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و  نیست  پوشیده  کسی  بر  بهداشت  اهمیت 
همگان خوب می دانیم که در صورت توجه به 
مقوله بهداشت، می توان از هزینه های بخش 
درمان کاست. از همین رو، الزم است ضمن 
رعایت نکات فردی بهداشت، در جامعه نیز به 

کنیم. توجه  بهداشت  مقوله 

بهـــداشت
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بهــداشـــت

ســخنگوی وزارت بهداشــت از افزایــش مصــرف ســیگار و 
قلیــان در نوجوانــان 13 تــا 15 خبــر داد و گفــت: ایــن افزایــش 

ــده اســت.  ــران کنن ــران نگ ــن دخت مصــرف در بی
ــران 50  ــاالنه در ای ــت: س ــار داش ــی اظه ــرج حریرچ ــر ای دکت
ــد. ــی کنن ــوت م ــی ف ــواد دخان ــر مصــرف م ــر اث ــر ب ــزار نف ه
ــی از  ــتری ناش ــورد بس ــزار م ــن 500 ه ــه داد: همچنی وی ادام
ــدود 5 درصــد  ــه ح ــم ک ــی داری ــواد دخان ــوارض مصــرف م ع

ــا را شــامل مــی شــود. بســتری ه
ــا 15 ســال  حریرچــی گفــت: مصــرف ســیگار در ســنین 13 ت
افزایــش 4 دهــم درصــدی داشــته و بــه 3.4 رســیده اســت کــه 
ســهم دختــران بیشــتر اســت. بطوریکــه میــزان مصرف ســیگار 
از ۹ دهــم درصــد بــه 2.1 درصــد رســیده و قلیــان نیز ســهم ۶.۶ 

درصــدی در بیــن دختــران نوجــوان دارد.
ــر 10  ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
درصــد افزایــش مالیــات بــر ســیگار مــی توانــد 4 تــا 5 درصــد 
ــر ســیگار  ــات ب ــزود: مالی مصــرف ســیگار را کاهــش دهــد، اف
در کشــورهای مختلــف دنیــا ۷0 درصــد قیمــت را شــامل مــی 
ــرای بخــش بهداشــت و  ــدی ب ــع جدی ــم مناب شــود و امیدواری

ــم. ــات از ســیگار ایجــاد کنی ــن مالی ــا گرفت ــان ب درم
حریرچـی بـا بیـان اینکـه شـایع تریـن عامـل قابل پیشـگیری 
مـرگ در دنیا، مصـرف سـیگار و دخانیات اسـت، گفت: سـاالنه 
در دنیـا ۷ میلیـون  نفـر به صـورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم از 

طریـق عـوارض مصـرف مـواد دخانی فـوت مـی کنند.
ــاالنه  ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ســخنگوی وزارت بهداشــت ب
ــات در کشــور  ــل مصــرف دخانی ــه دلی ــر ب ــزار نف حــدود 50 ه
ــن500  ــزود: همچنی ــد، اف ــی دهن ــت م ــود را از دس ــان خ ج
هــزار نفــر بــه دلیــل عــوارض مصــرف دخانیــات بســتری مــی 
شــوند کــه 5 درصــد بســتری هــا بــه دلیــل مصــرف مســتقیم 

ــات اســت. دخانی
حریرچــی بــا بیــان ایــن کــه مصــرف کننــدگان ســیگار2 الــی 
ــه ســکته مغــزی دچــار مــی شــوند ، افــزود:  ــر بیشــتر ب 4 براب
ــه  ــر اســت ک ــردان 23 براب ــه در م ــرطان ری ــیوع س ــزان ش می
ــل اســتعمال  ــه دلی ــوع ســرطان ب ــن ن ــه ای ۹0 درصــد ابتــا ب

ــات اســت. دخانی
ــدز، ســاح  ــر ناشــی از ای ــه وی، مجمــوع مــرگ و می ــه گفت ب
ســرد، مصــرف الــکل و غیــره کمتــر از مــرگ و میــر ناشــی از 

ــات اســت. دخانی
حریرچی بـا تاکید بر ایـن که وزن نـوزادان مادران سـیگاری 10 
درصـد کمتـر از حالـت نرمـال اسـت، گفت: هـر وعـده مصرف 
قلیـان معادل اسـتعمال 100 تـا 200 نخ سـیگار اسـت و افرادی 
کـه در کنار فرد مصـرف کننده قلیان هسـتند گویی معـادل ۶ تا 

۸ نـخ سـیگار مصرف مـی کنند.
وی بــا بیــان ایــن کــه ۸ میلیــون نفــر در ایــران بــه 
ــزود: مصــرف  ــد، اف ــی کنن ــی مصــرف م ــواد دخان ــی م نوع
ــوی  ــه نح ــت ب ــش اس ــه افزای ــان رو ب ــی در زن ــواد دخان م
ــته  ــال گذش ــور در 5 س ــی در کش ــواد دخان ــرف م ــه مص ک
ــه 4.13 درصــد  ــی ب ــا افزایــش جزئ ــوده کــه ب 4.۹ درصــد ب
رســیده اســت و 13 تــا 14 میلیــون مصــرف کننــده ســیگار و 

ــم. ــور داری ــان در کش قلی
ســخنگوی وزارت بهداشــت افــزود: در ســال ۹0 مصــرف روزانه 
ســیگار، 10.۹ درصــد بــوده کــه بــه 10.1 درصــد کاهــش یافتــه 
ــا  ــند ام ــی کش ــیگار م ــر س ــر کمت ــزار نف ــی 500ه اســت یعن

مصــرف قلیــان در کشــور رو بــه افزایــش اســت.
حریرچــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه میــزان مصــرف دخانیــات در 
ــر از  ــک نف ــزود: ی روســتاها 15.44 و در شــهر 13.۶2 اســت، اف
هــر 4 مــرد و در زنــان از هــر 25 نفــر یــک نفــر مصــرف کننــده 

دخانیــات اســت .
بــه گفتــه وی، میــزان مصــرف دخانیــات، طی 5 ســال گذشــته 

از 14.0۹ بــه 14.13 رســیده اســت.
ــر  ــی ب ــران مبن ــد ای ــه تعه ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام حریرچ
ــزود: در  ــا 1404، اف ــیگار ت ــرف س ــدی مص ــش 30 درص کاه
ــت و  ــر اس ــا ارزان ت ــور دنی ــیگار از 1۸1 کش ــت س ــران قیم ای
بــرای کاهــش مصــرف ســیگار در کشــور چــاره ای جــز افزایش 

ــم. ــرده فروشــی ســیگار نداری ــر قیمــت خ ــات ب مالی
ــر 10  ــه ه ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
درصــد افزایــش مالیــات بــر ســیگار مــی توانــد 4 تــا 5 درصــد 
ــر ســیگار  ــات ب ــزود: مالی مصــرف ســیگار را کاهــش دهــد، اف
در کشــورهای مختلــف دنیــا ۷0 درصــد قیمــت را شــامل مــی 
ــرای بخــش بهداشــت و  ــدی ب ــع جدی ــم مناب شــود و امیدواری

ــا گرفتــن مالیــات از ســیگار ایجــاد کنیــم. درمــان ب
ــخ  ــارد ن ــاالنه 40 میلی ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب حریرچ
ســیگار یعنــی حــدود 10 هــزار میلیــارد تومــان کــه معــادل یک 
درصــد درآمــد ملــی اســت دود مــی شــود، افــزود: ارزش عمــر از 
دســت رفتــه ســیگاری هــا و هزینــه هــای بهداشــتی درمانــی 
ــارد  ــا 30 هزارمیلی ــاالنه 20 ت ــات، س ــرف دخانی ــی از مص ناش

ــان اســت. توم
ــیگار  ــه س ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
ــواد مخــدر و رفتارهــای  ــه م ــاد ب ــه اعتی ــان دروازه ورود ب و قلی
پرخطــر اســت، گفــت: در ســنین 13-15 ســال افزایــش 
ــد  ــان 3.4 درص ــم و نوجوان ــیگار را داری ــرف س ــر مص مختص
ســیگار مصــرف مــی کننــد کــه طــی 5 ســال گذشــته 3 درصد 
ــه 2.1  ــران از 0.۹ ب ــات در دخت ــرف دخانی ــت و مص ــوده اس ب

ــت. ــیده اس ــد رس درص
وی ادامــه دادد: مصــرف تفننــی ســایر مــوارد همچــون قلیــان و 

پیــپ در دختــران ۶.۶ درصــد و در پســران 11.1 درصــد اســت.
ــان  ــرف قلی ــده مص ــر وع ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حریرچ
معــادل100 تــا 200 نــخ ســیگار اســت، افــزود: مصــرف کننــده 
ثانــوی قلیــان معــادل ۶-۸ نــخ ســیگار مــواد مضــر بــه بــدن 

ــد. ــی کن وارد م
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در 30 دانشــگاه مثــل 
اصفهــان، خراســان شــمالی، زنجــان، همــدان و چهارمحــال و 
بختیــاری مصــرف قلیــان را کــم کــرده ایــم، افــزود: در تهــران 
ــه علــت  ــار پلمــپ شــده امــا ب مــکان هایــی هســتند کــه ۷ ب

ــد. ــرده ان ــه کار ک ــه مجــدد شــروع ب ــودن جریم ــن ب پایی

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛

افزایش مصرف سیگار و قلیان در بین دختران نوجوان

محققان دریافتند؛

داروهای صرع به استخوان های 
کودکان آسیب می رساند

یافتــه هــای جدیــد نشــان مــی دهــد کــودکان و نوجوانانــی کــه داروهــای ضدصــرع مصــرف می 
کننــد در معــرض ریســک بــاالی شکســتگی اســتخوان قــرار دارند. 

تحقیــق همچنــان نشــان داده اســت کــه داروهــای ضدصــرع ممکــن اســت موجــب کاهــش در 
تراکــم اســتخوان و نیــروی عضانــی انــدام تحتانــی شــود.

در ایــن مطالعــه، محققــان 23 فــرد 5 تــا 1۸ ســاله را بررســی کردنــد. از آنهــا خواســته شــد بــه 
مــدت حداقــل 12 مــاه داروهــای ضدصــرع مصــرف کننــد. هــر یــک از ایــن افــراد بــا خواهــر یــا 

بــرادر، یــا ُقــل دیگــر خــود مقایســه شــدند.
محققــان تاکیــد مــی کننــد: »ایــن نتایــج بایــد در یــک بررســی بزرگتــر و طولــی بررســی شــود 
کــه ارتبــاط بیــن اثــرات داروهــای ضــد صــرع و پیامدهــای ناگــوار آن بــر اســکلت در حــال رشــد 

بــه مــرور زمــان تاییــد شــود.«

یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد نیــاز بــه بررســی بیشــتر مســائل مربــوط به ســامت 
اســتخوان در بیمــاران جــوان مصــرف کننــده داروهــای ضــد صــرع وجــود دارد.

در تحقیــق دیگــری کــه ســال گذشــته انجــام شــده بــود کارشناســان دریافتنــد کــه افــراد مبتــا 
بــه صــرع هفــت برابــر بیشــتر احتمــال دارد کــه تبعیــض ناشــی از مشــکات ســامت را تجربــه 
کننــد. ایــن ریســک در بیمــاران مبتــا بــه ســایر مشــکات مزمــن ســامت نظیــر دیابــت، آســم 

و میگــرن بیشــتر اســت.
تحقیقــات همچنیــن نشــان مــی دهــد افــراد مبتــا بــه صــرع در معــرض ریســک بــاالی ابتــا 

بــه افســردگی و اختــاالت اضطــراب هســتند.
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بهــداشـــت

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، گفــت: بــا توجــه بــه عرضــه تنباکوهــای غیرمجاز 
در قهــوه خانــه هــا، دســتگاه هــای متولــی بایــد بــا متخلفــان برخــورد کنند. 

همایــون هاشــمی دربــاره اظهــارات رئیــس مرکــز ســامت محیــط کار وزارت بهداشــت مبنــی بر 
اینکــه ۸0 درصــد تنباکوهــای معطــر حــاوی اســانس و حــال هــای بســیار خطرنــاک از جملــه 
ــدن و تجــارت و دســتگاه هــای  ــت، مع ــذا و دارو و وزارت صنع ــزود: ســازمان غ ــزن اســت، اف بن
ــا  ــوه ای داشــته باشــند و ب ــر عرضــه تنباکوهــای معطــر و می ــد نظــارت بیشــتری ب ــط بای مرتب
ــان  ــا آن ــا قاطعیــت ب اعمــال نظــارت بیشــتر واردکننــدگان چنیــن محصوالتــی را شناســایی و ب
برخــورد کننــد، زیــرا در بازرســی هــا دیــده شــده کــه در قهــوه خانــه هــا تنباکوهــای غیرمجــاز 

حــاوی آمفــی فتامیــن بــا عناصــر دیگــر شــیمیایی اســتفاده شــده اســت.
وی بــا هشــدار نســبت به اینکــه بیشــترین مصــرف کننــدکان قلیــان نوجوانــان و جوانان هســتند 
گســترش قلیــان ســراها را خطــری جــدی بــرای ســامت ایــن قشــر دانســت و افــزود: متاســفانه 
ســن مصــرف دخانیــات در کشــور کاهــش یافتــه و اســتفاده از دخانیــات بــه ویــژه قلیــان بــرای 
نوجوانــان و جوانــان بــه فرهنــگ، ســرگرمی و تفریــح تبدیــل شــده کــه ایــن زنگ خطــری جدی 
ــان در مراکــز  ــه ســمت ممنوعیــت عرضــه قلی ــا برنامــه ریــزی مناســب ب ــاز اســت ب ــوده و نی ب
عمومــی و جایگزینــی مراکــز تفریحــی و فرهنگــی بــا مراکــز عرضــه قلیــان حرکــت و همچنیــن 

بــا فرهنــگ ســازی مناســب نســبت بــه اصــاح فرهنــگ خانــواده هــا اقــدام کــرد.
هاشــمی از عرضــه قلیــان در قهــوه خانــه هــا و ســفره خانه هــای ســنتی انتقــاد کــرد و ادامــه داد: 
اگرچــه طبــق قانــون عرضــه قلیــان در چنیــن مــکان هایــی بــه طــور کلــی ممنــوع اســت امــا 
بــه دلیــل ضعــف نظــارت دســتگاه هــای مســئول و اشــتغال کاذب شــاهد عرضــه قلیــان در ایــن 
مراکــز هســتیم ایــن در حالی اســت کــه برخی مســئوالن علــت افزایــش تخلفــات از ناحیــه قهوه 

خانــه هــا و ســفره خانــه هــای ســنتی را  عــدم بازدارندگــی جرائــم مــی داننــد در حالــی کــه حتی 
جرائــم فعلــی هــم در مــواردی اعمــال نمــی شــود و در واقــع چنیــن اظهاراتــی عــذر بدتــر از گنــاه 

اســت.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه تشــدید جرائــم کارایــی الزم را در 
کاهــش تخلفــات قلیــان ســراها و ســفره خانــه هــای ســنتی نــدارد بلکــه بایــد نظــارت هــا بــر 
عملکــرد مراکــز بیشــتر و بــا متخلفــان بــه صــورت قاطع تــر برخــورد کــرد، گفــت: دســتگاه های 
ذی ربــط بایــد بــه طور مــداوم بــر عملکــرد ایــن مراکــز نظــارت کننــد و متخلفــان را شناســایی و 

بــه دســتگاه قضــا تحویــل دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اطــاع رســانی هــا در مــورد آســیب هــای دخانیــات بــه ویــژه قلیــان بســیار 
ضعیــف اســت، تصریــح کــرد: گــردش اطاعــات در حــوزه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی 
بســیار پاییــن اســت و برخــی نســبت بــه عــوارض ناشــی از مصــرف قلیــان آگاهــی کافــی ندارنــد 
در حالــی کــه اگــر میــزان اطاعــات مــردم افزایــش یابــد کمتــر بــه ســمت اســتفاده از مصــرف 

دخانیــات روی مــی آورنــد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛

عرضه تنباکوهای حاوی 
»آمفی فتامین« در قهوه خانه ها

ــا عــوارض جانبــی  محققــان دریافتنــد داروی آســم Singulair )مونتلوکاســت( ب
عصبــی نظیــر افســردگی، خشــم، کابــوس هــای شــبانه و ســردرد مرتبــط اســت. 

ــه شــکل  ــا ب ــه صــورت قــرص ی ــرژی اســت کــه ب Singulair داروی آســم و آل
دانــه هــای قابــل حــل روزی یکبــار اســتفاده مــی شــوند. دکتــر »میندینــا هارمــن« 
ــد:  ــاره مــی گوی ــن ب ــد، در ای ــق از دانشــگاه گرونینگــن هلن ــم تحقی سرپرســت تی
ــن  ــای لکورتی ــده ه ــای گیرن ــت ه ــی از آنتاگونیس ــا بخش ــته از داروه ــن دس »ای
 )zafirlukast )Accolate ــد از هســتند.« داروهــای دیگــر ایــن گــروه عبارتن

.)Zyflo CR و zileuton )Zyflo و
در مطالعــه فعلــی از دو پایــگاه داده بــرای مشــاهده شــیوع عــوارض جانبــی ایــن نوع 
داروهــا در کــودکان و افــراد بزرگســال مصــرف کننــده Singulair اســتفاده شــد. 
ــه بیــش از 120 کشــور و شــامل حــدود 1۸ هــزار گــزارش  ــوط ب ایــن داده هــا مرب

نتایــج منفــی بعــد از مصــرف Singulair بــود.
احتمــال افســردگی در کــودکان و بزرگســاالن مصــرف کننده ایــن دارو حــدود ۷ برابر 
 Singulair بیشتر بود. احتمال رفتارهای تهاجمی نیز در کودکان مصرف کننده دارو

30 برابــر بیشــتر بــود.
همچنیــن مطالعات نشــان داد احتمال اندیشــه خودکشــی در کــودکان و بزرگســاالن 
مصرف کننده این دارو 20 برابر بیشتر و احتمال کابوس های شبانه 22 برابر بیشتر بود. 

ریســک ســردرد هــم در ایــن افــراد دو برابــر بیشــتر از افــراد عــادی بــود.
ــش  ــورد افزای ــی در م ــق پاتوفیزیولوژیک ــح دقی ــچ توضی ــن، »هی ــه هارم ــه گفت ب
ریســک مشکات عصبی در کودکان و بزرگســاالن تحت درمان با مونتلوکاست یافت 

است.« نشده 
ــا ایــن حــال محققــان تاکیــد مــی کننــد بیمــاران نبایــد مصــرف ایــن داروهــای  ب

ــد. ــار گذارن خــود را کن

محققان هلندی عنوان می کنند؛

ارتباط مصرف داروهای آسم با کابوس شبانه و افسردگی
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دانشمندان هشدار دادند؛

گسترش سریع »سوپر ماالریا«
 جهان را تهدید می کند

 دانشــمندان هشــدار داده انــد گســترش ســریع »ســوپرماالریا« در جنــوب شــرق آســیا یــک تهدیــد جهانــی اســت 
چراکــه درمــان هــای فعلــی بــر روی آن بــی اثــر اســت. 

دانشـمندان یـک واحد تحقیقاتـی دارو در بانکوک هشـدار داده اند که گسـترش ماالریا موسـوم به »سـوپر ماالریا« 
بسـیار خطرناک اسـت چرا که این نوع انـگل در مقابل تمـام داروهای ضدماالریا مقـاوم بوده و هیـچ دارویی توانایی 

نابـودی آن را ندارد.
در حــال حاضــر ایــن نــوع ماالریــا در کامبــوج ظاهــر شــده اســت امــا در بخــش هــای از تایلنــد و الئــوس هــم 

پخــش شــده و بــه جنــوب ویتنــام هــم رســیده اســت.
آرجــن دانــدراپ، سرپرســت ایــن واحــد تحقیقاتــی، اظهــار داشــته  اســت کــه »ایــن تهدیــد بســیار جــدی اســت. 

ایــن انــگل بــه ســرعت در حــال گســترش بــوده و مــا نگرانیــم کــه حتــی بــه آفریقــا هــم برســد.«
اولیــن گزینــه درمانــی ماالریــا، artemisinin همــراه بــا piperaquine اســت، امــا بــه گفتــه محققــان، از 
 piperaquine به مراتب کمتر شــده اســت در حــال حاضر این انگل در مقابــل artemisinin  آنجائیکه تاثیر

هم مقــاوم شــده اســت.
ســاالنه حــدود 212 میلیون نفر در جهــان آلوده به ماالریا می شــوند. ماالریا با نیش پشــه منتقل شــده و از مهم ترین 
عوامــل مــرگ و میــر کــودکان در 

ــت. ــان اس جه
امسـال دانشـمندان علـوم پزشـکی 
گفته انـد کـه موفـق به سـاخت یک 
مـاده سـمی شـده اند کـه طعـم آن، 
پشـه ها را بـه خـود جـذب می کنـد. 
ایـن روش در کشـتن پشـه های که 
بیمـاری ماالریـا را انتقـال می دهند، 

نتیجـه مثبت داشـته  اسـت.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد؛

ضرورت ایجاد مراکز جامع 
روانپزشکی در کشور/

دالیل تشدید افسردگی
ــع  ــز جام ــت: مراک ــس گف ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
روانپزشــکی در مناطــق مشــخص بــه لحــاظ قطــب هــای درمــان بــرای 

ــود.  ــی ایجــاد ش ــاران روان ــه مشــکات بیم رســیدگی ســریع ب
محمــد نعیــم امینی فــرد بــا بیــان اینکــه توفیقــات مناســبی در رابطــه بــا 
ــی  ــتی و درمان ــبکه بهداش ــات بهداشــت روان در سیســتم ش ــام خدم ادغ
ــوع را  ــن موض ــدیم ای ــق نش ــفانه موف ــت: متاس ــم، اظهارداش ــته ای نداش
بــه شــکل فراگیــر و ســازمان یافتــه در سیســتم شــبکه بهداشــت اعمــال 

ــم. کنی
ــت و  ــمی اس ــاری جس ــی بیم ــی نوع ــاری روان ــه بیم ــان اینک ــا بی وی ب
تفــاوت ماهــوی بــا ســایر بیمــاری هــای جســمی نــدارد، افــزود: در عیــن 
ــن حــال  ــل وجــود و در عی ــه از قب ــاره ای رســوباتی ک ــل پ ــه دلی حــال ب
رنــگ علمــی داشــته تصــور مــی شــود ایــن بیمــاری جنبــه متافیزیکــی 
دارد اگــر چــه نقــش عــادات فرهنگــی و بیمــاری هــای خلقــی و روانــی 
غیرقابــل تردیــد اســت و نمــی تــوان مرزبنــدی مشــخصی را قائــل شــد.

ــاران  ــه بیم ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــورد ارائ ــرد در م ــی ف امین
روانــی، گفــت: در ســطح دوم سیســتم ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
ــی  ــای روان ــاری ه ــال بیم ــی فع ــئله بیماریاب ــز اول و دوم، مس در مراک
مدنظــر قــرار گرفــت امــا در عیــن حــال کمبــود تخــت هــای روانپزشــکی 
ــور  ــه ط ــوم ب ــای دوم و س ــطح ه ــی در س ــای تخصص ــگاه ه و درمان

ــود. ــی ش ــاس م ــوس  احس محس
وی بــا بیــان اینکــه افســردگی جنبه هــای جســمی، ســماتیک و همچنین 
تســهیل کننــده دارد، تصریــح کــرد: وقتــی جامعــه ای شــاد نباشــد جنبــه 
هــای ســماتیک در افــرادی کــه زمینــه افســردگی دارنــد تشــدید شــده و 
همچنیــن مشــکات اقتصــادی، بیــکاری، اعتیــاد و حاشــیه نشــینی نیــز 

نقــش عمــده ای در بــروز بیمــاری هــای خلقــی و روانــی دارنــد.
امینــی فــرد بــا یــادآوری اینکــه حــدود 21 هــزار تخــت طــی 4 ســال بــه 
ــور قطــع درصــد  ــه ط ــزود: ب ــد، اف ــزوده ش ــتانی اف ــای بیمارس تخــت ه
ــدا مــی کنــد  ــی اختصــاص پی ــه بیمــاران روان مشــخصی از تخــت هــا ب
ضمــن آنکــه بــه طــور منطقــه ای نیاز اســت مراکــز جامــع روانپزشــکی در 
مناطــق مشــخص بــه لحــاظ قطــب هــای درمان بــرای رســیدگی ســریع 

بــه مشــکات بیمــاران روانــی ایجــاد شــود.
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــس ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
مســائل اقتصــادی نقشــی مهــم در عــدم مراجعــه بیمــاران بــه متخصــان 
روانپزشــکی دارد، گفــت: رفــع عوامــل خطــر بــرای جلوگیری از افســردگی 

ــرد. ــرار گی ــد نظرق ــد م ــی بای و مشــکات روحــی و روان

محققان کانادایی پی بردند؛

داروهای ضدافسردگی ریسک مرگ
 را افزایش می دهند

به گفته محققان، مصرف کنندگان داروهای ضدافسردگی 33 درصد بیشتر در معرض مرگ قرار دارند. 
محققــان هشــدار مــی دهنــد داروهــای کــه معمــوال بــرای کاهــش افســردگی و اضطــراب اســتفاده مــی شــوند 

ممکــن اســت بــا جلوگیــری از عملکــرد مناســب برخــی اعضــای بــدن، خطــر مــرگ را افزایــش دهنــد.
محققــان چندیــن مطالعــه را کــه شــامل صدهــا هــزار نفــر بــود بررســی کردنــد و دریافتنــد مصــرف کننــدگان 
داروهــای ضدافســردگی در مقایســه بــا افــراد دیگــر کــه چنیــن داروهــای مصــرف نمــی کننــد، 33 درصــد بیشــتر 
در معــرض مــرگ قــرار دارنــد. طبــق این یافتــه هــا، مصــرف کننــدگان داروهــای ضدافســردگی 14 درصد بیشــتر 

در معــرض مشــکات قلبی-عروقــی نظیــر ســکته و حمــات قلبــی قــرار دارنــد.
پــل انــدروز، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه مــک مســتر کانــادا، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا بســیار نگــران 
ایــن نتایــج هســتیم چراکــه متوجــه شــدیم بــدون آگاهــی دقیــق از تاثیــر داروهــای ضدافســردگی بــر بــدن، ایــن 

داروهــا مصــرف مــی شــوند.«
مســئله شــناخته شــده ایــن اســت کــه ســروتونین مغــز بــر خلــق و خــو اثــر مــی گــذارد و درمــان هــای معمــول 

ضدافســردگی بــرای درمــان افســردگی مانــع از جذب 
ســروتونین توســط نــورون هــا مــی شــود.

ــه  ــت ک ــده اس ــناخته ش ــئله ش ــن مس ــر ای ــا کمت ام
تمامــی اعضــای اصلــی بــدن نظیــر قلــب، کلیــه هــا، 
ریــه هــا، کبــد هــم همگــی از ســروتونین از طریــق 

ــد. ــان خــون اســتفاده مــی کنن جری
داروهــای ضدافســردگی مانــع از جــدب ســروتونین در 
ایــن اعضــای بــدن هــم مــی شــوند و در نتیجــه ایــن 
ــن  ــب چندی ــرد مناس ــری از عملک ــا جلوگی ــا ب داروه

عضــو، ریســک مــرگ را افزایــش مــی دهنــد. 
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بهــداشـــت

رئیــس ســازمان غــذا و دارو ضمــن هشــدار نســبت بــه 
ســالمندی جمعیــت و تغییــر ســبک زندگــی بــه عنــوان عوامــل 
مهــم ابتــا بــه اختــاالت عضانــی- اســکلتی، گفت: ســاالنه 
1000 میلیــارد تومــان هزینــه داروی ایــن بیمــاران مــی شــود. 
دکتــر غامرضــا اصغــری اظهارداشــت: بیمــاری اســتئوآرتریت 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــر اس ــر واگی ــای غی ــاری ه ــه بیم از جمل
شــایع تریــن اختــال مفصلــی در دنیــا شــناخته مــی شــود. این 
بیمــاری به طــور عمــده ســنین میانســالی و پــس از آن را درگیر 
مــی کند کــه متاســفانه بــه دلیــل دو عامــل ســالمندی جمعیت 
و تغییــر ســبک زندگــی بویــژه در جوانــان رو بــه افزایــش نهاده 

و تهدیــد تلقــی مــی شــود.
ــوان بــه صــورت  ــه اینکــه ایــن بیمــاری در بان ــا اشــاره ب وی ب
ــروز ران و  ــان آرت ــی و در آقای ــو و مهــره هــای گردن ــروز زان آرت
مهــره هــای کمــری شــایع اســت، افــزود: ســن شــیوع ابتــا به 
ــر از 55 ســالگی  ــان کمت ــاالی 55 و در آقای ــوان ب ــروز در بان آرت

اســت.
ــه  تعــداد حــدود 1۹0 میلیــون  ــا اشــاره ب اصغــری همچنیــن ب
نفــر مبتــا بــه اســتئوآرتریت در سراســر جهــان، افــراد مبتــا 
بــه ایــن بیمــاری را در ایــران حــدود 10درصــد از جمعیــت بالــغ 
کشــور عنــوان و اضافــه کــرد: ۸0درصــد  ایــن افــراد درجاتــی 
از محدودیــت حرکــت دارنــد کــه خــود نشــان دهنــده کاهــش 
کیفیــت زندگــی بیمــاران و مــرگ و میــر بــاالی بیماری اســت، 
ضمــن آنکــه پیــش بینــی هــای انجــام شــده مویــد ایــن اســت 
کــه تــا ســال 2050 جمعیــت ســالمند کشــور بــه 2۶ میلیــون 

نفــر یعنــی 25 درصــد از جمعیــت کشــور خواهــد رســید.
وی گفــت: ۹۹.۶ درصــد از چهــار گــروه داروی مورد اســتفاده در 
ایــن بیمــاری کــه شــامل ضــد درد هــای خوراکــی، درمانهــای 

ــاب  ــتروئیدی، ضدالته ــر اس ــای غی ــاب ه ــی، ضــد الته موضع
هــای اســتروئیدی تزریقــی مــی شــود، داخــل کشــور تولید می 

شــود و فقــط تامیــن0.4 درصــد آن وارداتــی اســت.
اصغــری  بــا تاکیــد بــر اینکــه  داشــتن نــگاه ویــژه بــه ایــن 
قشــر آســیب پذیــر و کنتــرل بــه موقــع بیمــاری هــای شــایع 
ــای نظــام ســامت کشــور  ــت ه ــروه ســنی از اولوی ــن گ ای
ــد  ــتئوآرتریت 1۸ درص ــاری اس ــش بیم ــرد: افزای ــه ک اضاف
ــی  ــازار ریال ــهم ب ــد از س ــددی و ۸ درص ــازار ع ــهم ب از س
داروهــای کشــور بالــغ بــر 1000 میلیــارد تومــان اســت کــه 
ایــن میــزان مربــوط بــه چهــار دســته دارویــی مذکــور بــوده 
و خــود نشــان دهنــده تجویــز و مصــرف بــاالی ایــن داروهــا 

اســت.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه امید 
بــه زندگــی در ایــران در مــردان حــدود ۷1 و در زنــان حــدود ۷4 
ســال اســت، اهمیــت ارتقــای کیفیــت زندگــی در ایــن ســنین و 
ــی در  ــه جوی ــه صرف افزایــش بهــره وری را کمــک بســیاری ب
هزینــه هــای ســامت  دانســت و خاطــر نشــان کــرد: شــــیوع 
آرتــــروز حداقــل در یکــی از مفاصــــل در ایران حــدود 1۶/۶1 
درصــد اســت کــه خــود آمــار بــاالی مبتایــان بــه ایــن بیماری 
را نشــان مــی دهــد و از آنجــا کــه اغلــب مبتایــان بــه آرتــروز 
بــه ویــژه آرتــروز زانــو در ســنین بــاالی ۶5 ســال اســت، هزینه 
ــام ســامت  ــه نظ ــی ب ــتقیم باالی ــر مس ــتقیم و غی ــای مس ه

کشــور تحمیــل مــی شــود.
وی ادامــه داد: بیــن 10 تــا 20 درصــد مراجعــات بــه ســطح اول 
خدمــات پزشــکی در دنیــا بــه دلیــل بیمــاری هــای عضانــی- 
ــات  ــد مراجع ــر 30 درص ــغ ب ــه بال ــا ک ــت. از آنج ــکلتی اس اس
ســرپایی و ۷0 درصــد مراجعــات بســتری در بیمارســتان هــا در 
ایــران مربــوط بــه افــراد بــاالی ۶5 ســال اســت، تشــخیص بــه 
موقــع بیمــاری و تغییــر در ســبک زندگــی و الگوهــای رفتــاری 
در عــدم پیشــرفت بیمــاری و حتــی درمــان بســیار مهــم اســت.

اصغــری ضمــن قدردانــی از تــاش دســت انــدرکاران برگزاری 
ایــن همایــش بویــژه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  
ــار بیمــاری هــای  ــادآور شــد: بطــور کلــی ب قدردانــی کــرد و ی
ــه  ــا توجــه ب عضانــی- اســکلتی در طــی ســالهای گذشــته ب
ــود  ــای موج ــایر ریســک فاکتوره ــت و س مســن شــدن جمعی
افزایــش چشــم گیــری داشــته و هزینــه هــای مســتقیم و غیــر 
ــرده  ــامت ک ــام س ــه نظ ــی را متوج ــی باالی ــتقیم درمان مس

ــت. اس

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

ساالنه ۱۰۰۰میلیارد تومان هزینه داروهای اختالالت اسکلتی

بررسی سالمت ۱.۴ میلیون دانش آموز؛

۴.۴درصد کالس اولی ها مشکل 
بینایی و شنوایی دارند

مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت، از اجــرای نظــام مراقبــت 
ســامت گــروه ســنی 5 تــا 1۸ ســال شــامل دانــش آمــوز و غیــر دانــش آمــوز خبــر داد. 

دکتــر محمــد اســماعیل مطلــق گفــت: معاینــات غربالگــری در گروه ســنی )5 تــا 1۸ ســال دانش 
ــالگی، 12  ــالگی، ۹ س ــتانی(، ۶ س ــش دبس ــالگی )پی ــنین 5 س ــوز( در س ــش آم ــر دان ــوز و غی آم
ســالگی و 15 ســالگی و در جمعیــت دانــش آمــوزی پایــه هــای اول ابتدایــی، چهــارم ابتدایــی، پایه 

اول دوره متوســطه اول، پایــه اول دوره متوســطه دوم انجــام مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در طــرح تحول ســامت از ســال ۹4 پایــه 4 نیز بــه معاینــات غربالگــری دوره 
ای اضافــه شــد، ارزیابــی هــا و معاینــات افــزوده شــده را شــامل واکسیناســیون، ســامت دهــان و 
دنــدان، بررســی ابتــا بــه بیمــاری هــای نیازمنــد مراقبــت ویــژه، پایــش رشــد ، بینایی، شــنوایی، 
ــاالت  ــکم، اخت ــد، ش ــارخون، تیرویی ــروق، فش ــب و ع ــل(، قل ــم و س ــه )آس ــو، ری ــت و م پوس
اســکلتی، عضانــی و قامــت، رفتارهــای پرخطــر )تغذیــه ناســالم، کــم تحرکــی، مــواد دخانــی، 
ســوء مصــرف مــواد، رفتارهــای جنســی نــا ایمــن(، مشــکات ادراری تناســلی، رونــد بلــوغ، آنمی، 

هپاتیــت و ارزیابــی عوامــل خطــر ژنتیــک عنــوان کــرد.
مطلــق بخشــی از ایــن غربالگــری را ســامت روان اعــام کــرد و گفــت: ســامت روان )اورژانس 
روانپزشــکی ، اختــال اضطــراب منتشــر، اختــال پانیــک، اختــال اضطــراب اجتماعــی، اختال 
وسواســی-جبری، اختــال اســترس پــس از ســانحه، پرخاشــگری، افســردگی، ســایکوز، اختــال 
دو قطبــی، صرع، معلولیت ذهنی/ADHD/اختال رفتاری-ســلوک، ســامت اجتماعی و بررســی 

مولفــه هــای اجتماعــی موثــر بــر ســامت هســتند.
وی ادامــه داد: ارائــه آمــوزش هــا در ابعــاد مختلــف ســامت شــامل تغذیــه ســالم، فعالیــت بدنــی، 

ــوانح و  ــگیری از س ــردی، پیش ــت ف ــی، بهداش ــای زندگ ــارت ه ــر، مه ــای پرخط ــوغ، رفتاره بل
حــوادث، مهــارت هــای فرزنــد پــروری نیــز در ایــن برنامــه انجــام مــی شــود.

مدیــرکل دفتر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت، افــزود: ارجاع مــوارد نیازمند 
ارجــاع و پیگیــری مــوارد ارجاعــی تــا حصــول نتیجــه نهایی نیــز در ایــن برنامــه صــورت میگیرد.

وی بــا اعــام اینکــه در ســال تحصیلــی جدیــد، یــک میلیــون و 4۶۶ هــزار و 2۶ نفــر در بــدو ورود 
بــه مدرســه تحــت معاینــات غربالگــری قــرار گرفتنــد، گفــت: از ایــن میــزان 20۹ هــزار و ۷51 نفر 

پیــش دبســتانی و یــک میلیــون و 25۶ هــزار و 2۷5 نفــر نوآمــوز بــدو ورود به مدرســه هســتند.
مطلــق افــزود: از مجمــوع دانــش آمــوزان مــورد غربالگــری قــرار گرفتــه 3 درصــد مشــکل بینایی 
و 1.4 درصــد مشــکل شــنوایی داشــتند. بــا توجــه بــه انجــام معاینــات غربالگــری در ســایر پایه ها 
مجموعــاً حــدود 4.5 میلیــون دانــش آمــوز تحــت پوشــش معاینــات غربالگــری هســتند و حــدود 

۹0 درصــد جمعیــت هــدف تحــت معاینــات غربالگــری قــرار گرفتــه اند.
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بهــداشـــت

دبیــر علمــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 
روانپزشــکان، گفــت: شــیوع ابتــا بــه افســردگی در ایــران بــر 

اســاس آخریــن مطالعــات حــدود 13.5 درصــد بــوده اســت. 
ــده  ــاش ش ــال ت ــت: امس ــراب زاده اظهارداش ــر آرش می دکت
همــه محورهــای روانپزشــکی در کنگــره توســط روانپزشــکان، 
روانشناســان و ســایر رشــته هــای مرتبــط مــورد بحــث و گفتگو 
ــرای  ــز ب ــی نی ــتاوردهای علم ــن دس ــرد و جدیدتری ــرار گی ق

ــه شــود. ــدگان ارائ شــرکت کنن
وی افــزود: از تمــام کمیتــه هــای علمــی انجمــن روانپزشــکان 
ــورد  ــف م ــات مختل ــا موضوع ــم ت ــرده ای ــران درخواســت ک ای
نظــر را در قالــب ســخنرانی بــه اطــاع حاضریــن کــه اعضــاء 
تیــم درمــان روانپزشــکان هســتند برســانند. حــدود 120 مقالــه 
ــتر  ــورت پوس ــه ص ــه ب ــخنرانی و 50 مقال ــورت س ــه ص ــز ب نی

ــه خواهــد شــد. ارائ
دبیــر علمــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 
روانپزشــکان ادامــه داد: پژوهــش هــای روانپزشــکان جــوان که 
ــد و  ــته باش ــا گذش ــه ای آنه ــت حرف ــال از فعالی ــر از 5 س کمت
ــه و در  ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــز م ــای روانپزشــکی نی ــت ه رزیدن
ــدنش  ــده ش ــره و برگزی ــا در کنگ ــب آنه ــه مطل ــورت ارائ ص
ــان  ــر داویدی ــتاد دکت ــزه« اس ــوان جای ــت عن ــزه ای تح جای

ــی شــده اســت. ــش بین ــا پی ــرای آنه »ب
ــه صــورت پرســش  ــل هــای علمــی ب ــت: پان ــراب زاده گف می
و پاســخ بیــن اعضــاء پانــل و شــرکت کننــدگان برگــزار 
خواهــد شــد همچنیــن کارگاه هــای آموزشــی مختلــف و ارائــه 
ــر  ــد نظ ــی م ــای علم ــمپوزیوم ه ــب س ــا در قال ــخنرانی ه س
ــود. همچنیــن ســخنرانان و مهمانانــی از کشــورهای  خواهــد ب

ــت. ــم داش ــان خواهی ــکا و آلم ــتان،کانادا، آمری انگلس
دبیــر علمــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 
ــاالت  ــن اخت ــایع تری ــوع ش ــه موض ــه ب ــکان در ادام روانپزش
روانپزشــکی اشــاره کــرد و گفت:افســردگی یکــی از ایــن 

ــیاری از  ــروزه بس ــه ام ــه ک ــمار رفت ــه ش ــایع ب ــاالت ش اخت
خانــواده هــا را مســتقیم و غیــر مســتقیم درگیــر کــرده اســت.

وی بیــان داشــت: 23 درصــد از جامعــه 15 تــا ۶4 ســاله دچــار 
یکــی از اختــاالت روانپزشــکی بــوده کــه افســردگی در صــدر 
آن اســت بــه صورتــی کــه بــر اســاس آخریــن مطالعــات حــدود 
ــار  ــش دچ ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع ــراد م ــد از اف 13.5 درص
ــا  ــی ب ــار اختــاف چندان ــن آم ــه ای ــد. کــه البت افســردگی بودن

ــدارد. شــیوع جهانــی آن ن
میــراب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس آخریــن مطالعاتــی 
ــدود 1۶  ــرده ح ــان افس ــار زن ــده آم ــام ش ــران انج ــه در ای ک
درصــد و مــردان افســرده حــدود 10 درصــد بــوده اســت، گفــت: 
بــه طــور کلــی اختــاالت روانپزشــکی در زنــان 2۶ درصــد و در 

مــردان 20 درصــد اســت.
ــردگی  ــه افس ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــرد: البت ــد ک وی تأکی

دالیل و ریشــه هــای مختلــف جسمی،روانشــناختی و اجتماعی 
دارد. ابعــاد جســمی شــامل تغییــر در واســطه هــای شــیمیایی 
ــه ای همچــون مشــکات  ــاری زمین ــک و بیم ــل ژنتی مغز،عل

ــت و فشــارخون اســت. ــراس، دیاب ــدی، پانک تیروئی
دبیــر علمــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 
روانپزشــکان تصریــح کــرد: درمــان افســردگی بــا علل جســمی 
اصــوال نیــاز بــه درمــان دارویــی دارد ولــی علــت روانشــناختی 
بــا انجــام مشــاوره ممکــن اســت قابلیــت درمــان داشــته باشــد.

میراب زاده با بیان اینکه مسـائل اجتماعی نیز در بروز افسـردگی 
تأثیـر دارد، خاطـر نشـان کـرد: عوامـل اجتماعـی هم بـه عنوان 
یکـی از علل مهم در بـروز و درمان اختاالت روانپزشـکی نقش 
دارد و بـه طـور کلـی بایـد توجه داشـت کـه همانطور کـه علت 
اختـاالت روانپزشـکی چند محـوری اسـت درمـان آن نیز چند 

محوری محسـوب می شـود.

دبیر علمی کنگره انجمن روانپزشکان؛

۱۳.۵درصد ایرانی ها افسرده اند/ روند درمان اختالالت روانپزشکی

خانــواده،  ســامت  دفتــر  مدیــرکل 
جمعیــت و مــدارس وزارت بهداشــت، 
گفــت: حــدود 25 درصــد از کــودکان 
دچــار کمبــود تــری گلیســیرید یــا همان 

ــتند.  ــدن هس ــوب در ب ــی خ چرب
مطلــق  اســماعیل  محمــد  دکتــر 
اظهارداشــت: مــا در بــدو ورود دانــش 
آمــوزان بــه مــدارس آنهــا را تحــت 
معاینــه قــرار مــی دهیــم کــه در مجموع 
ــش  ــع پی ــات در مقاط ــن معاین ــوند، ای ــی ش ــه م ــوز معاین ــش آم ــزار دان ــون 200 ه ــک میلی ی
دبســتانی و ابتدایــی صــورت مــی گیــرد کــه در ســال گذشــته بــاالی ۹0 درصــد از دانــش آمــوزان 

ــد. ــالم بودن س
ــده  ــوزان دارای پرون ــش آم ــه دان ــامت هم ــول س ــرح تح ــرای ط ــد از اج ــه داد: بع وی ادام
الکترونیکــی و طــی آن دانــش آمــوزان مشــمول معاینــات دیــداری، شــنیداری و حتــی معاینــات 

ــوند. ــی ش ــی و جســمانی م ــی روان تکامل
مطلــق افــزود: مــا در ســال هــای قبــل کــم وزنــی و عــدم رشــد را نیــز بررســی مــی کردیــم، امــا 

در حــال حاضــر شــاخصه هــا تغییــر کــرده اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه در  مدیــرکل دفتــر ســامت خانــواده، جمعیــت و مــدارس وزارت بهداشــت ب

ســال ۹5 کمتــر از 150 نفــر از دانــش آمــوزان بــه دلیــل اســهال فــوت کــرده انــد، تصریــح کــرد: 
ایــن مســئله نمایانگــر کاهــش بیمــاری هــای عفونــی در ایــن گــروه ســنی اســت.

ــدود 25  ــه وزن و ح ــی و اضاف ــار چاق ــوزان دچ ــش آم ــد از دان ــدود 30 درص ــت: ح وی گف
درصــد از کــودکان دچــار کمبــود تــری گلیســیرید یــا همــان چربــی خــوب در بــدن هســتند.

ــی از  ــرد: یک ــد ک ــودکان، تاکی ــر ک ــی ب ــایل الکترونیک ــر وس ــی از تاثی ــراز نگران ــا اب ــق ب مطل
ــه رفــع آن اقــدام شــود ایــن اســت کــه در کشــور مــا کــودکان  مشــکاتی کــه بایــد نســبت ب
ــتاندارد آن 2  ــه اس ــی ک ــد، در حال ــی کنن ــازی م ــی ب ــایل الکترونیک ــا وس ــاعت ب ــاالی 4.5 س ب

ــت. ــاعت اس س
مدیــرکل دفتــر ســامت خانــواده، جمعیــت و مــدارس وزارت بهداشــت ادامــه داد: در حــال حاضــر 
11.5 میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور را تحــت پوشــش مراقبیــن ســامت قــرار داده ایــم، کــه 
طــی آن هــر 3 ســال و نیــم رفتــار پرخطــر کــودکان 3 نوجوانــان تــا 1۸ ســال را مــورد بررســی و 
رفتــار آنهــا را تحــت عنــوان برنامــه »کاســپین« تحلیــل مــی کنیــم  و نتایــج را ابــاغ و در نهایت 

مداخلــه مــی کنیــم.
وی افــزود: مــا بــه ازای هــر 10 دانــش آمــوز یــک دانــش آمــوز را تحــت آمــوزش قــرار 
مــی دهیــم تــا بــه عنــوان ســفیر ســامت ســطح ســواد ســامت دانــش آمــوزان را بــاال 

ــد. ببرن
مطلــق تاکیــد کــرد: ایــن ســفیران در زنــگ هــای تفریــح تحــرک دانــش آمــوزان را در زمــان 

ــگ ورزش مجــزا اســت. ــد و از زن اســتراحت افزایــش مــی دهن

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت؛

۲۵% کودکان ایرانی دچار کمبود کلسترول خوب هستند
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بهــداشـــت

ــاد از  ــا انتق ــس ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــای  ــت ه ــری سیاس ــرای پیگی ــخصی ب ــی مش ــه متول اینک
ــرخ رشــد جمعیــت 1.24 درصــدی را  ــدارد، ن جمعیــت وجــود ن

ــت.  ــور دانس ــرای کش ــدی ب ــی ج چالش
ــت کشــور  ــاد از اینکــه جمعی ــا انتق ــرد ب ــم امینی ف ــد نعی محم
بــه ســرعت بــه ســمت ســالمندی و پیر شــدن پیــش مــی رود، 
ــن  ــت: پایی ــت را 1.24 درصــد دانســت و گف ــد جمعی ــرخ رش ن
ــت  ــد جمعی ــت و رش ــدی اس ــی ج ــد چالش ــرخ موالی ــودن ن ب

ــزی فرهنگــی و اقتصــادی اســت. ــد برنامــه ری نیازمن
وی، مشـکات معیشـتی و فرهنگـی، تغییـر الگـوی زندگـی، 
افزایـش سـن ازدواج و کاهـش اسـتقبال از ازدواج در سـن پایین 
را در کاهـش ازدواج و نـرخ رشـد جمعیـت موثر دانسـت و گفت: 
افزایـش سـن ازدواج در کاهـش نابـاروری موثر اسـت و در واقع 
بهتریـن سـن بـاروری حـدود 20  تـا 35 سـال اسـت و بـاروری 
هایـی که زیر یا باالی این سـنین صـورت می گیـرد خطراتی را 
بـرای مادر و جنین بـه همـراه دارد از این رو باید فرهنگ سـازی 
مناسـبی در ایـن رابطـه انجام شـود تا رغبـت جوانان به سـمت 
»ازدواج به موقـع« افزایـش یابـد البتـه دولـت هـم بایـد بـه رفع 
معضـل بیـکاری و تامین مسـکن جوانان بـرای ترغیـب آنها به 

امـر ازدواج توجه ویژه داشـته باشـد.
ــرای  ــخصی ب ــی مش ــه متول ــاد از اینک ــا انتق ــرد ب ــی ف امین
ــرای  ــدارد و اج ــود ن ــت وج ــای جمعی ــت ه ــری سیاس پیگی
کامــل آنهــا بــه تنهایــی از عهــده یــک وزارتخانــه خارج اســت، 

ــی از  ــی اباغ ــای جمعیت ــت ه ــرای سیاس ــرد: اج ــح ک تصری
ســوی مقــام معظــم رهبــری همــکاری بیــن بخشــی دســتگاه 
هــا را مــی طلبــد و بــه تنهایــی از عهــده یــک دســتگاه خــارج 
اســت بنابرایــن دســتگاه هــای فرهنگــی بایــد فرهنــگ ســازی 
مناســب را در دســتور کار قــرار داده و دســتگاه هــای اقتصادی و 
بانــک هــا نیــز بایــد تســهیات الزم را بــرای ازدواج جوانــان در 

زمــان مناســب تامیــن کننــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، بــا تاکیــد بــر اینکــه باید 
نهــاد و متولــی واحــدی بــرای پیگیری سیاســت هــای جمعیتی 
ــخصی  ــاد مش ــد و نه ــت: واح ــود، گف ــخص ش ــن و مش تعیی
بایــد سیاســت هــای جمعیتــی را پیگیــری و از دســتگاه هــای 
مختلــف گــزارش عملکــرد بخواهــد تــا در درازمــدت بتــوان در 

جهــت افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت گام برداشــت.
ــاروی زوجیــن را یکــی از چالــش هــای جــدی ســد راه  وی ناب
افزایــش نــرخ جمعیــت دانســت و گفــت: البته بــا تــاش وزارت 
بهداشــت و از طــرف مجلــس ردیــف بودجــه هــای مشــخصی 
بــرای درمــان نابــاروری در اختیــار مراکــز درمــان نابــاروری قرار 
داده شــد هــر چنــد خدمــات رســانی بــه زوجیــن نابــارور در حــد 

ایــده آل نیســت و بایــد افزایــش یابــد.
امینــی فرد بــا یــادآوری اینکــه مشــکات اقتصادی و معیشــتی 
بیشــترین نقــش را در بــی رغبتــی زوجیــن بــه فرزنــدآوری دارد، 
ــن  ــه زوجی ــب ب ــویقی مناس ــای تش ــته ه ــه بس ــزوم ارائ ــر ل ب
ــدآوری بیشــتر  ــه فرزن ــرای ترغیــب و تشــویق آنهــا ب جــوان ب

ــه  ــان، بیم ــاعت کاری زن ــش س ــت: کاه ــرد و گف ــد ک تاکی
زنــان خانــه دار و همچنیــن افزایــش مرخصــی زایمــان از 
جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد در ترغیــب زوجیــن بــه 
ــرح  ــن ط ــرای چنی ــه اج ــد البت ــر باش ــتر موث ــدآوری بیش فرزن
هایــی ممکــن اســت بــه آســانی میســر نباشــد زیــرا بــار مالــی 

ــراه دارد. ــه هم ــت ب ــرای دول ــادی ب زی
ــادآوری  ــا ی ــس، ب ــان مجل ــیون بهداشــت و درم عضــو کمیس
ــالمندی  ــرای دوران س ــی ب ــزی جامع ــه ری ــد برنام ــه بای اینک
ــر اســاس  ــح کــرد: ب ــن شــود، تصری جمعیــت طراحــی و تدوی
هــرم جمعیتــی بایــد برنامه هــای ویــژه ای بــرای افراد ســالمند 
طراحــی و تدویــن شــود البتــه خدمــات توانبخشــی مــورد نیــاز 
جمعیــت ســالمند نیــز تحــت پوشــش بیمــه نیســت و از ســویی 
صنــدوق هــای بیمــه ای بــه دلیــل ورشکســتگی تــوان حمایت 
ــدات الزم  ــه تمهی ــن رابط ــت در ای ــاز اس ــن نی ــد بنابرای ندارن
اتخــاذ شــود؛ البتــه تعــداد مراکــز توانبخشــی کافــی نیســت و 

ــد. ــاز اســت افزایــش یاب نی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

سیاست های جمعیتی متولی ندارد

محققان سوئدی هشدار می دهند؛

افزایش خطر حمله قلبی و سکته با 
استعمال سیگارهای الکترونیک

 یافتــه هــای جدیــد نشــان مــی 
ــک  ــد ســیگارهای الکترونی ده
حــاوی نیکوتیــن موجــب ســفت 
افزایــش  و  عــروق  شــدگی 
ریســک حمــات قلبی و ســکته 

ــود.  ــی ش ــاال م ــنین ب در س
ــکا  ــه کارولینس ــان موسس محقق
شــرکت  دریافتنــد  ســوئد 
معــرض  در  کــه  کنندگانــی 
ســیگارهای الکترونیکــی حــاوی 

نیکوتیــن بودنــد شــاهد افزایــش قابــل توجــه نــرخ ســکته و فشــارخون بودنــد.
ــیگارهای  ــرض س ــه در مع ــرادی ک ــروق در اف ــدگی ع ــفت ش ــک س ــان، ریس ــه محقق ــه گفت ب

ــود. ــن ب ــدون نیکوتی ــروه ب ــر گ ــه براب ــتند س ــرار داش ــن ق ــاوی نیکوتی ــی ح الکترونیک
ــد از اســتعمال ســیگارهای الکترونیکــی حــاوی  ــه اول بع ــد کــه در 30 دقیق ــان اذعــان دارن محقق
نیکوتیــن، افزایــش قابــل توجــه فشــارخون، ضربــان قلــب و ســفت شــدگی عــروق مشــاهده شــد.
محققــان چنیــن تاثیــری را در مــورد داوطلبانــی کــه ســیگار الکترونیکــی بــدون نیکوتیــن کشــیده 

بودنــد مشــاهده نکردنــد.
ــد: »افزایــش فــوری ســفت  ــاره مــی گوی ــن ب مگنــوس الندبــک، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ای

ــن اســت.« ــا ناشــی از نیکوتی شــدگی عــروق عمدت
قـرار گرفتـن مزمـن در معـرض هر دو نـوع سـیگار فعـال و غیر فعـال باعـث افزایش دائمی سـفتی 
شـریان ها می شـود. بنابراین، تصـور می شـود قرارگیری در معـرض سـیگارهای الکترونیکی حاوی 

نیکوتیـن در طوالنـی مـدت مـی تواند اثرات دائمی بر سـفتی شـریان ها داشـته باشـد.

محققان استرالیایی هشدار می دهند؛

استفاده از لنز تماسی هنگام شنا به 
چشم ها آسیب می زند

طبــق یافتــه هــای جدیــد محققــان، داشــتن لنزهــای تماســی چشــم در هنــگام شــنا 
مــی توانــد بــه ایجــاد نوعــی بیمــاری خطرنــاک چشــمی و آســیب جــدی بــه چشــم 

منجــر شــود. 
بیمــاری »آکانتامیبــا کراتیتیــس« نوعــی بیماری چشــمی نــادر و بســیار خطرنــاک عفونت 
قرنیــه اســت کــه عامــل ایجــاد آن نوعــی موجــود میکروســکوپی بــه نــام آمیــب اســت. 
ایــن بیمــاری مــی توانــد چنــان بــه چشــم آســیب رســاند کــه حتــی در برخــی مــوارد بــه 

کــوری دائــم منجــر مــی شــود.
ایـن آمیب کـه معموال در مناطق آبی آلوده و اسـتخرهای عمومی با سـطح بهداشـتی پایین 
یافـت می شـود، در صـورت وجـود لنزهای تماسـی بر روی چشـم، با نفـوذ به زیـر آن و در 
نتیجـه تمـاس راحت و طوالنی تر با بافت چشـم، مـی تواند موجب ایجاد بیمـاری آکانتامیبا 

شود. کراتیتیس 
محققــان اســترالیایی در طــول مــدت 1۸ ســال، 34 نفــر را در رابطــه بــا ایــن بیمــاری کــه 
دارای عائمــی نظیــر درد چشــم، قرمــزی، تــورم، زخــم قرنیــه حلقــوی و ضعــف بافــت 

چشــم هــا بودنــد شناســایی و مــورد بررســی قــرار دادنــد.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد تعــداد زیــادی از ایــن بیمــاران )۸۶ درصــد( کســانی بــوده 
انــد کــه هنــگام شــنا در اســتخرهای عمومــی، لنــز تماســی بــر چشــم خــود داشــته انــد.

