــش فرهنگســازی نیــز عقــب هســتیم و 

ــذاری مســواک  ــان تاثیرگ ــودکان و نوجوان ــرای ک نتوانســتیم ب
زدن و پیشــگیری از خرابــی دنــدان را تفهیــم کنیــم بــه همیــن 
ــا کشــورهای  علــت پوســیدگی دنــدان در کشــور در مقایســه ب

پیشــرفته آمــار باالیــی اســت.
ــه  ــراد جامع ــه اف ــای الزم ب ــوزش ه ــر آم ــد: اگ ــادآور ش وی ی

ارائــه شــود هــم افــراد متحمــل هزینــه هــای ســنگین دنــدان 
پزشــکی نخواهنــد شــد و هــم میتــوان تا حــد زیــادی ایــن آمار 

ــش داد. را کاه
پارســایی گفــت: بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب الزم اســت 
ــر باشــند و دســت  ســازمان هــای بیمــه گــر مســئولیت پذیرت
وزارت بهداشــت را در حمایــت از بیمــاری هــای دهــان و دنــدان 
ــن  ــون تامی ــی همچ ــه های ــروزه بیم ــرا ام ــد زی ــی نگذارن خال
اجتماعــی و خدمــات درمانــی ایــن خدمــات دهــان و دنــدان را 

پوشــش نمــی دهنــد.
ــه  ــت: ناگفت ــس، گف ــود مجل ــل ن ــیون اص ــخنگوی کمیس س
ــا حــد  ــر عملکــرد دنــدان پزشــک نیــز ت نمانــد کــه نظــارت ب
زیــادی مــی توانــد از هزینــه هــای بیمــار جلوگیــری کنــد زیــرا 
گاهــی بــه دلیــل تشــخیص اشــتباه پزشــک، بیمــار ناچار اســت 
ــار بــرای یــک دنــدان هزینــه کنــد کــه مــی طلبــد  چندیــن ب

ــن عرصــه داشــته باشــد. وزارت بهداشــت ورود جــدی در ای

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس؛

بیمه ها زیر بار تامین هزینه های دندانپزشکی نمی روند

نتایج یک مطالعه نشان می دهد؛

گوشت و تخم مرغ عامل اصلی 
بروز لختگی خون

 طبــق نتایــج یــک مطالعــه کوچــک، مــواد مغــذی موجــود در گوشــت و تخــم مــرغ 
موســوم بــه »کولیــن« در تاقی بــا باکتری هــای روده موجــب افزایش احتمــال لختگی 

خون بیشتر می شود. 
ــه 1۸ شــرکت کننــده ســالم مکمــل کولیــن داده شــد،  محققــان دریافتنــد زمانیکــه ب
تولیــد مــاده شــیمیایی موســوم بــه TMAO )تــری متیــل آمیــن N-اکســید( در آنها 

افزایــش یافــت.
ــا  ــت. ام ــش یاف ــز افزای ــدن نی ــه ش ــه لخت ــون ب ــای خ ــلول ه ــل س ــل، تمای در مقاب
ــن ریســک را کاهــش دهــد. ــد مصــرف آســپرین ممکــن اســت ای ــان دریافتن محقق
TMAO زمانــی تولیــد مــی شــود کــه باکتــری هــای روده، کولیــن و برخــی مــواد 

دیگــر را هضــم مــی کننــد.
بــه گفتــه اســتنلی هــازن، سرپرســت تیــم تحقیــق از کلینیــک کلیولنــد اوهایــو آمریکا، 
»در مطالعــات قبلــی ارتبــاط بین میــزان باالتــر TMAO در خــون با افزایش ریســک 

لختــه شــدن خــون، حمله قلبی و ســکته مشــخص شــده بــود.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »ایــن یافتــه هــا بــرای اولیــن بــار نشــان مــی دهــد کولیــن 
موجــب افزایــش تولیــد TMAO در روده انســان شــده کــه منجــر بــه احتمال بیشــتر 

چســبندگی پاکت های خون به یکدیگر می شــوند.«
کولیــن در طیــف وســیعی از غذاهــا یافــت می شــود امــا عمدتــاً در محصــوالت حیوانی 

نظیر زرده تخم مرغ، گوشت گوساله و مرغ وجود دارد.
در ایــن مطالعــه، محققــان بــه 1۸ فــرد بزرگســال ســالم به مــدت 2 مــاه مکمــل کولین 

دادنــد. 10 نفــر از ایــن افــراد گوشــت خــوار و ۸ نفــر گیــاه خــوار بودند.
مکمــل هــا حــاوی حــدود 450 میلــی گــرم کولیــن در روز بــود کــه تقریبــا معــادل یک 

یــا ســه تخــم مرغ اســت.
مطالعــه نشــان داد در طــول یــک مــاه، مکمــل هــا بــه طــور میانگیــن موجــب افزایــش 
میــزان TMAO شــرکت کننــدگان تــا 10 برابــر شــد. و آزمایــش نمونــه خــون آنهــا 

نشــان داد که پاکت های خون شــان بســیار در معرض لختگی قرار داشت.
هــازن توصیــه مــی کنــد: »نیــازی نیســت کــه همــه گیاهخــوار باشــیم امــا بهتر اســت 
بیشــتر غذاهــای گیاهــی خــورده و مصــرف زرده تخــم مــرغ، گوشــت و ســایر غذاهــای 

سرشــار از کولیــن را محــدود کنیــم.«
وی بــه رژیــم غذایــی مدیترانــه ای کــه سرشــار از روغــن زیتــون، ســبزیجات و ماهــی 
اســت اشــاره مــی کنــد. تیــم تحقیــق وی دریافتــه انــد کــه ظاهــرا ترکیــب موجــود در 

روغــن زیتــون مانــع از تشــکیل TMAO مــی شــود.

محققان کانادایی می گویند؛

مردان مبتال به میگرن بیشتر دچار 
اضطراب می شوند

عائــم میگــرن شــامل ســردرد و احســاس اضطراب اســت کــه ریســک اختــال اضطــراب را در مــردان 
مبتــا بــه بیمــاری مزمــن دو برابــر مــی کند. 

ــا  ــا لمــس، حــس ســوزن ســوزن شــدن ی ــور ی ــه صــدا، ن عائــم ســردرد میگــرن نظیــر حساســیت ب
بیحســی، یــا تغییــر در بینایــی موجــب مــی شــود رفتــن بــه ســر کار، بــودن در کنــار خانــواده یــا حتــی 

ــا غیرممکــن شــود. غذاخــوردن تقریب
ــه اختــاالت  ــد حمــات میگــرن ریســک ابتــا ب ــه ان ــادا دریافت ــو کان حــال محققــان دانشــگاه تورنت

ــد. ــی کن ــر م ــردان دو براب اضطــراب را در م
ــرن و  ــن میگ ــاط بی ــد: »ارتب ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــون، سرپرس ــر تامس ــه فول ازم
ــده )30 درصــد( و مشــکات  ــوان کنن ــن نات ــده دردهــای مزم ــق شــیوع نگــران کنن اضطــراب از طری
ــل  ــه میگــرن قاب ــا ب ــراد مبت ــن اف ــواده )2۸ درصــد( در بی ــت مســئولیت هــای خان ــه مدیری ــوط ب مرب

ــت.« ــح اس توضی
دردهــای مزمــن نقــش اساســی در احتمــال اینکــه میگــرن موجــب بــروز اظطــراب شــود دارنــد. ماهیــت 
ــه در  ــه احســاس اضطــراب شــود چراک ــد منجــر ب ــی توان ــده درد میگــرن م ــرل و پراکن ــل کنت غیرقاب

زندگــی روزمــره تداخــل ایجــاد مــی کنــد.
در مطالعــات قبلــی هم مشــخص شــده بــود کــه میگرن بــا شــروع اختــاالت روانــی از جمله افســردگی 
حــاد و اضطــراب همــراه اســت. در مطالعــه جدیــد مشــخص شــده کــه افــراد مبتــا بــه میگــرن ســه 
برابــر بیشــتر از افــراد دیگــر در معــرض ابتــا بــه افســردگی قــرار دارنــد. جالــب تــر اینکــه، مــردان مبتا 

بــه میگــرن در مقایســه بــا زنــان مبتــا بــه میگــرن دو برابــر بیشــتر در معــرض اضطــراب هســتند.
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بهــداشـــت

هیــات امنــای صرفــه جویــی ارزی در معالجــه 
بیمــاران، در ســال ۹5 بــه 114۷ بیمــار نیازمند 
ــاعدت  ــنوایی مس ــزون ش ــت حل ــل کاش عم

ــه داد.  ــی ارائ مال
عمـل کاشـت حلـزون شـنوایی از سـال 13۷1 
در ایـران آغـاز شـد و از همان زمان هیـات امنا 
حمایـت از انجـام ایـن عمـل در داخـل کشـور 
را بـر عهـده گرفـت و بـه حـول و قـوه الهـی 
از آن زمـان تـا پایـان سـال 13۹5، براسـاس 
آمارهـای موجـود در هیات امنـا، تعـداد  ۸۷1۸ 
عمل کاشـت حلـزون در مراکز کاشـت حلزون 

سراسـر کشـور انجام شـده اسـت.
عمــل کاشــت حلــزون در حــال حاضــر در 11 
ــی  ــی کشــور انجــام م ــز منتخــب درمان مرک

ــود. ش
ــت  ــل کاش ــر عم ــام ه ــر انج ــال حاض در ح
حلــزون شــنوایی، 4۶5 میلیــون ریــال هزینــه 
دارد کــه شــامل هزینــه خریــد پروتز شــنوایی، 
ــم  ــه تی ــتانی، هزین ــگ بیمارس ــه هتلین هزین
جراحــی و هزینــه هــای برگــزاری 100 جلســه 

ــی شــنوایی اســت. ــی و بازتوان ــار درمان گفت
هیـات امنـای صرفـه جویـی ارزی در معالجـه 
بیمـاران، براسـاس اهـداف مطروحـه در قانون 
تشـکیل خـود، جهـت فراهـم سـاختن زمینـه 
بهـره منـدی  تعـداد بیشـتری از بیمـاران از 
فرصـت کاشـت حلـزون بـه ویـژه بیمـاران 
محـروم و نیازمنـد جهـت انجـام هـر عمـل 
کاشـت حلزون بـه روش نوبتـی و دولتی، مبلغ 
405 ریـال )معـادل 40 میلیـون و 500 هـزار 
تومـان( مسـاعدت پرداخـت مـی نماید کـه در 
نتیجـه، قدرالسـهم پرداختـی هـر بیمـار برای 
عمل کاشـت حلـزون، مبلـغ ۶0 میلیـون ریال 

)معـادل ۶ میلیـون تومـان( خواهـد بـود.
ــه افزایــش ســطح آگاهــی هــای  ــا توجــه ب ب
عمومــی درخصــوص امــکان درمان ناشــنوایی 
از طریــق انجــام عمــل کاشــت حلــزون 
ــاران  ــداد بیم ــد تع ــه رش ــد روب ــنوایی و رون ش
ــی کاشــت  ــا ســن بیشــتر از محــدوده طای ب
ــه  ــه ب ــا توج ــالگی( و ب ــل از 4 س ــزون )قب حل
ُعســر و حــرج اقتصــادی اکثــر خانــواده هــای 
ــر  ــود تغیی ــا وج ــا ب ــات امن ــاران، هی ــن بیم ای

مبنــای محاســبه نــرخ ارز بــرای خریــد 
ــی  ــز تحویل ــزات پزشــکی، قیمــت پروت تجهی
ــر  ــه روش غی ــده ب ــد ش ــاران کاندی ــه بیم ب
ــن  ــداده و ای ــر ن ــی را تغیی ــر دولت ــی و غی نوبت
ــون  ــا پرداخــت 20 میلی ــان ب ــاران، همچن بیم
ــد  ــه خری ــوان بخشــی از هزین ــه عن ــان ب توم
پروتــز، مــورد عمــل کاشــت حلــزون قــرار می 
گیرنــد و الباقــی هزینــه خریــد پروتــز یعنی 20 
ــات  ــان( توســط هی ــزار توم ــون و 500 ه میلی

ــردد. ــی گ ــل م ــا تقب امن
ــگ،  ــه هتلین ــه ازای هزین ــر ب ــال حاض در ح
ــه  ــی و هزین ــم جراح ــل تی ــق العم ــه ح هزین
برگــزاری 100 جلســه گفتــار درمانــی هرمــورد 
ــه روش  ــنوایی ب ــزون ش ــت حل ــل کاش عم
نوبتــی و دولتــی، مبلــغ ۶ میلیــون تومــان نیــز 

ــردد. ــی گ ــت م پرداخ

ــنوایی در  ــزون ش ــت حل ــار کاش آم
ــال 95 س

در طــی ســال 13۹5، تعــداد 114۷ مــورد 
ــز  ــنوایی در مراک ــزون ش ــت حل ــل کاش عم

ــت. ــده اس ــام ش ــور انج ــت کش کاش
ــا توجــه بــه برنامــه ریــزی بــه عمــل آمــده  ب
توســط هیــات امنــا، طــی چهارســال گذشــته 
ــه رشــدی  ــن حــال روب ــی و در عی ــداد کاف تع
ــات  ــن هی ــط ای ــزون توس ــای حل از پروتزه
جهــت بیمــاران مراکــز کاشــت تامیــن شــده و 

در حــال حاضــر فاصلــه زمانــی کاندیــد شــدن 
بیمــار بــرای عمــل کاشــت و واریز قدرالســهم 
ــاً حــدود  ــا زمــان انجــام عمــل، نهایت بیمــار ت
ــته  ــه در گذش ــی ک ــد؛ درحال ــی باش ــاه م دوم
بیمــاران بیــن ســه تــا چهــار ســال در انتظــار 

ــد. عمــل کاشــت باقــی مــی ماندن
ــات  ــد مناقص ــه رون ــه ب ــا توج ــن، ب همچنی
برگزارشــده توســط هیــات امنــا و ایجــاد 
فضــای رقابتــی میــان شــرکت هــای ســازنده 
پروتــز، قیمــت پروتــز طــی ســال هــای ۸۹ تــا 
ــرده  ــدا ک ــه ای پی ــل ماحظ ۹5، کاهــش قاب
ــه  ــال 13۸۷ ب ــورو در س ــدود 14000 ی و از ح
ــیده  ــال 13۹5 رس ــورو در س ــدود ۹000 ی ح

ــت.   اس

ــت  ــای کاش ــنی کاندیداه ــرط س ش
ــنوایی ــزون ش حل

ــد  ــنوا، کاندی ــا ناش ــنوا ی ــم ش ــرد ک ــر ف ه
مناســبی بــرای عمــل جراحــی کاشــت 
حلــزون نیســت. ســن 12 ماهگــی بــه عنــوان 
ــل  ــام عم ــرای  انج ــب ب ــن مناس ــل س حداق
کاشــت حلــزون از ســوی FDA تاییــد شــده 
ــنوایی  ــت ش ــد دارای اف ــاران بای ــت. بیم اس
ــند.  ــه باش ــق و دوطرف ــی عمی ــیـ  عصب حس
ــادل آکادمــی  ــه شــنوایی و تع ــار کمیت ــا معی ب
جراحــان گــوش، حلــق و بینــیـ  ســر و گردن 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــال بای ــرد بزرگس ــکا، ف آمری

ــاز  ــن، امتی ــت ممک ــن تقوی ــمعک و بهتری س
ــر  ــوش و کمت ــک گ ــر از 50 درصــد در ی کمت
ــد  ــب کن ــل کس ــوش مقاب ــد در گ از ۶0 درص
تــا کاندیــِد کاشــت گــردد. در مــورد کــودکان 
ــیـ   ــنوایی حس ــت ش ــامل اف ــار ش ــن معی ای
ــت  ــق اس ــا عمی ــدید ت ــه ش ــی دو طرف عصب
ــی،  ــای معمول ــتفاده از ســمعک ه ــا اس ــه ب ک
پیشــرفت زبانــی قابــل قبولــی را در یــک بــازه 
ــل  ــن پیشــرفت قاب ــد. تعیی ــی نداشــته ان زمان
ــم و  ــودکان مســئله ای مه ــورد ک ــول در م قب
بســیار مشــکل اســت و در ایــن مــورد، معیــار 
کاندیداتــوری شــامل پیشــرفت کــم تــا عــدم 
ــتفاده  ــا اس ــنیداری ب ــارت ش ــرفت در مه پیش
ــوزش هــای توانبخشــی  ــز آم از ســمعک و نی

ــت. ــب اس مناس
بــرای کــودکان بزرگتــر در معیــار درک کلمــه، 
کــودک در صــورت کســب امتیــاز کمتــر از 30 
درصــد کاندیــد کاشــت اســت. ارزیابــی هــای 
ــراد  ــی اف ــرای تمام ــز ب ــاری نی ــی و گفت زبان
بایــد انجــام گــردد. معاینــات و ارزیابــی هــای 
 MRI و CT-Scan ــامل ــز ش ــکی نی پزش
ــوش  ــت آناتومیکــی گ جهــت بررســی وضعی
ــچ  ــا هی ــر اینه ــاوه ب ــود. ع ــی ش ــام م انج
ــدم  ــر ع ــز نظی ــکی نی ــت پزش ــه ممنوعی گون
ــنوایی(،  ــب ش ــتم )عص ــب هش ــود عص وج
وضعیــت نامناســب حلــزون یــا کانــال عصــب 
شــنوایی داخلــی و... نبایــد وجود داشــته باشــد. 
ــی  ــگام جراح ــز در هن ــرد نی ــی ف ــوش میان گ
نبایــد عفونــی باشــد و فــرد بایــد شــرایط الزم 

جهــت تحمــل بیهوشــی را داشــته باشــد.
ــار،  ــن بیم ــش س ــا افزای ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
بــه دلیــل از بیــن رفتــن تدریجــی مســیرهای 
ــه شــنوایی ناشــی از عــدم  ــوط ب ــی مرب عصب
اســتفاده از آنهــا در فــرد ناشــنوا، شــانس 
موفقیــت عمــل کاشــت حلــزون و نتایــج 
حاصلــه در خصــوص حصــول شــنوایی در 
ــه  ــد. ایــن موضــوع ب بیمــار، کاهــش مــی یاب
ویــژه بعــد از ســن 4 ســالگی نمــود بیشــتری 
داشــته و درصــد موفقیــت عمــل کاشــت 
بعــد از ایــن ســن، بــا کاهــش قابــل توجهــی، 

ــود. ــد ب ــراه خواه هم

با حمایت مالی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران صورت گرفت؛

کاشت ۱۱۴۷ حلزون شنوایی در سال ۹5

ــر ایجــاد نقایــص  ــکا عــاوه ب ــروس زی ــد وی ــان هشــدار دادن محقق
هنــگام تولــد و ســایر مشــکات، ممکــن اســت موجــب بــروز نمونــه 

ــوزادان هــم شــود.  هــای صــرع در ن
طبــق گــزارش محققــان مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری های 
ــی و  ــت احتمال ــه عفون ــا ب ــی مبت ــوزاد برزیل ــن 4۸ ن ــکا، از بی امری
مــادرزادی زیــکا، در 50 درصــد عائــم بالینــی بیمــاری صــرع گزارش 

شــده اســت.
ویــروس زیــکا کــه از طریــق نیــش پشــه منتقــل مــی شــود موجــب 

تولــد نــوزاد بــا نقایــص نورولوژیکــی نظیــر میکروســفالی مــی شــود 
ــد  ــزی رشــدنیافته متول ــا جمجمــه و مغ ــوزاد ب ــت ن ــن حال ــه در ای ک

مــی شــود.
ــص در  ــراض و نقای ــی ام ــروز برخ ــد ب ــه ان ــان دریافت ــال محقق ح

ــت. ــط اس ــکا مرتب ــا زی ــودکان ب ک
طبــق گــزارش ایــن تیــم تحقیــق، عــاوه بــر گــروه 4۸ نفــری فــوق، 
ــکا در  ــه زی ــا ب ــوزادان مبت ــری ن ــروه 13 نف ــک گ ــر از ی ــت نف هف

برزیــل هــم مبتــا بــه صــرع تشــخیص داده شــدند.

محققان هشدار می دهند؛

ویروس »زیکا« می تواند منجر به بروز صرع در نوزادان شود
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بهــداشـــت

ــا واکســن وزارت  رئیــس اداره بیماری هــای قابــل پیشــگیری ب
بهداشــت، ایمــن ســازی را ســبب نجــات جــان میلیــون هــا نفر 
ــیون  ــور واکسیناس ــودکان کش ــد ک ــت: ۹۹ درص ــت و گف دانس

مــی شــوند. 
بــرآورد  داشــت:  اظهــار  زهرایــی  سیدمحســن  دکتــر 
ــه در حــال حاضــر،  ــن اســت ک ــی بهداشــت ای ســازمان جهان
واکسیناســیون ســالیانه از مــرگ 2.5 میلیــون کــودک در جهــان 
جلوگیــری مــی کنــد. در حالــی کــه بســیاری از کشــورهای دنیا 
هنــوز نتوانســته انــد، برنامــه ایمــن ســازی کــودکان و مــادران 

ــد. ــی کنن ــل اجرای ــه طــور کام ــاردار را ب ب
وی ادامــه داد: پیــش بینــی می شــود، اگــر همیــن واکســن های 
موجــود در تمــام نقــاط جهــان کامــل بــه کار گرفتــه شــود، از 

مــرگ یــک میلیــون نفــر دیگــر نیــز جلوگیــری می شــود.
زهرایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور مــا بیــش از 1۶ ســال 
ــت،  ــده اس ــن ش ــه ک ــال ریش ــج اطف ــاری فل ــه بیم ــت ک اس
افــزود: بحــث ریشــه کنــی جهانــی فلــج اطفــال درحــدود 30 
ــود، امــا درحــال حاضــر، بــه ســوی  ســال پیــش غیرممکــن ب
ریشــه کنــی بــوده و فقــط در دو کشــور افعانســتان و پاکســتان 

ــود. ــده می ش ــاری دی ــن بیم ای
ــن، در  ــا واکس ــگیری ب ــل پیش ــای قاب ــس اداره بیماری ه رئی
مــورد بیمــاری ســرخک گفــت: حــدود ۷0 یــا ۸0 ســال پیــش 
برخــی خانواده هــا در مناطــق روســتایی تــا یــک ســالگی بــرای 

ــد،  ــد بودن ــه معتق ــد، چراک ــنامه نمی گرفتن ــود شناس ــد خ فرزن
ســرخک آنهــا را خواهــد کشــت. درحــال حاضــر ایــن بیمــاری 
ازبیــن رفتــه اســت. یــا درمــورد بیماری هــای خطرناکــی ماننــد 
دیفتــری کــه حــدود ۶0 ســال پیــش قربانیــان زیــادی گرفــت، 
بایــد گفــت، شــاید یــک پزشــک در طــول طبابــت خــود فقــط 

یــک مــورد از آن را مشــاهده کنــد.
ــت: شــعار  ــه واکسیناســیون گف ــورد هــدف برنام ــی درم زهرای
برنامــه واکسیناســیون ایــن اســت کــه هیــچ کودکــی نبایــد در 
ــرود.  ــن ب ــا واکســن ازبی ــل پیشــگیری ب ــر بیماری هــای قاب اث
ــای  ــرای گروه ه ــد ب ــوده و بای ــودکان ب واکسیناســیون حــق ک
هــدف تامیــن شــود. دولــت، والدیــن و ســایر دســت انــدرکاران 
ــا صــرف نظــر از ملیــت، هــر  ــد ت ــن راه تــاش کنن ــد درای بای

ــوند. ــد، واکســینه ش ــی می کن ــران زندگ ــه در ای ــی ک کودک
ــتم  ــه سیس ــایه ک ــورهای همس ــی کش ــه داد: در برخ وی ادام
بهداشــتی ضعیفــی دارنــد، امــکان انتشــار بیمــاری وجــود دارد، 
لــذا نگرفتــن واکســن بــرای عــده ای از کــودکان مســبب خطــر 

اســت.
ــا ایــده ای شــکل گرفتــه مبنــی  زهرایــی گفــت: در ســطح دنی
براینکــه مشــارکت عمومــی و خانواده هــا در امــر واکسیناســیون 
ــه  ــام هفت ــا ن ــه ای ب ــتا هفت ــن راس ــد. در ای ــر برس ــه حداکث ب
ــن  ــه ای ــردم ب ــا م ــت ت ــکل گرف ــیون ش ــی واکسیناس جهان

ــد. ــه کنن موضــوع توج

وی افــزود: در ایــران چندســال ایــن برنامــه همزمــان بــا ســایر 
کشــورها اجرایــی می شــد، تــا اینکــه در ســال 13۹1 در 
ــی بهداشــت کــه  ــی مجمــع عمومــی ســازمان جهان گردهمای
ــت  ــور وزرای بهداش ــا حض ــتند، ب ــو آن هس ــور عض 1۹4 کش
ــر  ــه آخ ــق آن هفت ــد و طب ــادر ش ــه ای ص ــورها، قطعنام کش
آوریــل هرســال کــه مصــادف بــا 4 تــا 10 اردیبهشــت، هفتــه 

ــد. ــام ش ــیون اع ــی واکسیناس جهان
زهرایــی وضعیت واکسیناســیون در کشــور را مطلوب دانســت و 
گفــت: هدف مــا بیشــتر بــر روی مناطــق دورافتــاده و روســتاها 
اســت. چراکــه در مناطــق شــهری کــه دسترســی آســان اســت، 
ــش از  ــروزه، بی ــوند. ام ــینه می ش ــودکان واکس ــر ک ــا اکث تقریب
۹۹ درصــد کــودکان در کشــور واکســینه هســتند. ایــن درحالــی 
ــاالی ۹5  ــش ب ــت پوش ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــت ک اس

ــد. ــوب تلقــی می کن درصــد واکسیناســیون را مطل
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه اتبــاع بیگانــه بیشــتر در معــرض 
خطــر ابتــا بــه بیمــاری هســتند، افــزود: برنامه هــای 
واکسیناســیون در کشــور، برنامه هــای عدالــت محــوری اســت.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن؛

۹۹ درصد کودکان ایران واکسینه هستند

یک متخصص مغز و اعصاب؛

قلیانی ها بیشتر دچار سکته مغزی 
می شوند

ــا اشــاره بــه عوامــل بــروز ســکته مغــزی، گفــت: قلیانی هــا  یــک متخصــص مغــز و اعصــاب ب
نســبت بــه ســایر افــراد احتمــال بیشــتری بــرای ابتــا بــه ســکته مغــزی دارنــد. 

دکتــر بابــک زمانــی افــزود: ســکته مغــزی دومیــن علــت مــرگ و میــر و اولیــن عامــل ناتوانــی در 
کشــور بــه شــمار مــی رود.

زمانــی گفــت: ســه ســاعت ابتــدای بــروز ســکته مغــزی در درمــان آن بســیار حائــز اهمیت اســت 
و زمانی طایی محســوب می شــود و در مواردی حداکثر تا 4-5ســاعت هم ممکن اســت بتوان این 

ــه هیــچ عنــوان عائــم ســکته مغــزی را  زمــان را در نظــر گرفــت، بنابرایــن خانواده هــا نبایــد ب
دســت کــم بگیرنــد.

