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هشدار سازمان غذا و دارو به داروخانه ها

تعلیق پروانه و حبس 
در انتظار داروخانه های متخلف

وزیر رفاه در گفت وگوی اختصاصی با سپید کاهش تعرفه ها را قویا تکذیب کرد

دولت دستور کاری برای تغییرتعرفه ها ندارد
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زابل آلوده ترین شهردنیا

پاریس و بالتیمور، در خون و آتش

آیا هاشمی جانشین 
ماریسول خواهد شد؟

افسـردگی
با هم سخن بگوییم
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از سه برابر کردن یارانه
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نقش سواد سالمت در 
کاهش هزینه های درمانی

مدیرعامل سازمان انتقال خون

تبدیل یک میلیون واحد
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بر اس��اس آخری��ن گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی 
)WHO( به لحاظ آالینده ذرات معلق کمتر از 10میکرون 
از بین 2972 شهر موردمطالعه، ش��هر تهران در رتبه 331 
آلودگی قرار داش��ته و از منظر آالین��ده ذرات معلق کمتر 
از2/5 میکرون در رتب��ه ۴97 آلودگی بوده که میانگین این 

دو عدد رتبه تهران را به ۴1۴ می رساند... 

من استاد دانشگاه MIT  هستم و می کوشم با به کارگیری 
ریاضیات به درمان دیابت کمک کنم. از من سوال می شود 
که چرا به عنوان استاد ریاضیات کاربردی، وقتم را صرف 
مطالعه درباره بیماری دیابت می کنم. پاسخ کوتاه و روشن 

است: عالیق علمی و اهداف بشردوستانه. ..

هدف روز جهانی بهداشت 2017، بسیج نیروها برای اقدام 
درباره افسردگی است. این بیماری افراد را در همه سنین و 

در همه رده های جامعه و در همه کشورها مبتال می کند. ..

س��ال گذش��ته یک میلیون پالس��مای خون های کش��ور توس��ط 
شرکت های پاالیش بین المللی خون تبدیل به دارو شد. خون ایرانی 

یکی از سالم ترین خون های دنیا است...

www.sepidonline.ir

قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام
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دیدار وزیران دفاع ایران و برزیل پس از ۴۰ سال
مهر: سردار حسین دهقان که برای شرکت در یک نشست دو 
روزه و برنامه های جانبی در راس یک هیات دفاعی به مسکو 
سفر کرده است، در دیدار همتای برزیلی خود که با حضور 
مهدی سنایی سفیر ایران برگزار شد، روابط دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی را بررسی کرد. سردار دهقان در این نشست با 
اشاره به اینکه مذاکره امروز نخستین دیدار وزیران دفاع دو 
کشور پس از حدود ۴0 سال است، گفت: »ظرفیت های بسیار خوب و مناسبی در حوزه های 
مختلف برای توسعه همکاری میان ایران و برزیل وجود دارد.« وی همچنین با تشکر از 
نقش سازنده برزیل در معادالت منطقه ای و جهانی و همچنین مواضع مثبت این کشور در 
حمایت از فعالیت های صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، بر ضرورت بهره گیری از فرصت های 

همگرایی و همکاری دو کشور در بخش های مختلف تاکید کرد.

ضرورت فعال  سازی طرح اتصال ایران به چین 
پایگاه خبری وزارت راه: وزیر راه و شهرسازی در دیدار رئیس  مجلس قرقیزستان در تهران 
درباره اتصال ریلی ایران به چین با همکاری کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان 
در طرح »کتای« )خط ریلی ترانزیتی( توضیح داد: »اکنون راه آهن ایران به افغانستان وصل 
شده و قطعه 72 کیلومتری خواف به هرات نیز در دست تکمیل است.« عباس آخوندی 
با استقبال از توسعه روابط حمل و نقلی ایران و قرقیزستان برای برگزاری نشست پنج 
جانبه با چین، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان برای فعال سازی این طرح اعالم آمادگی 
کرد و گفت: »گسترش خطوط ریلی، جاده ای و هوایی بین ایران و قرقیزستان راه همکاری های تجاری 2 کشور را برای 
بازرگانان و گردشگران بیش از پیش تسهیل می کند.« وی از آمادگی ایران برای ارائه خدمات لجستیکی در بندرهای ایران 
به قرقیزستان خبر داد و افزود: »ایران و قرقیزستان در یک حوزه تمدنی مشترک قرار دارند و زمینه های زیادی برای توسعه 
همکاری های اقتصادی بین 2 کشور وجود دارد.« وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد در کمیسیون مشترک بعدی 

که در تهران برگزار می شود همه توافق های همکاری اقتصادی دو کشور پیگیری شود.«

هبه به جای دیه قبول نیست
خانه ملت: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد 
است عربستان سعودی برای اینکه زیر بار مسئولیت فاجعه منا 
نرود، قصد دارد به جای پرداخت دیه، هبه بدهد. حسن نوروزی 
درخصوص نحوه پرداخت دیه جان باختگان منا ازسوی عربستان 
سعودی گفت: »طرح پرداخت هبه به  جای دیه به این دلیل است 
که سعودی از زیر بار محکومیت بین المللی شانه خالی کند.« نماینده 
مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: »اگرعربستان 
بپذیرد دیه بدهد، یعنی در زمینه علل حوادث فاجعه منا کوتاهی کرده و مقصر بوده است.« وی 
افزود: »آن ها معتقدند درخصوص فاجعه منا مقصر نیستند و قتیل الزحام رخ داده است از این رو 
علی رغم اینکه طبق قانون این کشور باید اقدام به پرداخت دیه جان باختگان منا کنند، نمی خواهند 

به لحاظ بین المللی زیر بار قصور آن بروند، از این رو مورد پرداخت هبه را مطرح کرده اند.«

خبرسازان

گزارش سیاسی روز

سپید: دبیر شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد دولت 
آینده به مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم بیشتر 
توجه کند. آیت اهلل احمد جنتی در جلسه هفتگی 
به روند  با اشاره اجمالی  اعضای شورای نگهبان 
بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری و نیز 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی گفت: »مراحل 
انتخابات تاکنون به خوبی پیش رفته است. امیدواریم 
در انتخابات ریاست جمهوری فردی که به صالح 
مردم است انتخاب شود.« وی با اشاره به مشکالت 
معیشتی و اقتصادی و همچنین بیکاری جوانان گفت: 
»ان شاءاهلل دولت آینده به مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم بیشتر توجه کند و خداوند مقدر فرماید آنچه خیر 
و صالح مردم است، اتفاق بیفتد.« جنتی در ادامه گفت: 
»داوطلبان باید بکوشند به درد و رنج مردم توجه کنند 

و منتخب مردم تنها به فکر جریان های سیاسی نباشد.«

اعالم دخل و خرج دستگاه ها با الیحه شفافیت
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: »براساس الیحه شفافیت که در دست تهیه 
است، همه دستگاه ها باید آنچه را که به دست می آورند 
و مواردی را که خرج می کنند شفاف اعالم کنند تا همه 
مردم از آن مطلع شوند.« حسن روحانی در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا و سیما  درباره اقدامات دولت یازدهم 
برای احقاق حقوق ملت گفت: »یکی از اقدامات مهم 
و موثری که دولت یازدهم انجام داده تدوین منشور 
حقوق شهروندی بوده که به کمک حقوقدانان بزرگ 
تهیه و منتشر و به دستگاه های اجرایی برای اجرا ابالغ 
شده است.« وی افزود: »الیحه ای در دست تهیه 
داریم تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی که این 
الیحه، نهادی را تعیین می کند که همه موارد حقوق 
شهروندی را دنبال کند و همه دستگاه ها به اجرای 
حقوق شهروندی مکلف می شوند.« روحانی با اشاره 
به اینکه دولت دو الیحه دیگر هم برای دولت یازدهم و 
دوازدهم در دست تهیه دارد گفت: »یک الیحه با عنوان 
الیحه شفافیت است که در این الیحه همه دستگاه ها 
باید آنچه را که به دست می آورند و مواردی را که 
خرج می کنند شفاف اعالم کنند تا همه مردم از آن 
مطلع شوند.« وی افزود: »الیحه دیگر راجع به منافع 
ذی نفعان است یعنی همه مدیران و افرادی که در یک 
تصمیمی ذی نفع هستند حق ندارند درباره خودشان 
تصمیم گیری کنند.« رئیس جمهوری همچنین گفت: 
»همه مفاسدی که قبال در مواردی با آنها برخورد و 
اعالم شد مربوط به این موضوع است یعنی عده ای ذی 
نفع برای خودشان تصمیم می گرفتند بنا براین الیحه 
تضاد منافع ذی نفعان برای دفاع از حقوق ملت است.«

یارانه را سه برابر می کنم 
دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
هم گفت: »می توان یارانه سه دهک پایین را تا سه برابر 
افزایش داد.« به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی 
گفت: »در آستان قدس رضوی بهترین جایگاه را از 

نظر مادی و معنوی دارم ، آنچه باعث شد وارد عرصه 
انتخابات ریاست جمهوری شوم، نگاه به مشکل فقرا، 

نیازمندان و مستمندان است.«
رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری شامگاه چهارشنبه را در یزد گذراند.

رقابت رفیقان
اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران قرار گرفت و درباره احتمال 
حاضر نشدن وی و حسن روحانی در مناظره های 
انتخاباتی خبر داد. به گزارش ایسنا،  جهانگیری گفت: 
»من در همه مناظره ها شرکت می کنم و اگر ده مورد 
از این مناظره ها برگزار شود در آن شرکت خواهم 
کرد. البته رئیس جمهوری واقعا کارهای زیادی دارد 
و نمی توان گفت هر جلسه ای که گذاشته می شود، 
رئیس جمهوری هم باید در آن حاضر باشد، هرچند 
که در این مناظره ها شرکت می کند و برنامه هایش را 
برای شرکت در آن تغییر داده  است.« وی در پاسخ به 
این پرسش که امکان انصراف وی از انتخابات پیش از 
برگزاری مناظره ها وجود دارد یا نه، اظهار کرد: »من 

تا به حال در زندگی ام انصراف نداده ام.«
معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به پرسش یکی 
از خبرنگاران درباره احتمال ارائه برنامه ای صد روزه 
توسط روحانی برای دولت آینده، اظهار کرد: »ما االن 
با یکدیگر رقیب هستیم. البته ما با همه رقبا رفیق هم 
هستیم.« جهانگیری با بیان اینکه هرکس شیوه ای برای 

تبلیغات در نظر دارد، گفت: »اینکه گفته می شود بهتر 
است هر کاندیدایی معاون اول خود را معرفی کند، 
موضوعی است که بستگی به نوع تبلیغات آن کاندیدا 

دارد و من معاون اول خودم را معرفی نمی کنم.« 
با  که  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای 
شوخ طبعی پاسخ خبرنگاران را می داد، در پاسخ به 
پرسشی درباره احتمال حضورش در دولت بعدی، 
اظهار کرد: »من فکر می کنم خودم رئیس جمهور 

شوم.