ــی  ــدا کــرده، ول ــود پی ــی بهب ــان هــای داروی ــا درم ــوارد مذکــور ب ــر م ــی اســت اکث گفتن
شــدت بیمــاری برخــی از آنهــا تــا انــدازه ای بــوده کــه بــه عمــل جراحــی نیــاز بوده اســت.

ــای  ــک ه ــتفاده از عین ــد اس ــد هرچن ــی کنن ــه م ــان توصی ــال محقق ــن ح ــا ای ب
مخصــوص شــنا مــی توانــد ایمنــی بســیاری را در ایــن خصــوص بــه وجــود آورد، ولــی 
ــه  ــت اصــول بهداشــتی، ب ــا دســتورالعمل پزشــکان و رعای ــر لنزهــای تماســی را ب اگ
صــورت صحیــح و مناســب بــر چشــم گذارنــد، حتــی بــا وجــود آنهــا نیــز مــی تواننــد 

ــد. ــذت ببرن ــنا در اســتخر ل از ش
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محققان هشدار می دهند؛

آلودگی هوا باعث مرگ ۶۰ هزار 
نفر تا سال ۲۰۳۰ می شود

طبــق مطالعــه محققــان، دمــای گــرم تر هــوا بــا تســریع واکنــش هــای شــیمیایی موجــب ایجاد 
آالینــده هــای هــوا نظیــر اُزن و ذرات ریــز تاثیرگــذار بــر ســامت عمومــی می شــود. 

محققــان هشــدار مــی دهنــد در صــورت عــدم توجــه بــه تغییــرات آب و هــوا، انتظــار مــی رود 
مــرگ و میــر ناشــی از آلودگــی هــوا تــا حــدود ۶0 هــزار نفــر در ســال 2030 و 2۶0 هــزار نفــر تــا 

ســال 2100 در جهــان افزایــش یابــد.
اماکـن دارای آب و هـوای خشـک تـر بـه دلیـل بـارش کمتـر و افزایـش وقـوع آتش سـوزی ها و 
گردوغبارهـا دارای آلودگـی هـوای بدتری خواهند بـود. به گفته محققـان، درختان بـه دمای هوای 

باالتـر واکنـش نشـان می دهنـد و در نتیجـه آالینده های آلی بیشـتری منتشـر مـی کنند.
»جیســون وســت« سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه کارولینــای شــمالی، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: »از آنجائیکــه تغییــر آب و هــوا بــر غلظــت آالینــده هــای هــوا تاثیــر دارد، مــی توانــد تاثیر 
قابــل توجهــی هــم بــر ســامت کل جهــان داشــته باشــد و در نتیجــه هرســاله میلیــون هــا نفــر 

بــه دلیــل آلودگــی هــوا جــان شــان را از دســت مــی دهنــد.«
در ایــن تحقیــق، محققــان از چندیــن مــدل اقلیــم جهانــی بــرای تعییــن تعــداد مــرگ و میرهــای 
ــی دهــد  ــار و اُزن در ســال هــای 2030 و 2100 روی م ــل ذرات گردوغب ــه دلی ــه ب ــگام ک زودهن

اســتفاده کردنــد.
محققــان مشــاهده کردنــد در 5 مــورد از هشــت مــدل مــورد بررســی پیــش بینــی شــد کــه مرگ 

زودهنــگام در ســال 2030 بیشــتر خواهــد بــود و ۷ مــدل از ۹ مــدل افزایــش مــرگ و میــر بیشــتر 
در ســال 2100 را پیــش بینــی کردنــد.

بــه گفتــه وســت، »یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد کــه اکثــر مــدل هــا افزایــش احتمــال مرگ 
و میــر را نشــان مــی دهــد، از اینــرو بــه وضــوح مــی تــوان دریافــت کــه تغییــرات آب و هوایــی به 

کیفیــت هــوا و ســامت آســیب جدی مــی رســانند.«
همچنیــن گفتــه می شــود عــاوه بر تشــدید مــرگ و میــر ناشــی از آلودگــی هــوا، تغییــرات آب و 
هوایــی از طریــق تغییــر در فشــار گرمــا، دسترســی بــه آب آشــامیدنی و مــواد غذایــی ســالم، بــروز 

طوفــان هــای شــدید و گســترش بیمــاری هــای عفونــی بــر ســامت تاثیــر مــی گذارند.

بهــداشـــت

ــی  ــن الملل ــره بی ــمین کنگ ــس شش رئی
انجمــن علمــی راینولــوژی ایــران گفــت: 
ماهــواری  تبلیغات هــا شــبکه هــای 
در زمینــه درمــان اختــاالت خــواب 

هیچ گونــه پایــه علمــی نــدارد. 
ابوالحســن قیصــری اظهــار داشــت: 
کنگــره،  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
مشــارکت متخصصــان ایــن حــوزه و 
خصــوص  در  تبادل نظــر  همچنیــن 
تجــارب علمــی و بــاال رفتــن دانــش ایــن 

افــراد اســت.
وی افــزود: عناوینــی نظیــر آلــرژی، 
ــورت در  ــده و ص ــه، قاع ــی جمجم جراح
ــر  ــث و تبادل نظ ــورد بح ــره م ــن کنگ ای
ــرای  ــن ب ــت، همچنی ــد گرف ــرار خواه ق

ــده  ــه ش ــرار گرفت ــر ق ــوزی مدنظ ــاز بازآم ــکاران 15 امتی هم
ــت. اس

قیصــری تصریــح کــرد:  ایــن کنگــره شــامل 22 پنــل آموزشــی 
ــن کنگــره،  ــی ای ــود و هــدف اصل ــد ب ــی خواه و ۹ کارگاه عمل

ــاران اســت. ــه بیم ــاء ســبک خدمات دهــی ب اصــاح و ارتق
وی در خصــوص اختــاالت خــواب توضیــح داد: خــواب و 
بیماری هــای مرتبــط بــا آن بــه عنــوان بیمــاری قــرن بیســت 
و یکــم نامگــذاری شــده اســت و همچنیــن در کشــور آمریــکا 
ــن  ــه ای ــه ب ــرادی ک ــان اف ــرای درم ــع ب ــه جام ــک مطالع ی
اختــاالت دچــار هســتند، انجــام شــده اســت، بــه دلیــل اینکــه 
ــل  ــراد و تحمی ــم کاری اف ــث ک ــد باع ــال می توان ــن اخت ای

ــود. ــه ش ــه جامع ــنگین ب ــای س هزینه ه
وی تصریــح کــرد: مطالعــات در زمینــه درمــان ایــن اختــال از 
ســال های گذشــته آغــاز شــده، امــا هنــوز درمــان قطعــی بــرای 

آن وجــود نــدارد، امــا می تــوان بــا گرفتــن نــوار خــواب، بیمــاری 
را تشــخیص داد و فهمیــد کــه آیــا فــرد در زمــان خــواب دچــار 

وقفــه تنفســی خواهــد شــد یــا خیر.
رئیــس ششــمین  کنگــره بیــن المللــی انجمــن علمــی 
راینولــوژی ایــران ادامــه داد: رشــته های مختلــف بــرای درمــان 
ــم  ــده بتوانی ــم در آین ــه امیدواری ــده اند ک ــاری وارد ش ــن بیم ای

ــم. ــدا کنی ــال پی ــن اخت ــان ای ــرای درم ــبی ب ــکار مناس راه
ــال  ــان اخت ــی درم ــای تبلیغ ــوص روش ه ــری در خص قیص
ــی  ــت: در برخ ــازی، گف ــبکه های مج ــواره و ش ــواب در ماه خ
از شــبکه های مجــازی و ماهــواره ای، پــد و تیوپ هایــی 
تبلیــغ می شــود کــه بــا قــرار گرفتــن در بینــی افــراد می توانــد 
ــا  ــر شــدن تنفــس شــود، ی ــی و راحت ت ــاز شــدن بین باعــث ب
ــی را  ــا و گلوله های ــا توپ ه ــی از تبلیغات ه ــن در برخ همچنی
مشــاهده می کنیــد کــه بــا بســتن بــه کمــر، فــرد قــادر نخواهــد 
ــدن  ــا ســمت راســت و چــپ ب ــه پشــت دراز بکشــد و ب ــود ب ب

خــود بــه اســتراحت بپــردازد، کــه اینگونه 
تبلیغات هــا هیچ گونــه پایــه علمــی در 
خصــوص درمــان اختــاالت خــواب 

ــود. ــد ب ــد نخواه ــر و کارآم ــدارد و مؤث ن
وی در خصــوص علــل بــه وجــود آمــدن 
ایــن اختــاالت گفــت:  اختــاالت 
ــت و  ــی اس ــی محیط ــواب در مواقع خ
ــکات  ــل مش ــه دلی ــز ب ــواردی نی در م
بدنــی بــروز می کنــد کــه هرکــدام 
از آنهــا نیازمنــد روش هــای درمانــی 

ــت. ــود اس ــاص خ خ
قیصــری تصریــح کــرد: در گذشــته 
فکــر  جامعــه  افــراد  و  متخصصــان 
می کردنــد کــه اختــاالت بینــی و ُخرُخــر 
کــردن افــراد نقــش بســزایی در بــروز این 
ــه صــورت  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا تحقیقات ــا ب مشــکل دارد، ام
گرفــت، مشــاهده شــد کــه اختــاالت بینــی فقــط 20 درصــد 

ــت. ــر اس ــه مؤث ــن حادث ــروز ای در ب
ــه  ــش مختــص ب ــن همای ــه داد: یکــی از پنل هــای ای وی ادام
روش هــای غیرجراحــی درمــان اختــاالت خــواب خواهــد بــود 
ــرای شــرکت در  ــن ســایر رشــته ها ب ــن از متخصصی و همچنی

ایــن کنگــره دعــوت بــه عمــل آمــده اســت.
رئیــس ششــمین  کنگــره بیــن المللــی انجمــن علمــی 
ــاالت  ــکات و اخت ــت:  مش ــان گف ــران در پای ــوژی ای راینول
روانــی نیــز یکــی از علــل بــه وجــود آمــدن اختــاالت خــواب 
ــی  ــه طورکل ــواب ب ــاالت خ ــم اخت ــد بدانی ــود و بای ــد ب خواه
شــیوع 30 تــا 40 درصــدی در جامعــه دارد، امــا اگــر فقــط بــه 
اختــاالت خوابــی کــه مربــوط بــه آپنــه هســتند توجــه کنیــم، 

ــید. ــد رس ــد خواه ــه ۷ درص ــدد ب ــن ع ای

رئیس کنگره راینولوژی ایران؛

تبلیغات ماهواره ای درمان اختالالت خواب علمی نیست
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یــک روانشــناس بالینــی گفــت: یکــی از دغدغــه هــای بــزرگ والدیــن مخصوصاً در شــروع ســال 
تحصیلــی جدیــد، وابســتگی فرزندان شــان بــه اســتفاده از فــرآورده هــای جدیــد تکنولــوژی مانند 

تبلــت، لــپ تــاب و گوشــی همراه اســت. 
دکتــر لیــا محمــدی بــا بیــان اینکــه والدیــن نگراننــد کــه پــس از آغــاز ســال تحصیلــی چگونــه 
وابســتگی فرزندشــان بــه ایــن ابزارهــا را کاهــش دهنــد، گفــت: از طرفــی وجــود اوقــات فراغــت 
برنامــه ریــزی نشــده، دسترســی بــه گوشــی و لــب تــاپ و راحتــی ورود به فضــای مجــازی منجر 

بــه وابســتگی شــدید فرزنــدان و بــه خصــوص نوجوانــان بــه ایــن ابزارهــا شــده اســت.
ــازی هــای  ــا وجــود ب ــن ابزاره ــت هــای اســتفاده از ای ــه اینکــه یکــی از جذابی ــا اشــاره ب وی ب
رایانــه ای آنایــن اســت، افــزود:  بــازی هــای آنایــن بــازی هایــی هســتند کــه بصــورت مراحل 
تدریجــی و گام بــه گام طراحــی شــده انــد. ایــن بــازی هــا در مراحــل ابتدایــی ســاده هســتند و هر 

مرحلــه ســخت تــر از مرحلــه قبلــی اســت.

ایــن روان شــناس بالینــی ادامــه داد: بــه عــاوه بــازی بــه صــورت هوشــمند طراحی شــده اســت. 
ــده و  ــازی کنن ــرداری از ب ــس ب ــرداری و عک ــات، تصویرب ــازی اطاع ــره س ــکان ذخی ــی ام یعن
تشــخیص مــکان زندگــی وی از طریــق نــرم افزارهای مــکان یابــی وجــود دارد. همچنیــن در این 
نــوع بــازی هــا افــراد بــازی کننــده مــی تواننــد بــه صــورت آنایــن بــا ســایر بــازی کننــده هــا و 
پشــتیبان نــرم افــزار بــازی در ارتبــاط باشــند. همــه عوامــل بــاال منجــر مــی شــوند کــه بــازی ها 

جذابیــت زیــادی داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در قشــر نوجوانــان کــه عاقمنــد بــه ارتبــاط بــا همســاالن و تشــکیل 
روابــط  تیمــی و گروهــی هســتند، گفــت: مشــکل زمانــی آغــاز مــی شــود کــه یــک نوجــوان 
بــا دالیــل متفاوتــی بــه حضــور در فضــای مجــازی و بــازی هــای رایانــه ای وابســته مــی شــود. 
برخــی از بــازی هــا کــه اخیــرا رواج یافتــه اســت تهدیــد کننــده ســامت روان و حتــی زندگــی 

ــان اســت. نوجوان
ــی  ــوان خواســته م ــن از نوج ــا بصــورت آنای ــازی ه ــن ب ــرد: در ای ــان ک ــه بی محمــدی در ادام
شــود کــه تــرس از انجــام برخــی رفتارهــای پرخطــر را بــه تدریــج و بــا انجــام یکســری فعالیــت 
ــرای  هــا کاهــش دهــد. در صورتــی کــه نوجــوان آن فعالیــت را انجــام داد و تصویــری از آن را ب
پشــتیبان برنامــه ارســال کــرد مــی توانــد وارد مرحلــه بعــدی بــازی مــی شــود. هــدف ایــن بــازی 
ــا  ــا بصــورت تدریجــی و ب ــه خــودش اســت؛ ام ــرای آســیب رســاندن ب هــا تشــویق نوجــوان ب

حساســیت زدایــی مکــرر.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: مثــا بــرای تشــویق یــک نوجــوان بــرای اقــدام بــه خودکشــی جــدی 
و واقعــی پــرت کــردن خــودش از طبقــه دهــم یــک ســاختمان، ابتــدا بصــورت تدریجــی تــرس 
ــه  ــه بلنــدی درطبقــه ســوم، ســپس طبقــه ششــم و ب ــر روی لب نوجــوان از مــرگ و ایســتادن ب

تدریــج طبقــه دهــم را کاهــش مــی دهــد.
ــای  ــت ه ــی فعالی ــام برخ ــه انج ــوان ب ــویق نوج ــت: تش ــی اظهارداش ــناس بالین ــن روانش ای
آســیب زا از طریــق همراهــی بــا همســاالن و گاهــی تهدیــد شــدن از ســوی پشــتیبان بــازی 
بــه صــورت کامــا تدریجــی اتفــاق مــی افتــد و نوجــوان را آمــاده انجــام رفتارهــای آســیب 
بــه خــود از جملــه بــازی بــا تیــغ،  بریــدن دســت بــا آن، شکســتن شیشــه هــا بــا دســت، و 

ســایر مــوارد مــی کنــد.

یک روانشناس بالینی؛

بازی های آنالین سالمت روان نوجوانان را تهدید می کند

بهــداشـــت

دکتــر احمــد حاجبــی در همایــش ســامت روان، اظهارداشــت: تحقیقــات نشــان می دهــد از هــر 
10 نفــر در محیــط کار یــک نفــر بــه دلیــل افســردگی از مرخصــی اســتعاجی اســتفاده می کنــد 

کــه در ســال حــدود 3۶ روز اســت.
وی افــزود: هزینــه مســتقیم ســامت روان در اروپــا ســاالنه حــدود 3۶ میلیــون یــورو اســت. در 
ســال 1۹۹0 میــادی 41۶ میلیــون نفــر در دنیــا بــه افســردگی مبتــا بودنــد کــه در ســال 2013 
ایــن تعــداد بــه ۶15 میلیــون نفــر رســیده اســت کــه حــدود 24 درصــد از آنهــا بــه مصــرف مــواد 

مخــدر دچــار هســتند.
ــت  ــیار پراهمی ــز بس ــادی نی ــائل اقتص ــر روی مس ــامت روان ب ــرد: س ــح ک ــی تصری حاجب
اســت. در دنیــا یــک ســهمی از بودجــه ســامت بــه ســامت روان اختصــاص پیــدا می کنــد 
ــی 12  ــا حــدود 3 درصــد اســت. پیشــرفته ترین کشــورها در حــوزه ســامت 10 ال کــه تقریب
ــا 3  ــن میانگیــن در دنی ــد. ای ــه ســامت روان اختصــاص می دهن درصــد از بودجــه خــود را ب
درصــد اســت کــه در ایــران نیــز بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت ایــن درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.
ــزان  ــران می ــاد وزارت بهداشــت گفــت: در ای ــی، اجتماعــی و اعتی ــر ســامت روان ــر کل دفت مدی
افــراد مبتــا بــه اختــال روانپزشــکی 12.5 میلیــون نفــر اســت کــه حــدود ۶.4 میلیــون نفــر آنهــا 
مبتــا بــه افســردگی هســتند و حــدود 2.2 میلیــون نفــر از ایــن تعــداد مبتــا بــه اختاالت شــدید 

افســردگی هســتند.
وی افــزود: از تعــداد ۶.4 میلیــون نفــر مبتــا بــه افســردگی حــدود 2.2 میلیــون نفــر هــر گونــه 

ــد. ــت می کنن ــی را دریاف خدمات
حاجبــی تصریــح کــرد: معکــوس شــدن درصــد جمعیــت شــهری و روســتایی نســبت بــه ســه 
ــر،  ــه غیرواگی ــر ب ــای زودرس از واگی ــا و مرگ ه ــای بیماری ه ــر چهره ه ــل، تغیی ــه قب ده
ــت  ــود وضعی ــردم در بهب ــای بین بخشــی و مشــارکت م ــت همکاری ه ــه ظرفی ــی ب کم توجه

ســامت از جملــه عواملــی بــود کــه ســبب شــد طــرح تحــول ســامت اجــرا شــود.
وی در پایــان گفــت: یکــی از مهمتریــن راهبردهــای طــرح تحــول ســامت در حــوزه ســامت 
روان بکارگیــری 1300 روانشــناس در نظــام مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه بــود. ادغــام خدمــات 
دو حــوزه پیشــگیری و درمــان ســوء مصــرف مــواد و مشــکات اجتماعــی در نظــام مراقبت هــای 

بهداشــتی اولیــه نیــز از مهمتریــن راهبردهــای ایــن طــرح بــود.

مدیرکل دفتر سالمت روان وزارت بهداشت؛

۱۲.۵ میلیون ایرانی مبتال به اختالالت روانپزشکی هستند
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دبیرعلمــی ششــمین کنگــره بیــن المللــی انجمــن علمــی راینولــوژی ایــران با اشــاره به عــوارض 
جراحــی بینــی عروســکی وتزریــق ژل در لــب و گونــه گفــت: فلســفه جراحــی پاســتیک صورت 

حفــظ کارکــرد طبیعــی صــورت و ایجادنمایــی زیباســت. 
دکتـر بابک سـاعدی با اشـاره به برگزاری ششـمین کنگـره بین المللـی انجمن علمـی راینولوژی 
ایـران اظهار داشـت: ایـن کنگره با حضور اسـاتید داخلی و خارجـی صاحب نظر و برجسـته در حوزه 

راینولـوژی برگـزار و جدیدترین دسـتاورهای علمـی در این زمینه ارائه می شـود.
وی در ادامـه بـه موضـوع جراحی بینی اشـاره کرد و عنوان داشـت: طی 40 تا 50 سـال گذشـته در 
کشـورهای آمریکایـی و اروپایـی جراحـی بینی بـه صورتی انجـام می گرفـت که بخش زیـادی از 

غضـروف بینـی برداشـته می شـد و بینی پـس از جراحی بسـیار کوچک می شـد. 
ایـن فلوشـیپ جراحـی صـورت گفـت: ایـن مسـئله عوارضـی را بـه همـراه داشـت و سـبب بروز 
مشـکاتی بـرای افراد می شـد و به دلیل این مشـکات نهضتـی علیه جراحی بینی شـکل گرفت 

و پـس از آن جراحـی هـای صـورت بیشـتر جهت حفـظ ظاهر فـرد و عملکـرد آن انجام شـد.
ــادی متقاضــی  ــراد زی ــه و اف ــش رفت ــن ســیر پی ــه همی ــز در کشــور ب ــا نی ــان داشــت: م وی بی
تغییــرات بســیار بــر روی بینــی هســتند و اکثــر تمایــل دارنــد، بینی های عروســکی داشــته باشــند 
۶0 ســال پیــش اروپاییــان نیــز بــه همیــن رونــد تمایــل داشــته و پــس از آن بــه طــور کلــی ایــن 

جراحــی هــا کنــار گذاشــته شــد. 
ســاعدی ادامــه داد: جراحــی بــر روی بینــی، گونــه و لــب بســیار شــایع شــده و افــراد تمایــل دارند 

لــب هــای برجســته، گونــه هــای بــزرگ و بینی عروســکی داشــته باشــند.
دبیــر علمــی ششــمین کنگــره بیــن المللــی انجمــن علمــی راینولــوژی ایــران گفــت: زمانــی کــه 
ســاختار بینــی خیلــی تغییــر کنــد و جــراح از نســج بینــی بخــش زیــادی را بــردارد و بینی بیــش از 
انــدازه کوچــک شــود شــاید ممکــن بــوده 1 تــا 2 ســال پــس از جراحــی مشــکلی پیــش نیایــد اما 
در آینــده بــه دلیــل تنگــی هایــی کــه در دریچــه بینــی ایجــاد مــی شــود باعــث گرفتگــی شــدید 

بینــی ایجــاد شــده و عــدم توانایــی فــرد در تنفــس مناســب را بــه همــراه دارد.
ــع نیمــی از  ــه و در واق ــی از بینــی صــورت گرفت ــان داشــت: 50 درصــد مقاومــت راه هوای وی بی
عمــل تنفــس از طریــق ایــن عضــو صــورت مــی پذیــرد و کوچــک شــدن انــدازه بینی مشــکات 

زیــادی را بــرای فــرد بــه همــراه دارد.
دبیـر علمـی ششـمین کنگره بیـن المللـی انجمن علمـی راینولـوژی ایران گفـت: با افزایش سـن 
قابلیت االستیسـیته پوسـت کاهش پیدا می کنـد و نوک بینی و عضـات قابلیت ارتجاعـی خود را 
از دسـت مـی دهنـد در نتیجه زمانی که مسـن می شـویم تغییرات در بینیمـان ایجاد شـده و اگر در 

جوانـی جراحی بینی عروسـکی کرده باشـیم برایمان دردسرسـاز می شـود.
ســاعدی ادامــه داد: نتیجــه جراحــی بینــی هــای عروســکی در آینــده یــک نمــای فــوق العــاده 

زشــت و نازیبــا بــرای فــرد بــوده کــه بــه هیــچ عنــوان بــرای فــرد قابــل تحمــل نیســت.
وی اضافــه کــرد: در صورتــی کــه فــرد بخواهــد بینــی عروســکی خــود را کــه دچــار آســیب شــده 
دوبــاره عمــل کنــد بــه دلیــل اینکــه ســاختاری در بینــی فــرد نبــوده نمــی توانیــم بــرای عمــل 

ــا از غضــروف گــوش،  ــاز اســت ت ــم و نی ــرد و نســوج او اســتفاده کنی ــی خــود ف مجــدد او از بین
غــاف عضلــه گیجگاهــی یــا از دنــده فــرد اســتفاده کنیــم.

این فلوشـیپ جراحی صورت گفت: این مسـئله سـبب شـده که یک عمـل جراحی سـاده ترمیمی 
تبدیـل بـه عمـل جراحـی فـوق العـاده پیچیده شـود و فـرد بـه جای عمـل 2 سـاعته نیـاز به یک 
جراحـی 5 تـا ۶ سـاعته در اتاق عمل داشـته باشـد. وی در ارتباط با بـزرگ کردن بیـش از اندازه لب 
گفـت: تزریق بیـش از انـداز ژل در لب عاوه بـر نمای غیرعادی کـه ایجاد می کند گاهـی از موارد 
ممکـن اسـت کارکـرد طبیعی عضات لـب را دچـار اختال کنـد همچنین این مسـئله مـی تواند 

سـبب عفونت بر روی لب شـده و مشـکل آفرین شـود.
سـاعدی افـزود: البته در مـوارد نادرتر اگر تزریـق ژل در لب با تکنیک درسـت صـورت نگیرد باعث 
بسـته شـدن عروق لب و سـیاه شـدن بخشـی از لب و از دسـت دادن این عضو از بدن می شـود. 

اســتاد تمــام دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در مــورد برجســته کــردن گونه گفــت: تزریــق پروتز 
غیــر معمــول کــه بــا صــورت فــرد تناســب نداشــته باشــد مشــکل آفریــن اســت کــه یکــی از آنها 
جابجایــی پروتــز اســت چــرا کــه اگــر جســم خارجــی بــا فشــار وارد صــورت کنیــم ســبب بــروز 
جابجایــی آن مــی شــود. ایــن فلوشــیپ جراحــی صــورت خاطرنشــان کــرد: اگــر پروتــز خیلــی 
بــزرگ بــرای گونــه اســتفاده شــود عــاوه بــر نمایــه غیــر عــادی ســبب ایجــاد فضــا زیــر پروتز و 

تجمــع مایــع شــده و فــرد مســتعد عفونــت و آبســه مــی کنــد.
ــه کــرد: فلســفه جراحــی پاســتیک صــورت حفــظ کارکــرد طبیعــی صــورت و  ســاعدی اضاف
ایجــاد یــک نمــای زیبــا و طبیعــی اســت در غیــر ایــن صــورت عــوارض جبــران ناپذیــری را بــه 
همــراه دارد لــذا همــه افــراد قبــل از جراحــی الزم اســت نســبت بــه ایــن مســئله آگاهــی داشــته و 

پــس از آن بــرای جراحــی اقــدام کننــد.

دبیر علمی کنگره راینولوژی ایران عنوان کرد:

عوارض جراحی بینی عروسکی را جدی بگیریم

ــار  ــر، اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــراب زاده در گفتگ ــر آرش می دکت
ــن  ــی انجم ــش علم ــن همای ــی و چهارمی ــروز س ــت: ام داش
روانپزشــکان برگــزار می شــود کــه بــه مــدت چهــار روز ادامــه 
ــه  ــم کــه ب ــن برنامــه پنــج مهمــان داری خواهــد داشــت، در ای
عنــوان ســخنران کلیدی هســتند؛ ایــن میهمانان از کشــورهای 
ــای  ــن یافته ه ــه جدیدتری ــتند ک ــران هس ــکا و ای ــا، آمری ایتالی

ــد کــرد. ــوان خواهن علمــی خــود را عن
وی افــزود: در ایــن چهــار روز 12۷ ســخنرانی خواهیــم داشــت 
کــه 1۸ ســخنرانی آن از مقامــات پژوهشــی ارســال شــده و ۸۸ 
ــود و  ــی انجــام می ش ــمپوزیوم علم ــب 13 س ســخنرانی در قال
ــا و دو  ــر از رزیدنت ه ــه نف ــه س ــز ب ــان نی ــر داویدی ــزه دکت جای

نفــر از محققیــن جــوان اعطــا خواهــد شــد.
دبیــر علمــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 

روانپزشــکان ایــران گفــت: در ایــن کنگــره بــر روی کل 
ــی  ــاالت روان ــود. اخت ــث می ش ــکی بح ــات روانپزش موضوع
ــیوع  ــرا از ش ــت زی ــره اس ــدی کنگ ــوارد کلی ــردگی از م و افس

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی

میــراب زاده تصریــح کــرد: 2۷.5 درصــد زنــان جامعــه و حــدود 
23 درصــد مــردان دچــار اختــاالت روانــی هســتند کــه نشــان 

از اهمیــت ویــژه بــه ایــن حــوزه اســت.
وی ادامــه داد: در کشــور بیشــترین تمرکز روی پیشــگیری های 
ــر روی  ــا ب ــد م ــه تأکی ــی ک ــت در حال ــان اس ــه و درم ثانوی
پیشــگیری اولیــه و توجــه بــه آمــوزش بــرای جلوگیــری از بروز 

ــی اســت. اختــاالت روان
دبیــر علمــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 
ــواد  ــش س ــرای افزای ــرد: ب ــان ک ــران خاطرنش ــکان ای روانپزش
جامعــه می بایســت فعالیت هــای جــدی بــا محوریــت آمــوزش 
انجــام شــود، چــرا کــه بــر اســاس مطالعــات، بــا ارتقــای ســواد 
ــروز  ــزان ب ــه و می ــاء یافت ــی ارتق ــه، بهداشــت روان ــراد جامع اف

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــاالت روان اخت

دبیر علمی کنگره روانپزشکان ایران؛

۵۰درصد زنان و مردان دچار اختالالت روانپزشکی هستند

بهــداشـــت
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ــل،  ــا قب ــه ه ــا از هفت ــده ام ــام نش ــز تم ــل پایی ــوز فص هن
پرتقــال هــای رنــگ زرد در مغــازه هــا جــا خــوش کــرده انــد. 
ــا دخالــت  ــد، امــا ب ــارس« چیــده شــده ان میــوه هایــی کــه »ن

ــد. ــده ان ــگ زرد در آم ــه رن ــودجویان ب س
ــار  ــم انتظ ــردم چش ــد، م ــی رس ــز از راه م ــل پایی ــی فص وقت
میــوه هایــی همچــون پرتقــال، نارنگــی، لیمــو شــیرین، ســیب، 
خرمالــو و...، هســتند. در ایــن بیــن، پرتقــال از طرفــداران زیادی 
ــن فرصــت  ــوه از ای ــن رو، دالالن می برخــوردار اســت و از همی
ــرر،  ــر از زمــان مق ــوه هــا زودت ــدن می ــا چی اســتفاده کــرده و ب
ــن در  ــد. ای ــب بزنن ــه جی ــول بیشــتری ب ــد پ ــاش مــی کنن ت
حالــی اســت کــه تبدیــل میــوه کال بــه میــوه رســیده، آن هــم 
بــا دخالــت حــرارت، خطراتــی را بــرای مصــرف کننــدگان بــه 
دنبــال دارد کــه شــاید خیلــی هــا، از ایــن خطــرات آگاه نباشــند.
حـاال کـه یـک مـاه از فصـل پاییـز را پشـت سـر گذاشـته ایم، 
شـاهد عرضه پرتقال هایی هسـتیم کـه رنگ زرد آنها به شـدت 
آزاردهنـده اسـت و ایـن موضـوع را خـود مغـازه داران هـم تایید 
مـی کننـد. امـا، در عین حـال، وقتی بار میـوه به میدان مـی آید، 
آنها ناگزیر هسـتند کـه برای جور شـدن جنس مغازه شـان، این 
پرتقـال ها را هم بفروشـند. در حقیقت این میوه هـای کال با گاز 
اتیلن ظرف چند سـاعت به شـکل و شـمایل میوه رسـیده در می 

آینـد و به این عمـل، رنـگ آوری گفته می شـود.
بــه گفتــه یکــی از همیــن فروشــندگان، پرتقال هــای زردرنــگ 
ــد، در  ــازار بیاین ــه ب ــر ب ــا زودت ــد ت ــی بینن ــا م ــرارت گرم ــا ح ب

حالــی کــه فصــل پرتقــال رســیده آذر مــاه اســت.
ــوم  ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ ــاری مع ــرا حص ــر زه دکت
پزشــکی گیــان در ارتبــاط بــا تغییــر ظاهــر میــوه هــای کال، 
بــه خبرنگار مهــر، گفــت: گاز اتیلــن )C2H4( ترکیبــی از گازی 
آلــی اســت کــه ســاده ترین ســاختار شــیمیایی آلکــن را دارنــد 
ــتند(. گاز  ــن هس ــه کربن-کرب ــد دوگان ــاوی پیون ــا ح )آلکن ه
اتیلــن تجاری تریــن ترکیــب آلــی اســت کــه در جهــان تولیــد 
و در بســیاری از کاربردهــای صنعتــی اســتفاده می شــود. اتیلــن 

ــن گاز هورمــون گیاهــی اســت. همچنی
ــه  ــا ب ــردخانه ه ــران س ــه در ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــت  ــی بایس ــی م ــوالت غذای ــداری محص ــز نگه ــوان مراک عن
ــت  ــتی الزم را دریاف ــای بهداش ــذا و دارو، مجوزه ــازمان غ از س
ــب  ــی اغل ــوه های ــا می ــردخانه ه ــن س ــزود: در ای ــد، اف کنن
همچــون مرکبــات، ســیب، مــوز و کیــوی نگهــداری می شــود 
تــا بــا کنتــرل دمــا و رطوبــت نســبی زمــان مانــدگاری میــوه ها 

ــد. ــازار تســهیل یاب ــه ب بیشــتر شــود و عرضــه ب
حصـاری ادامـه داد: درجـه حرارت بـرای نگهـداری محصوالت 
مرکبات، سـیب و کیوی معموال 4 تـا ۸ درجه سـانتیگراد و برای 
مـوز و خرما از 10 تا 12 درجه سـانتیگراد اسـت و رطوبت نسـبی 
نیـز در صـورت نیاز بـا مه پاش کنترل می شـود. این مقـدار برای 
سـیب جهت جلوگیری از چروکیدگی پوسـت و حفظ آب موجود 
در آن در زمـان نگهـداری می بایسـت ۹0 درصد و بـرای موز ۸5 

درصد باشـد.
بـه گفته معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی گیان، در 
صـورت نیـاز بـه اسـتفاده از گاز اتیلن جهت تسـریع در رسـاندن 
میـوه هـا از ژنراتورهـای گاز اتیلـن در اتـاق هـای کوچـک تـر 
اسـتفاده می شـود کـه غلظت کمـی از ایـن گاز به کار مـی رود.
حصـاری در مـورد مرکبـات، تاکیـد کرد: رسـیدن آنها بـه تدریج 
انجام می شـود و با افزایش قطـر و وزن آنها ارتباط دارد. شـرایط 
آب و هوایـی بـاغ میوه و آبیاری قبل از برداشـت اثـر مهمی روی 

نگهـداری پرتقال در سـردخانه دارد و برای نگهـداری گونه های 
ایرانـی رطوبت نسـبی ۸5 تا ۹5 درصد اسـت. پرتقال به سـرعت 
رطوبـت خود را ازدسـت مـی دهد. بنابرایـن بایـد در رطوبت باال 
در سـالن نگهـداری، حفظ شـود و مدت نگهـداری پرتقـال 3 تا 
4 مـاه اسـت. موضـوع واکـس میـوه هـا، بـه خصـوص پرتقال، 
یکـی دیگـر از نگرانـی هـای مـردم اسـت که دهـان بـه دهان 
منتقـل می شـود. اینکه گفته می شـود میوه های واکسـی برای 
سـامت مصـرف کننـدگان مضـر اسـت و نمـی بایسـت از این 

قبیـل میوه هـا اسـتفاده کرد.
دکتــر منوچهــر دادگرنــژاد معــاون اداره کل نظــارت بــر فــرآورده 
هــای غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو، یکــی از 
ــت  ــات دانس ــاماندهی مرکب ــا را س ــورتینگ ه ــکات س مش
ــد  ــی تولی ــای اصل ــب ه ــی از قط ــه یک ــا ک ــت: از آنج و گف
مرکبــات، اســتان مازنــدران اســت، بــا محوریــت معاونــت غــذا 
ــرای  ــژه ای ب ــای وی ــه ه ــدران برنام ــگاه مازن و داروی دانش
ــی  ــرات فرآیندهای ــری از مخاط ــرات جلوگی ــری از مض جلوگی
ماننــد ســبززدایی، اســتفاده از ســم هــای قــارچ کــش، واکــس و 

ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ــات ت ــی در مرکب ــگ افزای رن
وی افزود: صنعت بسـته بندی، درجه بندی، انبارداری، سـردخانه 
داری و مدیریت مجموعه های سـورتینگ از اهمیت بسـزایی در 
صنعـت مرکبـات برخوردار اسـت لـذا مقرر شـد که ایـن واحدها 

پس از اخـذ مجوزهای بهداشـتی اقدام بـه فعالیت کنند.
دادگرنــژاد اظهــار داشــت: در صــورت عملیاتــی شــدن ضوابــط 
مذکــور، بکارگیــری نیــروی متخصــص تحــت عنوان مســئول 
ــر رعایــت ضوابــط  ــا مــدرک مرتبــط جهــت نظــارت ب فنــی ب
بهداشــتی و مــواد اولیــه مــورد مصــرف در واحدهای ســورتینگ 

و بســته بنــدی آغــاز خواهــد شــد.
معـاون اداره کل نظـارت بـر فـرآورده هـای غذایی و آشـامیدنی 
سـازمان غـذا و دارو، ضمـن تاکیـد بـر  همـکاری هـای بیـن 
بخشـی برای ارتقـاء همه جانبه سـامت مـردم، عنوان داشـت: 
بـا توجه بـه آنکه قانون در راسـتای توسـعه نظارت بـر واحدهای 
سـورتینگ، مسـئولیت تنظیـم بـازار به جهـاد کشـاورزی واگذار 
شـده اسـت، وزارت صنعت، معـدن و تجارت نیز تدبیـری خواهد 
اندیشـید کـه بازرگانان محصـوالت خـود را صرفا از سـورتینگ 
هایـی کـه پروانـه بهداشـتی الزم را از معاونـت غـذا و دارو اخـذ 

کـرده انـد، خریـداری کند.

امــا شــهرام میراخورلــو معاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفات 
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بــا ابــراز 
نگرانــی از برداشــت زودهنــگام پرتقــال، گفــت: افــراد متخلــف 
بــا سوءاســتفاده از تقاضــای مصــرف کننــده بــا برداشــت پرتقال 
ــز  ــزی در مراک ــگ آمی ــا رن ــگ آوری ی ــه رن ــدام ب ــارس اق ن
ــه وارد  ــول نوبران ــوان محص ــه عن ــرده و آن را ب ــورتینگ ک س
بــازار کــرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه نگرانــی از مصــرف 
مــواد شــیمیایی غیرخوراکــی و فاقــد ســامت بهداشــتی در این 

ــد وجــود دارد. فرآین
وی از اجــرای طــرح پایــش مراکــز ســورت مرکبــات مســتقر در 
اســتان هــای شــمالی کشــور خبــر داد و افــزود: ایــن طــرح بــه 
زودی توســط حــوزه هــای بازرســی و نظــارت ســازمان هــای 
ــا  ــور ب ــمالی کش ــای ش ــتان ه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع

ــود. ــی ش ــرا م ــتگاه ها اج ــر دس ــکاری دیگ هم
ــص  ــکان متخص ــه پزش ــس جامع ــرونیا رئی ــرج خس ــر ای دکت
داخلــی ایــران نیــز در واکنــش بــه وجــود پرتقــال هــای نــارس 
در بــازار، بــه خبرنــگار مهــر، گفــت: ای کاش بــا حرارت رســیده 
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ش ــتفاده م ــوادی اس ــفانه از م ــوند، متاس بش

ــاک اســت. ــدگان مضــر و خطرن ســامت مصــرف کنن
وی بــا گایــه از ســودجویانی کــه بــرای درآمد بیشــتر ســامت 
مــردم را بــه خطــر مــی اندازنــد، افــزود: ایــن افــراد بــرای اینکه 
پرتقــال رنــگ رســیده بــه خــود بگیــرد، از مــوادی اســتفاده می 
ــا عــوارض آن  ــد کــه شــاید االن مشــکل ســاز نباشــد، ام کنن

بعدهــا مشــخص خواهــد شــد.
ــر  ــرد: ه ــد ک ــی، تاکی ــای داخل ــاری ه ــص بیم ــن متخص ای
آنچــه در طبیعــت وجــود دارد و بخواهیــم در آن دســت ببریــم، 
ــود. ســودجویی، آن هــم  ــدون شــک مشــکل ســاز خواهــد ب ب
در حــوزه ســامت، مســئله ای نیســت کــه بتــوان بــی اعتنــا از 
ــار و عــوارض مصــرف  ــور کــرد. همانطــور کــه آث ــار آن عب کن
ــاال در ســال هــای  ــا چربــی و ترانــس ب روغــن هــای جامــد ب
ــم ســن  ــاید ک ــاله و ش ــراد 50 س ــره اف ــروز در چه ــته، ام گذش
تــر در کشــور نمایــان شــده و مجبــور بــه عمــل قلــب و عــروق 
شــده انــد، خــوردن پرتقــال هایــی کــه بــا حــرارت، زرد رنــگ 
مــی شــوند، مــی توانــد ســامت مصــرف کننــدگان را بــه خطر 
بیانــدازد. از ایــن رو، الزم اســت کــه متولیــان امــر، بــا ایــن قبیل 

ســودجویی هــا، برخــورد الزم و قاطــع داشــته باشــند.

مهر گزارش می دهد؛

پرتقال »نارس«و»براق« در سبد میوه های مردم/ سرطان می خوریم

بهــداشـــت
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در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

آمار ۲۰ درصدی افراد دچار اختالالت 
روانپزشکی در جامعه باالست

دکتــر مریــم رســولیان در حاشــیه کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران در بیمارســتان 
ــوزه  ــه ح ــا ب ــورها دارد و صرف ــعه کش ــی در توس ــش اساس ــامت روان نق ــت: س ــاد، اظهارداش می
بهداشــت و درمــان ختــم نمــی شــود. تاثیرگــذاری ســامت روان در مســائل اجتماعــی و اقتصــادی 

ــاد اســت. بســیار زی
وی افــزود: در کنگــره امســال عــاوه بــر بیمــاری هــا و درمــان هــا بــه مســائل اجتماعــی نیــز توجــه 

ویــژه ای شــده اســت.
رســولیان تصریــح کــرد: عواملــی همچــون بیــکاری، فقــر و... از جملــه عواملــی اســت کــه در شــیوع 
ــا عوامــل  اختــاالت روانپزشــکی تاثیرگــذار اســت. اختاالتــی ماننــد افســردگی و نــوع شــدید آن ب
اجتماعــی ارتبــاط مســتقیم دارد ولــی عوامــل فــردی و بیولوژیــک در آن دخیــل اســت بــه همیــن دلیل 
ــی  ــاوت چندان ــر تف ــای اخی ــات روانپزشــکی در ســال ه ــی شــیوع اختاف ــای مل ــش ه ــق پیمای طب

نداشــته اســت. اگرچــه آن میــزان ثابــت نیــز بســیار زیــاد اســت.
وی گفــت: آمــار بیــش از 20 درصــد اختــاالت روانپزشــکی در ســطح جامعــه بســیار باالســت، یعنــی 
از هــر پنــج نفــر یــک نفــر نیــاز دارد کــه از کمــک هــای حرفــه ای بــرای افزایــش ســامت روان خود 

اســتفاده کند.
رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران در خصــوص تاثیــر فضــای مجــازی بــر ایــن اختــاالت 
گفــت: در ایــن زمینــه پژوهــش هــای مســتندی در کشــور انجــام نشــده و نظــرات مــا صرفــا تئــوری 

پــردازی هــای فــردی اســت.
رســولیان ادامــه داد: امــروزه الگوهــای رفتــاری افــراد تغییــر کــرده و ایــن راه حــل هــای جدیــدی را 
مــی طلبــد. فضــای مجــازی نیــز از جملــه همیــن الگوهــای رفتــاری جدیــد اســت کــه بایــد بــرای آن 

راهکارهــای جدیــد ارائــه کــرد.

مشاور وزیر بهداشت عنوان کرد؛

افسردگی در۱۰.۲۹درصد ایرانی ها 
نمایان است/زنان بیشتر اضطراب دارند

دکتــر احمــد علــی نوربــاال در ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران، 
اظهارداشــت: تحقیقاتــی در بیــن 3۶هــزار نفــر از افــراد بــاالی 15ســال در 3هــزار خوشــه 12 نفــری 

انجــام شــده اســت، ســامت روان افــراد جامعــه را مــورد بررســی قــرار دادیــم.
وی افــزود: ایــن آمــار در طــول یــک مــاه انجــام شــد و ســعی کرده ایــم در آن بــازه زمانــی وضعیــت 

جامعــه پــر تاطــم نباشــد تــا نتیجــه تحقیقــات دقیق تــر باشــد.
نورباال اعام کرد: 4/23 درصد افراد در تحقیقات ما به اختال روانی دچار هستند.

وی در خصــوص ارتبــاط ایــن شــیوع اختــال روانــی بــا ســواد، گفــت: ایــن اختــاالت روانــی در میان 
افــرادی کــه ســواد کمتــری دارنــد، شــیوع باالتــری دارد. در واقــع ســامت روان بــا میــزان ســواد افراد 

ــتقیم دارد. ارتباط مس
نوربــاال اظهــار کــرد: بیشــترین شــیوع  اختــاالت روانــی در افــراد بیــکار بــا درصــد 21/2۸ اســت و 

افــراد خانــه دار نیــز در رتبــه دوم قــرار دارنــد.
مشــاور وزیــر بهداشــت همچنیــن دربــاره اختــال روانــی بــر حســب وضعیت تاهــل در کشــور، افــزود: 

2۷/22 درصــد افــراد دارای همســر دچــار عائــم اختــال روانی هســتند.
وی ادامــه داد: بهتریــن وضعیــت ســامت روانــی را بــر همیــن اســاس، افــراد مجــرد جامعــه دارنــد که 

بــا یافته هــای دیگــر کشــورهای دنیــا تقــارن دارد.
نوربــاال گفــت: زنــان بیشــتر از مــردان دچــار اضطــراب هســتند و حــدود 2۹/10 درصــد افراد در کشــور 

عائــم افســردگی را بــه صــورت بــارز دارنــد.
ــراد اضطــراب بیشــتری را  ــی رود ، اف ــر م ــه ســن باالت ــر چ ــرد: ه ــار ک ــر بهداشــت اظه مشــاور وزی
تجربــه می کننــد. افســردگی فراینــد متفاوتــی دارد  کــه از ســن ۶0ســال بــه بــاال ســیر صعــودی قابــل 

ــی دارد. توجه
ــه افزایــش داشــته  ــراد جامع ــان اف ــر شــیوع اضطــراب در می ــزده ســال اخی ــح کــرد: در پان وی تصری
ــزده ســال گذشــته کــم شــده اســت. ــر خــاف تصــور مــردم در پان ــم افســردگی ب اســت. امــا عائ
ــه 15ســال گذشــته ســامت روان پایتخــت نشــینان از میانگیــن کشــوری  ــاال گفــت: نســبت ب نورب

ــه مــرز بدتریــن رســیده اســت. خــارج و ب

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران؛

ساالنه ۶۰ هزار ایرانی قربانی 
سرطان می شوند

ــه  ــان هزین ــارد توم ــزار میلی ــاالنه ۷ ه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجدی ب ــا مس محمدرض
ــر  ــا ۶0 هــزار نفــر در کشــور ب درمــان ســرطان مــی شــود، اظهارداشــت: ســاالنه 50 ت
ــروز آن  ــی ب ــل اصل ــه یکــی از عوام ــد ک ــود را از دســت می دهن ــان خ ــر ســرطان ج اث

ــان اســت. اســتعمال ســیگار و قلی
ــا عرضــه  ــر برخــورد ب ــی ب ــر از اعــام دادســتان کل کشــور مبن ــا تقدی ــه ب وی در ادام
قلیــان افــزود: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 300 هــزار بیمــار مبتا به ســرطان در کشــور 
وجــود دارد و ســالیانه ۹0 هــزار بیمــار دیگــر نیــز بــه ایــن تعــداد اضافــه می شــود. هزینــه 
داروی ایــن بیمــاران ســالیانه بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان و هزینه هــای کلــی درمان 
ــا  ــارزه ب ــرای کنتــرل و مب ــارد تومــان اســت و اگــر راه حــل جــدی ب ــان ۷ هــزار میلی آن
اســتعمال مــواد دخانــی پیــدا نشــود، ایــن آمــار و ارقام بــه مرحلــه بحرانــی خواهد رســید.

مسـجدی با اظهار تاسـف از شکسـته شـدن قبح قلیان و حضور این محصول آسیب رسان 
در میـان خانواده هـا، گفت: اعام دادسـتان کل کشـور و دادسـتان های تهـران، قم و کرج 
در رابطـه با ممنوعیـت عرضه قلیان، ارزنده و سـتودنی اسـت. چه خوب اسـت که اینگونه 
حرکت هـا در سراسـر کشـور در دسـتور کار مسـئوالن مربوطـه قـرار گیـرد تـا عـاوه بر 
اجـرای بی چـون و چـرای قانون مبـارزه با دخانیات، شـاهد کاهـش هزینه هـای درمان و 

ایجاد نسـل کارآمد و سـالم در آینده باشـیم.

نکته سالمت؛

نحوه محافظت در برابر سرطان 
سینه را بشناسید

ــن  ــی و س ــابقه خانوادگ س
پرخطــر  فاکتورهــای  از 
ــینه  ــرطان س ــه س ــا ب ابت
ــر  ــل تغیی ــه قاب هســتند ک
ــر در  ــا تغیی ــا ب نیســتند، ام
ســبک زندگــی مــی تــوان 
احتمــال ابتــا به ســرطان 

ــش داد. ــینه را کاه س
ــکا  ــرطان آمری ــن س انجم
ــرای  ــر را ب ــای زی راهکاره
ســرطان  از  پیشــگیری 
ــد: ــی کن ــه م ســینه توصی

• حفظ وزن سالم                • ورزش منظم
• اجتناب از نشستن های طوالنی مدت               • عدم نوشیدن مشروبات الکلی

• اجتناب یا محدود کردن هورمون درمانی.

بهــداشـــت
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رئیس انجمن روانپزشکان ایران هشدار داد؛

آمار باالی پرخاشگری در جامعه/ 
ضرورت آموزش های کنترل خشم

دکتر مریم رسـولیان در افتتاحیه سـی و چهارمین همایش سـاالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران، 
اظهارداشـت: میـزان پرخاشـگری در جامعـه ما بـاال اسـت و در سـطوح مختلف فـردی، اجتماعی، 
سیاسـی و حتـی محافـل علمـی و هنـری خشـم و پرخاشـگری وجـود دارد. یکـی از علـل تجربه 
احسـاس خشـم، به رسمیت شـناخته نشـدن و یا نادیده گرفتن احساسـات و عواطف و خواسته های 
کـودکان در درون خانواده و جامعه اسـت، که منجر به احسـاس محرومیت و خشـم می شـود و این 

خشـم در شـرایط پر اسـترس منجر به بـروز رفتار پرخاشـگرانه خواهد شـد.
وی ادامــه داد: در چنیــن شــرایطی قانــون حاکــم تحمیــل اراده قــدرت برتــر بــر دیگران اســت که 
بــه دنبــال آن  ارتبــاط همدالنــه و درک متقابــل در روابــط بیــن فــردی از بیــن مــی رود.  تحمیــل 
اراده و هویــت در درون خانــواده منجــر بــه بــروز رابطــه متعــارض بــا پــدر خانــواده خواهــد شــد. از 
آن جــا کــه  بســیاری از قوانیــن حاکــم بــر خانــواده بــر جامعــه نیــز حاکــم اســت، در ایــن خصوص 
همیــن وضعیــت در جامعــه هــم منجــر بــه رابطــه متعــارض بــا حاکمــان شــده، و حاصــل ایــن 

وضعیــت نابســامانی و افزایــش مشــکات اجتماعــی اســت.
ــردی  ــای ف ــه تفاوت ه ــر در آن ب ــواده  اســت و اگ ــون خان ــه هم چ ــرد: جامع ــه ک ــولیان اضاف رس
توجــه نشــود و اســتقال فــردی بــه رســمیت شــناخته نشــود، ایــن امــر منشــاء بــروز خشــم و 

ــد ســامت روان جامعــه خواهــد شــد. ناســازگاری و تهدی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســی و چهارمیــن همایــش ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان ایران  

ــا موضــوع ریشــه های اجتماعــی و رواشــناختی  ــل هــم ب ــا موضــوع خشــم  و یــک پان ــی ب پانل
داعشیســم مــورد بحــث و گفت وگــو قــرار می گیــرد، بیــان داشــت: پرداختــن بــه موضــوع خشــم 
ــروز آن و راهکارهــای پیشــگیری از آن، در فراهــم کــردن فضــای مناســب  ــل اجتماعــی ب و عل

بــرای رشــد، توســعه، اســتفاده بهینــه و مثبــت نیروهــای خــاق جامعــه حائــز اهمیــت اســت.
رســولیان اضافــه کــرد: امیــدوارم بــا حضــور فعــال عاقه منــدان بــه ایــن موضوعــات در همایــش 

امســال بــه راهکارهــا و دســتاوردهایی بــرای ارتقــاء ســامت روان جامعه برســیم.
ســی و چهارمیــن کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان ایران تــا 2۸ مهر در ســالن شــهید 

غرضــی بیمارســتان میــاد، در حــال برگزاری اســت.

پیاده روی اندک هم طول عمر را 
افزایش می دهد

آلپــا پاتــل، سرپرســت تیــم تحقیــق از انجمــن ســرطان آمریــکا، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
»پیــاده روی بــه عنــوان یــک ورزش عالــی معرفــی مــی شــود چراکــه ســاده، آزاد و ســازگار 
بــه همــه جاســت و نیــازی بــه تجهیــزات خــاص یــا تمریــن نــدارد و در هــر ســنی قابــل 

انجــام اســت.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »از آنجائیکــه جمعیــت ۶5 ســال بــه بــاال جهــان تــا ســال 2030 
ــه پیــاده روی، حتــی کمتــر از میــزان  ــر مــی شــود، پزشــکان بایــد افــراد را ب تقریبــا دو براب

توصیــه شــده، بــه خاطــر ســامت و افزایــش طــول عمــر تشــویق نماینــد.«
در مطالعــات قبلــی، ارتبــاط پیــاده روی منظــم بــا ریســک کمتــر بیمــاری قلبــی، دیابــت و 
ســرطان هــای ســینه و روده بــه اثبــات رســیده اســت. میــزان ورزش توصیــه شــده حداقــل 

150 دقیقــه ورزش مایــم یــا ۷5 دقیقــه فعالیــت بدنــی شــدید در هفتــه اســت.
ــی  ــی را بررس ــال آمریکای ــزار بزرگس ــدود 140 ه ــای ح ــان داده ه ــه، محقق ــن مطالع در ای
کردنــد. محققــان دریافتنــد افــرادی کــه تنهــا ورزش شــان پیــاده روی کمتــر از 2 ســاعت در 

هفتــه بــود کمتــر از افــراد فاقــد تحــرک بدنــی در معــرض خطــر مــرگ قــرار داشــتند.
بــه گفتــه محققــان پیــاده روی قویــا بــا کاهــش 35 درصــدی مــرگ ناشــی از بیمــاری های 
دســتگاه تنفســی، 20 درصــد کاهــش مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی و ۹ درصــد کاهــش 

مــرگ ناشــی از ســرطان مرتبــط اســت.

میزان پایین کلسیم منجر به حمله 
قلبی ناگهانی می شود

کلســیم یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای رژیــم غذایــی ماســت کــه اگــر بــه شــیوه متعــادل 
مصــرف نشــود، مــی توانــد عامــل بــروز بســیاری از کمبودهــا در بــدن باشــد.

بــه گفتــه محققــان ۹۹ درصد کل کلســیم بــدن در اســتخوان هاســت و 1 درصــد باقیمانــده در 
فضــای بــرون ســلولی قــرار دارد. حملــه قلبــی ناگهانــی در مــورد بیــش از ۹0 درصــد بیمــاران 
ُکشــنده اســت و بیــش از نیمــی از مــردان و نزدیــک بــه ۷0 درصــد زنانــی کــه بــه ایــن علــت 
جــان شــان را از دســت مــی دهنــد، هیچ ســابقه بالینــی بیمــاری قلبــی در گذشــته نداشــته اند.