وی بــه نشــانه های ســکته مغــزی اشــاره کــرد و گفــت: اختــال تکلــم، کــج شــدن صــورت و 
ضعــف در دســت بــه صــورت ناگهانــی از عائــم و نشــانه های ســکته مغــزی اســت کــه بایــد 

ــد. ــا اورژانــس 115 تمــاس بگیرن ــه ب بســیار جــدی گرفتــه شــود و خانواده هــا بافاصل
ــا خــودروی  ــد ب ــزی شــده اند، نبای ــی کــه دچــار ســکته مغ ــر اینکــه بیماران ــد ب ــا تأکی ــی ب زمان
شــخصی بــه بیمارســتان منتقــل شــوند، گفــت: آمبوالنس هــا بــه نقشــه هایی مجهــز بــوده کــه 
ــات درمــان  ــه امکان ــه بیمارســتان هایی منتقــل کــرده کــه مجهــز ب بیمــار را هرچــه ســریع تر ب
ســکته مغــزی هســتند. همچنیــن در صــورت نیــاز اقدامــات الزم را حیــن انتقــال بیمــار بــرای ان 

ــد. ــام می دهن انج
زمانــی بــه تأثیــر مصــرف قلیــان و اســتعمال دخانیــات در بروز ســکته مغــزی اشــاره کــرد و عنوان 
داشــت: خانواده هــا بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع آگاهــی داشــته باشــند چــرا کــه ایــن مســئله 
عــاوه بــر بــروز آســیب بــرای خانواده هــا ســبب ایجــاد بیماری هــای مختلــف از جملــه ســکته 

ــود. ــزی می ش مغ
ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب ادامــه داد: گاهــی ژنهــا نیــز در بــروز ســکته مغــزی نقش داشــته 
و افــرادی کــه ســابقه فامیلــی ابتــا بــه ایــن بیمــاری را دارنــد بیشــتر احتمــال دارد دچــار ســکته 
مغــزی شــوند البتــه عوامــل محیطــی و تغذیــه ای و ســبک زندگــی ســالم در بــروز ســکته مغــزی 

بیشــتر حائــز اهمیــت اســت.
ــه ســکته مغــزی  ــاد در افــراد آنهــا را ب ــی زی ــاال، قنــد و چرب ــا بیــان اینکــه فشــار خــون ب وی ب
ــان از  ــات و قلی ــتعمال دخانی ــدم اس ــی و ع ــود تحــرک بدن ــع کمب ــت: رف ــد، گف ــک می کن نزدی

ــزی اســت. ــروز ســکته مغ فاکتورهــای مهــم پیشــگیری از ب
زمانــی بــه نقــش رســانه ها در آگاه ســازی مــردم جهــت پیشــگیری از ســکته مغزی اشــاره کــرد و 
بیــان داشــت: در صورتــی کــه افــراد در مــورد عائــم و نشــانه های ســکته مغــزی آگاهــی داشــته 
باشــند، می تواننــد بــا اقدامــات بــه موقــع از عــوارض ایــن مشــکل در جامعــه جلوگیــری کــرده 
و بــه بیمــار نیــز کمــک کننــد و از طرفــی نیــز عائــم خطــر را شــناخته و از بــروز آن پیشــگیری 

کننــد.
وی یــادآور شــد: البتــه توجــه بیــش از حــد رســانه ها در ارتبــاط بــا برخــی از بیماری هــا همچــون 
ام اس، ســبب بــروز وحشــت در میــان مــردم شــده و نیــازی نیســت کــه مــردم تــا ایــن انــدازه در 
معــرض اطــاع از ایــن بیمــاری و یــا آمــار ابتــا آن قــرار گیرنــد. در حالــی کــه ایــن مســئله در 
ارتبــاط بــا ســکته مغــزی متفــاوت بــوده و اطاع رســانی بــه مــردم بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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استادیار دانشکده دندانپزشکی؛

بهداشت دهان و دندان باید از 
۶ ماهگی رعایت شود

ــان  ــد از هم ــدان بای ــخ دن ــت: مســواک زدن و ن ــاهد، گف ــتادیار دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه ش اس
بچگــی انجــام شــود. 

ــا، اظهارداشــت:  ــان آنه ــا و درم ــدان ه ــیدگی دن ــت پوس ــو در خصــوص عل ــین اینانل ــید حس ــر س دکت
مهمتریــن فاکتــور در درمــان دنــدان هــای خــراب، این اســت کــه علــت پوســیدگی را بشناســیم و بعد آن 
را درمــان کنیــم چــون خیلــی از بیمــاران زمانــی کــه مراجعــه مــی کننــد و در مــورد پوســیدگی صحبــت 
ــدان کــرم خــورده و هیــچ درکــی از نحــوه و ایجــاد  ــد کــه دن ــم را دارن مــی شــود همــان ذهنیــت قدی

پوســیدگی کــه علــت اصلــی آن وجــود باکتــری و فعــال شــدن باکتــری هــا اســت، ندارنــد.
عضـو انجمن متخصصین دندانپزشـکی ترمیمی و زیبایی، افزود: بسـیاری از مردم زمانی که مسـواک و نخ 
دنـدان مـی زننـد آن هـم در 30 ثانیه تا یـک دقیقه فکر مـی کنند بـا از بین بردن و برداشـتن مـواد غذایی 
روی دنـدان هـا بهداشـت را کامل انجـام داده انـد در صورتـی که متوجه نیسـتند علت مسـواک زدن و نخ 
دنـدان کشـیدن بـه دلیل برداشـتن پاک باکتریایی اسـت کـه روی دندان یـا الی دنـدان ها قـرار دارد نه 
حـذف مـواد غذایـی و بایـد این پـاک ها به خوبی برداشـته شـود چـون ممکن اسـت باکتری هـا را فعال 

کـرده و عامل پوسـیدگی از همان جا شـروع می شـود.
ایــن متخصــص دندانپزشــکی ترمیمــی و زیبایــی ادامــه داد: ایــن پوســیدگی هــا چــون بــه چشــم دیــده 
نمــی شــوند بایــد هــر ۶ مــاه یکبــار بــه دندانپزشــک مراجعــه شــود تــا پوســیدگی هــای جدیــدی کــه 

هنــوز دیــده نشــدند و بــه درد نرســیدند توســط دندانپزشــک تشــخیص و درمــان شــوند.
اینانلــو اظهــار داشــت: در ۶ ماهگــی کــه اولیــن دنــدان در دهــان رشــد مــی کنــد، ایــن باکتــری هــا هــم 
فعــال مــی شــوند کــه مــی توانــد از مــادر بچــه بــه دهــان بچــه منتقــل شــود و بایــد از همــان موقــع 

بهداشــت دهــان را شــروع کنیــم چــون از همیــن ســن پوســیدگی دنــدان هــا شــروع مــی شــود.
وی افــزود: از ۶ ماهگــی کــه دنــدان هــای شــیری در دهــان رویــش پیــدا مــی کنــد بایــد بهداشــت دهان 
و دنــدان را رعایــت کنیــم و درســت انجــام دهیــم و بــا ایــن کار می توانیــم ریســک پوســیدگی را در دهان 
فــرد پاییــن بیاوریــم و هــر چــه بهداشــت از همــان ابتــدا کمتــر باشــد ریســک پوســیدگی باالتر مــی رود 
بخاطــر اینکــه باکتــری هایــی کــه عامــل پوســیدگی هســتند در دهــان آن فــرد بیشــتر مــی شــود و نوع 
بــزاق و نــوع شــرایط دهــان بــه ســمتی مــی رود کــه اســیدی تــر مــی شــود و باعث می شــود پوســیدگی 

هــا بیشــتر و راحــت تــر ایجــاد شــود.
اینانلــو تاکیــد کــرد: مســواک زدن و نــخ دنــدان و بهداشــت بایــد از همــان بچگــی انجــام شــود چــون از 

ابتــدا اســت کــه مــی توانیــم پیشــگیری و مانــع از ایجــاد پوســیدگی دنــدان هــا شــویم.
ــاران  ــتی را بیم ــای بهداش ــی از روش ه ــزود: خیل ــاهد اف ــکی دانشــگاه ش ــتادیار دانشــکده دندانپزش اس
اطــاع ندارنــد و فقــط از مســواک و نــخ دنــدان اســتفاده مــی کننــد در صورتــی کــه همیــن دو آیتــم را 
هــم درســت انجــام نمــی دهنــد و درصــد خیلــی باالیــی از افــراد هســتند کــه مســواک مــی زننــد امــا 

ــد نیســتند. روش صحیــح آن را بل
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بهداشــت دهــان و دنــدان فقــط بــه مســواک زدن و نــخ دنــدان کشــیدن 
ــد مثــل  ــوان از دهــان شــویه هــا کــه خاصیــت ضــد پوســیدگی دارن ختــم نمــی شــود، گفــت: مــی ت
فلورایــد، وارنیــش هــا، دهانشــویه هــای فلورایــد و واتــر ژل هــا و دســتگاه هایــی کــه آب و بــا فشــار بــاال 
پمــپ مــی کننــد بــه فضاهــای داخــل دنــدان مانــع از رشــد ایــن باکتــری هــا شــد اســتفاده کننــد و همه 
ایــن مــوارد بایــد بــا توجــه بــه ریســک پوســیدگی کــه در دهــان هســت ارزیابــی شــود و ایــن روش هــا 
بــرای بیمــار توضیــح داده شــود و بــا توجــه بــه شــرایط بیمــار توصیــه شــود از چــه روشــی اســتفاده کنــد.
ــا ارتودنســی و دســت  ــچ و ی ــرادی کــه در دهــان روکــش، بری ــان خاطــر نشــان کــرد: اف ــو در پای اینانل
دنــدان پارســیل دارنــد بیشــتر بایــد بــه بهداشــت دنــدان هــا اهمیــت بدهنــد تــا ریســک پوســیدگی در 

دهــان فــرد کمتــر شــود.

توصیه های معاون وزیر بهداشت به مردم؛

روزانه ۱۰هزار قدم راه بروید
دکتــر علــی اکبــر ســیاری معــاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت، گفــت: 
مــردم بایــد روزانــه 10 هــزار قــدم 
پیــاده روی و یــا روزانــه 30 دقیقــه 
و هــر هفتــه 150 دقیقــه بــه 
ــا  ــد ت ــم ورزش کنن ــورت منظ ص
وزن آنهــا کنتــرل و ســامت آنهــا 
تامیــن شــود و ســفیران ســامت 
نــکات  رعایــت  بایــد  حتمــا 
ــد. ــاز کن ــود آغ ــتی را از خ بهداش

وی بــا بیــان اینکــه تغذیــه ناســالم 
و کــم تحرکــی زمینــه بــروز 

بیمــاری هایــی ماننــد ســکته هــای قلبــی، مغــزی، دیابــت، ســرطان و بیمــاری هــای 
تنفســی را فراهــم مــی کنــد، افــزود: توصیــه مــی شــود کــه افــراد کمتــر از 5 ســال، 
ــه 3 گــرم نمــک مصــرف کننــد امــا  ــه 5 گــرم و افــراد بیشــتر از 5 ســال، روزان روزان
مــردم ایــران در حــال حاضــر روزانــه بــه طــور متوســط 10 تــا 12 گــرم نمــک مصرف 

ــد. مــی کنن
ســیاری تصریــح کــرد: مصــرف اســتاندارد روزانــه روغــن 35 گــرم اســت امــا در ایران 
مــردم روزانــه 4۶ گــرم روغــن مصــرف مــی کننــد ضمن اینکــه روغــن مصرفــی باید 
ــر 10 درصــد اســید چــرب اشــباع  ــس و دارای حداکث ــد اســید چــرب تران ــع، فاق مای
باشــد بنابرایــن مــردم حتمــا در زمــان خریــد روغــن، بــه برچســب راهنمــای آن توجــه 

کننــد.
ــادآور  ــر مضــرات قنــد و شــکر، ی معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ضمــن تاکیــد ب
ــک قوطــی  ــه مــی شــود و ی ــردم توصی ــه م ــد ب ــرام قن ــه 25 گ شــد: مصــرف روزان
نوشــابه حــاوی 30 گــرم قنــد اســت و اگــر مــردم ایــران هــر روز یــک قوطــی نوشــابه 

مصــرف کننــد، هــر ســال ۷ کیلوگــرم اضافــه وزن خواهنــد داشــت.
وی بــه مــردم توصیــه کــرد کــه بجــای مصــرف نوشــابه، از دوغ هــای کــم نمــک و 

آب اســتفاده کننــد.
ســیاری از ســلول هــای چربــی بــه عنــوان انســان هــای خســیس یــاد کــرد و گفــت: 
ایــن ســلول هــا در طــول زمــان هــای مشــخص، ممکــن اســت کوچک شــوند امــا از 
بیــن نمــی رونــد و از ایــن نظــر بــه افــراد خسیســی مــی ماننــد کــه نمــی تــوان از آنها 
پــول گرفــت. بنابرایــن کــم کــردن وزن، آســان اســت امــا نگــه داشــتن و کنتــرل آن، 

دشــوار اســت.
ــرای  ــردم ب ــته م ــت: در دوران گذش ــار داش ــت اظه ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــه مــی  ــه هــا و مراکــز بهداشــتی مراجع ــه خان ــت هــای بهداشــتی ب ــت مراقب دریاف
ــه  ــفیران ســامت و فضــای مجــازی، ب ــز توســط س ــن مراک ــروز، ای ــا ام ــد ام کردن

ــه اســت. ــردم رفت ــازل م من
ــت یازدهــم، خاطرنشــان  ــر سیســتم بهداشــت کشــور در دول ــه تغیی ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: بــه ازای هــر 2 تــا 3 هــزار نفــر یــک کارشــناس مراقــب ســامت و بــه ازای هر 
30 تــا 50 هــزار نفــر یــک کارشــناس ســامت روان و تغذیــه در کشــور بــکار گرفتــه 
شــدند و ماموریــت آنهــا ارتقــای ســامت جامعــه و کنتــرل عوامــل خطــر بیمــاری 

هــای مختلــف اســت.
ســیاری گفــت: 10 درصــد از مــردم مبتــا بــه دیابــت هســتند و یــا در معــرض ابتــا 
بــه آن قــرار دارنــد و ایــن بیمــاری تــا ۸0 درصــد قابــل پیشــگیری اســت و 15 میلیون 
ــروز ســکته هــای  ــد و ایــن عوامــل، خطــر ب ــی خــون دارن ــران چرب نفــر از مــردم ای

قلبــی و مغــزی و ســرطان را افزایــش مــی دهنــد.
ــی 25 درصــد از  ــه وزن و چاق ــه اضاف ــا اشــاره ب ــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ب مع
کــودکان و نوجوانــان ایرانــی، یــادآور شــد: وزارت بهداشــت بــرای کاهــش 25 درصدی 
مــرگ زودهنــگام مــردم ایــران تــا 10 ســال آینــده، برنامــه هــای ویــژه ای دارد و در 

ایــن راه، نقــش ســفیران ســامت، بســیار مهــم و اساســی اســت.
ــزاز  ــت ک ــه عل ــوزادان ب ــرگ ن ــود م ــدم وج ــرد: ع ــان خاطرنشــان ک ــیاری در پای س
نــوزادی، کاهــش چشــمگیر آمــار ســرخک در ایران نســبت بــه اروپــا و آمریــکا، حذف 
ــتم  ــدی سیس ــی از کارآم ــته، ماش ــالهای گذش ــا در س ــت وب ــدم ثب ــال و ع ــج اطف فل

بهداشــتی در کشــور اســت.

بهــداشـــت
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وزیــر بهداشــت تعــداد بیمــاران دیابتــی کشــور را 5 میلیــون نفر 
اعــام کــرد و از مســتعد بــودن 5 میلیــون نفــر دیگــر از مــردم 

بــه ابتــا بــه ایــن بیمــاری خبــر داد. 
دکتــر ســید حســن هاشــمی گفــت: حــدود 1۶ درصــد از مــردم 
ایــران، دارای فشــار خــون هســتند و 50 درصــد از بیمــاران نیــز 

از فشــار خــون خــود اطاعــی ندارنــد.
ــد از  ــد، 30 درص ــه باش ــن گون ــت همی ــر وضعی ــزود: اگ وی اف
جامعــه بــه دیابــت مبتــا مــی شــوند و از مهمترین دالیــل آن، 
ســبک زندگــی، نــوع تغذیه و کــم تحرکــی اســت بنابرایــن اگر 
مــی خواهیــم 30 ســال آینــده، بــه دیابــت مبتــا نشــویم، بایــد 
از امــروز شــروع کنیــم و پیشــگیری، اقدامــی فرهنگــی اســت.
ــد  ــارخون و قن ــه فش ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــمی در پاس هاش
خــون خــود را هــر چنــد وقــت یکبــار چــک مــی کنیــد، گفــت: 
معمــوال فشــار خــون را بــه طــور مرتــب چــک مــی کنــم امــا 
ــل  ــرا عوام ــم زی ــی کن ــرل م ــار کنت ــک ب ــت را ســاالنه ی دیاب
خطــر بــرای ابتــا بــه ایــن بیمــاری در مــن کمتــر اســت امــا 
ــار  ــر دو ســال یکب ــل ه ــد حداق ــد خــون بای ــا، قن در ســنین م

ــرل شــود. کنت
وزیــر بهداشــت در خصــوص یکــی از تبلیغــات فضــای مجازی 
ــی از  ــود برخ ــات در بهب ــی حیوان ــیر بعض ــد ش ــر فوای ــی ب مبن
بیمــاری هــا، خاطرنشــان کــرد: تــا کنــون در مــورد شــیرهای 
حیوانــات دیگــر، چیــزی نشــنیده ام امــا در مورد شــیر شــتر می 
دانــم کــه همــکاران طب ســنتی مــا در برخی از مــوارد، اســتفاده 
از آن را توصیــه مــی کننــد ولــی مــردم هــم بــه تبلیغــات غیــر 

علمــی اعتمــاد نکننــد.
ــل کــرده هســتند،  ــرادی کــه تحصی ــد کــرد: اف هاشــمی تاکی
توجــه بیشــتری بــه تبلیغاتــی کــه مبنــای علمــی ندارنــد مــی 
ــراد ممکــن  ــا برخــی از اف ــد ام ــادی ندارن ــه آن اعتم ــد و ب کنن
اســت فریــب بخورنــد و برخــی دیگــر نیــز از باورهــا و اعتقادات 

ــد. ــردم سوءاســتفاده مــی کنن ــی م دین
وی بــا بیــان اینکــه اطبــا و علمــای طــب ســنتی ایــران اهــل 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــرادی ک ــزود: اف ــد، اف ــوده ان ــه ب مطالع
ــتند  ــاد نیس ــل اعتم ــد، قاب ــده ان ــوزش ندی ــی آم ــورت علم ص
ــی شــود و  ــه روز بیشــتر م ــردم روز ب و خوشــبختانه آگاهــی م
ــان و  ــذر زم ــد و گ ــی خورن ــراد را م ــه اف ــب اینگون ــر فری کمت

ــدد. ــی بن ــودجو م ــراد س ــر اف ــردم، راه را ب ــتر م ــی بیش آگاه
ــان اینکــه  ــا بی ــن همایــش، ب ــن در ای ــر بهداشــت همچنی وزی
ــدی  ــش وتوانمن ــاء دان ــجویی در ارتق ــامت دانش ــفیران س س
ــه  ــت: آنچ ــد، گف ــی کنن ــاش م ــامت ت ــوزه س ــردم در ح م
ــای  ــوزه ه ــه در ح ــش جامع ــا دان ــت ارتق ــم اس ــور مه در کش
ــت  ــت اس ــه دارای اهمی ــا آنچ ــوزه م ــت و در ح ــف اس مختل

ــت. ــاء آن اس ــردم و ارتق ــامتی م س
ــت و  ــیر عقانی ــت در مس ــور و دول ــم کش ــزود: امیدواری وی اف

ــد . ــع کنن ــر، مشــکات را مرتف تدبی
وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه اگر بــا خالــق خود دوســت 
ــی  ــود و این م ــی ش ــب م ــش قل ــث آرام ــاد آن باع ــیم، ی باش
ــزود:  ــد، اف ــوگندها باش ــه س ــل ب ــرای عم ــه ای ب ــد مقدم توان
بــرای همــه مــا اتفاقاتــی مــی افتــد کــه یــاد و اعتمــاد بــه خــدا 

برایمــان کمــک کننــده خواهــد بــود.
ــان  ــه را خودخواهــی و خودپســندی بی هاشــمی مشــکل جامع
ــای  ــی ه ــی از ویژگ ــتی یک ــوع دوس ــس ن ــزود: ح ــرد و اف ک
ــامت  ــفیران س ــما س ــد ش ــت  وبای ــا اس ــی ه ــندیده ایران پس
دانشــجویی ایــن صفــت نیکــو را ســر لوحــه زندگــی خــود قــرار 

ــد. دهی
وزیــر بهداشــت افــزود: بــه وجود ســفیران ســامت دانشــجویی 
افتخــار مــی کنیــم کــه دردشــان درد جامعــه اســت اگــر چــه 
حضــور چنیــن افــرادی بــا این خصوصیــت نســبت بــه گذشــته 
ــک و  ــات نی ــه صف ــدوارم ب ــت و امی ــده اس ــر ش ــگ ت ــم رن ک
پســندیده انســانی و ترویــج آنهــا در محیــط هــای دانشــجویی 

توجــه ویــژه شــود.
هاشــمی تاکیــد کــرد: هیــچ افتخــاری بزرگتــر از آن نیســت که 
ــن کمــک در  ــد، چــرا کــه ای ــه دیگــران کمــک کنی ــد ب بتوانی

زندگــی خــود شــما تاثیرگــذار اســت.

وزیر بهداشت؛

5 میلیون ایرانی مستعد ابتال به دیابت هستند

عضــو انجمــن دندانپزشــکی ترمیمــی و زیبایــی ایــران، گفــت: 
ــه نحــوی  ــی شــوند، ب ــی م ــار ســایش دندان ــه دچ ــرادی ک اف
ــل  ــرب مث ــیمیایی مخ ــواد ش ــر م ــا تاثی ــترس ی ــت اس تح

ــتند.  ــی هس ــیدهای غذای اس
ــی  ــته تخصص ــت: رش ــو، اظهارداش ــه دول ــا طایف ــر رض دکت
دندانپزشــکی ترمیمــی بــه درمــان بیمــاری هــای تــاج دنــدان 
ــامل  ــدان ش ــاج دن ــازی ت ــان و بازس ــن درم ــردازد و ای ــی پ م
نواقــص تکاملــی واکتســابی مانندبیماریهای میکروبــی، بیماری 
هــای ناشــی از ترومــا و آســیب هــای ضربــه ای اســت. گاهــی 
نســج دنــدان ســالم ولــی دچــار تغییــر رنــگ نامطلــوب اســت.
تمامــی ایــن عوامــل بــا ایجــاد اشــکال در عملکــرد دنــدان هــا 
ــگ  ــا رن ــری شــکل و ی ــص ظاه ــا نواق ــم (وی ــدن و تکل )جوی
آنهــا کــه روابــط اجتماعــی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهند 

باعــث نارضایتــی بیمــار مــی شــود.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان، افــزود: 
ــدان  ــاج دن ــب ت ــث تخری ــه باع ــی ک ــل مهم ــی از عوام یک
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــاد جوش ــای زی ــاد نیروه ــود، ایج ــی ش م

دنبــال عــادت هــای غلــط  جویــدن و یــا جفــت بنــدی غلــط 
دنــدان هــا ایجــاد مــی شــود و ایــن تخریــب هــا تحــت عنــوان 

ــی شــود. ــده م ــده« نامی ــاری هــای »ســطح جون بیم
ــه داد:  ــی ادام ــی و زیبای ــکی ترمیم ــص دندانپزش ــن متخص ای
تمــام کســانی کــه دچــار ســایش دندانــی هســتند یــا بــه طــور 
مکــرر دچــار شکســتگی روکــش هــا، پرکردگــی و شکســتگی 
ــترس  ــت اس ــوی تح ــه نح ــوند ب ــی ش ــا م ــدان ه ــه دن ریش
ــل  ــرب مث ــیمیایی مخ ــواد ش ــر م ــا تاثی ــاد وی ــای زی و نیروه
ــاری و  ــن بیم ــی ای ــل اصل ــتند و عام ــی هس ــیدهای غذای اس
تخریــب همچنیــن  مــی توانــد ناهماهنگــی بیــن عضــات و 
ــال آن  ــه دنب ــدان هــا باشــد کــه ب جفــت شــدن و حــرکات دن
دنــدان هــا مــی تواننــد در مقابــل پوســیدگی و شکســتگی هــا 
مســتعد شــوند. گاهــی از اوقــات ناهماهنگــی عضــات و دندان 
هــا عامــل دردهــای عضانــی فــک و صــورت هســتندکه بــا 
ــه  ــتباه گرفت ــد اش ــی توانن ــی م ــای عصب ــا و درده ــرن ه میگ

ــود. ش
ــده  ــطح جون ــاده س ــی س ــک ناراحت ــت: ی ــار داش ــو اظه دول
دنــدان هــا مــی توانــد اثــری بــه مراتــب بزرگتــر از آن چیــزی 
کــه هســت، بگــذارد حتــی دنــدان را مســتعد ابتــا بــه بیمــاری 
هــای لثــه و سیســتم نگهدارنــده ان هــا  نمــوده و دوام و بقــای 
انــرا زیــر ســئوال ببــرد. بســیاری از بیمــاران بــه دنبــال تخریــب 
هــا، تــاج دنــدان هــای شــان شکســته یــا کوتــاه مــی شــود و 
احســاس مــی کننــد کــه حتــی ارتفــاع صورتشــان هــم تغییــر 

کــرده اســت.

وی گفــت: دندانپزشــکی ترمیمــی بــا ارائــه روش هــای 
دقیــق ضمــن مراقبــت از ســامت نســج تــاج دنــدان هــا، بــه 
پیشــگیری از عوامــل مســتعد کننــده در برابــر بیمــاری هــا مــی 

ــردازد . پ
دکتــر دولــو افــزود: توجــه بــه اینکــه بیمــاران فقــط بــه هــدف 
ــد  ــان کنن ــه درم ــدام ب ــان اق ــای ش ــدان ه ــر دن ــی ظاه زیبای
چیــزی جزضــرر مــادی در پــی نخواهــد داشــت و بهتــر اســت 
ــدان  ــاج دن ــر روی ت ــه درمــان دندانپزشــکی ب قبــل از هــر گون
هــای فــرد، بــه شــناخت ورفــع  عوامــل مولــد بیمــاری توجــه 
شــود و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه درمــان دندانپزشــکی 

ــود. ــق خواهــد ب موف
ــان  ــی، درم ــته دندانپزشــکی ترمیم ــالت رش ــه داد: رس وی ادام
ــده و  ــدن سیســتم جون ــب شــده و برگردان ــای تخری ــدان ه دن
صلــح آمیــز بــه بیمــار اســت و بایــد توجــه داشــت کــه مقولــه 
ســامت فقــط  تامیــن زیبایــی  نیســت و دندانپزشــکی ترمیمی 
نقــش مهمــی در پیشــگیری از بیمــاری هــا و حفــظ  ســامت 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــن توج ــان ضم ــن می ــا داردو در ای ــدان ه دن
ــال در  ــانگر اخت ــه نش ــی ک ــه  عایم ــدان ب ــر دن ــرادی ه انف
رابطــه دنــدان هــا بــا عضــات فــک و صــورت اســت از قبیــل  
بســیاری از دردهــای مفصــل فکــی کــه هنــگام جویــدن  ایجاد 
ــاز و بســته شــدن  ــگام ب ــا صداهــای مفصــل هن مــی شــود ی
ــاری  ــرد و بیم ــه ک ــدن، توج ــگام جوی ــا درد در هن ــان و ی ده
هــای دندانــی بــا توجــه بــه کل سیســتم جونــده درمــان شــود و 
نــگاه درمــان محــور بــا نــگاه ســامت محــور جایگزین گــردد.