۵ میلیون شغل ایجاد می کنم
محمد باقر قالیباف با اشاره به مهمترین  مشکالت 
ما  کشور  مشکل  مهمترین  »امروز  گفت:  کشور، 
بیکاری و شغل است. به مردم قول می دهم اگر در 
طول این دوره توفیق خدمت به مردم را پیدا کنم ۵ 
میلیون شغل با کمک مردم ایجاد می کنم تا بتوانیم 
بخشی از مشکالت را حل و فصل کنیم.« وی به 
اهمیت حوزه فناوری و IT اشاره کرد و افزود: »برای 
بخشی از جوان تحصیل کرده و با استعداد که بخش 
قابل توجهی از آنها  در حوزه فناوری و IT تخصص 
دارند، شغل وجود دارد.« قالیباف تصریح کرد: »در 
صنایع پتروشیمی ما به ازای هر یک میلیون تن در 
حوزه پتروشیمی قادریم 200 هزار شغل مستقیم 
و ۴00 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کنیم.« این 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: 
»باید سیاست های پولی و مالی ما تغییر کند و حتما 
باید سیستم های هوشمند برای اطالعات جدید مورد 

توجه قرار گیرد. درعین حال باید مبارزه با قاچاق به 
عنوان یک کار جدی پیگیری شود.«

بدون توریسم نمی توان با بیکاری مقابله کرد
مصطفی هاشمی طبا اظهار کرد: »هیچ کشوری بدون 
اینکه نگاهش را متمرکز به داخل و نیروهای داخلی 
بکند موفق نخواهد شد.« وی درخصوص سخنان 
اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری به داخل کشور برای 
گشودن گره ها گفت: »هیچ کشوری بدون اینکه 
نگاهش را متمرکز به داخل و نیروهای داخلی بکند 
موفق نخواهد شد به خصوص کشور ما که سرشار از 
نیروهای انسانی، تحصیلکرده و توانمند است.« وی 
افزود: »اما باید دقت کرد که ایشان فرمودند وارداتی 
که موجب توقف کارخانجات می شود و زیان آور 
است وارد نشود یعنی ایشان دید جزمی ندارند و 
طبیعتا در مواردی که الزم باشد از جمله تکنولوژی 
و قراردادهای مناسب فنی خارجی، باید بهره بگیریم، 
اما نگاه باید متمرکز بر نیروهای داخلی باشد و این 
حتما هم جواب خواهد داد.« این کاندیدای ریاست 
جمهوری ادامه داد: »سوابق من نشان می دهد که 
همیشه به نیروهای داخلی و ظرفیت های بومی و 
همچنین پروژه هایی که می تواند در داخل منجر به 

حسن عمل و اجرا شود توجه کرده ام.« 
گفت:  توریسم  صنعت  با  ارتباط  هاشمی طبا  در 
»واقعیت این است که با توجه به نیروی انسانی که در 
کشور داریم برنامه های اجرایی وجود دارد و احتیاجی 

به این نیست که دائما از خودمان ابداع کنیم اما طبیعتا 
باید سرمایه گذاری برای رفاه توریسم، توجه به بحث 
صدور ویزا و جذب نیروهای مختلف در کشورهای 
مختلف است و همچنین فرهنگ سازی برای جذب 
توریسم مورد توجه قرار گیرد.«  وی افزود: »طبیعتا 
در این راه اگر گام برداریم و توریست ها احساس 
امنیت کنند، حتما می آیند و پیشنهادی قبال داده بودم 
که البته قبول نشد گفتم هر توریستی که با ویزای 
فرودگاهی وارد کشور شود، یک میلیون دالر در برابر 
حوادث بیمه شود.« هاشمی طبا با بیان اینکه در صنعت 
گردشگری و توریسم سریع تر از هر اقدام دیگری 
جواب می گیریم گفت: »این کار باید مستمر باشد و 
همه کشور باید به آن اعتقاد داشته باشند و توجیه 
باشند که بدون توریسم نمی توان با مسئله بیکاری 

مقابله کرد.«

اولویتم مسائل اقتصادی است
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
مسائل اقتصادی را اولویت کاری خود بر شمرد 
به  نگاه  با  اقتصادی  مسائل  »اولویت ام  گفت:  و 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛  درون است.« 
برنامه  ضبط  پایان  در  میرسلیم  آقا  سید مصطفی 
تلوزیونی خود با ابراز رضایت از برنامه گفت: »گفتگو 
به نظر می رسید بسیار خوب بود و در معرفی خودم 
به لحاظ فعالیت های مختلفی که در زمینه ساماندهی 
نظام در اوائل انقالب در بخش فرهنگی و بعد هم در 
زمینه های صنعتی و اقتصادی که منجر به این شد که ما 

بتوانیم نمونه های واقعی را از لحاظ اقتصاد مقاومتی 
را پیاده کنیم بحث شد.« وی اضافه کرد: »امیدوارم به 
اتکای تجربیات مثبت و موثر و واقعی نه شعاری که 
خودمان دست اندرکارش بودیم و جوانان متخصص 
کشور که ما را همراهی کردند بتوانیم آن را اشاعه و 
توسعه دهیم و از وضع رکودی که گرفتار هستیم 

نجات پیدا کنیم.«
میر سلیم درباره اشتغال زایی و برنامه اش برای خروج 
از رکود گفت: »در این برنامه بیشتر به دنبال اثبات 
این بودم که ما تاکنون برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
عمل کردیم، یعنی شرکت و بنگاه هایی را تشکیل 
دادیم که مبانی آنها اقتصاد مقاومتی است، به این 
شکل که برون گرا بوده اند به لحاظ مبادالت تجربی 
با کشورهایی که دارای فناوری هستند ولی درون زا 
بودیم به لحاظ استفاده از قابلیت های خوب جوانان 
متخصص و دانش آموختگان خودمان.« میرسلیم 
تصریح کرد: »پس بنابراین نمونه های بسیار خوبی 
داریم که برای مردم تشریح خواهیم کرد که چگونه 
بر مبنای این تجربه و این کار عملی که خود ما دست 
اندرکارش بودیم می توانیم از پس حل معضل اشتغال 
جوانان خودمان بربیاییم و از رکود بیرون آئیم.« وی 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاکیدات مقام معظم 
رهبری برای حل مشکالت کشور با نگاه به درون 
افزود: »قطعا درون زایی از نقاط مثبت و مزیت های 
ماست و ما خوشبختانه در طول سال های بعد از 
انقالب رشد خوبی به لحاظ علمی در کشور داشته ایم 
و حیف است که این افراد را به خارج روانه کنیم در 

حالی که خودمان در کشور نیاز داریم.« 

بررسی نامه اعضای شورای شهر درباره 
مرخصی قالیباف 

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: »نامه تعدادی از 
اعضای شورای شهر تهران درباره مرخصی شهردار 
تهران در حال بررسی است.« علی اصغر احمدی 
درباره نامه 1۴ عضو شورای شهر تهران به وزیر 
کشور درخصوص وضعیت مرخصی قالیباف در 
دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: 
»نامه ای در این زمینه از شورای شهر به وزارت کشور 
رسید که وزیر کشور هم دستور بررسی آن را صادر کرده 
است.« وی در ادامه افزود:  »این نامه برای رسیدگی به 
کمیته حقوقی فرستاده شده و در حال بررسی است.« 
به گزارش ایسنا، شجاع پوریان، حکیمی پور، حقانی، 
انصاری، ساالری، دانشور، دوستی، مختاباد، ساعی، 
تندگویان، سرخو، مسجدجامعی، صابری و حافظی 
در این نامه  به وزارت کشور اعالم کردند که »ما 
نمایندگان مردم تهران در شورای اسالمی شهر تهران 
با رویکرد نظارت بر عملکرد شهردار و رعایت قانون 
درخواست داریم که با استناد به قوانین انتخابات کشور 
و جلوگیری از هرگونه شائبه، وضعیت مرخصی 
قالیباف و معاونان و مدیران شهرداری که در ستاد 

فعالیت می کنند، بررسی شود.«

از سه برابر کردن یارانه تا ایجاد   پنج میلیون شغل

روی خط انتخابات

سپید: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر همراهی خود با روحانی تاکید کرد 
و گفت: »داوطلبان ریاست جمهوری باید فرهنگ و صداقت را اصل بدانند 
چرا که فرهنگ، زیرساخت توسعه ملی است.« به گزارش ایرنا، رضا صالحی 
امیری روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت این مطلب را در پاسخ 
به سوالی مبنی بر توصیه اش به رئیس دولت دوازدهم مطرح کرد و افزود: 
»پیشنهاد من به رییس جمهوری آتی این است که حوزه فرهنگ را به عنوان 
زیر ساخت توسعه ملی در نظر بگیرد.« وی تصریح کرد: »فرهنگ پایه اصلی 
برای هر نوع تحول، تعالی و توسعه است، جامعه قبل از هر چیزی نیاز به 
مباحث فرهنگی دارد، سبک زندگی، آسیب ها و اخالق اجتماعی مسائلی 

است که جامعه با آن رو به رو است و ریشه فرهنگی دارد.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: »ما معتقدیم که هیچ مسئله ای در 
جامعه وجود ندارد جز این که ریشه فرهنگی داشته باشد. از این منظر توصیه 
اولم این است که حوزه فرهنگ را به عنوان حوزه بنیادین در نظر بگیرد 
و نکته دوم صداقت است.« صالحی امیری تصریح کرد: »مردم صداقت را 
بر همه چیز ترجیح می دهند، از وعده وعیدهایی که واقعا غیر قابل جذب 
است و این روزها مد شده بپرهیزند، آن قدر این صندلی ارزش ندارد 
که انسان اخالق و شرافت را و همه اصول اخالقی را زیر پا بگذارد.« 
وی در پاسخ به سوالی درباره دوران پس از وزارتش گفت: »بنده در کنار 