ســومیت چانــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق از موسســه قلــب ســدارز ســینای کالیفرنیــا، در ایــن 
بــاره مــی گویــد: »مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد میــزان کلســیم خــون در افــرادی کــه دچــار 

حملــه قلبــی ناگهانــی شــدند در مقایســه بــا گــروه کنتــرل کمتــر بــود.«
ــا  محققــان دریافتنــد افــراد دارای پاییــن تریــن میــزان کلســیم در خــون شــان در مقایســه ب
ــی  ــی ناگهان ــه قلب ــرض حمل ــتر در مع ــر بیش ــیم، دو براب ــزان کلس ــن می ــراد دارای باالتری اف

هســتند.
محققــان داده هــای مربــوط بــه 2۶۷ مــورد دچــار شــده بــه حملــه قلبــی ناگهانــی و 445 گروه 
کنتــرل را کــه میــزان کلســیم خــون شــان در طــول یــک دوره درمانــی منظــم انــدازه گیــری 
شــده بــود بررســی کردنــد. تمامــی نمونــه هــای مبتــا بــه حملــه قلبــی ناگهانــی، در ۹0 روز 

قبــل از دچــار شــدن بــه حملــه قلبــی، میــزان کلســیم خــون شــان انــدازه گیــری شــده بــود.

بهــداشـــت

http://mehrnews.com


بطوریکه  دارد  افراد  سالمت  در  بسزایی  نقش  تغذیه 
می توان با تغذیه سالم، عالوه بر تضمین سالمت خود، از 
هزینه های ناشی از مصرف غذاهای مضر همچون فست 
فودها، جلوگیری کرد. از همین رو، الزم است در تعیین 
سبک تغذیه خود، به نکات ایمنی و سالمت موادی که 

مورد استفاده قرار می گیرد، توجه کرد.

سـالم تغـذیه 
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مغزیجات آجیلی بخورید
 تا الغر بمانید

محققــان عنــوان مــی کننــد مصــرف مغزیجاتــی نظیــر گــردو، بــادام، فنــدق و بــادام زمینــی مــی 
تواننــد در کاهــش وزن و همچنیــن کاهــش احتمــال چاقــی موثــر باشــند. 

یافتــه هــا نشــان مــی دهــد افــرادی کــه مغزیجــات آجیلــی مــی خورنــد نــه تنهــا اضافــه وزن 
کمتــری دارنــد بلکــه از شــانس 5 درصــدی کاهش ریســک چاقــی و اضافــه وزن هــم برخوردارند.

ــا  ــی پرچــرب ب ــاده غذای ــک م ــی ی ــن تصــور وجــود داشــت کــه مغزیجــات آجیل در گذشــته ای
ــاال هســتند، و گزینــه مناســبی بــرای افــرادی کــه مــی خواهنــد کاهــش وزن داشــته  کالــری ب

باشــند نیســت.
امــا حــال محققــان دریافتــه انــد کــه مغزیجــات آجیلــی منبــع غنــی انــرژی، چربــی هــای خــوب، 

پروتئیــن، ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی و فیتوشــیمیایی ها هســتند.
مغزیجــات آجیلــی بــا انــواع فوایــد ســامت، از جملــه پیــری ســالم و عملکــرد حافظــه، مخصوصا 

در افــراد مســن، مرتبــط اســت.

عرضه خوراکی های ناسالم در 
بوفه مدارس ممنوع شد

مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت، گفــت: عرضــه مــواد خوراکــی 
ــدارس  ــه م ــد، در بوف ــته باش ــتانداردهای الزم را نداش ــه اس ــم ارزش ک ــالم و ک ناس

ــوع اســت.  ممن
دکتــر زهــرا عبداللهــی بــا اشــاره بــه اهمیت نــوع مــواد غذایــی کــه در بوفه مــدارس 
عرضــه مــی شــود، افــزود: همیــن امــر منجــر بــه تدویــن دســتوالعمل پایــگاه تغذیه 
ــرورش و  ــوزش و پ ــران آم ــه امضــای وزی ــال ۹3 ب ــه در س ــد ک ــدارس ش ــالم م س
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی رســید و بــه تمــام مــدارس کشــور اباغ شــد.

وی ادامــه داد: طبــق ایــن تفاهــم نامــه، مــواد خوراکــی ســالم و بــا ارزش بــه مــوادی 
گفتــه مــی شــود کــه ضمــن تأمیــن حــدود 500 تــا 300 کالــری از انــرژی مــورد نیاز 
دانــش آمــوزان، بــه عنــوان میــان وعــده، مطابــق بــا اســتانداردهای بهداشــتی تهیــه 
و بــا دارا بــودن شــرایط بهداشــتی در پایــگاه تغذیــه ســالم بــه دانــش آمــوزان عرضه 

و فروختــه شــود.
ــد دارای  ــه هــای مــدارس بای ــی عرضــه شــده در بوف ــواد غذای ــح کــرد: م عبداللهــی تصری
پروانــه ســاخت از وزارت بهداشــت، عامــت اســتاندارد، نــام و نشــان کارخانــه، تاریــخ تولیــد 
و انقضــای معتبــر، ترکیبــات تشــکیل دهنــده، ارزش غذایــی و دارای پوشــش ســالم و تمیــز 
ــوم  ــه در معاونــت هــای بهداشــت دانشــگاه هــای عل ــه تاییــد کارشناســان تغذی باشــند و ب

پزشــکی کشــور رســیده باشــند.
مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت گفــت: خرمــا، انــواع مغزهــا )بــادام زمینی، 
ــادام هنــدی، فنــدق، پســته( کشــمش، نخودچــی، تــوت خشــک، انجیــر خشــک،  ــادام، ب ب
انــواع ماســت، انــواع پنیــر )پاســتوریزه و اســتریلیزه(، میــوه ســالم شســته شــده و ضدعفونــی 
شــده در بســته بنــدی هــای یــک نفــره وکیــوم شــده از جملــه مــواد غذایــی ســالم بــرای 

عرضــه در بوفــه مــدارس هســتند.
عبداللهــی اضافــه کــرد: انــواع میــوه خشــک، نوشــیدنی هــا همچــون انــواع شــیر، دوغ بدون 
ــی، بیســکویت، کیــک و کلوچــه، بیســکویت ســاده و  ــی، آب معدن ــوه طبیع ــواع آبمی گاز، ان
ــا  ــه شــده ب ــوع غنــی شــده و تهی ــدون کــرم، کیــک وکلوچــه ترجیحــا از ن ســبوس دار و ب
روغــن حــاوی اســید چــرب بــا ترانــس زیــر 5 درصــد، انــواع آش، انــواع ســوپ، لوبیــا، عدس 
پختــه، حلیــم، شــله زرد، ســمنو و فرنــی بــه شــرطی کــه بهداشــتی و ســالم تهیــه و عرضــه 

شــوند از دیگــر مــواد غذایــی ســالم بــرای عرضــه در بوفــه مــدارس هســتند.
ــی  ــواد غذای ــه م ــت: عرض ــاره و گف ــدارس اش ــه م ــه در بوف ــی ممنوع ــواد غذای ــه م وی ب
ــکات،  ــس، ش ــعیر، آدام ــای گازدار و ماءالش ــابه ه ــنک، نوش ــک، اس ــواع پف ــون ان همچ
ــو و آلوچــه )غیــر  پاســتیل، سوســیس، کالبــاس، ســاالد الویــه، چیپــس، انــواع لواشــک و آل

ــت . ــوع اس ــدارس، ممن ــای م ــه ه ــتی( در بوف بهداش
عبداللهــی بــه والدیــن و دانــش آمــوزان توصیــه کــرد کــه میــان وعــده بــرای زنــگ هــای 
تفریــح را از خانــه همــراه خــود بیاورنــد چــرا کــه ســالم تــر هســتند بــه عنــوان مثــال میــوه، 
شــیر و لقمــه ســالم مثــل نــان و پنیــر و گــردو، نــان و تخــم مــرغ، نــان و پنیــر و خیارســبز، 

رئیس سازمان غذا و دارو؛

ذائقه مردم در تبلیغات محصوالت 
خارجی حفظ شود

ــد  ــی توانن ــی م ــران داخل ــه صنعتگ ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
ــز و درشــت  ــات ری ــن تبلیغ ــه مــردم در بی ــد ذائق ــا باشــند، گفــت: بای ــرای م ــی ب مشــاوران خوب

ــود.  ــظ ش ــی حف ــوالت خارج محص
دکتــر غامرضــا اصغــری در بازدیــد از هشــتمین نمایشــگاه لبنیــات، نوشــیدنی ها،چــای، قهــوه 
و صنایــع وابســته، اظهــار داشــت: اگــر در صنعــت شــیرنی و شــکات موفــق هســتیم حتمــا بــه 
دلیــل زحماتــی اســت  کــه پیسکســوتان ایــن بخــش متحمــل شــده انــد واقعیــت ایــن اســت که 
وظایــف همــه مــا  حمایــت از تولیــدات داخــل اســت چــرا کــه در پیوســت بــا این رخــداد، اشــتغال 

اتفــاق مــی افتــد کــه آنهــم متــرادف بســیاری از محاســن اجتماعــی اســت.
ــی  ــت: وقت ــت، گف ــن صنع ــت در ای ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــحالی از تولی ــراز خوش ــا اب وی ب
شــاهد هســتیم کــه متخصصــان ایــن حــوزه پــا بــه پــای موفــق تریــن کشــور هــای تولیــد 
ــد اگــر نگوئیــم موفــق تریــن صنعــت کشــور  کننــده ایــن قبیــل محصــوالت جلــو مــی رون
ــق  ــی از موف ــه یک ــم ک ــوان کنی ــم عن ــی توانی ــا م ــت قطع ــکات اس ــیرینی و ش ــوزه ش ح

ــت. ــای آنهاس ترینه
ــدگان،  ــد کنن ــردم توســط تولی ــت ســامت م ــر ضــرورت تربی ــد ب ــا تاکی ــن ب ــری همچنی اصغ
افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه ذائقــه مــردم بویــژه نســل جــوان در بیــن تبلیغــات ریــز و درشــت 
محصــوالت خارجــی حفــظ شــود و بــا بازاریابــی خوبــی کــه انجــام می شــود نســل امروز نســبت 
بــه محصــوالت داخلــی عاقمنــد بماننــد، کــه اگــر مــردم بــه مــا اعتمــاد کننــد کار اصلــی انجــام 

شــده اســت.
وی در ادامــه بــه نشــانگر رنگــی تغذیــه کــه در بیــن مــردم بــه چــراغ راهنمــای تغذیــه مشــهور 
شــده اســت، اشــاره کــرد و خطــاب بــه صنعتگــران حاضــر در نمایشــگاه، گفــت: افــرادی ماننــد 
شــما کــه در بطــن صنعــت کار کــرده انــد و بــا مشــکات دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد مــی 
توانیــد مشــاوران خوبــی بــرای ســازمان غــذا و دارو باشــید مــا بــه تولیــد کننــدگان خــود افتخــار 

مــی کنیــم و بطــور جــدی حمایتگــر آنهــا هســتیم.
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رئیــس بیســت و نهمیــن همایــش بیمــاری هــای کــودکان، بــا اشــاره بــه افزایــش وزن کــودکان 
ایرانــی، گفــت: نبایــد اصــرار کنیــم بچــه هــا غــذای بیشــتر بخورنــد. 

ــا آن  دکتــر علــی ربانــی افــزود: یکــی از معضاتــی کــه در طــب کــودکان و افــراد زیــر بلــوغ ب
روبــرو هســتیم افزایــش وزن کــودکان اســت کــه باعــث آســیب ســامت آنهــا مــی شــود.

اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ادامــه داد: متاســفانه فرهنــگ آپارتمــان نشــینی، فرهنگ 
بــد غذایــی و اســتفاده بیــش از حــد از فســت فودهــا و غذاهــای پرکالــری، باعــث افزایــش بافــت 

چربــی در بــدن مــی شــود کــه منجــر بــه چاقــی مــی گــردد.
وی ادامــه داد: چاقــی در یــک طیــف متفاوتــی بــه ارگان هــای بــدن آســیب مــی زنــد و ایــن یک 

هشــدار جــدی اســت کــه ســامت جامعــه را تهدیــد مــی کند.
ربانــی اظهــار داشــت: بــه طــور متوســط در دوران کودکــی بعــد از دوســالگی، هــر ســال حــدود 
2 کیلوگــرم بایــد وزن اضافــه شــود و هرچــه بیشــتر از ایــن باشــد یعنــی بــه ســمت چاقــی ســوق 

پیــدا مــی کنیــم و در دوران بلــوغ ایــن افزایــش وزن بیشــتر مــی شــود.
وی ادامــه داد: از آنجــا کــه چاقــی مــادر بیمــاری هــا اســت، باعــث فشــارخون، آســیب مفاصــل، 
ــوغ مــی شــود، قنــد  چــرب شــدن کبــد، محــدود کــردن فعالیــت روزمــره و موجــب تســریع بل
خــون و چربــی خــون را بــاال مــی بــرد و بــه قلــب و ریــه فشــار مــی آورد و ممکــن اســت مقدمات 

ورود بــه دیابــت و اختــاالت متابولیــک را در ایــن افــراد ایجــاد کنــد.
رئیــس بیســت و هفتمیــن همایــش بیمــاری هــای کــودکان ایــران، گفــت: یکــی از محورهــای 
مهــم همایــش پیــش رو، چاقــی اســت کــه قــرار اســت بــا حضــور اســاتید و اندیشــمندان ایــن 

حــوزه مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.
وی بــه خانــواده هــا هشــدار داد از اصــرار در خورانــدن غــذای مــازاد بــه بچــه هــا خــودداری کننــد 
و از بابــت پرخــوری بچــه هــا لــذت نبرنــد و بداننــد بچــه هــا در حــد نیــاز فیزیولــوژی بــدن شــان 

ــه اینکــه اصــرار  غــذا خواهنــد خــورد و مــا بایــد غذاهــای مناســب و بهداشــتی تامیــن کنیــم ن
کنیــم غــذای بیشــتر بخورنــد.

ربانــی در پایــان بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــن پنجاهمیــن ســال افتتــاح مرکز طبــی کــودکان در 
اولیــن شــب همایــش بیمــاری هــای کــودکان، از همــه فــارغ التحصیــان دعــوت کــرد در ایــن 
جشــن حضــور پیــدا کننــد. بیســت و نهمین همایــش بیمــاری هــای کــودکان از 4 تــا ۷ آبــان ۹۶ 

در ســالن اجتماعــات مرکــز طبــی تهــران برگــزار مــی شــود.

رئیس همایش بیماری های کودکان؛

چاقی کودکان ایرانی نگران کننده است/ توصیه به خانواده ها

محققان می گویند؛

استرس منجر به کاهش شیرمادر می شود
اســترس یکــی از دالیــل منتهــی بــه افزایــش بیمــاری هــای ســبک زندگــی در افــراد اســت. در 
مــورد زنــان شــیرده، اســترس نــه تنهــا بــرای مــادر بــد اســت بلکــه بــرای نــوزادش هــم مضــر 

اســت.
شــیر مــادر بــرای رشــد مناســب نــوزاد ضــروری اســت. شــیر مــادر شــامل تمــام مــواد مغــذی ای 
اســت کــه بــرای رشــد کــودک مــورد نیــاز اســت و حــاوی آنتــی بــادی هــای بــرای محافظــت از 

کــودک تــا زمانــی کــه سیســتم ایمنــی بــدن آنهــا بــه انــدازه کافــی بالــغ شــود، اســت.
تحــت فشــاربودن ناشــی از اســترس اثــر منفــی بــر ســامت یــک تــازه مــادر دارد چراکــه مــی 

توانــد ســبب کاهــش شــیر مــادر و حتــی تاخیــر در تولیــد آن شــود.
بــه گفتــه محققــان، تولیــد شــیر مــادر 2-3 روز پــس از تولــد نــوزاد شــروع مــی شــود. اما بررســی 
هــا نشــان مــی دهــد ممکــن اســت مســاله شــیر مــادر بــه یــک بحــران در خانــواده تبدیــل شــود 

و اســترس و اضطــراب را بــرای تــازه مــادران ایجــاد کنــد.
اســترس و اضطــراب مــی توانــد منجــر بــه کاهــش تولیــد شــیرمادر شــود و ایــن مســاله تاثیــر 
ــر از  ــردم پ ــروزی م ــوزاد خواهــد داشــت.  معمــوال ســبک زندگــی ام ــر ســامت ن ــی ب نامطلوب
اســترس و اضطــراب اســت و بــه ســختی مــی تــوان زمــان مناســب را بــرای اســتراحت مطلــوب 
بــه دســت آورد. حاملگــی و زایمــان و مســئولیت نــوزاد در کنــار فعالیــت هــای بیــش از حــد روزانه 
و مدیریــت زندگــی داخلــی خانــه و غیــره، کار را بــرای مــادران ســخت مــی کنــد و اضطــراب آن 

هــا را افزایــش مــی دهــد. ایــن اضطــراب بــر میــزان و کیفیــت شــیر مــادر اثــر مــی گــذارد.
بــه گفتــه محققــان، در ۶ مــاه اولیــه زندگــی نــوزاد، مــادر بایــد بیشــترین مراقبــت و توجــه را بــه 
نــوزاد خــود داشــته باشــد. در ایــن دوره نــوزاد  هــر 2 تــا 3 ســاعت نیــاز بــه شــیر دارد و در واقــع 

ایــن پیونــد فیزیکــی بیــن مــادر و فرزنــد باعــث افزایــش شــیر مــادر مــی شــود.
همچنیــن ایــن ارتبــاط مســتقیم یــک محــرک مثبــت در ترشــح بیشــتر هورمــون هــای مــادر 
محســوب مــی شــود. هــر چــه مــادر زمــان بیشــتری را با کــودک خــود صــرف کنــد میــزان تولید 
شــیرش بیشــتر مــی شــود. از شــش ماهگــی بــه بعــد مــادر مــی توانــد غذاهــای دیگــر را کــم کم 

بــه رژیــم غذایــی نــوزادش اضافــه کنــد.

یافته محقق ایرانی موسسه تحقیقاتی سوئد؛

افزایش مصرف نمک با ریسک ابتال به دیابت همراه است 
به گفته محققان مصرف باالی نمک ریسک ابتا به دیابت را در افراد بزرگسال افزایش می دهد. 

مطالعــه جدیــد شــامل داده هــای بدســت آمــده از چندیــن هــزار نفــر در ســوئد بــود. یافته هــا نشــان داد مصرف 
نمــک بــا افزایــش ۶5 درصــدی ریســک ابتــا بــه دیابــت نــوع2 بــه ازای مصــرف هــر 2.5 گــرم نمــک اضافی 

در روز )تــا حــدودی کمتــر از نصــف قاشــق چایخــوری( مرتبــط بود.
پژوهشــگران موسســه کارولینســکا ســوئد بــه سرپرســتی بهــاره رســولی دریافتنــد افــراد دارای باالتریــن میزان 
مصــرف نمــک )حــدود 1.25 قاشــق چایخــوری یــا بیشــتر( ۷2 درصــد بیشــتر از افــراد دارای کمتریــن میــزان 

مصــرف نمــک در معــرض ابتــا بــه دیابــت قــرار داشــتند.
بــه گفتــه محققــان، افزایــش مصــرف نمک ممکــن اســت موجــب بــروز مقاومــت انســولین و در نتیجــه دیابت 

نــوع2 شــود. از ســوی دیگــر ممکــن اســت مصــرف نمــک بــا افزایــش وزن همراه باشــد.
مصــرف بــاالی نمــک بــا افزایــش قابــل توجــه ریســک ابتــا بــه دیابــت نــوع1 کــه یــک بیمــاری نهفتــه 

خودایمنــی اســت و بــه آهســتگی پیشــرفت مــی کنــد، نیــز مرتبــط اســت.
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ســالم تغذیــه 

ــش  ــد دان ــت: 5/2۷ درص ــت، گف ــر بهداش ــام وزی ــم مق قائ
ــابه گاز دار  ــا نوش ــد آنه ــد و 25 درص ــر مفی ــذای غی ــوزان غ آم

ــد.  ــی کنن ــرف م مص
ــبکه  ــری ش ــژه خب ــوی وی ــه گفتگ ــی در برنام ــرج حریرچ ای
ــی در  ــای غرب ــش رفتاره ــا افزای ــفانه ب ــزود: متاس ــیما اف دو س
کشــور شــاخص هــای مصــرف غذاهــای پرچــرب، پرشــیرینی 

ــه اســت. ــوزان افزایــش یافت ــان دانــش آم و پرنمــک در می
ــه و 5/11  ــر هفت ــوزان ه ــش آم ــد دان ــت: 5/15 درص وی گف

ــد. ــی خورن ــود م ــر روز فســت ف ــا ه درصــد آنه
ــا  ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــام وزی ــم مق قائ
بیــان اینکــه ســال گذشــته 400 میلیــون واحــد در میــان دانــش 
آمــوزان توزیــع شــد افــزود: ۶0 درصــد دانــش آمــوزان هــر روز 

شــیر مصــرف نمــی کننــد.
حریرچــی گفــت: ۶۸ درصــد دانــش آمــوزان ســبزی و 40 درصد 
آنهــا روزانــه میــوه مصــرف نمــی کننــد در حالــی کــه ۶۸ درصد 
دانــش آمــوزان مــادران خانــه دار دارنــد کــه مــی تواننــد بــرای 

آنهــا لقمــه ســالم فراهــم کننــد.
وی افــزود: 5/21 درصــد دانــش آمــوزان یــا چــاق هســتند یــا 
ــر  ــی در شــهرها دو براب ــار چاق ــن آم ــه ای ــد ک ــه وزن دارن اضاف

ــت. روستاهاس
ــد از  ــش از 21 درص ــه داد: بی ــت ادام ــر بهداش ــام وزی ــم مق قائ
دانــش آمــوزان چاقــی خطرنــاک شــکمی دارنــد و ۹/3۷ دهــم 
درصــد آنهــا در خانــه از روغــن هــای اشــباع اســتفاده مــی کنند.

حریرچــی گفــت: ۶/3 دهــم درصــد از دانــش آمــوزان هــر روز 
صبحانــه نمــی خورنــد.

وی افــزود: 5/2۷ درصــد دانــش آمــوزان چربــی تری گلیســیرید 
باال و 2۸ درصد آنها چربی اچ دی ال خون پایین دارند.

قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفت:? 
البتــه در ســه ســال گذشــته شــاخص هــای بهداشــت در 

مــدارس بهبــود یافتــه اســت.
حریرچــی افــزود: بــر اســاس معاینــات پزشــکی دانــش آمــوزان 
کــه همــه آنهــا چهــار بــار در ســال معاینــه مــی شــوند یــک و 
نیــم درصــد دانــش آمــوزان اختــال شــنوایی و دو و نیــم درصد 

آنها اختــال بینایــی دارند.
وی گفــت: از ســال ۹1 تــا ۹5 شــاخص دنــدان هــای پوســیده از 

0۹/2 بــه ۸4/1 درصــد کاهــش یافته اســت.
قائـم مقـام وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی افـزود: 
اکنـون 15 درصد دانش آموزانی که بیشـتر آنها در دوره متوسـطه 
هسـتند مشـکل دنـدان ندارنـد در حالی که در گذشـته ایـن آمار 

هشـت درصد دانـش آموزان را شـامل می شـد.
حریرچــی گفــت: ۷2 میلیــون پرونــده الکترونیــک ســامت در 
کشــور تشــکیل و برای 34 میلیون و 500 هزار نفــر خدمت انجام 

است. شده 
وی افــزود: 123 هــزار بازرســی ســال گذشــته از مــدارس درباره 
ــود شــاخص هــا  نظافــت دستشــویی هــا انجــام شــد کــه بهب
ــق  ــد و در مناط ــه ۸5 درص ــد ب ــهری از ۷5 درص ــق ش در مناط
روســتایی از 55 درصــد بــه ۶3 درصــد افزایــش یافتــه کــه برای 
ــه شــده  ــان هزین ــارد توم ــن اماکــن 500 میلی ــود وضــع ای بهب

است.
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــای  ــزی را عارضــه ه ــو پرانت ــدری و زان ــو ضرب کوژپشــتی، زان
اصلــی در اختــاالت اســکلتی دانــش آمــوزان خوانــد و گفــت: 
2/1 درصــد از دانــش آمــوزان در ایــن زمینــه نیــاز بــه مداخلــه 

ــد. ــی دارن پزشــکی و حــرکات جبران

حریرچــی افــزود: دو میلیــون و 300 هــزار دانــش آمــوز 
 D دبیرســتانی ســال گذشــته 1۶ بــار مکمــل آهــن و ویتامیــن

ــد. ــت کردن دریاف
وی گفــت: ســن آغــاز اســتفاده از ســیگار در ســال های گذشــته 
ــت  ــم اس ــه مه ــه ک ــا آنچ ــوده ام ــش ب ــه کاه ــور رو ب در کش

موضــوع بســیار خطرنــاک قلیــان اســت.
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی افــزود: 
بــر اســاس ۸۹ هــزار بازرســی از مــدارس دربــاره فــروش 
ــط 5/2 درصــد  ــابه هــای گازدار فق ــاس و نوش سوســیس، کالب

فــروش ایــن مــواد دیــده شــد.
مهــرزاد حمیــدی معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت 
آمــوزش و پرورش نیز در این برنامه گفت:? ذائقه کودکان در خانه 
ســاخته می شــود و اگر دانش آموزان به نمک، چربی یا شــیرینی 
ــه ۶ ســال نخســت  ــوط ب ــن مســئله مرب ــد ای ــرده ان ــادت ک ع

ــی آنهاســت. زندگ
وی بــا بیــان اینکــه 3۸ هــزار پایــگاه تغذیــه ســالم در مــدارس 
ــابه  ــاس، نوش ــیس، کالب ــدارس سوس ــزود:?در م ــود دارد اف وج
ــی  ــع نم ــیرینی توزی ــواد پرش ــس و م ــود، چیپ ــت ف گازدار، فس

شــود.
ــی وزارت بهداشــت  ــش مل ــر اســاس پیمای ــت: ب ــدی گف حمی
دربــاره مصرف سوســیس و کالبــاس در مــدارس فقــط دو درصد 
مــدارس از دســتورالعمل ممنوعیــت فــروش ایــن مــواد تخطــی 

کــرده اند.
معاون تربیــت بدنی و ســامت وزارت آموزش و پــرورش افزود? 
در ســال ۹4، 1/21 درصــد از دانش آموزان اضافه وزن داشــتند اما 
رونــد چاقــی را کنترل کردیم و این مســئله در دانش آموزان پســر 

ســه دهــم درصــد کاهــش یافته اســت.
ــد  ــان دو واح ــگاه فرهنگی ــان در دانش ــرای معلم ــت: ب وی گف
ــه هــای  ــه برنام ــم و دو ســاعت ب ــرار دادی درســی بهداشــت ق

بهداشــت ســامت در مــدارس اضافــه کردیــم.
حمیــدی افــزود: در کتــب دوران تحصیــل دانــش آمــوزان 120 

صفحه مطلــب دربــاره بهداشــت و ســامت وجــود دارد.
معــاون تربیت بدنــی و ســامت وزارت آموزش و پــرورش گفت: 
حدود ۶ هزار مربی بهداشــت در مــدارس وجــود دارد و در مدارس 

روستایی مربیان بهداشت بهورزها هستند.
ــا از  ــوری ه ــدارس آب خ ــد م ــش از ۸0 درص ــزود: در بی وی اف

ســرویس هــای بهداشــتی جــدا و ایــن موضــوع بــا کمــک بنیاد 
برکــت و اعتباراتــی اســت کــه از ایــن بنیــاد گرفتــه شــد.

حمیــدی گفــت: بیــش از یــک میلیــون دانــش آمــوز بــه عنوان 
ــامت در حال آموزش هستند. سفیر س

معــاون تربیت بدنی و ســامت وزارت آموزش و پــرورش افزود:? 
30 درصد لوازم در کیف دانش آموزان نیاز روز آنها نیست و خانواده 

ها باید در ایــن زمینه به آنها آموزش دهند.
وی گفــت: 150 میلیــارد تومــان برای ســاخت فضاهای ورزشــی 
مــدارس اختصــاص یافتــه اســت و بــزودی 1۸0 فضای ورزشــی 

ــرداری می رســد. به بهــره ب
حمیــدی افــزود: 4۸ میلیــارد تومــان نیــز هزینــه خریــد 
ــت. ــده اس ــدارس ش ــا در م ــع آنه ــی و توزی ــزات ورزش تجهی

معــاون تربیت بدنــی و ســامت وزارت آموزش و پــرورش گفت: 
حیاط مدرسه فضای ورزشی نیست بلکه فضاهای ورزشی باید در 
کنار مدارس ســاخته شــوند و دانش آموزان پیش از دیگران از آنها 

ــتفاده کنند. اس
وی اضافــه کــرد: 350 کانــون حرکــت اصاحــی زیر نظــر 200 

پزشک در دو سال گذشــته برای دانش آموزان ایجاد شده است.
ســید حمایــت میــرزاده ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات مجلس شــورای اســامی نیــز در ارتباط تلفنــی با این 
برنامــه گفت: برای پیشــگیری از ناهنجاری هــا در همه زمینه ها 

ــدارس نیســت. ــر از م ــی بهت ــچ جای هی
ــت و  ــی، بهداش ــی مرب ــداد کاف ــه تع ــدارس ب ــزود:? م وی اف
نیــروی خدماتــی ندارنــد و بودجــه کافــی بــرای ایــن موضــوع 

ــد. اختصــاص نمــی یاب
ــوم پزشــکی تهــران نیــز در  کاظــم ندافــی اســتاد دانشــگاه عل
ــا و  ــی ه ــع صندل ــت: وض ــه گف ــن برنام ــا ای ــی ب ــاط تلفن ارتب
نیمکــت هــای مــدارس مناســب دانــش آمــوزان نیســت زیــرا 

ــدارد. ــی ن ــی همخوان ــوز ایران ــاد دانــش آم ــا ابع ب
ــر اســاس تحقیقــات  وی افــزود: ابعــاد بدنــی دانــش آمــوزان ب
به دســت آمــده و در اختیــار تولیــد کننــدگان و وزارت آمــوزش و 

پــرورش قرار داده شــده اســت.
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران شــیوع شــپش در برخی 
از مــدارس تهــران و شــهرهای بــزرگ و اســتاندارد شــدن 
وســایل گرمایشــی مــدارس را از جمله مشــکات دانــش آموزان 
دانســت کــه بــا آمــوزش و اختصــاص اعتبــار حــل مــی شــود.

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد؛

۳.۶دهم درصد دانش آموزان ایرانی صبحانه نمی خورند
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طبــق نتایــج یــک تحقیــق جدیــد، زنــان مبتــا بــه دیابــت کــه بــه طــور منظــم چــای یــا قهــوه 
حــاوی کافئیــن مــی نوشــند در مقایســه بــا زنانــی کــه هرگــز کافئیــن مصــرف نمــی کننــد، عمر 

طوالنــی تــری خواهنــد داشــت. 
ــد  ــن بیشــتری مصــرف نماین ــان کافئی ــدر زن ــر چق ــد ه ــی ده ــه مشــاهده ای نشــان م مطالع
ــا کســانی کــه هرگــز کافئیــن مصــرف نمــی کننــد، کمتــر  ریســک مــرگ شــان در مقایســه ب

ــود. ــد ب خواه
محققــان اذعــان مــی کننــد کــه تاثیــر حفاظتــی بــه منبــع کافئیــن هــم بســتگی دارد: میــزان 
باالتــر مصــرف کافئیــن ناشــی از قهــوه بــا کاهــش ریســک مــرگ بــه هــر دلیلــی، مخصوصــًا 
بیمــاری قلبی-عروقــی، مرتبــط اســت؛ در حالیکــه زنانــی کــه بواســطه نوشــیدن چــای، کافئیــن 

بیشــتری مصــرف مــی کننــد کمتــر در معــرض مــرگ ناشــی از ســرطان قــرار دارنــد.
بیــش از ۸0 درصــد جمعیــت بزرگســال جهــان روزانــه کافئیــن، عمدتــا چــای و قهــوه، مصــرف 
مــی کننــد. میانگیــن مصــرف روزانــه قهــوه براســاس ســن و کشــور، بیــن 100 تــا 300 میلیگــرم 

اســت.
بســیاری از مطالعــات تاثیــرات مفیــد نوشــیدن قهــوه را در مــورد کاهــش ریســک مــرگ بــه هــر 
ــر  ــد، امــا اطاعــات کمــی در مــورد نقــش کافئیــن ب علــت در جمعیــت عمومــی نشــان داده ان

مــرگ و میــر افــراد مبتــا بــه دیابــت وجــود دارد.
در ایـن مطالعه محققان دانشـگاه پورتو پرتغال رابطـه بین میزان متفاوت مصـرف کافئین و مرگ و 

میـر را در بالغ بـر 3000 مرد و زن مبتا به دیابت از سـال 1۹۹۹ تا 2010 بررسـی کردند.

شــرکت کننــدگان در مــورد مصــرف کافئیــن ناشــی از قهــوه، چــای و نوشــابه هــای گازدار خــود 
گــزارش مــی داننــد. در طــول 11 ســال مطالعــه، ۶1۸ نفــر فــوت کردنــد.

محققــان دریافتنــد زنــان مبتا بــه دیابت کــه روزانه بالــغ بــر 100mg کافئین مصرف مــی کردند 
)یک فنجان عادی قهوه( در مقایســه با زنانی که هیچ کافئینی مصرف نمــی کردند، 51 درصد کمتر 
ــه 100- ــی کــه روزان ــرای زنان ــرار داشــتند. ایــن کاهــش ریســک مــرگ ب در معــرض مــرگ ق
ــش از  ــده بی ــرف کنن ــان مص ــرای زن ــد و ب ــد 5۷ درص ــی کردن ــرف م ــن مص 200mg کافئی

ــود. ــد ب ــادی( ۶۶ درص ــان ع 200mg در روز )2 فنج
ــژاد، ســطح  ــر ســن، ن ــذار نظی ــاط مســتقل از فاکتورهــای تاثیرگ ــن ارتب ــان، ای ــه محقق ــه گفت ب
ــکل،  ــوده بدنــی، مصــرف ال ــواده، ســیگار کشــیدن، شــاخص ت تحصیــات، درآمــد ســاالنه خان

ــود. ــت ب ــوی ناشــی از دیاب ــاری کلی ــاال، و بیم فشــارخون ب
بــه گفتــه محققــان، چنیــن تاثیــر مفیــد ناشــی از مصــرف کافئیــن در مــورد مــردان مبتــا بــه 

دیابــت مشــاهده نشــد.
در مــورد مصــرف چــای، زنــان بــه چهــار گــروه از لحــاظ میــزان مصــرف چــای تقســیم شــدند: 
هیــچ، کــم، متوســط، زیــاد. محققــان دریافتنــد گــروه زنــان مصــرف کننــده کافئیــن از طریــق 

چــای، ۸0 درصــد کمتــر در معــرض مــرگ ناشــی از ســرطان قــرار داشــتند.

محققان پرتغالی پی بردند؛

ارتباط کافئین و کاهش ریسک 
مرگ در زنان مبتال به دیابت

محققان هشدار می دهند؛

رژیم غذایی »بد« پنجمین عامل 
مرگ و میر در جهان

ــرگ  ــی م ــامت و حت ــکات س ــروز مش ــه ب ــر ب ــد منج ــی توان ــالم م ــای ناس ــرف غذاه مص
ــود.  ــدت ش ــی م ــگام در طوالن زودهن

ــی  ــم غذای ــا رژی ــج مــرگ ب ــد در ســال 201۶، یــک مــرگ از هــر پن ــان اعــام کــرده ان محقق
ــوده اســت. ــط ب نامناســب مرتب

ــه دلیــل اســهال ناشــی از آب  ــر ب ــون نفــر در کشــورهای فقی در ســال 201۶، بیــش از 1.۶ میلی
ــه دلیــل  ــد، در حالیکــه 2.4 میلیــون نفــر دیگــر ب ــوده جــان شــان را از دســت داده ان و غــذای آل
عفونــت هــای ریــوی کــه عمدتــا قابــل پیشــگیری یــا درمــان هســتند، تســلیم مــرگ شــده انــد.

دو میلیــون مــادر و نــوزاد هــم بــه علــت عــوارض زایمــان درگذشــتند کــه مراقبــت هــای اولیــه 
ســامت مــی توانــد تــا حــد زیــادی از وقــوع آنهــا پیشــگیری نمایــد.

ایــدز و بیمــاری ســل هــر کــدام جــان بیــش از یــک میلیــون نفــر را گرفتــه انــد، در حالیکــه طبق 
گــزارش محققــان ماالریــا جــان بیــش از ۷00 هــزار نفــر را گرفته اســت.

طبــق گــزارش محققــان، در ســال 201۶ در حــدود 55 میلیــون نفــر فــوت کــرده انــد، در حالیکــه 
ــرای  ــال و ب ــان ۷5.3 س ــرای زن ــان ب ــی در جه ــه زندگ ــد ب ــده اســت. امی ــد ش ــوزاد متول 12۹ ن

مــردان حــدود ۷0 ســال گــزارش شــده اســت.
طبــق گزارشــات، حــدود ســه چهــارم تمــام مــرگ هــا در ســال 201۶ بــه خاطــر بیمــاری هــای 
غیرعفونــی یعنــی بیمــاری قلبــی بــوده کــه بــزرگ تریــن قاتــل جمعیــت جهــان بــا ۹.5 میلیــون 
مــرگ بــوده اســت. ایــن رقــم نســبت بــه دهــه گذشــته حــدود 20 درصــد افزایــش داشــته اســت.

بــه همیــن ترتیــب مــرگ ناشــی از بیمــاری هــای ســبک زندگــی یعنــی دیابــت نســبت بــه دهــه 
گذشــته 30 درصــد افزایــش داشــته و 1.4 میلیــون نفــر بــوده اســت.

ســرطان، و در راس آنهــا ســرطان ریــه، هــم نســبت بــه ســال 200۶، 1۷ درصــد افزایــش داشــت 
و ۹ میلیــون نفــر بــه دلیــل ابتــا بــه ســرطان در ســال 201۶ جــان خــود را از دســت داده انــد.

دخانیــات موجــب مــرگ ۷.1 میلیــون نفــر در ســال 201۶ شــده اســت. مطالعــات نشــان مــی دهد 
پنجمیــن عامــل مــرگ و میــر ایــن فهرســت مربوط بــه تغذیــه نامناســب و ناســالم در کشــورهای 

ثروتمندتــر بــوده اســت کــه بــا یــک مــرگ بــه ازای هــر پنــج مــرگ در جهــان مرتبــط اســت.
بــه گفتــه محققــان، در بیــن تمــام انــواع ســوءتغذیه هــا، عــادات غذایــی نامناســب، بخصــوص 

مصــرف کــم غذاهــای ســالم، فاکتــور پرخطــر اصلــی مرتبــط بــا مــرگ و میــر اســت.

توصیه متخصصان تغذیه؛

حفظ سالمت قلب با مصرف 
شکالت تلخ

کارشناســان تغذیــه معتقدنــد، مصــرف شــکات تلــخ مــی توانــد بــه حفــظ ســامت قلــب 
کمــک کنــد. 

ــن  ــی اســت. همچنی ــواد معدن ــول و م ــر محل ــر مناســب فیب ــخ حــاوی مقادی شــکات تل
ــز هســت. ــک نی ــک، اســید اســتاریک و اســید پالمیتی حــاوی اســید اولئی

شــکات تلــخ بــا وجــود ترکیبــات آلــی کــه از لحــاظ بیولوژیکــی فعــال هســتند، مــی تواند 
بــه کاهــش فشــار خــون و بهبــود جریــان خــون در بــدن کمــک کنــد. ایــن امــر تــا حــد 

زیــادی بــه کاهــش میــزان کلســترول LDL اکســید شــده در مــردان کمــک مــی کنــد.
خــوردن شــکات تلــخ )کــه دارای ۶5 درصــد کاکائــو غنــی از پلــی فنــول اســت( بــه طــور 

طبیعــی باعــث کاهــش فشــار خــون مــی شــود.
فاوانــول هــای موجــود در شــکات تلــخ از طریــق کاهــش فشــار خــون و تصفیــه جریــان 
خــون بــه قلــب و همچنیــن بــه مغــز، بــه بهبــود ســامت قلــب کمــک مــی کننــد. آنهــا 

همچنیــن در کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان نیــز موثرنــد.
شـکات تلـخ میزان مقاومـت به انسـولین که فاکتوری بسـیار شـایع در ایجاد بیمـاری های 

ماننـد دیابـت، بیماری قلبـی عروقی و سـایر بیمـاری های قلبی اسـت را کاهش مـی دهد.
شــکات تلــخ حــاوی غلظــت بــاالی آلکالوئیــدی موســوم بــه تئوبرومیــن اســت کــه دارای 
ــث اتســاع  ــد باع ــی توان ــاده م ــن م ــش بخــش اســت. ای ــرات آرام ــواص محــرک و اث خ

عــروق خونــی شــود.

ســالم تغذیــه 
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سازمان غذا و دارو اعالم کرد؛

مزایای نان هایی که با خمیر ترش 
تهیه می شود

معــاون اداره کل نظــارت بــر فــراورده هــای غذایــی ســازمان غــذا و دارو، گفــت: نان هــای حاصل 
از خمیرتــرش در مقایســه بــا نــان هــای تهیــه شــده بــا مخمــر نانوایــی دارای بافتــی فشــرده تر و 

کیفیــت جویدنــی بهتری هســتند. 
ســمیره صبــاح بــا  بیــان اینکــه توصیــه همــواره ســازمان غــذا و دارو بــه اســتفاده مــردم از نانهای 
صنعتــی اســت، اظهارداشــت: مــی تــوان در صنعتــی کــردن انــواع نــان هــای ســنتی خاقیــت به 
خــرج داد و بــا ایــن روش نــه تنهــا نــان هــای موجــود کشــور بلکــه نــان هــای ســایر نقــاط جهان 
مثــل چاودار، ســنگک اینجــرا، کیســرا، دوســای، بلــدی، چاپاتــی، تورتیــا ی ذرت و گنــدم و انواع 

نــان هــای عربــی را بــه ســبد خانــوار جامعــه وارد کرد.

وی تــا کیــد کــرد: تنــوع در تولیــد نــان هــای صنعتــی، کمــک شــایانی بــه اســتفاده بیشــتر مردم 
از ایــن فــرآورده غذایــی خواهــد کــرد.

صبــاح همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش مهــم خمیــر تــرش در تهیــه نــان بویــژه نــان های مســطح 
تــک الیــه سراســر جهــان، تصریــح کــرد: هنــوز هــم قاطبــه ایــن نــان هــا مطابــق روش هــای 

ســنتی و بــا بهــره منــدی از روش خمیــر تــرش تهیــه مــی شــود.
وی در توضیــح بیشــتر چگونگــی حصــول خمیــر تــرش، افــزود: ایــن مــاده از مخلــوط کــردن آب 
و آرد حاصــل از انــواع غــات و حبوبــات و نگهــداری آن بــه مــدت یــک شــب در هــوای گــرم و 
مرطــوب بدســت مــی آید و بــرای تولیــد روزانــه، مقــداری از خمیــر تــرش را بــا مقــداری آب و آرد 

مخلــوط کــرده و بــه عنــوان اســتارتری جدیــد بــکار مــی برنــد.
صبــاح در تشــریح  مراحــل تهیــه خمیــر تــرش مرحلــه اول را تهیــه اســتارتر تــازه، مرحلــه دوم 
ــوان و ادامــه داد: در  ــر عن ــه ســوم را ترشــیدگی کامــل خمی ــر و  مرحل را شــروع ترشــیدگی خمی
ایــن روش قســمتی از خمیــر تخمیــر شــده کــه بــه طــور طبیعــی دارای میکــرو ارگانیســم هــای 
مختلفــی اســت بــه مــدت یــک شــب در شــرایط گــرم و مرطــوب بــرای اســتفاده در خمیــر بعدی 

نگهــدای مــی شــود.
ــرش  را حجــم  ــر ت ــد اســتفاده از خمی ــی  فوای ــراورده هــای غذای ــر ف ــاون اداره کل نظــارت ب مع
دهنــده بــودن نــان مســطح  و عطــر و طعــم منحصــر بــه فــرد نــان  کــه بدلیــل فعالیــت میکــرو 
ــرش در  ــل از خمیرت ــای حاص ــان ه ــرد: ن ــه ک ــت و اضاف ــد دانس ــی باش ــای آن م ــم ه ارگانیس
مقایســه بــا نــان هــای تهیه شــده بــا مخمــر نانوایــی دارای بافتــی فشــرده تــر و کیفیــت جویدنی 

بهتــری هســتند.
وی در ادامــه بیــان داشــت: کیفیــت خمیــر تــرش تحــت تاثیــر عواملــی نظیــر کیفیــت آرد، میزان 
جــذب آب، هوادهــی، میــزان نمــک، درجــه حــرارت و زمــان بــوده و کیفیــت آرد و ظرفیــت بافری 
آن نقــش مهمــی را در فرآینــد تهیــه خمیــر تــرش ایفــا مــی کننــد ضمــن آنکــه آرد بــا درصــد 
اســتخراج باال نیازمند مقادیر اســید بیشــتری جهت رســیدن به PH مناســب در خمیر ترش نســبت 

بــه آرد بــا درصــد اســتخراج پاییــن اســت.
صبــاح در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اداره کل نظــارت بــر فــرآورده هــای غــذای ســازمان غــذا و 
دارو در راســتای نظــارت بــر ایــن مــاده غذایــی مهــم غنــی ســازی ایــن آن را بــا آهــن و اســید 
ــدی و پرمیکــس  ــدار آرد تولی ــه، مق ــن برنام ــرار داده و در راســتای همی ــک در دســتور کار ق فولی
مصرفــی کــه بعنــوان یکــی از راه هــای پیشــگیری از کمبــود ریــز مغــذی هــا در هــر کشــوری 
اســت، اقدامــات قابــل توجهــی را بــا کمــک قطــب هــای دهگانــه کشــوری انجــام داده اســت.

مصرف اُمگا۳ به حفظ سالمت روده ها کمک می کند
ــه عنــوان  ــگا3 ب مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد مصــرف اُم
بخشــی از یــک رژیــم غذایــی ســالم همــراه بــا مــواد خوراکــی 
ــوع  ــود تن ــد موجــب بهب ــی توان ــک م ــر و پروبیوتی حــاوی فیب

ــوم هــای روده شــود.  میکروبی
ــه  ــود ب ــه خ ــدن در مطالع ــام لن ــگاه ناتینگه ــان دانش محقق
بررســی میکروبیــوم روده گروهی متشــکل از ۸۷۶ زن میانســال 
و مســن پرداختنــد. آنهــا تنــوع و فراوانــی باکتــری هــای خــوب 
را در مقابــل مصــرف اســیدهای چــرب امــگا-3 کــه در روغــن 
ماهــی یافــت مــی شــود، و همچنیــن میــزان اســیدچرب امگا3 

موجــود در خــون شــان را بررســی کردنــد.
مطالعــه نشــان داد زنانــی کــه دارای مصــرف امــگا-3 بیشــتر 
و میــزان بیشــتر ایــن اســیدچرب در خــون شــان بودنــد، دارای 

میکروبیــوم روده متنــوع تــری بودنــد.
ــه  ــامت از جمل ــدد س ــد متع ــا فوای ــر ب ــوع ت ــوم متن میکروبی
ــای  ــاری ه ــی و بیم ــت، چاق ــه دیاب ــا ب ــک ابت ــش ریس کاه
ــت. ــط اس ــرون روده مرتب ــا ک ــت ی ــر کولی ــاب روده نظی الته

ــاره مــی  ــدز، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب ــا وال ــر آن دکت
گویــد: »روده انســان در تحقیقــات پزشــکی بســیار مــورد 
ــا انــواع مختلفــی از  توجــه اســت زیــرا بــه طــور فزاینــده ای ب
ــوارش  ــاط دارد. سیســتم گ ــه ســامت ارتب ــوط ب ــائل مرب مس
مــا زیســتگاه هــزاران میلیــارد میکــروب اســت کــه اکثــر آنهــا 
نقــش اساســی در رونــد هضــم، سیســتم ایمنــی و حتــی تنظیم 

ــد.« ــی کنن ــاء م وزن ایف
وی در ادامــه مــی افزایــد: »مــا دریافتیــم باکتــری هــای 

خــاص مرتبــط بــا کاهــش التهــاب و کاهــش ریســک چاقــی 
ــگا-3 را  ــاالی اســیدهای چــرب ام ــرادی کــه مصــرف ب در اف

ــود.« ــتر ب ــتند، بیش داش
ــگا-3 در  ــوب ام ــرات خ ــی از تاثی ــان، برخ ــه محقق ــه گفت ب
ــگا-3  ــه ام ــد ک ــر باش ــن خاط ــه ای ــت ب ــن اس روده ممک
ــی موســوم  ــد ترکیب ــه تولی ــا ب ــری ه ــک باکت موجــب تحری
ــود.  ــی ش ــات( در روده م ــل گلوتام ــه NCG )N-کاربامی ب
ــب  ــن ترکی ــه ای ــده اســت ک ــات مشــخص ش ــق تحقیق طب

ــده  موجــب کاهــش فشــار اکسایشــی در روده موجــودات زن
ــود. ــی ش م

تحقیقــات گســترده تــر قبلــی اثــرات مثبــت اســیدهای چــرب 
امــگا 3 را بــر مقاومــت بــه انســولین در دیابت، فشــار خــون باال، 
آرتریــت، ترومبــوز )لختــه شــدن خــون(، برخــی از ســرطان هــا 
و زوال شــناختی نشــان داده اســت. حــال مطالعــه جدیــد نشــان 
مــی دهــد کــه امــگا 3 موجــب بهبــود میکروبیــوم روده هــم در 

تنــوع و هــم در ترکیــب آن مــی شــود.

ســالم تغذیــه 
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مطالعه جدید نشان می دهد؛

افراد گیاهخوار بیشتر در معرض
 ابتال به افسردگی هستند

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، افــراد گیاهخــوار در مقایســه بــا افــراد گوشــتخوار و دارای رژیم 
غذایــی متعــادل قــراردادی، در معــرض ریســک باالتــر ابتــا بــه افســردگی قــرار دارند. 

ــی  ــوب غرب ــر در جن ــزار نف ــدود 10 ه ــه ح ــا مطالع ــتان ب ــتول انگلس ــگاه بریس ــان دانش محقق
انگلســتان دریافتنــد افــراد گیاهخــوار دو برابــر در معــرض ابتــا بــه افســردگی قــرار دارنــد چراکه 
کمبــود ویتامیــن و مــواد معدنــی مــی توانــد تاثیــر منفــی بــر ســامت روان شــان داشــته باشــد.

طبــق نتایــج ایــن مطالعــه مشــخص شــد 350 شــرکت کننــده گیاهخــوار در مقایســه بــا افــراد 
گوشــتخوار دارای میانگیــن باالتــر نمــره در زمینــه افســردگی بودنــد.

در مقایســه بــا گوشــت، رژیــم غذایــی گیاهــی حــاوی مصــرف ویتامیــن B12 کمتــر و همچنیــن 
مصــرف بیشــتر مغزیجــات آجیلــی حــاوی اســیدهای چــرب امگا-۶ اســت، کــه هــر دو این مــوارد 

با افزایش ریســک مشــکات ســامت روان مرتبط هستند.
بعــاوه، حــدود 50 درصد از افراد مطلقاً گیاهخوار و ۷ درصد افــراد دارای رژیم غذایی گیاهی با کمبود 
ویتامیــن B12 مواجه هســتند. ویتامین B12 در گوشــت قرمز یافت شــده و نقش مهمــی در تاثیر بر 

خلقیــات فــرد دارد.
طبــق ایــن گــزارش، ســایر فاکتورهــای احتمالــی مربــوط بــه میــزان بــاالی فیتواســتروژن هــا 
)اســتروژن کــه بــه طورطبیعــی در حبوبــات یافــت مــی شــود( اســت کــه عمدتــا در رژیــم غذایی 

سرشــار از ســبزیجات و ســویا وجــود دارد.
محققــان فاکتــور دخیــل دیگــر را مصــرف کمتــر غذاهــای دریایــی دانســته که با ریســک بیشــتر 
بــروز عائــم افســردگی مرتبــط اســت. بــه گفتــه محققــان، فقــدان یــک رژیــم غذایــی متعــادل 

مــی توانــد بــر ابتــا بــه افســردگی تاثیــر گــذارد.

محققان می گویند؛

سبک زندگی بی تحرک تمایل مردان 
به غذاهای چرب را افزایش می دهد

مطالعــه اخیــر نشــان داده اســت کــه مــردان بــا ســبک زندگــی بــی تحــرک، رژیــم غذایــی 
پرچــرب را بــر ســایر رژیــم هــای غذایــی ترجیــح مــی دهنــد. 

محققــان دانشــگاه میزوری-کلمبیــا آمریــکا در مطالعــات آزمایشــگاهی دریافتنــد مــوش های 
نــر بــی تحــرک تمایل بیشــتری بــه مصــرف رژیــم غذایــی پرچــرب داشــتند.

ــاره مــی گویــد: »مــا مــی خواســتیم بررســی  ــی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب ــا ل جن
کنیــم کــه محــرک تمایــل بــه یــک رژیــم غذایــی خــاص چیســت و آیــا فاکتورهای زیســت 

محیطــی نظیــر فعالیــت بدنــی در نحــوه تغذیــه مــردان و زنــان تاثیــر دارنــد.«
محققــان مــوش هــای نــر و مــاده را بــه دو گــروه تقســیم کردنــد؛ گــروه بــی تحــرک و گــروه 
پرتحــرک کــه بــه چــرخ مخصــوص دویــدن دسترســی داشــتند. هــر دو گــروه از یــک غــذای 

مشــابه خوردند.
بعــد از یــک هفتــه، لــی رژیــم غذایــی اســتاندارد را بــا ســه رژیــم غذایــی دیگــر عــوض کــرد: 
پــر چــرب، حــاوی ســاکاروز بــاال، و رژیــم غذایــی بــا نشاســته بــاال. هــر ســه رژیــم غذایــی از 
لحــاظ میــزان پروتئیــن برابــر بودنــد و مــوش هــا بــه هــر ســه رژیــم غذایــی بــه مــدت چهار 

هفته دسترســی داشــتند.
مــوش هــای نــر دونــده در مقایســه بــا همتاهــای بــی تحــرک خــود، نیمــی از رژیــم غذایــی 
پرچــرب را خوردنــد، امــا مصــرف دو رژیــم غذایــی دیگــر توســط گــروه مــوش هــای دونــده 

بیشــتر بــود.
 مــوش هــای بــی تحــرک مــاده هــم هماننــد مــوش هــای نــر بــی تحــرک، بیشــتر تمایــل 

بــه مصــرف رژیــم غذایــی پرچــرب داشــتند.
این تحقیق بر اهمیت توجه بر مطالعه انسان ها در این زمینه تاکید دارد.

ــددی  ــواص متع ــو دارای خ ــل و آبلیم ــی عس ــب جادوی ترکی
فراتــر از چربــی ســوزی و تســریع رونــد کاهــش وزن اســت. در 

ــد ایــن معجــون اشــاره مــی شــود. ــه برخــی فوای ادامــه ب

بهبود روند هضم
هر دو عســل و لیمو پتانســیل تمیــز کــردن روده بــزرگ و خارج 
کــردن مــواد غذایــی هضــم نشــده، ســلول هــای روده و دیگــر 
ســموم را از بــدن دارنــد. هضــم آهســته و متابولیســم ُکنــد مــی 
توانــد بــه افزایــش وزن کمــک کنــد. امــا داشــتن یک سیســتم 

ــه شــما کمــک  ــر ب ــه طــور موث ــد ب گــوارش خــوب مــی توان
ــه  ــن شــوید ک ــد، و مطمئ ــن ببری ــی را از بی ــی اضاف ــد چرب کن

برنامــه کاهــش وزن شــما موفــق خواهــد بــود.

پیشگیری از یبوست
هیــچ چیــز بــه انــدازه آب گــرم همــراه بــا عســل و آبلیمــو بــه 
مقابلــه بــا یبوســت کمــک نمــی کنــد. یبوســت نــه تنهــا منجر 
بــه اضافــه وزن مــی شــود بلکــه ســندرم روده تحریــک پذیــر 
و دیگــر مشــکات گوارشــی نیــز مــی تواننــد بــه طــور قابــل 
ــراد  ــد. وانگهــی معمــوال اف ــر گذارن ــرد تاثی ــر وزن ف توجهــی ب

ــد. ــه وزن از یبوســت شــکایت دارن ــا دارای اضاف چــاق ی

کمک به پاکسازی کبد

ایــن حقیقــت انکارناپذیــر اســت کــه کبــد ســالم کلید ســامت 
ــو  ــد عض ــت. کب ــدن اس ــده آل ب ــظ وزن ای ــدت و حف بلندم
ــرده و از  ــدن کمــک ک ــه ب ــه تصفی ــه ب ــدن اســت ک ــی ب اصل
اینــرو پاکســازی و عملکــرد مناســب آن حائــز اهمیــت اســت. 
وانگهــی کبــد عضــو اصلــی مســئول حفــظ فرآینــد هضــم و 

ــوزی اســت. ــری س کال

حفظ پاکی و سالمت پوست
فوایــد عســل و آبلیمــو متعــدد اســت. عــاوه بــر مــوارد فــوق، 
ــت  ــی پوس ــش طبیع ــزی و درخش ــب تمی ــب موج ــن ترکی ای
مــی شــود چراکــه عملکــرد پاکســازی آن موجــب حــذف مــواد 
ســمی و ســایر ضایعــات بــدن مــی شــود. بدیــن ترتیــب از بروز 

آکنــه و ســایر مشــکات پوســتی پیشــگیری مــی شــود.