عضو انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران؛

استرس منجر به سایش دندان ها می شود

بهــداشـــت
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محققان می گویند؛

دویدن موجب افزایش طول عمر 
تا ۳ سال می شود

طبــق یافتــه اخیــر محققــان، دو ســاعت دویــدن در هفتــه بــا هــر ســرعت و در هــر مســافتی می 
توانــد طــول عمــر را تــا 3 ســال افزایــش دهــد. 

محققــان دانشــگاه ایالتــی آیــووا بــا بررســی مجــدد داده هــای چندیــن مطالعــه مشــاهده کردنــد 
بیــن ورزش و طــول عمــر ارتبــاط وجــود دارد.

دکتــر »دوک چــول لــی« سرپرســت تیــم تحقیــق، در مطالعــات قبلــی هــم متوجــه شــده بــود 
کــه دویــدن هفتگــی حتــی 5 تــا 10 دقیقــه در روز و بــا ســرعت پاییــن )کمتــر از 1.5 کیلومتــر در 

ســاعت( ریســک مــرگ را تــا 30 درصــد کاهــش مــی دهــد.
ــا هــر  ــا بررســی مجــدد یافتــه هــای قبلــی تاکیــد مــی کننــد کــه دویــدن ب حــال محققــان ب
ــد. ــی ده ــا حــدود 40 درصــد کاهــش م ــرد را ت ــگام ف ــرگ زودهن ــزان ســرعتی ریســک م می

چــول لــی نیــز عنــوان مــی کنــد: »فوایــد افزایــش طــول عمــر بــرای افــراد دونــده بــدون در نظر 
گرفتــن ســرعت، در حدود 3 ســال اســت.«

بــه گفتــه محققــان، پیــاده روی، دوچرخــه ســواری و ســایر فعالیــت هــای ورزشــی هــم موجــب 
ــدازه دویــدن. ایــن فعالیــت هــا ریســک مــرگ  ــه ان ــه ب افزایــش طــول عمــر مــی شــود امــا ن

ــا حــدود 12 درصــد کاهــش مــی دهــد. زودهنــگام را ت

در گزارش جدید محققان آمده است؛

بیماری کلیوی علت اصلی 
مرگ های قلبی در جهان

ــی در  ــی مــرگ هــای قلب ــت اصل ــه عل ــد، بیمــاری کلی ــه جدی ــه هــای یــک مطالع ــق یافت طب
ــت.  ــان اس جه

محققــان براســاس داده هــای 1۸۸ کشــور در شــش مقطــع زمانــی متفــاوت بیــن ســال هــای 
1۹۹0 و 2013 دریافتنــد در ســال 2013، کاهــش عملکــرد کلیــه بــا 4 درصــد مــرگ هــا در جهان 

یــا 2.2 میلیــون مــورد مــرگ مرتبــط بــود.
ــود  ــب ب ــا قل ــط ب ــورد( مرتب ــون م ــا )1.2 میلی ــرگ ه ــن م ــش از نیمــی از ای ــزارش بی ــق گ طب

ــود. ــه ب ــایی کلی ــون ناشــی از نارس ــک میلی ــدود ی ــه در ح درحالیک
محققــان دانشــگاه واشــنگتن ســیاتل عنــوان مــی کننــد ایــن یافتــه هــا دیــدگاه جدیــدی را در 
مــورد تاثیــر شــگرف بیمــاری کلیــه ارائــه کــرده و بــر اهمیــت بررســی مشــکات کلیــه تاکیــد 

دارد.
ــاره مــی گویــد: »تشــخیص تاثیــر  ــادت تومــاس، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب دکتــر برن
واقعــی ســامت کلیــه هــا بــر قلــب و عــروق و مجــاری ادراری بســیار مهــم اســت بخصــوص 

ــه اســت.« ــرخ مــرگ ناشــی از آن از ســال 1۹۹0 افزایــش یافت آنکــه ن
پژوهشــگران همچنیــن دریافتنــد کاهــش عملکــرد کلیــه هــا از لحــاظ فاکتــور پرخطــر مرتبط با 
ناتوانــی در طــول عمــر بعــد از فشــارخون بــاال، قندخــون بــاال و اضافــه وزن/چاقــی قــرار دارد، اما 

همردیــف بــا کلســترول باال اســت.

عضو انجمن متخصصین دندانپزشــکی ترمیمی ایران؛

مسواک های برقی در بازار 
غیراستاندارد هستند

 
عضـو انجمن متخصصین دندانپزشـکی ترمیمـی ایـران، گفت: اسـتفاده از مسـواک برقی را 
بـرای عمـوم مردم توصیـه نمی کنـم و معتقدم مسـواک برقی اسـتاندارد، خیلی گران اسـت. 
دکتر ســیاوش ســوادی اســکویی، اظهارداشــت: در رابطــه با دندانپزشــکی اجتماعــی و جامعه 
نگــر خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر تــاش هــای خیلی زیــادی انجــام شــده اما هنــوز آن 
انتظــاری کــه داریــم بــرآورده نشــده و بــه طبــع عوامــل متعــددی را مــی طلبــد تــا بتوانیــم 

بــه ایــن هــدف برســیم.
ــز، یکــی از  ــوم پزشــکی تبری ــروه دندانپزشــکی ترمیمــی دانشــگاه عل ــر گ ــه مدی ــه گفت  ب
عوامــل خیلــی مهــم، فرهنــگ ســازی بــرای توجــه بــه بهداشــت دهــان و دنــدان اســت که 
مــی طلبــد غیــر از دندانپزشــکان، سیســتم آموزشــی و رســانه هــا، خــود مــردم هــم تــاش 
کننــد و اگــر همــه عوامــل دســت بــه دســت هــم دهنــد مــی تــوان بــه بهبــود بهداشــت 
دهــان امیــدوار بــودو متعاقــب آن ارتقــای ســامت، عوامــل اجتماعــی و عوامــل اقتصــادی 

را در پــی خواهــد داشــت.
 وی در ارتبــاط بــا اســتفاده از مســواک برقــی در مقایســه بــا مســواک دســتی، تاکید کــرد: در 
چنــد ســال اخیــر اســتفاده از مســواک برقــی متــداول تــر شــده و اســتفاده از مســواک برقــی 
در ارتبــاط بــا افــراد مســن و افــرادی کــه ناتــوان جســمی و ذهنی هســتند خیلی بهتر اســت 
نســبت بــه مســواک معمولــی ولــی بــه صــورت عــام نمــی شــود گفــت کــه مســواک برقی  
بــا وجــود اینکــه بعضــی از مســواک هــای برقــی بیــن دندانــی را بهتــر تمیــز میکند,ارجــح 
اســت و دیــده شــده در افــرادی کــه از مســواک برقــی اســتفاده مــی کننــد، تحلیــل لثــه در 

آنهــا افزایــش داشــته اســت.
 عضــو انجمن متخصصیــن دندانپزشــکی ترمیمــی ایــران، عنــوان کــرد: در صورت اســتفاده 
از مســواک برقــی بهتــر اســت از مســواک هــای اســتاندارد کــه حالــت ارتعــاش و عقــب و 
جلــو و چرخشــی داشــته باشــند اســتفاده شــود کــه در خیلــی از ایــن نــوع مســواک هــا، این 

حالــت هــا دیــده نمــی شــود.
 وی ادامــه داد: مســواک هــای دســتی چــه از لحــاظ دسترســی و چــه از لحــاظ اقتصــادی و با 

توجــه بــه تنــواع بــرای جامعــه مــا  بهتــر از مســواک برقی اســت.
 اســکویی افــزود: بــه عنــوان یــک متخصــص بــرای افــرادی کــه ناتــوان نیســتند مســواک 
دســتی را توصیــه کنــم و کســی کــه زمــان کافــی دارد بــه طبــع مســواک دســتی خیلــی 
موثرتــر و مناســب تــر از مســواک هــای برقــی اســت کــه بــه صــورت غیــر اســتاندارد در 

ــازار وجــود دارد و اگــر اســتاندارد باشــد قطعــا گــران قیمــت هســتند. ب
 وی بــرای تمــام افــراد مســواک هــای دســتی را پیشــنهاد کــرد کــه انــواع مختلــف آن بــه 
راحتــی در دســترس اســت و بــرای کســانی کــه تحلیــل لثــه دارنــدو یاجراحــی لثــه شــدند، 

گفــت: مســواک برقــی را توصیــه نمــی کنــم
 و اهمیــت بــه بهداشــت دهــان بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد و با یــک مســواک خیلــی ارزان 
قیمــت هــم مــی توانیــم در هــر ســه وعــده غذایــی و بــا اســتفاده از مســواک زدن صحیــح و 
نــخ دنــدان پــاک میکروبــی را کنتــرل کنیــم و از لحــاظ بیمــاری لثــه و کنتــرل پوســیدگی 

مــی توانیــم حــرف اول را بزنیــم.

بهــداشـــت
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تغییرات آب و هوا سالمت مردم
 را تهدید می کند

طبــق گــزارش 11 جامعــه پزشــکی آمریــکا، تغییــرات آب و هوایــی نــه تنها یک مشــکل زیســت 
محیطــی اســت بلکــه تهدیــدی بــرای ســامت عمــوم مــردم نیز محســوب می شــود. 

ایــن گــروه از متخصصــان در گــزارش جدیــدی هشــدار دادنــد کــه ممکــن اســت حتــی برخــی 
افــراد از تاثیــر ایــن تغییــرات بــر خودشــان مطلــع نباشــند.

مونــا ســرفتی، مدیــر گروه کنسرســیوم جامعــه پزشــکی در مورد ســامت و اقلیــم فلوریــدا آمریکا، 
ــاره مــی گویــد: »تغییــرات اب و هوایــی موجــب تشــدید مشــکات قلبــی و ریــوی از  در ایــن ب
جملــه آســم مــی شــود. همچنیــن مــوج شــدید گرمــا افزایــش ریســک بیمــار هــای قلبــی را بــه 

همــراه دارد.«
طبــق ایــن گــزارش، تغییــر اب و هــوا موجــب شــیوع گســترده عفونــت هــای ناشــی از حشــرات 
نظیــر زیــکا و بیمــاری الیــم مــی شــود. حتــی در افزایــش شــمار مســمومیت هــای غذایــی هــم 

نقــش دارد.
بــه گفتــه ایــن گــروه متخصصــان، افــراد مســن، کــودکان و افــراد ســاکن در مناطــق بــی نهایــت 

گــرم بیشــتر در معــرض ایــن اســیب هــا قــرار دارنــد.

گرمایــش زمیــن بــر منبــع غــذا و آب هــم تاثیــر دارد. ایــن تغییــرات موجب بــارش های ســنگین، 
افزایــش ســطح دریــا و وقــوع ســیل خواهنــد شــد، در نتیجــه آب نوشــیدنی افــراد آلــوده شــده و 

افــراد بیمــار مــی شــوند.
همچنیــن ســیاب هــا موجــب گســترش آلودگــی هــای نظیــر باکتــری هــای مدفوعــی در زمین 

هــای کشــاورزی مــی شــوند.
ایــن گــروه تاکیــد مــی کننــد کــه مــردم بایــد از ضــرورت عــدم اســتفاده از ســوخت های فســیلی 
و اســتفاده از منابــع انــرژی پــاک تجدیدپذیــر آگاه باشــند تــا بدیــن ترتیب تغییــرات دمایــی جهان 

متوقــف شــود. 

مشکالت قلبی در کمین زنان 
بلندقامت تر

زنــان بلنــد قامــت و بــا انــدام درشــت در حــدود ســه برابــر زنــان کوتــاه قدتــر در معــرض ابتــا به 
تپــش نامنظــم قلــب موســوم بــه »فیبریاســیون دهلیــزی« قــرار دارند. 

ــی بیشــتر باشــد  ــل جوان ــک زن در اوای ــدن ی ــایز ب ــدر س ــر چق ــد ه ــان ســوئدی دریافتن محقق
ــود. ــد ب ــر بیشــتر خواه ــی در ســنین باالت ــال قلب ــه اخت ــا وی ب ــال ابت احتم

آنیــکا روزنگــرن، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه گوتنبــرگ، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بــا 
افزایــش ســایز بــدن، ریســک بیمــاری قلبــی هــم بــه تدریــج افزایــش مــی یابــد.«

ــر  ــر و ســایز بدنــی بیشــتر در حــدود ســه براب ــان دارای قــد بلندت وی در ادامــه مــی افزایــد: »زن
ــد.« ــرار دارن ــدام در معــرض ایــن ریســک ق ــان کوچــک ان زن

»فیبریاســیون دهلیــزی« تپــش غیرعــادی قلــب اســت کــه در دهلیــز، دو حفــره فوقانــی قلــب، 
روی مــی دهــد. ایــن نــوع تپــش قلــب موجــب افزایــش ریســک ســکته، نارســایی قلبــی و ســایر 

مشــکات قلبــی مــی شــود.
ــر در طــول زندگــی در  ــک نف ــر، ی ــی بســیار شــایع اســت و از هــر 5 نف ــال قلب ــوع اخت ــن ن ای
معــرض ابتــا بــه فیبریاســیون دهلیــزی قــرار دارد. معمــوال ایــن مشــکل در افــراد بــاالی ۶0 

ســال اتفــاق مــی افتــد.
روزنگــرن مــی گویــد: »از آنجائیکــه جمعیــت جهــان در حــال قــد بلندتــر و ســنگین تــر شــدن 

اســت، توجــه بــه عــوارض ایــن بیمــاری بســیار مهــم اســت.«
در مطالعــه قلبــی هــم مشــحص شــده بــود کــه مــردان درشــت هیــکل و بلندقــد نیــز احتمــاال با 

افزایــش ســن بیشــتر در معــرض فیبریاســیون دهلیزی هســتند.
در این مطالعه محققان داده های 1.5 میلیون زن سوئدی را بررسی کردند.

علت استرس مادران جوان
 پس از اولین زایمان

ــن  ــاالنه انجم ــره س ــتمین کنگ ــت و هش ــی و بیس ــن الملل ــره بی ــن کنگ ــی اولی ــر علم دبی
فیزیوتراپــی ایــران، اختــال موقــت در کنتــرل ادرار پــس از زایمــان را عامــل بروز اســترس در 

ــم هــای جــوان دانســت.  خان
دکتــر جــواد صــراف زاده موضــوع »اختــات کــف لگــن و مشــکات بــی اختیــاری ادراری 
یــا عــدم کنتــرل ادرار« مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود: خانــم هــای جــوان بعــد از زایمــان بــه 
ویــژه در زایمانهــای ســخت بــه علــت صدمــات تروماتیــک عملکــرد کنتــرل ادرارشــان بــه 
طــور موقــت مــی توانــد دچــار مشــکل شــود. بــرای یــک خانــم در ســنین 25 تــا 35 ســال 
ایــن مســئله کامــا اســترس زاســت و زندگــی طبیعــی فــرد را دچــار آســیب مــی کنــد، ایــن 
مشــکلی اســت کــه خیلــی بــروز داده نمــی شــود و از همیــن رو، آمــار دقیقــی در ایــن زمینــه 
ــن  ــی کــه شــامل روش هــای تمری ــا فیزیوتراپ ــوان ب ــی ت ــه م ــی ک ــدارد. در صورت وجــود ن
درمانــی فیزیوتراپــی و اســتفاده از برخــی تجهیــزات فیزیوتراپــی ماننــد تحریــکات الکتریکــی 
ــی از آنهــا اطــاع  ــه خوب ــان ب کــه خوشــبختانه همــکاران فیزیوتراپیســت در کشــور عزیزم

دارنــد مشــکات بســیاری از ایــن افــراد را حــل کــرد.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در اکثــر مواقــع این ضایعــات گــذرا هســتند، افــزود: ایــن نوع 
اختــاالت را مــی تــوان بــا مشــورت فیزیوتراپیســت، بــه همــراه تمریــن درمانــی و تحریکات 
الکتریکــی، برطــرف کــرد. همچنین، بــا توجه بــه نقــش بســیارمهم فیزیوتراپی در پیشــگیری 
از چنیــن مشــکات اســکلتی عضانــی، هــم وطنــان عزیــز مــی توانند مشــورت هــای الزم و 

ضــروری را از همــکاران فیزیوتراپیســت دریافــت کنند.
ــاالت  ــوارض و اخت ــل ع ــن قبی ــان ای ــد درم ــه رون ــه ب ــی در ادام ــرای فیزیوتراپ ــن دکت ای
جســمی در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه در کشــور مراکــز دانشــگاهی و درمانــی 
فیزیوتراپــی وجــود دارنــد کــه بــه طــور تخصصــی بــر روی رفــع مشــکات ناحیــه کــف لگن 
ــد از  ــه ، عــدم اطــاع کافــی جامعــه نیازمن ــد. یکــی از مشــکات در ایــن زمین فعالیــت دارن
وجــود ایــن مراکــز تخصصــی فیزیوتراپــی اســت کــه البتــه نیازمنــدان بــه ایــن روش درمانــی 
مــی تواننــد با تمــاس بــا دپارتمانهــای فیزیوتراپــی دانشــگاههای کشــور و انجمــن فیزیوتراپی 

ایــران از مراکــز مــورد نظــر اطــاع پیــدا کننــد.
ــی  ــز تخصص ــن مراک ــت ای ــفانه اکثری ــه متاس ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــراف زاده ب ص
ــکاری  ــا هم ــران ب ــی ای ــن فیزیوتراپ ــزود: انجم ــود دارد، اف ــران وج ــهر ته ــی در ش فیزیوتراپ
ــای  ــوزش روش ه ــی را در خصــوص آم ــوم پزشــکی کشــور کاس های ــای عل دانشــگاه ه
تخصصــی فیزیوتراپــی اختــاالت کــف لگــن بــرای همــکاران فیزیوتراپــی در نظــر گرفتــه 
اســت. بــه ویــژه بــه منظــور توســعه ایــن نــوع خدمــات تخصصــی فیزیوتراپــی در شهرســتان 
هــای کشــور، ســه دوره آمــوزش تخصصــی ده روزه اختــاالت کــف لگــن بــرای همــکاران 
فیزیوتراپیســت شهرســتان هــا بــا همــکاری گــروه فیزیوتراپــی و مرکــز تحقیقــات کلورکتــال 

ــده اســت. ــران در دو ســال گذشــته اجــرا گردی ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل

بهــداشـــت
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افســردگی از شــایع تریــن اختــاالت روانپزشــکی اســت کــه 
ســامت روان جامعــه را تهدیــد مــی کنــد. امــا، نکتــه ای کــه 
ــه داشــت، شــناخت  ــه آن توج ــی بایســت ب ــش م ــش از پی بی

ــان آن اســت.  ــم افســردگی و درم عائ
ــاک، اشــک  ــه ای غمن ــدن صحن ــی و دی ــن حرف ــا کوچکتری ب
ــی  ــچ اعتنای ــا هی هایــش از چشــمانش ســرازیر مــی شــود. ام
ــه  ــابی گوش ــه حس ــا اینک ــت ت ــودش نداش ــار خ ــن رفت ــه ای ب
گیــر و منــزوی شــد. تــا جایــی کــه از رفتــن بــه مهمانــی هــای 
خانوادگــی و دوســتانه فــرار مــی کــرد و مــدام در اتاقــش تنهــا 
ــزد روانپزشــک رفــت، متوجــه شــدند  ــی ن ــود. ســرانجام وقت ب

دچــار افســردگی شــدید شــده اســت.
ــه هــا و  ــوان در برخــی خان حضــور ایــن قبیــل افــراد را مــی ت
ــواده هــا مشــاهده کــرد. افــرادی کــه مــی داننــد افســرده  خان
ــد امــا حاضــر نیســتند درمــان شــوند. امــا، نکتــه ای کــه در  ان
ــه  ایــن بیــن وجــود دارد، ایــن اســت کــه اغلــب مــا نســبت ب
عائــم افســردگی بــی اعتنــا هســتیم و یــا اینکــه ایــن عائــم 

را نمــی شناســیم.

عالمت اصلی افسردگی
عامــت اصلــی افســردگی، احســاس غمگینــی مــداوم و عــدم 
ــه  ــن ب ــرد پیــش از ای ــه انجــام امــوری اســت کــه ف ــه ب عاق
ــم  ــن عائ ــه ای ــی ک ــی داده اســت. در صورت ــی انجــام م راحت
ــرد  ــه ف ــرد روزان ــد و در عملک ــول بکش ــه ط ــش از دو هفت بی
اختــال ایجــاد کنــد، بــه آن بیمــاری افســردگی اساســی گفتــه 

می شــود.
عائــم دیگــری نیــز ممکــن اســت در مبتایــان بــه 
افســردگی دیــده شــود کــه عبارتنــد از کاهــش ســطح 
ــش  ــا افزای ــتها، کاهــش ی ــش اش ــا افزای ــرژی، کاهــش ی ان
بی قــراری،  و  اضطــراب  احســاس  خــواب،  میــزان 
کاهــش  رفتــن،  در  کــوره  از  زود  و  تحریک پذیــری 
ــاس  ــری، احس ــدرت تصمیم گی ــش ق ــز، کاه ــوان تمرک ت
ــاه  ــاس گن ــدی، احس ــاس ناامی ــی، احس ــا پوچ ــی ی بی ارزش

و افــکار خودکشــی و آســیب بــه خــود.
ــد،  ــش بیای ــی پی ــر کس ــرای ه ــت ب ــن اس ــردگی ممک ـ افس

ــت. ــف نیس ــانه ضع ــردگی نش افس
ـ افســردگی را می تــوان بــه کمــک داروهــای ضــد افســردگی، 
ــان  ــن دو، درم ــی از ای ــا ترکیب ــناختی و ی ــای روانش درمان ه

ــرد. ک

در صــورت احســاس افســردگی بایــد چــه 
داد انجــام  کارهایــی 

ـ بــا فــردی کــه بــه او اعتمــاد داریــد دربــاره احساســات خودتان 
حــرف بزنیــد. بیشــتر افــراد پــس از حــرف زدن بــا فــردی کــه 
ــدا  ــری پی ــد، احســاس بهت ــه می کن ــا توج ــات آنه ــه احساس ب

می کننــد.
ـ دنبــال درمــان افســردگی خــود باشــید. مراجعــه بــه پزشــک 

ــا روانشــناس، قــدم اول شــروع درمــان اســت. ی
ــان  ــه درم ــاز ب ــودی، نی ــرای بهب ــه ب ــد ک ــوش نکنی ـ فرام

صحیــح داریــد.
ـ تــاش کنیــد بــه ســمت انجــام کارهایــی برویــد کــه قبــا 
آنهــا را دوســت داشــتید. ارتباطــات اجتماعــی خودتــان را قطــع 
نکنیــد، بــا دوســتان و اعضــای خانواده تــان در تمــاس و ارتبــاط 

بمانیــد.
ـ ســعی کنیــد بپذیریــد کــه شــما نیــز ممکــن اســت دچــار 
افســردگی شــده باشــید، پــس بهتــر اســت انتظاراتتــان را 
ــی  ــد. طبیعــی اســت کــه در زمان ــان کاهــش دهی از خودت
ــابق  ــی س ــه خوب ــما ب ــازده کاری ش ــرده اید، ب ــه افس ک

ــد. نباش

ــه  ــان ب ــرای مبتالی ــد ب ــه می توانی ــی ک کارهای
ــد ــام دهی ــردگی انج افس

ــتن  ــره و داش ــای روزم ــام کاره ــرای انج ــزی ب ـ در برنامه ری
برنامــه منظمــی بــرای خــواب و غــذا خــوردن، بــه آنهــا کمــک 

کنیــد.
ـ آنهــا را تشــویق کنیــد کــه ســعی کننــد روزانــه ورزش کننــد و 

از بــودن در جمــع فاصلــه نگیرنــد.
ـ بــه آنهــا کمــک کنیــد ســعی کننــد بــه جــای افــکار منفــی، 

بــر افــکار مثبــت متمرکــز شــوند.
ـ اگــر متوجــه وجــود افــکار خودکشــی در آنهــا شــدید، 
ــام  ــایر اق ــده و س ــیای برن ــا و اش ــد، داروه ــان نگذاری تنهایش
ــا را  ــد. آنه ــه داری ــا دور نگ ــترس آنه ــز از دس ــاک را نی خطرن

ــد. ــه کنن ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــویق کنی تش
ـ بــه آنهــا اطمینــان بدهیــد کــه آنهــا را در ایــن مســیر همراهی 

ــد کرد. خواهی
ــتراحت و  ــه اس ــی را ب ــید و زمان ــم باش ــان ه ــب خودت ـ مراق

ــد. ــاص دهی ــود اختص ــه خ ــورد عاق ــای م ــام کاره انج
ــان  ــد و نش ــوش بدهی ــا گ ــای آنه ــه حرف ه ــد ب ــعی کنی ـ س

ــد. ــه قصــد کمــک داری ــد ک دهی
ـ ســعی کنیــد اطاعــات خودتــان را در زمینــه افســردگی 

ــد. ــش دهی افزای
ــه متخصــص مراجعــه  ـ فــرد افســرده را تشــویق کنیــد کــه ب
کنــد و بــه او پیشــنهاد بدهیــد در صورتــی کــه بخواهــد شــما در 

مراجعــه بــه متخصــص او را همراهــی خواهیــد کــرد.
ــت، در  ــرده اس ــز ک ــا تجوی ــرای آنه ــی ب ــک داروی ــر پزش ـ اگ

ــد. ــت کنی ــرف آن، او را حمای ــه مص زمین
ـ توصیه کنید دارویش را به طور منظم مصرف کند.

ــه او آزمایــش دهیــد کــه شــروع بهبــودی  ـ صبــور باشــید و ب
بــه دنبــال مصــرف دارو معمــواًل چنــد هفتــه طــول می کشــد.

چرا فرزند من افسرده شده است
رونــد رشــد و تکامــل کــودکان سرشــار از چالش هــا و 
ــروه  ــا گ ــط ب ــات، مســائل مرتب فرصت هاســت، درس و امتحان
ــی از  ــوغ و ... بعض ــرات دوران بل ــتان، تغیی ــاالن و دوس همس
کــودکان می تواننــد بــا ایــن تغییــرات بــه خوبــی کنــار بیاینــد 
ــن  ــا ای ــدن ب ــار آم ــی در کن ــد. ناتوان و بعضــی دیگــر نمی توانن

ــروز  ــی ب ــترس و حت ــاز اس ــد زمینه س ــرات می توان ــل تغیی قبی
ــود. ــا ش ــردگی در آنه افس

آنچــه بایــد در صــورت بــروز افســردگی در 
فرزندتــان انجــام دهیــد

ـ افسردگی هم قابل پیشگیری و هم قابل درمان است.
ــد، ورزش  ــی بخواب ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــودک را تشــویق کنی ـ ک
کنــد، غــذا بخــورد و بــه فعالیت هایــی کــه دوســت دارد، 

ــردازد. بپ
ــا او اختصــاص  ـ زمانــی را بــه وقت گذرانــی و گفــت و شــنود ب

بدهیــد.
ـ بــا او دربــاره مســائلی کــه در خانــه، مدرســه یــا جاهــای دیگر 
برایــش اتفــاق افتــاده یــا می افتــد، حــرف بزنیــد.ـ  ســعی کنیــد 
از ایــن طریــق بــه ایــن موضــوع پــی ببریــد کــه چــه چیــزی 

بیشــتر باعــث آزاردگــی او شــده اســت.
ـ اگــر کــودک افــکار خودکشــی دارد و یــا اقــدام بــه خودکشــی 
و یــا آســیب بــه خــود کــرده اســت، حتمــاً و فــوراً بــه پزشــک 

مراجعــه کنیــد.