روحانی بوده و هستم، بعد از همکاری با ایشان به دانشگاه بر می گردم.«
عضو دولت یازدهم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که برخی از 
خبرگزاری ها با وجود مصوبه ای که اعالم شده، تبلیغات به نفع نامزدهای ریاست 
جمهوری را در پیش گرفته اند، گفت: »معاونت مطبوعاتی دستورالعملی صادر 

کرد. هر گونه تخلفی به ما گزارش شد به ستاد انتخابات اعالم می کنیم.«

ثبت هشت هزار کانال تلگرامی 
صالحی امیری در پاسخ به این سوال که بنا بود کانال های باالی پنج هزار 
نفر از وزارت ارشاد مجوز بگیرند؛ تاکنون چه تعداد از این کانال ها مجوز 
ریاست  به  مجازی  فضای  عالی  شورای  »مصوبه  گفت:  نیز  اند؟  گرفته 
رئیس جمهوری و سران سه قوه تشکیل و مقرر شد ساماندهی و صیانت از 
فضای مجازی انجام شود.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به این که 
این ساماندهی و صیانت با دو هدف اساسی در فضای مجازی باید همراه 
باشد، اظهار کرد: »نخست این که دسترسی آزاد همگان به فضای مجازی 

به عنوان یک فرصت انجام گیرد و دوم این که از فضای مجازی و پاالیش 
اموری که با شئونات اخالقی، دینی و جامعه مغایر هست، صیانت شود.«
صالحی امیری افزود: »در این خصوص شورای عالی فضای مجازی تصویب 
کرد که کانال های باالی پنج هزار را ثبت کنیم و قبل از آن طبق قانون 
همه خبرگزاری ها و سایت ها برای هر گونه فعالیت باید مجوز از وزارت 
ارشاد می گرفتند.« وی ادامه داد: »در این خصوص برنامه ای را آغاز کردیم 
و تاکنون از 11 هزار کانال باالی پنج هزار عضو، هشت هزار کانال در 
سیستم مرکز فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خود را ثبت 

کرده اند و به تدریج بقیه هم در حال ثبت هستند.«
وزیر دولت یازدهم تاکید کرد: »ما معتقد هستیم که از طریق ثبت یعنی 
شناسنامه دار شدن همه شبکه ها، هر نوع فعالیت در فضای مجازی مجاز 
است مشروط به این که مغایر قانون و شئونات اخالقی و فرهنگی جامعه 
نباشد.« صالحی امیری تصریح کرد: »هدف ثبت این است که وقتی یک 
فرد در شبکه اجتماعی فعالیت می کند، کامال شناسنامه دار باشد؛ اگر فردی 

خواست شکایتی را انجام دهد یا فردی دچار اهانت شد یا کسی به حریم 
خصوصی ورود کرد، امکان شناسایی و پیگیری حقوق برای کل جامعه 
وجود داشته باشد.« وی تصریح کرد: »دفاع از حریم خصوصی جامعه و 
حقوق مردم هدف است که این موضوع در همه دنیا هم معمول است، 
برای مثال در آلمان هم آژانس نظارت بر فضای مجازی وجود دارد و این 

فقط برای ایران نیست.«

با روحانی بوده و هستم
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 به مناسب روز هنر و رسانه، سواد سالمت، ششمین روز هفته سالمت   خانه ملت 

نقش سواد سالمت در کاهش هزینه های درمانی
  جالل سعیدپور

اطالعات  مدیریت  تحقیقات  مرکز  استادیار   
سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران

وجهی  چند  مقوله  یک  جامعه  سالمت  تأمین 
است و به کارکردهای مختلف یک سیستم سالمت 
محور، از جمله تولیت و سیاستگذاری، تولید منابع 
،تأمین مالی و ارائه خدمات، وابسته است.کلیه این 
فعالیت ها بر مبنای تئوری سیستم ها از ارزش یکسان 
برخوردار بوده و نمی توان به بهانه یکی، دیگری را 
به حاشیه راند. سالمت یک پدیده فرابخشی است و 
متغیرهای بسیاری ازجمله مسائل زمینه ای و اجتماعی 
نظیر سبک زندگی، تحصیالت، شغل و درآمد و ... 
درکنار دسترسی به مراقبت های سالمت, بر حفظ و 

توسعه آن اثر می گذارند.
به  بهداشتی،موظف  سیستم های  میان  این  در   
تأمین مراقبت های سالمت با ارائه خدمات مطلوب 
و استاندارد، برای جامعه  تحت پوشش خود هستند. 
درک این موضوع درنحوه ارزیابی ها از عملکرد این 
سیستم  اهمیت می یابد.اما آنچه به عنوان عیار کلی 
عملکرد یک نظام سالمت مطرح است سطح سالمت 
جامعه است که با مجموعه ای از کارکردهای مختلف در 
حوزه های پیشگیری، درمان و بازتوانی تحقق می یابد.

که  سال هاست  بهداشت  جهانی  سازمان   
راهبرد”پیشگیری بهتر از درمان است” را به عنوان 
راهکار مقابله با گسترش روزافزون هزینه های سالمت 
مطرح و دنبال کرده است. دستیابی به سالمت بیشتر با 
هزینه کمتر و افزایش مسئولیت افراد در قبال حفظ و 
ارتقاء سالمت جامعه، از نکات مستتر در این راهبرد 
است. این افزایش نقش وابسته به افزایش آگاهی های 
عمومی در حوزه سالمت است که اصطالحًا” به آن 
سواد سالمت می گویند. مفهوم سوادسالمت اولین 
آموزش  با  مرتبط  علمی  درمتون   1974 باردرسال 

بهداشت مطرح شد.
در آمریکا واژه سواد سالمت، شرحی است بر ارتباط 
بین سواد بیمار و توانایی او در تطابق با رژیم های 
دارویی تجویز شده بدین معنا که سواد سالمت کافی 
و کاربردی به معنای قادر بودن بیمار در استفاده از 
مثل  با سالمت  مرتبط  موارد  مهارت های سواد در 
نسخه های دارویی، کارت های ویزیت، برچسب های 
دارویی و دستورات مربوط به مراقبت های خانگی 

است.)1(
به  را  سالمت  سواد  بهداشت،  جهانی  سازمان 
صورت مهارت های شناختی و اجتماعی که تعیین 
کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی، درک و به 
کارگیری اطالعات به طریقی که منجر به حفظ و 
ارتقای سالمت آنها شود، معرفی کرده است)2(. این 
سواد در مراقبت از خود نقش مهمی ایفا می کند. بین 
سواد سالمت و تبعات نادرست سالمت و همین طور 
بین سواد سالمت و پیامدهای مثبت آن، رابطه وجود 
دارد؛ وقتی سواد سالمت یک جامعه در سطح باالیی 
باشد هم میزان بیماری ها در جامعه کاهش می یابد 
و هم از هزینه های درمان کاسته می شود اما زمانی 
که میزان این سواد در جامعه ای کم باشد عالوه بر 
اینکه یک مانع اساسی در آموزش بیماران به خصوص 
بیماران مبتال به بیماری های مزمن است به افزایش 
این بیماری ها و کاهش سالمت جامعه می انجامد و 
همچنین هزینه های پزشکی زیادی را هم به بیماران 
و هم جامعه تحمیل می کند.سواد سالمت هم جنبه ی 
اجتماعی و هم جنبه فردی دارد. در جنبه فردی عالوه 
بر اطالعات فرد به ظرفیت ها و پتانسیل وجودی افراد 
نیز بستگی دارد و در جنبه اجتماعی،فرهنگ، قومیت، 
تاثیرات خانوادگی و اجتماعی و همچنین وضعیت 
اقتصادی، ارتباط مردم با سیستم سالمتی را تحت 
تأثیر قرار داده و بر سواد سالمتی آن ها مؤثر است.)3(

سطوح سواد سالمت:
سواد سالمت دارای سه سطح عملکردی، ارتباطی 
و انتقادی است. سواد سالمت عملکردی پایه ای ترین 

بخش و شامل مهارت های خواندن و نوشتن است که 
به افراد اجازه می دهد عملکرد موثری در موقعیت های 
ارتباطی  سواد سالمت  باشند.  داشته  خود  روزمره 
مهارت های پیشرفته ای است که به افراد اجازه می دهد 
کانال های  از  را  آنها  به  مربوط  معانی  و  اطالعات 
ارتباطی متعدد استخراج کنند و از آن ها در عرصه 
عمل برای تغییر شرایط استفاده کنند. سواد سالمت 
انتقادی نیز به مهارت های پیشرفته تری که به منظور 
تجزیه و تحلیل اطالعات و به کارگیری آن ها برای 
زندگی  و شرایط  رویدادها  بر  بیشتر  کنترل  اعمال 

الزم است اشاره دارد.)4(
مطالعات مختلف نشان داده اند که سواد سالمت 
پایین باعث می شود که ارتباط پزشک و بیمار ضعیف 
باشد. در این حالت درک اطالعات ارائه شده توسط 
پزشک برای بیمار مشکل می شود، به حدی که ممکن 
است سالمتی وی به خطر بیفتد. طبق یک بررسی که 
در سال 1996 انجام شد، ثابت شده است که سواد 
نامطلوب  پیامدهای  متعدد  انواع  با  پایین  سالمت 
بهداشتی  از خدمات  نامناسب  استفاده  و  بهداشتی 
ارتباط دارد. این پیامدها شامل بستری شدن بیشتر، 
استفاده بیشتر از خدمات اورژانس، مصرف بیشتر 
داروها، توانایی کمتر برای مصرف مناسب داروها، 
درک نکردن برچسبهای دارویی و پیامهای بهداشتی 
خود  سالمت  وضعیت  از  ضعیف  گزارش دهی  و 

می شود.)3(
سواد سالمت پایین تأثیر نامناسبی بر رابطه پزشک 
و بیمار به جای می گذارد. افراد با سواد سالمت پایین 
اطالعات شفاهی و نوشتاری را که بوسیله پزشکان، 
پرستاران و بیمه گران داده می شود را به خوبی درک 
نمی کنند، نمی توانند طبق رویه ها و دستورات الزم 
نیستند  قادر  کنند و  دارویی عمل  برنامه های  مانند 
نظامهای  در  را  خود  نیاز  مورد  بهداشتی  خدمات 