ترکیب عسل و آبلیمو در کاهش وزن موثر است
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طبــق توصیــه محققــان، مصــرف غــات کامــل و ورزش منظــم و در عیــن حال کاهــش مصرف 
گوشــت هــای فــرآوری شــده و مشــروبات الکلــی از ریســک ابتــا بــه ســرطان روده مــی کاهد. 

طبــق گــزارش جدیــد موسســه آمریکایــی تحقیقــات ســرطان و صنــدوق بیــن المللــی تحقیقات 
ســرطان جهــان، مصــرف ســه وعــده غــات کامــل )حــدود 3 گــرم( در روز، نظیــر برنج قهــوه ای 
یــا نــان تهیــه شــده بــا غــات کامــل، ریســک ابتــا بــه ســرطان روده را تــا 1۷ درصــد کاهــش 

مــی دهــد.
محققــان براســاس بررســی حــدود 100 مطالعــه تاکیــد مــی کننــد کــه مصــرف بیشــتر غــات 
کامــل حتــی نقــش حفاظتــی بیشــتری خواهــد داشــت. در بیــن بیــش از 2۹ میلیــون شــرکت 
ــه ســرطان روده  کننــده بزرگســال در مطالعــات مــورد بررســی، حــدود 250 هــزار نفــر مبتــا ب

ــد. بودن
ــد: »بررســی گســترده  ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــروه تحقی ــی، عضــو گ ــر ادوارد جیوونوچ دکت
ــی ســالم و  ــم غذای ــق رژی ــاً از طری ــزرگ عمدت ــب علمــی آشــکار ســاخت ســرطان روده ب مطال

ــل پیشــگیری اســت.« ــی قاب ســبک زندگ
وی در ادامــه مــی افزایــد: »حفــظ وزن ســالم بــدن، فعالیــت بدنــی، رژیــم غذایــی ســالم، اجتنــاب 
از اســتعمال ســیگار و مصــرف الــکل همگــی در کاهــش ریســک ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ 

نقــش دارنــد.«
براســاس ایــن تحلیــل هــا، محققــان بــر محــدود کــردن مصرف گوشــت قرمــز بــه کمتــر از 500 

گــرم در هفتــه )وزن گوشــت پختــه( توصیــه مــی کنند.
همچنیــن محققــان بــر کاهــش مصــرف یــا عــدم مصــرف گوشــت هــای فــرآوری شــده نظیــر 

همبرگــر، هــات داگ و ژامبــون تاکیــد دارنــد.
چاقــی و داشــتن اضافــه وزن و همچنیــن نوشــیدن مشــروبات الکلــی هــم با ریســک بــاالی ابتا 

بــه ســرطان روده مرتبط اســت.
ــر  ــا فیب ــد حــاوی غــات کامــل ب ــی ســالم بای ــم غذای ــد: »رژی جیوونوچــی در ادامــه مــی افزای

بــاال، میــوه و ســبزیجات باشــد و و در آن کمتــر از غــات تصفیــه شــده یــا غذاهــای نشاســته ای، 
بخصــوص خوراکــی هــای سرشــار از قندهــای افزودنــی و چربــی، اســتفاده شــود.«

ســایر منابــع فیبــر رژیمــی، محصــوالت لبنــی هســتند کــه بــر کاهش ریســک ابتــا به ســرطان 
ــر گذارند. روده تاثی

بــه گفتــه محققــان، ســرطان روده چهارمیــن ســرطان شــایع در سراســر جهــان اســت. همچنیــن 
چهارمیــن علــت شــایع مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان در جهــان نیــز اســت.

بــا وجــود افزایــش نــرخ ســرطان، کارشناســان پیــش بینــی مــی کننــد تــا ســال 2032 حــدود ۶0 
درصــد افزایــش در مــوارد جدیــد ســرطان روده اتفــاق بیفتــد.

مطالعه جدید نشان می دهد؛

رژیم غذایی گیاهی راهکار مقابله با 
ریفالکس معده

ــد  ــد همانن ــی توان ــواری م ــی گیاهخ ــم غذای ــه رژی ــد ک ــی ده ــان م ــد نش ــه جدی ــک مطالع ی
داروهــای مورداســتفاده بــرای بیمــاران مبتــا بــه ریفاکــس معــده عمــل کــرده و ایــن مشــکل 

ــد.  را تســکین ده

ــه  ــورک کــه مبتــا ب ــه 200 بیمــار در یــک مرکــز پزشــکی در نیوی ــن مطالعــه نزدیــک ب در ای
ــد. ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــد، م ــال« بودن »ریفاکــس الرنگوفارنژی

در ایــن بیمــاری، اســید معــده بــه طــور معمــول بــه گلــو بازمــی گــردد و از بیمــاری شــناخته شــده 
»ریفاکس الرنگوفارنژیال گاســتروازوفاژیال« )GERD(- یا آنچه که اکثر مردم ســوزش ســر دل 

می شناســند- شــناخته شــده تر اســت.
بــه گفته دکتــر کرگ زالــوان، سرپرســت تیم تحقیــق، »افــراد مبتا بــه ریفاکــس الرنگوفارنژیال 

معموال سوزش دل ندارند.«
در عــوض، ایــن بیمــاران عائمی مانند خفگــی، گلودرد مزمن، ســرفه مــداوم، گلودرد بیــش از حد و 

احساس توده در گلو دارند.
بــا ایــن حــال، ایــن مشــکل اغلــب بــا داروهــای GERD موســوم بــه »مهارکننــده هــای پمــپ 
پروتئیــن« )PPI( درمــان مــی شــود. PPIهــا شــامل داروهــای تجویــزی و بــدون نســخه ماننــد 

ــتند. Prilosec، Prevacid و Nexium هس
تحقیقــات نشــان مــی دهد مصــرف طوالنی مــدت PPIهــا با افزایــش خطر ابتــا به حملــه قلبی، 
بیمــاری کلیــوی، زوال عقل و شکســتگی اســتخوان مرتبط اســت، هرچند هنوز علت آن مشــخص 

نیســت.
بــر همیــن اســاس، محققــان ســعی دارنــد بــا رژیــم غذایــی گیاهــی موســوم بــه ســبک مدیترانــه 

ای ایــن بیمــاری را درمــان کننــد.
زالــوان بیمــاران را تشــویق بــه مصــرف رژیــم غذایــی ۹0 درصــد گیاهی کــرد؛ غــذای بیمــاران به 
طــور عمــده شــامل ســبزیجات، میــوه هــا، حبوبــات، دانــه هــای کامــل و آجیــل بــود. گوشــت و 

لبنیــات بــه دو یــا ســه وعــده در هفتــه محــدود می شــد.
همچنیــن بیمــاران در مصــرف قهــوه، چــای، الــکل و غذاهــای چــرب یــا ســرخ کــرده ممنوعیــت 

داشتند.
این گروه گیاهخوار با گروه مصرف کننده داروهای PPI مقایسه شدند.

بعــد از شــش هفتــه، ۶3 درصــد بیمــاران پیــروی کننــده از رژیــم غذایــی گیاهــی حداقــل شــاهد 
کاهــش ۶ نمــره ای مقیــاس هــای موســوم بــه شــاخص عائــم ریفاکــس بودنــد. امــا بیمــاران 

ــد. ــده PPI کاهــش 54 درصــدی را مشــاهده کردن مصــرف کنن
بــه گفتــه زالــوان، بیمــاران گــروه رژیــم غذایــی شــاهد کاهــش 3.5 کیلوگرمــی وزن هــم بودنــد 

کــه همیــن مســئله مــی توانــد دلیــل بهبــود عائــم شــان باشــد.

یافته های تحقیقاتی نشان می دهد؛

پیشگیری از ابتال به سرطان روده  با مصرف غالت کامل 

ســالم تغذیــه 
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رئیــس مرکــز تحقیقــات ســالمندی دانشــگاه علــوم بهزیســتی 
ــم  ــرانه ک ــژه س ــب، بوی ــه نامناس ــت: تغذی ــی، گف و توانبخش
مصــرف شــیر در ایــران و کــم تحرکــی، عوامــل مهــم ابتــای 

ــه پوکــی اســتخوان هســتند.  افــراد ب
ــل پوکــی اســتخوان و راه  ــری در تشــریح عل ــر احمــد دلب دکت
هــای پیشــگیری از آن، اظهارداشــت: ســرانه مصــرف شــیر در 
ایــران، کمتــر از 100 کیلوگــرم در ســال اســت ، درصورتــی کــه 
ــورهای  ــیم در کش ــی پرکلس ــاده غذای ــن م ــرف ای ــرانه مص س

اروپایــی ســاالنه بیــش از 300 کیلوگــرم اســت.
وی افــزود: مــردم کشــورمان ضمــن آنکــه شــیر و مواد لبنــی را 
بــه میــزان کمــی مصــرف مــی کننــد، از ســویی ســرانه مصرف 
نوشــابه آنــان کــه مانــع جــذب کلســیم در بــدن نیــز می شــود، 
زیــاد اســت )بیــش از 40 کیلوگــرم در ســال( کــه عامــل مهمی 

در ابتــای افــراد بــه پوکــی اســتخوان اســت.
دکتــرای تخصصــی طــب ســالمندان با اشــاره بــه اینکــه پوکی 
ــال متابولیــک شــایع دوران ســالمندی اســت،  اســتخوان اخت
گفــت: ایــن اختــال کــه معمــوال از میانســالی آغــاز مــی شــود 
و در ســالمندی بــه بیشــترین حــد خــود مــی رســد، بــا کاهــش 
تراکــم اســتخوانی و تخریــب بافــت اســتخوانی همــراه اســت 
کــه در نهایــت منجــر بــه نــازک شــدن اســتخوان و شکســتگی 

در دوران ســالمندی مــی شــود.
دلبــری افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ۹0 درصــد میــزان کلســیم 
ــرم  ــدن هــر انســان در اســتخوان و 10 درصــد آن در بافــت ن ب
ــا کاهــش کلســیم ، اســتخوان هــا  ــذا ب بــدن موجــود اســت، ل

آســیب پذیــر مــی شــوند.
ــی  ــت زندگ ــتخوان در کیفی ــی اس ــت پوک ــان اهمی وی در بی
ــر پوکــی  ــا در اث ــت: شــایعترین شکســتگی ه ــالمندان ، گف س
ــای  ــتگی ه ــد شکس ــد و 25 درص ــی آین ــود م ــتخوان بوج اس
لگــن و ران منجــر بــه مــرگ ســالمندان می شــود . شکســتگی 
اســتخوان در دوران ســالمندی کــه ممکــن اســت در اثــر افتادن 
ــان همــراه اســت و   ــد درم ــد کن ــا رون ــدی هــم نباشــد، ب از بلن
اســتخوان هــا براحتــی جــوش نمــی خــورد ضمــن اینکــه کوتاه 
قــدی و خمیدگــی افــراد ســالمند در اثــر مشــکات اســتخوانی 

بوجــود مــی آیــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ۸0 درصــد پوکــی اســتخوان در زنــان و 20 

درصــد در مــردان دیــده مــی شــود ، افــزود: تحقیقــات نشــان 
ــتخوان  ــی اس ــی از پوک ــر ناش ــرگ و می ــر م ــد، خط ــی دهن م
ــش  ــه کاه ــت ، ک ــم اس ــرطان رح ــر س ــار براب ــان ، چه در زن
هورمــون هــای زنانگــی و زایمــان هــای زیــاد بــا فاصلــه زمانی 
کمتــر از ســه ســال ، از جملــه علــل اصلــی پوکــی اســتخوان در 

ــان اســت. زن
وی همچنیــن اســتعمال دخانیــات ، مصــرف برخــی از داروهــا 
ماننــد کورتــون هــا و ابتــا بــه بعضــی بیماریهــا مانند پــرکاری 
تیروئیــد و دیابــت را از علــل عمومــی ابتــا بــه پوکی اســتخوان 

عنــوان کــرد.
دلبــری بــا تاکیــد بــر پیشــگیری از پوکــی اســتخوان، از ســنین 
کودکــی تــا حــدود 30 ســالگی، و نقــش مهــم تغذیــه در ایــن 
امــر ، مصــرف مــواد غذایــی دارای کلســیم ماننــد شــیر و 
ــدوق ، کنجــد و  ــادام، فن ــم ، ب ــواع کل ــی ، ان ــرآورده هــای لبن ف
 ، C ســبزی جعفــری ، مصــرف مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن
و در صــورت نیــاز و بــا تجویــز پزشــک ، مصــرف مکمــل هــای 
ــرای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان ،  ــی ، را ب ــی – داروی غذای

ــه کــرد. توصی
وی گفــت: درحالــی کــه نیــاز روزانــه هــر انســان بــه کلســیم 

بیــن ۸00 تــا 1200 میلــی گــرم در روز اســت و هــر لیــوان شــیر 
کــم چــرب ، 300 میلــی گــرم کلســیم دارد، لــذا مصــرف شــیر 
و فــرآورده هــای لبنــی در پیشــگیری از پوکــی اســتخوان بســیار 

حائــز اهمیت اســت.
دلبری افزود : عاوه بر مصرف مواد غذایی پر کلسـیم مانند شـیر 
و فـرآورده های لبنی، جذب ویتامین D  از طریق تابش مسـتقیم 
آفتـاب بـه اندامهـای فوقانـی و تحتانی بدن بـه مـدت 15 تا 20 
دقیقـه در روز و حداقل سـه روز در هفته ، و فعالیـت بدنی و انجام 
حـرکات ورزشـی مانند پیـاده روی بـه مـدت 30 دقیقـه در روز ، 

مـی توانـد در پیشـگیری از پوکی اسـتخوان موثر باشـد.
وی ادامــه داد: دوران ســالمندی کــه بــا کــم تحرکــی و کاهــش 
میــزان کلســیم بــدن همــراه اســت، پوکــی اســتخوان را 
ــه  ــذا ب ــن ســنین مــی رســاند، ل ــن حــد خــود در ای ــه باالتری ب
ــا جایــی کــه ممکــن اســت  ــه مــی شــود،  ت ســالمندان توصی
ــرک  ــت و تح ــد، فعالی ــظ کنن ــود را حف ــی خ ــتقال زندگ اس
ــع  ــه مان ــی همانطــور ک ــت بدن ــه فعالی ــرا ک ــند چ ــته باش داش
پوکــی اســتخوان مــی شــود، از خیلــی مشــکات و اختــاالت 
ــت  ــود کیفی ــد و در بهب ــی کن ــری م ــالمندی جلوگی دوران س

ــت. ــر اس ــان موث ــامتی آن ــای س ــی و ارتق زندگ

دکترای تخصصی طب سالمندان؛

ایرانی ها کم شیر می خورند/ علل بروز پوکی استخوان 

بــا وجــود خــواص متعــدد شــیرگاو 
ــیم  ــوع کلس ــن ن ــالم تری ــود س و وج
ــرای  ــذی ب ــیدنی مغ ــن نوش در آن، ای
کــودکان زیــر یــک ســال توصیــه 

ــود.  ــی ش نم
ــن  ــد پروتئی ــی ده ــان م ــات نش مطالع
ــال اســت چراکــه  ــرای اطف ــن نوشــیدنی ب ــودن ای ــل نامناســب ب موجــود در شــیر گاو دلی
آنهــا توانایــی تحمــل آن را ندارنــد. تغذیــه نــوزاد بــا شــیرگاو قبــل از یــک ســالگی موجــب 

ــان مــی شــود. ــروز بیمــاری هــای آلرژیــک در آن ب
گفتــه مــی شــود کودکانــی کــه بــا شــیر مادرشــان تغذیــه نمــی شــوند نیــاز بــه یــک جایگزین 
مغــذی دارنــد. امــا متخصصــان اطفــال عنــوان مــی کننــد کــه اگــر نــوزاد در ســنین ابتدایــی با 

شــیرگاو تغذیــه شــود، بعدهــا بــا میــزان بــاالی کمبــود آهــن و در نتیجــه با آنمــی )کــم خونی( 
مواجــه خواهــد بــود.

همچنیــن بــه گفتــه محققــان، شــیر گاو ممکــن اســت بــه کلیــه نــارس نــوزاد فشــار آورده و 
مشــکاتی هــم در رونــد هضــم ایجــاد کنــد.

محققــان عنــوان مــی کننــد در نتیجــه یــک یــا چنــد پروتئیــن موجــود در شــیر گاو، واکنــش 
نامطلــوب سیســتم ایمنــی بــدن نــوزاد موجــب بــروز آلــرژی مــی شــود.

ــتم  ــت، سیس ــر پوس ــدن نظی ــای ب ــیاری اعض ــر بس ــوده و ب ــف ب ــم مختل ــن عائ ای
ــت،  ــارش پوس ــب خ ــاال موج ــته و احتم ــر گذاش ــی تاثی ــاری تنفس ــا مج ــوارش ی گ
ــش از  ــه بی ــا گری ــینه ی ــس س ــس خ ــج روده، خ ــهال، قولن ــوع، اس ــت ته ــا، حال اگزم

ــود. ــی ش ــاد م ــدازه زی ان
در سطح جهان میزان شیوع آلرژی به شیرگاو 3 تا 5 درصد است.

محققان می گویند؛

مضرات تغذیه کودکان زیر یک سال با شیرگاو

ســالم تغذیــه 
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یافته جدید محققان دانمارکی؛

کاهش ریسک ابتال به دیابت
 با مصرف قهوه

در مطالعــه جدیــد محققــان، از فوایــد ســامت قهــوه در کاهــش ریســک ابتا بــه دیابــت حمایت 
مــی شــود. 

متخصصــان ســامت در سراســر جهــان دیابــت را قاتــل خامــوش مــی نامنــد. حتی یــک عامت 
واحــد نشــاندهنده شــروع بیمــاری مــی تواند نگــران کننده باشــد.

بیماری دیابت هم می تواند ارثی باشد و هم به دلیل سبک زندگی ناسالم ایجاد شود.
حــال محققــان موفــق بــه شناســایی ترکیبــی در نوشــیدنی قهــوه شــده انــد کــه ممکــن اســت 

ریســک ابتــا بــه دیابــت نــوع2 را کاهــش دهــد.
محققــان دانشــگاه آرهــوس دانمــارک دریافتــه انــد بــه نظــر مــی رســد یکــی از ترکیبــات قبــا 
آزمایــش نشــده موجــود در قهــوه موجــب بهبــود عملکــرد ســلول و حساســیت انســولین در موش 

هــای آزمایشــگاهی شــده اســت.
ایــن یافتــه مــی توانــد توســعه داروهــای جدیــد را بــرای درمــان یــا حتــی پیشــگیری از بیمــاری 

بــه همــراه داشــته باشــد.
ــام »کافیســتول«  ــه ن مطالعــات قبلــی نشــان مــی دهــد کــه یــک ترکیــب موجــود در قهــوه ب
باعــث افزایــش ترشــح انســولین در ســلول هــای پانکــراس )لوزالمعــده( در هنــگام قرارگیــری در 

معــرض گلوکــز مــی شــود.
کافیســتول همچنیــن موجــب افزایــش جــذب گلوکــز در ســلول هــای عضانی بــه اندازه مشــابه 

بــا دارو ضددیابتــی معمــول تجویزشــده می شــود.

محققــان در ایــن آزمایــش، مــوش هــای مســتعد ابتــا بــه دیابــت نــوع2 را بــه ســه گروه تقســیم 
کردنــد. دو گــروه از مــوش هــا بــا دوز مختلــف کافیســتول تغذیه شــدند.

ــزان پاییــن  ــا کافیســتول دارای می ــه شــده ب ــه، هــر دو گــروه مــوش هــای تغذی بعــد از 10 هفت
تــر گلوکــز خــون بــوده و میــزان ترشــح انســولین شــان در مقایســه بــا گــروه کنتــرل کــه هیــچ 

ترکیبــی دریافــت نکــرده بودنــد، بهبــود یافتــه بــود.
از ســوی دیگــر کافیســتول منجــر بــه هیپوگلیســمی یــا قند خــون پاییــن، کــه از عــوارض جانبی 

برخــی از داروهــای ضددیابتی اســت، نشــد.
محققــان معتقدنــد مصــرف روزانــه کافیســتول مــی توانــد شــروع دیابــت نــوع2 در مــوش هــا را 
بــه تاخیــر انداختــه و کاندیــد خوبــی بــرای تولیــد داروهای بــرای درمــان یــا پیشــگیری از بیماری 

در انســان باشــد.

کارشناسان توصیه می کنند؛

ماست منبع غنی مواد 
مغذی مورد نیاز بدن

ــد مــی شــود،  ــر باکتریایــی شــیر تولی ماســت کــه از طریــق تخمی
ــدن باشــد.  ــرای ب ــع مــواد مغــذی مهمــی ب ــد منب مــی توان

کارشناســان تغذیــه تاکیــد مــی کننــد کــه ماســت بــه عنــوان یــک 
مــاده خوراکــی مغــذی بــرای افــراد در همــه ســنین مناســب و مفید 

اســت.
بــه گفتــه کارشناســان، ماســت بــه عنــوان یــک محصــول لبنــی 
منبــع خــوب پروتئیــن، کلســیم و پتاســیم اســت. تنها مصــرف یک 
 ،B12 ،وعــده ماســت باعــث افزایش قابــل ماحظه فســفر، پتاســیم

ریبوفاوین، روی، ید و ویتامین B5 می شــود.
همچنیــن عنــوان می شــود ماســت عــاوه بــر تامیــن مــواد مغذی، 
محیط فعالی برای زندگی باکتری های سودمند است که از روند هضم 

حمایت کرده و ســامت روده ها را بهبود می بخشــند.
محصــوالت تخمیر شــده وســیله ای برای تقویــت بوده و مــی توانند 
 ،D ابــزاری کارآمــد برای مقابله با کمبــود مواد مغذی، یعنــی ویتامین
باشــند. به نظر می رســد مصــرف کنندگان ماســت در تمــام جمعیت 
هــای مختلــف در مقایســه بــا غیــر مصــرف کننــدگان، الگوهــای 
رژیــم غذایــی ســالم تــر، مــواد مغــذی کافــی تــر و شــیوه زندگــی 

ــد. ــری دارن بهت
ــه فوایــد ماســت نشــان  ــه گفتــه محققــان، تحقیقــات مربــوط ب ب
مــی دهــد کــه ایــن مــاده خوراکــی دارای فوایــدی نظیــر مدیریــت 
ــرطان  ــوارش و پیشــگیری از س ــی و گ وزن، ســامت قلبی-عروق

اســت.
ــزم  ــرای بررســی مکانی ــات گســترده ای ب در حــال حاضــر، تحقیق
هــای مرتبــط بــا فوایــد ماســت انجــام شــده اســت. بــه نظــر مــی 
رســد میکروبیــوم هــای روده عامــل مهمــی اســت کــه مــی توانــد 
ــای  ــک ه ــز پروبیوتی ــی، و نی ــای غذای ــک ه ــری بیوتی ــط پ توس

ــد ماســت اصــاح شــوند. مانن

مدیـرکل دفتر بهبود تغذیـه جامعه وزارت بهداشـت، کمبود 
روی در کـودکان زیـر دو سـال، کمبـود ویتامیـن A در 
خانم هـای بـاردار و افزایـش چاقـی در کـودکان را از جمله 

مشـکات تغذیـه ای در کشـور عنـوان کرد. 
دکتــر زهــرا عبداللهــی، گفــت: افزایــش مصــرف میــوه و 
ســبزی، کاهــش مصــرف نمــک و چربــی، دســتیابی بــه 
غــذای مناســب و ســالم، کاهــش فاکتورهــای خطــر ســاز 
ــواد  ــذاری م ــب گ ــاورزی، برچس ــی و کش ــت محیط زیس
غذایــی و نظــارت بــر اماکــن عمومــی از جملــه برنامــه ها 
در راســتای دســتیابی بــه اهــدف تعییــن شــده تغذیــه ای 

کشــور تــا ســال 2025 اســت.
وی با بیان اینکه سیاسـت های مختلفی در راسـتای کنترل 
و بهبـود وضعیـت تغذیـه ای در ایـران تبیین شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: در اسـتراتژی تغذیـه ای ایران پیشـگیری و 
کنتـرل تولـد نـوزاد بـا وزن کـم، کاهـش مصـرف نمک و 
چربـی، بهبود وضعیـت تغذیـه ای و افزایش مصـرف میوه 
و سـبزی حداقـل 5 واحـد در روز دنبال می شـود. مدیرکل 
دفتر بهبـود تغذیه جامعه وزارت بهداشـت به وضعیت سـوء 
تغذیـه در ایران اشـاره کرد و گفت: بر اسـاس بررسـی های 
انجام شـده وضعیت تولـد نوزادان بـا وزن کمتـر از دو کیلو 
و 500 گـرم و سـوء تغذیـه در ایـران کاهـش یافتـه اسـت. 
عبداللهـی افزود: در سـال هـای 2011 و 2012 میزان آنمی 
) کـم خونـی( در ایران بـاال بود و بـا اقدامات انجام شـده در 

حـال حاضر شـاهد بهبـود این وضعیت هسـتیم.
وی گفــت: اجــرای برنامــه پیشــگیری و کنتــرل از کمبــود 
یــد از دیگــر برنامــه هایــی بــود کــه در ایــران بــه اجــرا در 
آمــده اســت این کشــور یکــی از کشــورهای پیشــرو در این 

زمینــه بــه شــمار مــی رود. مدیــر کل دفتــر بهبــود تغذیــه 
جامعــه وزارت بهداشــت بــه اجــرای برنامــه ملــی تغذیه در 
ایــران اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در ایــن راســتا کشــور 
ایــران بــه موفقیــت هــای خوبــی در کمبــود وزن کــودکان 
زیــر 5 ســال، کاهــش کمبــود روی، تولــد نــوزادان بــا وزن 

کــم و کاهــش کمبــود یــد دســت یافتــه اســت.
عبداللهــی یــادآور شــد: اگــر چــه موفقیــت هــای خوبــی 
ــه در کشــور ایجــاد  ــود وضعیــت ســوء تغذی در حــوزه بهب
شــده اســت امــا هنــوز بــا چالــش هایــی در حــوزه تغذیــه 

ــرو هســتیم. ــران روب در ای
وی، کمبــود روی در کــودکان زیــر دو ســال، کمبــود 
 ،D ــن ــود ویتامی ــاردار، کمب ــم هــای ب ــن A در خان ویتامی
ــه مشــکات  ــی در دوران کودکــی را از جمل افزایــش چاق

تغذیــه ای در کشــور برشــمرد.
عبداللهـی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر ۶0 درصـد گروه 
سـنی بالغین در کشـور چاق و یا دچار اضافه وزن هسـتند و 
در برخـی از اسـتان ها ایـن میزان بـه ۷0 درصد می رسـد.

وی افزود: کلسـترول باال، دیابت و فشـار خون بـاال از دیگر 
مشـکات ناشـی از تغذیـه ناسـالم در کشـور به شـمار می 
رود کـه بـا توجه به تغییـر در سـبک زندگی گسـترش این 
بیمـاری ها در کشـور در حال افزایش اسـت. مدیر کل دفتر 
بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش 
پزشـکی افـزود: با وجـود تمام پیشـرفت هـا هنوز ایـران با 
چالش های مهمـی در حوزه تغذیه روبروسـت و باید در این 
زمینـه تصمیـم های جـدی اتخاذ شـود و برنامه هـای رفع 
کمبـود زیر مغـذی هـا و همچنین کاهش مصـرف نمک و 

شـکر و بهبود سـوء تغذیه بازبینی شـود.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛

کمبود ویتامین A در خانم های باردار/
افزایش چاقی در کودکان

ســالم تغذیــه 
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محققان می گویند؛

ارتباط مصرف گوشت و
 ریسک باالی ابتال به دیابت

محققــان دریافتنــد مصــرف بــاالی گوشــت قرمــز و مــرغ بــا افزایــش قابــل توجــه خطــر ابتــا 
بــه دیابــت همــراه اســت، کــه تــا حــدودی بــه دلیــل وجــود میــزان بــاالی آهــن »ِهــم« در ایــن 

گوشــت هــا اســت. 
محققــان ســنگاپوری بیــن ســال هــای 1۹۹3 تــا 1۹۹۸ وضعیــت ۶3,25۷ فــرد بزرگســال 45 تــا 

۷4 ســاله را بررســی کردنــد و آنهــا را بــه طورمیانگیــن حــدود 11 ســال تحــت نظــر داشــتند.
آنهــا دریافتنــد بیــن مصــرف گوشــت قرمــز و مــرغ و ریســک ابتــا بــه دیابــت رابطــه مســتقیم 

ــود دارد. وج
آنهــا دریافتنــد افــراد دارای باالتریــن میــزان مصــرف گوشــت قرمــز و مــرغ در مقایســه بــا گــروه 
ــب 23 درصــد و 15 درصــد بیشــتر در  ــه ترتی ــی، ب ــواد خوراک ــن م ــزان مصــرف ای ــن می کمتری
معــرض ریســک ابتــا بــه دیابــت بودنــد. محققــان در مــورد ارتبــاط مصــرف ماهــی یــا صــدف با 

ابتــا بــه دیابــت بــه نتیجــه ای دســت نیافتنــد.
محققــان توصیــه مــی کننــد بــا جایگزیــن کــردن ماهــی و صــدف بــه جــای گوشــت قرمــز و 

ــوان ایــن ریســک را کاهــش داد. مــرغ مــی ت
محققــان علــت وجــود ایــن ارتبــط را ناشــی از وجــود آهــن »ِهــم« در گوشــت قرمــز و ماهــی می 
داننــد. از اینــرو بــه گفتــه محققــان قســمت هــای از مــرغ کــه دارای آهــن ِهــم کمتــری هســتند، 

نظیــر ســینه مــرغ، مــی تواننــد ســالم تر باشــند.

سازمان غذا و دارو توضیح داد؛

گازدار کردن نوشابه ها با 
گازوئیل کذب است

ــذا  ــا منشــأ گیاهــی ســازمان غ ــی و آشــامیدنی ب ــواد غذای ــر م ــس اداره نظــارت ب رئی
ــل را کــذب  ــل گازوئی ــا ســوخت هــای فســیلی مث و دارو، گازدار کــردن نوشــابه هــا ب

ــت.  دانس
نســترن محمــدی گفــت: بــا توجــه بــه ضوابــط و مقــررات ســازمان غــذا و دارو، تمامــی 
واحدهــای تولیــد کننــده مــواد غذایــی حــاوی گاز دی اکســید موظف بــه اســتفاده از آن 

و البتــه بــا ویژگــی هــای خوراکی هســتند.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا تعــدادی از واحدهــای تولیــد گاز دی اکســید کربــن کــه 
ضوابــط را بطــور کامــل رعایــت کــرده انــد، موفــق بــه اخــذ پروانــه تولیــد از ســازمان 

غــذا و دارو شــده انــد.
محمــدی در خصــوص پروســه تولیــد نوشــابه، گفــت: تولیــد گاز دی اکســید کربن پس 
از ســوختن گاز طبیعــی حاصــل مــی شــود، ســپس گاز تولید شــده از بــرج هــای مالش، 
جــذب، تفکیــک، کندانســور، کمپرســور ســردکننده عبــور کــرده تــا بــه گاز دی اکســید 

ــن مایــع تبدیل شــود. کرب
وی تاکیـد کـرد: اگـر چـه ویژگـی هـای گاز مذکـور مطابق بـا ویژگـی های منـدرج در 
کدکـس بیـن المللی بـوده و مجوز تولیـد و مصرف گاز دی اکسـید کربن پس از بررسـی 
هـای الزم در محصـوالت غذایـی گازدار صادر مـی گردد، امـا با توجه به شـیوع بیماری 
هـای غیـر واگیر به دلیل زندگـی مدرن و عدم تحر ک کافی پیشـنهاد متولیان سـامت، 

مصـرف کمتر فـرآورده هـای پر شـکر، نمک، چربی اسـت.
ــرای مصــرف هــر چــه کمتــر نوشــابه، افــزود:  ــه مــردم ب محمــدی ضمــن توصیــه ب
قبــل از مصــرف فــرآورده هــای غذایــی بــرای اطــاع از میــزان شــکر، نمــک، چربــی 
در آنهــا بــه نشــانگر رنگــی تغذیــه منــدرج در بســته بنــدی محصــوالت کــه بــه »چراغ 

راهنمــای تغذیــه« معــروف اســت، توجــه کنیــد.

محققان می گویند؛

کافئین از زوال عقل پیشگیری می کند
 

کافئین از جمله ترکیباتی است که ممکن است از بروز زوال عقل پیشگیری کند. 
محققــان دانشــگاه ایندیانــا دریافتــه انــد کافئیــن یکــی از ترکیباتی اســت کــه مــی تواند موجــب تقویت 

آنزیمــی در مغــز شــود کــه قبــا مشــخص شــده اســت از اختــال مغــزی پیشــگیری مــی کند.
در تحقیــق قبلــی محققــان بــه دو عملکــرد آنزیــم NMNAT2 پــی بردند. ایــن آنزیــم از مغــز در مقابل 
اســترس محافظــت مــی کنــد. همچنیــن بــا پروتئیــن هــای ناســازگار کــه بــا افزایــش ســن در مغــز 

موجب تشــکیل پاک می شــوند، مقابلــه می کند.
پروتئین های معیوب با اختاالتی مانند بیماری آلزایمر، پارکینسون و هانتینگتون مرتبط هستند.

بــرای فهــم بیشــتر در مــورد نحــوه تاثیــر NMNAT2، دانشــمندان بیــش از 1200 ترکیــب را آزمایــش 
کــرده و 24 ترکیبــی کــه دارای پتانســیل افزایــش آنزیــم در مغــز بودنــد را شناســایی کردنــد. یکــی از 24 

ترکیــب، کافئیــن بــود. بــرای تأییــد اثربخشــی آن، ایــن مــاده به موشــها داده شــد.
ایــن یافتــه مهــم اســت زیــرا کافئیــن مــی توانــد نقــش مهمــی در توســعه درمــان هــای آینــده بــرای 

بیمــاری زوال عقــل و آلزایمــر داشــته باشــد کــه در حــال حاضــر درمانــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد.
یکــی از ترکیبــات موثــر دیگــر، »رولیپــرام« بــود کــه بــه عنــوان داروی ضدافســردگی در اوایــل دهــه 
1۹۹0 اســتفاده مــی شــد. اگرچــه دیگــر ایــن دارو اســتفاده نمــی شــود، اما محققــان همچنــان عاقمند 
بــه مطالعــه آن هســتند، زیــرا شــواهد نشــان مــی دهــد کــه مــی توانــد تاثیــر پروتئیــن هــای ناســازگار 

را کاهــش دهــد.
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پرهیز از مصرف نوشیدنی 
هایی که بیخوابی می آورد

بــه گفتــه محققــان، مــی تــوان بــا اجتنــاب از مصــرف برخــی نوشــیدنی هــا با 
ــه کرد.  ــی مقابل بــی خواب

ــی  ــذف برخ ــی ح ــز از بیخواب ــور پرهی ــه منظ ــکا ب ــواب آمری ــی خ ــاد مل بنی
ــد: ــی کن ــه م ــی توصی ــم غذای ــا را از رژی ــیدنی ه نوش

کافئیــن: یــک فنجــان قهــوه مــی توانــد بافاصلــه بعــد از 15 دقیقه نوشــیدن 
تاثیــری محــرک ایجــاد کنــد. و مــی توانــد در حــدود شــش ســاعت بعــد بــر 
الگــوی خــواب شــما تاثیــر گــذارد. از اینــرو توقــع نداشــته باشــید بــا نوشــیدن 

قهــوه ســاعت 4 بعدازظهــر، ســاعت ۹ شــب خــواب تــان ببــرد.
الــکل: مصــرف الــکل موجــب ایجــاد حــس خــواب آلودگــی مــی شــود و بــا 

تاثیــر بــر مــواد شــیمیایی بــدن، ریتــم خــواب را برهــم مــی زنــد.
نوشــابه گازدار: کربنــات ســدیم مــی توانــد موجــب نفــخ و فشــار معــده شــده و 
در نهایــت ســوزش دل ایجــاد شــود. ایــن نوشــیدنی هــا موجــب بیــدار مانــدن 

شــما در طــول شــب مــب شــود.

توصیه محققان؛

مواد خوراکی مفید برای افزایش شیر 
مادران را بشناسید

در دوران بــارداری، جنیــن بســیاری از ذخائــر بــدن مــادر را مصــرف مــی کنــد و اگــر مــادر در دوران شــیردهی 
تغذیــه نامناســبی داشــته باشــد، بــه مــرور قوایــش تحلیــل مــی رود. 

ــی  ــم غذای ــر رژی ــد. اگ ــته باش ــبی داش ــالم و مناس ــه  س ــد تغذی ــادر بای ــه م ــت ک ــیردهی دوره ای اس دوره  ش
نامناســب باشــد بــدن مجبــور می شــود کــه مــواد مغــذی الزم بــرای نــوزاد را از ذخایــر بــدن مــادر برداشــت 

کنــد. محققــان مصــرف مــواد خوراکــی زیــر را بــه مــادران شــیرده توصیــه مــی کننــد.

ماهی
ماهــی هــای چــرب ماننــد ماهــی قــزل آال، غــذای عالــی بــرای دوره  شــیردهی هســتند، زیــرا حــاوی نوعــی 
چربی به نام DHA اســت که برای رشــد سیســتم عصبی کودک ضروری اســت. همچنین مصــرف ماهی های 
چــرب مــی توانــد بــه بهبــود خلــق و خــوی تــازه مــادر کمــک کننــد. ایــن مســئله بخصــوص پــس از زایمان، 

کــه 10 تــا 15 درصــد زنــان مــی تواننــد دچــار افســردگی پــس از زایمــان شــوند، حائــز اهمیــت اســت.
بــا ایــن حــال، کارشناســان توصیــه مــی کننــد زنــان در طــول شــیردهی بــه انــدازه مناســب از ایــن ماهــی 
مصــرف کننــد، زیــرا ماهــی مــی توانــد مقادیــر زیــادی جیــوه داشــته باشــد و از طریــق شــیر مــادر بــه نــوزاد 
منتقــل شــود. برخــی از ماهــی هــا ماننــد ماهــی تــن و شمشــیرماهی دارای مقادیــر باالتــری جیــوه نســبت به 

ســایر ماهــی هــا هســتند، بنابرایــن بهتــر اســت از مصــرف آنهــا اجتنــاب شــود.

تخم مرغ
اگـر ماهی دوسـت ندارید، می توانیـد DHA را از تخـم مرغ های غنی شـده با DHA دریافت کنیـد. تخم مرغ 
هـای امگا 3 توسـط مـرغ های تولید می شـوند که بـا رژیـم غذایی حـاوی دانه کتان تغذیه شـده انـد. هنگامی 
کـه جوجـه ها کتـان را هضـم می کننـد، برخـی از اجـزاء به شـکل DHA تجزیه می شـوند و سـپس بـه زرده 

منتقـل می شـوند. از اینرو فقط خوردن سـفیده تخـم مرغ احتماال اثر مشـابهی نخواهد داشـت.

سبزیجات برگ سبز و لوبیا
ــد از بــروز نقایــص  ــارداری بســیار مهــم اســت زیــرا مــی توان ــان در دوران ب اگرچــه اســید فولیــک بــرای زن
مــادرزادی پیشــگیری کنــد، امــا در دوره شــیردهی هــم مهــم اســت چراکــه مــی توانــد بــه تشــکیل ســلول 
هــای جدیــد در زنــان کمــک کنــد. زنــان مــی تواننــد بــا مصــرف ســبزیجات بــرگ ســبز، ماننــد اســفناج یــا 

لوبیــا، اســید فولیــک را در رژیــم غذایــی خــود بگنجاننــد.

شیر
اگرچــه گفتــه »بــرای تولیــد شــیر، شــیر بنوشــید« ممکــن اســت کامــا درســت نباشــد، امــا شــیر منبــع عالی 
کلســیم اســت و مــادران شــیرده بســیار بــه آن نیــاز دارنــد. بــه گفتــه محققــان، زنــان هنــگام شــیردهی بین 3 
تــا 5 درصــد از تراکــم اســتخوان خــود از دســت مــی دهنــد، زیــرا بیشــتر کلســیم بــدن صــرف کمک به رشــد 
نــوزاد مــی شــود. اگرچــه ایــن کاهــش تراکــم اســتخوان در زنــان بهبــود خواهــد یافــت، امــا افــزودن کلســیم 

بــه رژیــم غذایــی ممکــن اســت بــه رونــد بازســازی کمــک کند.

آب
مــادران شــیرده در مقایســه بــا اکثــر زنــان در معــرض ریســک کــم آبــی قــرار دارنــد. تولید شــیر ممکن اســت 
موجــب بــی آبــی شــدید زنــان شــود، و عــدم نوشــیدن آب کافــی مــی توانــد باعــث شــود کــه شــیر کافــی 
در زنــان تولیــد نشــود. درحالیکــه زنــان مجبــور نیســتند آب زیــادی بنوشــند، زیــرا آبمیــوه و شــیر نیــز توانایــی 
آبرســانی خوبــی دارنــد، امــا کارشناســان توصیــه مــی کننــد کــه مــادران شــیرده در مــورد نوشــیدنی هــای 

کافئیــن دار محتــاط باشــند، زیــرا مــی توانــد بــر خــواب نــوزاد تاثیــر بگــذارد.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی؛

صادرات محصوالت خام 
کشاورزی بدون گواهی 

بهداشت ممنوع است
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان 
ــار،  ــل خی ــاورزی مث ــام کش ــوالت خ ــادرات محص ــت: ص ــذا و دارو، گف غ

ــرد.  ــی بهداشــت صــورت گی ــا گواه ــد ب ــه فرنگــی و... بای ــه، گوج هندوان
نســترن محمــدی، افــزود: صــادر کننــدگان محصــوالت خــام کشــاورزی برای 
ــت هــای غــذا و دارو  ــد معاون ــد از تایی ــد گواهــی بهداشــت را بع صــادرات بای

سراســر کشــور دریافــت نماینــد.
ــام  ــرای محصــوالت خ ــس از بررســی ب ــه داد:  گواهــی بهداشــت  پ وی ادام
ــزات ســنگین بررســی مــی شــود. ــده ســموم و فل کشــاورزی از نظــر باقیمان

ــت از  ــتای حمای ــن در راس ــی همچنی ــن گواه ــت: ای ــار داش ــدی اظه محم
صــادرات محصــوالت کشــاورزان و چرخــه اقتصــادی کشــاورزان تاثیــر 

بســزایی دارد.
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان 
غــذا و دارو، گفــت: ایــن گواهــی کــه بــا امضــای دکتــر  بهــروز جنــت، مدیــر 
کل فــرآورده هــای خوراکــی، آرایشــی و بهداشــتی بــه معاونــت هــای غــذا و 
دارو سراســر کشــور ابــاغ شــده اســت کــه در جهــت تســهیل در امر صــادرات 

محصــوالت غیــر نفتــی مــی باشــد.

ســالم تغذیــه 
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پاییــن تریــن ریســک مــرگ در افــرادی اســت کــه ســه یــا چهــار وعــده در روز )در مجمــوع 3۷5 
تــا 500 گــرم( میــوه، ســبزیجات و حبوبــات مصــرف مــی کننــد. 

نتایــج یــک مطالعــه جهانــی مصــرف رژیــم غذایــی کــم چــرب و پرکربوهیــدرات ممکــن اســت 
بــا افزایــش ریســک مــرگ زودهنــگام همــراه باشــد. ایــن یافتــه کامــا متناقض بــا دســتورالعمل 

هــای فعلــی رژیــم غذایــی اســت.
بــه گفتــه محققــان، ایــن یافتــه هــا مــی توانــد توضیــح دهنــده دلیــل ایــن موضــوع باشــد کــه 
ــری  ــر زیادت ــر و مقادی ــی کمت ــه چرب ــیا ک ــوب آس ــردم جن ــر م ــع نظی ــی جوام ــردم برخ ــرا م چ

ــد. ــر مواجهن ــر مــرگ و می ــرخ باالت ــا ن ــد ب ــدرات مــی خورن کربوهی
ایـن مطالعـه شـامل بیـش از 135 هـزار نفـر از 5 قـاره جهـان بود کـه به طـور میانگین ۷.5 سـال 
تحـت نظر بودند. محققان دانشـگاه مک مسـتر کانادا دریافتنـد رژیم غذایی حـاوی مصرف متعادل 
چربـی و میوه و سـبزیجات و پرهیـز از مصرف زیـاد کربوهیدرات ها با ریسـک کمتـر مرگ مرتبط 
اسـت.  مطالعـه بـر روی چربی های رژیمی مشـخص کـرد آنها ارتباطـی با بیمـاری قلبی-عروقی 

ندارنـد امـا مصرف بـاالی چربی بـا مرگ و میـر کمتر مرتبـط بود.
ایـن نتیجـه در مـورد تمامـی انواع چربی ها )اشـباع شـده، پلی اشـباع نشـده، و مونواشـباع نشـده( 

مشـاهده شـد. همچنیـن چربـی های اشـباع شـده با ریسـک کمتر سـکته هـم مرتبـط بودند.

بــه گفتــه محققــان، تمــام چربــی هــا و انــواع مختلــف چربــی بــا خطــر ابتــا بــه حملــه قلبــی یا 
مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی عروقــی مرتبط نیســت.

مهشــید دهقــان، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »کاهــش مصــرف چربــی به 
طــور خــودکار منجــر بــه افزایــش مصــرف کربوهیــدرات شــده و یافته هــای ما مــی توانــد توضیح 
دهــد کــه چــرا برخــی از جمعیــت هــای ماننــد آســیای جنوبــی، کــه چربــی زیــادی مصــرف نمی 
کننــد امــا کربوهیــدرات هــای زیــادی مصــرف مــی کننــد، میــزان مــرگ و میــر بیشــتری دارند.«

وی خاطرنشــان کــرد کــه دســتورالعمل هــای تغذیــه طــی دهــه هــای گذشــته بــر کاهــش کل 
چربــی بــه کمتــر از 30 درصــد کالــری مصرفــی روزانــه و چربــی هــای اشــباع کمتــر از 10 درصد 

کالــری مصرفــی تاکیــد داشــته اســت.
بــه گفتــه دهقــان، »ایــن دســتورالعمل بــر اســاس ایــن نظریــه اســت کــه کاهــش چربــی اشــباع 
ــر نحــوه  ــا توجهــی ب ــی را کاهــش دهــد، ام ــی عروق ــه بیمــاری هــای قلب ــا ب ــد خطــر ابت بای

ــدارد.« جایگزینــی چربــی اشــباع شــده در رژیــم غذایــی ن
او افــزود کــه دســتورالعمل هــای فعلــی در حــدود چهــار دهه قبــل بــا اســتفاده از داده هــای برخی 
ــود و  ــی ب ــری مصرف ــا 45 درصــد کال ــش از 40 درصــد و ی ــی بی ــه چرب ــی ک از کشــورهای غرب

مصــرف چربــی اشــباع بیــش از 20 درصــد بــود، توســعه یافتــه اســت.

محققان کانادایی می گویند؛

رژیم غذایی کم چرب با افزایش ریسک مرگ همراه است

توصیه به والدین؛

آبمیوه برای کودک زیر یک سال 
خوب نیست

طبق توصیه اخیر محققان، باید از دادن آبمیوه به کودک زیر یک سال خودداری شود. 
آکادمــی اطفــال آمریــکا بــرای اولیــن بــار از ســال 2001 تاکنــون توصیــه ایــن آکادمــی را در مــورد آبمیــوه 

تغییــر داده اســت.
طبق اعام این آکادمی، میوه تازه در مقایسه با آبمیوه حاوی فیبر رژیمی بیشتر و قند کمتر است.

در بیانیــه ایــن آکادمــی آمــده اســت: »آبمیــوه هیــچ فایــده غذایــی بــرای کــودکان زیــر یــک ســال نــدارد و 
نبایــد در رژیــم غذایــی شــان گنجانــده شــود.«

محققان ایتالیایی می گویند؛

شکالت تلخ با روغن زیتون بخورید 
تا قلب سالم داشته باشید

طبــق نتایــج مطالعــه محققــان ایتالیایــی، مصــرف روزانــه یــک وعــده شــکات تلــخ همــراه بــا 
روغــن زیتــون فــوق خــام بــرای ســامت قلــب افــراد مفیــد اســت و ریســک مشــکات قلبــی-

عروقــی را کاهــش مــی دهد. 

محققــان اذعــان مــی کننــد کــه ایــن تاثیــر مثبــت بــر ســامت بیشــتر ناشــی از روغــن زیتــون 
اســت تــا شــکات.

فوایــد روغــن زیتــون ناشــی از ترکیــب طبیعــی موجــود در آن موســوم بــه پلــی فنــول هاســت. 
ایــن ترکیــب در تمامــی گیاهــان از جملــه ســیب هــم وجــود دارد امــا نتایــج نشــان مــی دهــد 
ــب  ــه مرات ــون ب ــن ترکیــب در صــورت مصــرف شــکات غنــی شــده از روغــن زیت خــواص ای

بیشــتر اســت.
دکتـر روسـلدا دی اسـتفانو، عضو تیـم تحقیق از دانشـگاه پیـزا ایتالیـا، در این بـاره می گویـد: »ما 
دریافتیـم که مصـرف روزانه کوچک شـکات تلخ غنی شـده با پلـی فنول های طبیعـی حاصل از 

روغـن زیتـون فوق خام بـا بهبود احتمـال خطـر قلبی-عروقی مرتبط اسـت.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد کــه روغــن زیتــون فــوق خــام ممکــن 
اســت یــک مکمــل غذایــی مناســب بــرای کمــک بــه حفــظ ســلول هــای ترمیــم کننــده بــدن 

باشــد.« ایــن ســلول هــا بــرای بهبــود عــروق خونــی حیاتــی هســتند.
ــه صــورت  ــه آنهــا ب ــان ب ــود کــه محقق ــرد و 12 زن ب ــب، 14 م ــه شــامل 2۶ داوطل ــن مطالع ای
تصادفــی شــکات غنــی شــده بــا روغــن زیتــون یــا ســیب قرمــز دادنــد. هــم روغــن زیتــون و 
هــم ســیب قرمــز بــه خاطــر داشــتن خــواص ســامت قلــب و توانایــی کاهــش ابتــا بــه تصلــب 

شــریان معــروف هســتند.
بــا ایــن حــال نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده روزانــه از شــکات تلــخ غنــی شــده بــا روغــن زیتون 
بــا بهبــود بیشــتر کاهــش ریســک قلبــی و عروقــی در مقایســه بــا مصــرف روزانــه شــکات غنی 

شــده بــا ســیب قرمــز همــراه بــود.
همچنیــن افــرادی کــه شــکات حــاوی روغــن زیتــون مصــرف کــرده بودنــد میــزان لیپوپروتئین 
ــا شــرکت  ــود، و در مقایســه ب ــه »کلســترول خوب«شــان بیشــتر ب ــاال، موســوم ب ــی ب ــا چگال ب
کننــدگان مصــرف کننــده شــکات غنــی شــده بــا ســیب فشــارخون شــان کاهــش یافتــه بــود.

ســالم تغذیــه 
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محققان فنالندی هشدار می دهند؛

مصرف زیاد نمک احتمال نارسایی 
قلبی را ۲ برابر می کند

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، مصــرف بــاالی نمــک بــا دو برابــر شــدن ریســک نارســایی 
قلبــی مرتبــط اســت. 

اگــر چیپــس، چــوب شــور و آجیــل نمکــی جــزء تنقــات پرمصــرف شــما هســتند، بهتر اســت به 
فکــر کاهــش مصــرف آنهــا باشــید، چراکــه طبــق مطالعــه اخیــر، مصــرف زیــاد نمــک بــا خطــر 

مضاعــف نارســایی قلبــی همــراه اســت.
پــکا جوســیاهتی، سرپرســت تیــم تحقیــق از موسســه ملــی ســامت فنانــد، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: »مصــرف زیــاد نمــک )کلریــد ســدیم( یکــی از دالیــل اصلــی فشــارخون بــاال و فاکتــور 

پرخطــر بیمــاری قلبــی عــروق کرونــر و ســکته اســت.«
وی همچنیـن در ادامـه مـی افزایـد: »بعـاوه نارسـایی قلبی یکـی از بیمـاری های اصلـی قلبی-

عروقـی در جهـان اسـت امـا همچنـان نقـش افزایش مصـرف زیاد نمک نامشـخص اسـت.«
محققــان در ایــن مطالعــه، بــه مــدت 12 ســال وضعیــت بیــش از 4000 نفــر را از لحــاظ ارتبــاط 

مصــرف نمــک و ابتــا بــه نارســایی قلبــی بررســی کردنــد.
در ایــن مطالعــه از اســتخراج 24 ســاعته ســدیم اســتفاده شــد کــه بــه عنــوان اســتاندارد طایــی 

بــرای بــرآورد مصــرف نمــک در ســطح فــردی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه نارســایی قلبــی  ــراد، 121 مــرد و زن مبتــا ب در طــول مــدت 12 ســال پیگیــری وضعیــت اف

ــد. شــده بودن
ــد در  ــرف کردن ــک در روز مص ــرم نم ــش از 13.۷ گ ــه بی ــرادی ک ــیاهتی، »اف ــه جوس ــه گفت ب
ــتر در  ــر بیش ــد، دو براب ــی کردن ــرف م ــک مص ــرم نم ــر از ۶.۸ گ ــه کمت ــرادی ک ــا اف ــه ب مقایس

ــتند.« ــرار داش ــی ق ــایی قلب ــک نارس ــرض ریس مع
وی در ادامه تاکید می کند که مصرف مطلوب روزانه نمک حتی کمتر از ۶.۸ گرم است.

ســازمان بهداشــت جهانــی مصــرف روزانــه نمــک را حداکثــر 5 گــرم پیشــنهاد مــی کنــد و نیــاز 
فیزیولوژیکــی بــدن در روز 2 تــا 3 گــرم اســت.

محققان اسپانیایی می گویند؛

نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه 
موجب افزایش طول عمر می شود

طبق نتایج مطالعه اخیر، نوشیدن چهار فنجان قهوه در روز بر طول عمر می افزاید. 
ــد  ــی توان ــوه م ــه قه ــان داد ک ــده نش ــرکت کنن ــزار ش ــدود 20 ه ــاهده ای ح ــه مش ، مطالع

ــد. ــالم باش ــراد س ــالم در اف ــی س ــم غذای ــک رژی ــی از ی بخش
آدال نــاوارو، سرپرســت تیــم تحقیــق در بیمارســتان نــاوارو اســپانیا، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
»مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد کــه نوشــیدن قهــوه ممکــن اســت ارتباطــی معکــوس بــا 

مــرگ و میــر بــه هــر علتــی داشــته باشــد.«
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی رابطــه مصــرف قهــوه و خطــر مــرگ و میــر در یــک گــروه 

ــود. ــه ای میانســال ب مدیتران
این مطالعه شامل 1۹,۸۹۶ شرکت کننده با میانگین سنی 3۷.۷ سال بود.

پــس از ورود افــراد بــه مطالعــه، شــرکت کننــدگان یــک پرسشــنامه مربــوط بــه فراوانــی نیمه 
ــا اطاعــات در مــورد  ــد ت ــود، تکمیــل کردن ــد شــده ب ــی کــه قبــا تایی تقریبــی مــواد غذای
مصــرف قهــوه، شــیوه زندگــی و ویژگــی هــای جامعــه شــناختی، انــدازه گیــری هــای بــدن 

شــخص و شــرایط ســامت قبلــی جمــع آوری شــود.
بیمــاران بــه طــور میانگیــن بــه مــدت 10 ســال تحــت نظــر بودنــد. اطاعــات مربــوط بــه 
ــات ذیصــاح جمــع  ــواده هایشــان و مقام ــه و خان ــدگان مطالع ــر از شــرکت کنن مــرگ و می

ــد. آوری ش
ــان  ــد. محقق ــت دادن ــان را از دس ــان ش ــده ج ــرکت کنن ــال، 33۷ ش ــدت 10 س ــول م در ط
ــد در  ــیده بودن ــوه نوش ــان قه ــار فنج ــل روزی چه ــه حداق ــی ک ــرکت کنندگان ــد ش دریافتن
مقایســه بــا افــرادی کــه هرگــز یــا تقریبــا هیــچ وقــت قهــوه نخــورده بودنــد، ۶4 درصــد کمتر 

ــه هــر علتــی قــرار داشــتند. در معــرض مــرگ ب
همچنیــن محققــان تاکیــد مــی کننــد کــه بــه ازای نوشــیدن هــر 2 فنجــان اضافــی قهــوه در 

روز، 22 درصــد از ریســک مــرگ کاســته مــی شــود.