آنچه باید در مورد افسردگی بدانید
عامــت اصلــی افســردگی، احســاس غمگینــی مــداوم و عــدم 
ــه  ــن ب ــرد پیــش از ای ــه انجــام امــوری اســت کــه ف ــه ب عاق
ــم  ــن عائ ــه ای ــی ک ــی داده اســت. در صورت ــی انجــام م راحت
ــرد  ــه ف ــرد روزان ــد و در عملک ــول بکش ــه ط ــش از دو هفت بی
اختــال ایجــاد کنــد، بــه آن بیمــاری افســردگی اساســی گفتــه 

می شــود.
عائــم دیگــری نیــز ممکــن اســت در مبتایــان بــه افســردگی 
دیــده شــوند کــه عبارتنــد از کاهــش ســطح انــرژی، کاهــش یا 
افزایــش اشــتها، کاهــش یــا افزایــش میــزان خــواب، احســاس 
اضطــراب و بی قــراری، تحریک پذیــری و زود از کــوره در 
رفتــن، کاهــش تــوان تمرکــز، کاهــش قــدرت تصمیم گیــری، 
ــا پوچــی، احســاس ناامیــدی، احســاس  احســاس بی ارزشــی ی

گنــاه و افــکار خودکشــی و آســیب بــه خــود.
ــد،  ــش بیای ــی پی ــر کس ــرای ه ــت ب ــن اس ــردگی ممک افس
ــه  ــوان ب ــف نیســت، افســردگی را می ت افســردگی نشــانه ضع
کمــک داروهــای ضــد افســردگی، درمان هــای روانشــناختی و 

افراد »افسرده« را بشناسیم

بهــداشـــت
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ــود. ــان نم ــن دو، درم ــی از ای ــا ترکیب ی

آنچــه بایــد در صــورت احســاس افســردگی 
ــد ــام دهی انج

ــات  ــاره احساس ــد، درب ــاد داری ــه او اعتم ــه ب ــردی ک ــا ف ـ ب
ــا  ــرف زدن ب ــس از ح ــراد پ ــتر اف ــد. بیش ــرف بزنی ــان ح خودت
ــاس  ــد، احس ــه می کن ــا توج ــات آنه ــه احساس ــه ب ــردی ک ف

بهتــری پیــدا می کننــد.
ـ دنبــال درمــان افســردگی خــود باشــید، مراجعــه بــه پزشــک 

ــا روانشــناس، قــدم اول شــروع درمــان اســت. ی
ـ فرامــوش نکنیــد کــه بــرای بهبــودی نیــاز بــه درمــان صحیح 

داریــد.
ـ تــاش کنیــد بــه ســمت انجــام کارهایــی برویــد کــه قبــا 

آنهــا را دوســت داشــتید.
ـ ارتباطــات اجتماعــی خودتــان را قطــع نکنیــد. بــا دوســتان و 

ــد. ــاط بمانی ــاس و ارتب ــان در تم ــای خانواده ت اعض
ـ ســعی کنیــد حتــی اگــر در حــد یــک پیــاده روی کوتــاه هــم 

باشــد، بــه طــور منظــم ورزش کنیــد.
ـ ســعی کنیــد بــه الگــوی غــذا خــوردن و خــواب شــبانه روزی 

خــود نظــم بدهیــد.
ـ مصــرف مشــروبات الــکل، مــواد مخــدر و داروهــای غیرمجاز 
کــه افســردگی را تشــدید می کننــد؛ از مصــرف آنهــا بپرهیزیــد.

فـرد افسـرده ممکن اسـت افـکار خودکشـی و یا آسـیب به خود 
داشـته باشـد. در این صـورت فوراً به پزشـک مراجعـه کنید.

ــای  ــا بیماری ه ــی ب ــواًل در همراه ــالمندان معم ــردگی س افس
جســمی آنهــا )ماننــد فشــار خــون، دیابــت، دردهــای مزمــن و 
ــانه های  ــز نش ــی نی ــد. گاه ــروز می کن ــی( ب ــای قلب بیماری ه
افســردگی ســالمندان پــس از تجربه هــای تلــخ و دشــوار 
ــا تشــدید  ــروز و ی ــد( ب ــا فرزن ــد مــرگ همســر ی زندگــی )مانن

می شــوند.
خطــر ناشــی از فوت خودکشــی در ســالمندان افســرده بیشــتر از 

جوانان افســرده اســت.
افســردگی در ســالمندان قابــل درمــان اســت. ایــن بیمــاری را 
ــناختی  ــای روانش ــی، درمان ه ــک دارو درمان ــه کم ــوان ب می ت

و یــا ترکیبــی از ایــن دو درمــان کــرد.

آنچه باید در مورد افسردگی پس از زایمان بدانید
افســردگی پــس از زایمــان بســیار شــایع اســت. از هــر ۶ زنــی 
ــد، یــک زن دچــار افســردگی  ــا می آورن ــه دنی ــوزادی را ب کــه ن

ــود. ــان می ش ــس از زایم پ
عامــت اصلــی افســردگی، احســاس غمگینــی مــداوم و عــدم 
ــه  ــن ب ــرد پیــش از ای ــه انجــام امــوری اســت کــه ف ــه ب عاق
ــم  ــن عائ ــه ای ــی ک ــی داده اســت. در صورت ــی انجــام م راحت
ــرد  ــه ف ــرد روزان ــد و در عملک ــول بکش ــه ط ــش از دو هفت بی
اختــال ایجــاد کنــد، بــه آن بیمــاری افســردگی اساســی گفتــه 

می شــود.
عــاوه بــر عائــم بــاال، عائــم دیگــری نیــز ممکــن اســت در 
مبتایــان بــه افســردگی دیــده شــوند کــه عبارتنــد از کاهــش 
ســطح انــرژی، کاهــش یــا افزایش اشــتها، کاهــش یــا افزایش 
میــزان خــواب، احســاس اضطــراب و بیقــراری، تحریک پذیــری 
و زود از کــوره در رفتــن، کاهــش تــوان تمرکــز، کاهــش قــدرت 
تصمیم گیــری، احســاس بی ارزشــی یــا پوچــی، احســاس 
ناامیــدی، احســاس گنــاه و افــکار خودکشــی و آســیب بــه خود.
عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد، عائــم افســردگی پــس از زایمان 
ــای  ــی، گریه ه ــاس درماندگ ــکل احس ــه ش ــت ب ــن اس ممک
ــوزاد  ــه ن ــتگی ب ــدم دلبس ــاس ع ــل، احس ــی و بی دلی طوالن
ــی  ــوزاد و حت ــت از ن ــت و حمای ــی در مراقب ــاس ناتوان و احس

ــر شــود. ــز ظاه ــه نی ــر از هم احســاس خشــم و تنف

در صــورت احســاس افســردگی پــس از زایمــان، 
چــه کارهایــی بایــد انجــام بدهیــد

افســردگی پــس از زایمــان، قابــل درمــان اســت. ایــن 
ــز دارو توســط پزشــک،  درمــان ممکــن اســت از طریــق تجوی
درمان هــای روانشــناختی و یــا ترکیبــی از ایــن دو روش 

ــرد. ــورت گی ص
ــوان در دوران  ــردگی را می ت ــد افس ــای ض ــیاری از داروه بس

ــود. ــز روانپزشــک مصــرف نم ــا تجوی ــز ب ــیردهی نی ش
اگــر افســردگی پــس از زایمــان درمــان نشــود، ممکــن اســت 
ــامت  ــر س ــم ب ــد و ه ــول بکش ــال ها ط ــی س ــا و حت ماه ه
شــما و هــم بــر رشــد و تکامــل فرزندتــان تأثیــر منفی بگــذارد.

در صــورت امــکان، بــا مــادران دیگــری کــه شــرایط 
ــا و  ــد و از توصیه ه ــت کنی ــد، صحب ــا دارن ــته ی ــابه را داش مش

شــوید. بهره منــد  تجربه هایشــان 
اگــر افــکار خودکشــی و آســیب بــه خــود و یــا آســیب بــه نــوزاد 

داریــد، حتمــا بــه صــورت فــوری بــه پزشــک مراجعــه کنید.
ــود  ــکات خ ــات و مش ــاره احساس ــود درب ــکان خ ــا نزدی ـ ب
صحبــت کنیــد و از آنهــا کمــک و مشــورت بخواهیــد. برخــی از 
آنهــا می تواننــد بــه شــما کمــک کننــد تــا از نوزادتــان مراقبــت 
ــان  ــه مراقبــت از خودت ــی را ب ــد زمان ــد و هــم زمــان بتوانی کنی

ــا اســتراحت کنیــد. اختصــاص بدهیــد و ی
ـ ســعی کنیــد ارتباطتــان را بــا دوســتان و اعضــای خانــواده خود 

حفــظ کنیــد و زمان هایــی را در کنــار آنهــا بگذرانیــد.
ــی  ــه خــارج شــوید و زمان ــدور اســت، از خان ــان مق ــر برایت ـ اگ
را در فضــای بــاز بگذرانیــد و حتــی اگــر محیــط اطــراف شــما 
مناســب اســت، می توانیــد نوزادتــان را هــم بــه همــراه خودتــان 
ببریــد. در چنیــن شــرایطی، یــک پیــاده روی مختصــر، در حالی 
کــه نوزادتــان را هــم بــه همــراه خــود آورده باشــید، هــم بــرای 
ــرای  ــم ب ــود و ه ــامت خ ــرای س ــم ب ــود و ه ــامت خ س

ســامت نوزادتــان مفیــد اســت.

آنچــه بایــد دربــاره فــردی کــه نگرانــش هســتید، 
بدانیــد

خودکشی قابل پیشگیری است.
ـ حــرف زدن دربــاره خودکشــی باعــث افزایــش احتمــال وقــوع 

آن نمی شــود.
ــوال  ــرده معم ــار افس ــی در بیم ــکار خودکش ــیدن از اف ـ پرس
نگرانــی و اضطــراب فــرد را کــم می کنــد و همدلــی و تــاش 
ــا حــدی  ــد ت ــز می توان ــرد دارد نی ــرای درک احساســی کــه ف ب

ــد. ــش بده ــه او احســاس آرام ب

چــه کســانی در معــرض خطــر اقــدام بــه 
هســتند خودکشــی 

ـ افرادی که سابقه اقدام به خودکشی داشته اند.
ــه ســوءمصرف مــواد  ــان ب ــه افســردگی و مبتای ــان ب ـ مبتای

ــکل. مخــدر و ال
ـ افــرادی کــه دچــار بحــران عاطفــی شــده اند، مثــًا متعاقــب 

شکســت عاطفــی، مــرگ همســر، طــاق یــا ورشکســتگی.
ـ افرادی که از درد یا بیماری مزمن رنج می برند.

ـ افــرادی کــه در معــرض جنــگ، خشــونت، تصادفــات 
ــرار  ــی ق ــض اجتماع ــی و تبعی ــتفاده جنس ــی، سوءاس رانندگ

ند. داشــته ا
ـ افراد منزوی که معمواًل از حضور در اجتماع پرهیز کنند.

ـ آنچــه شــما بایــد بــرای کســی کــه نگرانــش هســتید، انجــام 
بدهیــد.

ــه  ــردی ک ــا ف ــو ب ــرای گفت وگ ــبی ب ــکان مناس ــان و م ـ زم
ــن  ــد در ای ــه او بگویی ــد. ب ــر بگیری ــتید در نظ ــش هس نگران
زمــان و مــکان قصدتــان فقــط شــنیدن حرف هــا و احساســات 

ــت. اوس
ـ او را تشــویق کنیــد بــه پزشــک مراجعــه کنــد. بــه او پیشــنهاد 
بدهیــد کــه در صورتــی کــه او بخواهــد، شــما نیــز در مراجعــه 

بــه پزشــک او را همراهــی خواهیــد کــرد.
ـ اگــر فکــر می کنیــد کــه او در معــرض خطــر فــوری یــا شــدید 
اقــدام بــه خودکشــی اســت، بــه هیــچ وجــه تنهایــش نگذاریــد. 
ــزد پزشــک  ــان او را ن ــا خودت ــد و ی ــا اورژانــس تمــاس بگیری ب

ببریــد و بــه اعضــای خانــواده اش حتمــاً اطــاع دهیــد.
ـ اگــر فــردی کــه نگرانــش هســتید، بــا شــما زندگــی می کنــد، 
تــا زمانــی کــه خطــر رفــع نشــده اســت، ابزارهــای خودکشــی 
ماننــد داروهــا، ســموم و اشــیای برنــده را از دســترس او خــارج 
ــر  ــر نظ ــای او را زی ــید و رفتاره ــب او باش ــل مراق ــد، کام کنی

داشــته باشــید.

بهــداشـــت

http://mehrnews.com


برخوردار  سالمت  حوزه  در  ای  ویژه  اهمیت  از  تغذیه 
است، زیرا همگان بر این موضوع اعتقاد راسخ دارند که 
تغذیه سالم می تواند از بروز بیماری ها پیشگیری و در 

نتیجه، هزینه های درمان را کاهش دهد.

سـالم تغـذیه 
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ســالم تغذیــه 

توصیه محققان؛

مصرف ماست به تسکین افسردگی 
کمک می کند

ــم افســردگی  ــه تســکین عائ ــه محققــان، خــوردن ماســت غنــی از الکتوباســیلوس، ب ــه گفت ب
ــد.  کمــک مــی کن

مصــرف ماســت غنــی از نوعــی باکتــری پروبیوتیــک موســوم بــه »الکتــو باســیلوس« مــی تواند 
بــه تســکین عائــم افســردگی و اضطــراب کمــک کنــد و در حقیقــت منجر به دســتیابی به شــیوه 

هــای جدیــدی بــرای درمــان مشــکات روان پریشــی شــود.
افســردگی یــک مشــکل حــاد اســت کــه درمــان هــای مربــوط بــه آن خیلــی خــوب عمــل نمــی 

کننــد چراکــه بــا عــوارض جانبــی شــدیدی همــراه هســتند.
محققــان دانشــگاه ویرجینیــا آمریــکا با انجــام آزمایشــاتی بــر روی مــوش ها، مکانیســم ویــژه ای 
را در مــورد تاثیــر باکتــری الکتوباســیلوس بــر خلــق وخــو کشــف کردنــد کــه رابطــه مســقیم بین 

ســامت میکروبیــوم روده و ســامت روان را نشــان مــی دهــد.
ــد ترکیــب  ــم افســردگی را در مــوش هــا ایجــاد کــرد و بع ــق عائ ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
ــن  ــن رفت ــه از بی ــوط ب ــت تغییراساســی آنهــا مرب ــوم روده آنهــا را بررســی کــرد و دریاف میکروبی

ــود. ــیلوس ب الکتوباس
بدیـن ترتیب محققان دریافتنـد الکتوباسـیلوس، آغازگر بروز عائم افسـردگی اسـت. اما بالعکس، 

تغذیـه این موش هـا با الکتوباسـیلوس موجب بازگشـت آنهـا به حالت عادی شـد.
بــه گفتــه محققــان، یــک زنجیــره واحــد از الکتوباســیلوس، قــادر بــه تاثیر بــر خلــق و خــو و رفتار 
اســت. بعــاوه ایــن مطالعــه نشــان داد میــزان الکتوباســیلوس موجــود در روده بر میــزان متابولیت 

در خــون موســوم بــه »کینورنیــن« تاثیــر می گــذارد.
ــر مــی گــذارد.  ــم افســردگی تاثی ــروز عائ ــر ب ــن هــم ب ــد کــه کینورنی ــات نشــان داده ان مطالع
ــم  ــه و عائ ــش یافت ــن افزای ــطح کینورنی ــی رود، س ــن م ــیلوس روده از بی ــه الکتوباس زمانیک

ــوند. ــی ش ــر م ــردگی ظاه افس
محققان قرار است به زودی این آزمایشات را بر روی انسان نیز انجام دهند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

۳5 درصد محصوالت کشاورزی 
کشور آلودگی شیمیایی دارند

ــیاری از محصــوالت  ــه بس ــان اینک ــا بی ــس، ب ــان مجل ــیون بهداشــت و درم عضــو کمیس
کشــاورزی آلودگــی شــیمیایی دارنــد، گفــت: ارگانیــک کــردن محصــوالت کشــاورزی نیــاز 

ــی دارد.  ــه کار کارشناس ب
بهــروز بنیــادی دربــاره ضــرورت ارگانیــک کــردن محصــوالت کشــاورزی، افــزود: ارگانیــک 
کــردن محصــوالت کشــاورزی نیــاز بــه کار کارشناســی و اقدامــات طوالنــی مــدت دارد زیــرا 
اقدامــی زمــان بــر اســت، امــا ایــن مهــم بــه منزلــه بــی توجهــی بــه بحــث ارگانیــک کــردن 

ایــن محصــوالت نیســت.
ــر اســت امــا الزم  وی ادامــه داد: ارگانیــک کــردن محصــوالت کشــاورزی اگرچــه زمــان ب
ــه  ــا ب ــرا بســیاری از محصــوالت م ــد شــروع  آن در ســطح کشــور زده شــود زی اســت کلی

ــد اســت. ارگانیــک کــردن نیازمن
ــر  ــد و ب بنیــادی تصریــح کــرد: بســیاری از محصــوالت کشــاورزی آلودگــی شــیمیایی دارن
اســاس آخریــن آمــار حــدود 30 الــی 35 درصــد محصــوالت مختلــف بــه جهت مصــرف بی 

رویــه ســموم و آنتــی بیوتیــک هــا آلــوده هســتند.
وی یــادآور شــد: آلــوده بــودن محصــوالت کشــاورزی بــه ســموم و آنتــی بیوتیــک هــا منجر 
بــه افزایــش مقاومــت هــای میکروبــی شــده و بــرای ســامتی انســان خطرنــاک اســت لــذا 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه همــه دســتگاه هــای مرتبــط 
ــر  ــز ب ــت: تمرک ــد، گف ــاش کنن ــاورزی ت ــوالت کش ــردن محص ــک ک ــرای ارگانی ــد ب بای
ارگانیــک کــردن محصــوالت کشــاورزی همــت همــه جانبــه نیازمنــد اســت و تنهــا ایــن 
وظیفــه نبایــد بــر دوش وزارتخانــه هــای بهداشــت و جهــاد کشــاورزی ســنگینی کنــد بلکــه 

الزم اســت دیگــر دســتگاه هــا نیــز وارد عمــل شــوند.

ــد از  ــی توان ــی م ــده غذای ــا وع ــراه ب ــی هم ــادام زمین ــوردن ب خ
بــروز بیمــاری هــای قلبی-عروقــی نظیــر حمــات قلبی و ســکته 

پیشــگیری کنــد. 
ــری گلیســیریدها  ــا و ت ــزان لیپیده ــی می ــد از هــر وعــده غذای بع
)نوعــی چربــی یافــت شــده در جریــان خــون( افزایــش مــی یابند. 
ایــن چربــی هــا موجــب ســفتی عــروق خــون و در نهایــت منجــر 

بــه بیمــاری قلبی-عروقــی مــی شــوند.
یافتــه هــا نشــان داد مــردان ســالمی کــه همــراه بــا وعــده غذایــی 
ــد  ــی خوردن ــی م ــادام زمین ــرم ب ــدود 30 گ ــود در ح ــرب خ پرچ
افزایــش لیپیدهــا در جریــان خــون شــان بســیار ُکنــد خواهــد بــود. 
همچنیــن میــزان کاهــش تــری گلیســیرید بعــد از مصــرف بــادام 

زمینــی همــراه بــا وعــده غذایــی 32 درصــد کاهــش مــی یابــد.
پنــی کریــس اترتــون، اســتاد دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا، در ایــن 
ــم، رگ  ــی خوری ــزی م ــه چی ــوال زمانیک ــد: »معم ــی گوی ــاره م ب
ــر مــی  ــد از غــذا کمــی ســفت ت ــدن در طــول مــدت بع هــای ب
شــوند امــا مــا متوجــه شــده ایــم کــه اگــر همــراه وعــده غذایــی 
ــفت  ــش س ــن واکن ــد از ای ــی توان ــود م ــورده ش ــی خ ــادام زمین ب

ــد.« شــدن عــروق پیشــگیری کن
ــه  ــر ب ــروق منج ــدگی ع ــفت ش ــش س ــان واکن ــرور زم ــه م ب
محدودشــدن جریــان خــون در سراســر بــدن شــده و قلب ســخت 
ــایی  ــه نارس ــر ب ــد منج ــی توان ــت م ــد و در نهای ــی کن ــر کار م ت

ــی شــود. قلب

یافته محققان بین المللی؛

خوردن بادام زمینی همراه غذا از حمله قلبی پیشگیری می کند
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ســالم تغذیــه 

رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو، افزودن 
رنــگ خوراکــی بــه چــای را غیرمجــاز و ممنوع دانســت. 

ــه  ــا را ب ــای آنه ــه چ ــده ب ــزوده ش ــای اف ــده ه ــم دهن ــه طع ــاره ب ــا اش ــدی ب نســترن محم
دو صــورت طبیعــی یــا مشــابه طبیعــی دســته بنــدی کــرد و گفــت: هــر دو نــوع اینهــا  بــر 
ــه  ــورد مصــرف کارخان ــای بهداشــتی، م ــی و بهداشــتی و اخــذ مجوزه ــررات مل ــای  مق مبن

ــد. ــی گیرن ــرار م ــدی ق هــای تولی
ــم،  ــام قل ــه ارق ــه دو صــورت C.T.C و ارتدکــس ب ــد چــای ســیاه ب ــه تولی ــا اشــاره ب وی ب
ــی از  ــکل فیزیک ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــت: چای ــار داش ــه، اظه ــی و خاک ــته، باروت شکس
ســوی تولیدکننــدگان و بازرگانــان ایرانــی بــه نــام چــای »کلــه مورچــه« معروف شــده اســت 
نوعــی از چــای ســیاه اســت کــه بــا روش فــرآوری توســط دســتگاه هایــی کــه بــرای خــرد 
کــردن بــرگ چــای اســتفاده مــی شــود بــه شــکل ریــز و گرانولــه در مــی آیــد کــه همیــن امر 
و ســطح تمــاس بیشــتر آن بــا آب موجــب مــی شــود رنــگ دهــی ایــن نــوع چــای بیشــتر از 

انــواع دیگــر باشــد.
ــوده و در  ــزود: بیــش از نیمــی از مصــرف چــای ســیاه در جهــان چــای  C.T.C ب محمــدی اف
ایــران نیــز جهــت تولیــد چــای کیســه ای از ایــن نــوع چــای اســتفاده مــی شــود لــذا کارخانــه 
هایــی اجــازه افــزودن طعــم دهنــده بــه چــای تولیــد خــود را دارنــد کــه از امتیــاز کاربــرگ ارزیابی 

برنامــه هــای پیــش نیــازی )PRP( بــاالی ۹00 برخوردار باشــند.
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو، افزودن 

هــر نــوع رنــگ حتــی نــوع خوراکــی بــه چــای را غیرمجــاز و ممنــوع دانســت و تصریــح کــرد: 
ــای  ــر واحده ــتمر ب ــور مس ــه ط ــی ب ــئولین فن ــور و مس ــذا و دارو در سراسرکش ــان غ کارشناس
تولیــد چــای نظــارت دارنــد تــا از رعایــت ضوابطــی مثــل فلــزات ســنگین، باقیمانــده ســموم و 

مایکوتوکســین هــا  در محصــول نهایــی اطمینــان حاصــل نماینــد.
ــر روی برچســب  ــوارد درج شــده ب ــدگان خواســت ضمــن دقــت در م محمــدی از مصــرف کنن
محصول مانند شــماره پروانه ســاخت محصوالت داخلــی، آمار چای هــای وارداتی و تولیــد داخل را 

ــه نشــانی WWW.FDO.GOV.IR مشــاهده کننــد. در ســایت ســازمان غــذا و دارو ب
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل، مجــوز بهداشــتی واردات 

چــای ســیاه صرفــا بــرای اوزان بــاالی 10 کیلوگــرم صــادر مــی گــردد.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد؛

چای با طعم رنگ خوراکی را نخورید

ــی، نمــک مــی  ــر حــد مجــاز مصــرف جهان ــی هــا 3 براب ایران
ــواع  ــرض ان ــا در مع ــده ت ــث ش ــئله باع ــن مس ــد و همی خورن

ــد.  ــرار بگیرن ــاک ق ــر خطرن ــای غیرواگی ــاری ه بیم
هــر وقــت صحبــت از فشــارخون مــی شــود، اولیــن نکتــه ای 
کــه بــه ذهــن همــه مــی رســد و آن را بــه زبــان مــی آورنــد، 

ایــن اســت کــه »کمتــر نمــک بخوریــد«!
در واقــع کمتــر کســی اســت کــه ایــن جملــه را از زبان دوســت 
ــده کــه فقــط شــنونده  و آشــنایی نشــنیده باشــد. امــا چــه فای
هســتیم و ایــن هشــدار تغذیــه ای را جــدی نمــی گیریم. دســت 
آخــر، وقتــی گرفتــار مطــب و دکتــر مــی شــویم، حســرت مــی 

خوریــم کــه چــرا اینقــدر نمــک خوردیــم.
ــه عنــوان چاشــنی اصلــی غــذای ایرانــی هــا  نمــک اصــوال ب
محســوب مــی شــود و همیشــه بایــد نمکــدان را کنــار دســت 

ــای  ــن بلوره ــه همی ــل از اینک ــیم، غاف ــته باش ــان داش خودم
ریزدانــه ســفید رنــگ، مــی تواننــد ســامت مــا را تــا حــد مرگ 

تهدیــد کننــد.
ــور،  ــارخون در کش ــیوع فش ــه ش ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش وزی
گفــت: 2۸.1۹ درصــد زنــان و 2۸.31 درصــد آقایــان دچار فشــار 
خــون هســتند، بطوریکــه 2۶.5 درصــد مناطــق شــهری و 2۸.3 

درصــد روســتاهای کشــور گرفتــار ایــن عارضــه هســتند.
ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه 50  دکتــر ســید حســن هاشــمی ب
درصــد مبتایــان بــه فشــارخون از بیمــاری خــود خبــر ندارنــد، 
بــه مصــرف فســت فــود اشــاره کــرد و افــزود: 11 درصــد زنــان 
و 14.۶ درصــد مــردان مــا فســت فــود می خورنــد و ایــن 
وضعیــت در مناطــق شــهری 14 درصــد و در روســتاها ۹ درصــد 
گــزارش شــده اســت. همچنیــن مــردم اســتان یــزد بیشــترین 

اســتفاده کننــده از فســت فودهــا هســتند.
ــدار داد  ــران هش ــک در ای ــاالی نم ــرف ب ــه مص ــبت ب وی نس
ــدد  ــن ع ــه ای ــرم اســت ک ــا 12 گ ــت: مصــرف نمــک م و گف
حداقــل ســه برابــر مصــرف جهانــی اســت و بیشــترین علــت 
ــاد  ــک زی ــه در آن از نم ــت ک ــان اس ــرف ن ــر مص ــه خاط آن ب

اســتفاده می شــود.
هاشــمی بــا اعــام اینکــه تنهــا 15 درصــد زنــان مــا کمتــر از 5 
گــرم نمــک مصــرف مــی کننــد کــه ایــن نشــان می دهــد ۸5 
درصــد زنــان ایرانــی باالتــر از حــد مجــاز نمــک اســتفاده مــی 
کننــد، افــزود: تنهــا ۶ درصــد مــردان مــا کمتــر از 5 گــرم نمک 
ــردان  ــد م ــد ۹4 درص ــی ده ــان م ــه نش ــد ک ــرف می کنن مص

ایرانــی بیشــتر از حــد مجــاز نمــک می خورنــد.
حــاال وزیــر بهداشــت از وزارت جهادکشــاورزی خواســته 
ــرا،  ــد. زی ــه کنن ــان توج ــت نانوای ــه درخواس ــه ب ــت ک اس
ــی  ــت و م ــب نیس ــا مناس ــی ه ــارخون ایران ــت فش وضعی
بایســت از شــیوع بــاالی ایــن عارضــه در کشــور پیشــگیری 

ــرد. ک
ــردم  ــوزه ســامت کشــور، م ــدرکاران ح ــاد دســت ان ــه اعتق ب
مــی بایســت مراقــب مصــرف نمــک »زندگــی« خــود باشــند 
کــه زیــاد »شــور« نشــود. زیــرا، مصــرف زیــاد نمــک در ابتــدا 
بــا عارضــه فشــارخون همــراه اســت و در ادامــه منجــر بــه بروز 
بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و... مــی شــود. در حالــی کــه می 
تــوان بــا کــم کــردن میــزان نمــک مصرفــی، مراقــب ســامت 

خــود بــود.
دکتــر مســعود اســامی دبیــر انجمــن آترواســکلروز ایــران، بــا 
ــر اثــر بیمــاری هــای  اعــام اینکــه ســاالنه 100 هــزار نفــر ب
قلبــی عروقــی در کشــور فوت مــی کننــد، گفت: مصــرف کمتر 
نمــک و کاهــش مصــرف چربــی اشــباع کــه عمدتــا در فســت 
ــش  ــرای کاه ــر ب ــات موث ــه اقدام ــود دارد از جمل ــا وج فوده

بیمــاری هــای قلــب و عــروق اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از ســکته هــای مغزی ناشــی از 
بیمــاری هــای قلبی هســتند، گفــت: فشــارخون بــاال در صورتی 
ــال  ــه دنب ــزی را ب ــکته مغ ــد س ــی توان ــود م ــرل نش ــه کنت ک

داشــته باشــد.