بهداشتی به دست آورند.)5(
این افراد دانش کمی درباره شرایط درمانی دارند 
و از خدمات پیشگیرانه کمتر استفاده می کنند. این 
بر  پایین  به گونه ای است که سواد سالمت  مسأله 
همه بخش های جمعیتی بدون توجه به جنس، سن، 
تاثیرگذار شده  درآمد  یا سطح  و  تحصیالت  نژاد، 
است. افراد دارای سواد سالمت پایین در ارتباط با 
پزشک به صورت منفعالنه رفتار می کنند، در تصمیم 
گیری ها شرکت نمی کنند و در تعامل با پزشک خود 

با مشکالت متعددی روبرو می شوند.)4(
سواد سالمت در ایران:

با توجه به مطالعات در ایران، میانگین سواد سالمت 
کمتر از 50 درصد برآورد شده است که این میزان 
بسیار پایین است.معنا و مفهوم این آمار این است 

که حداقل نیمی از ایرانیان نمی دانند برای حفظ و 
ارتقاء سالمت خود باید چگونه رفتار کنند. این بی 
سوادی سالمت می تواند ضربه های بسیاری بر بدنه 
نظام سالمت و به خصوص بیمه های درمانی وارد 
آورد. مصرف بی رویه فست فودها، دخانیات، عدم 
تحرک و همچنین ناآگاهی از مکانیسم های بیمه ای از 
مصادیق این بی سوادی است که متاسفانه در اقشار 
مختلف جامعه رواج دارد.متاسفانه امروزه 75 درصد از 
عوامل مرگ و میر در حوزه بیماری های غیر واگیردار 
معرفی شده اند که با خود مراقبتی و افزایش سواد 
سالمت قابل پیشگیری و یا کنترل می باشند. اما همین 
بیماری ها بخش عمده ای از اعتبارات بیمه ای را به 
خود اختصاص داده اند. افراد برای ارتقای سطح سواد 
سالمت خود نیاز به کسب اطالعات سالمت دارند. 
موضوعات  در  است  اطالعاتی  اطالعات سالمت، 
پزشکی و سالمت که افراد جهت استفاده خود و یا 
دیگر اعضای خانواده شان به آنها نیاز دارند. عالوه 
درمان  و  تشخیص  عالیم،  مورد  در  اطالعاتی  بر 
اطالعاتی  برگیرنده ی  در  اطالعات  این  بیماری ها، 
و  بیماری ها  از  پیشگیری  سالمت،  ارتقای  جهت 
دسترسی به سیستم های مراقبت بهداشتی نیز است.
شاید  دارد.  متفاوتی  دالیل  سالمت  سواد  فقر 
مهم ترین دلیل این است که آموزش مسئولیت های 
فردی و اجتماعی افراد در قبال حفظ سالمت و ارئقاء 
آن جدی گرفته  نمی شود. در کشور ما، فرهنگ جامعه 
در حوزه سالمت مبتنی بر خرده اطالعات ناقصی 
است که از طریق رسانه های مختلف از جمله اینترنت 
و صدا و سیما و ... به دست مردم می رسد اما به نظر 
می رسد جریان تبدیل این اطالعات به آگاهی های 
اثربخش و در نتیجه تغییر رفتارهای عمومی چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است. مصرف خودسرانه و 
بی رویه دارو و سایر خدمات درمانی نتیجه همین 
اطالعات ناقص است. البته حرکت بیمار در چرخه 
درمانی می تواند بستر آموزش و آگاهی بخشی باشد 
اما نه بیمار به دنبال کسب آگاهی های ضروری جهت 
خود مراقبتی است، نه پزشک و کادر درمان به دنبال 
این  آموزش هستند و نه حتی نظام سالمت ظرفیتهای 

مناسبی را برای این جریان ایجاد نموده است. 

بی شک افزایش سرسام آور هزینه های نظام 
سالمت می تواند ناشی از فقر سواد سالمت 

باشد اما چاره کار چیست؟
به نظر می رسد در کنار نقش عمده و غیرقابل 
انکار رسانه ها از جمله رسانه های بزرگ، بستر مناسب 
پزشکی   ، عمومی  بخشی  آگاهی  و  آموزش  برای 
خانواده است. این برنامه که اصوالً براساس سالمت 

محوری و اولویت پیشگیری بر درمان طراحی شده 
است می تواند از آموزش سالمت به عنوان راهبرد 
این مهم استفاده کند.  به  اساسی خود در دستیابی 
ارتباط نزدیک پزشک و بیمار و حذف ارتباط مالی 
میان آنها نقش سازنده ای در این برنامه دارد.در کنار 
این موضوع وجود برنامه های خود مراقبتی ،راهنماهای 
بالینی و کاربردی نمودن آن می تواند اعتماد عمومی 
در حوزه سالمت را افزایش داده و بیماران را مجاب 
به رعایت پروتکل های مشخص کند. سازمان های 
بیمه ای نیز می توانند با افزایش نقش خود در جهت 
ارتقاء آگاهی عمومی  در حوزه سالمت از جمله 
آشنایی جامعه با حقوق سالمت خود و .... گام های 

مؤثرتری در این زمینه بردارند.
در پاسخ به این نیاز سازمان بیمه سالمت ایران 
راهبرد توانمند سازی بیمه شدگان را به عنوان یکی 
مدیریت  راستای  در  خود  اساسی  رویکردهای  از 
بهینه منابع نظام سالمت برگزیده است. ذکر این نکته 
ضروری است که گفتمان توانمندساری بیمه شدگان 
بر سه مبنای آگاهی،مسئولیت پذیری و مطالبه گری 
شکل یافته است و تحقق این گفتمان بیش از هر 
چیز به مشارکت آگاهانه مردم و به خصوص بیمه 
شدگان بستگی دارد. درکنار آن همراهی و همکاری 
سایر بازیگران نظام سالمت از جمله ارائه دهندگان 
خدمات در بخش های مختلف و سیاست گذاران نظام 
سالمت نقشی تعیین کننده در این راستا خواهد داشت.
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مدیرعامل سازمان انتقال خون اعالم کرد

تبدیل یک میلیون واحد
پالسمای ایرانی به دارو

سال  اینکه  به  اشاره  با  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل  فارس: 
میلیون پالسمای خون های کشور توسط شرکت های  گذشته یک 
ایرانی  »خون  گفت:  شد،  دارو  به  تبدیل  خون  بین المللی  پاالیش 

یکی از سالم ترین خون های دنیا است.«
علی اکبر پورفتح اهلل در ارتباط با سالمت خون در کشور، اظهار 
داشت: »یکی از سالم ترین خون ها را در جهان کشور ایران دارد و 
از سال گذشته یک میلیون پالسمای ما توسط شرکت های پاالیش 
بین المللی خون تبدیل به دارو شد.« مدیرعامل سازمان انتقال خون 
با بیان اینکه سالمت خون های کشور ما هم سطح استاندارد اروپا 
است، افزود: »سال گذشته مواردی که اقدام به اهدای خون کرده 
بودند و نتیجه آزمایش آنها از لحاظ سالم نبودن مثبت شده بود، 
دو سوم آنها اهداکننده بار اول بوده لذا برنامه آزمایش و غربالگری 

اهداکنندگان بار اول سال گذشته برای 15 استان آغاز شد.«
می کنند  اهدا  اول خون  بار  برای  که  »کسانی  پورفتح اهلل گفت: 
براساس این برنامه بار اول تنها نمونه خونی از آنها جهت آزمایش 
دریافت شده و اگر همه معیارهای آنها جهت اهدای خون مناسب 
باشد، 4 ماه بعد از آنها جهت اهدای خون دعوت به عمل می آید.«

وی اضافه کرد: »از طریق این برنامه ضریب سالمت خون های ما 
بسیار بیشتر شده و حتی از اتحادیه اروپا نیز رشد بیشتری خواهد 
داشت البته این مسئله هزینه زیادی برای سازمان انتقال خون داشته 
مراجعه کرده ممکن است  اول  بار  افرادی که  چرا که 50 درصد 
دیگر جهت اهدای خون مراجعه نکنند و هزینه آزمایشات آنها و 
اقدامات پرسنل انتقال خون در واقع با این روش بر دوش سازمان 
انتقال خون خواهد شد.البته معتقدیم که برای سالمت خون الزم 

است چنین هزینه هایی شود.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون سن اهدای خون در کشور را از 
بار و خانم ها  تا 65 سال اعالم کرد و گفت: »آقایان سالی 4   18
سالی 3 بار می توانند خون اهدا کنند.« پورفتح اهلل با بیان اینکه از 
سال گذشته برخی از مراکز اهدای خون به مراکز جامع اهدای خون 
تبدیل شدند، گفت: »در این مراکز اهداکننده فقط می تواند پالکت 
خود را اهدا کند و بقیه خون به آن برگردانده می شود یا در روش 
پالسما فریز فقط پالسما را جدا کرده و مجدد بقیه خون برای خود 

فرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.«
وی با اشاره به اینکه مصرف پالکت طی 4 سال از 250 هزار 
به یک میلیون واحد رسیده است، گفت:  »با این روش کسانی که 
نیازمند پالکت باشند می توانند با یک واحد آن را دریافت کرده در 
صورتی که اگر خون کامل بخواهیم به آنها تزریق کنیم نیاز به 4 تا 
5 بار تزریق است لذا این روش مناسب تر بوده و پاسخ مناسب تری 

به همراه دارد.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: »بیمارانی که نیاز 
این  از  می تواند  می شوند  شیمی درمانی  یا  داشته  استخوان  مغز  به 
روش ها بهره مند شوند.« پورفتح اهلل گفت: »در روش پالسما فریز 
فرد می تواند حدود 32 بار در سال خون اهدا کند که در واقع تنها 
پالسمای آن دریافت می شود برای اهدای پالکت نیز هر دو هفته 
یکبار این موضوع قابل انجام است.« وی گفت: »امکان پذیره نویسی 
برای اهدای سلول های بنیادی نیز در مراکز جامع انتقال خون فراهم 

شده است.«
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 وزیر بهداشت پس از امضای تفاهم نامه با وزیر بهداشت عراق   خبر داد

تامین دارو، واکسن،پزشک و پرستاربرای مقابله با  داعش
سپید: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه شنبه 
شب به منظور دیدار با مقامات دولت عراق و افتتاح 
نمایشگاه دارو و تجهیزات پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد، وارد پایتخت عراق شد. سید حسن هاشمی 
را در این سفر، رئیس سازمان غذا و دارو، معاون آموزشی 
وزارت بهداشت، سرپرست اورژانس کشور، یکی از 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قائم مقام 
وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز روابط عمومی 

وزارت بهداشت همراهی می کنند.