ــای  ــرآورده ه ــی ف ــن الملل ــش بی ــن همای ــی اولی ــر اجرای دبی
ــب  ــار عق ــال دچ ــوالت ح ــوزه محص ــت: در ح ــال، گف ح

ــتیم.  ــی هس ــی- پژوهش ــی تاریخ ماندگ
انــدرکاران اولیــن همایــش بیــن المللــی فــرآورده هــای حال، 
بــا حضــرت آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی از مراجــع تقلید 

دیــدار کردنــد.
ــوم پزشــکی  ــاون غــذا و داروی دانشــگاه عل ــدار مع ــن دی در ای

ــه  ــس از ارائ ــی همایــش پ ــر اجرای مشــهد و دبی
گزارشــی از  اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
ــه مبحــث  ــار داشــت: از آنجــا ک خصــوص اظه
حــال از جامعیــت ویــژه ای در تمامــی بخش ها 
بویــژه حــوزه  فــراورده هــای ســامت برخــوردار 
ــر  ــل از ه ــان قب ــه متولی اســت ضــرورت دارد ک
اقــدام دیگــری بــر عمــق دانــش فنــی خــود در 

ــد. ــه بیافزاین ــن زمین ای
ــف از  ــراز تاس ــا اب ــری ب ــا صاب ــر محمدرض دکت
ــه  از اینکــه در کشــور و جامعــه مســلمانان مــا ب
مبحــث حلیــت بعنــوان یــک  موضــوع شــرعی 
بــه قدرکافــی و وافــی توجــه نشــده اســت 
تصریــح کــرد:  علــی رغــم  توجهــات ســالهای 
اخیــر بــه ایــن حــوزه بــه ویــژه از منظــر علمــی 
و فنــی و تخصصــی، عقــب ماندگــی تاریخــی- 
ــا  ــد فعالیته ــده؛ از رون ــب گردی ــی موج پژوهش

ــیم. ــته باش ــت نداش رضای
ــای  ــراورده ه ــگ ف ــترش فرهن ــوزه گس ــه داد: در ح وی ادام
ــیار  ــی بس ــوب  علم ــتندات  مکت ــت و مس ــه فعالی ــال ب ح
نیازمندیــم و و اقعیــت ایــن اســت کــه مســتندات علمــی هــم 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــر فقه ــوزه و از منظ ــم در ح ــگاه و ه در دانش
موضــوع مــورد نظــر همایــش خیلــی معــدود و شــاید بــه کمتــر 

ــد. ــت باش ــتان دو دس از انگش

ــال  ــای ح ــرآورده ه ــی ف ــن الملل ــش بی ــی همای ــر اجرای دبی
ــن  ــش بی ــای همای ــه ه ــتانه  برنام ــه در آس ــون ک ــزود: اکن اف
المللــی هســتیم بــه شــدت طالــب هســتیم کــه مقــاالت ارزنده 

ــه ســمت مــا  گســیل بشــود. و معتبــری ب
صابــری بــا بیــان اینکــه  پــس از ورود بــه ایــن حــوزه ملــی و 
بیــن المللــی اســتقبال بســیار خوبی از ســوی مســئولین اســتان  
ــتاندار  ــه  اس ــود ک ــا ب ــحالی م ــث خوش ــت و باع ــورت گرف ص
محتــرم خراســان رضــوی کــه رئیــس کارگــروه 
ســامت غــذای اســتان نیــز می باشــند ریاســت 

همایــش را برعهــده گرفتنــد.
همچنیــن در ایــن نشســت صمیمانــه، حضــرت 
ــه  ــد ب ــن تاکی ــیرازی ضم ــکارم ش ــت اهلل م آی
ــترش  ــور گس ــه منظ ــه ب ــی ک ــرورت اقدامات ض
ــی  ــورت م ــه ص ــطح جامع ــال در س ــث ح بح
ــه  ــش توصی ــدرکاران همای ــت ان ــه دس ــرد ب گی
ــی  ــطح کیف ــردن س ــاال ب ــور ب ــه منظ ــرد: ب ک
ــز  ــه مراک ــان و دانشــمندان فق مراســم از  محقق
تحقیقاتــی اســامی ســایر کشــورها نیــز جهــت 
ــراد  ــه و... ای ــه مقال ــش و ارائ ــرکت در همای ش

ــد. نمودن
ــای  ــرآورده ه ــی ف ــن الملل ــش بی ــن همای اولی
حــال، 22 الــی 24 آذر ۹۶ بــه میزبانی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی مشــهد برگــزار خواهــد شــد.

دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی فرآورده های حالل؛

حوزه محصوالت حالل دچار عقب ماندگی تاریخی است

ســالم تغذیــه 
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هشدار محققان به مردان؛

ارتباط مصرف ویتامین B و ریسک 
سرطان ریه در مردان سیگاری

تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد مصــرف دوز بــاالی ویتامیــن هــای B۶ و B12 ریســک ابتــا به 
ســرطان ریه را در مردان ســیگاری افزایش می دهد. 

بــه گفتــه محققــان دانشــگاه ایالتــی اوهایــو، دلیــل ایــن ارتبــاط مشــخص نیســت امــا محققــان 
معتقدنــد ویتامیــن ممکــن اســت رشــد ســلول هــای ســرطانی را کــه از قبــل بواســطه اســتفاده از 

دخانیــات آغــاز شــده انــد، تشــدید کنــد.
مردان ســیگاری کــه دوز باالی ویتامین هــای B۶ و B12 را در مکمل های فــردی خود مصرف می 
کردند، در مقایســه بــا مردانی که مکمل مصرف نمــی کردند 30 تا 40 درصد بیشــتر در معرض خطر 

ابتا به ســرطان ریه بودند.
مردانــی کــه روزانــه بیــش از 20 میلیگــرم B۶ در طــول 10 ســال مصــرف کــرده بودنــد ســه برابــر 
بیشــتر از افــرادی کــه مکمل مصــرف نکــرده بودنــد، در معرض ابتــا به ســرطان ریه قرار داشــتند.
همچنیــن مــردان ســیگاری کــه بــه مــدت 10 ســال روزانــه 55 میکروگــرم B12 مصــرف کــرده 
بودنــد چهــار برابر بیشــتر در معرض ابتا به ســرطان قــرار داشــتند. در این مطالعات، چنیــن تاثیری 

در مــورد زنــان مشــاهده نشــد.
دکتــر تئــودور براســکی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بــدون شــک ســیگار 

کشــیدن موجــب ســرطان ریــه مــی شــود. امــا در مــورد تاثیــر ایــن ویتامیــن هــا مــی تــوان گفت 
یــا ایــن ویتامیــن هــا موجــب تشــدید ســرطان مــی شــوند یــا ســرطان زایــی ایــن دارو را افزایــش 

مــی دهنــد.«
یافتــه هــای ایــن مطالعــه مبتنــی بــر بررســی بیــش از ۷۷ هــزار فــرد بزرگســال در رده ســنی 50 تا 

۷۶ ســال بــود کــه بیــن ســال هــای 2000 تــا 2002 ثبــت نــام کــرده بودنــد.
 B ــن ــردان ســیگاری کــه مکمــل هــای ویتامی ــه م ــان ب ــه، محقق ــن مطالع ــج ای براســاس نتای

ــد. ــد سیگارشــان را تــرک کنن ــد کــه بای ــد مــی کنن ــد تاکی مصــرف مــی کنن

توصیه محققان به افراد سالمند؛

خوردن آووکادو برای تقویت 
قدرت بینایی و حافظه مفید است

خــوردن روزانــه یــک آووکادو توســط افــراد مســن موجــب تقویــت حافظــه و همچنیــن قــدرت 
بینایــی آنهــا مــی شــود. 

نتایــج مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه تافتــس آمریــکا بــر روی 40 فــرد ســالم 50 ســال بــه 
بــاال کــه بــه مــدت ۶ مــاه هــر روز یــک آووکادو تــازه مــی خوردنــد، نشــان داد کــه میــزان لوتئین 

چشــم هایشــان افزایــش یافــت و عملکــرد شــناختی شــان هــم بهبــود یافــت.
ــه موجــود در میــوه هــا و ســبزیجات اســت کــه در خــون، چشــم و مغــز تجمــع  لوتئیــن رنگدان

کــرده و بــه عنــوان یــک عامــل ضدالتهابــی و آنتــی اکســیدانی عمــل مــی کنــد.
محققــان در ایــن مطالعــه، رشــد تدریجــی میــزان لوتئیــن را در چشــم هــا و میــزان روند بهبــود در 

مهــارت هــای شــناختی را بــا انــدازه گیــری از طریــق آزمایــش هــای طراحی شــده بــرای ارزیابی 
حافظــه، ســرعت پــردازش و میــزان توجــه کنتــرل کردند.

ــزان  ــر می ــه کمت ــد، در دوره مطالع ــرده بودن ــرف نک ــه آووکادو مص ــرل ک ــروه کنت ــل، گ در مقاب
ــد. ــه کردن ــان را تجرب ــناختی ش ــامت ش ــودی در س بهب

الیزابــت جانســون، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن باره مــی گویــد: »چربی هــا مونواشــباع، فیبر، 
لوتئیــن و ســایر بیواکتیوهــای موجــود در آووکادو بســیار در غنــی ســازی میــزان لوتئیــن عصبــی 
موثــر هســتند و نــه تنهــا بــرای ســامت چشــم، بلکــه بــرای ســامت مغــز هــم فوایــد زیــادی 

ــد.« دارن
وی در ادامــه مــی افزایــد: »نتایــج ایــن مطالعــه جدیــد آشــکار مــی ســازد کــه میــزان لوتئیــن 
ــده  ــا گــروه مصــرف کنن ــازه در مقایســه ب ــده آووکادو ت ــراد مصــرف کنن موجــود در چشــم در اف

ــود.« ــر شــده ب مکمــل لوتئیــن، بیــش از دو براب
این یافته ها بر اساس مصرف یک آووکادو کامل در روز معادل 3۶۹ میکروگرم لوتئین است.

کمبــود لوتئیــن موجــب افزایــش خطــر ابتا بــه بیمــاری های وابســته بــه ســن، از جمله از دســت 
دادن بینایــی و یــا اختــاالت ماننــد دژنراســیون ماکــوال و آب مرواریــد می شــود. لوتئین از ســلول 

هــای ســالم بــا متوقــف کــردن رشــد ســلول هــای بدخیــم محافظت مــی کند.

محققان توصیه می کنند؛

رژیم غذایی مناسب برای کاهش 
کلسترول را بشناسید

بــه گفتــه محققــان، افــراد مبتــا بــه کلســترول باال بهتــر اســت بــرای کاهش میــزان کلســترول 
شــان شــروع بــه مصــرف رژیــم غذایــی گیاهــی نمایند. 

تحقیقــات جدیــد نشــان داده اســت کــه پیــروی از رژیــم هــای غذایــی گیاهــی، بخصــوص رژیــم 
هــای گیاهخــواری، مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهــی باعــث کاهــش میــزان کلســترول شــود. 

کلســترول بــاال بــا افزایــش خطــر بیمــاری قلبــی و ســکته همــراه اســت.
ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه پیــروی طوالنــی مــدت از الگوهــای رژیــم غذایــی گیاهــی 
منجــر بــه تغییــر در ترکیــب بــدن مــی شــود کــه در نهایت بــه کاهــش میــزان کلســترول کمک 

مــی کنــد.
فوایــد ســامتی فــوری یــک رژیــم غذایــی گیاهــی ماننــد کاهــش وزن، فشــار خــون پاییــن و 

بهبــود کلســترول بــه خوبــی شــناخته شــده اســت.
کلســترول یــک مــاده چــرب شــناخته شــده بــه عنــوان چربــی اســت و بــرای عملکــرد طبیعــی 

بــدن حیاتــی اســت.
در حالیکــه میــزان بــاالی کلســترول »خــوب« HDL مفید اســت، میزان بــاالی LDL بــه عنوان 

کلســترول »بد« می تواند به بیماری قلبی منجر شود.
رژیــم غذایــی گیاهی شــامل مصــرف ســبزیجات، میوه هــا، حبوبــات، آجیــل و غات کامل اســت 
که به طور طبیعی سرشار از موادی مانند فیبر محلول، پروتئین سویا و استرول های گیاهی هستند، در 

حالیکــه رژیم همــه چیزخوری شــامل غذاهــای گیاهــی و حیوانی اســت.
در ایــن مطالعــه، 4۹ مطالعــه مشــاهده ای و کنترل شــده بررســی شــدند. نتایــج نشــان داد که یک 

رژیــم گیاهخواری بــا کلســترول کل mg/dL 2۹.2 مرتبط اســت.
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ــک در  ــل بلژی ــگاه بروکس ــوون و دانش ــگاه ل ــان دانش محقق
تحقیقــات خــود دریافتــه انــد قنــد موجــب بیــداری ســلول های 

ــر مــی کنــد. ســرطانی شــده و تومورهــا را تهاجمــی ت
محققــان توضیــح دادنــد چگونــه »اثــر واربــورگ« اتفــاق مــی 
افتــد، پدیــده ای کــه در آن ســلول هــای ســرطانی بــه ســرعت 

قنــد را تجزیــه کــرده و رشــد ســلول را تحریــک مــی کننــد.
ــد و  ــن قن ــت بی ــه مثب ــود رابط ــاندهنده وج ــه نش ــن یافت ای
ســرطان اســت کــه ممکــن اســت تاثیــرات مخربــی بــر رژیــم 

ــد. ــته باش ــرطانی داش ــاران س ــی بیم غذای
 ایـن پـروژه متمرکز بـر اثـر واربورگ بـود؛ یعنی مشـاهده اینکه 
تومورهـا به شـکل قابل توجهـی مقادیر زیـاد قند را بـه الکتات 

در مقایسـه با بافـت های سـالم تبدیل مـی کنند.

ــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای ســلول هــای  ب
ســرطانی، ایــن پدیــده بــه شــکل گســترده ای مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتــه و حتــی بــرای تشــخیص تومورهــای مغــزی مورد 

ــع مــی شــود. اســتفاده واق
ــت  ــط عام ــر فق ــن اث ــه ای ــت ک ــخص نیس ــوز مش ــا هن ام

ــت. ــت آن اس ــا عل ــت ی ــرطان اس س
یوهــان تولیــن، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
ــش  ــه مصــرف بی ــه چگون ــی دهــد ک ــا نشــان م ــق م »تحقی
از حــد قنــد توســط ســلول هــای ســرطانی منجــر بــه چرخــه 

ــداوم رشــد و پیشــرفت ســرطان مــی شــود.« ــک م تحری
وی در ادامـه می افزایـد: »حال قادر به توضیـح رابطه بین قدرت 
اثـر واربورگ و تهاجمی بودن تومور هسـتیم. ایـن رابطه بین قند 

و سـرطان دارای پیامدهای گسترده ای است.«
ــب  ــه مرات ــدی ب ــواد قن ــرف م ــد مص ــی گوین ــان م محقق
ــد  ــدازه قن ــش از ان ــن اســت. مصــرف بی ــر از کوکائی اعتیادآورت
موجــب بــروز مشــکات متعــدد ســامت مــی شــود و یکــی از 

ــی اســت. ــی چاق ــل اصل عل

ارتباط مصرف قند و افزایش ابتال به سرطان

رییس سازمان غذا و دارو

غذا بر دارو اولویت دارد
دکتــر غامرضــا اصغــری بــا بیــان اینکــه در روز جهانــی غــذا بایــد 
بــه موضــوع گرســنگی نیــز توجــه کنیــم اظهارداشــت: گرســنگی از 
جملــه معضــات بســیاری از کشــورها اســت لــذا شــکرانه در معرض 
ایــن مصیبــت نبــودن ایــن اســت کــه ضایعــات، کاهــش و ریخــت و 

پــاش هــا در مراســم هــا حــذف شــود.
ــراز  ــا اب ــنگی در دنی ــع گرس ــرورت رف ــر ض ــدد ب ــد مج ــا تاکی وی ب
ــجم  ــای منس ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــر اس ــه ب ــود ک ــدواری نم امی
و هدفمنــد در ســطح جهــان شــاهد هیــچ مــادری نباشــیم کــه بــه 

دلیــل گرســنگی تــوان شــیر دادن بــه فرزنــد خــود را نداشــته باشــد.
اصغــری همچنیــن از صنایــع غذایــی و افــرادی کــه در حــوزه غــذا 
ــدی هــای ارزشــمند در حــوزه  ــه توانمن ــران ب ــا ای ــد ت ــاش کردن ت
غذایــی برســد، تشــکر کــرد و از آنهــا خواســت با همــکاری ســازمان 
ــرار  ــژه ق ــه وی ــورد توج ــی را م ــردن موادغذای ــی ک ــذا و دارو، کیف غ

ــد. دهن
ــه دلیــل  ــه ایــم ب وی تصریــح کــرد: همانطــور کــه بارهــا نیــز گفت
آنکــه پیشــگیری مهمتــر از درمــان اســت، در ســازمان غــذا و دارو نیز 
هماننــد ســایر کشــورها غــذا بــر دارو اولویــت خواهــد داشــت، چــرا 

ــان نقــش دارد. ــذا در پیشــگیری و دارو در درم ــه غ ک
ــی کــه اینجانــب در ســازمان  ــا زمان اصغــری خاطــر نشــان کــرد: ت
ــت  ــر دارو اولوی ــذا ب ــواره غ ــت دارم، هم ــق خدم ــذا و دارو توفی غ

ــت. ــد داش خواه

ــذا،  ــی غ ــم روز جهان ــمی در مراس ــن هاش ــید حس ــر س  دکت
اظهارداشــت: مــردم از کیفیــت مــواد غذایــی وارداتــی بــه ویــژه 
ــان و اعتمــاد  ــادی رســمی کشــور، اطمین ــج و غــات از مب برن

ــد. ــه شــایعات توجــه نکنن داشــته باشــند و ب
وی افــزود: همیشــه فشــارهایی در حــوزه غــذا وجــود دارد امــا 
ــارها و  ــن فش ــل ای ــه در مقاب ــرد ک ــت ک ــت ثاب وزارت بهداش
آســیب بــه ســامتی مــردم بــدون هیــچ رودربایســتی ایســتاده 

و اهــل مســامحه نیســت.
هاشــمی ادامــه داد: مصــرف نمــک در کشــور 10 درصــد 
کاهــش یافــت امــا مصــرف نمــک در ایــران، بیــش از دو برابــر 
میــزان مصرف نمــک در کشــورهای پیشــرفته و اســتانداردهای 

ــی بهداشــت اســت. ســازمان جهان
ــه ۸5  ــط روزان ــور متوس ــه ط ــران ب ــردم ای ــت: م ــمی گف هاش
گــرم شــکر مصــرف مــی کننــد و مصــرف آن حداقــل بایــد 25 

ــد درصــد کاهــش باب
وزیــر بهداشــت گفــت: در مــورد روغــن پالــم، بــه آنچــه گفتیم، 
ــذف  ــی ح ــوالت لبن ــتفاده از آن در محص ــم و اس ــل کردی عم
شــد امــا در برخــی صنایــع مانند شــیرینی، شــکات و بســتنی، 
اســتفاده از پالــم ضــروری و الزم اســت امــا تعرفــه واردات ایــن 

محصــول، افزایــش قابــل توجهــی یافــت.
هاشــمی افــزود: برخــی افــراد بــه غلــط در جامعــه تبلیــغ کردند 
ــه  ــی ک ــت در حال ــر اس ــرطانزا و مض ــم س ــرف پال ــه مص ک
مصــرف زیــاد آن هماننــد قنــد، نمــک و چربــی، مضــر اســت.

 بــه گفتــه وی، واردات پالــم از ۷50 هــزار تــن در ابتــدای دولــت 
ــن در حــال حاضــر رســیده  ــر از 400 هــزار ت ــه کمت یازدهــم ب

کــه موفقیــت بســیار بزرگــی بــرای نظــام ســامت اســت.
وی اظهارداشــت: نانوایــان در مــورد کیفیــت نامناســب آرد 
ایرانــی و مصــرف نمــک زیــاد در آن، اعتــراض دارنــد و معتقدند 
ــی ۶0  ــورت ترکیب ــه ص ــد وارد و ب ــا بای ــی حتم ــدم خارج گن
ــا شــاهد کاهــش  ــرد ت ــرار گی ــه 40 درصــد مــورد اســتفاده ق ب

ــیم. ــک باش ــتفاده از نم اس
وزیــر بهداشــت گفــت: خودکفایــی و عــدم وابســتگی در حــوزه 
گنــدم، بســیار خــوب اســت امــا بهتــر اســت بخشــی از گنــدم 
تولیــد داخــل را صــادر و بــه جــای آن، بــرای ارتقــای کیفیــت 
نــان و اســتفاده کمتــر از نمــک، گنــدم خارجــی را وارد کنیــم.

وی ادامــه داد: لیســتی از کاالهــای آســیب رســان بــه ســامت 
مــردم بــرای وضــع مالیــات و عــوارض توســط وزارت بهداشــت 

تهیــه شــده اســت .

ــس  ــه شــده در مجل ــزود: ســاز و کار در نظــر گرفت هاشــمی اف
ــر کاالهــای آســیب رســان، مناســب  ــرای وضــع عــوارض ب ب
نیســت زیــرا در ترکیب تصمیــم گیری، بخــش مهمــی از اعضا، 
ــه نفــع  ــه مــا اجــازه نمــی دهنــد کــه ب اقتصــادی هســتند و ب

ســامت مــردم تصمیــم گیــری کنیــم.
ــادی  ــای زی ــاش ه ــته ت ــم گذش ــال و نی ــت: در دو س وی گف
ــط  ــی توس ــوالت غذای ــر روی محص ــا ب ــب راهنم ــرای نص ب
ســازمان غــذا و دارو انجــام شــده اســت مــردم بــه رنــگ ایــن 
چــراغ هــا توجــه و از مصــرف کاالهایــی بــا رنــگ قرمــز و زرد 

پرهیــز کننــد.
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: یکــی از اهــداف اختصاصــی مــا تا 
ســال 201۸، کاهــش 25 درصــدی مصــرف نمــک در کشــور 
ــه  ــا، توج ــات آنه ــتگذاران و تصمیم ــن راه، سیاس اســت و در ای
خانــواده هــا و رفتــار صحیــح و البتــه رســانه هــا، دســتگاه های 

فرهنگــی و صــدا و ســیما، نقــش مهــم و بســزایی دارنــد.
هاشــمی افــزود: میــزان قنــد موجــود در فــرآورده هــای غذایــی 

و نوشــیدنی هــای خوراکــی بایــد 12 درصــد کاهــش یابــد.
وی گفــت: یکــی از راهکارهــای ارتقــای کیفیــت در حــوزه های 
مختلــف از جملــه غــذا، توجــه به صنایــع و ایجــاد مشــوق برای 
صــادرات محصــوالت آنهــا اســت و در ایــن صــورت مــردم باور 
مــی کنند کــه یــک محصــول، بــا کیفیت اســت زیــرا توانســته 
ــن  ــی و بی ــازار خارج ــی از ب ــود، بخش ــای خ ــا رقب ــت ب در رقاب

المللــی را بــرای خــود کســب کنــد.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

مصرف نمک و شکر ایرانی ها فراتر از حد مجاز/کنترل واردات پالم

ســالم تغذیــه 
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دکتــر بهــروز جنــت  در نشســت خبــری روز جهانــی غــذا، بــه 
ــی و  ــی واردات ــوالت غذای ــامت محص ــت س ــریح وضعی تش

ــل پرداخــت. ــد داخ تولی
وی در پاســخ بــه ســئوال خبرنــگار مهــر مبنــی بــر اینکــه آیــا 
در تولیــد روغــن جامــد ممنوعیــت اعمــال مــی شــود یــا خیــر، 
گفــت: در ســال هــای گذشــته روغــن جامــد دارای اســید چرب 
ــوارض  ــه ع ــود ک ــاال ب ــباع ب ــرب اش ــید چ ــاال و اس ــس ب تران
مصــرف ایــن روغــن هــا، امــروز بــا بــروز بیمــاری هــای قلبــی 
ــد.  ــر از 50 ســال در کشــور خودنمایــی مــی کن در ســنین کمت
ــن رو، هــدف وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو در  از همی
ســال هــای اخیــر، کاهــش ایــن دو نــوع اســید چــرب در روغن 

هــای جامــد بــوده اســت.
جنــت بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه ممنوعیتــی در تولیــد روغــن 
نباتــی وجــود نــدارد، تاکیــد کــرد: تمــام تــاش مــا ایــن بــوده 
اســت کــه ایــن دو اســید چــرب را کاهــش دهیــم و بــه حداقــل 

برســانیم.

وی ادامــه داد: هــدف گیــری مــا بــر اســاس فرموالســیون تولید 
ــا  روغــن اســت کــه همیــن سیاســت را دنبــال مــی کنیــم و ب
توجــه بــه تکنولــوژی کــه برخــی کارخانــه هــای تولیــد روغــن 
نباتــی در داخــل دارنــد، تولیــد روغــن جامــد بــر اســاس پاییــن 

بــودن اســید چــرب اشــباع انجــام مــی شــود.
ــر  ــی ب ــگار مهــر مبن ــه ســئوال دیگــر خبرن جنــت در پاســخ ب

اینکــه مــردم در هنــگام خریــد محصــوالت غذایــی بــه چــراغ 
ــا  ــه م ــت: بل ــد، اظهارداش ــی کنن ــه نم ــه توج ــی تغذی راهنمای
ــد  ــگام خری ــردم در هن ــی از م ــه درصــد باالی ــم ک ــول داری قب
بــه ایــن چــراغ راهنمــا توجــه نمــی کننــد. امــا سیاســت وزارت 
ــال  ــه در دو س ــوده ک ــن ب ــذا و دارو ای ــازمان غ ــت و س بهداش
ــود  ــوالت وج ــی محص ــر روی تمام ــب ب ــن برچس ــته ای گذش
ــوزش و  ــال آن، آم ــه دنب ــد و ب ــردم ببینن ــد و م ــته باش داش
ترویــج فرهنــگ خریــد محصــوالت غذایــی بــر اســاس چــراغ 
راهنمــای تغذیــه را در دســتور کار داریــم. بطوریکــه قــرار اســت 
ــی،  ــی و اطــاع رســانی از رســانه مل ــا تشــکیل کمپیــن های ب

ــم. ــب کنی ــه جل ــه چــراغ راهنمــای تغذی ــردم را ب توجــه م
ــش  ــدف کاه ــا ه ــه ب ــای تغذی ــراغ راهنم ــه وی، چ ــه گفت ب
اســتفاده از شــکر، نمــک و چربــی در محصــوالت غذایــی، مورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد و ایــن انتخــاب را بــه مــردم مــی دهد 
کــه بــر اســاس ذائقــه و نیــاز جســمانی، از محصــوالت غذایــی 

اســتفاده کننــد.

دکتــر باقــر الریجانــی در نشســت تخصصــی چاقی و سیاســت 
هــای کان ملــی و جهانــی کــه روز گذشــته بــا حضــور اســتاد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــد برگ ــزار ش ــد برگ ــگاه اوکلن دانش
ظرفیــت هــای زیــادی بــرای کاهــش چاقــی در ایــران وجــود 
دارد، افــزود: بایــد ایــن ظرفیــت ها بــه مجامــع سیاســتگذار دنیا 
معرفــی شــود تــا برنامــه ریــزی مناســبی بــرای کاهــش چاقــی 

در کشــور و منطقــه صــورت گیــرد.
وی بــا معرفــی آقــای بویــد اســتاد تغذیــه جمعیــت و بهداشــت 
جهانــی در دانشــگاه اوکلنــد گفــت: ایشــان بــا دیــدن گــزارش 
ایــران، وضعیــت کشــور را خــوب ارزیابــی کردنــد و الزم اســت 
ــرل  ــرای کنت ــه در کشــور ب ــی ک ــا و کارهای ــت ه ســایر ظرفی

چاقــی انجــام شــده معرفــی شــود.
نایــب رئیــس کمیتــه ملــی بیمــاری هــای غیرواگیــر بــا اشــاره 
بــه افزایش میــزان چاقــی در کشــورهای خاورمیانــه، ادامــه داد: 
ایــن میــزان اصــوال بــه میــزان درآمــد کشــورها بســتگی دارد 
و بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت شــود کــه علــت مــرگ و میرهــا 
در منطقــه از بیمــاری هــای واگیــر بــه ســمت بیمــاری هــای 
ــزان مــرگ  ــر و عوامــل خطــر آن حرکــت کــرده و می غیرواگی

ناشــی از ایــن بیمــاری هــا رو بــه افزایــش اســت.
وی، رفتارهــای غلــط تغذیــه ای و کمبــود فعالیــت فیزیکــی را 
ــی  ــت: چاق ــرد و گف ــر ک ــه ذک ــی در منطق ــل عمــده چاق از عل
ــه بیمــاری  ــر از جمل علــت بســیاری از بیمــاری هــای غیرواگی
ــه تاثیــری  هــای قلبــی و عروقــی و دیابــت اســت و باتوجــه ب
کــه در میــزان مــرگ و میــر افــراد دارد بایــد بــه آن توجــه ویــژه 

ــود. ای ش
ــرای  ــی ب ــه چاق ــی ک ــه هــای باالی ــان هزین ــا بی ــی ب الریجان
نظــام ســامت ایجــاد مــی کنــد، خاطرنشــان کــرد: بــه رغــم 
ــرای  ــه ب ــه خاورمیان ــتگذاری در منطق ــود، سیاس ــواهد موج ش
ــگاه سیســتماتیک  ــا ن ــد ب ــی نیســت و بای ــی کاف ــرل چاق کنت
ــا  ــن و ب ــی تدوی ــرای چاق ــی ب ــه اســتراتژیک جهان ــک برنام ی

ــرا شــود. ــا اج ــا و بخــش ه ــت ه ــی دول ــکاری تمام هم
وی اظهــار داشــت: چاقــی در اثــر ترکیبــی از عوامــل شــخصی 

و محیطــی ایجــاد مــی شــود و باتوجــه بــه اینکــه ایــن عوامــل 
محیطی نظیــر عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، روانشــناختی و ... 
در بخــش هــای مختلــف مدیریــت مــی شــود، بــرای کنتــرل 
چاقــی ضــروری اســت تمــام بخــش هــا در یــک دولــت بــا هم 

همــکاری داشــته باشــند.
ــت:  ــر گف ــاری هــای غیرواگی ــی بیم ــه مل ــس کمیت ــب رئی نای
نظــام ســامت بســیاری از کشــورهای منطقــه بــرای خدمــات 
درمانــی و بیمــاری هــای حــاد شــکل گرفتــه و عمــده هزینــه 
ــه کار مــی رود و  ــرای خدمــات درمانــی ب هــای ایــن بخــش ب
بــه خدمــات پیشــگیری و بهداشــتی کمتــر توجــه مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اکثــر کشــورهای منطقــه خدمــات 
ــات  ــرای خدم ــا ب ــراد تنه ــدارد و اف ــی وجــود ن ــت از چاق مراقب
ــد  ــی کنن ــه م ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــه ب ــطح دو و س س
گفــت: سیاســتگذاری هــای مرتبــط بــا چاقــی نیــز مبتنــی بــر 
ــتمیک در  ــتگذاری سیس ــت و سیاس ــخصی اس ــات ش مداخ
هیــچ یــک از کشــورهای منطقــه صــورت نگرفتــه و همچنیــن 
ــده  ــرآوری ش ــای ف ــه نســبت غذاه ــبزیجات ب ــا و س ــوه ه می
ــوص در  ــن خص ــی در ای ــررات کاف ــتند و مق ــر هس ــران ت گ

ــه وضــع نشــده اســت. منطق

الریجانــی بــر لــزوم ایجــاد سیســتم هــای نظــارت بــر اجــرای 
سیاســت هــای مرتبــط بــا بیمــاری هــای غیرواگیــر و چاقــی و 
بودجــه ریــزی مناســب در ایــن خصــوص تاکیــد کــرد و افــزود: 
سیاســتگذاری چندجانبه بــرای تدویــن اقدامات مناســب، تامین 
زیرســاخت هــای مناســب و حمایــت دولــت هــا از برنامــه های 
ــن  ــرل ای ــرای کنت ــه ب ــی اســت ک ــی از عوامل ــا چاق ــط ب مرتب

مشــکل ضــروری اســت.
وی بــه تدویــن ســند ملــی بیمــاری هــای غیرواگیــر در ایــران 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســند مــورد حمایــت رئیــس جمهــور 
ــی  کشــور و ســایر مســئولین مــی باشــد و برنامــه هــای مدون
ــن شــده  ــن ســند تدوی ــل ای ــی در ذی ــرل چاق ــرای کنت هــم ب

اســت.
ــه  ــر ب ــای غیرواگی ــاری ه ــی بیم ــه مل ــس کمیت ــب رئی نای
ــرل  ــرای کنت ــای وزارت بهداشــت ب ــه ه ــا و برنام سیاســت ه
ــتم  ــازی سیس ــرای توانمندس ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــی اش چاق
مراقبــت و پیشــگیری ضــروری اســت مراقبــت هــای مرتبــط 
بــا چاقــی بــه نظــام آمــوزش علــوم پزشــکی کشــور وارد شــود 
و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بســتر خوبــی بــرای پیشــبرد 

ــدف هســتند. ــن ه ای
ــه  ــر اینکــه عــدم موفقیــت در عمــل ب ــد ب ــا تاکی ــی ب الریجان
ــی را  ــادی مهم ــب اقتص ــی عواق ــرل چاق ــرای کنت ــع ب موق
ــه  ــه خاورمیان ــزود: منطق ــد داشــت اف ــی خواه ــه در پ در منطق
ــدون شــک  ــا اســت و ب ــا جمعیــت جــوان در دنی ــه ای ب منطق
ــرای کنتــرل چاقــی در ایــن قشــر فکــر و عمــل نشــود  اگــر ب

ــراه دارد. ــه هم ــی را ب ــل جبران ــب غیرقاب عواق
وی تاکیــد کــرد: عــاوه بــر هزینــه هــای چشــمگیر بهداشــتی 
و درمانــی کــه چاقــی بــه همــراه دارد، عــوارض و بیمــاری های 
ناشــی از آن موجــب کاهــش نیــروی کار در منطقــه و همچنین 
ــت را  ــط زیس ــه محی ــیب ب ــی و آس ــع طبیع ــت مناب ــدر رف ه
فراهــم مــی نمایــد. بنابرایــن الزم اســت دولــت هــا بــا نگاهــی 
سیســتماتیک و بــا پیــروی از اســتراتژی هــای جهانــی برنامــه 

ریــزی مناســبی را بــرای کنتــرل چاقــی داشــته باشــند.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر عنوان کرد؛

چاقی علت بسیاری از بیماری های غیرواگیر در خاورمیانه

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

شرط تولید روغن جامد/ اهمیت چراغ راهنمای تغذیه برای مردم

ســالم تغذیــه 
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ــه  ــن مطالع ــتون در جدیدتری ــس بوس ــگاه تافت ــان دانش محقق
ــی  ــب پ ــر قل ــه و ســامت بهت ــن صبحان ــه بی ــه رابط ــود ب خ
بردنــد. ایــن محققــان عنــوان مــی کننــد افــرادی کــه صبحانــه 
ــی  ــاک در عــروق خون ــر دچــار تشــکیل پ ــد، کمت مــی خورن

شــان مــی شــوند.
ــل  ــواد قاب ــایر م ــیم و س ــی، کلس ــوبات چرب ــا رس ــاک ه پ
ــدگی  ــه ســخت ش ــر ب ــه منج ــتند ک ــروق هس تشــکیل در ع
ــت  ــن حال ــه ای ــوند. ب ــی ش ــی م ــروق خون ــدن ع ــگ ش و تن
»آترواســکلروز« یــا تصلــب شــریان گفتــه مــی شــود. تصلــب 
ــی، ســکته و ســایر  ــه قلب ــه حمل ــد منجــر ب ــی توان شــریان م

ــود. ــکات ش مش
خــوزه پنالــوو، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گوید: 
ــاک در  ــکیل پ ــی تش ــت اصل ــه عل ــوردن صبحان ــا نخ »تنه
ــد در  ــی نیســت. بلکــه دالیــل متعــددی مــی توان عــروق خون

بــروز تصلــب شــریان نقــش داشــته باشــد.«
بــه گفتــه وی، »در بســیاری از افــراد، حــذف وعــده صبحانــه 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد اســت. ب ــادات ب ــه ع بخشــی از مجموع
ــای  ــده ه ــتر در وع ــوردن بیش ــه خ ــل ب ــراد تمای ــن اف ای

ــد.« ــدی دارن بع
پنالــوو در ادامــه تاکیــد مــی کنــد: »در راس تمامــی ایــن دالیل، 
حــذف وعــده صبحانــه ممکــن اســت دارای تاثیــرات منفــی بر 
ــون و انســولین  ــتها، قندخ ــده اش ــم کنن ــای تنظی ــون ه هورم
باشــد.« مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد افــراد عاشــق خــوردن 
صبحانــه، کمتــر چــاق بــوده یــا مبتــا بــه دیابــت یــا بیمــاری 

قلبــی هســتند.
ایــن مطالعــه شــامل بیــش از 4000 فــرد بزرگســال 40 تــا 45 
ســاله از اســپانیا بــود. 3 درصــد ایــن افــراد هیچوقــت صبحانــه 
ــه  ــه طورمنظــم صبحان ــد درحالیکــه 2۷ درصــد ب نمــی خوردن

مفصــل مــی خوردنــد.
ــه  ــرادی ک ــد در حــدود ۷5 درصــد اف ــان مشــاهده کردن محقق
ــد دچــار تشــکیل پــاک در  ــه نمــی خوردن هیچوقــت صبحان
عــروق شــان شــده بودنــد، در حالیکــه 5۷ درصــد افــرادی کــه 
صبحانــه مفصــل مــی خوردنــد، دچــار گرفتگــی عــروق شــدند.

محققــان دریافتنــد طرفــداران خــوردن صبحانــه از لحاظ شــیوه 
هــای دیگــر زندگــی هــم ســالم تــر بودنــد. بــه عنــوان مثــال، 
آنهــا میــوه و ســبزیجات، غــذای دریایــی و گوشــت کــم چــرب 
بیشــتری مــی خوردنــد. همچنیــن کمتــر چــاق یــا مبتــا بــه 

فشــارخون بــاال، دیابــت یــا میــزان کلســترول ناســالم بودنــد.

حذف وعده صبحانه با افزایش ریسک بیماری 
قلبی مرتبط است

محققان می گویند؛

فواید تغذیه با شیر مادر 
برای دندان های کودک

حـال تحقیق اخیر نشـان داده اسـت که تغذیه با شـیر مادر بـرای دندان 
های نوزاد مفید اسـت.

طبــق اعــام انجمــن دنــدان آمریــکا، کودکانــی کــه در طــول شــش 
مــاه اول زندگــی شــان فقــط با شــیر مــادر تغذیه شــده انــد در مقایســه 
بــا نوزادانــی کــه بــرای مــدت زمــان کوتــاه تــری شــیر مــادر خــورده 
یــا بــا شیشــه شــیر غــذا خــورده انــد، کمتــر دچــار مشــکات مربــوط 

بــه ناهماهنگــی دنــدان هــا مــی شــوند.
ــه  ــی شــود ب ــه م ــن انجمــن ارائ ــه توســط ای ــات بیشــتری ک اطاع

ــر اســت: ــرح زی ش
- تغذیــه بــا شــیر مــادر بــه ایجــاد قــدرت گازگرفتگــی نــوزاد کمــک 

مــی کنــد.
- بــه محض شــروع رشــد دنــدان هــای نــوزاد، الزم نیســت شــیردهی 

ــود. متوقف ش
ــا شــیر مــادر ریســک ناشــی از پوســیدگی دنــدان هــا بــه  - تغذیــه ب

دلیــل تغذیــه بــا شیشــه شــیر را کاهــش مــی دهــد.
- نوزادانــی هــم کــه بــا شــیر مــادر تغذیــه مــی شــوند در معــرض کرم 
خوردگــی دنــدان هســتند از اینــرو بایــد لثــه و دنــدان هــای آنهــا بعــد 
از شــیرخوردن بــا یــک دســتمال پــاک و تمیــز شــود. بــا ظهــور اولیــن 

دنــدان نــوزاد، از مســواک مخصــوص اســتفاده شــود.

ــو  ــامی در گفتگ ــدی احتش ــر مه دکت
بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص تغذیه 
مناســب  کــودکان و نوجوانــان اظهــار 
ــر در  ــل تغیی ــه دلی ــروزه ب ــرد: ام ک
ــود  شــیوه زندگــی مصــرف فســف ف
هــا و غذاهــای آمــاده در جامعــه 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. مصــرف 
فســت فودهــا در ســنین کودکــی 
ــی؛  ــش چاق ــبب افزای ــی س و نوجوان
ــن  ــای مزم ــاری ه ــروز بیم ــث ب باع
ــت ، بیمــاری هــای قلبــی  مثــل دیاب
و عروقــی و حتــی بعضــی از ســرطان 
هــا شــود بنابرایــن پیشــگیری و ارائــه 

ــروز  ــدودی از ب ــا ح ــد ت ــی توان ــالم م ــی س ــوی غذای الگ
ــد. ــری کن ــن جلوگی ــای مزم ــاری ه بیم

ــی  ــاده، مــواد غذای ــود و غذاهــای آم ــزود: فســت ف وی اف
پرچــرب و پرکالــری هســتند کــه بــه دلیــل طعــم و مــزه 
خوشــایندی کــه دارنــد معمــوال کــودکان بیشــتر ترجیــح 

مــی دهنــد کــه از ایــن مــواد غذایــی اســتفاده کننــد.
ــه  ــواده هــا ب ــح کــرد: خان ــه تصری ــن متخصــص تغذی ای
خصــوص مادرهــا مــی تواننــد از جایگزیــن هــای غذایــی 
ســالم تــری اســتفاده کننــد و غذاهایــی ماننــد ســاندویچ 
ــه  ــراوان ب ــاالد ف ــبزیجات و س ــا س ــک ب ــی و کتل خانگ

ــد. ــود بدهن ــودکان خ ک
ــه جــای  ــد ب ــواده هــا مــی توانن احتشــامی ادامــه داد: خان
چیپــس و تنقــات ایــن چنینی؛کــودکان و نوجوانــان را به 
مصــرف آجیــل هــا و میــوه هــای خشــک ترغیــب کننــد 
کــه تــا حــد زیــادی مــی توانــد مــواد مــورد نیــاز بدنشــان 
را تامیــن کنــد کــه عــاوه بــر کالــری و اســیدهای آمینــه 
ــم و  ــد روی،منیزی ــوادی مانن ــد م ــان می توان ــورد نیازش م

کلســیم را نیــز تامیــن کنــد.
 وی افـزود: در بچـه ها باید تغییـر ذائقه ای صـورت گیرد و 
بـرای اینکار نیاز اسـت مـزه ها و طعـم غذاهای سـالم را از 

کودکی و سـنین پاییـن به آنهـا معرفی کنند و سـعی کنند 
بچـه ها به ایـن طعم ها عـادت کنند. دوران کودکی بسـیار 
دوران مهمـی اسـت و الگوی غذایـی در این دوران شـکل 
مـی گیرد. معموال بسـیاری از افـراد الگویی غذایی شـان در 
دوران کودکی شـان شـکل مـی گیـرد و کمتـر تمایـل بـه 

تغییـر آن دارند.
این متخصـص تغذیه در خصوص تاثیر تغذیـه در یادگیری 
افـراد گفت: رشـد سـلول های عصبـی در دوران نـوزادی و 
تا سـن سه سـالگی بیشتری رشـد را خواهد داشـت. تا سن 
سه سـالگی تغذیه مناسـب و سالم می تواند سـبب افزایش 
بهره هوشـی در کودکان شـود.  مـوادی مانند فسـفر، روی 
اسـیدهای چرب امگا3 کـه اغلب در غذاهـای دریایی وجود 
دارد میتوانـد اتبـه رشـد سـلول هـای مغـزی در کـودکان 

کمـک کند.
وی در آخـر افـزود: بـرای اینکه کـودکان بتوانند به سـطح 
هوشـی باالیی برسـند می بایسـت از آجیل هـا، مغزیجات، 
میـوه ها اسـتفاده کنند و همچنیـن مصرف منظـم و مداوم 
لبنیـات در برنامـه ی غذایی شـان باشـند و از نمـک یددار  
نیـز اسـتفاده کننـد زیـرا تحقیقـات نشـان داده اسـت اگـر 
میـزان مصرف یـد در کودکان پایین باشـد مـی تواند باعث 

کاهش بهـره هوشـی در کودکان شـود.

یک متخصص تغذیه؛

تغییر ذائقه غذایی باید از کودکی انجام شود

ســالم تغذیــه 

http://mehrnews.com


درمــــان

حوزه درمان همواره به خاطر هزینه هایی که 
بابت تامین سالمت بیماران صرف می شود، از 
اهمیت زیادی برخوردار است. شاید بیشترین 
ای  جامعه  هر  در  سالمت  حوزه  های  هزینه 
مربوط به بخش درمان است و کشور ما نیز از این 

نیست. مستثنی  قاعده 
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ن مـــــــا ر د

ــب کــه ۸4  ــن مطل ــوان ای ــا عن ــر بهداشــت، ب ــام وزی ــم مق قائ
ــورت  ــی ص ــای دولت ــتان ه ــا در بیمارس ــتری ه ــد بس درص
می گیــرد، گفــت: از هموطنــان خواهــش می کنــم اگــر 
اســتطاعت مالــی دارنــد بــه بیمارســتان های خصوصــی برونــد. 
ــنجی های  ــی نظرس ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر حریرچ دکت
ــرح تحــول ســامت  ــردم از ط ــده ۸5 درصــد م ــل آم ــه عم ب
رضایــت داشــتند، افــزود: نشــریه انگلیســی گاردیــن دو هفتــه 
پیــش تعجــب کــرده بــود کــه چــرا  دکتــر روحانــی در موقــع 
ــر  ــی خــود را ب ــن انتخابات ــات ریاســت جمهــوری، کمپی انتخاب
ــز  ــام متمرک ــر روی برج ــته و ب طــرح تحــول ســامت نگذاش

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ابتــدای ســال ۹5، 1.55 تخــت بــه ازای 
هــر 10 هــزار نفــر داشــتیم، افــزود: در ســال ۹5، ۸20 میلیــون 
ــتم  ــه سیس ــی ب ــزار ایران ــون و ۷00 ه ــت ۷۹ میلی ــار جمعی ب
بهداشــت و درمــان مراجعــه کردنــد و حــدود 10 میلیــون و 100 

هــزار مــورد بســتری داشــتیم.
ــق  ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش ــام وزی ــم مق قائ
ــم  ــکی ک ــات پزش ــا از خدم ــردم م ــا م ــتانداردهای روز دنی اس
ــا نســبت  ــای م ــرد: تخت ه ــوان ک ــد، عن ــرداری می کنن بهره ب
ــورد  ــای م ــک ســوم تخت ه ــدود ی ــه کشــورهای مشــابه ح ب

ــت. ــاز اس نی
حریرچــی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر 10 هــزار نفــر 4.۸ نفــر 
متخصــص داریــم کــه کــف مقبــول آن 15 نفــر اســت، بیــان 
کــرد: در دهــه ۶0 در کشــور شــاهد حضــور پزشــکان هنــدی، 

بنگادشــی بودیــم.
قائـم مقام وزیر بهداشـت بـا اشـاره به اینکه پزشـک خانـواده از 
سـال ۸4 در روسـتاها اجرایی شـد، گفت: ۹5 درصد بیمـاران زیر 

۶ سـاعت در اورژانـس تعیین تکلیف می شـوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال۹3 و ۹4 هموطنــان مــا 2.25 

ــار  ــد، اظه ــه کردن ــواده مراجع ــی و خان ــه پزشــک عموم ــار ب ب
کــرد: بایــد زیرســاخت های الزم را بــرای اســتقرار نظــام 
ــم،  ــاد کنی ــک را ایج ــک و کلینی ــتر الکترونی ــد بس ــاع مانن ارج
لــذا در طــول چنــد ســالی کــه از طــرح تحــول می گــذرد، ۶5۸ 

ــم. ــدازی کرده ای ــور راه ان ــهر کش ــژه در 3۸5 ش ــک وی کلینی
ــد در 224  ــب جدی ــزار و24۹ مط ــرد: 4 ه ــه ک ــی اضاف حریرچ
کلینیــک ویــژه ســاخته شــده اســت. همچنیــن در 12۸ شــهر 
منطقــه محــروم از طریــق اســتیجاری 2 هــزار و430 مطــب بــا 

تعرفــه دولتــی تاســیس شــد.
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه حداقــل تعــداد 
ــر  ــزار نف ــه ازای 10 ه ــت ب ــدود 2.۶ تخ ــه ح ــد ب ــا بای تخت ه
برســد، افــزود: افــراد فقیــر و کــم بضاعــت در ایــن چهار ســال و 

ــار بســتری شــده اند. در بخــش دولتــی 2۶ میلیــون ب
حریرچــی افــزود: بــه رغــم آمــار بســیار بــاال از ســرویس دهــی 
بــه بیمــاران، بــه هیــچ وجــه از خدماتــی کــه بــه مــردم ارائــه 
می شــود راضــی نیســتیم، زیــرا بــا خدمــات رســانی مناســب در 

شــان مــردم بــزرگ ایــران هنــوز فاصلــه داریــم.
وی گفــت: ۷۷.4  درصــد مــوارد بســتری در ســه ســال اخیــر در 

ــوده اســت. بیمارســتان های دولتــی ب
حریرچــی ادامــه داد: وزارت بهداشــت بــا کمبــود نیــروی 
متخصــص روبــرو اســت؛ زیــرا فــارغ التحصیــان دانشــگاهی 
ــرح  ــب ط ــن وزارت در قال ــت ای ــال در خدم ــا دو س ــا تنه م

ــتند. ــاری هس اجب
معــاون کل وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه پراکندگــی 
ــد  ــزود: 43 درص ــور اف ــطح کش ــی در س ــته های تخصص رش
رشــته های تخصصــی مــا در تهــران هســتند و حــدود ۶0 
درصــد آنهــا در تهــران و پنــج کان شــهر دیگــر کشــور حضــور 

ــد. دارن
حریرچــی ادامــه داد: بایــد امکانــات زندگــی در شــهرهای 

محــروم را فراهــم کنیــم . تشــویق پزشــکان بــه مهاجــرت بــه 
مناطــق محــروم بــا محرومیــت زدایــی و ایجاد شــرایط زیســت 
مناســب می توانــد راهــکار مناســبی بــرای حضــور پزشــکان در 

ایــن مناطــق باشــد.
وی تصریــح کــرد: مــا حــدود 5۹00 متخصــص در حــال 
فعالیــت در مناطــق محــروم داریــم. بیمــاران فکــر میکننــد کــه 
ــا مراجعــه بــه کانشــهرها بهتــر درمــان میشــوند؛ امــا بایــد  ب
ــک  ــا تاســیس کلینی ــتانهای کوچــک ب ــه در شهرس ــد ک بدانن
ــوند. ــان ش ــاال درم ــت ب ــا کیفی ــد ب ــای تخصصــی می توانن ه

معــاون کل وزارت بهداشــت افــزود: یــک ســوم بیمــاران 
روســتایی از نظــام مراجعــات اســتفاده نمی کننــد. در بیمارســتان 
ــه تشــخیص  ــه ب ــی ک ــاع های ــی 100 درصــد ارج ــای دولت ه
ــورت  ــتان ص ــئولیت بیمارس ــا مس ــد، ب ــج باش ــک معال پزش

می گیــرد.
ــا  ــتری ه ــد بس ــروز ۸4 درص ــرد: ام ــان ک ــی خاطرنش حریرچ
در بیمارســتان هــای دولتــی صــورت می گیــرد و مــن از 
ــد  ــی دارن ــتطاعت مال ــر اس ــم اگ ــش می کن ــان خواه هنوطن
ــر ایــن  ــد و در غی ــه بیمارســتان های خصوصــی مراجعــه کنن ب

ــد. ــی برون ــای دولت ــتان ه ــه بیمارس ــورت ب ص

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد؛

افراد پولدار به بیمارستان های خصوصی بروند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

حذف کامل رابطه مالی پزشک و 
بیمار ممکن نیست

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه حــذف کامــل رابطــه مالــی 
میــان پزشــک و بیمــار امــکان پذیــر نیســت، گفــت: بیمــه هــا از توانمنــدی الزم بــرای ارائــه همه 

خدمــات درمانــی بــه بیمــاران برخــوردار نیســتند. 
محمــد نعیــم امینــی فــرد در خصــوص اظهــارات معــاون نظــارت ســازمان نظــام پزشــکی مبنــی 
برضــرورت حــذف رابطــه مالــی پزشــک و بیمــار، اظهارداشــت: حــذف کامــل رابطــه مالــی میــان 
پزشــک و بیمــار یــک مســئله آرمانــی اســت، در تمامــی سیســتم های پیشــرفته پزشــک بــا بیمار 

رابطــه مالــی نــدارد؛ امــا ایــن موضــوع منــوط بــه ایــن اســت کــه سیســتم هــای بیمــه ای بــه 
لحــاظ شــکلی و محتوایــی فراگیــر باشــند.

ــردم تحــت  ــه لحــاظ شــکلی درحــال حاضــر بیــش از ۹0 درصــد م ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
پوشــش بیمــه قــرار دارنــد، افــزود: امــا بــه دلیــل عــدم توانمنــدی بیمــه هــا و وجــود مشــکات 
ســاختاری در آنهــا نمــی تــوان ازبیمــه هــا در ایــن خصــوص انتظــاری داشــت، زیــرا راهنماهــای 
ــد نیســتند؛  ــز توانمن ــی نی ــه لحــاظ مال ــرار نداشــته و ب ــار بیمــه هــا ق ــد نظــر در اختی ــی م بالین

بنابرایــن بســیاری از خدمــات را بیمــه هــا نمــی تواننــد پوشــش دهنــد.
امینــی فــرد تصریــح کــرد: در هیــچ نقطــه ای از دنیــا بیمــه ها همــه خدمــات را بــه یکبــاره تحت 
پوشــش قــرار نمــی دهــد، امــا مــی تــوان تعــدادی از خدمــات اساســی و پایــه را تحــت پوشــش 
بیمــه قــرار داد، تــا بیمــه هــا نیــز بتواننــد براســاس سیســتم ارجــاع و اجــرای راهنماهــای بالینــی 
خدمــات درمانــی را پوشــش دهنــد؛ همچنیــن حذف فرانشــیز درسیســتم بیمــه یعنی جلوگیــری از 
پرداخــت بیمــار بــه طــور کامــل، بــه طــور طبیعــی منجــر بــه افزایــش نیازهــای القایی می شــود؛ 

یعنــی افزایــش بارالقایــی درمســیر ضربــه بــه اقتصــاد ســامت  بــه وجــود مــی آیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  بــه شــکل محتوایــی در سیســتم بیمــه ای بــرای حــذف کامــل رابطــه 
مالــی میــان پزشــک و بیمــار بایــد توجــه کــرد، گفــت: بیمــه هــا بایــد از توانمنــدی الزم مالــی 
برخــوردار بــوده و براســاس سیســتم ارجــاع خریــد خدمــت کننــد، ضمــن اینکــه عــدم حمایــت 
از بخــش خصوصــی در طــرح تحــول ســامت بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن طــرح بایــد تمــام 
ــه  ــن طــرح درشــرایطی کــه مشــکات بســیاری در ارای مشــکات را یکجــا پوشــش دهــد؛  ای
ــا اســتفاده از برخــی مجوزهــای  ــود ب خدمــات بهداشــتی و درمانــی در سیســتم دولتــی حاکــم ب

قانونــی تدویــن شــد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس افــزود: تــا زمانــی کــه بــه قیمت تمــام شــده توجه 
نشــود، سیســتم خصوصــی نمــی توانــد بــه طــور کامــل بــه بخــش درمــان خدمــات ارائــه دهــد، 
بنابرایــن تــا زمانــی کــه ایــن مشــکات حــل نشــود، طــرح مســائل فقــط درحــد شــعار باقــی می 

مانــد، ضمــن اینکــه طــرح تحــول ســامت در حــذف زیرمیــزی نیــز موفــق عمــل کــرد.
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ن مـــــــا ر د

دبیـر اجرایی یازدهمین کنگره سـالیانه انجمن روماتولـوژی ایران، گفت: بیمـاری آرتریت روماتوئید 
شـیوع باالیـی دارد و حداقل از هـر 1000 نفر 5 نفـر در جامعه مبتا به این عارضه هسـتند. 

دکتــر محســن ســروش افــزود: مخاطبیــن اصلــی ایــن کنگــره در درجــه اول همــکاران فــوق 
تخصــص روماتولــوژی و ســایر تخصــص هــای داخلــی، پزشــکان عمومــی، پزشــکان طــب 
ورزشــی و طــب فیزیکــی و دکتــرای داروســاز هســتند و محورهــای مــورد بحــث ایــن کنگــره 
بــه طورکلــی در مــورد بیمــاری هــای روماتولــوژی اســت کــه شــامل بیمــاری هــای آرتریــت 

روماتوئیــد، لوپــوس، بیمــاری بهجــت، پوکــی اســتخوان و بیمــاری آرتــروز اســت.
ــای  ــاری ه ــه بیم ــاص دارد ب ــره اختص ــن کنگ ــای ای ــمپوزیوم ه ــی از س ــه داد: یک وی ادام
ــن  ــه ای ــم در کنگــره امســال ک ــی داری ــک بخــش جانب ــودکان و ی ــال و ک ــوژی در اطف روماتول
بخــش مربــوط بــه آمــوزش بیمــاری پوکــی اســتخوان بــرای آگاهــی مــردم برگــزار مــی شــود.