جامعه پزشکی هشدار می دهد؛

ایرانی ها مراقب »نمک« زندگی خود باشند

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 19 |  شماره 11 | مهر 96

ســالم تغذیــه 

دبیر ستاد اطالع رسانی دارو و سموم هشدار داد؛

مراقب غذاهای آلوده 
به»بوتولیسم«باشید

دبیــر ســتاد مرکــزی اطــاع رســانی دارو و ســموم ســازمان غــذا و دارو در مــورد مســمومیت بــا 
مــواد غذایــی توضیحاتــی ارائــه داد. 

دکتــر یســنا بــه منــش، گفــت: مســمومیت بــا مــواد غذایــی در اثــر آلودگــی غــذا در جریــان تولید 
فــرآورده هــای غذایــی، تهیــه و نگهــداری آنهــا ایجــاد می شــود.

وی اظهــار داشــت: مصــرف کننــدگان بایــد دقــت داشــته باشــند از مصــرف کنســروهایی کــه در 
قوطــی آنهــا آثــار نشــت، برآمدگــی و فرورفتگــی و زنــگ زدگــی مشــاهده مــی شــود خــودداری 
نمایند.همچنیــن مصــرف کننــدگان بایــد بــه تاریــخ تولیــد و انقضــا محصــوالت هنــگام خریــد 

دقــت نماینــد.
بــه منــش همچنیــن ادامــه داد: هنــگام مصــرف غذاهــای کنســرو شــده حتمــا آنهــا را بــه مــدت 

20 دقیقــه بجوشــانند.
دبیــر ســتاد مرکــزی اطــاع رســانی دارو و ســموم ســازمان غــذا و دارو در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــام دارد اظه ــه »بوتولیســم« ن ــوم ب ــی موس ــای غذای ــن مســمومیت ه ــنده تری ــی از کش یک
داشــت: ایــن نــوع مســمومیت در اثــر مصــرف مــواد غذایــی ماننــد سوســیس، کالبــاس، کنســرو 

ماهــی، کنســرو ذرت، کنســرو لوبیــا، کشــک خــام و عســل طبیعــی کــه در شــرایط نامناســب و 
غیــر بهداشــتی تهیــه و نگهــداری شــده انــد، ایجــاد مــی شــود.

بــه منــش گفــت: عائــم ایــن نــوع مســمومیت کــه برخــی اوقــات منجــر بــه مــرگ مــی شــود 
شــامل تــاری دیــد، دوبینــی و اختــال در گــوارش اســت کــه مصــرف کننــده در چنیــن مــواردی 

ســریعا بــه پزشــک مراجعــه نمایــد.

توصیه کارشناسان تغذیه؛

رژیم غذایی می تواند از 
ابتال به آلزایمر پیشگیری کند

کارشناسـان تغذیـه ادعـا مـی کننـد دو نـوع رژیـم غذایـی از ابتا بـه آلزایمر 
پیشـگیری مـی کند. 

ــه پیشــگیری از آلزایمــر کمــک مــی کنــد.  ــوع رژیــم غذایــی جدیــد ب دو ن
یــک رژیــم موســوم بــه »راهنمــای غذایــی ســامت مغــز کانــادا« توســط 
دانشــمندان موسســه تحقیقاتــی روتمــن کانــادا ایجــاد شــده و دیگــری رژیم 
ــگاه راش  ــکان دانش ــط پزش ــه توس ــت ک ــروف MIND اس ــی مع غذای

ــه شــده اســت. شــیکاگو و دانشــگاه هــاروارد بوســتون ارائ
دکتــر کارول گرین وود، دانشــمند ارشــد موسســه تحقیقاتــی روتمــن، در این 
بــاره مــی گویــد: »شــواهد علمــی متعــددی وجــود دارد کــه رژیــم غذایــی 

ســالم بــا حفــظ عملکــرد مغــز مرتبط اســت.«
ــد  ــی بای ــم غذای ــمندان، رژی ــن دانش ــی ای ــتورالعمل رژیم ــق دس طب
سرشــاز از ســبزیجات برگــدار ســبز، مغزیجــات آجیلــی، چربــی هــای 
ــم چــرب  ــات ک ــل و لبنی ــالم و ماهــی باشــد. مصــرف غــات کام س
هــم مجــاز اســت. امــا مصــرف گوشــت قرمــز و فــرآوری شــده بایــد 

محــدود باشــد.
ــم  ــه ای و رژی ــی مدیتران ــم غذای ــی از رژی ــی MIND تلفیق ــم غذای رژی
غذایــیDASH  )رژیــم غذایــی کاهــش فشــارخون( اســت که تصــور می 
شــود هــر دو موجــب کاهــش بــروز بیمــاری هــای قلبی-عروقــی شــده و در 

مقابــل زوال عقــل هــم نقــش حفاظتــی دارنــد.
رژیــم غذایــی MIND شــامل ۹ گــروه غذایــی ســالم اســت: ســبزیجات 
برگــدار ســبز، ســایر ســبزیجات، مغزیجــات آجیلــی، انــواع تــوت هــا، لوبیــا، 

غــات کامل و تصفیه نشــده، ماهــی، مــرغ و روغن زیتون اســت.
ــر  ــه دارای تاثی ــد ک ــود دارن ــم وج ــی ه ــالم غذای ــروه ناس ــن 5 گ همچنی
معکــوس بــر عملکــرد مغــز هســتند: گوشــت هــای قرمــز، کــره و مارگارین، 

ــر، شــیرینی جــات، و غذاهــای ســرخ شــده. پنی
در مطالعــه بــر روی بیــش از ۹00 نفر در رده ســنی 5۸ تا ۹۸ ســال مشــخص 
شــد افــرادی کــه بــه شــدت از رژیــم غذایــی MIND پیــروی مــی کردنــد 
بــا کاهــش 53 درصــدی ریســک ابتــا بــه آلزایمــر مواجــه بودنــد. افــرادی 
کــه تــا حــدودی از ایــن رژیــم پیــروی مــی کردنــد بــا کاهــش 35 درصــدی 
ایــن ریســک مواجــه بودنــد. رژیــم غذایــی ایــن شــرکت کننــدگان بــه مدت 

چهــار ســال و نیــم تحــت نظــر بــود.

محققان شیلیایی دریافتند؛

تاثیر مصرف روغن زیتون خام در
 حفاظت از سالمت کبد

طبــق نتایــج یــک مطالعــه، ترکیــب موجــود در روغــن زیتــون فــوق خــام به شــکل قابــل توجهــی موجــب کاهش 
عائــم مقاومــت انســولین و بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی می شــود. 

»هیدروکســی تیــروزول« پلــی فنــول یافــت شــده در روغــن زیتــون فــوق خــام و تصفیــه نشــده، دارای خــواص 
آنتــی اکســیدانی بــوده کــه نقــش مهمــی در ســامت دارد.

»رودریگــو والنزوئــا« سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه شــیلی، در ایــن بــاره مــی گویــد: »تحقیــق مــا نشــان 
مــی دهــد کــه در مــوش هــای تغذیــه شــده بــا رژیــم غذایــی پرچــرب، هیدروکســی تیــروزول تاثیــری حفاظتــی بر 

کبــد خواهــد داشــت.«
مطالعــه انجــام شــده بــر روی مــوش هــا نشــان داد هیدروکســی تیــروزول قــادر بــه کاهــش آنزیــم هــای کبــدی 
مرتبــط بــا ایجــاد عــدم تــوازن در ترکیــب اســیدچرب کبــد، مغــز، و قلــب و همچنیــن افزایــش فعالیــت آنهاســت.

ــل فشــار  ــی در مقاب ــد نقــش حفاظت ــی توان ــب م ــن ترکی ــه ای ــم ک ــات کردی ــا اثب ــزود: »م ــه اف ــا در ادام والنزوئ
اکسایشــی و ترکیــب مضــر اســیدچرب موجــود در کبــد، قلــب و مغــز ناشــی از رژیــم غذایی پرچرب داشــته باشــد.«

در ایــن مطالعــه بــه چهــار گــروه متشــکل از 12 تــا 14 مــوش، رژیــم غذایــی پرچــرب )۶0 درصــد چربــی( یــا رژیم 
غذایــی کنتــرل )10 درصــد چربــی(، همــراه بــا مکمــل 5mg هیدروکســی تیــروزول بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن 

بــدن بــه مــدت 12 هفتــه داده شــد و بــه برخــی هــم ایــن مکمــل داد نشــد.
نتایــج آشــکار ســاخت افــزودن دوز نســبتا پاییــن هیدروکســی تیــروزول بــه رژیــم غذایی قــادر بــه برگردانــدن تاثیر 
فشــار اکسایشــی مرتبــط بــا بیمــاری کبــد چــرب بــود. همچنیــن هیدروکســی تیــروزول موجــب افزایــش ســطح 

لیپوپروتئیــن بــا چگالــی کــم )LDL( یــا کلســترول بد شــد.
با این حال محققان تاکید دارند این یافته ها باید بر روی انسان ها هم به اثبات برسد.
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ســالم تغذیــه 

ــوان  ــی عن ــی و چین ــان ژاپن تیمــی از محقق
ــد افــرادی کــه محصــوالت لبنــی  کــرده ان
ــا چهــار وعــده در  کــم چــرب بیــن یــک ت
ــار  ــر دچ ــد کمت ــی کنن ــرف م ــه مص هفت

ــوند.  ــی ش ــردگی م افس
ــیر و  ــه ش ــرادی ک ــان اف ــه محقق ــه گفت ب
ــوالت  ــش از محص ــرب بی ــم چ ــت ک ماس
ــر  ــد کمت ــی کنن ــی پرچــرب مصــرف م لبن
در معــرض ابتــا بــه افســردگی قــرار دارنــد.
ــا  ــی ب ــوالت لبن ــرف محص ــواره مص هم
ــد ســامت جســمی  طیــف وســیعی از فوای
مرتبــط بــوده اســت، امــا تاثیــر آن بــر 
ــی  ــناخته باق ــان ناش ــامت روان همچن س
مانــده بــود. حــال مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد افــرادی کــه لبنیــات کــم چــرب مصــرف مــی 

ــد. ــرار دارن ــردگی ق ــه افس ــا ب ــرض ابت ــر در مع ــد کمت کنن
ــن  ــاط بی ــن، ارتب ــن و ژاپ ــش در چی ــو و همکاران ــی از دانشــگاه توهوک پرفســور ریوچــی ناگاتوم
محصــوالت لبنــی پرچــرب و کــم چــرب را بــا عائــم افســردگی نظیــر خســتگی، غــم و انــدوه، 

ــد. ــرار دادن اضطــراب، درماندگــی و ناامیــدی مــورد بررســی ق
ایــن مطالعــه شــامل 115۹ فــرد بزرگســال ژاپنــی بیــن رده ســنی 1۹ تــا ۸3 ســال بــود. از بیــن 

ایــن تعــداد ۸۹۷ مــرد و 2۶2 زن مبتــا بــه افســردگی بودنــد.
محققــان از شــرکت کننــدگان در مــورد میــزان مصــرف ماســت یــا شــیر پرچــرب و کــم چــرب 
ســوال کردنــد. عائــم افســردگی افــراد بــا اســتفاده از 20 ســوال متمایزکننــده افــراد مبتــا بــه 

افســردگی و بــدون بیمــاری ارزیابــی شــد.
نتایــج نشــان داد افــرادی کــه بیــن یــک تــا چهــار وعــده در هفتــه محصــوالت لبنــی کــم چــرب 
مصــرف مــی کردنــد کمتــر مبتــا بــه افســردگی بودنــد. البتــه در ایــن مطالعه هیــچ ارتباطــی بین 

مصــرف لبنیــات پرچــرب و افســردگی یافت نشــد.
محققــان گمــان مــی کننــد اســیدچرب ترانــس موجــود در شــیر پرچرب کــه بــا افســردگی مرتبط 
اســت، موجــب از بیــن رفتــن تاثیــر ضدافســردگی مــاده موجــود در شــیر موســوم بــه تریپتوفــان 

مــی شــود.

مطالعات نشان می دهد؛

لبنیات کم چرب بخورید تا کمتر 
دچار افسردگی شوید

محققان می گویند؛

مصرف روزانه آجیل ریسک مرگ 
زودهنگام را کاهش می دهد

ــد ریســک بیمــاری قلبــی،  ــادام زمینــی در روز مــی توان مصــرف 20 گــرم فنــدق و گــردو و ب
ــگام را کاهــش دهــد.  ســرطان و مــرگ زودهن

مغزیجــات آجیلــی غنــی از چربــی هــای پلــی اشــباع نشــده و چربــی هــای مونواشــباع نشــده 
ســالم بــرای قلــب هســتند کــه کلســترول بــد یــا LDL را کاهــش مــی دهنــد؛ همچنیــن این 
مغزیجــات منبــع خــوب فیتواســترول هــا، ترکیباتــی کــه بــه کاهــش کلســترول خــون کمــک 

مــی کننــد، هســتند.
بررســی 2۹ مطالعــه قبلــی و حــدود ۸1۹ هــزار نفــر نشــان مــی دهــد مصــرف یــک مشــت 
مغزیجــات آجیلــی کــه در حــدود 20 گــرم اســت مــی توانــد ریســک بیمــاری قلبــی را تــا حدود 
ــا 22 درصــد  ــگام را ت ــا 15 درصــد و ریســک مــرگ زودهن 30 درصــد، ریســک ســرطان را ت

کاهــش دهد.
در حقیقــت یافتــه هــا نشــان مــی دهــد مغزیجــات آجیلــی بــا کنتــرل اشــتها بــه پیشــگیری از 

اضافــه وزن کمــک کــرده یــا حتــی منجــر بــه کاهــش وزن مــی شــوند.
ایــن مطالعــه شــامل انــواع مغزیجاتی نظیــر فنــدق و گــردو و بــادام زمینی بــود. ایــن مغزیجات 
مملــو از فیبــر، پروتئیــن، ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی از جملــه فــوالت، ویتامیــن E، پتاســیم و 

ــتند. منیزیم هس
بــه گفت محققــان، گــردو در بیــن مغزیجــات اهمیــت بیشــتری دارد چراکــه دارای میــزان قابل 
توجهــی اســیدهای چــرب امــگا-3 بــوده کــه بــرای ســامت پوســت مهــم هســتند. همچنین 

در مقایســه بــا ســایر مغزیجات، آنتــی اکســیدان بیشــتری دارد.

توصیه کارشناسان تغذیه؛

کاهش وزن با 
مصرف تخم مرغ

ــای  ــی ه ــن، چرب ــار از پروتئی ــرغ سرش ــم م تخ
ســالم، ویتامیــن و مــواد معدنــی اســت کــه مــی 
توانــد بــه افــراد پیــروی کننــده از رژیــم الغــری 

ــد.  کمــک کن
ــرف  ــش مص ــش وزن، کاه ــن راه کاه ــاده تری س
کلــی مــواد خوراکــی اســت کــه خــوردن تخــم مرغ 
ــی  ــری م ــی کــم کال ــاده غذای ــک م ــوان ی ــه عن ب
توانــد کمــک کننــده باشــد. یــک تخــم مــرغ بزرگ 
تنهــا حــاوی ۷۸ کالــری اســت امــا سرشــار از مــواد 

مغــذی نیــز هســت.
افــزودن ســبزیجات در کنــار تخــم مــرغ مــی توانــد 
ــه  ــری باشــد البت ــر از 300 کال ــی حــاوی کمت غذای

نبایــد از روغــن یــا کــره اســتفاده شــده باشــد.
ــن  ــار از پروتئی ــرغ سرش ــم م ــه تخ ــی ک از آنجای
ــان بیشــتری ســیر  ــرای مــدت زم اســت شــما را ب

ــد  ــی ده ــان م ــه نش ــک مطالع ــی دارد. ی ــه م نگ
ــه 30  ــن از 15 ب ــرف پروتئی ــزان مص ــش می افزای
درصــد منجــر بــه کاهــش کلــی کالــری مصرفــی 

ــود. ــی ش در روز م
همچنیــن مطالعــه دیگــری نشــان داده اســت کــه 
خــوردن تخــم مــرغ در صبحانــه بــه کاهــش فکــر 
وســواس خــوردن غــذا تــا حــدود ۶0 درصــد کمــک 
کــرده و همچنیــن خــوردن میــان وعــده در شــب را 

تــا نصــف کاهــش مــی دهــد.
ــه  ــک صبحان ــه جــای ی ــرغ ب ــی تخــم م جایگزین
ــه شــکل معجــزه  معمولــی حــاوی کربوهیــدرات ب
آســایی باعــث مــی شــود کــه شــما بیــش از انــدازه 

احســاس ســیری داشــته باشــید.
ــه  ــه ب ــی ک ــد زنان ــی ده ــان م ــه نش ــک مطالع ی
جــای نــان شــیرمال در صبــح تخــم مــرغ خــورده 
ــری  ــری کمت ــاعت کال ــدت 3۶ س ــه م ــد، ب بودن
مصــرف کــرده بودنــد. در مــورد مــردان ایــن 

ــه دارد. ــاعت ادام ــا 24 س ــت ت وضعی
ــه دیگــر نشــان داده اســت  ــک مطالع ــن ی همچنی
افــرادی کــه در صبحانــه تخــم مــرغ مصــرف مــی 
کننــد ۶5 درصــد بیــش از افــراد دیگــری کــه تخــم 

مــرغ نمــی خوردنــد وزن شــان پاییــن مــی آیــد.
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درمــــان

حوزه درمان در نظام سالمت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، زیرا دولت ها می بایست برای 
پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم، امکانات و 
خدمات مورد نیاز در این حوزه را فراهم سازند. 
از همین رو، الزم است که بیمارستان ها را تجهیز 
کرده و هزینه ها را به گونه ای مدیریت کنند که 

بتوان بر مشکالت مالی فائق آمد.
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ن مـــــــا ر د

مدیـرکل دفتـر بیمـاری هـای غیرواگیـر وزارت بهداشـت، از مرگ 
سـاالنه 4 میلیون انسـان در جهان براثر بیماری های مزمن تنفسـی 
خبـر داد و گفت: آسـم، علت اصلی غیبت کودکان از مدرسـه اسـت. 
دکتـر احمـد کوشـا اظهارداشـت: یـک و نیم میلیـارد نفـر در جهان 

مبتا بـه ایـن بیماری هسـتند.
وی بـا بیان اینکه آسـم شـایع تریـن بیمـاری کـودکان و نوجوانان 
اسـت و علت اصلـی غیبت کودکان از مدرسـه اسـت، افزود: شـیوع 
آسـم در ایـران در کـودکان و نوجوانـان 10 درصـد و در بالغیـن ۹ 

اسـت. درصد 
مدیـرکل دفتـر بیماری های غیـر واگیـر وزارت بهداشـت، ادامه داد: 
برنامه های پیشـگیری وزارت بهداشـت از بیماری های تنفسـی در 
حـال اجراسـت و در سـطح کان بـا همـکاری هـای بین بخشـی 
میتـوان جهـت گیـری برنامـه هـا را بـه سـمتی بـرد که بـا کاهش 

مـواردی همچـون آلودگـی هـوا ، کاهش بیمـاری های تنفسـی را 
فراهـم کنیم.

کوشـا گفـت: 4 درصد بـار بیمـاری ها در دنیـا مربوط به مشـکات 
تنفسـی اسـت. ایـن بیمـاری هـا ۷درصـد مـرگ هـا را در جهـان 

تشـکیل مـی دهد.
وی افـزود: 4 اقدام اساسـی برای مهار آسـم و بیماری های تنفسـی 
افزایـش دانـش همگانـی، افزایـش همـکاری هـای بین بخشـی، 
ایجاد نظام ثبت و مراقبت و اسـتاندارد سـازی خدمات تشـخیصی و 

درمانـی و مراقبتی اسـت.
مدیـرکل دفتـر بیماری هـای غیرواگیـر وزارت بهداشـت بر کاهش 
مصـرف دخانیـات و قلیـان تاکید کـرد و گفـت: افزایـش مالیات بر 
دخانیـات و نظـارت بـر مراکـز توزیـع و مصرف قلیـان مـی تواند در 

ایـن روند تاثیر بسـزایی بگـذارد.

در همایش روز جهانی آسم عنوان شد؛

شیوع ۱۰ درصدی آسم در کودکان و نوجوانان ایرانی

معاون فنی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

کاهش ۶ درصدی آمار 
سزارین در کشور

ــی وزارت  ــات بالین ــی خدم ــتانی و تعال ــت بیمارس ــر مدیری ــرکل دفت مدی
ــدن  ــگان ش ــامت و رای ــول س ــرح تح ــرای ط ــا اج ــت: ب ــت، گف بهداش
زایمــان طبیعــی در کشــور، آمــار ســزارین ۶ درصــد کاهــش یافتــه اســت 
دکتــر علــی ماهــر ضمــن اشــاره بــه ســالگرد اجرایــی شــدن طــرح تحول 
ــن  ــق تری ــی از موف ــرح یک ــن ط ــزود: ای ــده اف ــای آین ــامت در روزه س

طــرح هــای دولــت یازدهــم اســت.
وی بابیــان اینکــه در راســتای برنامــه تحــول ســامت و ترویــج زایمــان 
ــته  ــش بس ــت پوش ــر تح ــون نف ــدن آن، 1.5  میلی ــگان ش ــی و رای طبیع
زایمــان طبیعــی قــرار گرفتــه انــد، گفــت: در ایــن راســتا، انجــام ســزارین 

ــزان ۶ درصــد در کشــور  کاهــش یافــت. ــه می ب
ــان  ــات زایم ــدگان خدم ــه دهن ــدگان  و ارائ ــازی گیرن ــد س ــر، توانمن ماه
طبیعــی را از اقدامــات وزارت بهداشــت در طرح تحــول ســامت بیــان کــرد 
و افــزود: در کاس هــای آمادگــی زایمــان 500 هــزار نفــر شــرکت کردنــد 

و از خدمــات فیزیولوژیــک زایمــان اســتفاده کردنــد.
ــژه  ــی وی ــوزی بالین ــارت آم ــای مه ــزاری دوره ه ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
اعضــا هیــات علمــی زنــان گفــت: یکــی از معضــات در ابتــدای اجــرای 
طــرح تحــول ســامت، عــدم مهــارت کافــی متخصصــان زنــان در زمینــه 

زایمــان طبیعــی بــود.
ــه  ــه تهی ــاره ب ــا اش ــت ب ــان  وزارت بهداش ــت درم ــی معاون ــاون فن مع
ــتای  ــره در راس ــک نف ــی ت ــای زایمان ــوک ه ــاد بل ــا و ایج ــاخت ه زیرس
تکریــم مــادران بــاردار و  ایجــاد محیــط ایمــن بــرای مــادر افــزود: درحــال 
حاضــر LDR 1400 بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و بــه همیــن منظور 
ــن مراکــز را  ــن کشــورهایی هســتیم کــه توانســتیم ای یکــی از معدودتری

ــم. گســترش دهی
وی ادامــه داد: ترویــج زایمــان طبیعــی بــه نوعــی تغییــر نگــرش فرهنگی 

جامعــه و تغییــر نگــرش در افــراد اســت اســت ، بنابرایــن زمانبــر اســت.
ــل  ــدوق جمعیــت مل ــا صن ــه همــکاری هــای وزارت بهداشــت ب ماهــر ب
ــاره  ــی اش ــان طبیع ــه زایم ــت در زمین ــی بهداش ــازمان جهان ــد و س متح
ــی  ــان طبیع ــوزه زایم ــات در ح ــت خدم ــا کیفی ــرای ارتق ــت: ب ــرد و گف ک
دســتورالعمل کیفیــت خدمــات در بخــش زایمــان را تدویــن  و ابــاغ کــرده 

ــم. ای
وی در پایــان افــزود: همچنیــن در حــوزه اعتبــار بخشــی کــه کمــک بــه 
ارتقــا خدمــات مامایــی مــی کنــد از همــکاران  مامــا نیــز کمــک گرفتــه 

شــده اســت.