نخستین دقایق سفر
این  به  ورود  از  پس  هاشمی  بالفاصله  سیدحسن 
کشور در فرودگاه بغداد، در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و گفت: »ایران و عراق همواره از تجارب همدیگر استفاده 
می کنند و خوشبختانه هماهنگی زیادی بین این دو کشور 
در مجامع بین المللی وجود دارد. وی با بیان اینکه هیئتی 
از وزارت بهداشت و بخش خصوصی در این سفر بنده 
را همراهی می کنند، از مذاکرات خود با نخست وزیر و 
مقامات عراقی خبر داد و گفت: »در این سفر نمایشگاه 
دارو و تجهیزات پزشکی جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
افتتاح می شود.« هاشمی یکی دیگر از اهداف سفر دو 
روزه خود به عراق را تفاهم های بیشتر در حوزه های دارو، 

درمان و علوم پزشکی عنوان کرد.« 

صادرات 102 قلم داروی ایرانی به عراق
با  ایرانی،  هیئت  برنامه های  چهارشنبه،  روز  صبح 
صرف صبحانه  کاری در محل سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد آغاز شد. وزیر بهداشت در دیدار با سفیر 
کشورمان در عراق، بر وجود عزم و اراده برای ایجاد 
زمینه های مساعد جهت رشد صنعت دارویی کشور و 
افزایش صادرات در این بخش تاکید کرد. هاشمی با بیان 
این که در کشور عراق هم باید فرهنگ مصرف دارو به 
گونه ای باشد که اعتماد به مصرف داروهای ایرانی ایجاد 
شود، افزود: »البته این امر با تالش های تیم جدید وزارت 

بهداشت عراق در حال انجام است.«
وزیر بهداشت بر ایجاد فرهنگ سازی به منظور ارائه 
دارویی  کیفیت محصوالت  و  توانمندی ها، ظرفیت ها 
کشور در عراق تاکید کرد و افزود: »با ایجاد این فضا، 
اقالم ثبت شده دارویی در عراق به زودی وارد این کشور 
شده و بازار مصرف خود را پیدا می کنند.« وی تعداد این 
اقالم دارویی را 102 قلم اعالم کرد. پیش از سخنان وزیر 
بهداشت، سفیر ایران در عراق هم گزارشی از مقدمات و 

اقدامات صورت گرفته جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه ای 
که در حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشکی در گذشته 
صورت گرفته بود، ارائه داد و درخواست کرد که رفت و 

آمدهای دو طرفه در این خصوص ادامه یابد.
مسجدی پیشنهاد کرد: »برای اجرایی شدن تفاهم نامه 
همکاری دو کشور ، نماینده دائمی از وزارت بهداشت و 
صنایع دارویی ایران در عراق مستقر شوند تا توافقات 
قبلی در این حوزه ها را پیگیری کنند.« سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در عراق در خصوص حوزه آموزش و تامین 
تجهیزات پزشکی هم گفت: »طرف های عراقی عالقه مند 

هستند که در این حوزه ها همکاری داشته باشند.«

تفاهمنامه به امضا رسید
نخستین  در  بهداشت  وزیر  که  تفاهم نامه ای  اما 
دقایق ورود به کشور عراق از آن خبر داده بود، پس از 
مالقات با وزیر بهداشت عراق به امضا رسید.  سیدحسن 
با  تفاهم نامه،  این  امضای  مراسم  حاشیه  در  هاشمی 
اشاره به تحصیل 300 دانشجوی عراقی در ایران در 
حوزه علوم پزشکی، گفت: »در حوزه دارو، تجهیزات 
پزشکی و واکسن، فرصت های بسیار خوبی برای حضور 
شرکت های تولیدی ایران وجود دارد.« وی با تاکید بر 
همکاری های بیشتر در منطقه و میان دو کشور ایران و عراق 

در حوزه بهداشت، گفت: »در حوزه درمان هم تجارب 
و امکانات زیادی وجود دارد و امیدواریم همکاری های 
بین المللی و منطقه ای در حوزه سالمت گسترش بیشتری 
داشته باشد.« هاشمی از وجود فرصت های مناسب در 
حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن برای حضور 
شرکت های تولیدی ایران خبر داد و گفت: »بازار خوبی 
برای شرکت های تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی 
وجود دارد و کافی است که این شرکت ها همت کنند و 
وارد این عرصه شوند.« وی در عین حال گفت: »همتایان 
عراقی هم می توانند از فرصت های به  وجود آمده جهت 
استفاده از فناوری های ایران استفاده کنند و وابستگی خود 
را به کشورهای دیگر در این حوزه به حداقل برسانند.« 
وزیر بهداشت کشورمان با اشاره به حضور مداوم ایران 
در کنار عراق در مقابله با داعش، گفت: »عمده فعالیت ها 
و کمک های ما مربوط به تامین پزشک، پرستار، دارو و 
واکسن بوده و امیدواریم این مساعدت ها ادامه داشته 
باشد.« وی در پایان اضافه کرد: »اگرچه پیروزی در عراق 
به  امیدواریم شر دشمنان در عراق  اما  نزدیک است، 

خودشان بازگردد.«

 در کنفرانس خبری
پس از امضای این تفاهمنامه، وزرای بهداشت دو 

کشور ایران و عراق در یک کنفرانس خبری با حضور 
رسانه های عراقی شرکت کردند.  سیدحسن هاشمی در 
این کنفرانس خبری، ضمن ابراز خرسندی از حضور خود 
در کشور عراق، گفت: »از دعوت وزیربهداشت دولت 
عراق و مهمان نوازی ایشان تشکر می کنم.« وی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری مبنی بر چگونگی روابط بین وزارت 
بهداشت ایران و عراق، این ارتباط را »بسیار مطلوب« و 
»موثر« خواند و گفت: »در حوزه بهداشت، درمان، دارو 
و تجهیزات پزشکی با عراق همکاری داریم. همچنین 
در حوزه آموزش پزشکی با وزارت علوم جمهوری 
عراق همکاری های موثری داریم.« وزیربهداشت در 
ادامه تصریح کرد: »به دنبال اتفاقاتی که در سال های اخیر 
افتاده، چه درحیطه پیشگیری از بیماری های واگیر مانند 
وبا و فلج اطفال و چه در حمایت از رزمندگان شریف 
عراقی در مقابله با داعش و دشمنان ملت عراق، همواره 
در کنار وزارت بهداشت جمهوری عراق بوده و هستیم.« 
وزیر بهداشت کشورمان در پاسخ به سوال یکی دیگر 
از خبر نگاران مبنی بر این که زمینه های همکاری بین 
دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید، گفت:  »زمینه های 
همکاری زیادی پیش روی ما وجود دارد و امیدوارم در 
طی مذاکرات دو جانبه به نتیجه مطلوب برسیم. ما در 
طول 38 سال گذشته تجارب زیادی را کسب کردیم و در 
صورتی که طرف عراقی تمایل داشته باشد، این تجارب 
را تقدیم عزیزان عراقی خواهیم کرد.« هاشمی در مورد 
همکاری های دارویی دو کشور نیز اظهار داشت: »95 
درصد داروها در ایران تولید داخل است و به بیش از 40 
کشور دنیا صادرات دارو و تجهیزات پزشکی داریم اما 
سهم ما از بازار دارو در عراق کمتر از نیم درصد است.« 
وی افزود: »از آنجا که دارو یکی از ذخایر استراتژیک 
هر کشوری محسوب می شود، عالقه مندیم که با رعایت 
قانون، شرکت  های ایرانی بتوانند با تولید دارو در عراق 
وارد بازار این کشور شوند.« هاشمی در پاسخ به پرسش 
انتقال  درخصوص  عراقی  خبرنگاران  از  دیگر  یکی 
تجارب دو کشور گفت: »تجارب ما در کاهش وابستگی 
به شرکت های بین المللی در موضوع دارو و تجهیزات 
می تواند، کشور عراق را توانمند کند تا در آینده سهم 
خود را در تولید دارو که درحال حاضر 15 درصد است، 
به اعداد بیشتری افزایش داده و وابستگی شان برای تامین 

دارو به خارج از کشور را به حداقل برسانند.« 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، دیدار 
با وزیر علوم و نخست وزیر عراق از دیگر برنامه های سفر 

وزیر بهداشت کشورمان به عراق اعالم شده است .

حلقه مفقوده کمک به مبتالیان  افسردگان 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اختالالت 
خلقی زمینه  ساز شیوع بیماری های روانی هستند، گفت: »کمیسیون 
در نظر دارد نشست های مختلفی را در این زمینه با حضور مسئوالن 
وزارت بهداشت برگزار کند.« محمد نعیم امینی فرد، با بیان اینکه بیماری 
افسردگی در دهه اخیر به شکل پیشرفته تری نمایان شده است، افزود: 
»متاسفانه به دلیل کاهش ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و مشکالتی از 
قبیل فقر، بیکاری و معضالت اقتصادی، اختالالت ُخلقی و رفتاری بیشتر 
شده و زنگ خطری جدی برای جامعه محسوب می شود.« نماینده مردم 
ایرانشهر، سرباز، دلگان و فنوج در مجلس ادامه داد: »سازمان بهداشت 
جهانی امسال را با عنوان سال مقابله با افسردگی نام گذاری کرد که 
با توجه به این نام گذاری وزارت بهداشت باید ورود جدی تری به این 
عرصه داشته باشد زیرا امروزه با طیفی روبه رو هستیم که بی توجهی به 
آن منجر به از کارافتادگی فرد و تبعات جدی تری می شود.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم تصریح کرد: »از سویی دیگر الزم است حلقه مفقوده 
بهداشت و روان در وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد و باید معاونت 
بهداشت و روان وزارت بهداشت به این موضوع توجه ویژه ای داشته 
باشد و برنامه های خود را ارائه دهد.« وی یادآورشد: »ناگفته نماند که 
نهادینه کردن سیستم ارجاع یا همان پزشک خانواده در کنار تکمیل نیروی 
انسانی در این عرصه هم می تواند تا حد زیادی کمک به شناسایی و در 
نهایت درمان بیماری های روانی شود.« امینی  فرد یادآور شد: » همچنین 
میزان قیمت مشاوره ها نیز مزید بر علت بوده و باعث شده افراد از مراجعه 
به روانشناسان و روانپزشکان بپرهیزند.« سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس گفت: »کمرنگ بودن فعالیت بیمه ها در عرصه ارائه 
خدمت بهداشت و روان به بیماران نیز خدمت رسانی در این عرصه را 
با چالش مواجه کرده که می طلبد وزارت بهداشت به این عرصه ورود 
یابد.« گفتنی است مدیر کل سالمت روان وزارت بهداشت، اخیراً از 
ابتالی شش میلیون و 400 هزار نفر در کشور به بیماری افسردگی خبر 

داده است.