ســروش گفــت: در ایــن کنگــره ۹ ســمپوزیوم داریــم کــه مباحــث مختلفــی از بیمــاری هــا و نیــاز 
جامعــه روماتولــوژی و کشــور را بــه صــورت علمــی ارائــه خواهیــم داد.

دبیــر انجمــن روماتولــوژی ایــران، هــدف از برگــزاری ایــن کنگــره را گردهمایــی همــکاران 
ــرای تمامــی  ــی ب ــن دســتاوردهای علمــی و عمل ــه آخری ــوژی و ارائ ــوق تخصــص روماتول ف
ــر  ــی و غی ــته التهاب ــه دو دس ــوژی ب ــای روماتول ــاری ه ــزود: بیم ــمرد و اف ــکاران برش هم
ــا لفــظ روماتیســم شــناخته مــی  ــی ب التهابــی تقســیم مــی شــوند کــه بیمــاری هــای التهاب
شــوند مثــل بیمــاری آرتریــت روماتوئیــد کــه شــایع تریــن ایــن بیمــاری هــا در کشــور اســت 
و شــامل تــورم و التهــاب در مفاصــل مــی شــود و بخــش دیگــر بیمــاری هــا، بیمــاری هــای 
غیــر التهابــی یــا مکانیکــی اســت و معــروف تریــن و شــایع تریــن ایــن بیمــاری هــا آرتــروز 
ــی  ــیوع آن خیل ــتند و ش ــر هس ــاری درگی ــن بیم ــا ای ــه ب ــی از جامع ــه بخــش بزرگ اســت ک

ــی اســت. بیشــتر از بیمــاری هــای التهاب
وی در مــورد شــیوع بــاالی بیمــاری هــای التهابــی، اظهارداشــت: بیمــاری آرتریــت 
روماتوئیــد شــیوع باالیــی دارد و حداقــل از هــر 1000 نفــر 5 نفــر در جامعــه مبتــا بــه ایــن 
بیمــاری هســتند و ایــن افــراد زمانــی مبتــا مــی شــوند کــه زمینــه ژنتیکــی داشــته باشــند 
و مســئله ژنتیــک بــه ایــن معنــی نیســت کــه اگــر پــدر یــا مــادر مبتــا باشــند حتمــا فــرد 

ــه در  ــک ژن نهفت ــه ی ــوم اســت ک ــن مفه ــه ای ــی ب ــه ژنتیک ــه زمین ــود بلک ــی ش ــار م گرفت
ــت در  ــچ وق ــن اســت هی ــد و ممک ــی کن ــا م ــه ابت ــرد را مســتعد ب ــه ف ــود دارد ک ــرد وج ف
طــول زندگــی فــرد اتفــاق نیافتــد ولــی ممکــن اســت در یــک شــرایط خــاص بــه خصــوص 
اســترس هــای روحــی کــه خیلــی هــم شــایع اســت یــا در اثــر یــک عفونــت یــا تمــاس بــا 
مــواد شــیمیایی یــا مــواد غذایــی، ژن نهفتــه بیمــاری ظهــور کنــد و ســن خاصــی هــم نــدارد 
ممکــن اســت از بــدو تولــد فــرد مبتــا شــود یــا در ســنین بیــن ۷0 تــا ۸0 ســالگی مبتــا بــه 

ــن بیمــاری شــود. ای
ســروش اظهــار داشــت: اینگونــه از بیمــاری هــا عمومــا خانــم هــا را درگیــر مــی کنــد و آرتریــت 
روماتوئیــد 2 تــا 3 برابــر در خانــم هــا بیشــتر از مــردان دیــده مــی شــود و ســن درگیــری حــدود 

میانســالی اســت امــا هــم افــراد جــوان و هــم افــراد مســن مــی تواننــد بــه آن مبتــا شــوند.

دبیر انجمن روماتولوژی ایران مطرح کرد؛

شیوع باالی »آرتریت روماتوئید« در خانم ها

عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس بـا بیـان اینکه 
زیرسـاخت ها برای ایجاد شـبکه ملی سـامت درکشـور آماده 
نیسـت، گفت: تجمیع بیمه ها و بـه دنبال آن اسـتفاده از کارت 

سـامت در رفـع مشـکات بیمه ای موثر اسـت. 
عباســعلی پوربافرانــی بــا اشــاره به صحبــت های ســخنگوی 
ــون  ــاره اینکــه در حــال حاضــر ۸1 میلی وزارت بهداشــت درب
ــا توجــه  ــرار دارد، افــزود: ب دفترچــه بیمــه در دســت مــردم ق
بــه اینکــه ۸1 میلیــون دفترچــه بیمــه در دســت مــردم بــوده و 
از طرفــی ۷ میلیــون نفــر هــم همچنــان فاقــد پوشــش بیمــه 
هســتند، یعنــی اینکــه خدمــات بیمــه ای بــرای همــه مــردم 

بــه شــکل یکســان ارائــه نمــی شــود.

ــر  ــال حاض ــه ای در ح ــانی بیم ــه همپوش ــان اینک ــا بی وی ب
بســیار زیــاد اســت، ادامــه داد: برخــی افــراد از چندیــن دفترچه 
ــکاری را  ــد راه ــا بای ــد، ام ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــه درمان بیم
ــه  ــان بیم ــا را می ــانی ه ــوان همپوش ــه بت ــت ک در نظــر گرف
ــلح و  ــای مس ــی، نیروه ــن اجتماع ــی، تامی ــات درمان خدم
صنــدوق هــای بیمــه ای دیگــر مرتفــع کــرد امــا تاکنــون این 
ضعــف در سیســتم بیمــه ای و حــوزه ســامت مرتفــع نشــده 
اســت، زیــرا هــم اکنــون زیرســاخت شــبکه ملــی ســامت به 

طــور کامــل آمــاده نیســت.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــی  ــت الکترونیک ــتفاده از ظرفی ــامت و اس ــی س ــبکه مل ش
ــم از  ــه طورحت ــامت ب ــای س ــده ه ــکیل پرون ــدن درتش ش
ــه  ــن اینک ــد، ضم ــی کن ــری م ــه ای جلوگی ــانی بیم همپوش
تجمیــع بیمــه هــا و بــه دنبــال آن اســتفاده از کارت ســامت 
ــا  ــن ت ــر اســت، بنابرای ــز در رفــع مشــکات بیمــه ای موث نی
ــوان  ــی ت ــود، نم ــی نش ــوردی اجرای ــن م ــه چنی ــی ک زمان
راهــکاری را بــرای جلوگیــری از همپوشــانی در نظــر گرفــت.

ــه  ــات ارای ــوع خدم ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب پوربافران
شــده از ســوی هــر ســازمان بیمــه گــری متفــاوت اســت، 
گفــت: افــراد درچنیــن شــرایطی بــه دنبــال آن هســتند کــه 
ــری  ــات بهت ــوع دفترچــه از خدم ــل دو ن بااســتفاده از حداق
ــال  ــفانه درح ــوند، متاس ــوردار ش ــامت برخ ــوزه س در ح

حاضــر بــا شــرایط نامناســب در حــوزه بیمــه مواجــه 
هســتیم، بیمــه هــا بــه شــدت بــه حــوزه ســامت بدهــکار 
هســتند کــه ایــن موضــوع تاثیــر بســیاری درارایــه خدمــات 

ــردم دارد. ــه م ب
وی بــا بیــان اینکــه داروخانــه هــا در تامیــن داروی مــورد نیــاز 
بیمــاران در شــرایط فعلــی با مشــکل مواجــه هســتند، تصریح 
ــرایط  ــن ش ــه ای ــبت ب ــور نس ــازان کش ــه داروس ــرد: جامع ک
ــن  ــتند، بنابرای ــرض هس ــا معت ــه ه ــی بیم ــش بده و افزای
امیدواریــم بــا ایجــاد زیرســاخت الکترونیــک و تجمیــع منابــع 
ــرد،  ــری ک ــه ای جلوگی ــانی بیم ــوان از همپوش ــا بت ــه ه بیم
یعنــی بــا اختصــاص یــک دفترچــه بیمــه همــه نــوع خدمات 

ــه داد. ــه مــردم ارای بیمــه ای را ب
ــدم  ــددی در ع ــکات متع ــه مش ــان اینک ــا بی ــی ب پوربافران
ــور  ــه ای در کش ــای بیم ــدوق ه ــت صن ــاماندهی وضعی س
وجــود دارد، گفــت: دســتورالعمل هــا و قوانیــن در ایــن 
ــج  ــی ک ــه برخ ــن اینک ــود، ضم ــاح ش ــد اص ــوص بای خص
ــز  ــن نی ــرای قوانی ــا در اج ــلیقه ه ــال س ــا و اعم ــلیقگی ه س

ــش دارد. ــه ای نق ــکات بیم ــع مش ــع در رف ــاد مان درایج
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا تاکیــد بــر 
ــور  ــه ای در کش ــانی بیم ــد همپوش ــش از 5 درص ــه بی اینک
وجــود دارد، افــزود: بــی توجهــی بــه رفــع همپوشــانی هــا بــه 

هــدر رفــت منابــع کمــک مــی کنــد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

۵ درصد بیمه شدگان کشور دو  دفترچه دارند
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ن مـــــــا ر د

یک مقام سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

روند تولید دارو در ایران و
 نظارت بر بازار دارویی کشور

قائــم مقــام اداره کل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر ســازمان غــذا و دارو گفــت: یکــی از راه هایــی کــه 
باعــث اطمینــان مــردم و مســئولین بــه کیفیــت داروی ایرانــی مــی شــود مطلــع شــدن از رویــه فنــی 

تولیــد در کشــور اســت. 
ــا بیــان اینکــه ایــن مســئله نیازمنــد اطــاع رســانی زیــاد و از منظــر هــای  دکتــر مصطفــی کریمــی ب
ــی برخــی از برخــی  ــن حــوزه،  حت ــل کــم کاری در ای ــه دلی ــف اســت، اذعــان کــرد: متاســفانه ب مختل
دولــت مــردان نیــز بــاور درســتی دربــاره کیفیــت دارو هــای ایرانــی نداشــته و اطاعاتشــان  در اینبــاره 

کامــل نیســت.
ــازار طــی مــی  ــه ب ــرای ورو ب ــران و پروســه ای کــه ب ــک دارو در ای ــد ی وی در تشــریح چگونگــی تولی
ــه  ــا رســیدنش ب ــه تولیــد کننــده ت ــه کارخان ــه مــواد اولیــه ب کنــد، تصریــح کــرد: از زمــان ورود محمول
تولیــد انبــوه، مراحــل مختلفــی بــرای اطمینــان بــه ســاخت دارویــی بــا کیفیــت انجــام می شــود کــه گام 
نخســت آن پــس از ورود محمولــه بــه کارخانــه، قرنطینــه و نمونــه بــرداری بــا الصــاق برچســب زرد بــه 

منزلــه تاییــد اســت.
کریمــی افــزود: مرحلــه بعــد، بررســی نمونــه در آزمایشــگاه کنتــرل شــرکت و نصب برچســب ســبز رنگ 

ــر آن محصول اســت. ب
وی، کنتــرل هــای دیگــر را شــامل بررســی هایــی دانســت کــه توســط بازرســان ســازمان غــذا و دارو 
انجــام مــی شــود لــذا تاییــد کیفیــت مــواد اولیــه رســیده بــه کارخانــه از ســوی ایــن بازرســان منــوط بــه  
رویــت بــر چســب ســبز رنــگ و در حقیقــت بــه معنــای اجــازه اســتفاده شــرکت از مــواد اولیــه در تولیدات 

خــود اســت.
کریمــی، توزیــن و ورود مــاده اولیــه بــه خــط تولیــد کارخانــه را مــر حلــه بعــدی پروســه تولیــد عنــوان و 
تاکیــد بــر اینکــه بــر طبــق ضوابــط و مســتندات انجامــش الزامــی اســت بیــان داشــت: کنترلهــای حیــن 
تولیــد یــا بــه عبــارت فنــی تــر IPQC بــرای حصــول اطمینــان از انجــام مراحــل اســتانداردهای کیفــی 
نیــز در ایــن خصــوص اجتنــاب ناپذیــر اســت هــر چنــد خــود شــرکت هــم  قبــل از ورود محصــول بــه 

ســطح عرضــه  بررســیهای مجــدد آزمایشــگاهی را حتمــا بــر آنهــا انجــام مــی دهــد.
وی ادامــه داد: عــاوه بــر خــود شــرکت کــه در مرحلــه ســاخت ســری اول محصــول نمونــه بــرداری و 
آزمایشــگاه هــای الزم را انجــام مــی دهــد؛ ســازمان غــذا و دارو نیــز درقرنطینــه همچنــان و بــه قــوت 
خــود  آزمایشــاتی را لحــاظ مــی نمایــد تــا پــس از صــدور نظــر مثبــت کــه بمنزلــه مجــوز رســمی تلقــی 

مــی شــود محصــول وارد  بــازار شــود.
کریمــی در توضیــح چگونگــی ثبــت محصــول و منبــع محصــول نهایــی گفــت: شــرکت مــی بایســت 
پرونــده ســاخت اولیــن ســری داروی خــود را در بخــش R&D تکمیــل و به بازرســین ســازمان غــذا و دارو 
ارائــه نمایــد در ایــن صــورت و  بــر اســاس فرمــت مشــابه و بیــن المللــیCDT بــا توجــه بــه نــوع مســیر 
بنــدی انتخابــی، حداقــل بیــن 3 تــا 6 مــاه پرونــده را مــورد بررســی هــای دقیــق قــرار داده  و بردرســتی 
آن اذعــان نمایــد الزم بــه ذکــر اســت  ایــن رویــه  در پرونــده هــای مختلــف ممکــن اســت نیازمنــد مدت 

زمانــی بیــن 12، 24 و حتــی 3۶ مــاه باشــد.
قائــم مقــام اداره کل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر  ســازمان غــذا و دارو، فــاز آخــر کار را اســتناد تائیــدی 
تولیــدات انبوهــی برشــمرد کــه شــرکت از ســازمان غــذا و دارو  اخــذش مــی کنــد تــا بتوانــد محصــول را 
 PMQC از چرخعــه توزیــع رســمی وارد بــازار نمایــد کمــا اینکــه بعــداز ورود دارو بــه بــازار هــم مطالعــات

انجــام و پایــدار بــودن کیفیــت آن در بــازار مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.

یک نماینده مجلس مدعی شد؛

ویزیت همزمان چند بیمار
 در مطب با هدف کسب 

درآمد بیشتر
یــک نماینــده مجلــس بــا تاکیــد بــر اختصــاص حداقــل 10 تــا 15 دقیقــه زمــان 
ویزیــت یــک بیمــار در مطــب، گفــت: برخــی پزشــکان بــا ویزیــت همزمــان چند 

بیمــار، بــه دنبــال درآمدزایــی بیشــتر هســتند. 
اصغــر ســلیمی در خصــوص ویزیــت همزمــان چندیــن بیمــار درمطــب 
پزشــکان،گفت: ویزیــت یــک بیمــار بایــد طبــق یــک محــدوده زمانــی قانونــی 
در دنیــا انجــام شــود، افــزود: متاســفانه بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا تعــداد 
پزشــکان محــدود بــوده و نــام برخــی پزشــکان نیــز معروف شــده اســت، بیمــاران 
ــه پزشــکان خاصــی مراجعــه  ــرای پیگیــری درمــان خــود ب ــد ب ســعی مــی کنن
کننــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت بــه دلیــل انبــوه مراجعــه بیمــاران، پزشــکان بــه 

ــد. ــه کنن ــاق معاین ــار را در ات ــن بیم ناچــار چندی
وی افــزود: امــا اگــر بتــوان بحــث پزشــک خانــواده را در کشــور فعــال کــرد، یعنی 
بیمــاران از طریــق پزشــک خانــواده بــه متخصصــان ارجــاع شــوند؛ بــه طورحتــم 
ازدحــام مراجعــه بیمــاران بــه برخــی پزشــکان کاهــش پیــدا مــی کنــد، بنابرایــن 
درایــن شــرایط پزشــک مجبــور نیســت کــه از چندیــن بیمــار همزمــان درمطــب 
پذیرایــی و یــا ویــزت کنــد؛ البتــه بــرای هــر بیمــار بایــد 30 دقیقــه زمــان معاینــه 

درنظرگرفــت.
ســلیمی بــا بیــان اینکــه حداقــل اختصــاص 10 تــا 15 دقیقــه بــرای عینــه بیمــار 
ــان  ــت همزم ــم ویزی ــه طورحت ــرد: ب ــت،تصریح ک ــی اس ــل قبول ــان قاب ــز زم نی
چندیــن بیمــار منجــر بــه ایــن مــی شــود کــه بــرای معاینــه نتــوان زمــان کافــی 

ــت. رادرنظرگرف
وی گفــت: ضمــن اینکــه ورود همزمــان چنــد بیمــار ممکــن اســت شــرایطی رابه 
وجــود آورد کــه بیمــاران نتواننــد نــوع بیمــاری و مســائل خــود را بــه طــور روشــن 
و شــفاف بــا پزشــک مربوطــه مطــرح کننــد؛ بنابرایــن بــه لحــاظ قانونی و شــرعی 

ویزیــت همزمــان چنــد بیمــار خاف اســت.
ــه  ــواده را ب ــد براینکــه وزارت بهداشــت بایداجــرای پزشــک خان ــا تاکی ســلیمی ب
صــورت جــدی پیگیــری و دنبال کنــد، گفــت: یعنی بیمــاران نبایــد بــدون مراجعه 
بــه پزشــک خانــواده درمطب هــای پزشــکان متخصــص حضور پیــدا کننــد، البته 
ایــن اقــدام درمیــان  مــدت تاثیــرات مثبنــی دارد؛ امــا درکوتــاه مــدت تنهــا بایــد 

نظــارت هــا را بــر عملکــرد پزشــکان افزایــش داد.
وی بــا انتقــاد از اینکــه برخــی پزشــکان نیــز بــه دلیــل درآمــد زایــی بیشــتر اقــدام 
بــه ویزیــت همزمــان چندیــن بیمــار مــی کننــد، افــزود: ایــن رویــه نیــز بــه هیــچ 
عنــوان قابــل قبــول نبــوده و بایــد درایــن زمینــه نیــز نظــارت هــا را افزایــش داد.

http://mehrnews.com


صفحه 38 | شماره 12 | دی 96  MEHR NEWSAGENCY

ــر علمــی ششــمین کنگــره جراحــی پاســتیک  دبی
صــورت و راینولــوژی، گفــت: بســیاری از بیمــاری هــا 
اعــم از فشــارخون، ناراحتــی هــای قلبــی، اختــال در 
ــات رانندگــی ریشــه در  ــروز تصادف ــی ب تمرکــز و حت

بیمــاری هــای خــواب دارد. 
دکتــر بابــک ســاعدی اظهارداشــت: ایــن کنگــره بــه 
همــت انجمــن راینولــوژی ایــران در 4 بخــش اصلــی 
برگــزار مــی شــود کــه بخــش نخســت آن در موضوع 
بیمــاری هــای بینــی و ســینوس بــوده کــه طــی چند 

دهــه اخیــر گســترش زیــادی یافتــه اســت.
ــی  ــال جراح ــوزه اعم ــن ح ــروزه در ای ــزود: ام وی اف
ــال  ــا اعم ــئله ت ــن مس ــه و ای ــکپی ورود یافت آندوس
ــت  ــه اس ــترش یافت ــه گس ــده جمجم ــب قاع جراح
لــذا بســیاری از تومورهــای کــه پیــش از ایــن قابلیــت 

ــی  ــه را م ــی جمجم ــرای جراح ــد ب ــا بای ــته و ی ــی نداش جراح
شــکافتیم، از طریــق جراحــی آندوســکوپی قابلیــت انجــام دارد 
ــه  ــار ب ــرای بیم ــری ب ــوارض کمت ــی ع ــن روش جراح ــه ای ک

ــراه دارد. هم
دبیــر علمــی ششــمین کنگــره جراحــی پاســتیک صــورت و 
ــا جراحــی  ــوژی ادامــه داد: بخــش دوم کنگــره مرتبــط ب راینول
راینوپاســتی اســت کــه برقــراری زیبایــی و کارکــرد مناســب 
بینــی در ایــن حــوزه مــورد توجــه اســت البتــه همــکاران مــا در 
ایــن راســتا از قدیــم تبهــر داشــته ولــی بایــد توجــه داشــت کــه 
در ایــن حــوزه طــی ســه دهــه اخیــر پیشــرفت هــا ی زیــادی 
حاصــل شــده و اکنــون تکنیــک هــای 20 ســال پیــش را کنــار 
گذاشــته ایــم و آشــنایی همــکاران مــا بــا ایــن تکنیــک هــای 

نویــن حائــز اهمیــت اســت.
ســاعدی اظهارداشــت: نســبت بــه همــه گــروه هــای درگیــر در 
ــوده  حــوزه راینوپاســتی کمتریــن شــکایت از همــکاران مــا ب
ــت  ــت و موفقی ــاد اس ــات زی ــم مراجع ــوع علیرغ ــن موض و ای

ــوده اســت. همــکاران مــا در ایــن راســتا چشــمگیر ب

وی اضافــه کــرد: جراحــی پاســتیک صــورت بخــش ســومی 
خواهــد بــود کــه در کنگــره مــورد بحــث و گفتگــو قــرار مــی 
ــک  ــاز تکنی ــوده و آغ ــد ب ــای جدی ــن حــوزه از فیلده ــرد. ای گی
ــی  ــه ط ــت ک ــی دوم اس ــگ جهان ــه جن ــوط ب ــای آن مرب ه
ــوژی و بیمــاری هــا ایــن  ــا درک بهتــر فیزیول ــر ب دو دهــه اخی

ــت. ــه ای اعمــال توســعه یافت
دبیــر علمــی ششــمین کنگــره جراحــی پاســتیک صــورت 
ــد وارد  ــی توانن ــانی م ــا کس ــرد: تنه ــد ک ــوژی، تأکی و راینول
فیلــد زیبایــی یــک ارگان بــدن شــوند کــه بــا بیمــاری هــای 
ــن  ــر ای ــه در غی ــند ک ــته باش ــل داش ــنایی کام آن ارگان آش
ــی  ــام زیبای ــرای انج ــا ب ــط آنه ــی توس ــر اقدام ــورت ه ص

ــت. ــاک اس خطرن
ــر زیبایــی آن  ــه اینکــه ســامت یــک ارگان ب ــا اشــاره ب وی ب
ــل  ــی قب ــق و بین ــوش و حل ــان گ ــزود: جراح ــت دارد، اف اولوی
ــال  ــتیک، 4 س ــی پاس ــوزه جراح ــه در ح ــدان تجرب از گذران
آناتومــی و بیمــاری هــای صــورت و ســر و گــردن را شــناخته 

ــد. ــورت دارن ــر و ص ــی س ــری در جراح ــرد بهت ــس کارک پ
ــه  ــورت در س ــتیک ص ــی پاس ــرد: جراح ــه ک ــاعدی اضاف س

قســمت مباحــث غیرجراحــی، بازســازی صــورت به 
علــت کهولــت ســن و بازســازی صــورت بــه دلیــل 
تصادفــات و نقایــص مــادرزادی در کنگــره ارائــه می 

شــود.
وی بــه موضــوع خــواب اشــاره کــرد و بیــان 
ــره  ــه در کنگ ــی ک ــش اصل ــن بخ ــت: چهارمی داش
ــه در  ــواب اســت ک ــوزه خ ــود در ح ــی ش مطــرح م
واقــع مشــکل اختــاالت خــواب بیمــاری قــرن 21 
محســوب مــی شــود و آنقــدر کــه کشــورهای دیگر 
بــه ایــن بیمــاری توجــه کــرده مــا بــه ایــن موضــوع 

ــم. ــه ای نپرداخت
دبیــر علمــی ششــمین کنگــره جراحــی پاســتیک 
ــیاری  ــرد: بس ــان ک ــوژی خاطرنش ــورت و راینول ص
از بیمــاری هــا اعــم از فشــار خــون، ناراحتــی هــای 
ــات رانندگــی  ــروز تصادف ــی ب ــز و حت ــال در تمرک ــی، اخت قلب
ــار  ــراد دچ ــه اف ــذا هم ــواب دارد. ل ــای خ ــاری ه ــه در بیم ریش
ــی  ــک بررس ــط پزش ــان توس ــد مشکلش ــواب بای ــات خ اخت

ــود. ش
ــواب  ــر در خ ــار خرخ ــه دچ ــانی ک ــرد: کس ــد ک ــاعدی تأکی س
بــوده و قطــع تنفســی دارنــد نمی تــوان مشــکل آنهــا را طبیعی 
دانســت و حتمــا بایــد بیماریشــان بررســی و درمــان شــود کــه 
درمــان مشــکل ایــن بیمــاران بــه صــورت کار گروهــی بــوده و 
همــکاران در حــوزه اعصــاب، ریــه، دندانپزشــکی و طــب کار در 
شناســایی و درمــان بیمــاری هــای خــواب مــی تواننــد، مؤثــر 
واقــع شــوند کــه همــه ایــن مــوارد در ششــمین کنگــره جراحی 
ــوژی مــورد بحــث و گفتگــو قــرار  پاســتیک صــورت و راینول

مــی گیــرد.
ــور  ــر حض ــاوه ب ــره ع ــن کنگ ــت: در ای ــان گف وی در پای
ــی از کشــورهای  اســاتید و صاحبنظــران ایــن حــوزه مهمانان
ــز  ــا و فرانســه نی ــکا، انگلیــس، کــره، مجارســتان، ایتالی آمری

ــد. ــور دارن حض

ن مـــــــا ر د

دبیر علمی کنگره جراحی پالستیک عنوان کرد؛

تأثیر بیماری های خواب در بروز مشکالت قلبی

عضو کمیسیون بهداشت مطرح کرد؛

آسیب های طرح تحول سالمت/ درآمد 
برخی پزشکان چند برابر شد

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: مــا بــه مســئولین اعــام کردیــم کــه بــرای ادامــه طــرح تحول 
ســامت بایــد مطالعــات و کارشناســی دقیــق تــری انجــام بدهنــد تــا شــاهد نارضایتــی هــای کمتری باشــیم. 

ــا، اظهارداشــت:  ــه ه ــن تعرف ــد تعیی ــه رون ــای پزشــکی ب ــروه ه ــراض برخــی گ ــه اعت ــش ب ــی در واکن ــی همت عل
اشــتباهی کــه از ابتــدا رخ داده اجــرای بــدون کارشناســی طــرح تحــول ســامت بــود کــه باعــث افزایــش درآمــد چند 

برابــری بخشــی از پزشــکان شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: افزایــش چنــد برابــری درآمــد بخشــی از پزشــکان ســبب ایجــاد نارضایتــی در میــان دیگــر گــروه 

هــای پزشــکی شــده و  بیمــه هــا را نیــز در پرداختــی هــای خــود دچــار مشــکل کــرده اســت.
نماینــده مــردم ســمنان در مجلــس افــزود: افــراط و تفریــط در تصمیــم گیــری نــرخ تعرفــه هــا می تواند مشــکل ســاز 

باشــد بــه همیــن دلیــل االن کــه درصــدد ایجــاد ایــن تعــادل هســتند، هــم دچــار مشــکل شــده اند.
همتــی ادامــه داد: مــی بایســت از ابتــدا بــا محاســبات دقیــق تــری ایــن تعرفــه هــا را اصــاح مــی کردنــد تــا امــروز 
شــاهد ایــن نارضایتــی هــا نباشــیم. اکنــون تغییــر مجــدد نــرخ تعرفــه هــا ســبب نارضایتــی برخــی دیگــر مــی شــود.

وی افــزود: مــا بــه مســئولین اعــام کردیــم کــه بــرای ادامــه طــرح تحــول ســامت بایــد مطالعــات و کارشناســی 
دقیــق تــری انجــام بدهنــد و از همــه نیروهــا از جملــه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس و انجمن های پزشــکی 

کمــک بگیرنــد تــا شــاهد نارضایتــی هــای کمتــری باشــیم.
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ن مـــــــا ر د

مسـئول کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع با اشـاره به تأثیر ناشـناخته اسـترس و تنش های زندگی 
در بـروز ابتـا به سـرطان مغز، گفـت: سـردردهایی که به تازگی و بدون سـابقه قبلی شـروع شـده 

را باید جـدی گرفت. 
دکتر مصطفی فرزین با اشـاره بـه برگـزاری کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع )CSI( اظهارداشـت: 
بعضـی از تومورهـا در سیسـتم عصبـی مرکـزی، در بزرگسـاالن و اطفال، بعـد از انجـام جراحی، به 
عنـوان یک بخـش اسـتاندارد درمانـی،  نیازمنـد پرتودرمانـی )رادیوتراپـی( با تکنیـک خاصی بنام 
»کرانیواسـپاینال« هستند که شـامل دو مرحله اسـت. در مرحله اول، رادیوتراپی بطور گسترده، تمام 
مغـز و نخـاع را هدف قرار مـی دهد و در مرحلـه دوم درمان، اشـعه بطور متمرکز و محـدود، به ناحیه 
درگیـر یا به عبارتی بسـتر تومور و حاشـیه آن تابانیده میشـود. هدف از این تکنیـک درمانی، کاهش 

احتمـال عود و گسـترش تومـور در محل اولیـه و همچنین در سـایر نقاط مغز و نخاع اسـت.
ایـن نوروانکولوژیسـت بـا اشـاره به اینکـه نحـوه کانتورینـگ در ایـن کارگاه ارائـه و مـورد بحث و 
گفت وگـو قـرار می گیرد، افـزود: برای هـر بیماری که دچار تومور سیسـتم عصبی شـده باشـد، قبل 
از پرتودرمانی، سـی تی اسـکن انجام و سـپس طراحی درمـان بر روی آن صورت می گیرد. بسـته به 

شـرایط از سـایر امکانات تصویربـرداری ماننـد ام آر آی نیز می توان بهـره گرفت.
وی ادامه داد: حداکثر تاش پزشکان رادیوتراپی-انکولوژی آن است که حداکثر مقدار اشعه به شکلی 
همگون به حجم هدف )یعنی بسـتر تومور و باقیمانده تومور بعد از جراحی همراه با یک حاشـیه امن( 
اِعمـال شـود و در عیـن حـال بافتهای سـالم اطـراف، بویژه بخـش های حسـاس و حیاتی مغـز، از 
جمله مسـیر بینایی و سـاقه مغـز، حتی المقـدور کمتر اشـعه بگیرند. طبیعتا نحوه رسـم ایـن نواحی 
در سیسـتم عصبـی، در کارگاه رادیوتراپـی کل مغـز و نخـاع )CSI( مورد بحث قـرار خواهد گرفت.

مسـئول کارگاه رادیوتراپـی کل مغـز و نخـاع در ادامـه به موضوع سـرطان مغز اشـاره کـرد و گفت: 
متأسـفانه بـرای ایـن نـوع از تومورهـا، غربالگـری خاصی وجـود نـدارد و در برخـی مـوارد بیماری 
عائـم خاصـی نداشـته و بطور اتفاقی کشـف میشـود و در بسـیاری مـوارد نیـز فرد بـا عائم غیر 

اختصاصـی بـه پزشـک مراجعـه می کند.
فرزیـن بـا بیـان اینکه چـون این سـرطان بعضـا عائـم خاصی ندارنـد، حتـی گاهی پزشـکان نیز 
آن را جدی نگرفته و این مسـأله سـبب تاخیر در تشـخیص و پیشـرفت تومور خواهد شـد. بنابراین 
سـردردهایی کـه در فـرد به تازگی شـروع شـده و پیش از ایـن نبوده، تغییر شـدت، دفعـات و محل 
درد در سـر، همراهی سـردرد بـا عایمی همچون تهوع و اسـتفراغ، دوبینی و تـاری دید و همچنین 
بـروز تشـنج بـدون سـابقه قبلـی، نکاتی اسـت کـه افـراد باید آنهـا راجـدی بگیرنـد و حتمـا برای 

تشـخیص علت مشکلشـان به پزشـک مراجعـه کنند.
ایـن نوروانکولوژیسـت عنوان کـرد: برخی ازعائم گذرا همچـون تاری دید، دوبینی و مشـاهده لکه 
هـای نـور در میـدان بینایی، نکات دیگری هسـتند که افراد نباید نسـبت بـه آنها بی توجه باشـند و 

باید به چشـم پزشـک و متخصص مغز و اعصـاب مراجعه کنند.
مسـئول کارگاه رادیوتراپـی کل مغـز و نخاع افزود شـل شـدن یک طرفـه بدن به صـورت گذرا نیز 
می توانـد نشـانی از وجود تومور در مغز باشـد کـه در صورت بروز ایـن عائم، تصویر بـرداری از مغز 
الزم اسـت. متاسـفانه گاهی پزشـکان هم این شـل شـدن گـذرا و یک طرفـه بـدن را - مخصوصا 
در بیمـاران با سـن بـاال - به سـکته های خفیـف مغـزی ربـط داده و از تصویربرداریهـای ضروری 

صرفنظر مـی کنند.
فرزیـن با اشـاره به اینکه تومورهای مغزی جزء تومورهای نسـبتا شـایع هسـتند، گفـت: افرادی که 
سـابقه خانوادگـی بروز بدخیمـی در اقوام درجه یـک و دو دارند باید نسـبت به این قبیـل بیماری ها 
حسـاس تر باشـند و نباید تأثیر ژنتیـک و توارث در بـروز این بیمـاری ها نادیده گرفته شـود؛ هرچند 
ژنتیـک نقش پررنگ تر و شـناخته شـده تـری در سـرطان های دیگر همچون سـرطان پسـتان و 

دارد. پروستات 
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـترس، تنش و آلودگـی هوا مـی تواند بصورت بالقـوه - البته فعـا در حد 
فرضیـه - در بـروز تومورهای مغزی نقش داشـته باشـد، بیان داشـت: حتی در یک  سـرماخوردگی 
سـاده،  اسـترس می تواند سـبب طوالنی شـدن روند درمان شـود بنابراین برای درمان بهتر و حتی 

پیشـگیری باید حتـی المقدور از بروز اسـترس و تنـش اجتناب کرد.
ایـن نوروانکولوژیسـت در ارتباط بـا تأثیر امواج مغناطیس همچـون امواج موبایل و انـواع پارازیت در 
بـروز تومورهـای مغـزی گفت: ایـن موضوعات هنوز شـواهد ثابت شـده و مشـخصی نداشـته و به 
صـورت قطعی تأئید و رد نشـده اسـت و هنـوز تا به نتیجه رسـیدن این فرضیـات راه زیـادی داریم.

مسئول کارگاه رادیوتراپی مغز و نخاع؛

سردردها را جدی بگیرید

دبیــر انجمــن علمــی متخصصیــن علــوم آزمایشــگاهی گفــت: 
تجمیــع آزمایشــگاه هــا بــه هیــچ وجــه بــه ضــرر متخصصیــن 
و مــردم نبــوده و معتقدیــم هرچقــدر آزمایشــگاه های مــا بزرگتر 

شــود بــه نفــع مــردم اســت.
دکتــر محمدجــواد غــروی در نشســت خبــری پنجمیــن کنگره 
ملــی و اولیــن کنگــره بین المللــی فنــاوری هــای نویــن 
ــه  آزمایشــگاهی، افــزود: بحــث تجمیــع آزمایشــگاه هــا کــه ب
ــش مطــرح  ــود از دو ســال پی صــورت شــبکه آزمایشــگاهی ب
شــد کــه مــورد اســتقبال آزمایشــگاه هــا قــرار نگرفــت. تجمیع 
یــک زیرســاخت هایــی دارد کــه مــی بایســت فراهــم شــود. دو 
ســال پیــش معــاون درمــان وقــت گفت کــه تعــدادی ســوله در 
ســطح کشــور راه انــدازی مــی کنیــم کــه آزمایشــگاه هــا در آن 

دایــر شــوند.
وی ادامــه داد: در اســتان البــرز یــک شــرکت ترکیــه ای شــروع 
بــه فعالیــت کــرد کــه اساســاً قــرارداد آن نیز دچــار مشــکل بود. 
ــرارداد  ــه در ق ــی را ک ــا نتوانســتند آن تجهیزات ــن شــرکت ه ای
ــد و در حــال حاضــر در یکــی از  ــران بیاورن ــه ای ــد ب ذکــر کردن
بیمارســتان  هــای اســتان البــرز در حــال فعالیــت هســتند کــه 
ــوم آزمایشــگاهی را  ــن عل ــدام از متخصصی ــچ ک ــفانه هی متأس

بــکار نگرفتنــد.

دبیــر انجمــن علمــی متخصصیــن علــوم آزمایشــگاهی بالینــی 
اظهــار داشــت: تجمیــع آزمایشــگاه هــا بــه هیــچ وجــه بــه ضرر 
ــا  ــت. م ــوده اس ــردم نب ــگاهی و م ــوم آزمایش ــن عل متخصصی
معتقدیــم هرچقــدر آزمایشــگاه هــای مــا بزرگتــر شــود بــه نفــع 

مــردم اســت و تضــاد منافعــی در آن وجــود نــدارد.
غــروی تصریــح کــرد: وســعت خدماتــی کــه در بخــش 
ــتر اســت.  ــی بیش ــود از بخــش دولت ــی ش ــه م خصوصــی ارائ
مثــا آزمایشــگاه هــای تأمیــن اجتماعــی خدمــات پایــه ای را 

ارائــه مــی دهنــد و آزمایشــگاه هــای مراکــز شــهرها و مراکــز 
دانشــگاهی بــه مراتــب از نظــر کیفیــت و از نظــر تنــوع آزمایش 
هــا، آزمایــش هــای بیشــتری را انجــام مــی دهنــد بعــد از آن 
آزمایشــگاه هــای خصوصــی هســتند کــه در ســطح باالتــری 

ــد. ــی دهن ــه م ــود را ارائ کار خ
ــام  ــی انج ــه خوب ــود را ب ــگاهی کار خ ــر آزمایش ــزود: ه وی اف
مــی دهــد امــا ســطح توقــع مــردم نیــز مــی بایســت در ســطح 
ــاً هــر  ــه طبع ــات آن آزمایشــگاه باشــد ک ــا و امکان دســتگاه ه
چــه بــه ســمت آزمایشــگاه هــای خصوصــی مــی رویــم شــاهد 

کیفیــت باالتــری هســتیم.
غــروی تأکیــد کرد: ســه نوع متخصــص، آزمایشــگاه هــا را اداره 
مــی کنند کــه در ارائــه خدمــات، اختافــی ندارنــد اما در کشــور 
مــا، کار تیمــی بســتر الزم را نــدارد کــه بــه نظــر یــک مســئله 
فرهنگــی اســت. بحــث تجمیــع آزمایشــگاه هــا ماننــد پزشــک 
خانــواده در وزارت بهداشــت جــدی گرفتــه نشــده بــود امــا بعــد 
از ورود شــرکت هــای ترکیــه ای بــه طــور جــدی تــری بــه آن 

نــگاه مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: از یــک نــوع تجهیــزات نویــن 
آزمایشــگاهی در ایــران بیــش هــزار دســتگاه نصب شــده اســت 
ــت. ــدد اس ــزار ع ــر از ه ــتگاه کمت ــن دس ــا ای ــه در کل اروپ ک

دبیر انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی؛

آزمایشگاه های ایران به گورستان دستگاه ها تبدیل شده است
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رئیــس اداره ســامت کــودکان وزارت بهداشــت گفــت: ســاالنه 
ــوادث  ــوانح و ح ــر س ــودک در اث ــزار و ۷00 ک ــک ه ــدود ی ح

ــد.  جــان خــود را از دســت مــی دهن
دکتــر حامــد برکاتــی بــا بیــان اینکــه دلیــل مصدومیــت و فوت 
ــا پنــج ســال و حتــی حوادثــی کــه در  کــودکان یــک ماهــه ت
ــارداری رخ مــی دهــد، کامــا متفــاوت اســت، افــزود:  زمــان ب
بــر اســاس آمــار مربــوط بــه ســال ۹4، علــت فــوت حــدود 20 
ــوط مــی شــود. ــه حــوادث غیرعمــدی مرب درصــد کــودکان ب

ــاری  ــد، بیم ــی 20 درص ــای ژنتیک ــاری ه ــه وی، بیم ــه گفت ب
سیســتم تنفســی 11.5 درصــد، مشــکات عصبــی  ۸ درصــد، 
بیمــاری  عروقــی ۷ درصــد، بیمــاری هــای متابولیکــی ۶ درصد 

علــت فــوت کــودکان اســت.
برکاتـی در ادامـه با اشـاره بـه مرگ حـدود ۹ هزار کـودک کمتر 
از 5 سـال در اثـر سـوانح و حوادث بیـان کرد: سـاالنه حدود یک 
هـزار و ۷00  کـودک بـه همیـن دلیل جان خـود را از دسـت می 

دهنـد کـه 40 درصد ناشـی از حـوادث حمل و نقل اسـت.
ــرای  ــی ب ــوادث ترافیک ــه در ح ــی ک ــد: تفاوت ــر ش وی متذک
کــودکان وجــود دارد، ایــن اســت کــه عامــل انســانی بــرای آنها 
صــادق نیســت. بــه بیــان دیگــر، کــودک در اینجا مفعول اســت 
کــه بــه دلیــل غفلــت راننــده یــا شــدت حادثــه جــان خــود را از 

دســت مــی دهــد.
رئیــس اداره ســامت کــودکان وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: 
حــدود 20 درصــد کــودکان بــه دلیــل آســیب و صدمــات ناشــی 

از حــوادث ترافیکــی در بیمارســتان بســتری مــی شــوند.
وی بــا اشــاره بــه آمــار ســال ۹4 یــادآور شــد: انســداد تنفســی 
13.5 درصــد، غــرق شــدن 11.5 درصــد و مســمومیت ۹ درصــد 

علــت فــوت کــودکان را شــامل مــی شــود.
ــام  ــا اجس ــورد ب ــد، برخ ــقوط ۶.5 درص ــه داد: س ــی ادام برکات
ســخت 3 درصــد، قــرار گرفتــن در معــرض دود و شــعله آتــش 
ــعه  ــد، اش ــرارت 2.5 درص ــا آب داغ و ح ــاس ب ــد، تم 3.5 درص
ــان  ــس گیاه ــا لم ــات و ی ــی حیوان ــرق 3 درصــد، گاز گرفتگ ب
ســمی 2 درصــد، خشــونت و تجــاوز 1.5 درصــد علــت مــرگ 

ــی شــود. ــودکان را شــامل م ک
ــودک، در  ــه ک ــوزش ب ــرای آم ــت: ب ــئول گف ــام مس ــن مق ای
ــی  ــه وی م ــت ک ــر داش ــم را مدنظ ــن مه ــد ای ــه اول بای وهل
بایســت درک صحیــح از روابــط علمــی داشــته باشــد و در قــدم 

ــم. ــوزش روی آوری ــه آم ــد ب بع
رئیـس اداره سـامت کـودکان وزارت بهداشـت  بـا اشـاره بـه 
دالیـل عمـده فوت کـودکان بیـان داشـت: 1.5 درصـد کودکان 
جـان خـود را بـه دلیـل خشـونت و تجـاوز از دسـت مـی دهند.

ــه نگــرش تبدیــل  ــا بیــان اینکــه زمانــی کــه آمــوزش ب وی ب
ــر  ــته باشــیم، متذک ــی داش ــرد موفق ــم عملک ــی توانی شــود، م
ــک  ــز ی ــورت متمرک ــه ص ــم ب ــد داری ــه قص ــی ک ــد: زمان ش
ــی  ــگیری از آن را بررس ــای پیش ــی و راهکاره ــه اجتماع حادث
ــک  ــرای ی ــوان ب ــی ت ــه م ــی ک ــت های ــد محدودی ــم، بای کنی
ــوزش  ــه آم ــم  ک ــرار دهی ــت را مدنظــر ق انســان در نظــر گرف

ــت. ــی از آن اس بخش
ــده،  ــام ش ــای انج ــی ه ــق بررس ــرد: طب ــح ک ــی تصری برکات
ــا  ــه ب ــوند ک ــی ش ــه م ــار حادث ــران دچ ــش از دخت ــرها بی پس

ــود. ــی ش ــتر م ــاف بیش ــن اخت ــن ای ــش س افزای
ــا ســن 5 ســال  ــه اینکــه 5۸ درصــد پســران ت ــا اشــاره ب وی ب
ــی،  ــای جهان ــق آماره ــت: طب ــوند، گف ــی ش ــه م ــار حادث دچ
عــوارض ناشــی از حــوادث ترافیکــی، غرق شــدگی، ســوختگی، 
مســمومیت، خفگــی بــا جســم ســخت، خشــونت علیــه 
کــودکان و آســیب هــای ورزشــی، دالیــل عمــده فــوت کودک 

ــود. ــی ش ــی وی م ــا از کار افتادگ ی
رئیــس اداره ســامت کــودکان وزارت بهداشــت در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: هنــوز درصــد عمــده ای از مــردم، حادثــه را 
قضــا و قــدر مــی داننــد؛ در حالــی کــه حادثــه قابــل پیشــگیری 

ــزی شــود. ــه ری ــرای آن برنام ــر ب اســت اگ

رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت:

علت فوت ۲۰ درصد کودکان به حوادث 
غیرعمدی مربوط می شود

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

یک بیمار مبتال به »سل«
 ۱۵ نفر را گرفتار می کند

دکتــر حســن اهلل صادقــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، اظهارداشــت: بیماری ســل در 
کشــور مــا بــه طــور نســبی شــیوع دارد کــه در ســال هــای گذشــته ایــن شــیوع تــا 

حــد زیــادی کاهــش پیــدا کــرده اســت.
وی تاکیــد کــرد: انتقــال در بیمــاری ســل  مربــوط بــه ســل ریــوی اســت و ســل های 

خــارج ریــه قابلیــت انتقــال به فــرد دیگــری را نــدارد.
ــان   ــه اطرافی ــا ب ــرد مبت ــرفه ف ــق س ــوی از طری ــل ری ــرد: س ــح ک ــی تصری صادق

ــود. ــی ش ــل م منتق
ایــن فــوق تخصــص ریــه گفــت: بــه طــور معمــول هــر بیمــار مبتــا به ســل دســت 

کــم حــدود 15 نفــر را بــه ایــن بیمــاری مبتــا مــی کند.
وی ادامــه داد: برخــاف تصــور بســیاری از مــردم، بیمــاری ســل قابــل درمــان اســت 
و درصــد قابــل توجهــی از بیمــاران هنگامــی کــه تحــت درمــان قــرار بگیرنــد کامــا 

بهبــود مــی یابنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار کــرد: طــول دوره درمــان ۶ مــاه اســت کــه  بیمــار در دو 
مــاه اول بــا 4 قلــم  دارو و در 4 مــاه بعــد بــا 2 قلــم دارو تحــت درمــان قــرار مــی گیرد.
صادقــی گفــت: ایــن داروهــا توســط مراکــز بهداشــتی بــه طــور رایــگان در اختیــار 

ــرد. ــرار می گی ــه ســل ق ــا ب ــاران مبت بیم
وی در آخــر افــزود: مهــم تریــن بیمــاری هــای ریــوی عمدتــا بیمــاری هــای عفونــی 
ماننــد آنفلوانــزا و ذات الریــه هســتند. بیمــاری هــای  غیرواگیــر نیــز ماننــد بیمــاری 
هــای انســدادی روده و بیمــاری هــای ناشــی از محیــط هــای آلــوده در دنیــا در حــال 
شــیوع هســتند کــه علــت بســیاری از مــرگ و میرهــا در جهــان را شــامل مــی شــود.

ر گفتگو با مهر عنوان شد؛

ایرانی ها گرفتار آرتروز زانو/ 
خانم ها بیشتر دچار می شوند

دکتــر محســن ســروش در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، از بیمــاری هــای روماتیســمی بــه عنــوان بیمــاری 
هــای مزمــن نــام بــرد و افــزود: ایــن قبیــل بیمــاری هــا راه ریشــه کنــی ندارنــد و فقط بایــد کنترل شــوند.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بیــش از 100 نــوع بیمــاری اســکلتی داریــم، گفــت: بخشــی از ایــن بیماری 
هــا ناشــی از خــود ایمنــی اســت و در ایــن بیــن، آرتــروز، پوکــی اســتخوان و نقــرس، از شــیوع باالتــری 

برخوردارنــد.
ســروش ادامــه داد: همــه ایــن بیمــاری هــا مزمــن هســتند و اهمیــت کنتــرل و پیشــگیری از ایــن بیماری 

هــا، خیلــی فراتــر از ســایر بیمــاری ها اســت.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بیمــاری هــای روماتیســمی بــه عنــوان بیمــاری هــای مزمــن درمــان 
مشــخص ندارنــد، افــزود: مهــم تریــن نکتــه در مواجهــه بــا ایــن قبیــل بیمــاران، توصیــه هایــی اســت که 

مــی بایســت بــه آنهــا ارائــه داد تــا بــکار ببندنــد.
دبیــر انجمــن روماتولــوژی ایــران تاکیــد کــرد: مــا بــه بیمــاران مــی گوییم کــه بایــد با بیمــاری خودشــان 

کنــار بیاینــد، چــون راه ریشــه کنی نــدارد.
ســروش بــا عنــوان ایــن مطلب کــه رونــد کنتــرل بیمــاری هــای مفصلــی در ایــران بــه مانند کشــورهای 
پشــرفته دنیــا اســت، افــزود: آرتــروز بیشــترین عارضــه در مفاصــل اســت و در ایــن بیــن، آرتــروز زانــو در 

ایــران بیشــتر شــایع اســت.
وی در توضیــح اینکــه چــرا آرتــروز زانــو در بیــن ایرانــی هــا شــایع تــر اســت، گفــت: مســائل ژنتیکــی و 
نــوع فعالیــت هــا، نشســتن روی زمین هنــگام غــذا خــوردن، اســتفاده زیــاد از پله هــا، توالــت ایرانــی، وزن 

زیــاد و...، مهــم تریــن علــل شــیوع بــاالی آرتــروز زانــو در ایــران اســت.
سـروش افـزود: آرتروز بیشـتر بیماری افراد مسـن اسـت، یعنی اینکـه هر چه سـن باالتر برود احتمـال بروز 

آرتروز بیشـتر می شـود. در عیـن حال، آرتروز در خانم ها، شـدت و شـیوع بیشـتری دارد.

ن مـــــــا ر د
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رئیس انجمن آلزایمر ایران؛

آلزایمر درمان قطعی 
ندارد/ فریب تبلیغات 

فضای مجازی را نخورید
ــت: دوران  ــر، اظهارداش ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــه صالح معصوم
ســالمندی  همــراه اســت بــا بســیاری از بیمــاری هــا کــه بــه دلیــل عــدم 
زندگــی صحیــح در فــرد ایجــاد مــی شــود و بــا تضعیــف سیســتم ایمنــی 

بــدن ایــن بیمــاری هــا خــود را بــروز مــی دهنــد.
وی افــزود: ســالمندان زیــادی در کشــور تنهــا زندگــی مــی کننــد کــه بــه 
تنهایــی قــادر بــه اداره ی زندگــی خــود نیســتند و خدمــات مناســبی بــه 

ایــن افــراد ارائــه نمــی شــود.
ــد  ــت و آم ــرای رف ــهری ب ــان ش ــا و مبلم ــرد: فض ــح ک ــی تصری صالح
ســالمندان و معلولیــن مناســب نیســت و اغلــب ســالمندان هنــگام رفت و 

آمــد در ســطح شــهر بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند.
مدیرعامــل انجمــن آلزایمــر ایــران گفــت: آمــوزش مراقــب حرفــه ای و 

نیمــه حرفــه ای بــرای ســالمندان  یکــی از ضروریــات جامعــه ســت.
ــم و در  ــن کردی ــوزش را تدوی ــن آم ــی ای ــواد درس ــا م ــه داد: م وی ادام
ســازمان فنــی و حرفــه ای اســتاندارد کــرده ایــم کــه 200ســاعت آموزش 
ــودن  ــت نب ــه عل ــفانه ب ــی متاس ــت ول ــد داش ــی خواهن ــوری و عمل تئ

ــی نشــده اســت. ــوز عمل فضــای مناســب هن
ــت و  ــان وارد گف ــا وزارت بهداشــت و درم ــا ب ــرد: م ــح ک صالحــی تصری
ــا ایــن آمــوزش هــا را شــروع کنیــم کــه و بدیــن طریــق  گــو شــدیم ت

ــرد. ــز صــورت مــی گی اشــتغالزایی نی
وی همچنیــن اضافــه کــرد: در آینــده بــه دلیــل رشــد ســریع ســالمندی و 

کمبــود زاد و ولــد بــا کمبــود مراقــب ســالمند مواجــه خواهیــم شــد.
صالحــی گفــت: ســند ملــی دمانــس نوشــته شــده و مراحــل کارشناســی 
ــه زودی در  ــرده اســت و ب ــی ک ــان ط ــود را در وزارت بهداشــت و درم خ

شــورای معاونیــن مطــرح مــی شــود.
ــگام  ــخصیص زود هن ــال تش ــک س ــر ی ــرد: ه ــح ک ــن تصری همچنی
بیمــاری آلزایمــر 5 ســال معلولیــت ناشــی از ایــن بیمــاری را بــه تعویــق 

ــدازد. ــی ان م
مدیرعامــل انجمــن آلزایمــر ایــران در خصــوص داروهایــی کــه اخیــرا در 
فضــای مجــازی بــرای درمــان آلزایمــر منتشــر شــده اســت اظهــار کــرد: 
اخیــرا در فضــای مجــازی برخــی داروهــای گیاهــی ماننــد عصــاره گل 
ســرخ بــه عنــوان درمــان کننــده اصلــی بیمــاری آلزایمــر تبلیغ می شــود 

کــه صحــت نــدارد.
ــذارد و  ــی گ ــر م ــرد تاثی ــق و خــوی ف ــه داد: گل ســرخ روی خل وی ادام
در گذشــته از آن بــرای درمــان افســردگی اســتفاده مــی کردنــد. از آنجــا 
ــا تاثیــر نســبی  ــروز  آلزایمــر اســت. ب کــه افســردگی یکــی از عوامــل ب
گل ســرخ بــر روی افســردگی ایــن برداشــت مــی شــود کــه بــه درمــان 
ــن نیســت و آلزایمــر  ــه چنی ــی ک آلزایمــر کمــک شــده اســت در صورت

ــدارد. درمــان قطعــی ن

در نشست خبری عنوان شد؛

وضعیت ابتال به سل در ایران/ بیشترین 
مناطق درگیر بیماری

دکتــر علــی اکبــر والیتــی در نشســت خبــری هشــتمین کنگــره بیــن المللــی بیمــاری هــای ریــوی، مراقبــت های 
ویــژه و ســل، اظهــار کــرد: از 20 تــا 23 مهــر مــاه ســال جــاری، هشــتمین کنگــره بیمــاری هــای ریــوی، مراقبــت 
هــای ویــژه و ســل برگــزار خواهــد شــد. برگــزار کننــده اصلــی ایــن کنگــره مرکــز مســیح دانشــوری و دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی اســت.
وی افــزود: در ایــن کنگــره حــدود 35 مهمــان خارجــی حضــور دارنــد و هــر دو ســال یــک بــار متخصصــان ریــه دور 

یکدیگــر جمــع می شــوند.
ــه بیمــاری ســل جــان خــود را از  ــر ابتــا ب ــر اث والیتــی ادامــه داد: در ســال حــدود 3 هــزار نفــر در جهــان ب
دســت مــی دهنــد. تجربــه نشــان داده اســت بــا ایــن امکانــات موجــود نمــی تــوان بیمــاری را بــه طــور کامــل 

ریشــه کــن کــرد.
وی اضافــه کــرد: تجربیــات کشــورهای مختلــف در ایــن کنگــره بــه اشــتراک گذاشــته مــی شــود و تــازه تریــن 
اطاعــات و یافتــه هــای علمــی را در زمینــه بیمــاری هــای ریــه، ســل و پیونــد ریــه بــا یکدیگــر مــورد بحــث قــرار 

مــی دهنــد.
در ادامــه نشســت دکتــر حمیدرضــا جماعتــی دبیــر علمــی کنگره گفــت: در امتــداد ایــن گنکــره، ببیســت و پنجمین 

کنگــره بیمــاری ســل و مشــابه آن نیــز برگــزار خواهد شــد.
وی افــزود: ســازمان بهداشــت جهانــی بیمارســتان مســیح دانشــوری را بــه عنــوان مرکــز اجرایــی منطقــه مدیترانــه 

شــرقی انتخــاب کــرده اســت.
جماعتــی گفــت: یکــی از نکتــه هــای قابــل توجــه آن اســت کــه فــوق تخصص ریــه از دانشــکده هــای مختلــف در 
کارگاه هــا شــرکت کــرده و توانخــود را افزایــش مــی دهند.یــک گارگاه مداخلــه ای بیمــاری هــای ریــوی اســت کــه 
بــا کارهایــی کــه انجــام مــی دهنــد مــی تواننــد درد و رنــج بیمــاران را کاهــش دهنــد. همینطــور کارگاه هایــی برای 

ســونوگرافی در دو ســطح فــوق تخصــص ریــه و آی ســی یــو برگــزار خواهــد شــد.
در ادامــه نشســت دکتــر اســماعیل مرتــاض دبیــر کنگــره گفــت: حــدود 200 نفــر از افــراد فــوق تخصــص ریــه در 
ایــن کنگــره دعــوت شــده انــد. حــدود 1۹ پانــل خواهــد بــود در ایــن پانــل هــا از اســاتید داخلــی و خارجــی اســتفاده 

کــرده ایــم.
والیتــی بــا اشــاره بــه بیمــاری ســل در کشــور، گفــت: میــزان ابتــا بــه ســل در کشــور مــا 12 تــا 15 نفــر در 100 

هــزار نفــر جمعیــت اســت.
وی افــزود: اگــر در بــار اول بیمــاری ســل تشــخیص داده شــود درمــان آن تقریبــا از ســوی وزارت بهداشــت رایــگان 

اســت و هزینــه زیــادی نــدارد.
والیتی گفت: مناطق شرقی و غربی کشور بیشترین ابتا به سل را دارند.