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

نوسازی ۲۸مرکز درمان ناباروری در کشور
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه 
درمــان  هزینه هــای  ۸5درصــد 
نابــاروری در قالــب طــرح تحــول 
ســامت پوشــش داده می شــود، 
گفــت: اولیــن بیمارســتان تخصصــی 
زنــان بــا ظرفیــت 500تخــت در 

می شــود.  راه انــدازی  کشــور 
ــاره  ــا اش ــمی ب ــر سیدحسن هاش دکت
ــارور در  ــون زوج ناب ــه وجــود 3 میلی ب
کشــور، گفــت: 15 درصــد ازدواج هــا 
بانابــاروری  همــراه  کشــور  در 
ــای  ــده زوج ه ــکل عم ــت و مش اس
ــان  ــاالی درم ــای ب ــارور هزینه ه ناب

ــت. ــاروری اس ناب
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ــه  ــاروری ب ــای ناب 50 درصــد درمانه
دلیــل عــدم حمایــت از ایــن بیمــاری 

ــاروری در مناطــق محــروم کشــور راه  ــان ناب ــروز 15 مرکــز درم ، در دولتهــای گذشــته متوقــف می شــد، گفــت: ام
انــدازی شــده اســت و همچنیــن 2۸ مرکــز درمــان نابــاروری در راســتای برنامــه تحــول ســامت، تجهیــز و نوســازی 

شــده اند.
هاشــمی افــزود: در همیــن راســتا ۸5 درصــد هزینه هــای درمــان نابــاروری در قالــب طــرح تحــول ســامت حمایت و 

پوشــش داده شــده اســت کــه البتــه الزم اســت در ایــن زمینــه بیمه هــا حمایــت کامــل کننــد.
ــد کــرد و گفــت: یکــی از  ــاروری تاکی ــزوم ورود بیمه هــا و حمایــت کامــل آنهــا در درمــان ناب ــر ل ــر بهداشــت ب وزی
پســندیده ترین اقدامــات بــرای تحقــق و اجرایــی کــردن سیاســت های کلــی جمعیــت اباغــی از ســوی مقــام معظــم 

رهبــری، حمایــت از درمــان زوجهــای نابــارور و کاهــش هزینه هــا اســت .
هاشــمی بابیــان اینکــه تجهیــز و نوســازی و راه انــدازی مراکــز درمــان نابــاروری حــدود ۹0 میلیــارد تومــان هزینــه 

داشــته اســت افــزود: راه انــدازی و تجهیــز ایــن مراکــز در راســتای درمــان نابــاروری اســت .
وزیــر بهداشــت همچنیــن رایــگان شــدن زایمــان طبیعــی و ایجــاد 1۸00 بلــوک ویــژه زایمــان در کشــور را از دیگــر 

اقدامــات وزارت بهداشــت در قالــب برنامــه تحــول ســامت و در راســتای سیاســت های جمعیتــی عنــوان کــرد.
هاشــمی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در گذشــته ضریــب اشــغال بیمارســتان کمالــی نســبت بــه وجــود تخت هــا بیشــتر 
بــوده اســت افــزود: در گذشــته ایــن بیمارســتان حــدود 13۸ تخــت داشــت و ضریــب اشــغال آن 12۹ درصــد بــود کــه 

نشــان مــی داد کــه بیــش از 100 درصــد ظرفیــت خــود زایمــان داشــته اســت.
ــا ظرفیــت 500 تخــت در کشــور  ــان ب وزیــر بهداشــت در ادامــه از راه انــدازی اولیــن بیمارســتان تخصصــی زن
تــا قبــل از پایــان دولــت یازدهــم خبــر داد و در پایــان گفــت: در ایــن دولــت در اســتان البــرز تعــداد تختهــای 
ــه 2 هــزار تخــت  ــا ۶50 تخــت ب ــم و از حــدود۶00 ت ــزاش دادی ــر اف ــه گذشــته 3 براب بیمارســتانی را نســبت ب

رســانده ایم.
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ن مـــــــا ر د

دبیــر علمــی کنگــره بین المللــی نورولــوژی و الکتروفیزیولــوژی 
بالینــی ایــران در مــورد مصــرف خودســرانه مصــرف دارو بــرای 
ــد  ــئله می توان ــن مس ــت: ای ــدار داد و گف ــرن هش ــان میگ درم

ســبب بــروز ســکته مغــزی شــود. 
ــردرد  ــواع س ــا ان ــاط ب ــی در ارتب ــن حبیب ــید امیرحس ــر س دکت
اظهارداشــت: ســردردهای اولیــه ســردردهای هســتند کــه علت 
ــه علــت خاصــی مثــل  ــد، امــا ســردردهای ثانوی خاصــی ندارن
خــون ریــزی مغــزی، تومورهــای مغــزی وعفونت هــای مغــزی 

دارنــد و ســردرد ثانویــه علتــی بــرای یــک بیمــاری اســت.
وی در مــورد ســردردهای خطرنــاک گفــت: ســردردهای 
صبحگاهــی یــا ســردردهای کــه عامــت پرچــم قرمــز را دارند 
یعنــی فــرد اول اســتفراغ کنــد و بعــد ســردردش شــروع و یــک 
ــا الگــوی ســردرد عــوض شــود  ــدن ضعیــف شــود ی طــرف ب
یا همــرا بــا دوبینــی باشــد خطرنــاک اســت؛ البتــه ســردردهای 

افــراد مســن نیــز جــزء ســردردهای خطرنــاک اســت.
دبیــر علمــی کنگــره بین المللــی نورولــوژی و الکتروفیزیولــوژی 
ــوع  ــرد:2 ن ــح ک ــرن تصری ــواع میگ ــورد ان ــران در م ــی ای بالین
میگــرن داریــم کــه نــوع اول بــدون پیــش درآمــد بــوده یعنــی 
شــروع ســردرد بــدون عامــت و نشــانه ای از قبــل و نــوع دوم با 
پیــش درآمــد یعنــی فــرد پیــش از شــروع ســردرد بــا عائمــی 

از قبیــل ســرگیجه، بــوی خــاص، دیــدن جرقــه وغیــره همــراه 
ــود. ــد از آن ســردرش شــروع می ش شــده و بع

ــای  ــه میگرن ه ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس حبیب
ــد  ــش از رون ــه بی ــی ک ــت: میگرن های ــتند، گف ــاک هس خطرن
ــردرد  ــاعت طــول بکشــد و س ــی بیشــتر از ۷2 س ــول یعن معم
پیچیــده شــده باشــد و بیــش از 14 روز علیرغــم درمــان طــول 

ــه شــود. ــد جــدی گرفت ــاک اســت و بای بکشــد، خطرن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه داروهــای میگــرن خطرنــاک بــوده و 
مــردم بایــد از مصــرف خودســرانه آنهــا جــدا خــودداری کننــد، 
گفــت: یــک ســری دارو کــه مــردم به صــورت عمــده و فــراوان 

ــب  ــه موج ــرا ک ــوده چ ــاک ب ــیار خطرن ــد بس مصــرف می کنن
ــز می شــوند. ــروق مغ ــگ شــدن ع تن

ایــن فــوق تخصــص اختــاالت حرکتــی اضافــه کــرد: داروهــا 
بافاصلــه درد را خــوب می کننــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
شــانس خــون رســانی بــه مغــز را کــم می کننــد و بیــش از آن 
کــه میگــرن خطرنــاک باشــد داروهــای مصرفــی آن خطرنــاک 
هســتند و میگــرن معمــواًل بــاالی ۹5 الــی ۹۸ درصــد خطرناک 

نیســت.
ــن  ــرن ای ــرد: یکــی از مکانیســم های میگ ــح ک ــی تصری حبیب
ــی  ــار داروی ــر بیم ــود و اگ ــگ می ش ــز تن ــه رگ مغ ــت ک اس
ــکته  ــال س ــد احتم ــگ کن ــز را تن ــه رگ مغ ــد ک ــرف کن مص
مغــزی بیشــتر می شــود؛ بنابرایــن انتخــاب دارو و اینکــه از چــه 
داروهــای در چــه ســنی نبایــد اســتفاده کــرد بــه خصــوص در 
میگرن هــای بــا پیــش درآمــد ذکــر شــده، بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.
ــای  ــم توموره ــی از عائ ــردرد یک ــرد: س ــان ک ــر نش وی خاط
ــه ســردرد  ــردی ک ــر ف ــت ه ــد گف ــا نمی توان ــزی اســت ام مغ
ــت  ــزی اس ــور مغ ــده، توم ــتعد کنن ــرد مس ــرن می گی و میگ
همچنیــن افــراد در صــورت داشــتن عائــم زنــگ خطــر بایــد 
ــور باشــد. ــادا توم ــا مب ــد ت ــه و بررســی کنن آن را جــدی گرفت

وزیــر بهداشــت با بیــان اینکــه حیف اســت پزشــکانی را کــه در 
عرصــه هــای تخصصــی مــی توانند بســیار موفــق باشــند، وادار 
بــه کارهــای مدیریتــی کنیــم، بــر اســتفاده از افــراد غیرپزشــک 

در مدیریــت بیمارســتان هــا تاکیــد کرد. 
دکتــر ســید حســن هاشــمی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر 
ــامت،  ــت س ــته مدیری ــان رش ــارغ التحصی ــغلی ف ــده ش آین
ــت  ــا دس ــتر کاره ــنتی بیش ــور س ــه ط ــفانه ب ــت: متاس گف
پزشــکان بــوده و بایــد اعتــراف کنــم در ایــن دوره چهــار 
معاونــت از وزارت بهداشــت را غیــر پزشــک انتخــاب کردیم که 
موفــق عمــل کردنــد و ایــن بــه معنــی ایــن نیســت کــه بایــد 
خــود را از مدیــران شایســته در حــوزه پزشــکی محــروم کنیــم.
ــای  ــه ه ــه در عرص ــکانی را ک ــت پزش ــف اس ــزود: حی وی اف
تخصصــی مــی تواننــد بســیار موفــق باشــند، وادار بــه کارهــای 
مدیریتــی کنیــم. مثــا آنهــا را بــرای مدیریــت بیمارســتان هــا 
انتخــاب کنیــم، در حالــی کــه دانشــجوی مدیریت بیمارســتانی 

تربیــت مــی کنیــم.
ــر  ــراد غی ــدی از اف ــد در دوره بع ــه بای ــان اینک ــا بی ــمی ب هاش
ــه بخــش  ــادآور شــد: البت ــتفاده بیشــتری شــود، ی پزشــک اس
اعظــم آمــوزش هــای رشــته مدیریــت بیمارســتانی تئوریــک 
اســت. لــذا آمــوزش هــای ایــن افــراد بایــد بــا آمــوزش هــای 
عملــی همــراه شــود، تــا بــه تدریــج وارد شــغل هــای مدیریتــی 

ــوند. ش
وزیــر بهداشــت با بیــان اینکــه اهتمــام دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــان  ــارغ التحصی ــجویان و ف ــت دانش ــر تربی ــی ب ــیراز مبن ش
رشــته مدیریــت ســامت قابــل تقدیــر اســت، ادامــه داد: امیــد 
ــت  ــنه هم ــن روش حس ــر برای ــا نی ــگاه ه ــایر دانش ــت، س اس
کننــد و از تخصــص هــای مختلــف مدیریتــی اســتفاده کننــد.
ــای  ــته ه ــت رش ــترش فعالی ــط و گس ــوص بس وی در خص
ــد  ــا بای ــته ه ــن رش ــت: ای ــامت، گف ــه س ــی در حیط مدیریت
توســط معاونــت توســعه کــه مســئولیت منابــع نیــروی انســانی 

را داشــته گســترش پیــدا کنــد. چراکــه بودجــه هــا اعــم از درآمد 
و هزینــه نیــز در آن بخــش کنتــرل مــی  شــود، لــذا بایــد ایــن 
افــراد را توانمنــد کــرده تــا از ســویی جایگزیــن مدیریــت هــای 
کــم تــوان کنــد و از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت، کاربــرد 

ــه اســت. ــه صرف ــرون ب ــران غیرپزشــک مق مدی
هاشــمی افــزود: وقتــی یــک جــراح برجســته را مدیــر 
ــرا  ــود. زی ــی ش ــخت م ــرایط س ــم، ش ــی کنی ــتانی م بیمارس
همــان جــراح هــا در رشــته هــای مختلــف مــی تواننــد تحــت 
نظــر یــک مدیــر باشــند و این مســیری اســت کــه در بســیاری 
ــل  ــوب حاص ــه خ ــته و نتیج ــان داش ــا جری ــورهای دنی از کش

ــت. ــده اس ش
ــر  ــی ب ــگاری مبن ــئوال خبرن ــه س ــخ ب ــر بهداشــت در پاس وزی
اینکــه اکثــر بیمــاران در طــرح تحــول نظــام ســامت از ســطح 
رضایتمنــدی باالیــی برخــوردار بودنــد، امــا بیماران توانبخشــی 
در ایــن طــرح دیــده نشــدند، گفــت: توانبخشــی نیــازی اســت 
ــده نشــده و  ــران در حــوزه ســامت دی کــه در طــول تاریــخ ای

ــا  ــد. مث ــادی دارن ــاری هــای زی ــت گرفت ــن باب پزشــکان از ای
ــرای دیســک کمــر، شــنوایی، ارتوپــدی و ســایر  ــی کــه ب زمان
بیماریهــا یــک عمــل جراحــی انجــام مــی شــود، تــازه شــروع 
ماجــرا اســت چرا کــه جراحــی بــا اقدامــات توانبخشــی پروســه 
ــع  ــاند و در واق ــی رس ــرانجام م ــه س ــت ب ــا موفقی ــود را ب خ

توانبخشــی حلقــه مفقــوده خدمــات درمانــی اســت.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر مســئولیت توانبخشــی 
ــن موضــوع  ــف ای ــزود: مخال ــا ســازمان بهزیســتی اســت، اف ب
ــادی  ــترک زی ــات مش ــم، اقدام ــاد داری ــه اعتق ــتیم. چراک هس
مثــا در حــوزه ســالمندان، معلــوالن و ناتوانــی هــای جســمی 
و ذهنــی داریــم کــه دانــش آن در وزارت بهداشــت اســت و تنها 

حمایــت آن مــی توانــد از ســوی وزارت رفــاه باشــد.
وزیــر بهداشــت در پایــان گفــت: عاقــه منــد بودیــم کــه هال 
احمــر و بنیــاد شــهید نیــز در ایــن زمینــه بــه کمــک بیاینــد که 
البتــه اقدامــات بنیادشــهید قابــل تقدیــر اســت و۶ بیمارســتان را 

تاکنــون آمــاده کــرده انــد.

احتمال بروز سکته مغزی با مصرف خودسرانه  داروهای ضدمیگرن

وزیر بهداشت تاکید کرد؛

مدیریت بیمارستان ها باید به افراد غیرپزشک واگذار شود
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ن مـــــــا ر د

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو؛

تبلیغات و فروش محصوالت 
ماهواره ای جرم است

مدیــرکل دفتــر بازرســی پاســخگویی بــه شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غذا و 
دارو، بــه دســت انــدرکاران تبلیغــات و فــروش محصــوالت ماهــواره ای بــه دلیــل 

جــرم دخالــت در درمــان هشــدار داد. 
دکتــر شــهریار اســامی تبــار بــا بیــان اینکــه گرایــش بــه زیبایــی انــدام و چهــره  
بطــور چشــمگیری در جامعــه افزایــش یافتــه اســت، اظهــار داشــت: ایــن موضــوع 
تحــت عنــوان »جامعــه شناســی بــدن« نیــاز بــه واکاوی جــدی از ســوی دســت 

انــدرکاران فرهنگــی اســت.
ــامت  ــوالت س ــان محص ــدگان و مبلغ ــن کنن ــندگان، تامی ــه داد: فروش وی ادام
غیــر مجــاز و ماهــواره ای کــه از شــرایط ایجــاد شــده در جامعــه سوءاســتفاده مــی 
ــد؛ بایــد  ــا تجــارت ناپــاک خــود ســعی در تهدیــد ســامت جامعــه دارن کننــد و ب
بداننــد کــه اقدامــات آنهــا از منظــر قانونــی دخالــت در بحــث درمــان محســوب 

شــده و بــه عنــوان جــرم تلقــی مــی شــود.
ــف  ــون تعری ــه قان ــی ک ــراد ذی صاح ــز اف ــه ج ــرد: ب ــه ک ــار اضاف ــامی تب اس
ــه  ــد، ارائ ــی را تولی ــدارد محصول ــچ کــس حــق ن ــارج از چارچــوب هی ــرده و خ ک
ــات محصــوالت ســامت در  ــن منظــور تبلیغ ــه همی ــذا ب ــد ل ــغ نمای ــی تبلی و حت

ــی اســت. ــر قانون ــال غی ــن اعم ــق چنی ــه مصادی ــواره از جمل ماه
ــرای رســیدن اهــداف خــود  ــه ب ــد ک ــد بدانن ــردم بای ــه اینکــه م ــا اشــاره ب وی ب
ــر روشــی و از  ــا ه ــد ب ــد نبای ــد باش ــی توان ــم م ــری ه ــی ظاه ــان زیبای ــه هم ک
ــه آدرس  ــد، گفــت: چــه بســیار مــواردی کــه اعتمــاد ب ــدام نماین هــر طریقــی اق
ــد  ــی پدی ــل جبران ــر قاب ــواره ای مشــکات غی ــای ماه ــبکه ه ــتباه  ش ــای اش ه

ــت آورده اس
ــن  ــر ای ــواره ای بیانگ ــای ماه ــام اینکــه رصــد شــبکه ه ــا  اع ــار ب اســامی تب
ــزی  ــه ری ــاری برنام ــده در مج ــال ش ــای کان اعم ــت ه ــا سیاس ــه ب ــت ک اس
ــیاری  ــه بس ــی ب ــدگان داخل ــای تولیدکنن ــاش ه ــذا و دارو و ت ــازمان غ ــل س مث
از نیازهــای مــردم در کشــور پاســخ داده شــده اســت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه 
در مقولــه هایــی مثــل چاقــی، الغــری، پوســت و مــو بــه عنــوان خواســته هــای 
بیشــتر مــردم، قبــل تــر در شــبکه های ماهــواره مــورد رجــوع بــود در حــال حاضر 
از رونــق افتــاده اســت؛ امــا کمــاکان تبلیــغ برخــی فــرآورده هــا مثــل داروهــای 
ــل  ــز راه ح ــا نی ــرای آنه ــم ب ــه امیدواری ــی اســت ک ــود باق ــوت خ ــه ق جنســی ب

ــی اندیشــیده شــود. های
ــازمان  ــی س ــور حقوق ــکایات و ام ــه ش ــخگویی ب ــی پاس ــر بازرس ــر کل دفت مدی
غــذا و دارو، عنــوان داشــت: فــرآورده هــای ســامت کــه در ماهــواره تبلیــغ مــی 
شــود قطعــا تقلبــی و قاچــاق هســتند کــه اگــر اینطــور نبــود مــورد تاییــد مجامــع 

ــد. ــازار می ش ــی وارد ب ــت و از راه قانون ــی گرف ــرار م پزشــکی کشــور ق
وی در پایــان از مــردم خواســت در تهیــه داروهــا و فــرآورده هــای ســامت کــه 
ــته  ــه خواس ــل ب ــرای نی ــند و ب ــته باش ــتری داش ــت بیش ــد دق ــتفاده می کنن اس

ــد. ــن کنن ــح و مطمئ ــای صحی ــود از روش ه ــای خ ه

رئیس اداره کنترل ماالریا عنوان کرد؛

کمتر از ۱۰۰ مورد ابتال به ماالریا در ایران
رئیــس اداره کنتــرل ماالریــا مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت گفــت: تعــداد مــوارد 
ــان ســال ۹5  ــر از 100 مــورد در پای ــه کمت ــا در 5 ســال گذشــته از حــدود ۸ هــزار مــورد ب بومــی ماالری

کاهــش یافتــه اســت. 
دکتــر احمــد رئیســی، اظهــار داشــت: هــر ســاله در دنیــا 25 آوریــل مصــادف بــا 5 اردیبهشــت بــه عنــوان 
روز جهانــی ماالریــا شــناخته مــی شــود و ایــن بیمــاری هنــوز یکــی از مهمتریــن علــل مــرگ و میــر در 

بعضــی از کشــورهای در حــال توســعه اســت.
ــا گــزارش مــی شــود و حــدود 3  ــا در ۹۹ کشــور دنی ــزود: در حــال حاضــر وجــود بیمــاری ماالری وی اف

میلیــارد و 300 میلیــون نفــر در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار دارنــد.
رئیسـی با بیان اینکه بر اسـاس آخرین تخمین سـازمان جهانی بهداشـت در سـال 2015، تعـداد مبتایان 
بـه ماالریـا در دنیا حـدود 214 میلیون نفـر بوده اند، خاطرنشـان کرد: بیمـاری ماالریا تا کنـون باعث مرگ 

43۸ هـزار نفر در دنیا شـده کـه 30۶ هزار نفـر از آنها، کودکان کمتر از 5 سـال بـوده اند.
رئیس اداره کنترل ماالریا وزارت بهداشت منبع اولیه ورود ماالریا به ایران را همسایه های شرقی کشور به ویژه 
پاکستان عنوان کرد و گفت: موارد ثانوی بیماری ماالریا از طریق نیش پشه به دیگران منتقل می شود و هنوز 

هم در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مواردی از آن مشاهده می شود.
ــا یــاد کــرد و  ــاردار بــه عنــوان گــروه هــای در معــرض خطــر بیمــاری ماالری ــان ب وی از کــودکان و زن
افــزود: در مناطــق پــر خطــر، اســتفاده از پشــه بندهــای آغشــته بــه حشــره کــش ســاخته شــده از جنــس 

مرغــوب و پایــدار، باعــث پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری مــی شــود.

تشخیص و درمان رایگان ماالریا در مراکز بهداشتی و درمانی
بــه گفتــه رئیســی، تشــخیص و درمــان بیمــاری ماالریــا هماننــد ســایر بیمــاری هــای واگیــر، در تمــام 

واحدهــای بهداشــتی درمانــی شــهری و روســتایی بــه طــور رایــگان انجــام مــی شــود.
رئیــس اداره کنتــرل ماالریــا وزارت بهداشــت اظهــار داشــت: در ســال هــای اخیــر، انتقــال محلــی ماالریا 
در 11 شهرســتان کشــور گــزارش شــده کــه اکثــر ایــن شهرســتان هــا مربــوط بــه اســتان سیســتان و 

بلوچســتان اســت.

تصویب برنامه حذف ماالریا در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
رییــس اداره کنتــرل ماالریــای وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه تصویــب برنامــه حــذف ماالریــا در شــورای 
ــا اجــرای برنامــه هــای پیشــگیرانه، ایــران بــه  عالــی ســامت و امنیــت غذایــی در ســال ۸۹، گفــت: ب

عنــوان یکــی از کشــورهای موفــق و پیشــرو در جهــان در زمینــه حــذف ماالریــا مطــرح اســت.

سال گذشته هیچ موردی از مرگ بر اثر ماالریا گزارش و ثبت نشد
رئیسـی یادآور شـد: بر اسـاس آخرین گزارش های دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور، تعداد موارد بومی 
ماالریـا در 5 سـال گذشـته از حـدود ۸ هزار مورد بـه کمتـر از 100 مورد در پایان سـال ۹5 کاهـش یافته و 

در سـال گذشـته هیچ موردی از مـرگ مردم ایـران بر اثر بیمـاری ماالریا، ثبت و گزارش نشـده اسـت.

مراحل انتقال ماالریا به بدن
رئیســی گفــت: پــس از گــزش پشــه آنوفــل مــاده و انجــام خونخــواری از فــرد بیمــار، انــگل ماالریــا وارد 
بــدن پشــه مــی شــود و پــس از تکثیر، بــه دنبال گــزش فــرد ســالم، تعــدادی انــگل ماالریا)اســپروزوئیت( 
همــراه بــا بــزاق، وارد جریــان خــون فــرد مــی شــود. پــس از ورود انــگل ماالریــا بــه بــدن انســان، مرحله 
نســجی اولیــه در کبــد و چرخــه شــیزوگونی خونــی آغــاز مــی شــود و بــه حــدی مــی رســد کــه تــب و 

لــرز و ســایر نشــانه هــای بالینــی، ایجــاد مــی شــود.
وی در خصــوص نشــانه هــای بیمــاری ماالریــا، افــزود: ایــن بیمــاری در ابتــدا بــا نشــانه هــای مقدماتــی 
نظیــر خســتگی، احســاس درد در عضــات، ســر درد، تهــوع و اســتفراغ، تــب و لرزهــای خفیــف و درد در 
ناحیــه کمــر ظاهــر مــی شــود و عائــم اولیــه آن ممکــن اســت بــا برخــی بیمــاری هــای ویروســی و 

آنفلوآنــزا اشــتباه گرفتــه شــود.

روش های مبارزه با ماالریا
رئیــس اداره کنتــرل ماالریــا وزارت بهداشــت بــه تشــریح روش هــای مبــارزه بــا الرو)مرحلــه نابالغ( پشــه 
ناقــل ماالریــا پرداخــت و گفــت: روش بهســازی محیــط، مبــارزه مکانیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی از 
جملــه روش هــای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری اســت. بــه عنــوان نمونــه مبــارزه مکانیکــی شــامل پــر کردن 

گــودال هــا و آبگیرهــا، زه کشــی و خشــکاندن منابــع آبــی غیــر قابــل اســتفاده اســت.
وی در پایــان از روش مبــارزه شــیمیایی بــا ماالریــا بــه عنــوان آســان تریــن و موثرتریــن روش مبــارزه بــا 
ایــن بیمــاری یــاد کــرد و افــزود: خاصیــت حشــره کشــی مــواد شــیمیایی بــه عوامــل متعــددی از جملــه 

نــوع فرموالســیون، نــوع ناقــل، وضعیــت آب و هوایــی منطقــه و ... بســتگی دارد.
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ن مـــــــا ر د

ــاون درمــان وزارت بهداشــت، گفــت: طــی یــک پژوهــش  مع
ــو  ــم و تابل ــا 145 آیت ــا ب ــی بیمارســتان ه ــت ایمن ــی وضعی مل
ــد  ــی ده ــه نشــان م ــد ک ــوادث بررســی ش ــر ح ــر در براب خط

ــی مناســب نیســت.  ــا خیل ــت م وضعی
دکتـر محمد آقاجانـی با بیـان اینکه حـوادث و بایـا در مجموع 
کشـور هـای جهان یکـی از چالـش هـای عمده نظام سـامت 
میـر،  و  مـرگ  باعـث  ایـن موضـوع سـالیانه  اسـت، گفـت: 
مصدومیـت و معلولیت میلیون ها  نفر می شـود و بشـریت ناچار 
اسـت حجم زیادی از منابـع دنیا من جمله سـامت را اختصاص 
بـه آن بدهد، همچنیـن از آنجایی که در حـوادث و بایا جمعیت 
مولـد و جـوان بسـیار درگیر ایـن موضوع مـی شـود از این حیث 

هـم توجه بیشـتری مـی طلبد.  
معــاون وزیــر بهداشــت بــا اعــام اینکــه خوشــبختانه در طــی 
ــرای  ــوزه ســامت ب ــده در ح ــد کار عم ــر چن ــای اخی ســال ه
ــت:  ــت، گف ــده اس ــام ش ــی از آن انج ــرات ناش ــا و خط بای
ــه  ــن منظــور تهی ــزاری بدی ــرم اف ــن، و ن »نقشــه خطــر« تدوی
شــده کــه مــی تــوان مشــخص کــرد در هــر شــهر و هــر نقطه 
ای از کشــور چــه نــوع خطــرات و بایایــی ممکــن اســت اتفاق 
بیفتــد و در گذشــته اتفــاق افتــاده و در هــر منطقــه ای بایســتی 

چــه آمادگــی هایــی را ایجــاد کننــد.
وی بحــث آمــوزش را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در 
ــه مطــرح کــرد و افــزود: در ســطوح مختلــف نظــام  ایــن زمین
ســامت آموزش بــرای مدیــران، کارشناســان، سیاســتگذاران و 
ارائــه دهنــدگان خدمــات انجــام شــده کــه در مواجــه بایــا چــه 

ــد. ــد انجــام دهن ــی را بای اقدامات
آقاجانی از سـطح بندی خطرات سـامت خبـر داد و گفت: اینکه 
مـا بتوانیـم خطرات را سـطح بندی کنیـم و نوع و سـطح مداخله 
را تنظیـم بکنیـم بسـیار اهمیـت دارد و بدانیم هر مشـکل در چه 
سـطحی نیـاز بـه مداخلـه دارد و چـه مقـدار پتانسـیل سـامت 

کشـور باید بـه پـای کار بیاید هم انجام شـده اسـت.
ــوادث و  ــخ ح ــی پاس ــوب مل ــار چ ــت دانســتن چ ــا اهمی وی ب

ــان کــرد: نظــام  ــر داد و بی ــا، از تدویــن ایــن چارچــوب خب بای
ســامت بایــد بتوانــد در ایــن موقعیــت پاســخ مناســب را از خود 
نشــان بدهــد، ایــن چارچــوب ملــی پــس از تدویــن به دانشــگاه 
هــای کشــور ابــاغ شــد تــا بداننــد کــه حــوزه ســامت پاســخ 
مناســب چــه از نظــر نــوع زمــان بنــدی و چــه بــه لحــاظ نــوع 

اقدامــات بــه چــه صــورت انجــام بدهنــد.