ارتقاء حوزه سالمت، اولویت شورای شهر 
در کالن شهرها

عضو هیئت رئیسه مجلس، با تاکید بر ورود جدی شورای شهر پنجم 
به حوزه سالمت در کالن شهرها، گفت: »دستگاه ها و نهادهای متقاضی 
ورود به بخش سالمت به سیاست های وزارت بهداشت توجه کنند.« 
اکبر رنجبرزاده درخصوص انتقادهای یکی از اعضای شورای عالی نظام 
پزشکی مبنی براینکه شوراها در این سال ها تنها در حد استانداردسازی 
تابلوی مطب ها یا در حوزه هایی مانند سیاست گذاری برای اخذ عوارض 
متولی سالمت در  قانون،  داشته اند، گفت: »طبق  پزشکان ورود  از 
کشور وزارت بهداشت، است، بنابراین دستگاه های متقاضی در ارائه 
خدمات حوزه سالمت به مردم باید به سیاست های ابالغی وزارت 
بهداشت در این حوزه توجه کنند.« وی با بیان اینکه معاونت سالمت 
و پیشگیری از بیماری های شهرداری نیز درحال حاضر اقدامات قابل 
قبولی درحوزه محیط زیست شهروندان و افراد ناتوان در رسیدگی به 
امورات شخصی انجام می دهد، تصریح کرد: » وزارت بهداشت باید 
درخصوص میزان موفقیت شورای شهر در انجام وظایف خود در 
حیطه سالم سازی و توجه به حوزه سالمت هم اعالم نظر کند. البته 
با توجه به اینکه حوزه سالمت طیف وسیعی دارد نمی توان گفت که 
اقدامات انجام شده تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است.«  رنجبرزاده 
با تاکید بر اینکه مسئوالن شهری در شورای شهر و شهرداری باید 
از ظرفیت های موجود برای ارتقاء حوزه سالمت در کالن شهرها 
استفاده کنند، گفت: »باید نظارت بیشتری بر عملکرد شورای شهر و 
شهرداری درحوزه بهداشت و سالمت انجام شود، هرچند که انجام 
اکثر امورات در حوزه سالمت در حیطه اختیارات وزارت بهداشت 
است.« این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه شورای 
شهر می تواند در زمینه موضوعاتی مانند استانداردسازی مراکز تهیه 
و توزیع مواد غذایی با مراکز بهداشتی همکاری های موثری را داشته 
باشند، گفت: »شورای شهر می تواند درحوزه پیشگیری از بیماری های 
عفونی به نوع جمع آوری زباله های عفونی در منازل و مراکز صنعتی 
توجه کند. ضمن اینکه شورای شهر می تواند آموزش های الزم را به 

افراد فعال دراین حوزه ارائه دهد.«

خانه ملت

عضو کمیته طرح تحول نظام سالمت با اشاره به اینکه نواقص طرح تحول 
در طول اجرای آن مشخص شده، گفت: »برای دستیابی به اهداف طرح باید 

نواقص برطرف و منابع آن تأمین شود تا تداوم پیدا کند.« 
فرجود شکوهی با بیان اینکه موانع طرح تحول سالمت در دو بخش 
مجزا قابل رویت هستند، گفت: »تأمین منابع مالی و نواقص طرح تحول 
سالمت قبل از آن که در حجم عظیمی از باتالق مشکالت فرو رفته و 
زمین گیر شود، باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.« وی با تاکید 
بر اینکه در خصوص منابع مالی اولین اقدام، حذف هزینه های غیرمعقول 
و تحمیلی است، افزود: »باید کاهش تعداد 11میلیونی دفترچه های رایگان 
بیمه سالمت به نصف این تعداد در دستور کار قرار گیرد، زیرا در واقع 

نیمی از صاحبان این دفترچه ها نیازمندند و مابقی نیازمند نیستند.« 
عضو کمیته طرح تحول نظام سالمت عنوان کرد: »در هیچ  جای دنیا 
چنین چیزی وجود ندارد که افرادی در جامعه از بانک های کشور سود 
سپرده خود را دریافت کنند و درعین حال سرانه درمان پرداختی دولت به 
آنها مانند اقشار نیازمند باشد که این کار نه تنها عادالنه نیست بلکه آفت 

طرح تحول است.«

شکوهی با بیان این که اگر تصور کنیم هزینه درمان تحمیلی هر دفترچه 
در طول ماه 30هزارتومان باشد، ادامه داد: »با این احتساب در طول 3 سال 
اجرای طرح، در قبال 5 میلیون و نیم دفترچه اضافی، هزینه های گزافی 
خواهیم داشت. البته افراد غیرنیازمند هم می توانند دفترچه بگیرند اما مانند 
همه کشورهای پیشرفته باید مبلغی را در قبال آن بپردازند.« عضو کمیسیون 
بیمه و اقتصاد سالمت با تاکید بر اینکه وقتی بیمه های پایه کاالی خدماتی 
را نسیه می خرند دیگر قادر نخواهند بود ابزارهای نظارت کیفی خود را 
اعمال کنند، گفت: »از منظر شرعی هم قابل تأمل است که کاالیی با نرخ 
سال جاری عرضه شود و هزینه آن در سال بعد که تورم هم افزایش یافته 
با نرخ سال گذشته پرداخت شود که این مشکل را دو چندان می کند، 
بنا نبود مطالبات مراکز درمانی با تاخیرهای طوالنی مدت  ابتدا  زیرا از 
پرداخت شود.« به گفته وی، یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی طرح 
تحول سالمت پس از اصالحات این است که بخشی از منابع مالی آن از 
درآمدهای خود استان ها تأمین شود تا مردم هر استانی شاهد هزینه کردن 

منابع استانی درحوزه سالمت استان خود باشند.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی بخش عمده ای از هزینه های پیش بینی 

به  درمان  و  تشخیص  در  اضافی  هزینه های  تحمیل  به  مربوط  را  نشده 
ویژه در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی عنوان کرد و اظهار داشت: »با 
سازوکارهایی منطقی و همکاری اقشار جامعه پزشکی می توان این مهم 
را کنترل کرد و درصدد کاهش هزینه های اضافی بود.« شکوهی ارزیابی 
مستمر )هرشش ماه یکبار(کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات را با توجه 
به گزارشات واصله از استان ها و مجامع علمی صنفی جامعه پزشکی، از 
کارهای اساسی حول محور طرح  تحول برای سال آینده دانست و تصریح 
واقع نگری  بر  منطبق  پزشکی  ازحرفه های  برخی  »ارزش کدها در  کرد: 
نیست و علی رغم مشخص بودن کدهای برخی از حرفه ها و انجام آنها 
توسط مراکز درمانی، بیمه های پایه خود را متعهد به پرداخت هزینه های 
بسیاری از آن کدها نمی دانند که این امر، عالوه بر زیر سؤال بردن طرح 
تحول، هزینه های پرداختی مردم را بیشتر کرده و بر کیفیت ارائه خدمات 
تاثیرمنفی می گذارد.« وی یاد آور شد: »امیدوارم با سازوکارهایی که متولیان 
امرسالمت با همکاری سایر نهادهای بهداشتی درمانی مانند نطام پزشکی 
در پیش می گیرند، شاهد اجرای فرایندهای تکمیلی طرح تحول سالمت 

برای سال جدید باشیم.«

ضرورت تامین منابع مالی و رفع نواقص طرح تحول سالمت

 صفحه 5

 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

تخفیف50     برای اشتراک گروهی

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     چهارصدوهشتاد هزار 

تومان به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در 

وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به 

تلفن 26151499     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک 12 ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  چهارصدوهشتاد 
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شعیبشاهزمانی


در هفته ای که گذشت، خبری در برخی از کانال های 
خبری حوزه سالمت منتشر شد، که طیف وسیعی از 
اعضای جامعه پزشکی کشور را در بُهت و نگرانی 
فرو برد. خبری که با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 
به مناسبت بعثت رسول مکرم اسالم)ص( و در غیاب 
دیدگان خبرنگاران، آنچنان که باید به آن پرداخته 
نشد و از این رو جزئیات و صحت و سقم آن، در 

هاله ای از ابهام فرو ماند.
خبر این بود: شورای عالی بیمه سالمت تشکیل 
جلسه داده و تعرفه خدمات تشخیصی درمانی را تا 

30 درصد کاهش داده است. 
این در حالی است که پیش از این هم زمزه هایی 
منابع  از  برخی  سوی  از  تعرفه ها  کاهش  بر  مبنی 
خبری به گوش می رسید ولی کمتر کسی آن را جدی 
تلقی می کرد. چرا که سازمان نظام پزشکی و وزارت 
بهداشت به عنوان اعضای موثر شورای عالی بیمه، 
ماه ها قبل، پیشنهادات خود را به دبیرخانه این شورا 
ارسال کرده بودند و اخبار واصله حکایت از آن دارد 
که در پیشنهاد هیچ کدام از این دستگاه ها، صحبتی از 
کاهش تعرفه ها به میان نیامده بود. این بود که اخباری 
که گاهی از سوی بعضی نمایندگان مجلس و گاهی 
هم از سوی کارشناسان برخی سازمان های بیمه گر به 
صورت جسته گریخته به گوش می  رسید، راهی به باور 
عموم اعضای جامعه پزشکی باز نمی کرد. تا آنجا که 
بسیاری از کارشناسان در گفت وگو با رسانه ها و در 
جلسات کارشناسی، سناریوهای پیش روی شورای 
بیمه سالمت را به 3 دسته تقسیم می کردند.  عالی 
سناریوی اول، ثابت ماندن تعرفه ها، سناریوی دوم 
افزایش تعرفه ها به میزان نرخ تورم و سناریوی سوم، 
افزایش تعرفه ها به میزان افزایش حقوق و دستمزد 
دیگر بخش های دولت. درواقع کمتر کارشناسی در 
تحلیل خود، چیزی از کاهش تعرفه ها به زبان می آورد .