ــا تشــخیص بــه موقــع ســل، درمــان بیمــاری یــک دوره ۶ ماهــه اســت و اگــر در ایــن دوره درمــان  وی افــزود: ب
نشــود، دوره درمــان بعــدی دو ســاله اســت.

والیتــی تاکیــد کــرد: در ۶ مــاه اول درمــان چهــار نــوع دارو مصــرف مــی کننــد کــه اگــر درســت انجــام شــود بیــش 
از ۹۸ درصــد از مــوارد بیمــاران درمــان مــی شــوند امــا مهــم تریــن مشــکل افــرادی هســتند کــه تصــور کــرده کرده 
کــه خــوب شــدند و ادامــه درمــان را رهــا مــی کننــد و ایــن کار باعــث عــود بیمــاری و مقــاوم شــدن آن مــی شــود .

رئیــس بیمارســتان مســیح دانشــوری افــزود: اگــر درمــان بــرای بــار دوم نیمــه کاره رهــا شــود مقاومــت ایجاد شــده 
باعــث افزایــش تعــداد داروهــا و طــول درمــان تــا دو ســال مــی شــود.

ن مـــــــا ر د
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رئیس شبکه بیماری های ویروسی؛

فقط ۱۵درصد آزمایشگاه های کشور 
آزمایش های ژنتیک انجام می دهند

ــای  ــاوری ه ــی فن ــره مل ــن کنگ ــری پنجمی ــت خب ــری در نشس ــد جزای ــید محم ــر س دکت
ــا  ــی 15 درصــد از آنه ــط 10 ال ــران فق ــزار آزمایشــگاه  در ای ــزود: از 5 ه ــن آزمایشــگاهی، اف نوی
آزمایش هــای مولکولــی و ژنتیــک انجــام می دهنــد کــه نســبت بــه آزمایشــگاه های عمومــی، از 

ــی برخــوردار نیســتند. ســطح باالی
ــی و آزمایشــگاه های  ــته آزمایشــگاه های عموم ــه دو دس ــوان ب ــت: آزمایشــگاه ها را می ت وی گف
ــی  ــتانداردهای باالی ــا اس ــی ب ــگاه های عموم ــه آزمایش ــرد. ک ــیم ک ــی   تقس ــی و ژنتیک مولکول
ــد کــه نبــود  ــه خدمــات هســتند امــا آزمایشــگاه های مولکولــی و ژنتیکــی عقــب  ن در حــال ارائ

ــل آن اســت. ــا از عوام ــدم اطــاع پزشــکان متخصــص از ارســال نمونه ه ــی و ع ــروی کاف نی
جزایــری افــزود: در ایــن کنگــره یکــی از اهــداف مــا، هدف گــذاری روی تخصــص هــای متخلف 

و تمرکــز بــر روی تکنولوژی هــای نویــن اســت.
رئیــس شــبکه بیمــاری هــای ویروســی اظهــار کــرد: امــروزه بشــر بــه جایــی رســیده اســت کــه 
ــر ، و  ــا خی ــه مســتعد ســرطان اســت ی ــد ک ــر روی ژن، تشــخیص ده ــش ب ــا آزمای ــد ب می توان

عوامــل محیطــی تاثیرگــذار بــر روی آن را شناســایی کنــد.
وی افــزود: بــا افزایــش آزمایــش تشــخیص مولکولــی می تــوان بــرای تمــام بیمــاری هایــی کــه 

فاکتورهــای ژنتیــک آن مشــخص شــده انــد ، ایــن بیمــاری هــا را تشــخیص داد.

جزایــری گفــت: در کنگــره امســال از ۶ کشــور دنیــا مهمانانــی دعــوت شــده انــد. یــک مهمــان 
نیــز از امریــکا دعــوت شــده بــود کــه ســفر خــود را لغــو کــرد و بــه نظــر می رســد بی ارتبــاط بــا 

ســخنرانی اخیــر ترامــپ نیســت.
در ادامه این نشسـت دکتر اردشـیر طاهرسـیما دبیر اجرایی کنگره فناوری های نوین آزمایشـگاهی 
گفـت: ایـن اولیـن کنگره ای اسـت که مـا تلفیق علـم و اقتصـاد را با هـم داریم کـه مخاطبین آن 

صرفـا با مسـائل آکادمیک آشـنا نمی شـوند که ایـن نقطه قـوت این همایـش به حسـاب می آید.
ــال  ــه س ــه 25 درصــد نســبت ب ــد ک ــده ان ــه ش ــه پذیرفت ــره 250 مقال ــن کنگ ــزود: در ای وی اف
ــتند. ــره حاضــر هس ــن کنگ ــز در ای ــرکت نی ــا40 ش ــدود 35 ت ــته اســت. ح ــد داش ــته رش گذش

ــن  ــره بی ــن کنگ ــری اولی ــت خب ــی در نشس ــی بیژن ــر عل دکت
ــت:  ــران، اظهارداش ــتیک در ای ــی پاس ــزرگان جراح ــی ب الملل
ــان ۹۶ در  ــم آب ــا پنج ــار از دوم ت ــن ب ــرای اولی ــره ب ــن کنگ ای
تهــران برگــزار مــی شــود و قــرار اســت دســتاوردهای علمــی و 

ــرد. ــرار بگی ــادل ق ــن رشــته مــورد تب پزشــکی ای
ــی در  ــتیک و زیبای ــراح پاس ــود 330 ج ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــروه  ــت ســایر گ ــن رشــته از دخال ــت: متاســفانه ای کشــور، گف
ــی،  ــرد، بطوریکــه پزشــک عموم ــی ب ــج م ــای پزشــکی رن ه
جــراح عمومــی، متخصــص بیهوشــی، ارتوپــد و حتی تکنســین 

اتــاق عمــل هــم لیپوساکشــن مــی کنــد.
بیژنــی بــا اشــاره بــه هزینــه پاییــن عمــل زیبایــی و پاســتیک 
در ایــران، افــزود: وجــود پزشــکان مجــرب و همچنیــن هزینــه 
پاییــن عمــل جراحــی زیبایــی و پاســتیک در ایران در مقایســه 

ــادی از کشــورهای  ــراد زی ــا ســایر کشــورها، باعــث شــده اف ب
همســایه و منطقــه بــه ایــران بیاینــد.

بــه گفتــه بیژنــی، هزینــه عمــل رینــو پاســتی در دنیــا بیــن 5 
تــا ۶ هــزار دالر اســت، در حالــی کــه ایــن عمــل در ایــران بــا 

1500 دالر انجــام مــی شــود.
رئیـس انجمن جراحـان پاسـتیک و زیبایی ایران با عنـوان این 
مطلـب که هیـچ عمـل جراحـی بـدون عارضه نیسـت، افـزود: 

یـک سـری عارضه بـه علـت ناآگاهی پزشـک رخ مـی دهد.
وی از آمبولــی بــه عنــوان عارضه مرگبــار در عمل لیپوساکشــن 
نــام بــرد و گفــت: متاســفانه چنیــن تلقــی مــی شــود کــه عمل 

لیپوساکشــن بــرای الغــری اســت کــه اصــا اینطور نیســت.
در ادامــه بابــک نیکومــرام دبیــر انجمــن جراحــان پاســتیک و 
زیبایــی ایــران، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه جراحــی زیبایــی در 

دنیــا تعرفــه نــدارد، گفــت: بــرای اینکــه از انجــام عمــل هــای 
زیبایــی غیــر ضــروری جلوگیــر کنیــم، بایــد ایــن نــوع جراحــی 

هــا، گــران تریــن عمــل هــا باشــند.
ــران،  ــی در ای ــی زیبای ــه جراح ــود تعرف ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: تعرفــه جراحــی زیبایــی حداکثــر 2 برابــر تعرفــه معمولی 
اســت، از همیــن رو مــا بــه وزارت بهداشــت پیشــنهاد داده ایــم 

کــه ایــن نــوع جراحــی هــا تعرفــه نداشــته باشــد .
نیکــو مــرام، از جراحــی زیبایــی بــه عنــوان عمــل لوکــس نــام 
ــی  ــی م ــا لوکــس تلق ــن عمــل در دنی ــی ای ــرد و گفــت: وقت ب
شــود و بیمــه هــا نیــز پوشــش نمــی دهنــد، دلیلــی نــدارد برای 
ــه همــه مــردم  ــرا، قــرار نیســت ب آن تعرفــه تعییــن کنیــم. زی
متقاضــی عمــل زیبایــی، سوبســید بدهیــم کــه بیاینــد و عمــل 

زیبایــی انجــام دهنــد.

در نشست خبری عنوان شد؛

جراحی زیبایی باید گران ترین عمل باشد/علت مرگ در لیپوساکشن

یک سوم بیماران ام اس دچار 
تغییرات شخصیتی می شوند

ام اس یــک بیمــاری نورولوژیــک اســت و عائــم روانشــناختی و روانپزشــکی دارد. تقریبــا 20 تــا 
50 درصــد افــراد در ســیر بیمــاری ام اس ایــن عائــم را تجربــه مــی کننــد.

عضــو کمیتــه علمــی انجمــن روانپزشــکان ایــران افــزود: 20 الــی 40 درصــد از بیمــاران ام اس در 
طــول بیمــاری خــود دچــار تغییــرات شــخصیتی مــی شــوند. تغییــر در رفتــار و خــل و خــو کــه بــا 

میــزان نقــص و ناتوانــی در بیمــاری ام اس رابطــه مســتقیم دارد. 
حاجتــی تصریــح کــرد: عصبــی بــودن نیــز از شــایع تریــن تغییــرات شــخصیتی اســت کــه در این 

بیمــاران دیــده مــی شــود.
ایــن روانپزشــک اظهــار کــرد: تغییــرات شــخصیتی در بیمــاران ام اس بــه چنــد دلیــل ایجــاد مــی 
شــود کــه اولیــن موضــوع آن تخریــب میلیــن نــورون هــا اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه کــدام 
ــز از  ــز نی ــاوت اســت. کاهــش حجــم مغ ــرات متف ــن تغیی ــب می شــود ای ــز تخری قســمت از مغ

دیگــر نشــانه هــای ایــن بیمــاران اســت کــه باعــث مهــار گســیختگی مغــر مــی شــود.

وی ادامــه داد: علــت دیگــری کــه باعــث ایجــاد تغییــرات شــخصیتی در بیمــاران ام اس می شــود 
ســیر طوالنــی ایــن بیمــاری مزمــن و ناتــوان کننــده اســت کــه بــه مــرور زمــان منجــر بــه از کار 
افتادگــی  فــرد می شــود. بعضــی از داروهایــی کــه در درمــان ام اس اســتفاده می شــود نیــز  باعــث 

تغییــرات در رفتــار ایــن افــراد می شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن آلزایمر ایــران، گفــت: تغییــرات رفتــاری در ایــن بیماران ســازگاری 
آنهــا را بــرای شــرایط پــر اســترس کاهــش می دهــد. ایــن تغییــرات ســبب مــی شــود کــه بیمــار 
ــود ر از  ــی خ ــای  اجتماع ــب موقعیت ه ــد و اغل ــری نکن ــم پیگی ــب و منظ ــود را مرت ــان خ درم
دســت بدهــد. بیمــار منــزوی و گوشــه گیر مــی شــود.اعتماد بنفــس آن کاهــش پیــدا مــی کنــد و 

پیشــروی بیمــاری بــه ســمت ناتوانــی انــدام هــا بیشــتر مــی شــود.
ایــن روانپزشــک افــزود: درمــان تغییــرات شــخصیتی در بیمــاری ام اس نقــش مهمــی در مدیریت 
بیمــاری دارد. درمــان هــای تغییــرات شــخصیتی در بیمــاران ام اس شــامل درمــان هــای دارویی، 

غیردارویــی، خانــواده درمانــی و حمایــت هــای اجتماعــی می شــود.
وی در پایــان گفــت: اغلــب داروهــای روانپزشــکی در کنترل اضطــراب و افســردگی موثرنــد. روان 
ــواع روانــکاوی و گروه درمانــی، در درمــان اختــال شــخصیت بیمــاران ام اس  درمانــی شــامل ان
موثرنــد و حمایــت هــای اجتماعــی و خانوادگــی بــرای موفقیــت در درمــان و ســیر کنتــرل بیماری 

تاثیــر زیــادی دارد.

ن مـــــــا ر د
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ــی  ــی پوک ــه روز جهان ــاره ب ــا اش ــدوی ب ــا مه ــر علیرض دکت
ــر  ــتخوان ه ــی اس ــی پوک ــت: روز جهان ــتخوان، اظهارداش اس
ــه  ــود و ب ــی ش ــزار م ــر( برگ ــر )2۸ مه ــاله در روز 20 اکتب س
ــخیص و  ــگیری، تش ــوه پیش ــی از نح ــش آگاه ــور افزای منظ
درمــان پوکــی اســتخوان و بیمــاری هــای متابولیکی اســتخوان 
در طــول ســال مطابــق بــا شــعار روز جهانــی پوکــی اســتخوان 
ــی  ــزار م ــان برگ ــن در بســیاری از کشــورهای جه ــک کمپی ی

ــود. ش
 )WOD( وی خاطرنشــان کــرد: روز جهانــی پوکــی اســتخوان
ــتخوان  ــی پوکــی اس ــدا در ســال 1۹۹۶ توســط انجمــن مل ابت
انگلســتان مطــرح شــد و از ســال 1۹۹۸ هدایــت برنامــه هــای 
ــتئوپروز )  ــی اس ــن روز توســط فدراســیون جهان بزرگداشــت ای

ــده اســت. IOF( انجام ش
ــی بهداشــت  ــاون ســازمان جهان ــان اینکــه مع ــا بی مهــدوی ب
ــکاری  ــا IOF هم ــن ب ــن کمپی ــان ای ــی از حامی ــوان یک بعن
مــی کنــد، افــزود: مخاطبــان ایــن روز تاکنــون بــه بیــش از دو 
میلیــارد نفــر رســیده انــد و ایــن درحالــی اســت کــه برگــزاری 
روز جهانــی پوکــی اســتخوان نقــش مهمــی در افزایــش آگاهی 
عمومــی در زمینــه ســامت اســتخوان و اهمیــت پیشــگیری از 

پوکــی اســتخوان و شکســتگی ایفــا کــرده اســت.
وی بــه ســابقه برگــزاری و توجــه بــه مقولــه پوکــی اســتخوان 
در ســال هــای قبــل اشــاره کــرد و گفــت: کمپیــن هــای ســال 
هــای اخیــر بــه ارتقــای آگاهــی عمومــی در بســیاری زمینــه ها 
ــی  ــه موضوعات ــوان ب ــی ت ــال م ــرای مث ــد، ب ــرده ان کمــک ک

ــس  ــتخوان پ ــی اس ــردان، پوک ــتخوان در م ــی اس ــون پوک چ
ــتگی  ــر شکس ــتخوان، تاثی ــی اس ــا پوک ــه ب ــگی، تغذی از یائس
ــتخوان،  ــامت اس ــش ورزش در س ــی، نق ــت زندگ ــر کیفی ب
ــگیری از  ــک، پیش ــی ریس ــه آگاه ــاز ب ــره، نی ــتگی مه شکس

ــرد. ــه، اشــاره ک شکســتگی ثانوی
ــی اســکلتی  ــاری هــای عضان ــان اینکــه بیم ــا بی مهــدوی ب
ــا هســتند،  ــن مشــکات ســامتی در دنی ــده تری ــی از عم یک
اظهارداشــت: در ایــن گــروه از بیمــاری هــا براســاس شــیوع و 
ــردرد،  ــی اســتخوان، کم ــای پوک ــاری ه ــار ناشــی از آن، بیم ب
ــیوع  ــی ش ــترفی عضان ــای دیس ــاری ه ــتئوآرتروز و بیم اس

ــد. ــتری دارن بیش

ــر  ــای غیرواگی ــاری ه ــت بیم ــر مدیری ــی دفت ــاون اجرای مع
وزارت بهداشــت گفــت: ایــران در شــیوع شــکایات روماتیســمی 
باالتریــن رقــم در منطقــه آســیا را داشــته و حــدود ۷0 درصــد 
ــی  ــه نوع ــز ب ــال نی ــاالی 50 س ــردان ب ــد م ــان و 50 درص زن
ــه  ــا توج ــتند و ب ــتئوپروز هس ــا اس ــتخوان ی ــی اس ــار پوک دچ
ــه در هــر ســه ســطح  ــر، مداخل ــه اینکــه در ســال هــای اخی ب
ــر  ــه و ثالثیــه( بیمــاری هــای غیرواگی ــه، ثانوی پیشــگیری )اولی
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــامت ق ــام س ــای نظ ــت ه ــزو اولوی ج
کاهــش شــیوع پوکــی اســتخوان، کمــردرد و آرتــروز در جمعیت 
ــه  ــان برنام ــا پای ــه ت ــال پای ــل 10 درصــد س ــزان حداق ــه می ب
ــت  ــوزه مدیری ــا ح ــط ب ــف مرتب ــی از وظای ــعه یک ششــم توس

ــن شــده اســت. ــر تعیی ــر واگی ــای غی بیماریه
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا لــزوم برنامــه ریــزی در 
خصــوص مدیریــت بیمــاری هــای عضانــی اســکلتی از 
ســال 13۹0 بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای برنامــه ریــزی 
مدیریــت بیمــاری هــای غیرواگیــر تعییــن شــده اســت و هــم 
ــا ســه  ــی اســکلتی ب ــت بیمــاری هــای عضان ــون مدیری اکن
ــاالت  ــاری هــدف شــامل پوکــی اســتخوان و اخت ــروه بیم گ
ــای  ــتروفی ه ــروز و دیس ــردرد و آرت ــته، کم ــک وابس متابولی
عضانــی، شــروع شــده اســت کــه برنامــه مدیریــت بیمــاری 
ــه  پوکــی اســتخوان و اختــاالت متابولیــک وابســته، در مرحل
اجــرای آزمایشــی و نهایــی ســازی طــرح »پیشــگیری و درمان 
بیمــاری پوکــی اســتخوان« اســت و ســایر گــروه هــای بیماری 
هــای هــدف در مرحلــه مطالعــه و جمــع آوری داده هــا هســتند.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛

بیشترین شکایات روماتیسمی در آسیا متعلق به ایران است

ن مـــــــا ر د

یــک فوق تخصــص آلــرژی گفــت: زایمــان بــه روش ســزارین، 
ــی و  ــیوه زندگ ــر ش ــیر گاو، تغیی ــا ش ــک ی ــرف شیرخش مص
ــه ای از  زندگــی شــهر نشــینی و تغذیــه از مــواد غذایــی کارخان

ــرژی هســتند. ــل شــیوع آل عل
ــان  ــا بی ــا عرشــی ب ــر صب ــزاری مهــر، دکت ــزارش خبرگ ــه گ ب
اینکــه یکــی از انــواع آلــرژی کــه سیســتم ایمنــی برخــی افــراد 
نســبت بــه عوامــل محیطــی واکنــش بیشــتری نشــان می دهد 
آلرژی زاهــای خانگــی اســت، افــزود: ایــن واکنش هــا بــا 
عائــم خاصــی همــراه اســت کــه مــا بــا انــواع حساســیت ها از 
آن نــام می بریــم. زمینــه وراثتــی در ایــن خصــوص نقــش دارد 
و البتــه عوامــل محیطــی هــم در بــروز حساســیت موثــر اســت.

ــرژی در  ــیوع آل ــش ش ــل افزای ــوص عل وی در خص
ــه روش ســزارین، مصــرف  ــان ب ــت: زایم ــان، گف جه
ــی و  ــیوه زندگ ــر ش ــیر گاو، تغیی ــا ش ــک ی شیرخش
زندگــی شــهر نشــینی و تغذیــه از مــواد غذایــی 

ــتند. ــرژی هس ــیوع آل ــل ش ــه ای از عل کارخان
اینکــه  بیــان  بــا  آلــرژی  متخصــص  ایــن 
آلرژی هــای تنفســی ناشــی از استنشــاق و ورود 
ــی  ــه از بین ــوا ک ــود در ه ــیت زای موج ــواد حساس م
ــل  ــزود: عوام ــد، اف ــر کن ــد در گی ــه را می توان ــا ری ت
ــه دو دســته تقســیم می شــود. عوامــل  استنشــاقی ب
فصلــی کــه در فصــل خــاص مشــکل ایجــاد 
می کنــد کــه ایــن عوامــل در هــوا وجــود دارد. 

ــاقی  ــرژی استنش ــتند. آل ــزل هس ــه در من ــی ک ــل دائم عوام
ــه  ــن ک ــن ای ــت. ضم ــذار اس ــی تاثیرگ ــتم تنفس روی سیس

ــت. ــذار اس ــم اثرگ ــاط ه ــت و مخ روی پوس
ــر  ــودکان را درگی ــتر ک ــرژی بیش ــه آل ــان اینک ــا بی ــی ب عرش
ــد  ــزل عبارتن ــل من ــرژی زا داخ ــل آل ــه داد: عوام ــد، ادام می کن
ــت و گازهــای درون  ــام مای ــه ن از: ذرات سوســک، حشــره ای ب
ــه در  ــوب و... ک ــر، چ ــیلی، پشــم، پ ــوخت فس ــل س ــزل مث من
ــول  ــام ط ــوارد در تم ــن م ــود. ای ــت می ش ــزل یاف ــایل من وس
ســال، فــرد را تحریــک می کنــد. بویــژه در شــب ها بیشــتر وارد 

ــود. ــی می ش ــتگاه تنفس دس
وی در بــاره مایت هــا تصریــح کــرد: مایت هــا حشــراتی 

هســتند از خانــواده کنــه؛ بــدن آنهــا ســه دهــم میلی متــر قطــر 
ــی  ــط زندگ ــوا و محی ــا وارد ه ــوع آنه ــدن و مدف دارد. ذرات ب
ــنتی تر باشــد غلظــت  ــر و س ــه کهنه ت ــدر خان ــر ق می شــود. ه
ــت،  ــی، موک ــودات در قال ــن موج ــت. ای ــتر اس ــا بیش مایت ه
محیــط گــرم و مرطــوب زندگــی می کننــد و تکثیــر می شــوند.

ــان  ــا بی ــی ب ــوژی بالین ــرژی و ایمونول ــص آل ــن فوق تخص ای
ــا  ــد ب ــر نمی گــذارد و بای اینکــه سمپاشــی عــادی روی آنهــا اث
رعایــت بهداشــت محیــط می توانیــم بــه ایــن هــدف برســیم، 
ــری  ــاعت هواگی ــه س ــه دو س ــد روزان ــا بای ــرد: خانه ه ــان ک بی
ــورت  ــاد ص ــه زی ــد در خان ــاندن آب نبای ــاوه جوش ــوند. بع ش
ــرد. ملحفه هــا  ــاال می ب گیــرد؛ زیــرا رطوبــت داخــل منــزل را ب
ــا  ــا ماشــین لباسشــویی ب نیــز بایــد هفتــه ای یکبــار ب
حــرارت ۶0 درجــه ســانتی گراد شســته شــوند و مقابــل 

نــور خورشــید قــرار بگیرنــد.
بــا  مایت هــا  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  وی 
چنگال هــای خــود بــه الیــاف می چســبند و بــا 
ــد،  ــا دســت از بیــن نمی رون شســت وشــوی عــادی ب
ــرژی دارد،  ــه آل ــی ک ــه کودک ــد ب ــت: نبای اظهارداش
ــن  ــا در ای ــون مایت ه ــم، چ ــمالو بدهی ــک پش عروس
عروســک ها رشــد و تکثیــر می یابنــد. سمپاشــی 
ســاالنه بــه منظــور از بیــن بــردن سوســک ها و 
بســتن ســوراخ فاضــاب بــرای وارد نشــدن سوســک 

ــت دارد. ــز اهمی نی

یک فوق تخصص آلرژی عنوان کرد؛

افزایش شیوع آلرژی در جهان/ کودکان بیشتر درگیر می  شوند
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عضــو هیــات مدیــره انجمــن رادیولــوژی ایــران، ضمن تشــریح 
ــوژی،  ــای رادیول ــه ه ــه تعرف ــر عادالن ــش غی ــرات کاه خط
گفــت: جامعــه رادیولــوژی از تبعیــض و بــی عدالتــی در 

ــت. ــور اس ــا دلخ ــه ه ــن تعرف ــم تعیی مکانیس
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، دکتــر حاجــی مقصــود، 
اظهارداشــت: ســال هــا و در دوران دولــت هــای مختلــف بحث 
مشــکات حــوزه بهداشــت و درمــان و راه حــل هــای مناســب 
مطــرح بــود تــا اینکــه در دولــت قبــل ایــن مهــم بــا نــام طــرح 

ــت. تحــول نظــام ســامت صــورت گرف
وی افـزود: یک تغییر اساسـی در این طرح، سـاماندهی و اصاح 
تعرفـه هـای پزشـکی و حـذف پرداختی بیمـاران تحـت عنوان 
زیرمیـزی بـود که البته بسـیار اقدام مناسـبی به شـمار مـی رود.

ــه داد:  ــران ادام ــوژی ای ــن رادیول ــره انجم ــات مدی ــو هی عض
بــرای اصــاح تعرفه های پزشــکی، کتابــی به عنــوان CPT که 
یــک کتــاب بیــن المللــی و کارشناســی شــده اســت، بــه عنوان 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــاب ک ــن کت ــد. ای ــاب ش ــع انتخ مرج
آمریــکا مــورد اســتفاده اســت، خدمــات مختلــف حوزه ســامت 
را ارزش گــذاری مــی کنــد بــه ایــن معنــی که تمــام اقدامــات از 
کارهــای ســاده مثــل ناخــن گرفتــن تــا جراحــی هــای پیچیــده 
نســبت بــه یکدیگــر دارای ارزش مشــخص مــی شــوند و ایــن 

ارزش هــا بــا یــک عــدد تعییــن مــی شــوند.
حاجــی مقصــود تصریــح کــرد: ایــن کتــاب در ایــران بــه بهانــه 
بومــی ســازی، مــورد دســتکاری قــرار گرفت و متاســفانه بســیار 
ســلیقه ای و تبعیــض آمیــز ایــن کار انجــام شــد و در تدویــن آن 

از جامعــه رادیولــوژی مشــورت گرفته نشــد.
وی افــزود: بــه گــواه آنالیــز آمــاری، میانگیــن خدمــات 
ــاب مرجــع  ــزان کت ــر از می ــر کمت ــوژی بیــش از 2.5 براب رادیول
ــتند  ــاص توانس ــای خ ــروه ه ــی گ ــد و برخ ــذاری ش ارزش گ
ــزان  ــش از می ــود را بی ــای خ ــته ه ــه رش ــوط ب ــای مرب کده

ــد. ــذاری کنن ــع ارزش گ ــاب مرج کت
عضــو هیــات مدیــره انجمــن رادیولــوژی ایــران گفــت: همــه 
صاحــب نظــران از جملــه اعضــای کمیســیون بهداشــت 
ــد هرگونــه  مجلــس و رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی معتقدن
ــدوش  ــت آن را مخ ــاب، ماهی ــز کت ــن ج ــر در کوچکتری تغیی

ــرد. ــی ب ــن م ــار آن را از بی ــرده و اعتب ک
ــای  ــه کده ــز ب ــض آمی ــگاه تبعی ــت: ن ــود گف ــی مقص حاج
ــه در  ــود ک ــکار ب ــدر آش ــوژی آنق ــص رادیول ــات تخص خدم
ــه آمــار  ــا پیگیــری هــای همــکاران مــا و ارائ ویرایــش قبــل ب
و مســتندات، نهایتــا تنهــا 1۸ قلــم از مجمــوع صدهــا خدمــت 
ــذاری  ــه ارزش گ ــک ب ــاح و نزدی ــرداری ، اص ــوزه تصویرب ح
ــایر  ــاح س ــول اص ــئولین ق ــه مس ــد و البت ــع ش ــاب مرج کت

ــد. ــدی دادن ــای بع ــش ه ــات را در ویرای خدم
وی بیـان کـرد: در حالی کـه جامعـه رادیولوژی بـا متانت منتظر 
اصاح نگاه و عمل مسـئولین به خدمات آنها بود، متاسـفانه آگاه 
شـدیم که شـورای عالی بیمه در حـال کاهش آن تعـداد محدود 
خدمات اصاح شـده قبلی اسـت که البتـه قبـل از انتخابات این 
موضـوع به صـورت مکتـوب از سـوی دولـت و شـخص جناب 

نوبخت رئیس سـازمان برنامـه و بودجه تکذیب شـد.
ــران  ــوژی ای ــن رادیول ــذاری انجم ــت گ ــورای سیاس ــو ش عض
گفــت: ولــی در نهایــت ایــن اتفــاق در حــال وقــوع اســت و بــه 
طــور چشــمگیری تعرفــه برخــی خدمــات رادیولــوژی از 25 تــا 
4۶ درصــد نســبت بــه ســال قبــل بــا کاهــش رو بــرو خواهــد 
ــی  ــد منف ــه رش ــچ گون ــه هی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ش

تورمــی کــه نداشــته ایــم بلکــه بســیاری هزینــه هــا از حقــوق 
ــداری و  ــه نگه ــات، هزین ــا، مالی ــاره به ــا اج ــه ت ــنل گرفت پرس

ــد. ــل توجهــی داشــته ان نوســازی دســتگاه هــا افزایــش قاب
ــه اینکــه تاخیــر حــدود یــک ســاله  ــا اشــاره ب حــاج مقصــود ب
ــا  ــی ه ــه شــدن بخشــی از دارای ــا و بلوک در پرداخــت بیمــه ه
نیــز جــای خــود دارد، گفــت: مســئولین عنــوان مــی کننــد کــه 
ایــن کاهــش تعرفــه هــا جهــت صرفــه جویــی در منابــع بیمــه 
هاصــورت گرفتــه کــه البتــه بایــد ذکــر شــود کــه هــدر رفــت 
منابــع بــه گــواه کارشناســان خبــره در ایــن حــوزه هــا نیســت و 
رایــگان کــردن برخــی خدمــات گــران قیمــت و نبــود نظــارت 
کافــی باعــث بدهــی بیمــه هــا بــه نظام ســامت شــده اســت.

ــد  ــد کــرد: بای ــوژی اســتان مرکــزی تاکی ــر انجمــن رادیول دبی
توجــه داشــت، اگر کمبــود منابعــی وجــود دارد چــرا بایــد جبران 
آن بــا کاهــش تعرفــه در دو گــروه خــاص باشــد آیــا بهتــر نبــود 
افزایــش کمتــری در تعرفــه ســایر گــروه هــا اعمــال مــی شــد 
تــا نمــود تبعیــض آمیــز ایــن اقدامــات کمتــر جلــوه مــی کــرد.

ــران  ــوژی ای ــن رادیول ــذاری انجم ــت گ ــورای سیاس ــو ش عض
ــبی  ــاب ارزش نس ــوم کت ــش س ــر ویرای ــال حاض ــت: در ح گف
ــه  ــوژی و البت ــه رادیول ــده و جامع ــاده ش ــامت آم ــات س خدم
ــی از  ــکاران متخصــص بیهوش ــه هم ــا از جمل ــروه ه ــایر گ س
ــن  ــد ای ــه معتقدن ــرا ک ــتند چ ــرای آن ناخشــنود هس ــت اج باب
کار تشــدید نــگاه تبعیــض آمیــز  بیــن رشــته هــای تخصصــی 
پزشــکی اســت کــه متاســفانه در موضوعــات مختلــف حــوزه 

ــتیم. ــاهد آن هس ــز ش ــان نی بهداشــت و درم
حاجــی مقصــود افــزود: چنیــن نگاهــی باعث ایجــاد اخــال در 
ارائــه خدمــات مطلــوب تصویربــرداری بــه بیمــاران خواهد شــد 

و قطعــا مشــکات مناطــق محــروم را تشــدید مــی کند.
ــای  ــه ه ــه تعرف ــر عادالن ــش غی ــن کاه ــرد: ای ــوان ک وی عن
رادیولــوژی عــاوه بــر اینکه حــوزه تصویربــردار ی تشــخیصی 
ــد،  ــاز مــی دارن ــه روز رســانی دســتگاه هــا ب را از پیشــرفت و ب
خطــر ورشکســتگی مراکــز  تصویــر بــرداری را هم تشــدید می 
کنــد چــرا کــه تمــام دســتگاه هــای مــورد اســتفاده در رشــته 
ــریع و دارای  ــرفت س ــال پیش ــخیصی در ح ــرداری تش تصویرب
قابلیــت هــای فــراوان هســتند کــه بــرای تهیــه و کاربــرد آنهــا 

نیــاز بــه پرداخــت مبالــغ بــاال و البتــه بــه دالر داریــم .
وی اضافــه کــرد: در صورتــی کــه تجدیــد نظــری در امــر تعرفه 
هــا انجــام نشــود، نبایــد انتظــار پیشــرفت و اســتفاده مطلــوب از 
علــم رادیولــوژی را در کشــور داشــت. از طرفــی مســئولین بایــد 

ــا افزایــش تعــداد  ــا ارزان کــردن یــک خدمــت ب ــد کــه ب بدانن
درخواســت هــای آن روبــرو خواهنــد شــد و البتــه ایــن موضــوع 
تحمیــل هزینــه هــای گــزاف بــه ســازمان هــای بیمــه ای را در 

پــی خواهــد داشــت.
ــران  ــوژی ای ــن رادیول ــه انجم ــان اینک ــا بی ــود ب ــاج مقص ح
ــه حفــظ خویشــتنداری و  ــوژی ب ضمــن دعــوت جامعــه رادیول
ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و مطلــوب بــه مــردم، گفــت: رایزنــی 
هــای گســترده ای را در ســطوح مختلــف دولــت، مجلــس، قــوه 
ــم و  ــورت داده ای ــکی ص ــام پزش ــازمان نظ ــز س ــه و نی قضائی

ــن موضــوع هســتیم . ــری ای ــان در حــال پیگی همچن
وی خاطرنشـان کـرد: نکتـه قابـل توجـه و امیـدوار کننـده این 
پیگیری ها و ماقـات ها، تاکید قاطبه مطلعین بخش بهداشـت 
و درمـان بـر اجـرای کامـل کتـاب ارزش نسـبی خدمـات بدون 
دسـتکاری سـلیقه ای اسـت. لـذا بـا توجـه بـه واحد بـودن نظر 
اغلـب متولیان حـوزه سـامت، امیـدوارم جهت کاهـش التهاب 
ایجـاد شـده در جامعـه رادیولـوژی و دیگـر گروه های پزشـکی، 
اقـدام عملی در أسـرع وقت صورت گیـرد و در اولین گام دسـتور 
توقـف اجرای ویرایش سـوم کتـاب تعرفه هـا داده شـود و بعد از 
آن در فضای کارشناسـی، نسـخه صحیحی از کتاب تألیف شـود 

و مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن رادیولــوژی ایــران گفــت: البتــه 
ــا آمــار و اطاعاتــی کــه در اختیــار نماینــدگان مجلــس چــه  ب
ــا  ــم، ب ــرار دادی ــایرین ق ــه س اعضــا کمیســیون بهداشــت و چ
حساســیت آنهــا نســبت بــه بررســی تحریــف احتمالــی کتــاب 
مرجــع مواجــه شــدیم و امیدواریــم بــا قــول هــای مثبتــی کــه 
گرفتیــم ، در صــورت عــدم حصــول نتیجــه از ســایر طــرق، بــا 
ورود نماینــدگان مجلــس بــه ایــن قضیــه و تحقیــق و تفحــص 
از رونــد نــگارش کتــاب، دســتکاری هــای احتمالــی بــرای افکار 
ــت  ــع بی عمومــی روشــن و از هــدر رفــت بیــش از پیــش مناب

المــال در حــوزه هــای خــاص جلوگیــری شــود.
حاجــی مقصــود تأکیــد کــرد: بــه رغــم اینکــه همــکاران مــا بــا 
پیــش بینــی درآمــد آتــی خــود، تعهــدات مالــی در جهت بــه روز 
رســانی دســتگاه هــای مطــب بــرای خــود ایجــاد کــرده انــد و 
اعمــال کاهــش تعرفــه هــا بــه شــدت موجــب درگیــری هــای 
مــادی و معنــوی آنــان خواهــد شــد، دلخــوری عمــده جامعــه 
رادیولــوژی تبعیــض و بــی عدالتــی در مکانیســم تعییــن تعرفــه 
ــاب  ــرای کت ــا اج ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــکی اس ــات پزش خدم

مرجــع بــدون دســتکاری ایــن دغدغــه برطــرف شــود

عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران عنوان کرد؛

مراکز رادیولوژی در آستانه ورشکستگی/ درخواست رادیولوژیست ها
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ن مـــــــا ر د

عضـو شـورای عالـی نظـام پرسـتاری کشـور، گفـت: پرداخـت 
کارانه اسـت یکـی از عوامل اصلـی بی عدالتی در نظام سـامت 
اسـت و صرفا برای گـروه خاصی یعنی پزشـکان اجرا می شـود. 
ــتاری در  ــای پرس ــه ه ــا برنام ــه ب ــزی در رابط ــا عزی حمیدرض
دولــت یازدهــم، اظهــار داشــت: دولــت یازدهــم ســامت را جــز 
اولویــت هــای اصلــی سیاســت هــای خــود قــرار داد و جامعــه 
پرســتاری بــا وجــودی کــه در طــرح تحــول ســامت و بســته 
هــای مربوطــه کمتــر دیــده شــد، امــا بــا وجــود معاونــت نوپای 
پرســتاری بســیاری از برنامــه هــای عقــب مانــده خــود را فــارغ 
از جنــاح بنــدی هــا و اختــاف ســلیقه هــای موجــود عملیاتی و 
یــا حداقــل تدویــن کــرد کــه مــی تــوان بــه صاحیــت حرفــه 
ای، ابــاغ شــیوه نامــه پرســتاری جامعــه نگــر، تدویــن اساســی 
شــرح وظایــف گــروه هــای مختلــف پرســتاری، تعییــن ســطح 
ــی  ــف 10 شــاخص مل ــای پرســتاری، تعری ــت ه ــدی مراقب بن
ــا اولویــت ایمنــی بیمــار، انجــام  ــه طــور خــاص ب پرســتاری ب
بازنگــری محتواهــای درســی دوره دکتــری پرســتاری و ایجــاد 
ــرای  ــق DNP )دکت ــرای تحق ــن دوره ب ــرای ای 15 گرایــش ب

پرســتاری بالینــی( و... اشــاره کــرد.
رئیــس هیئت مدیــره نظــام پرســتاری بندرعبــاس ادامــه داد: در 
ایــن میــان قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری کــه بیش 
از یــک دهــه از تصویــب آن مــی گــذرد و در ایــن مســیر چهــار 
دولــت نهــم، دهــم، یازدهــم و اکنــون دولــت دوازدهــم را دیــده 
اســت، همچنــان اجرایــی نشــده و مخاطبــان ایــن قانــون کــه 
مشــخصا پرســتاران هســتند توقــع دارنــد هــر چــه زودتــر ایــن 

قانــون جامــه عمــل بپوشــد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع کمبــود بودجــه که همــواره از ســوی 
دولــت هــا بــه عنــوان یکــی از علــل عــدم اجــرای ایــن قانــون 
ــاد شــده اســت، گفــت: در ایــن خصــوص الزم اســت کمــی  ی
عمیــق تــر بــه قضیــه نــگاه کنیــم، در کل پنج شــش نــوع نظام 
پرداخــت در دنیــا داریــم کــه یکــی از آنها پرداخــت کارانه اســت 
کــه یکــی از عوامــل اصلــی بــی عدالتــی هــا در نظــام ســامت 
ما است و متاسفانه صرفا برای گروه خاصی یعنی گروه پزشکی اجرا 
می شــود و حتی در بیــن خود این گروه هم ســبب نارضایتی و بی 

عدالتی های شدید شده است.
 Fee عزیــزی ادامــه داد: نــظـــام پـرداخـــت کارانــه یا همــان
For Service بدتریــن و ناکارآمدتریــن روش پرداخــت در 
نظام ســامت اســت، متاســفانه این مدل از رایج ترین روش های 
پرداخــت اســت و نســبت بــه ســایر نظام هــای پرداخــت 
ــن روش،  ــای ای ــتری دارد. از مزای ــباهت بیش ــازار آزاد ش ــه ب ب
تشــویق انجــام خدمــات بــا تعرفــه مناســب اســت امــا معایــب 
وافــری دارد: کم رنــگ شــدن ســطح یــک نظــام ســامت یعنی 
پیشــگیری، کاهش کیفیت و زمان ارائه خدمــت و افزایش کمیت 
خدمات، تمایل به سمت خدمات با تعرفه باال و فن آوری پیچیده تر 
و درمان هــای القایی، همچنین فاصله ها را در دسترســی افزایش 
می دهــد؛ یعنی خدمات گران تــر و بالطبع با درآمــد باالتر در مراکز 
ــد  ــرای درآم ــن ب ــل وصــول هســتند و متخصصی ــر قاب بزرگ ت
ــاده را  ــد هــر چــه ســریع تر مناطــق دور افت بیشــتر تمایــل دارن

تــرک کننــد و بــه مراکــز بــزرگ تــر بیاینــد.
ــزود:  ــاس اف ــدر عب ــتاری بن ــره نظــام پرس ــت مدی رئیــس هیئ
ــتم  ــم سیس ــران ه ــت در ای ــایع ترین روش پرداخ ــفانه ش متاس
ــه اســت. همیــن معایــب در صــورت عــدم اصــاح مــی  کاران
توانــد اجــرای قانــون تعرفه گــذاری پرســتاری را در صــورت اجرا 
تهدیــد نمایــد. لــذا هــدف قانــون  تعرفــه گــذاری را مــی تــوان 
ــه ســمت  ــم ب ــا ه ــه دنی ــی پرداخــت ک ــای ترکیب ــا روش ه ب
آن رفتــه اســت اصاح نمــود به عنــوان مثال در قالب بســته های 
خدمتــی و پرداخت عملکــردی. تصویب نظام پرداختــی جدید در 
برنامه ششــم توســعه بــرای گروه های شــاغل در حوزه ســامت 
شامل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان در اصل نوع نظام پرداختی 
در بالیــن دی آری جــی) DRG( یــا خرید راهبــردی خدمات می 
باشد یعنی نظام خرید خدمات سامت به شیوه گروه بندی مرتبط 
با تشخیص که همه گروه ها در این نظام دخیل هستند و امیدواریم 
بــا اجــرای آن عدالت به صورت نســبی برقرار شــود که مهم ترین 

ــت اســت. مزیــت DRG ترکیبــی هــم رعایــت عدال
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، رفاهــی و اجتماعی شــورای عالی 
ــا  نظــام پرداخــت  نظــام پرســتاری ادامــه داد: امــا در عــوض ب
فــی فــور ســرویس یــا همــان کارانــه فعلــی پزشــکان حرکــت 

بــه ســمت و ســوی خــاص و نهایتــا بــی عدالتــی، تبعیــض هــا 
و شــکاف درآمــدی و طبقاتــی را عمــق مــی بخشــد، لــذا نظــام 
پرداخــت بایــد بــه ســمت خریــد راهبــردی ســوق پیــدا کنــد. 
آنچــه در برنامــه ششــم توســعه در خصــوص خریــد راهبــردی 

خدمــات دیــده شــده اســت، بایــد تحقــق پیــدا کنــد.
وی تاکیــد کــرد: در نــگاه کلــی حــرف اصلــی مــا ایــن اســت 
ــات  ــات نظــام ســامت کشــور و خدم ــی خدم ــر تمام ــه اگ ک
پزشــکی بــر مبنــای پرداخــت بــرای هــر خدمــت اســت پــس 
ایــن بایــد بــرای همــه گــروه هــای نظــام ســامت باشــد نــه 
ــاح  ــرای اص ــه ب ــر اینک ــم ت ــاص . از آن مه ــروه خ ــا گ صرف
ــه چهــار دهــه گذشــته جهانــی  نظــام پرداخــت هماننــد تجرب
ــه در  ــود بودج ــم. کمب ــمت DRG بروی ــه س ــد ب ــم بای ــا ه م
ــا  ــد ت ــه یــک طنــز مــی مان ــا ایــن تفاصیــل ب ــه و ب ایــن مقول
یــک ایــراد. البتــه اگــر از ایــن جملــه اســتفاده رســانه ای نشــود. 
برعکــس اجــرای ایــن شــیوه پرداختــی عادالنــه و جهان پســند 

ــاد در نظــام ســامت خواهــد شــد. ســبب صرفــه جویــی زی
ــرای اجــرای  ــه مقدمــات الزم ب ــا اشــاره ب ــان ب ــزی در پای عزی
ــرد:  ــح ک ــتاری، تصری ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــون تعرف قان
اصــاح اساســی و نــگاه منطقــی و عادالنــه بــه نظــام پرداخت، 
ــی  ــرای نظــام ســامت و رهای ــی ب اصــاح سیاســتگذاری مل
ــی  ــدگان مال ــن کنن ــدگان و تامی ــم گیرن ــی تصمی از چندگانگ
ســامت، ایجــاد فضــای تعامــل و تفاهــم بیشــتر بــا نهادهــای 
ــن  ــه، وزارتی ــی بیم ــد شــورای عال ــذار و مربوطــه همانن تاثیرگ
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــاه، کمیس ــت و رف بهداش
ــه  ــن موضــوع کــه الی ــه ای ــت ب ــا عنای شــورای اســامی، و ب
هــا و افــراد خاصــی در نهادهــای مختلــف تصمیــم ســاز مرتبط 
بــا نظــام ســامت خواهــان عــدم اجــرای ایــن قانــون مترقی و 
ام المطالبــات پرســتاری هســتند. امــا بســتر اجــرای ایــن قانون 
هــم با تصویــب کلــی در ســال ۸۶ در مجلــس و همچنیــن در دی 
مــاه ســال گذشــته بــا مصوبــه مجلــس در برنامــه ششــم توســعه 
ــم  ــه ه ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ــه ای ــت، ک ــده اس ــا ش محی
دولــت و هــم مجلــس اجــرای آن را پذیرفتــه انــد و از طرفــی هــم 

ــن شــده اســت. ــی پرســتاران تدوی اســتانداردهای خدمت

عضو شورای عالی نظام پرستاری؛

پرداخت کارانه به پزشکان عین بی عدالتی در نظام سالمت است
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ن مـــــــا ر د

ــی  ــار اجرای ــه در انتظ ــت ک ــال اس ــش از 10 س ــتاران بی پرس
ــه  ــتاری لحظ ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــون تعرف ــدن قان ش

ــد.  ــی کنن ــماری م ش
ــتاری در تابســتان ســال  ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــون تعرف قان
13۸۶ بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســیده و از آن 
ــه پرســتاری کشــور چشــم انتظــار توجــه  ــون جامع ــا کن روز ت

ــون اســت. ــه اجرایــی شــدن ایــن قان مســئولین امــر ب
از همیـن رو، نماینـدگان جامعـه پرسـتاری در این سـال ها بارها 
و بارهـا بـا مقامـات وزارت بهداشـت، وزارت رفاه، شـورای عالی 
بیمه، ریاسـت جمهوری، کمیسیون بهداشـت و درمان مجلس و 
سـایر مسئولین امر، جلسـات و گفتگوهایی داشـته اند که حاصل 
آنهـا شـنیدن وعـده هایـی بـوده اسـت که هنـوز محقق نشـده 
اسـت. در همیـن حال، سـال گذشـته بـود کـه وزارت بهداشـت 
تصمیـم گرفـت سـرانجام تعرفه هـای پرسـتاری را به شـورای 
عالـی بیمـه بفرسـتد کـه در این یک سـال، هیـچ اتفـاق مثبتی 
در ایـن شـورا بـرای پرسـتاران رخ نداده اسـت. حـاال نمایندگان 
صنفـی پرسـتاران، خواسـته هـای خودشـان را بـا وزیـر رفـاه و 
شـورای عالی بیمـه مطرح کـرده اند و توقـع دارند به ایـن انتظار 

10 سـاله پایان داده شـود.
در همیــن ارتبــاط، محمــد شــریفی مقدم دبیــرکل خانه پرســتار، 
معتقــد اســت؛ در حالــی بیــن گــروه هــای پزشــکی نزاع بر ســر 
ــرای گــروه  ــه کــه ب ــاال گرفت ــه هــا ب ــاد شــدن تعرف کــم و زی
ــی  ــن در حال ــده و ای ــن نش ــه ای تعیی ــاً تعرف ــتاری اساس پرس
اســت کــه بیــش از 10 ســال از تصویــب قانــون تعرفــه گــذاری 

خدمــات پرســتاری مــی گــذرد.
ــتاری  ــات پرس ــای خدم ــه ه ــه تعرف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــد ب ــس از تایی ــی بیمــه مطــرح و پ بایســتی در شــورای عال
ــه در  ــی ک ــر خدمت ــزود: ه ــد، اف ــت برس ــت دول ــب هیئ تصوی
مراکــز درمانــی ارائــه مــی شــود دارای تعرفــه اســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه گــروه پرســتاری بیشــترین خدمــات ســامت 
را بــه مــردم ارائــه مــی دهنــد امــا تنهــا گروهــی هســتند کــه 

ــدارد. ــه ن ــات آنهــا تعرف خدم
دبیــرکل خانــه پرســتار تاکیــد کــرد: جامعــه پرســتاری انتظــار 
دارد بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از 12 ســال از تصویــب قانــون 
ــه  ــر آن در برنام ــد ب ــات پرســتاری و تاکی ــذاری خدم ــه گ تعرف

ششــم، هرچــه ســریع تــر توســط دولــت اجرایــی شــود.
جامعه پرسـتاری به عنوان پیشـقراول خدمات رسـانی به بیماران 
بسـتری در بیمارسـتان هـای کشـور، همـواره از دریافـت حقوق 
مـادی و معنـوی کـه اسـتحقاق آن را دارد، محـروم بوده اسـت. 

بطوریکـه در حـال حاضـر خدماتـی را ارائـه می دهد کـه هزینه 
هـای آنهـا به جیـب کادر پزشـکی مـی رود و تنها دلیـل آن نیز، 

نبـود تعرفـه مصوب برای پرسـتاری اسـت.
از همین رو، حمید سـاالری عضو شـورای عالی نظام پرسـتاری 
کشـور، اجرایی نشـدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آن 
هـم بعد از گذشـت 10 سـال از تصویب آن را، مبهم و مشـکوک 
مـی دانـد و مـی گویـد: بر جـا مانـدن قانـون تعرفـه گـذاری در 
طی این چند سـال بـه رغم دسـتورات متعدد مقامـات رده باالی 
کشـور، موجب شـکل گرفتن سـئوالی در اذهان جامعه پرستاری  
شـده اسـت که چـرا و چـه اراده ای بر ایـن امر سـایه انداخته که 
قانون مصـوب مجلس و مـورد تاییـد تمامی نهادهـای ذی ربط  

معلق مانده اسـت.
وی مــی افزایــد: جامعــه پرســتاری از وزارت رفاه و شــورای عالی 
بیمــه خواســتار اســت کــه در خصــوص تعرفــه گــذاری خدمات 
ــری و  ــر موضــع گی ــر و مســئوالنه ت پرســتاری کمــی مهربانت
ــه  ــن خصــوص و ب ــه پرســتاری در ای ــا جامع ــد ت کمــک نماین

آرامــش بیشــتری دســت یابــد.
در بررسـی برنامه ششم توسعه کشـور در مجلس، موضوع تعرفه 
های پرسـتاری نیـز مورد توجـه و تاکید نمایندگان قـرار گرفت و 
از همیـن رو، مصـوب شـد کـه هزینه هـای اجـرای ایـن قانون 
از محـل درآمدهای بیمارسـتانی تامیـن و به پرسـتاران پرداخت 
شـود. بـر همین اسـاس، جامعـه پرسـتاری انتظـار دارد بـا توجه 
بـه تاکیـد قانـون برنامه ششـم، قانـون تعرفـه گـذاری خدمات 

پرسـتاری بـه مرحله اجرا برسـد.