سیاست های عمرانی پیوست خطر داشته باشند
معـاون درمـان وزارت بهداشـت با اشـاره بـه اینکه کشـور ایران 
بـا بایـا و مخاطـرات زیـادی مواجه اسـت گفـت: مـا همچنان 
کارهـای زیـادی در پیش داریم بـرای اینکه بتوانیم به درسـتی و 
متناسـب با این خطرات واکنش مناسـب را نشـان دهیم. یکی از 
آن اقدامـات که بایـد در آینده در سـطوح مختلف مد نظر باشـد، 
سیاسـت های اسـت که در کشـور اتخاذ مـی گردد، پـروژه های 
عمرانـی کـه تصویـب و اجـرا مـی کنیم بایسـتی پیوسـت خطر 
داشـته باشـد یعنی باید مشـخص باشـدکه در هر نقطه از کشور 
چـه بایایـی ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد و در آن پـروژه عمرانی 
و سـرمایه گـذاری بایـد پیوسـت خطـر لحـاظ شـود تا سـرمایه 
گـذاری از بیـن نـرود و در زمـان حادثه به خوبی اسـتفاده بشـود 
و از اینکـه خود آن سـرمایه گـذاری خطر جدیـدی را ایجاد بکند 

اجتناب شـود.
وی پایـش خطـرات را نیز حائز اهمیت دانسـت و افزود: بایسـتی 
به طـور مـداوم این پایش اتفـاق بیفتـد و افزایش آمادگـی مردم 
و نظام سـامت بـرای مقابله با بحـران ها که همچنـان نیازمند 

برنامه ها و اقدامات گسـترده و مسـتمر اسـت اتفـاق بیفتد.
آقاجانــی تاکیــد کــرد: اگــر مــا بــه بایــا فکــر نکنیــم و آن را در 
دســتور کار نداشــته باشــیم قــدر مســلم در روز حادثــه نخواهیــم 

توانســت واکنــش مناســب نشــان دهیــم.
معــاون وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه روزگاری بیمــاری 
ــودکان  ــرای ک ــزرگ ب ــد ب ــا تهدی ــور م ــی در کش ــای عفون ه
ــه  ــورد توج ــی م ــرا خیل ــه اخی ــی ک ــزود: یکــی از نکات ــود، اف ب

قــرار گرفتــه بحــث کارگــروه کــودک و نوجــوان اســت، امــروز 
ــودکان و  ــرگ ک ــت م ــن عل ــا باالتری ــور م ــفانه در کش متاس
ــان را حــوادث تشــکیل مــی دهــد، پــس ضــرورت دارد  نوجوان
بــه طــور خــاص روی ایــن موضــوع تاکید بکنیــم، خوشــبختانه 
ایــن کارگــروه تشــکیل شــده و بــه عنــوان شــروع هفــت هــزار 
ــوت  ــن کار را پایل ــد، ای ــرار دادن ــوزش ق ــت آم ــودک را تح ک

ــد کــه انشــااهلل در کشــور توســعه پیــدا بکنــد. کردن
ــارج از  ــا خ ــه ه ــن برنام ــه بســیاری از ای ــرد: البت ــد ک وی تاکی
ــتگاه  ــکاری دس ــد هم ــت و نیازمن ــت اس ــوزه وزارت بهداش ح
هــای مختلفــی اســت خصوصــا مجلــس شــورای اســامی و 

ــت. ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام س
معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: بیمارســتان هــا عالــی تریــن 
خدمــات را در حــوزه ســامت ارائــه مــی کننــد و در مواقــع بروز 

بحــران و بایــا ملجــاء و پنــاه اصلــی مــردم هســتند.
ــی  ــرای بررس ــی ب ــش مل ــک پژوه ــی ی ــت: ط ــی گف آقاجان
وضعیــت ایمنــی بیمارســتان هــا بــا 145 آیتــم و تابلــو خطــر در 
برابــر حــوادث ترســیم شــد. وضعیــت مــا از ایــن حیــث خیلــی 
مناســب نیســت حــدود  20 در صــد در کشــور آمادگــی پاییــن 
را کســب کردنــد و حــدود ۸0 درصــد آمادگــی متوســط از همــه 
حیــث کســب کردنــد ایــن زنــگ خطــری کــه نشــان مــی دهد 
کارهــای صــورت گرفتــه بایــد بــا جدیــت ادامــه پیــدا بکنــد تــا 
ــه  ــاد ارائ ــن نه ــوان مهمتری ــه عن ــا را ب آمادگــی بیمارســتان ه
دهنــده خدمــات ســامت در موقــع بــروز بایــا بــاال ببریــم تــا 

بــه احســن وجــه بــه وظایــف خــود عمــل کننــد.

معاون درمان وزارت بهداشت؛

ایمنی بیمارستان ها در برابر خطرات مناسب نیست

عضــو هیــات مدیــره انجمــن علمــی شــنوایی شناســی ایــران 
ــان  ــان در درم ــی و ژن درم ــلول درمان ــر س ــه تأثی ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــایع تری ــنوایی از ش ــم ش ــت: ک ــنوایی، گف ــاالت ش اخت

ــت.  ــادرزادی اس ــاالت م اخت
دکتــر علــی قهرمانــی در ارتبــاط بــا اختــاالت شــنوایی، افزود: 
ناشــنوایی معلولیــت خامــوش نــام دارد و مطالعــات بیــن المللی 
ــر از  ــون نف ــی دهــد در ســال 200۸ حــدود 3۶0 میلی نشــان م
جمعیــت جهــان از اختــال شــنوایی حســی عصبــی متوســط تا 

شــدید رنــج مــی بردنــد.
ــا درآمــد  وی ادامــه داد: ۸0 درصــد ایــن افــراد در کشــورهای ب
پاییــن و متوســط زندگــی مــی کننــد. همچنین کــم شــنوایی از 
شــایع تریــن اختــاالت مــادرزادی اســت چرا کــه از هــر 1000 

تولــد زنــده 3 نــوزاد مبتــا بــه ایــن مشــکل خواهــد بــود.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن علمــی شــنوایی شناســی ایــران 
ــد  ــر 1000 تول ــتان از ه ــز اس ــا در مراک ــه داد: در کشــور م ادام
ــال شــنوایی متوســط  ــه اخت ــا ب ــوزاد مبت ــش از 4 ن ــده بی زن
بــه بــاال و 3 تــا 5 درصــد جمعیــت مــا مبتــا بــه ایــن ســطح از 

افــت شــنوایی هســتند.
ــم  ــوزاد ک ــزار ن ــا 5 ه ــاالنه 4 ت ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب قهرمان
ــنوایی  ــت ش ــت: اف ــود، گف ــی ش ــد م ــور متول ــنوا در کش ش
حســی عصبــی شــایع تریــن نــوع افــت شــنوایی اســت. ایــن 
اختــاالت بــا افزایــش ســن هــم شــدتش افزایــش مــی یابد و 

ــد. ــد ش ــزوده خواه ــان اف ــر تعدادش ــم ب ه
وی با اشـاره بـه اینکه سـروصدا، داروهای سـم گـوش، عفونت 
هـا، ترومـا و دیگر عوامـل بر افزایـش میزان و شـدت اختاالت 
شـنوایی حسـی عصبی مؤثر هسـتند، عنـوان کرد: کم شـنوایی 
در نـوزادان عامـل عـدم تکامـل رشـد شـناختی، زبـان، گفتار و 
اجتماعی شـده و در سـنین باالتر مشـکات آموزشی، تحصیلی 
و نیـز اشـتغال را به دنبال خواهد داشـت همچنین آثـار اقتصادی 

کم شـنوایی بسـیار زیانبار اسـت.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن علمــی شــنوایی شناســی تصریح 
ــاالت  ــرای اخت ــود ب ــا راه موج ــر تنه ــال حاض ــرد: در ح ک
شــنوایی حســی عصبــی اســتفاده از ســمعک و کاشــت حلــزون 
اســت کــه علیرغــم منافــع بســیاری کــه دارنــد از محدودیــت 

ــل  ــه ایــن روش هــا بســیار قاب ــد.  هزین هایــی هــم برخوردارن
توجــه بــوده و از طرفــی تولیــد ســمعک کمتــر از 10 درصــد نیاز 

جهانــی اســت.
ــا ظهــور روش هــای  ــر ب ــی افــزود: در ســال هــای اخی قهرمان
بیوتکنولوژیــک مثــل ســلول درمانــی و ژن درمانــی افــق هــای 
جدیــدی در درمــان اختــاالت شــنوایی حســی عصبی گشــوده 
شــده اســت. دســتیابی بــه چنیــن فنــاوری هــای ســطح باالیی 
ضمــن رفــع مشــکات مــردم از وابســتگی هــای آتــی در امــر 
درمــان ایــن اختــاالت و نیــز خــروج ارز از کشــور جلــو گیــری 

خواهــد کــرد.

عضو هیات مدیره انجمن شــنوایی شناسی ایران عنوان کرد؛

کم شنوایی از شایع ترین مشکالت مادرزادی
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ن مـــــــا ر د

ــب  ــدازی قط ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــدی ب ــص ارتوپ ــک متخص ی
ــدی  ــوع ارتوپ ــت: موض ــور، گف ــا در کش ــدی تروم ــای ارتوپ ه
ــرار  ــه ق ــورد توج ــران م ــان ای ــه جراح ــره جامع ــا در کنگ تروم

ــت.  ــه اس گرفت
دکتــر ذبیــح اهلل حســن زاده در ارتبــاط بــا اصلــی تریــن چالــش 
ــالیانه در  ــا س ــور م ــزود: در کش ــوادث، اف ــش ح ــور در بخ کش
حــوادث جــاده ای حــدود 20 هــزار نفــر جــان خــود را از دســت 
مــی دهنــد و 10 برابــر ایــن تعــداد، مصــدوم مــی شــوند و البتــه 
ترومــا تنهــا براثــر حــوادث جــاده ای نبــوده و حوادث محــل کار، 
منــزل و نــزاع ودرگیــری بــه دلیــل ناهنجــاری هــای اجتماعــی 

نیــز مــی توانــد ســبب بــروز ترومــا شــود.
ــه  ــات و ب ــان تصادف ــاالی مصدوم ــار ب ــان اینکــه آم ــا بی وی ب
ــور  ــد در کش ــده ان ــا ش ــار تروم ــه دچ ــرادی ک ــی اف ــور کل ط
بــاال اســت، ادامــه داد: ایــن موضــوع عــاوه بــر اینکــه بــرای 
سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور هزینــه بــر اســت ســبب از 

ــان مــی شــود. ــا مــرگ جوان ــه و ی ــراد جامع کارافتادگــی اف
ایــن متخصــص ارتوپــدی اضافــه کــرد: در ارتبــاط بــا موضــوع 
ترومــا نیــاز بــه انجــام اقدامــات گروهــی و تیمــی جهــت کمک 
ــراح  ــا ج ــال تنه ــور مث ــه ط ــتیم ب ــدگات هس ــیب دی ــه آس ب
ــد بلکــه پرســتار،  ــه بیمــار کمــک کن ــد ب ــدی نمــی توان ارتوپ
بهیــار و تیــم اتــاق عمــل نیــز در ایــن رابطــه ســهیم هســتند و 
ارتقــاء دانــش و آگاهــی آنهــا در کمــک بــه بیمــار بســیار موثــر 

اســت همچنیــن این مســئله ســبب شــده بیمــار از درمــان خود 
نتیجــه بهتــری گرفتــه و از ســامتی بیشــتر بهرمنــد شــود.

ایــن متخصــص ارتوپــدی بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در کنگره 
ــتاران  ــه پرس ــاص ب ــک روز اختص ــران ی ــان ای ــه جراح جامع
ــداد  ــره تع ــن کنگ ــال در ای ــت: امس ــدی دارد، گف بخــش ارتوپ
ــژه و  ــش وی ــتاران بخ ــدی، پرس ــش ارتوپ ــتار بخ ــادی پرس زی
کارکنــان بخــش اتــاق عمــل حضــور دارنــد و تعــدادی از آنهــا 

ــد داشــت. ــز ســخنرانی خواهن نی
ــا  ــدی تروم ــته ارتوپ ــا رش ــه آی ــه اینک ــخ ب ــن زاده در پاس حس
ــی  ــزود: در دانشــگاه های ــود، اف ــی ش ــه م ــا ارائ در دانشــگاه ه
همچــون تبریــز، شــیراز، بقیــه اهلل و مشــهد به طــور اختصاصی 
ــه قطــب هــای  ــدازی و ب ــا راه ان ــدی تروم بخــش هــای ارتوپ
درمــان ترومــا تبدیــل شــده انــد و بیمــاران بــه طــور ویــژه  در 

ایــن مراکــز پذیرفتــه و درمــان مــی شــوند.
ایــن متخصــص ارتوپــدی در ادامــه بــه موضــوع اورژانــس های 
ارتوپــدی اشــاره کــرد و گفــت: اورژانــس ارتوپــدی بــه عناوینی 
اطاق شــده کــه تأخیــر در تشــخیص و درمــان آن بــه عوارض 

جــدی منتهــی مــی شــود.
ــت: در  ــدی گف ــای ارتوپ ــس ه ــواع اورژان ــوص ان وی در خص
رفتگــی مفاصل بــزرگ، آرتریــت ســپتیک، ســندرم کمپارتمان، 
آمبولــی چربــی، ضایعــات تزریقــی در دســت،تنوواژینیت 
دســت،ضایعات عصبــی پیشــرونده فقــرات، عــوارض عروقــی 
ــواع  ــور از ان ــردن فم ــتگی گ ــاز و شکس ــتگی ب ــدام، شکس ان
مشــکاتی اســت کــه حتمــا نیــاز بــه اورژانــس اورتوپــدی دارد.

حســن زاده خاطــر نشــان کــرد: شکســتگی هــا به طــور معمول 
اورژانــس تلقــی نمــی شــود، البتــه شکســتگی دوبــل ســاعد یــا 
ــا  ــازو و ی ــا شکســتگی هــای بســته ب شکســتگی اســتابولوم ی
ــل  ــد عم ــاعت بع ــا 4۸ س ــاعت ت ــت 24 س ــر اس ــاق را بهت س

ــم. کنی
ــاز از  ایــن متخصــص ارتوپــدی در پایــان گفــت: شکســتگی ب
شــایع تریــن اورژانــس هــای ارتوپــدی اســت کــه نتایــج درمان 
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد مراقبــت پرســتاری مناســب بــه 
ــروج  ــتریل و خ ــتفاده از گاز اس ــراوان و اس ــوی ف ــژه شستش وی
ــات  ــن اقدام ــه از مهمتری ــن زمین ــز در ای ــی نی ــام خارج اجس

هســتند.

یک متخصص ارتوپدی مطرح کرد؛

شکستگی های باز از شایع ترین اورژانس های ارتوپدی 

رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد وزارت بهداشــت، گفــت: بیــش 
ــه  ــی ارزی ب ــه جوی ــون دالر صرف ــارد و ۸00 میلی ــک میلی از ی
ــد عضــو در کشــور،  دنبــال پیشــرفت تجهیــزات و دانــش پیون

ــه دســت آمــده اســت.  ب
دکتــر ســیدمحمد کاظمینــی در رابطــه بــا عملکــرد پیونــد اعضا 
در ســال ۹5 ، اظهــار داشــت: طبــق معمــول و رونــد ســال های 
ــت، در  ــعه اس ــال توس ــی در ح ــه خوب ــا ب ــد اعض ــته پیون گذش
اواخــر ســال گذشــته تعــداد پیونــد عضــو در کشــور از مــرز 50 
هــزار نفــر گذشــت، یعنــی حــدود 50 هــزار و 5۹۷ نفــر در ســال 

گذشــته پیونــد عضــو شــدند.
ــه انجــام مــی  ــد کلی ــا اعــام اینکــه ســاالنه 2500 پیون وی ب
ــد،  11۹  ــد کب ــورد پیون ــته ۸02 م ــال گذش ــت: س ــود گف ش
مــورد پیونــد قلــب، 30 مــورد پیونــد پانکــراس و چندیــن مــورد 
پیونــد روده و ریــه و همینطــور هــزار و چهــل مــورد پیونــد مغــز 
ــوب و  ــای خ ــا آماره ــه اینه ــه هم ــده ک ــام ش ــتخوان انج اس

ــت. ــمگیری اس چش
کاظمینــی گفــت: در رابطــه بــا پیونــد کلیــه، خصوصیتــی کــه 
داشــتیم 5۷ درصــد از مــواردش از اهداکننــدگان مــرگ مغــزی 
ــن  ــاران از ای ــن بیم ــی از ای ــش از نیم ــی بی ــد، یعن ــام ش انج
ــب  ــد. کــه ایــن بســیار جال ــه دریافــت کردن اهداکننــدگان کلی
ــی  ــزی ب ــرگ مغ ــتفاده از م ــد اس ــن رش ــه ای ــت در منطق اس
نظیــر اســت. چــون مــا  قبــا از اهداکننــدگان زنــده کلیــه مــی 

ــم. گرفتی
ــک و  ــرای کم ــور ب ــد کش ــای پیون ــم ه ــی تی ــه توانای وی ب
آمــوزش بــه کشــورهای همســایه اشــاره کــرد و ضمــن مهــم 
دانســتن ایــن مــورد، افــزود: کادر درمانــی مــا  در ســال گذشــته 

از مشــهد بــه افغانســتان رفتنــد و 4۷ مــورد پیونــد کلیــه در آنجا 
ــم  ــط تی ــد توس ــد کب ــورد پیون ــن 20 م ــد، همچنی ــام دادن انج
پزشــکی شــیراز در کشــورهای پاکســتان و تاجیکســتان انجــام 

شــد.
کاظمینــی ضمــن اعــام اینکــه شــیراز بخــش بســیار خوبــی 
ــاز  ــا جــز بخــش هــای ممت ــد کبــد دارد کــه در دنی ــرای پیون ب
هســت بــه علــت تعــداد پیوند کــه انجــام مــی دهــد، افــزود: در 
پیونــد کبــد توســعه دیگــری در ســال ۹5 داشــتیم و اداره پیونــد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و بیمارســتان امام خمینــی )ره( 

نیــز رشــد بســیار خوبــی داشــتند.
وی اعــام کــرد: ایــن تعــداد پیونــدی کــه انجام شــده بیــش از 
یک میلیــارد و هشــتصد میلیــون دالر صرفــه جویــی ارزی دربر 
داشــته اســت چــون در دنیــا عمــل پیچیــده و گرانــی اســت و 

اینجــا حتــی رایــگان انجــام مــی شــود.
ــه  ــا اشــاره ب ــد وزارت بهداشــت ب رئیــس مرکــز مدیریــت پیون
مصوبــه ســال گذشــته هیئــت دولــت مبنــی بــر اینکه بیمــه ها  
بایــد در زمینــه پیونــد مــا را همراهــی مــی کردننــد  و متاســفانه 
نکردنــد گفــت: خــود وزارت بهداشــت بــا منابعــی کــه در اختیار 
ــام داد و  ــگان انج ــاران رای ــن بیم ــرای ای ــد را ب ــت پیون داش
امیدواریــم کــه امســال در ایــن مــورد همراهــی انجــام بدهنــد.

ــم  ــد اعضــا داری وی اعــام کــرد: االن حــدود 45 بخــش پیون
ــن  ــب ای ــه جال ــدی و نکت و 25 واحــد فراهــم آوری عضــو پیون
هســت کــه در همیــن تعطیــات نــوروزی امســال،  ۹3 مــورد 
ــم هــا و کادر  ــد عضــو داشــتیم کــه نشــان از آمادگــی  تی پیون
درمــان پیونــد دارد بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام تعطیــل بــه ســر 

مــی بردیــم.

ــد مغــز  وی همچنیــن افــزود: در حــال حاضــر 1۷ بخــش پیون
اســتخوان  داریــم.  بیــش از ۶ هــزار پیوند قرنیــه در ســال انجام 
مــی شــود و تعــداد بســیاری از نســوج از جملــه دریچــه قلــب، 
ــادی در  ــداد بســیار زی ــم تع ــتخوان ه پوســت، غضــروف و اس
ســال انجــام مــی شــود و بــه زودی بیمارســتان پیوند در شــیراز 
افتتــاح مــی شــود کــه گرایــش عمــده اش پیونــد اعضا هســت.

ــا  ــه ب ــم در رابط ــت یازده ــات دول ــریح اقدام ــی در تش کاظمین
پیونــد اعضــا گفــت: از نظــر ســاختاری تشــکیل شــورای عالــی 
پیونــد و مرکــز مدیریــت پیونــد اعضــا را داشــته ایــم، همچنیــن 
ــاء  ــد اعض ــدن پیون ــگان ش ــدن و رای ــه ش ــرای بیم ــاش ب ت
صــورت گرفتــه و در مجمــوع 343۸ مــورد و 1040 مــورد پیونــد 

مغــز اســتخوان نتیجــه و عملکــرد ایــن اقدامــات اســت.
ــام  ــا اع ــت ب ــد وزارت بهداش ــت پیون ــز مدیری ــس مرک رئی
ــرگ  ــان م ــم آوری عضــو از مبتای ــه فراه ــت نســبت ب رضای
مغــزی گفــت: مــردم بــه خوبــی همــکاری کردننــد و رضایــت 
دادنــد بــرای اینکــه عضــو برداشــته بشــود و ماحصلــش همــان 
تعــداد پیونــد کــه عمدتــا مثــل کلیــه یــا مــواردی کــه چــاره ای 
ــام  ــدگان انج ــن اهداکنن ــه از ای ــد ک ــب و کب ــل قل ــت مث نیس
شــده اســت. میــزان رضایــت دهــی بســیار بــاال رفتــه امیــدوارم 
همچنــان ایــن همــت از طــرف مــردم باشــد و کمــاکان 

ــکاری داشــته باشــند. هم

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت اعالم کرد؛

۱.۸میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در پیوند عضو
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ن مـــــــا ر د

۷۰ درصد مردم از 
طرح تحول سالمت 

رضایت دارند
ــه  ــاره ب ــا اش ــکی ب ــام پزش ــی نظ ــورای عال ــس ش ــب رئی نای
ــا حــدودی رضایــت  اینکــه طــرح تحــول ســامت توانســته ت
مــردم را جلــب کنــد، گفــت: بایــد اصاحــات الزم در ایــن طرح 

انجــام شــود تــا رضایــت مــردم پایــدار بمانــد. 
دکتــر محمــد صاحــب الزمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۷0 درصــد 
مــردم از اجــرای طــرح تحــول ســامت راضی هســتند، افــزود: 
بــه رغــم اینکــه اجــرای طــرح تحــول مشــکل نارضایتــی مردم 
را تــا حــدودی حــل کــرده امــا خــود طــرح بــا مشــکل مواجــه 

شــده و ارائــه دهنــدگان آن ناراضــی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه اگــر زیرســاخت هــا و منابع اعتبــاری آن 
در قالــب یــک طــرح کلــی و اساســی بهداشــت و درمــان اجــرا 
مــی شــد شــاهد بــروز ایــن مشــکات نبودیــم، ادامــه داد: بایــد 
طــرح تحــول را اصــاح و تکمیــل کنیــم یعنــی زیرســاخت هــا 
را آمــاده و منابــع اعتبــاری را بصــورت جامــع مشــخص کنیــم و 
بیمــاران نیــز بداننــد بــه چــه صــورت بایــد بــه پزشــکان بــرای 

دریافــت خدمــات مــورد نیازشــان مراجعــه کننــد .
صاحــب الزمانــی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه بایــد سیســتم 
ــه داد  ــم ، ادام ارجــاع را وارد طــرح تحــول نظــام ســامت کنی
ــه  ــا توجــه ب ــواده داشــته باشــند و ب ــد پزشــک خان ــردم بای : م
سیســتم ارجــاع اعتبــارات الزم بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی پیــش بینــی شــود تــا رضایــت مــردم پایــدار بمانــد.
نایـب رئیس شـورای عالی نظام پزشـکی تصریح کـرد : با توجه 
بـه ایـن کـه صنعـت بیمـه بـه لحـاظ مشـکات مالـی و منابع 
اعتباری پوشـش قوی هنگام بیمـاری از بیماران نـدارد بنابر این 
درصد قابل توجهـی از مردم رضایـت الزم را از خدمات درمانی و 

نحـوه ارائه آن بـه هنگام بیمـاری ندارند.
صاحــب الزمانــی بــا ا شــاره بــه ایــن کــه طــرح تحــول اجرایــی 
ــش  ــی پی ــرح درمان ــک ط ــب ی ــارات آن در قال ــا اعتب ــده ام ش
بینــی نشــده اســت، گفــت : طــرح تحــول مــی توانــد رضایــت 
عمومــی جامعــه را جلــب کنــد امــا بایــد آن را بــه یــک وضعیت 
ــارات آن  ــا و اعتب ــه ه ــه هزین ــت ک ــر اس ــاند و بهت ــدار رس پای

بطــور کلــی در اختیــار یــک ســازمان قــرار گیــرد.
وی ا دامــه داد : وقتــی اعتبــارات در اختیــار یــک وزارتخانــه یــا 
ســازمان باشــد مــی تــوان بــا در نظــر گرفتــن ســرانه ســامت 
جامعــه محاســبات علمــی و کارشناســانه را بــرای هزینــه هــای 

درمانــی مــردم لحــاظ  کــرد و مــردم هــم بــه صــورت فرانشــیز 
حــق بیمــه خــود را پرداخــت کننــد ولــی نــه آن فرانشــیزی کــه 

بــه 50 درصــد برســد.
ــت اول  ــی ســامت در اولوی ــی، زمان ــه صاحــب الزمان ــه گفت ب
ــر  ــه ب ــاد جامع ــاه آح ــن رف ــه تامی ــرد ک ــی گی ــرار م ــه ق جامع
ــاه و نیازهــای  ــی رف ــدار اســتوار باشــد یعن ــی پای اســاس اصول
اجتماعــی افــراد را از بــدو تولــد تــا زمــان مــرگ در خــود داشــته 
باشــد و کشــورهایی کــه ایــن را ه را رفتــه انــد، موفــق شــدند.