ازجمله اظهاراتی که می شود در این خصوص به 
آن استناد کرد، نامه رئیس سازمان نظام پزشکی به 
وزیر رفاه به عنوان رئیس شورای عالی بیمه است. 
به  مانده  روز  چند  که  نامه  این  در  زالی  علیرضا 
تعطیالت عید نوروز خطاب به علی ربیعی نوشت، 
مخالفت سازمان نظام پزشکی با آنچه وی »هرگونه 
تغییر سریع و ناگهانی در تعرفه های گروه های مختلف 
پزشکی و سایر صاحبان حرف پزشکی« خوانده بود 
را اعالم کرد. وی در این نامه آورده بود: »موضع 
سازمان نظام پزشکی در این برهه مبنا قرار گرفتن 
اصل کتاب ارزش نسبی خدمات است که با اهداف 
تعیین ارزش نسبی و ارزش گذاری خدمات توسط 
مرکز خدمات میدکو و میدکید با همکاری »انجمن 
پزشکی آمریکا« چاپ و منتشر می شود. از این رو 
سازمان نظام پزشکی تاکید می کند نسبت های ارزشی 
تمامی خدمات و فعالیت های بهداشتی و درمانی عینا 

بر مبنای کتاب فوق الذکر پایه محاسباتی کتاب ارزش 
نسبی خدمات ایران قرار گیرد و جایگاه سیاست گذاری 
که حق مسلم حاکمیت در این حوزه است از کتاب 
راهبردی  خرید  بسته های  قالب  در  و  شده  منفک 
تصویب  به  دوره ای  و  منظم  صورت  به  خدمات 
همچنین  زالی  برسد.«  بیمه خدمات  عالی  شورای 
اعالم آمادگی کرده بود که سازمان نظام پزشکی با 
هماهنگی و همراهی انجمن های علمی و صنفی و 
در قالب دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت و با 
همکاری کارشناسان خبره وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
نسخه کتاب اصلی را به همراه منطق و فرآیندهای 
زمان  در سریع ترین  آن  بر  بر شواهد حاکم  مبتنی 
تهیه و تبیین نماید تا یکی از اهداف مهم کتاب که 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در فضای عاری 
از هر گونه دغدغه های مالی و قیاس های درون و 
برون رشته ای است توسط جامعه فرهیخته و خدوم 

پزشکی محقق شود.« 

اعتراض سازمان نظام پزشکی
با اعالم خبر کاهش ضرایب تعرفه های تشخیصی 
درمانی،  سازمان نظام پزشکی بار دیگر در این باره 
اظهار نظر کرد و این بار در قالب بیانیه ای، با اشاره 
این سازمان در  پیشنهادی  ارسال بسته تعرفه ای  به 
آذرماه 95، پخش خبر کاهش ضرایب را به منزله 

ناامید کردن امید پزشکان دانست.
تلفنی  مکالمات  »در  است:  آمده  بیانیه  این  در 
محترم  وزرای  با  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
بهداشت و رفاه، خواستار اجتناب از هرگونه مداخله 
و تقلیل ضرایب شده و تاکید گردیده بود تغییرات 
غیر ویراستاری، مورد تایید این سازمان نبوده و در 
پی نوشت رئیس کل نظام پزشکی در آخرین جلسه 
شورای عالی بیمه، هرگونه تغییر، منوط به اخذ نظر 
به  لذا  است.  گردیده  تخصصی  علمی  انجمن های 
انتخابات  آستانه  در  اقدامات  اینگونه  می رسد  نظر 
که حضور حداکثری مردم به ویژه نخبگان و مراجع 
اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است، مصلحت 

نبوده و زیبنده نیست.« 
در ادامه این بیانیه آمده است: »سازمان نظام پزشکی 
ضمن مخالفت با هرگونه تغییر محتوایی و کاهش 
ضرایب اعالم می دارد این نوع تصمیم گیری به نفع 
جامعه نخواهد بود و باید نامه اسفندماه به وزیر رفاه و 
رئیس محترم شورای عالی بیمه در خصوص اهمیت 
این که هرگونه  کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و 
تغییر زیربنایی باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح 
و با اطالع رسانی و دالیل و شواهد به تمامی ذی نفعان 
صورت گیرد و بسته پیشنهادی  که به صورت منطقی، 
مبسوط و متوازن رشد تعرفه ای را لحاظ نموده و 
در رسیدن به قیمت واقعی خدمات در هر دو بخش 
حرکت  در  عدالت  رعایت  و  خصوصی  و  دولتی 

می باشد را ملحوظ نظر قرار داد.«
در پایان، سازمان نظام پزشکی از وزرای بهداشت 
و  مدیریت  سازمان  و  بهداشت  کمیسیون  رفاه،  و 
برنامه ریزی کشور درخواست کرده که »با مداخله 
موثر و سازنده خود و تدابیر ارزشمند در این مقطع 
خدوم  جامعه  نگرانی  رفع  موجبات  خاص  زمانی 
پزشکی کشور را فراهم آورده و امید بخش روزهای 

آتی ایران باشند.«

انجمن های پزشکی، رو در روی مصوبه 
کاهش ضرایب

و  ضد  اخبار  مختلف،  مجامع  در  که  حالی  در 
نقیضی درباره تصمیم شورای عالی بیمه به گوش 
حسن  انتخاباتی  ستاد  سوی  از  بیانیه ای  می رسید، 
روحانی، تغییر در ضرایب را کذب محض خواند 
انتخابات  و آن را به بازی های رسانه ای در آستانه 
را  دیگری  امر، چیز  آن که ظواهر  داد. حال  نسبت 
حکایت می کرد. برخی از انجمن های علمی و صنفی 
گروه پزشکی به سرعت واکنش نشان دادند. ازجمله 
انجمن بیهوشی که این تصمیم منتسب به شورای 
عالی بیمه را »توهین و تحقیر« متخصصان این رشته 

عنوان کرده بود.
بیهوشی مطابق  بود: »جامعه  آمده  آنها  بیانیه  در 
شرع مقدس اسالم خواستار عدالت بین رشته ای در 

است  خدمات  ارزش گذاری  نظام 
افزایش  خواستار  قانون،  مطابق  و 
تعرفه  همگام با حداقل میزان تورم 

می باشد.«
انجمن  مدیره  هیئت 
آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه 
ایران هم اعالم کرد: »متاسفانه بر 
اساس منابع خبری موثق، خبر دار 
شده ایم که طرحی از سوی وزارت 
بهداشت تصویب شده که بر اساس 
آن مقرر است سی درصد از میزان 
آنستزیولوژی  رشته  ریالی  کا 
تعرفه  آن  کنار  در  و  شده  کم 
متخصصان  برای  آنژیو گرافی 
قلب و برخی پروسیجر ها برای 
رادیولوژیست ها کاهش یابد.  در 
شرایط کنونی این مصوبه جهت 
امضا به دفتر وزیر محترم رفاه 
ربیعی  علی  دکتر  آقای  جناب 
ارسال شده و خوشبختانه توسط 
وزیر محترم بدلیل عدم اقناع در 
عقالنی بودنش هنوز امضا نشده 
آنستزیولوژیست ها  است.« 
بزرگ  »این جامعه  داد:  ادامه 
هیچ  به  نفره  هزار  چهار 
تبعیض  این  به  نسبت  وجه 

نسبت  انجمن  و  شد  نخواهد  تسلیم  بی عدالتی  و 
به عواقب سوء اقدامات قانونی و برحق اعتراضی 
همکاران هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اعتراضات 
قانونی نسبت به این بی عدالتی را حق همکاران عزیز 
و کوشا در سراسر ایران عزیز می داند و تا احقاق 
حق خود از هیچ اعتراضی فروگذار نخواهد کرد و 

تا نهایت کار ایستادگی خواهد نمود.«

تکذیب صریح وزیر رفاه
اما برای اطالع از صحت و سقم ماجرا، با وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماسی برقرار کردیم. 
حرف آخر را وزیر رفاه در گفت وگویی کوتاه اما 
صریح به روزنامه سپید گفت. وی تاکید کرد: »دولت 
هیچ دستور کاری برای تغییر تعرفه ها و ارزش گذاری 
نسبی خدمات ندارد و هرگونه شایعه ای در این زمینه 

قویا تکذیب می شود.«
علی ربیعی درعین حال اظهار داشت: »اما اینجانب به 
عنوان کسی که همیشه سردمدار مبارزه با پزشک ستیزی 
بوده ام، گاهی با گروه ها و انجمن های علمی رشته های 
مختلف پزشکی مواجه می شوم که درخواست هایی 
برای عادالنه تر کردن ارزش نسبی خدمات داشته اند.« 
وی افزود: »هرچند این درخواست ها مسئله تازگی 
ندارد و همیشه وجود داشته است، اما به معنی کاهش 

ارزش نسبی خدمات نیست.«

جامعه پزشکی در بهت فرو رفت
به دنبال تایید و تکذیب خبری مبنی بر کاهش ضرایب تعرفه  های پزشکی
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تشکلها

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری آمل گفت: »حداقل خواسته جامعه 
پرستاری از رئیس جمهور آینده این است که اجازه دهد در تمامی 
وزارتخانه های موجود نه تنها وزارت بهداشت تغییر و تحول ایجاد 

شود.«
علی اکبر مظلوم گفت: »اگر بنا به اظهارات موجود امسال قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود، قطعا به طور ناقص 
اجرایی خواهد شد زیرا قصد دارند این طرح را در قالب طرح مبتنی 
بر عملکرد اجرایی نمایند و این یک مشکل بزرگ است و یکی دیگر 
از دالیل عدم اجرای این قانون مشخص نبودن منابع مالی و ردیف 
بودجه ای برای اجرا شدن است زیرا اگر طرحی بخواهد اجرایی 

شود نیاز است که منابع مالی آن از قبل تعیین شود.«
وی افزود: »براساس موارد ذکر شده این طرح یک طرح ناقص 
است و با ذهنیتی که از وزارت بهداشت این دولت وجود دارد قطعا 