سر بی کاله پرستاران از دعوای تعرفه ای/سرنوشت قانون ۱۰ساله

ســخنگوی وزارت بهداشــت در واکنــش بــه تحقیــق و تفحــص 
مجلــس از کتــاب تعرفــه هــای پزشــکی گفت: مــا از هــر کاری 

کــه مجلــس انجــام بدهــد اســتقبال مــی کنیم.
دکتــر ایــرج حریرچــی در نشســت خبــری در پاســخ بــه ســئوال 
خبرنــگار مهــر مبنــی بــر اینکــه وزارت بهداشــت در خصــوص 
موضــوع تحقیــق و تفحــص مجلــس از کتــاب تعرفــه هــا چــه 
ــام  ــس انج ــه مجل ــه را ک ــت: هرآنچ ــار داش ــری دارد، اظه نظ

بدهــد و تصمیــم بگیــرد مــا اســتقبال مــی کنیــم.
ــر  ــگار مه ــر خبرن ــئوال دیگ ــه س ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
مبنــی بــر اینکــه انجمــن رادیولــوژی مدعــی شــده اســت بــه 
دلیــل ناعادالنــه بــودن تعرفــه هــا آمــاده برگــزاری مناظــره بــا 
ســخنگوی وزارت بهداشــت و مســئوالن شــورای عالــی بیمــه 
اســت تصریــح کــرد: مــا بــه طــرح ایــن قبیــل موضوعــات زیاد 
توجــه نمی کنیــم بلکــه از طــرق قانونــی مســائل را پیگیــری و 

دنبــال خواهیــم کــرد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت در پاســخ بــه یکــی دیگــر از 
ــه  ــت نام ــه سرنوش ــر اینک ــی ب ــر مبن ــگار مه ــئواالت خبرن س
ــورد اصــاح  ــر بهداشــت در م ــه وزی ــی ب متخصصــان بیهوش
ــت،  ــیده اس ــرانجامی رس ــه س ــه چ ــی ب ــای بیهوش ــه ه تعرف
افــزود: مــا آنچــه را کــه الزم بــوده، در خصــوص نامــه 
ــوری  ــس جمه ــاون اول رئی ــه مع ــی ب ــن بیهوش متخصصی
ارجــاع داده ایــم و اگــر تاکنــون پاســخی از طریــق وزیــر رفــاه 
و یــا شــورای عالــی بیمــه عنــوان نشــده اســت، حتمــاً در حــال 

ــت. ــری اس پیگی
حریرچـی در ادامه در پاسـخ به سـئوال یکی دیگـر از خبرنگاران 
مبنـی بر اینکـه خدمات جدیـدی در طـرح تحول سـامت ارائه 

خواهـد شـد یـا خیـر، گفـت: بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع و 
اعتباراتـی کـه داریـم، اولویـت اصلی ما حفـظ و نهادینه سـازی 
دسـتاوردهای فعلـی طـرح تحـول سـامت اسـت و در ادامـه 

ارتقـای ارائـه خدماتـی اسـت کـه انجام می شـود.
وی عنــوان کــرد: اقــدام جدیــد پرهزینــه ای فعــًا بــرای اجــرا 

در طــرح تحــول ســامت نداریــم.
ــاران  ــی بیم ــاع برخ ــورد ارج ســخنگوی وزارت بهداشــت در م
از بیمارســتان هــا بــه منــازل اظهــار داشــت: بعضــی از مراحــل 
انتهایــی بیمــاری، درمــان هــای موجــود هیــچ کمکــی در ادامه 
بقــای بیمــار نمــی کنــد و گاهــی هــم مضــر اســت امــا وقتــی 
بیمــار در بیمارســتان در بســتری اســت گــروه پزشــکی مجبــور 

بــه ارائــه خدمــات هســتند.
حریرچـی تأکیـد کرد: درخواسـت مـا از مـردم این اسـت که این 
قبیـل خدمـات را از طریـق مراقبـت هـای پرسـتاری در منـزل 
دنبـال کننـد زیـرا در حـال حاضر حـدود هـزار مرکـز مراقبت در 

منـزل، مجـوز اولیـه را بـرای ارائـه خدمـات دریافت کـرده اند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت در خصــوص کتــاب تعرفــه 
ــا توجــه  ــاب در حــال انجــام اســت و ب هــا گفــت: ترجمــه کت
ــام پزشــکی و  ــازمان نظ ــر فاضــل در رأس س ــه حضــور دکت ب
ــان  ــدات و درم ــیون به ــت در کمیس ــر نوبخ ــن دکت همچنی
مجلــس و بــرادر دکتــر نوبخــت در ســازمان برنامــه و بودجــه، 
یــک فرصــت طایــی در اختیــار مــا قــرارداده تــا بتوانیــم کتاب 

ــم. ــل انجــام دهی ــه طــور کام ــا را ب ــه ه تعرف
وی بــا اعــام اینکــه کتــاب تعرفــه هــا مــی توانــد اجــرا شــود و 
امــا بیمــه هــا در پرداخــت دچــار مشــکل هســتند گفــت: وزارت 
ــه  ــت ب ــه اس ــی بیم ــورای عال ــای ش ــی از اعض ــت یک بهداش
طــوری کــه امســال دو تــا ســه نوبــت تغییــر در کتــاب تعرفــه 
ــه وزارت  ــده ک ــب ش ــت تصوی ــه و در دول ــورت گرفت ــا ص ه

ــن شــورا دارد. ــک برگــه رأی در ای ــط ی بهداشــت فق
حریرچــی ادامــه داد: تصویــب تعرفــه هــا مراحــل قانونــی خــود 
ــد کار  ــق آن بای ــا مطاب ــازمان ه ــتان و س ــده و بیمارس را گذران

کننــد و هیــج کــس اجــازه تغییــر ایــن تعرفــه هــا را نــدارد.
ــا اعــام اینکــه ســازمان نظــام  ســخنگوی وزارت بهداشــت ب
پزشــکی مــی بایســت یــک اجمــاع در جامعــه پزشــکی ایجــاد 
کنــد تصریــح کــرد: کتــاب تعرفــه هــا بایــد مــورد رضایــت آحاد 

جامعــه پزشــکی قــرار گیــرد.
ــث  ــه بح ــه ب ــوزه علمی ــزوم ورود ح ــوص ل ــی در خص حریرچ
ــای  ــت ه ــد 12 سیاس ــرای بن ــرای اج ــت: ب ــنتی گف ــب س ط
کلــی ســامت بایــد از همــه حــوزه هــا کمــک گرفتــه شــود. 
البتــه افــراد بایــد در ایــن حــوزه متخصــص باشــند بعضــی نباید 

ــدارد. ــرای مــردم ن کمــک کننــد زیــرا کمــک آنهــا نفعــی ب

واکنش به تحقیق و تفحص از کتاب تعرفه ها/سرنوشت نامه بیهوشی ها
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ن مـــــــا ر د

جنجالی ترین سال تعرفه ای برای وزارت بهداشت

ــش  ــا واکن ــاله ب ــه س ــکی هم ــای پزش ــه ه ــوع تعرف موض
هــای متفاوتــی از ســوی جامعــه پزشــکی همــراه مــی شــود و 
همــواره شــاهد کــش و قــوس هایــی در ایــن ارتبــاط هســتیم. 
ــته  ــای گذش ــال ه ــر از س ــاوت ت ــرایط متف ــال ش ــا، امس ام
ــه  ــود و اغلــب گــروه هــا و رشــته هــای پزشــکی نســبت ب ب
ــد.  ــوده ان ــرض ب ــال ۹۶ معت ــای س ــه ه ــن تعرف ــد تعیی رون
متخصصیــن بیهوشــی، رادیولوژیســت هــا، پاتالوژیســت هــا، 
آزمایشــگاهیان، متخصصیــن داخلــی و...، از جمله گــروه هایی 
هســتند کــه همچنــان بــه وضعیــت تعرفــه هــا معتــرض بوده 

ــه هــای ســال ۹۶ هســتند. و خواســتار اصــاح تعرف
ــب رئیــس انجمــن آســیب شناســی  ــد کرمــی نای ــر فری دکت
ــته  ــال گذش ــول دو س ــه در ط ــد ک ــی کن ــوان م ــران، عن ای
آزمایشــگاه هــای تشــخیص پزشــکی زیــادی در کشــور 
ورشکســته شــده انــد و دلیــل آن را ناشــی از تصمیــم گیــری 

ــد. ــی دان ــتباه م ــای اش ه
ــه در  ــن مقول ــه ای ــه ب ــد: توج ــی ده ــح م ــن توضی وی چنی
ــی اســت و  ــع مال ــی اختصــاص مناب ــه معن حــوزه ســامت ب
اختصــاص منابــع مالــی هــم از طریــق تعرفه هــا امــکان پذیر 
اســت کــه متاســفانه در آزمایشــگاه هــا نادیــده گرفتــه شــده و 
ایــن مشــکل هــم بــه مــردم و هم بــه حــوزه ســرمایه گــذاری 

در آزمایشــگاه بالینــی ضــرر مــی زنــد.
ــه پاییــن خدمــات  ــه دلیــل تعرف کرمــی معتقــد اســت کــه ب
آزمایشــگاهی، اداره آزمایشــگاه هــای بیمارســتان هــای 
ــه  ــل ب ــچ کــس تمای ــه شــده و هی ــا مشــکل مواج ــی ب دولت
ــدارد و آنهایــی هــم کــه در بخــش  اجــاره ایــن بخــش هــا ن
هــای خصوصــی وارد شــدند بــه دلیــل تعرفــه هــای پاییــن بــا 
مشــکات زیــادی مواجــه هســتند و اگــر ایــن وضعیــت ادامــه 
یابــد، نمــی توانیــم ارتقــاء کیفــی که انتظــار داشــتیم را شــاهد 
باشــیم یعنــی دســتیابی بــه روش هــای تشــخیصی کــه بتواند 
ــامت را  ــام س ــد نظ ــای جدی ــان ه ــا و درم ــخیص ه در تش

ــود. کمــک کنــد، امــکان پذیــر نخواهــد ب

ــران، اصــرار دارد  نایــب رئیــس انجمــن آســیب شناســی ای
ــگاه را  ــگاه آزمایش ــددا جای ــد مج ــت بای ــه وزارت بهداش ک
ــوان  ــه عن ــی را ب ــد کــه اصــا آزمایشــگاه بالین ــف کن تعری
ــر و اگــر  ــا خی ــول دارد ی یکــی از ارکان نظــام ســامت  قب
قبــول دارد بیایــد بــا بررســی کارشناســی کــه هــم در بدنــه 
وزارتخانــه و هــم در انجمــن هــای آزمایشــگاهی بــه 
تثبیــت جایــگاه آزمایشــگاهیان و دســتیابی آنهــا بــه ارزش 
گــذاری صحیــح خدمــات و تعرفــه هــا وجــود دارد، کمــک 

ــد. کن
ــای پزشــکی در  ــروه ه ــارات برخــی گ ــال، اظه ــن ح در همی
ــروه  ــک گ ــه هــای پزشــکی، متوجــه ی ــن تعرف ــده تعیی پرون
اســت کــه جراحــان هســتند. جامعــه پزشــکی معتقــد اســت 
کــه تعرفــه جراحــان بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت، 
بــه یکبــاره افزایــش چشــمگیری داشــته و از ایــن بابــت، تنهــا 
گــروه پزشــکی کــه در ایــن ماجــرا برنــده اســت و هرگــز لــب 

بــه اعتــراض نمــی گشــایند، جامعــه جراحــان هســتند.
ــه  ــم ب ــت ه ــر بهداش ــه وزی ــت ک ــی اس ــن موضوع ــه ای البت
ــد  ــان درآم ــه جراح ــد ک ــی کن ــوان م ــته و عن ــان داش آن اذع

ــد. ــای پزشــکی دارن ــته ه ــایر رش ــه س بیشــتری نســبت ب
وی گفــت: متاســفانه در شــاخه پزشــکی هســتند کســانی کــه 
بــرای درآمــد بیشــتر حاضرنــد جانشــان را هــم بدهنــد امــا در 
مقابــل، مــردم حاضرنــد پــول بیشــتر بدهنــد بــرای ســامتی 
بیشــتر. البتــه در کنــار اینهــا پزشــکانی هــم داریــم کــه در 24 
ســاعت فقــط 4 ســاعت اســتراحت مــی کننــد و بــدون چشــم 

داشــت مالــی بــه امــور مــردم در بیمارســتان مــی پردازنــد.
ــکان  ــد پزش ــی درآم ــار واقع ــد: آم ــی افزای ــت م ــر بهداش وزی
ــال درآمــد پزشــکان  ــرای مث آنچــه مــا مــی بینیــم نیســت ب
بیمارســتانی متوســط را در ایــران مــی گیرنــد و مقایســه مــی 
ــا بیمارســتانی ضعیــف در اروپــا - امــا در عیــن حــال  کننــد ب
ــا  ــان خارجــی آنه ــه درآمدشــان از همتای ــم پزشــکانی ک داری

بیشــتر اســت.

دکتــر اتابــک نجفــی مدیــر گــروه بیهوشــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران، بــا انتقــاد از تبعیــض و بــی عدالتــی در تعیین 
تعرفــه هــای خدمــات درمانــی ســال ۹۶، گفــت: مــن معتقــدم 
ــرا،  ــود. زی ــان ب طــرح تحــول ســامت، طــرح تحــول جراح

باعــث شــد درآمــد آنهــا زیــاد شــود.
ــتان  ــی از بیمارس ــاب در یک ــورت حس ــن ص ــاس ای ــر اس ب
ــهم  ــان و س ــون توم ــی 14.5 میلی ــق جراح ــور، ح ــای کش ه

ــت. ــوده اس ــان ب ــزار توم ــی 340 ه ــص بیهوش متخص
دکتــر محمــد رازی رئیــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران 
بــا انتقــاد از نبــود عدالــت بین رشــته ای در تعییــن تعرفه هــای 
پزشــکی، گفــت: کتــاب تعرفــه بســیار قدیمــی ترجمــه شــده 
اســت بطوریکــه در دولت هــای قبلــی می گفتنــد کــه 
ــن  ــی ای ــم ول ــازی کنی ــی س ــا را بوم ــم تعرفه ه می خواهی
بومــی ســازی باعــث شــد افــرادی در وزارت بهداشــت و 
ــر  ــدون در نظ ــد ب ــی دارن ــیار باالی ــوذ بس ــه نف ــا ک بیمه ه
ــف  ــته های مختل ــان رش ــئولیت درم ــن ارزش کار و مس گرفت
ــد و  ــوق دهن ــان س ــمت خودش ــه س ــا را ب ــکی، تعرفه ه پزش
ایــن بــی عدالتــی باعــث نابســامانی در حــوزه ســامت شــده 

ــت. اس
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تبعیــض بیــن رشــته ای موجب 
ســرخوردگی و اعتــراض جامعــه ارتوپــدی شــده اســت، 
ــت الزم  ــت، صداق ــل وزارت بهداش ــفانه در داخ ــزود: متأس اف
ــر اســاس عدالــت بیــن  ــرای تعییــن تعرفه هــای پزشــکی ب ب

ــدارد. ــود ن ــته ای وج رش
ــی بیمــه  ــه تصمیم گیری هــای شــورای عال ــا اشــاره ب رازی ب
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــکی، معتق ــای پزش ــن تعرفه ه در تعیی
شــورا، تأثیــر بســیار باالیــی در عدالــت بیــن رشــته ای داردکــه 

ــد. ــت رخ نمی ده ــن عدال ــوارد ای ــی م ــفانه در برخ متأس
ــا  ــران، ب ــوژی ای ــن رادیول ــر انجم ــی دبی ــد کریم ــر وحی دکت
ــات  ــه هی ــوژی در مصوب ــه رادیول ــش تعرف ــه کاه ــاره ب اش
ــه  ــر جامع ــه ب ــش تعرف ــن کاه ــل ای ــت: دالی ــران، گف وزی
ــچ  ــاه هی ــت و رف ــت و وزارت بهداش ــن نیس ــوژی روش رادیول
ــه ایــن اتفــاق نمــی دهنــد و  ــع کننــده ای ب کــدام پاســخ قان
هرکــدام مســئولیت کاهــش تعرفــه را بــه گــردن دیگــری می 

ــد. اندازن
وی در واکنــش بــه اظهــارات مقامــات ارشــد وزارت 
بهداشــت، عنــوان مــی کنــد کــه ســخنگوی وزارت 
بهداشــت گفــت تعییــن تعرفــه در دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــش  ــت در کاه ــش وزارت بهداش ــده و نق ــام ش ــه انج بیم
تعرفــه هــا کــم رنــگ بــوده اســت ولــی در مکاتباتــی کــه 
بــا شــورای عالــی بیمــه شــده آنهــا عامــل اصلــی ایــن نحو 
از کاهــش تعرفــه هــا را وزارت بهداشــت مــی داننــد و جــا 
دارد دکتــر حریرچــی بــه افــکار عمومــی و جامعــه پزشــکان 
ــری  ــی گ ــدرت الب ــا ق ــی ب ــرا برخ ــه چ ــد ک ــح دهن توضی
توانســتند تعرفــه خدمــات رشــته تخصصــی خودشــان را از 

ــد. ــذف کنن ــه ح ــش تعرف ــمول کاه ش
ایــن در حالــی اســت کــه اظهــارات ایــرج فاضــل رئیــس کل 
جدیــد ســازمان نظــام پزشــکی مبنــی بــر اینکــه کتــاب تعرفه 
هــا نبایــد دســت بخــورد، حکایــت از تبعیــض در تعییــن تعرفه 

هــا دارد.
وی بــا اعــام اینکــه کتــاب ارزش نســبی خدمــات ســامت 
ــاب  ــی در اصــل کت ــه دخالت ــچ گون ــه هی ــی ارزش دارد ک وقت
نشــود، تاکیــد کــرد: یکــی از کارهــای بنــده در اولیــن روزهای 
ــن اســت کــه چــاپ  حضــورم در ســازمان نظــام پزشــکی ای
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آخــر ایــن کتــاب آمــاده شــود تــا بتوانیــم بــه اختافــات جامعه 
پزشــکی پایــان بدهیــم.

کتاب تعرفه های پزشکی دستکاری شده است
رئیــس انجمــن رادیولــوژی اســتان البــرز، گفــت: وزارت 
ــرده و  ــی ک ــی کوتاه ــی بالین ــرای راهنمای ــت در اج بهداش

ــت.  ــداده اس ــام ن ــود را انج ــی خ ــف قانون تکالی
ــوژی در واقــع چشــم رشــته  علیرضــا ســرزعیم افــزود: رادیول
ــاری در  ــخیص بیم ــرای تش ــکان ب ــت و پزش ــکی اس پزش
اکثــر مواقــع بــه خدمــات تصویربــرداری پزشــکی نیازمندنــد 
ــه موقــع  ــال تشــخیص درســت و ب ــه دنب و پروســه درمــان ب
ــق  ــک تشــخیص درســت و دقی ــا ی ــرد و ت ــی گی صــورت م
ــال خواهــد شــد و  ــار اخت ــان دچ ــد درم ــرد رون صــورت نگی
همچنیــن پایــش اثــر بســیاری از اقدامــات درمانــی نیز توســط 

ــرد. ــن رشــته صــورت مــی گی ــن ای متخصصی
وی ادامــه داد: از آنجاکــه رشــته رادیولــوژی وابســته بــه 
تکنولــوژی و تجهیــزات بــه روز اســت، ارائــه خدمــات آن طبعا 
پــر هزینــه و گــران اســت بطوریکــه قســمت قابــل توجهــی 
ــردن  ــه روز ک ــرف ب ــرداری ص ــر ب ــز تصوی ــد مراک از درآم

ــد. ــد ش ــوع خواه ــای متن ــتگاه ه ــزات و دس تجهی
ســرزعیم افــزود: نکتــه دیگــر اینکــه در 20 ســال گذشــته بــه 
علــت بــی مهــری بــه ایــن رشــته و بــه رغــم افزایــش قیمــت 
تجهیــزات خدمــات تصویربــرداری کمتریــن افزایش را نســبت 

بــه بقیــه رشــته هــا داشــته اســت.
ــا  ــژه ی ــه وی ــت توج ــم وزارت بهداش ــار داری ــا انتظ ــا م طبع
حداقــل برابــر بــا رشــته هــای دیگــر بــه ایــن رشــته داشــته 

ــد. باش
ــر اســاس گفتــه هــای مســئولین وزارت  وی تصریــح کــرد: ب
بهداشــت ارزش نســبی خدمــات ســامت بــر اســاس کتــاب 
CPT کالیفرنیــا که کتــاب مرجع بوده، تدوین شــده اســت و در 

بســیاری از کشــورهای جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــفاف  ــر ش ــای غی ــا معیاره ــاب ب ــن کت ــران ای ــی در ای ول
ــکات  ــرآغاز مش ــازی س ــن بومی س ــده و ای ــازی ش بومی س
ــی  ــی و فن ــورت علم ــه ص ــئله ب ــن مس ــه ای ــرا ک ــوده ، چ ب
صــورت نگرفتــه و کامــًا غیرشــفاف و جانبدارانــه انجام شــده 

ــت. اس
ســرزعیم افــزود: نظــرات کارشناســی بــه هیــچ وجــه اعمــال 
نشــده و بــا انجمــن رادیولــوژی مشــورت نشــده اســت. بومــی 
ســازی غیرکارشناســی کتــاب ارزش نســبی ســبب شــد، همه 
ــه،  ــازمان های بیم ــه سیاســت گذاران، س ــل از جمل ــراد دخی اف
ارائه کننــدگان خدمــت و مــردم نســبت بــه آن معتــرض 

باشــند.
ــا بیــان اینکــه بومی ســازی کتــاب ارزشــگذاری نســبی  وی ب
در واقــع دســتکاری جانبدارانــه کتــاب مرجــع بــوده نــه 
بومی ســازی، گفــت: بومــی ســازی بــا ســوگرایی همــراه بــوده 
ــراض  ــه آن اعت ــکی ب ــی پزش ــای تخصص ــته ه ــر رش و اکث
ــه جــای رفــع اشــکاالت قبلــی،  ــد و در ویرایــش ســوم ب دارن

ــت. ــده اس ــزوده ش ــکات آن اف ــه مش ب
رئیــس انجمــن رادیولــوژی اســتان البــرز گفــت: وزارت 
بهداشــت در کاهــش تعرفه برخــی از رشــته ها همچون رشــته 
رادیولــوژی مغرضانــه عمــل کــرده و مــا پیشــنهاد تحقیــق و 
تفحــص از کتــاب ارزش نســبی ســامت را ارائــه دادیــم کــه 
امیدواریــم اقدامــات مؤثــر در راســتای شــفاف ســازی صــورت 

ــرد. گی
ســرزعیم تصریــح کــرد: در کمــال نابــاوری شــاهد کاهش 45 
درصــدی تعرفــه رادیــوژی و افزایــش 5 درصــدی تعرفه هــای 
پزشــکی در ســال ۹۶ بودیــم. بــرای مــا جــای ســئوال اســت، 
ــط  ــا فق ــت، آی ــده اس ــم ش ــا ک ــتداللی تعرفه ه ــه اس ــا چ ب
ــایر  ــته و س ــه داش ــردم هزین ــا و م ــرای بیمه ه ــوژی ب رادیول

ــود. ــه نمی ش ــمول هزین ــوارد مش م

وی بــا اشــاره بــه اینکــه راه صرفه جویــی و کنتــرل 
هزینه هــا، یــک کار علمــی اســت و مدیریــت تخصصــی و 
ــی  ــح راهنمای ــت: اجــرای صحی ــد، گف ــه را می طلب امانتدارن
ــد  ــتا می توان ــن راس ــت درخواســت ها، در ای ــی و مدیری بالین
ــرای  ــت در اج ــفانه وزارت بهداش ــه متأس ــد ک ــر باش مؤث
راهنمایــی بالینــی کوتاهــی کــرده و تکالیــف قانونــی خــود 

ــداده اســت. را انجــام ن
ســرزعیم بــا تأکیــد بــر اینکــه کاهــش تعرفه هــا همیشــه اثــر 
ــت:  ــذارد، گف ــر معکــوس می گ ــی اث ــته و گاه ــوب نداش مطل
ــه  ــتیم، ب ــف نیس ــان مخال ــای درم ــش هزینه ه ــا کاه ــا ب م
ــی صــورت  ــق اصول ــن مســئله علمــی و طب ــه ای شــرطی ک

ــرد و خدمــات بیمــه ای مناســب باشــد. گی

کاهش تعرفه رادیولوژی ناعادالنه است
دبیــر انجمــن رادیولــوژی ایــران، گفــت: بــر اســاس مصوبــه 
ــه  ــا پیشــنهاد وزارت بهداشــت و وزارت رفــاه ارائ جدیــد کــه ب
شــده خدمــات تصویربــرداری مشــمول کاهــش تعرفــه تــا 4۶ 

درصــد شــده کــه در تاریــخ بــی ســابقه اســت. 
دکتــر وحیــد کریمــی افــزود: دالیــل ایــن کاهــش تعرفــه بــر 
ــوژی روشــن نیســت و وزارت بهداشــت و رفــاه  جامعــه رادیول
هیــچ  کــدام پاســخ قانــع کننــده ای بــه این اتفــاق نمــی دهند 
ــری  ــردن دیگ ــه گ ــه را ب ــدام مســولیت کاهــش تعرف و هرک

ــد. مــی اندازن
ــان  ــا ، هم ــه ه ــش تعرف ــمول کاه ــوارد مش ــت: م وی گف
ــش دوم  ــوازن در ویرای ــرای ایجــاد ت ــه ب ــواردی هســتند ک م
ــات  ــن خدم ــر ای ــد و اگ ــده بودن ــذاری ش ــت گ ــاب قیم کت
ــر   ــات دیگ ــی خدم ــا تمام ــد قاعدت ــدا کنن ــه پی کاهــش تعرف
ــد در  ــز بای ــبی نی ــاب ارزش نس ــش دوم کت ــود در ویرای موج

ــوند. ــر ش ــش و تغیی ــار کاه ــوم دچ ــاب س کت
کریمــی افــزود: حــق تعییــن تعرفــه، امانتــی در دســت وزارت 

ن مـــــــا ر د
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بهداشــت و وزارت رفــاه اســت کــه نیازمند احســاس مســولیت 
بیشــتر ایــن دو وزارت اســت در حالــی کــه بــر عکــس بــه نظر 
ــداران  ــن مــورد امانت ــاه در ای مــی رســد وزارت بهداشــت و رف
خوبــی نیســتند.اگر کمبــود منابــع دلیــل کاهــش تعرفــه هــای 
رادیولــوژی و بیهوشــی اســت , قاعدتــا بایــد کل خدمــات همه 
رشــته هــا بطــور یکســان کــم بشــود نــه اینکــه یــک یــا دو 

رشــته قربانــی بشــوند.
ــک حــق  ــن ی ــه داد: ای ــران ادام ــوژی ای ــر انجمــن رادیول دبی
ــه  ــر تعرف ــا تغیی ــن ی ــی تعیی ــه مبان ــت ک ــکار اس ــی آش مدن
خدمــات پزشــکی و علــل مطرح شــده کارشناســی آن، شــفاف 
ســازی و اطــاع رســانی شــود نــه اینکــه  پشــت اتــاق هــای 
ــه داشــته باشــد و پاســخ  ــد ادام ــن رون ــک ای در بســته و تاری
گویــی آن  زیرکانــه بــه اشــخاص و نهادهــای کمتــر مرتیــط 

ــه شــود. حوال
کریمــی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه سیاســت گــذاری هــای 
تعرفــه خدمــات پزشــکی  و نحــوه ویرایش کتاب ارزش نســبی 
بــار مالــی زیــادی بــر بیــت المــال تحمیــل میکنــد و در نحــوه 
خدمــت رســانی گروههــای مختلــف پزشــکی تاثیــر آشــکاری 
ــق و  ــت تحقی ــس درخواس ــت مجل ــیون بهداش دارد از کمس
تحفــص کــرده ایــم تــا شــائبه بــه کرســی نشســتن اهــداف 
صنفــی خــاص و اعمــال ســلیقه غیــر کارشناســی و ناعادالنــه 

برطــرف شــود.
ــه  ــار مدالیت ــوژی، چه ــته تخصصــی رادیول ــزود: در رش وی اف
اصلــی در اکثــر مراکــز تصویربــرداری ارائــه خدمــت می شــود 
کــه شــامل رادیوگرافــی، ســونوگرافی، ســی تــی اســکن و ام 

ــت. ار ای اس
ــاده  ــوژی س ــات رادیول ــا خدم ــن اینه ــت: از بی ــی گف کریم
مــدت هــای طوالنــی اســت کــه بــا براینــد هزینــه و تعرفــه 
ــکن و ام  ــی اس ــی ت ــات س ــتند. خدم ــان ده هس ــا زی کام
ــه حجــم ســنگین ســرمایه گــذاری  ــا توجــه ب ار ای هــم ب
توجیــه اقتصــادی ندارنــد و ریســک پذیــری باالیــی 
ــونوگرافی  ــه س ــش تعرف ــر کاه ــان اگ ــن می ــد و در ای دارن
ــرار  ــد  تمامــی مراکــز در خطــر ورشکســتگی ق ــاق بیفت اتف
ــط  ــرداری توس ــت تصویرب ــه خدم ــکان ارائ ــد و ام میگیرن
ــر ممکــن مــی  ــرده غی ــه اشــکال نامب بخــش خصوصــی ب
ــه  ــود ک ــده ب ــول داده ش ــه ق ــی ک ــع در حال ــود. در واق ش
ــکن و  ــی اس ــی ت ــی، س ــات رادیوگراف ــای خدم ــه ه تعرف
ــمول  ــونوگرافی مش ــر س ــای  دیگ ــی کده ام آر آی و برخ
افزایــش شــود نــه تنهــا بــه ایــن وعــده عمــل نشــد بلکــه 
همــان چنــد قلــم ســونوگرافی کــه بــرای ایجــاد تــوازن در 
ــور  ــد بط ــده بودن ــذاری ش ــت گ ــاب قیم ــش دوم کت ویرای

ــد. ــش داده ش ــابقه ای کاه ــی س ــاور و ب ــل ب غیرقاب
ــه  ــم ک ــل ه ــال قب ــد س ــوژی افزود:چن ــن رادیول ــر انجم دبی
هزینــه تهیــه تجهییــزات رادیولوژی بــا توجه بــه نوســانات ارز 
حــدود ســه برابــر شــد ، در ان مقطــع زمانــی وزارت بهداشــت 
نــه تنهــا کمکــی نکــرد برعکــس در تعییــن تعرفــه هــا خیلی 
از خدمــات رادیولــوژی پاییــن تــر از ارزش واقعــی ارزش 

ــذاری شــدند. گ
ــه  ــد ک ــوده ان ــت فرم ــخنگوی وزارت بهداش ــت: س وی گف
ــام  ــه انج ــی بیم ــورای عال ــه ش ــه در دبیرخان ــن تعرف تعیی
ــه  ــش تعرف ــت در کاه ــش وزارت بهداش ــت و نق ــده اس ش
ــا  ــه ب ــی ک ــی در مکاتبات ــت ول ــوده اس ــگ ب ــم رن ــا ک ه
ــو از  ــن نح ــی ای ــل اصل ــا عام ــده آنه ــه ش ــورایعالی بیم ش
ــا  ــد و ج ــی دانن ــت م ــا را وزارت بهداش ــه ه ــش تعرف کاه
دارد دکتــر حریرچــی بــه افــکار عمومــی و جامعــه پزشــکان 
ــری  ــی گ ــدرت الب ــا ق ــی ب ــرا برخ ــه چ ــد ک ــح دهن توضی
توانســتند تعرفــه خدمــات رشــته تخصصــی اشــان  را 

ــر  ــن ام ــا ای ــد. آی ــذف نماین ــه ح ــش تعرف ــمول کاه از ش
ــت  ــات وزارت بهداش ــه تصمیم ــکی ب ــه پزش ــاد جامع اعتم
را کمتــر نمــی کنــد و آیــا زیبنــده اســت تصمیمــات حــوزه 

ــد. ــری باش ــی گ ــدرت الب ــر ق ــت تاثی ــامت تح س
ــر  ــوژی حاضــر  اســت در براب ــزود: انجمــن رادیول کریمــی اف
ــئوالن وزارت  ــایر مس ــی و س ــر حریرچ ــا دکت ــا ب ــانه ه رس
بهداشــت در مــورد بــی عدالتــی هــای انجــام گرفتــه در نحــوه 

ــد. ــره کن ــذاری مناظ ــه گ تعرف
ــت: وزارت  ــان گف ــران در پای ــوژی ای ــو ل ــن رادی ــر انجم دبی
ــر  ــای غی ــنامه ه ــا صــدور بخش ــه ب بهداشــت سالهاســت ک
ــرده و  ــلب ک ــوژی س ــه رادیول ــش را از جامع ــی آرام کارشناس
اخیــرا هــم بــا اعمــال سیاســت هــای تعرفــه ای و بــی عدالتی 
عیــان و مضاعــف، انگیــزه و امــکان ارائــه خدمــات مطلــوب را 
ــد تضعیــف  ــن رون ــه ای ــا ادام ــه و مطمئن ــن صنــف گرفت از ای
رشــته رادیولــوژی و افــت کیفیــت خدمــات تشــخیصی ناشــی 
از آن منجــر بــه بــروز آســیب هــای جــدی بــه ســامت مردم 

مــی شــود.

ــوداری  ــی/ نم ــی و بیهوش ــد جراح ــه درآم مقایس
ــی اســت ــالف دریافت ــه ســند اخت ک

ــول  ــرح تح ــه ط ــد ک ــکی معتقدن ــای پزش ــروه ه ــی گ برخ
ســامت فقــط بــرای جراحــان منفعــت مالــی داشــته و 
ســایر گــروه هــای پزشــکی، از جملــه متخصصیــن بیهوشــی، 

ــد.  ــته ان ــرح نداش ــن ط ــادی از ای ــدی زی عای
ــت در  ــخنگوی وزارت بهداش ــی س ــرج حریرچ ــارات ای اظه
نشســت خبــری در مــورد کاهــش 25 درصــدی تعرفــه 
ــا یــک توضیــح همــراه بــود کــه واکنــش ســایر  بیهوشــی، ب

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــز ب ــکی را نی ــای پزش ــروه ه گ
حریرچـی گفتـه کـه کاهـش 25 درصـدی تعرفه بیهوشـی در 
راسـتای ایجـاد عدالت در تعییـن تعرفه ها اعمال شـده اسـت.
دکتــر اتابــک نجفــی مدیــر گــروه بیهوشــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران، در واکنــش بــه اظهــارات مســئوالن 
وزارت بهداشــت، گفتــه اســت؛ دوســتان چــون مــی داننــد 
ــزی را  ــن زیرمی ــکان گرفت ــی ام ــن بیهوش ــه متخصصی ک
ــرای آنهــا تصمیــم مــی  ــد، هــر طــور مــی خواهنــد ب ندارن

ــد. گیرن
وی بــا انتقــاد از تبعیــض و بــی عدالتــی در تعییــن تعرفــه های 
خدمــات درمانــی ســال ۹۶، اظهارداشــت: مــن معتقــدم طــرح 

ــرا، باعــث  ــود. زی تحــول ســامت، طــرح تحــول جراحــان ب
شــد درآمــد آنهــا زیــاد شــود.

ــتان  ــی از بیمارس ــاب در یک ــورت حس ــن ص ــاس ای ــر اس ب
ــهم  ــان و س ــون توم ــی 14.5 میلی ــق جراح ــور، ح ــای کش ه

ــت. ــوده اس ــان ب ــزار توم ــی 340 ه ــص بیهوش متخص
وقتــی متخصصیــن بیهوشــی بــا اظهارنظــر حریرچــی مواجــه 
شــدند، موضــوع مناظــره را پیشــنهاد داده و عنــوان کــرده انــد 
حاضرنــد بــر ســر تعرفــه هــا، مناظــره کننــد. در همین راســتا، 
هیئــت مدیــره انجمــن بیهوشــی و مراقبــت هــای ویــژه ایران 
از مســئوالن کاهــش تعرفــه وزارت بهداشــت جهــت بررســی 
ــرای  ــات بیهوشــی ب کارشناســی کاهــش ارزش نســبی خدم

مناظــره دعــوت بعمــل مــی آورد.
ــه  ــدگان جامع ــت نماین ــان وزارت بهداش ــه کارشناس چنانچ
بیهوشــی را قانــع کننــد کــه افزایــش کدهــا و تعرفــه 
بیهوشــی بیشــتر از متوســط ســایر رشــته هــا بــوده اســت، 
ــد  ــمی 25 درص ــش اس ــا کاه ــه تنه ــی ن ــه بیهوش جامع
ــه  ــرد بلک ــد ک ــول خواه ــد( را قب ــدود 40 درص ــی ح )واقع
ــدوق  ــه صن ــه ب ــی اضاف ــغ دریافت ــترداد مبال ــه اس حاضــر ب
ــی اگــر ثابــت شــد رشــد کدهــا و تعرفــه  ــت اســت، ول دول
ــوده  ــر ب ــا کمت ــته ه ــایر رش ــی از س ــن بیهوش متخصصی
وزارت بهداشــت کاهــش 25 درصــدی را لغــو نمــوده و 
کدهــای بیهوشــی را همــگام بــا ســایر رشــته هــا افزایــش 

ــد. ده

نموداری که مستند است
ــن  ــدی متخصصی ــت درآم ــودار، وضعی ــک نم ــاس ی ــر اس ب
ــر  ــه ب ــت. بطوریک ــده اس ــتند ش ــان، مس ــی و جراح بیهوش
ــان  ــد جراح ــه درآم ــودار، مشــخص شــده ک ــن نم اســاس ای
ــاره از درآمــد  ــه یکب بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت، ب
ــرد و رشــد صعــودی  ــه مــی گی متخصصیــن بیهوشــی فاصل

ــد. ــی کن ــدا م پی
ــم،  ــی کنی ــگاه م ــده ن ــیم ش ــودار ترس ــن نم ــه ای ــی ب وقت
مــی بینیــم کــه درآمــد جراحــان در ســال هــای ۸۶ تــا ۹2 
ــا بعــد از ســال ۹2  ــع شــده اســت، ام ــه توزی ــا عادالن تقریب
ــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت در ســال  ــژه بع ــه وی ب
۹3، بــه یکبــاره ســیر صعــودی پیــدا مــی کنــد و ایــن نکتــه 
ــراض  ــه آن اعت ــی ب ــن بیهوش ــه متخصصی ــت ک ای اس

ــد. دارن

ن مـــــــا ر د

http://mehrnews.com


صفحه 50 | شماره 12 | دی 96  MEHR NEWSAGENCY

مدیــرکل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ســامت وزارت بهداشــت، گفــت: مســتندات افزایــش درآمــد 

قابــل توجــه متخصصیــن بیهوشــی موجــود اســت.
ــر اینکــه کاهــش  ــد ب ــا تاکی ــر علیرضــا اولیایــی منــش ب دکت
تعرفــه خدمــات بیهوشــی، حــدود یــک پنجم از رشــد قبلــی در 
تعرفــه خدمــات ایــن رشــته را کســر کــرده اســت، گفــت: ایــن 
غیرمنصفانــه اســت کــه تعــدادی از همــکاران رشــته بیهوشــی 
ــی در  ــات بیهوش ــه خدم ــر تعرف ــش مختص ــض کاه ــه مح ب
ــی بیمــه هجمه هــای ســنگین و غیرکارشناســی  شــورای عال
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد و ای را متوجــه وزارت بهداشــت کنن
ــی  ــا ۹5 حت ــال های ۹3 ت ــا در س ــه ه ــش تعرف ــان افزای در زم
یــک مــورد، از دســت انــدرکاران یکســان ســازی کای جراحــی 
ــورت  ــر ص ــد، تقدی ــه درآم ــل توج ــش قاب ــی و افزای و بیهوش

ــت. نگرف
ــذاری  ــم ارزش گ ــاب قدی ــتفاده از کت ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
ــا از  ــاب کالیفرنی ــه کت ــوم ب ــی موس ــات درمان ــبی خدم نس
ــت بازنگــری  ــه عل حــدود ســال 13۶4 در کشــور، در پاســخ ب
ــه مــدت ســه دهــه مــورد  ــاب ب ــاب، گفــت: ایــن کت ایــن کت
ــام  ــادی در نظ ــکاالت زی ــود و اش ــه ب ــرار نگرفت ــری ق بازنگ
ــام  ــا تم ــرد و تقریب ــاد ک ــور ایج ــتانهای کش ــت بیمارس پرداخ
ــدند.  ــاب ش ــن کت ــری ای ــتار بازنگ ــکی خواس ــای پزش گروه ه
ــدون دســت کاری و  ــه وزارت بهداشــت اجــرای ب ــه توصی البت
کــم و کاســت کتــاب RVU ســال 2014 بــود ولــی چــون بیمه 
ســامت و تامیــن اجتماعــی و کمیتــه امــداد و نیروهای مســلح 
ــل  ــه حداق ــاز ب ــل آن نی ــرای کام ــتند و اج ــع الزم را نداش مناب
ــاب در  ــب کت ــار داشــت، ضرای ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی 14 ه
ــب  ــر در ضرائ ــن تغیی ــل ای ــه حاص ــت ک ــر یاف ــواردی تغیی م

ــود. ــه بیهوشــی ب رشــد چشــمگیر تعرف
مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ســامت وزارت بهداشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کتــاب قدیــم 
ــاح  ــتای اص ــی در راس ــات درمان ــبی خدم ــذاری نس ارزش گ
انگیــزه پزشــکان و کارکنــان غیرپزشــک بازنگــری شــد، افزود: 
ــت  ــامت در دول ــول س ــرح تح ــات ط ــایر اقدام ــد س همانن
ــده  ــن مان ــر زمی ــار ب ــا ب ــاب اصــاح شــد ت ــن کت یازدهــم، ای
از ســه دهــه گذشــته برداشــته شــود و نظــام ارائــه خدمــات از 

ــت. ــادی در حــوزه پرداخــت نجــات یاف ــش هــای زی چال
ــون  ــاده 3۸ قان ــد )هـــ( م ــه بن ــاره ب ــا اش ــش ب ــی من اولیای
برنامــه پنجــم توســعه کشــور، گفــت: براین اســاس شــورای 
ــر  ــت ه ــف اس ــور مکل ــی کش ــات درمان ــه خدم ــی بیم عال
ســاله قبــل از تصویــب بودجــه ســال بعــد در هیــأت وزیــران 
نســبت بــه بازنگــری ارزش نســبی و تعییــن تعرفــه خدمــات 
ــتی،  ــات بهداش ــدگان خدم ــه ارائه دهن ــرای کلی ــامت ب س
درمانــی و تشــخیصی در کشــور اعــم از دولتــی و غیردولتــی 
ــارف،  ــع و مص ــادل مناب ــل تع ــت اص ــا رعای ــی ب و خصوص
تاکیــد مــی کنــم بــا رعایــت اصــل تعــادل منابــع و مصــارف 
و در جهــت تقویــت رفتارهــای مناســب بهداشــتی، درمانــی 
بــر اســاس بنــد )۸( مــاده )1( و مــواد )۸( و )۹( قانــون بیمــه 
همگانــی خدمــات درمانــی کشــور مصــوب 13۷3/۸/3 اقدام 
و مراتــب را پــس از تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 
قبــل از پایــان هــر ســال بــرای ســال بعــد جهــت تصویــب 

بــه هیــأت وزیــران ارائــه کنــد.
وی افــزود: بــر همیــن اســاس، در ســال 13۹3 بــرای اولیــن بار 
کتــاب ارزش نســبی بعــد از ســه دهــه بازنگــری شــد و پــس از 

آن ویرایــش دوم و ســوم در همیــن راســتا تدوین و منتشــر شــد 
و ایــن فراینــدی اســت کــه مطابــق قانــون بــه طــور ســالیانه 

صــورت خواهــد گرفــت.

ــان  ــرف متخصص ــدات از ط ــام تعه ــدم انج ع
بیهوشــی

مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ــرات  ــوص تغیی ــه، در خص ــت در ادام ــامت وزارت بهداش س
صــورت گرفتــه در تعرفــه خدمــات بیهوشــی طــی ســال هــای 
۹3 تــا ۹۶، گفــت: طبــق توافقــات صــورت گرفتــه بــا انجمــن 
ــای  ــه ه ــش تعرف ــال ۹3، افزای ــته بیهوشــی در س ــورد رش و ب
ایــن رشــته مشــروط بــه رعایــت بیهوشــی همزمــان حداکثــر 
2 بیمــار عــادی و یــا یــک بیمــار پرخطــر در اتــاق عمــل بــود 
کــه ایــن همــکاران علیرغــم تعهــد ذکــر شــده نتوانســتند آنــرا 
عملیاتــی کننــد و بــه تعهــد داده شــده هــم در بخــش دولتــی و 

هــم در بخــش خصوصــی عمــل نکردنــد.
ــازمانهای  ــه، س ــی بیم ــورای عال ــزود: در ش ــش اف ــی من اولیای
ــه شــدت  ــه هــای آنهــا ب ــد کــه هزین بیمــه گــر مدعــی بودن
ــی در  ــر خاص ــردم تغیی ــه م ــن ک ــدون ای ــه ب ــش یافت افزای
ــت  ــش یاف ــد، افزای ــات بیهوشــی احســاس کنن ــت خدم کیفی
و بــه همیــن دلیــل و نیــز دالیــل دیگــر، پیشــنهاد کاهــش از 
ســوی همــه تامیــن کننــدگان منابــع مالــی و ســایر ذینفعــان 

ــد. ــری ش ــرح و پیگی مط
ــت ســازمان نظــام  ــه رییــس وق همــه اعضــای شــورا از جمل
ــدم  ــاع را از ع ــترین دف ــه بیش ــتند ک ــاهد هس ــکی ش پزش
ــت  ــت داش ــر بهداش ــخص وزی ــت و ش ــش، وزات بهداش کاه
ــش 30  ــورا از کاه ــای ش ــه، اعض ــن وزارتخان ــرار ای ــه اص و ب

ــد. ــاه آمدن ــد کوت درص

وزارت بهداشت تنها یک رای دارد
وی بــا بیــان اینکــه براســاس قانــون، هرگونــه تغییــر در تعرفه 
گروه هــای پزشــکی لزومــاً بایــد بــه پیشــنهاد دبیرخانــه 
ــی و در  ــاه بررس ــتقر در وزارت رف ــه مس ــی بیم ــورای عال ش
شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی کــه بــه ریاســت وزارت 

ــک  ــا ی ــه تنه ــت ک ــود و وزارت بهداش ــکیل می ش ــاه تش رف
رای از ۹ رای آنــرا در اختیــار دارد، مصــوب شــود، افــزود: البتــه 
مصوبــات مربــوط بــه تعرفــه پــس از تصویــب توســط شــورای 
ــه و در  ــه و بودج ــازمان برنام ــد س ــه تائی ــد ب ــه بای ــی بیم عال

ــاغ شــود. ــت اب ــت توســط دول نهای

افزایش تعرفه بیهوشی از سال 93 تا 96
اولیایــی منــش بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش تعرفــه خدمــات 
بیهوشــی، حــدود یــک پنجــم از رشــد قبلــی در تعرفــه خدمات 
ــه  ــن غیرمنصفان ــن رشــته را کســر کــرده اســت، گفــت: ای ای
اســت کــه تعــدادی از همــکاران رشــته بیهوشــی بــه محــض 
ــای  ــی، هجمه ه ــات بیهوش ــه خدم ــی از تعرف ــش بخش کاه
ــد  ــت کنن ــه وزارت بهداش ــی را متوج ــنگین و غیرکارشناس س
ــا  ــه ه ــش تعرف ــان افزای ــه در زم ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــت  ــر از دس ــورد تقدی ــک م ــی ی ــا ۹5 حت ــال های ۹3 ت در س
انــدرکاران یکســان ســازی کای جراحــی و بیهوشــی و افزایش 

ــت. ــد، صــورت نگرف ــه درآم ــل توج قاب
مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ــب  ــد ضری ــش رش ــی افزای ــت دریافت ــامت وزارت بهداش س
ریالــی کا ) K( کــه از 5 هزار تومان در ســال ۹3 بــه ۹540 تومان 
ــه  ــش تعرف ــای افزای ــی از روش ه ــید را یک ــال ۹۶ رس در س
رشــته بیهوشــی در ســال هــای ۹3 تــا ۹۶ بیــان کــرد و گفــت: 
ــات  ــبت آن در خدم ــه نس ــی ک ــات بیهوش ــه خدم ــد پای رش
مختلــف، متفــاوت و از 20 تــا ۶0 درصــد رشــد کــرد و افــزوده 
ــوان  ــه مــی ت ــد، کــه از آن جمل ــی جدی شــدن کدهــای تعدیل
ــه کــد تعدیلــی ریــکاوری، کــد تعدیلــی بیهوشــی اطفــال و  ب
نــوزادان و کــد تعدیلــی بیهوشــی اعمــال مجــدد قلــب اشــاره 
کــرد، از دیگــر روش هــای افزایــش تعرفــه بیهوشــی در طــی 

ــوده اســت. ایــن ســه ســال ب
وی در مــورد مقایســه عــدد K در خدمــات بیهوشــی و مقایســه 
ــه در  ــی ک ــو درمان ــد زال ــر مانن ــات دیگ ــی خدم ــا برخ آن ب
فضــای مجــازی ارایــه شــده و محاســبات غیــر کارشناســی و 
غلــط بــا هــدف تشــویش اذهــان گــروه پزشــکی بیــان شــده 
ــه  ــق الزحم ــاب ارزش نســبی، ح ــاس کت ــت: براس اســت، گف

مدیرکل تعرفه وزارت بهداشت؛

مستندات افزایش درآمد متخصصین بیهوشی موجود است

ن مـــــــا ر د
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ــه  ــور ارزش پای ــار فاکت ــاس چه ــی براس ــن بیهوش متخصصی
بیهوشــی، ارزش زمــان، ارزش کدهــای تعدیلــی و ارزش 
ــبات آن  ــه محاس ــی ک ــود در حال ــی ش ــبه م ــکاوری محاس ری
ــامل  ــا ش ــد صرف ــر ش ــازی منتش ــای مج ــه در فض ــه ک گون
مقایســه یکــی از اجــزاری تعرفــه بیهوشــی یعنــی ارزش پایــه 
ــه  ــوده اســت. ب ــی ب ــو درمان ــد زال ــی مانن ــا خدمات بیهوشــی ب
ــدود 30  ــورت ح ــم آئ ــی آنوریس ــه بیهوش ــال تعرف ــوان مث عن
برابــر تعرفــه زالــو درمانــی اســت کــه متاســفانه در انتشــار اخبار 
غیــر واقعــی، تعرفــه ایــن دو خدمــت، برابــر نشــان داده شــده 

ــت. اس
اولیایــی منــش ضمــن اشــاره بــه رشــد قابــل توجــه 
حق الزحمــه مقیمــی متخصصیــن بیهوشــی در بخــش هــای 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــزود: ع ــا ۹۶ ، اف ــال ۹2 ت ــژه از س ــت وی مراقب
موضــوع، بســیاری از متخصصیــن بیهوشــی بــه ویژه پزشــکان 
درمانــی کــه قبــًا مشــمول پرداخــت دو کا )تعرفــه دو برابــر( 
تمــام وقتــی نبودنــد، بــا دریافــت مجــوز تمــام وقتــی مشــمول 

دو کا )2K( شــدند.
وی ادامــه داد: مجمــوع ایــن اقدامــات باعــث شــد کــه رشــد 
تعرفــه رشــته بیهوشــی حتــی کمــی از متوســط رشــد اعمــال 
شــده در کتــاب بــرای ســایر رشــته ها، باالتــر رود و ایــن رشــد 
بــی ســابقه بــا ایــن اســتدالل صــورت گرفــت کــه همــکاران 
ایــن رشــته متعهــد بــه رعایــت اســتاندارد خدمــات بیهوشــی 
ــا  ــد ت ــان شــده بودن ــه طــور همزم ــر دو بیمــار ب ــرای حداکث ب
از ایــن طریــق کیفیــت ارائــه خدمــات و ایمنــی بیمــار تضمیــن 
ــرار وزارت  ــاد. اص ــاق نیفت ــل اتف ــفانه در عم ــه متاس ــود ک ش
بهداشــت بــرای افزایــش تعرفــه ایــن رشــته، بــه این دلیــل بود 
کــه معتقــد بودیــم همــکاران ایــن رشــته دریافــت غیرقانونــی 

ــد. ندارن

اعضــای منتخــب بــورد و انجمــن بیهوشــی 
پیشــنهاد ندادنــد، همــکاری هــم نکردنــد

ــاب  ــن کــه در ویرایــش ســوم کت ــان ای ــا بی ــی منــش ب اولیای
ــی  ــورای عال ــه ش ــامت، دبیرخان ــات س ــبی خدم ارزش نس
ــه  ــبت ب ــران نس ــات وزی ــه هی ــال مصوب ــت اعم ــه، جه بیم
دعــوت از اعضــای بــورد هــای آموزشــی و انجمن هــای 
ــب  ــای منتخ ــزود: اعض ــرد، اف ــدام ک ــط اق ــی مرتب تخصص
انجمــن بیهوشــی و بــورد مربوطــه در تاریــخ 12 تیرمــاه 
ســالجاری در دبیرخانــه شــورا حضــور یافتنــد و در ایــن جلســه 

ــات  ــی خدم ــب ارزش ریال ــا کاهــش ضری ــت ب ضمــن مخالف
بیهوشــی، متعهــد بــه همــکاری جهــت اجــرای مصوبــه دولت 
شــدند و براســاس صــورت جلســه ای کــه بــه امضــای ایشــان 
ــط  ــنهاد توس ــه پیش ــدم ارائ ــورت ع ــد در ص ــرر ش ــید، مق رس
ــران  ــرم وزی ــات محت ــه هی ــه، مصوب ــورد مربوط ــن و ب انجم
ــی بیمــه،  ــه شــورای عال براســاس پیشــنهاد اعضــای دبیرخان

ــود. ــال ش ــوم اعم ــش س ــاب ویرای ــی و در کت نهای
ــت  ــه دول ــه مصوب ــت ک ــح اس ــه توضی ــه داد: الزم ب وی ادام
کاهــش 25 درصــد تعرفــه اســت و بــا اصــرار همــکاران انجمن 
ــدی وزارت  ــت ج ــته و حمای ــن رش ــر ای ــراد موث ــی اف و برخ
بهداشــت، مقرر شــد بــه جــای جداســازی کای جراحــی از کای 
ــی  ــه شــورای عال ــه دبیرخان ــن رشــته ب بیهوشــی، انجمــن ای
ــب  ــد، ضرای ــزان 25 درص ــان می ــه هم ــد ب ــک کن ــه کم بیم
نســبی تغییــر نماینــد تــا مصوبــه دولــت اجرایــی شــود ولــی از 
آنجایــی کــه در مکاتبــات بعــدی انجمــن و بــورد بیهوشــی بــا 
رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه، هیــچ گونه پیشــنهادی 
ارائــه نشــد، دبیرخانــه شــورا بــا حضــور اعضــای خــود نســبت 
بــه اعمــال کاهــش بیهوشــی اقــدام کــرد و ایــن پیشــنهاد در 
جلســات مختلــف بــا حضــور اعضــای شــورا شــامل نمایندگان 
ســازمان های بیمــه گــر پایــه، نماینــده ســازمان نظام پزشــکی، 
نماینــده وزارت بهداشــت، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
و نماینــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مــورد بحــث قــرار 
گرفــت و نهایتــاً بــدون امضــای نماینــده وزارت بهداشــت، تائید 
و بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید و ایــن در حالیســت کــه 
ــش  ــدم کاه ــرای ع ــت ب ــهای وزارت بهداش ــم تاش علیرغ
تعرفــه، متاســفانه برخوردهــای غیــر منصفانــه بــا ایــن 

ــرد. ــه صــورت مــی گی وزارتخان

ادعاهای نادرست و غیرواقعی
مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ســامت وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه مکاتبــات اخیــر انجمن 
ــدی  ــا 50 درص ــدود 45 ت ــش ح ــر کاه ــی ب ــی مبن بیهوش
خدمــات بیهوشــی در قالــب ویرایــش ســوم بــه جــای کاهــش 
25 درصــدی ضمــن رد ایــن ادعــا، افــزود: تعرفــه بیهوشــی از 
ــان، ارزش  ــه، ارزش زم ــی ارزش پای ــی یعن ــار بخــش اصل چه
ــت و  ــده اس ــکیل ش ــکاوری تش ــی و ارزش ری ــای تعدیل کده
مصوبــه هیــات وزیــران صرفــاً شــامل کاهــش در ارزش هــای 
پایــه بیهوشــی بــه میــزان 45 تــا 50 درصــد می باشــد و ســایر 

اجــزای تعرفــه بیهوشــی بــدون تغییــر باقــی مانــده اســت کــه 
بــا توجــه بــه وزن ارزش پایــه، کاهــش کمتــر از 25 درصــد در 

تعرفــه ایــن رشــته در ویرایــش ســوم اعمــال شــده اســت.
ــه  ــا در هم ــکی م ــه پزش ــای جامع ــه اعض ــان اینک ــا بی وی ب
برهــه هــا امتحــان خــود در خصــوص رجحــان منافــع مــردم 
بــر منافــع صنفــی را پــس داده و صداقــت خــود را اثبــات کــرده 
اســت و در ایــن مرحلــه نیــز چنیــن انتظــاری از جامعــه فهیــم 
ــه  ــاس مصوب ــرد: براس ــد ک ــی رود، تاکی ــکی م ــداکار پزش و ف
اخیــر شــورای عالــی بیمــه در جلســه ۶۷ این شــورا بــا موافقت 
کلیــه اعضــا، کمیتــه دائمــی کتاب ارزش نســبی تشــکیل شــد 
کــه بــا توجــه بــه آمادگــی کامــل کمیتــه مذکــور جــا دارد کلیه 
گــروه هــای پزشــکی از جملــه رشــته بیهوشــی مطالبــات خود 
را در مــورد کتــاب ارزش نســبی از طریــق ایــن کمیتــه پیگیری 
کننــد تــا در فضایــی آرام بحــث هــای کارشناســی انجــام و بــه 
ــات کارشناســی  ــن اختاف ــی ناکــرده ای نتیجــه برســد و خدای
ســبب تشــویش اذهــان جامعــه و اخــال در ارائــه خدمــت بــه 

بیمــاران نشــود.

درآمــد  توجــه  قابــل  افزایــش  مســتندات 
اســت موجــود  بیهوشــی  متخصصــان 

اولیایــی منــش در ادامــه بــا تاکیــد بــر اقدامــات صــورت گرفته 
ــرای افزایــش تعرفــه متخصصیــن رشــته بیهوشــی، گفــت:  ب
ــر  ــه تحــول ســامت ب ــت یازدهــم و در راســتای برنام در دول
ــی  ــن بیهوش ــی متخصصی ــزان دریافت ــش می ــرورت افزای ض

نســبت بــه گذشــته توجــه بیشــتری شــد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد 24 هــزار تخــت بیمارســتانی، افزایش 
ــتگاه  ــه دس ــل توج ــش قاب ــل، افزای ــای عم ــاق ه ــداد ات تع
هــای بیهوشــی و بیمــه شــدن 11 میلیــون ایرانــی در راســتای 
ــل  ــن عوام ــه ای ــزود: هم ــه تحــول ســامت، اف اجــرای برنام
باعــث شــد کــه کمیــت خدمــات جراحــی رشــد و بــه تبــع آن 
ــات  ــد و اگــر جزئی ــن بیهوشــی افزایــش یاب درآمــد متخصصی
ــه صــاح  ــان شــود، ب ــرای افــکار عمومــی بی ــب ب ایــن مطال

ــود. متخصصیــن بیهوشــی نخواهــد ب
مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ســامت وزارت بهداشــت در خصــوص مقایســه درآمــد 
ــرای طــرح تحــول  ــد از اج ــل و بع ــن بیهوشــی قب متخصصی
ــان  ــد متخصص ــش درآم ــتندات افزای ــت: مس ــامت، گف س
ــا جزییــات  بیهوشــی بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت ب
ــوارد را  ــی کــه الزم باشــد آن م ــز موجــود اســت و در صورت نی

ــم. ــی کنی ــام م اع

ــی  ــاه اجتماع ــه و وزارت رف ــی بیم ــورای عال ش
ــند ــخگو باش پاس

مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری و تدویــن اســتاندارد و تعرفــه 
ــه  ــرای مصوب ــت اج ــزود: جه ــت اف ــامت وزارت بهداش س
دولــت دو راه وجــود داشــت یــا بایــد ارزش ریالــی کا بیهوشــی 
تغییــر مــی کــرد و یــا تغییــر در ضرایــب صــورت مــی گرفــت، 
بنابرایــن بایــد ایــن توضیحــات را دبیرخانــه شــورای عالی بیمه 
، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بدهــد و وزارت بهداشــت 
در زمینــه اطــاع رســانی مســئولیتی نــدارد و اگــر اعتراضــی به 
ــه وزارت  ــی بیمــه وجــود دارد نبایــد ب تصمیمــات شــورای عال

بهداشــت هجمــه کــرد.
اولیایــی منــش در پایــان افــزود: معتقــد هســتیم متخصصیــن 
ــه کاهــش 25 درصــدی  ــد ک ــی کنن ــر تصــور م بیهوشــی اگ
ضرایــب بــه نفــع شــان نیســت و ضرایــب بایــد بــه عــدد قبــل 
برگــردد، مصوبــه دولــت کــه 25 درصــد کاهــش ارزش ریالــی 

کای بیهوشــی اســت، مــی توانــد در عــدد k اعمــال گــردد.
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