ــار داشــت  ــی نظــام پزشــکی  اظه ــس شــورای عال ــب رئی نای
ــاه  ــه رف ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــدو تول ــراد از ب ــای اف ــد نیازه : بای
ــارات  ــف و اعتب اجتماعــی و بهداشــت روان و جســم آنهــا تعری
الزم پیــش بینــی شــود کــه اجرایــی شــدن سیســتم ارجــاع در 

ــن راســتا ضــروری اســت. ای

عدم وجود راهنمای بالینی در نظام سالمت
ــه ایــن کــه راهنمــای بالینــی در  ــا اشــاره ب صاحــب الزمانــی ب
نظــام ســامت نداریــم، بیــان داشــت : راهنماهــای بالینــی بــه 
درســتی تعریــف نشــده یعنــی یک پزشــک عمومــی نمــی داند 
ــی  ــد  در حال ــان کن ــض را درم ــی مری ــر اســاس چــه پروتکل ب
ــرای  کــه اگــر گایــد الیــن هــا و آییــن نامــه هــای درمانــی ب
تخصــص هــای مختلــف مشــخص بــوده و پیاده ســازی شــود 
ــارات  ــکی محــدوده اختی ــای پزش ــدام از گروهه ــر ک ــر ه دیگ
ــد و از  ــی دانن ــا م ــاری ه ــان بیم ــخیص و درم ــود را در تش خ
یــه جایــی بــه بعــد بیمــار را بــه فــاز بعــدی ارجــاع مــی دهنــد.

ــر محــدوده هــا مشــخص نباشــد ،  ــه اگ ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
عــاوه بــر افزایــش هزینــه هــا یــک نظــام آنارشیســم بوجــود 
ــرای  آمــده و هــرج و مــرج ایجــاد مــی شــود ، افــزود : البتــه ب
خــود مــردم هــم بایــد فرهنگســازی شــود زیــرا بارهــا مشــاهده 
شــده کــه بیمــار بــرای یــک ســردرد ســاده بــه متخصــص مغز 
و اعصــاب مراجعــه مــی کنــد و ایــن بــاور را دارد کــه چــرا بــه 

پزشــک عمومــی بــرای درمــان مراجعــه کنــم.
نایـب رئیـس شـورای عالـی نظـام پزشـکی بـا بیـان ایـن کـه 
پزشـکان عمومـی سـطح اول مراجعه بـرای تشـخیص و درمان 
بیماری ها هسـتند ، گفت :  باید یک بسـته تعریـف  کرده و یک 
آمـوزش جامـع بـرای جامعـه پزشـکی و مردم داشـته باشـیم تا 
بیمار بدانـد برای هـر مرحله از بیمـاری چگونه راههـای درمانی 
را طی کند و پزشـکان نیـز در زمان الزم بیمار را به سـطح بعدی 

بـرای دریافت خدمـات ارجـاع دهند.
صاحـب الزمانـی با اشـاره به این که باید سـطح سـواد سـامت 
را در بیـن افـراد جامعـه افزایـش دهیـم ، تصریـح کرد : مسـلما 
وزارت بهداشـت نقش اساسـی در تامین سامت جسـم و روان و 
پیاده سـازی سیسـتم ارجاع و طرح پزشـک خانـواده دارد که باید 

فازهـای مطالعاتی و اجرایـی برای آن تعریف شـود.
ــه  ــامت را  ب ــول س ــرح تح ــن ط ــر همی ــد: اگ ــادآور ش وی ی
ــان  ــدت زم ــک م ــواده در ی ــک خان ــاع و پزش ــتم ارج سیس
ــص  ــیاری از نواق ــوان بس ــی ت ــم، م ــم دهی ــخص تعمی مش
ــر دوش  ــه ب ــی را ک ــای اضاف ــه ه ــرف و هزین ــود را برط موج

ــش داد. ــود، کاه ــی ش ــامت وارد م ــام س ــردم و نظ م

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

حفاظت مالی از ۲۳ میلیون بیمار 
بستری در بخش دولتی

معـاون درمـان وزارت بهداشـت گفـت: 23 میلیـون بیمـار بسـتری از ابتـدای اجـرای طـرح تحول 
سـامت تا پایان سـال گذشـته، مـورد حفاظـت مالی قـرار گرفتنـد و بیـش از 1.5 میلیـون زایمان 

طبیعـی رایـگان در کشـور انجام شـد. 
دکتـر محمد آقاجانی، اظهار داشـت: در بیـش از ۶00 کلینیک ویژه در سـطح کشـور از ابتدای طرح 
تحـول سـامت تا پایـان سـال گذشـته، 110 میلیـون بـار ویزیت تخصصـی و فـوق تخصصی با 
دریافـت بهای بسـیار اندک حـدود 3 هزار تومانـی برای مردم طبقات محروم و متوسـط انجام شـد.

وی به بیان مهمترین مشکات پیش روی طرح تحول سامت پرداخت و گفت: مهمترین معضل این 
طرح، عدم پایداری منابع است و اعتبارات وزارت بهداشت در سه سال اخیر به طور کامل محقق نشد.

آقاجانـی تصریـح کـرد: در سـال ۹5 معادل یک سـوم بودجه سـال ۹3، بـه وزارت بهداشـت بودجه 
تخصیـص یافـت امـا خدمـات حوزه سـامت همچنـان با تـاش هـا و زحمـات جامعه پزشـکی، 
پرسـتاری و کادر بهداشـتی و درمانـی کشـور، بـدون هیـچ گونه کاسـتی به مـردم ارائه می شـود.

معـاون درمـان وزارت بهداشـت تاکیـد کرد: بـرای جبـران کاهش بودجه وزارت بهداشـت در سـال 
سـوم اجـرای طـرح تحـول سـامت نسـبت بـه سـال اول، در هزینه هـای به طـور جـدی صرفه 

جویـی کردیـم. اما سـال گذشـته از محـل هدفمنـدی یارانه ها نیـز اعتبـاری دریافـت نکردیم.
آقاجانـی در خصـوص وضعیـت مطالبـات وزارت بهداشـت از بیمه هـا، یادآور شـد: بیمارسـتانهای 
وزارت بهداشـت هنـوز مطالبـات ۷ ماه از سـال گذشـته را از بیمـه ها دریافـت نکرده انـد و حدود ۹ 

هـزار و 500 میلیـارد تومان اسـناد ارسـالی بـه بیمه هـا دارند.
وی بـه وجود سـامانه مرکـزی خدمات بسـتری در وزارت بهداشـت اشـاره کـرد و افزود: بر اسـاس 
اطاعات این سـامانه، رشـد خدمات بسـتری پـس از طرح تحول سـامت، فقط 5 درصد اسـت در 
حالی که شـاهد رشـد 11 درصـدی بیمه شـدگان بودیم بنابراین تقاضـای القایی ایجاد نشـده اما در 
حوزه خدمات سـرپایی ممکن اسـت تقاضای القای وجود داشـته باشـد چون دفترچه سـفیدی را در 
اختیـار مـردم قرار مـی دهیم که ممکن اسـت هـر روز به پرشـکان مختلف مراجعه کننـد و چندین 

خدمـت پزشـکی را دریافت کنند.
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ن مـــــــا ر د

قائم مقام سازمان نظام پرستاری؛ 

مهاجرت پرستاران ایرانی 
افزایش یافته است

قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری کشــور، گفــت: آمــار مهاجــرت پرســتاران در چنــد 
ســال گذشــته افزایــش یافتــه و کشــورهای مختلــف پذیــرای پرســتاران ایرانــی هســتند. 
محمــد شــریفی مقــدم افــزود: در دنیــا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مهتریــن ابزار ســامت 
پرســتاران هســتند بــه ایــن معنی کــه پرســتاران بــه عنــوان نیروهــای بســیار تاثیــر گذار 
در ســامت مــردم بــه شــمار مــی رونــد و طبــق آمــاری کــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
ارائــه داده اســت در حــوزه بهداشــت و درمــان 40 میلیــون نفــر نیــروی کار الزم اســت که 
از ایــن تعــداد 2۸ میلیــون نفــر یعنــی ۷0 درصــد نیــروی کار الزم در بهداشــت و درمــان 
پرســتاران هســتند و ایــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه پرســتار نقــش بســیار اساســی و 

مهــم در فراینــد ســامت مــردم دارنــد.
وی گفـت: آنچـه در دنیای امروز مشـاهده می شـود بحـث اهمیت و ارزش برای سـامت 
مردم اسـت، زیرا امروزه سـامت مهمترین اولویت جوامع بشـری است و شـاید از نیازهای 
فیزولوژی انسـان ها نیز اهمیت بیشـتری داشـته باشـد بنابرایـن وظایف حکومـت ها این 

اسـت که بتوانند این سـامتی را برقـرار نمایند و یـا تامین کنند.
ــا مفهومــی  ــا ب ــف دنی ــه داد: بحــث ســامتی در کشــورهای مختل ــدم ادام شــریفی مق
کــه در کشــور مــا دارد کامــا متفــاوت اســت و ابعــاد بســیار گســترده ای در بحــث هــای 
مختلــف بهداشــت، پیشــگیری، توانبخشــی، آســایش، تغذیــه و تحــرک دارد و براســاس 
شــعار بهداشــت جهانــی بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار نیــاز اســت کــه انســان هــای 
ــه  ــه ب ــالم ک ــه س ــه جامع ــاز ب ــالم نی ــتن انســان س ــرای داش ــیم و ب ــته باش ــالم داش س
ــار خشــونت  ــه آن آم ــی شــود و در ادام ــرار م ــه برق ــادابی در جامع ــع آن نشــاط و ش طب
و بزهــکاری کاهــش خواهــد یافــت و افســردگی و بیــکاری کــم خواهــد شــد و بــر روی 

تولیــد تاثیــر گــذار خواهــد بــود.
وی گفــت: در کشــور مــا متاســفانه بــا وجــود فراهــم بــودن شــرایط بــه بحــث پرســتاری 
بــه خوبــی پرداختــه نشــده و به دالیــل عــدم جذابیــت در کشــور پرســتاران بــه مهاجرت، 
تــرک کار و روی آوردن بــه مشــاغل دیگــر عاقمنــد می شــوند و براین اســاس ســازمان 
نظــام پرســتاری هــم بســیار تــاش کــرده اســت کــه بــا بــاز کــردن و آســیب شناســی و 
پیگیــری هــای مکــرر بحــث جذابیــت حرفــه ای را افزایــش دهــد امــا بــا سیاســت هــای 

غلــط وزارت بهداشــت ادامــه ایــن رونــد ادامــه پیــدا نکــرده اســت.
شــریفی مقــدم افــزود: در ســال گذشــته 10 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای افزایــش 
کیفیــت عــاوه بــر دیگــر بودجــه هــای وزارت بهداشــت بــه ایــن وزارتخانــه تخصیــص 
داده شــده اســت. اگــر ایــن 10 هــزار میلیــارد تومــان جــذب نیــروی پرســتاری مــی شــد 
مــی توانســتند 250 هــزار نفــر پرســتار وارد حــوزه بهداشــت و درمــان شــود امــا در حــال 

حاضــر وزارت بهداشــت 100 هــزار نفــر کادر پرســتاری دارد.
وی گفـت: در کشـور مـا از پرسـتاران در بحـث درمـان اسـتفاده می شـود زیـرا ذی نفعان 
در قانـون گـذاری و سیاسـت گـذاری یـک گـروه خـاص درمانـی هسـتند و به ایـن دلیل 
پرسـتاری را به سـمت درمان سـوق می دهنـد. می تـوان نتیجه گرفت که سـامت مردم 
بـرای آنان اهمیت ندارد بلکه در کشـورهای دنیا اعتبارهای مالی به سـمت سـامت مردم 
سـوق داده مـی شـود نـه به سـمت درمـان و تعریف سـامت در حقیقـت درمـان بیماری 

نیسـت اما در کشـور ما اینگونـه تعریف نمی شـود.
ــار  ــته آم ــال گذش ــد س ــزود: در چن ــور، اف ــتاری کش ــام پرس ــازمان نظ ــام س ــم مق قائ
ــرای  ــب و پذی ــز داوطل ــف نی ــورهای مختل ــه و کش ــش یافت ــتاران افزای ــرت پرس مهاج

ــتند. ــی هس ــتاران ایران پرس

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران هشدار داد؛

عوارض نشستن طوالنی مدت 
کنکوری ها/ روی شکم مطالعه نکنید

رئیــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران، بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن کنکــور، نســبت بــه بــروز عــوارض 
جســمانی ناشــی از نشســتن طوالنــی مــدت دانــش آمــوزان در هنــگام مطالعــه هشــدار داد. 

دکتــر محمدعلــی محســنی بندپــی گفــت: کنکــور در راه اســت و دانــش آمــوزان ســختکوش ســاعات 
متمــادی از شــبانه روز را مشــغول مطالعــه هســتند. رقابتــی کــه دقیقــه هــا نیــز بــرای آن ارزشــمند بوده 

و سرنوشــت حرفــه ایشــان را در آینــده تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.
وی افــزود: از آنجــا کــه هــر وضعیتــی بــه صــورت طوالنــی مــدت و بــدون حرکــت مــی تواند با خســته 
کــردن عضــات و ایجــاد کشــش مــداوم ربــاط هــا و اعمــال فشــار بــر مفاصــل ســبب بــروز آســیب 
هــای جــدی و گاهــی پایــدار در مفاصــل و ســتون فقــرات شــود، توجــه بــه نحــوه مطالعــه خصوصــا به 

صــورت طوالنــی نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت.
وی ادامــه داد: نشســتن طوالنــی مــدت در حالــی کــه ســر بــه ســمت پاییــن و جلــو خــم مــی شــود ، 
ســبب کوتاهــی عضــات جلــوی گــردن و ضعــف و اسپاســم عضــات عمقــی و پشــتی گردن شــده و 

قــوس گــردن را از حالــت طبیعــی خــارج مــی کنــد.
محســنی بندپــی تاکیــد کــرد: وقتــی قــوس طبیعــی گــردن از بیــن مــی رود و فشــار بــر روی دیســک 
هــا و ربــاط هــا افزایــش مــی یابــد، درد گــردن و در صــورت فشــار بــر روی ریشــه هــای عصبــی درد 
بازوهــا و دســت هــا ظاهــر مــی شــود و خــواب رفتگــی و گزگــز و مورمــور را در دســت هــا ایجــاد مــی 

کنــد.
وی افــزود: بــروز گــره هــای عضانــی در اثــر اسپاســم طوالنــی مــدت ایــن عضــات و ســردرد و تهوع 

بــه تبــع آن از دیگــر عــوارض ایــن قبیــل نشســتن هــای غلــط و طوالنــی مدت اســت.
رئیــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران، اظهارداشــت: فقــرات کمــر خصوصــا در ناحیــه مهــره هــای چهــارم 
و پنجــم و اول خاجــی بــه علــت وضعیــت ۹0 درجــه و تحمــل وزن تنــه بســیار آســیب پذیــر بــوده و 

مســتعد بیــرون زدگــی دیســک بیــن مهــره ای و درگیــری عصــب ســیاتیک اســت.
محســنی بندپــی گفــت: نشســتن طوالنــی خصوصــا با کمــی چرخــش تنــه و یــا اعمــال وزن غیرقرینه 
بــر طرفیــن لگــن هــم چرخــش لگــن نســبت بــه اســتخوان خاجــی را ایجــاد مــی کنــد کــه اختــاف 
طــول پاهــا و درد ناحیــه بــاالی باســن را در پــی خواهــد داشــت. مهــره هــای پشــتی بــه علــت وضعیت 
ــه مــرور  خمیــده طوالنــی مــدت مــی تواننــد دچــار تغییــر شــکل بــه صــورت قــوز پشــتی شــده و ب

وضعیــت تنفســی فــرد را دچــار اختــال کنــد.
وی همچنیــن افــزود: قــوز پشــتی ســبب فشــار بــر روی دنــده هــا و التهــاب غضــروف انتهایــی آنهــا و 
یــا اسپاســم عضــات بیــن دنــده ای مــی شــود کــه بســیار دردنــاک بــوده و تنفــس و تحــرک را بــرای 

فــرد دشــوار مــی ســازد.
وی گفــت: از دیگــر وضعیــت هــای پرخطــر بــرای مطالعــه روی شــکم خوابیدن اســت. در ایــن وضعیت 
تنــه بــا ســتون کــردن آرنــج هــا بــاال قــرار مــی گیــرد و یــا دســت هــا زیــر چانــه واقــع مــی شــوند. این 
وضعیــت، در طوالنــی مــدت فشــار را بــر روی مفاصــل پشــتی ســتون فقــرات اعمال کــرده و با ســایش 

غضــروف مفصلــی ســبب آرتــروز و یــا قفــل شــدن ایــن مفاصــل می شــود.
محســنی بندپــی افــزود: بــه دانــش آمــوزان توصیــه مــی شــود هــر 15 تــا 20 دقیقــه وضعیــت مطالعــه 
خــود را تغییــر دهنــد. همچنیــن، هنــگام مطالعــه، کتــاب یــا رایانــه در مقابــل ســر و چشــم هــا قــرار 
ــا مشــاوره فیزیوتراپــی آمــوزش  گیــرد تــا ســر خــم نشــود. تمریــن هــای ایزومتریــک و کششــی را ب
دیــده و هــر 4 تــا 5 ســاعت مطالعــه آنهــا را انجــام دهنــد. در هــر روز 30 تــا 45 دقیقــه شــنای آرام و یــا 

پیــاده روی را در برنامــه خــود بگنجاننــد تــا از بــروز آســیب هــای بدنــی در امــان باشــند.
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عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس با 
بیــان اینکــه ۷ هــزار تخــت بیمارســتانی بــه 14 
هــزار پرســتار نیــاز دارد، گفــت: وزارت بهداشــت 
بــا ایجــاد دانشــکده هــای پرســتاری تربیــت 14 

هــزار پرســتار را در دســتور کار قــرار دهــد. 
حیدرعلــی عابــدی در خصــوص اظهــارات 
ــذب  ــرورت ج ــر ض ــی ب ــت مبن ــر بهداش وزی
ــق  ــت: طب ــتاری، اظهارداش ــوزه پرس ــرو در ح نی
ــوزه  ــال در ح ــتاران فع ــداد پرس ــود تع ــار موج آم
ــه  ــی اســت ب ــر از اســتاندارد جهان ســامت کمت
طوری کــه نیازمنــد جــذب پرســتاران بــه 2 برابــر 
ــارات  ــق اظه ــه طب ــتیم؛ البت ــی هس ــداد فعل تع
مســئوالن وزارت بهداشــت تاکنــون ۷ هــزار 
تخــت بیمارســتانی بــه حــوزه بهداشــت کشــور 
افــزوده شــده کــه ایــن میــزان تخــت به پرســتار 

ــاز دارد. ــتری نی بیش
ــه ۷  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــزود: ســازمان  ــاز دارد، اف ــه 14 هــزار پرســتار نی هــزار تخــت ب
ــان و  ــوع درم ــه موض ــر ب ــور اگ ــتخدامی کش ــت و اس مدیری
ــن  ــرو و تامی ــذب نی ــه ج ــد ب ــه دارد بای ــردم توج ــامتی م س
کادر درمانــی پرســتاران در سیســتم درمانــی کمــک کنــد، البتــه 
ــتاران  ــدادی از پرس ــد تع ــی توان ــان م ــت و درم وزارت بهداش

مــورد نیــاز را از طریــق درآمــد اختصاصــی بیمارســتان هــا بــه 
صــورت شــرکتی تامیــن کنــد امــا بــرای جــذب بیشــتر راه چاره 

ــدارد. ــود ن ــتار وج ــز اســتخدام پرس ای ج
ــری  ــت و فراگی ــر تربی ــم دیگ ــه مه ــه نکت ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــتاران اســت، تصری ــوزش الزم از ســوی پرس آم
ــه  ــد توج ــود بای ــم داده ش ــتار ه ــزار پرس ــذب 14 ه ــتور ج دس
ــده  ــت ش ــور تربی ــتار در کش ــزان پرس ــن می ــا ای ــه آی ــرد ک ک
اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه ایــن تعــداد پرســتار در کشــور 

ــه تنهایــی از  تربیــت نشــده و وزارت بهداشــت ب
ــر نمــی  ــاز ب ــورد نی ــت پرســتاران م عهــده تربی

ــد. آی
عابــدی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر بــا اجرایــی 
ــه  ــوب در برنام ــزل مص ــت در من ــدن مراقب ش
ــد  ــتار بای ــزار پرس ــه 150 ه ــک ب ــم نزدی شش
فعالیــت خــود را بــرای اجــرای مراقبــت در منزل 
آغــاز کننــد، ضمــن اینکــه وجــود ۷ هــزار تخــت 
ــتار  ــدادی پرس ــذب تع ــه ج ــز ب ــتانی نی بیمارس
ــا  ــاز دارد ام ــال نی ــد نرم ــه ح ــتیابی ب ــرای دس ب
متاســفانه ایــن تعــداد پرســتار در کشــور تربیــت 
ــئوالن وزارت  ــه مس ــن ب ــت، بنابرای ــده اس نش
بهداشــت توصیــه مــی شــود در گام اول تربیــت 
ــا ایجــاد دانشــکده هــای پرســتاری  پرســتار را ب

ــد. ــرار دهن ــتور کار ق ــی در دس غیرانتفاع
ــه  ــا اشــاره ب ــس ب ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
ــات پرســتاری  ــذاری  خدم ــون تعرفه گ اینکــه خوشــبختانه قان
در منــزل ســال گذشــته در شــورای عالــی بیمــه مصــوب شــد، 
ــات پرســتاری  ــذاری خدم ــون تعرفه گ ــت: در خصــوص قان گف
ــت  ــم دول ــه شش ــتان ها، در برنام ــی و بیمارس ــز درمان در مراک
ــی را  ــای پرداخت ــه ه ــی کاران ــال ۹۶ تمام ــد در س ــف ش موظ

ــه خدمــات پرســتاری انجــام دهــد. ــب تعرف درقال

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ 

۱۴ هزار پرستار برای ۷ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم

ــران،  ــال خــون ای ــازمان انتق ــل س مدیرعام
ــب  ــا کس ــون ب ــال خ ــازمان انتق ــت: س گف
ــامت  ــه س ــزرگ در زمین ــتاوردهای ب دس
ــی و  ــورهای اروپای ــطح کش ــم س ــون ه خ

ــت.  ــکا اس ــور آمری ــر از کش باالت
دکتــر علــی اکبــر پورفتــح الــه ضمــن ارائــه 
گزارشــی از فعالیــت هــای ســازمان انتقــال 
خــون ایــران، اظهارداشــت: ســازمان انتقــال 
خــون در زمینه ســامت خون دســتاوردهای 
بزرگــی کســب کــرده و توانســته در زمینــه 
در   HIV و  C و   B هپاتیــت  کنتــرل 
پاسمای ارســالی همتای کشورهای اروپایی 

و بهتر از کشــور آمریکا باشد.
وی بــا اشــاره بــه طــرح غربالگــری در 
ــان کــرد: در ایــن  ــار اول بی ــدگان ب اهداکنن
ــار  ــدگان ب ــدا کنن ــر روی خــون اه طــرح ب

ــوم  ــرا دو س ــود زی ــی ش ــام م ــی انج ــات اختصاص اول  آزمایش
مــوارد هپاتیــت B و C و  HIV گــزارش شــده در اهــدا 
کننــدگان بــار اول دیــده مــی شــود و بعــد از 4 مــاه بــا توجــه به 
نتایــج آزمایشــات در صــورت داشــتن شــرایط اهــدا مــی توانــد 

ــد. ــدا کن ــون اه خ
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران بــا اشــاره بــه هزینــه  
هــای اجــرای ایــن طــرح بیــان کــرد: اگر چــه انجــام ایــن طرح 
هزینــه پرســنلی و هزینــه کار را  افزایــش مــی دهــد ولــی باعث 
افزایــش ضریــب امنیــت وســامت خــون مــی شــود و بــا توجه 
ــن طــرح در 15 اســتان کشــور در ســال جــاری  ــه اجــرای ای ب

ضریــب ســامت خــون بیــش از گذشــته افزایــش مــی یابــد.
وی بــا تاکیــد بــر اقتصــاد انتقــال خــون افــزود: امــروز انتقــال 
ــال 200  ــا ارس ــتد و ب ــود بایس ــای خ ــت روی پاه ــون توانس خ
هــزار لیتــر پاســما در ســال گذشــته شــاهد درآمدهــای ارزی 

ــم. بودی
ــح  ــما، تصری ــد پاس ــت تولی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــح ال پورفت
ــتر  ــده بس ــاد ش ــما ایج ــدای پاس ــع اه ــز جام ــرد: مراک ک
مناســبی را بــرای تولیــد پاســما بــه روش فرزیــس ایجــاد کرد 
و توانســت تاثیــر مثبتــی بــر افزایــش کیفیــت خــون وکاهــش 

ــد. ــته باش ــرف آن داش مص
مدیرعامــل ســازمان بــا بیــان اهمیــت مدیریــت مصــرف خــون 

ــی  ــتان های ــت: در بیمارس ــتانی، گف بیمارس
کــه مدیریــت مصــرف خــون اعمــال شــده 
ــق  اســت، شــاهد کاهــش درخواســت تزری
خــون هســتیم و ایــن امــر کمــک بزرگــی 
ــه کاهــش مصــرف خــون و عــوارض آن  ب

اســت.
پورفتــح الــه در ادامــه بــا بیــان فعالیــت های 
ســازمان انتقــال خــون افــزود: در ســال 
ــای  ــت ه ــون وارد فعالی ــال خ ــته انتق گذش
جدیدی شــده اســت و پذیره نویســی ســلول 
هــای بنیــادی یکــی از آنهــا اســت کــه بــا 
همــکاری بیمارســتان شــریعتی بیــش از 30 
هــزار پذیــره نویســی ســلول هــای بنیــادی 
انجــام شــده کــه اطاعــات پایــه آن موجود 

اســت.
ــای  ــت ه ــت فعالی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــازمان  ــروز س ــت: ام ــون، گف ــال خ ــازمان انتق ــی س ــن الملل بی
ــته در  ــت و توانس ــی اس ــن الملل ــد بی ــک برن ــون ی ــال خ انتق
تدویــن برنامــه هــای راهبــردی و انتشــارات مقــاالت علمــی در 

ــته باشــد. ــی را داش ــش اصل ــه نق منطق
ــان  ــت کارکن ــکر از فعالی ــر و تش ــن تقدی ــه ضم ــح ال پورفت
ســازمان انتقــال خــون، افــزود: ســازمان انتقــال خــون ایــران به 
عنــوان یــک برنــد بیــن المللــی در جهــان و همــکاز ســازمان 
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــو شــناخته شــده و م ــی بهداشــت در ژن جهان
گرفتــه و همــه ایــن هــا را مدیــون حمایــت وزارت بهداشــت و 

ــر کشــور اســت. ــکاران در سراس ــاش هم ت

مدیرعامل سازمان انتقال خون اعالم کرد؛

سالمت خون ایرانی ها هم سطح اروپایی ها و باالتر از آمریکایی ها

ن مـــــــا ر د
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