می توان گفت که این طرح اجرایی نخواهد شد.«
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری آمل خواسته های جامعه پرستاری 
از دولت جدید را اینگونه برشمرد : »حداقل خواسته جامعه پرستاری 
از رئیس جمهور آینده این است که اجازه دهد در تمامی وزارتخانه های 
موجود نه تنها وزارت بهداشت تغییر و تحول ایجاد شود و دیگر 
خواسته پرستاران این است که بودجه هر وزارتخانه را کنترل نماید و 
با نگاه سرمایه داری به جامعه نگاه نکند و با یک چشم به مردم بنگرد.« 
وی تصریح کرد: »اگر به این 3 مورد به جد نگریسته و عمل شود، 
قطعا عدالت در جامعه برقرار خواهد شد و تنها خواسته پرستاران 
برقراری عدالت همه جانبه است به این ترتیب پرستاران به حق خود 
دست خواهند یافت و می توان گفت که پرستاران چیزی جز این که 
قانون برای آن ها وضع کرده است نمی خواهند. قانون گذار می گوید 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری بنابراین این قانون باید اجرایی شود 

و حداقل چیزی که جامعه پرستاری نیاز دارد.«

سازمان نظام پرستاری خبر داد
  Biofeedback Nurseبرگزاری دوره

 پرستار بازخورد زیستی

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری از برگزاری 
دوره Biofeedback Nurse  ) پرستار بازخورد زیستی( در 

سازمان نظام پرستاری کشور خبر داد.
ژاله عزتی گفت: »پرستاران بیوفیدبک به بیماران کمک می کنند 
تا سالمت خود را بهبود و ارتقا بخشند و با استفاده از سیگنال هایی 
که از بدنشان دریافت می کنند، بتوانند عالئم بیماری را مدیریت 
کنند.« بیوفیدبک یا بازخورد زیستی، به عنوان درمانی اولیه یا به عنوان 
ضمیمه سایر درمان ها، جهت مدیریت درد مزمن، استرس، اضطراب، 

بی اختیاری ادرار، آسم و سردرد به کار گرفته می شود.
معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری تصریح 
کرد: »بیوفیدبک یک تکنیک درمانی است که به افراد آموزش می دهند 
تا با استفاده از سیگنال های بدن خودشان، وضعیت سالمتی شان را 
ارتقا دهند. پرستاران با استفاده از این تکنیک به افرادی که دچار 
فلج شده اند، می آموزند که قدرت حرکت اندام ها را دوباره به 
دست آورند و به افراد عصبی و مضطرب می آموزند که آرامش 
خودشان را حفظ کنند. بیماران توسط این روش می آموزند که با 

درد سازگار شوند.«
عزتی یادآور شد: »موقعیت های زیادی بوده است که شما از 
بازخورد زیستی )بیوفیدبک( استفاده کرده اید. مثال زمانی  که دمای 
بدن خودتان را اندازه  گرفته اید یا روی وزنه ای رفته اید که وزن بدنتان 
را بسنجید از این روش استفاده کرده اید. با توجه به این اطالعات 
و گام هایی که به فرد می آموزند می تواند بیماری خودش را کنترل 
کند. زمانی که تب دارید باید میزان زیادی آب بنوشید و زمانی که 
اضافه وزن دارید احتماال باید کمتر بخورید « وی خاطرنشان کرد: 
»این دستگاه ها برای بیماران به عنوان حس ششم عمل می کند و به 
آن ها اجازه می دهد که رویدادهای داخل بدنشان را بشنوند و ببینند. 
ابزاری که معموال از آن استفاده می کنند، دستگاه ثبت سیگنال های 
عضله است. برای مثال در هنگام انقباض، چراغی روشن می شود یا 
صدای بوق ایجاد می کند. در این حال، بیمار می تواند بر این اساس 

عضله را منقبض و منبسط کند.«
معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری یادآور شد: 
»افرادی که در این حیطه کار می کنند شامل پرستاران روانشناسان، 
روانپزشکان، دندانپزشکان، متخصصین داخلی و فیزیوتراپیست ها 
هستند. بسیاری از آن ها عالوه بر بازخورد زیستی از روش های دیگری 
نیز استفاده می کنند. برخی از بیماران درباره  روش های آرام سازی 
آموزش می بینند، برخی عوامل تشدید عالئم را شناسایی می کنند، 
بعضی برای اجتناب یا سازگاری با موقعیت های استرس زا آموزش 
می بینند و برخی دیگر برای تغییر عادت هایشان تالش می کنند. این 
تکنیک به اعضای تیم مراقبت و درمان یادآوری می کند که رفتار، 

افکار و احساسات عمیقا بر سالمت فیزیکی تاثیرگذار هستند.«
وی بیان کرد: »این تکنیک نیاز به مشارکت بیمار دارد. آنها باید 
زندگی روزمره خود را بکاوند تا بررسی کنند که آیا خودشان باعث 
دیسترس می شوند یا نه . آنها باید بدانند که با تالش خودشان و 
راهنمایی های پرستار می توانند این کار را انجام دهند . بیماران باید 
هر روز این تکنیک ها را تمرین کنند، عادات بد را تغییر دهند و 

برخی از عادات خوب را آسان بگیرند.«

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری آمل
تغییر و تحول در وزارتخانه ها

 خواسته جامعه پرستاری از رئیس جمهور آینده

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، علت عدم راه اندازی بیمارستان 
اروندکنار را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام پرستاری، علیرضا آموزنده 
فاقد  به طور عملی  بیمارستان طالقانی  اینکه در زمان حاضر  بیان  با 
اتاق های عمل، بخش زایمان و بخش بستری داخلی است، اظهار کرد: 
»با راه اندازی بال شمالی این بیمارستان، حدود ۸0 تخت به مجموعه 
اضافه می شود. ضمن آنکه برای نخستین بار وجود ۴ اتاق عمل استاندارد 
تنها در سطح منطقه و  اتاق هایی که نه  را در منطقه تجربه می کنیم، 
استان بلکه در سطح کشور جزء بهترین المان ها به شمار می روند.« وی 
افزود: »به دلیل ارجاعی بودن بیمارستان طالقانی، پذیرش بیماران از 
بیمارستان های خرمشهر و شادگان به این بیمارستان نیز انجام می شود.«
برنامه  کارمان یک  به  ابتدای شروع  از  اینکه  به  اشاره  با  آموزنده 
استراتژیک را تعریف و شروع به اجرای آن کردیم که همچنان ادامه 
دارد، بیان کرد: »ایجاد زیرساخت های فیزیکی منطقه از جمله ساخت 
بیمارستان های مورد نیاز و مراکز بهداشتی درمانی از جمله آنها بود که 
خوشبختانه در حال انجام و ادامه است.« وی اظهار کرد: »تکمیل نیروی 
انسانی موجود و بومی گرایی در حوزه سالمت از دیگر برنامه های قابل 
پرداخت ما بود که خوشبختانه با حمایت وزیر بهداشت نسبت به جذب 
و استخدام پزشکان و پرستاران بومی به منظور ارائه خدمات بهتر و 
بیشتر و رفع نیاز اقدام کردیم.« رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان 
تصریح کرد: »خوشبختانه تالشمان در حوزه توسعه آموزش ثمربخش 
بوده و در زمان حاضر دانشکده علوم پزشکی آبادان استعداد تبدیل 
شدن به دانشگاه را دارد، امید می رود به رغم مقاومت ها و موانعی که 

بر سر راه تحقق این امر وجود دارد، این اقدام اصلی ترین کار ما در 
تثبیت  از  سال جاری باشد.« وی در بخش دیگری از سخنان خود، 
شاخص های محقق شده در حوزه بهداشت به عنوان دیگر برنامه های 
این دانشکده نام برد و گفت: »در ادامه، ارتقاء شاخص هایی که احتمال 

ضعف در آنها وجود دارد را دنبال می کنیم.«
آموزنده افزود: »در زمینه کاهش مرگ ومیر مادران امسال جزء 5 
دانشکده برتر کشور بودیم و این در حالی است که شاخص مذکور در 
سال 9۴ خوب نبودند، حفظ این شاخص برایمان بسیار حائز اهمیت 
است و بایستی همچنان برای آن برنامه ریزی و کار کنیم و امید است در 
حوزه بهداشت به اهداف مد نظر خود در سطح ملی و استاندارد برسیم.«
وی با اشاره به کمک برای توسعه فروش کاال و امنیت غذایی و 
دارویی منطقه بیان کرد: »در حوزه غذا و دارو نیز امید می رود با راه اندازی 
آزمایشگاه غذا و دارو در سال جاری بتوانیم اقدام مثبتی را انجام دهیم.«
بیان اینکه در حوزه درمان توسعه فضاهای بیمارستانی را  با  وی 
در دستور کار داریم، تصریح کرد: »طبق برنامه، در سه ماهه نخست 
امسال بال شمالی بیمارستان طالقانی و برخی از اورژانس هایمان را به 
طور رسمی راه اندازی می کنیم تا به بخشی از اهدافمان در این باره که 

افزایش سطح خدمات رسانی به مردم است، برسیم.«
به گفته وی در برنامه سه ماهه نخست این دانشکده برای افتتاح، بال 
شمالی بیمارستان طالقانی آبادان، کلینیک های بیمارستان های خرمشهر 
و شادگان، اورژانس ولیعصر خرمشهر لحاظ شده است که در صورت 
تامین منابع این مهم شدنی است و به مردم قول داد که در زمان یاد 

شده شاهد راه اندازی مراکز مذکور خواهند بود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص بیمارستان اروندکنار گفت: »در مورد بیمارستان اروندکنار 
دیگر بزرگترین مشکل ما سازه نیست، بلکه بحث تامین نیروی انسانی 
مورد نیاز است که دراین باره با برخی از مراکز صحبت کرده ایم تا با 

ما مشارکت یکدیگر بتوانیم این نیاز را رفع کنیم.«
آموزنده با بیان اینکه برای راه اندازی هرچه سریعتر این بیمارستان 
آماده واگذاری بخشی از این بیمارستان به بخش خصوصی هستیم، 
افزود: »برای ما راه اندازی این بیمارستان بسیار حائز اهمیت است اما 
در تامین نیروی انسانی مورد نیاز با مشکل مواجهیم که امید می رود 
دولت در این باره هم به ما مجوز دهد و هم در تامین نیروی مورد 
نیاز به ما کمک کند.« وی در خصوص اشتغال به عنوان بخشی از 
شعار امسال توضیح داد: »هنگامی که ظرفیت تخت های بیمارستانی 
از 600 تخت به هزار و 100 تخت افزایش پیدا می کند، برای هر 
تخت به طور متوسط سه نیرو جذب می شود و این بدان معناست 
»به طور  اشتغال کمک کرده ایم.« وی تصریح کرد:  ایجاد  به  ما  که 
و  اسمی  طور  به  بیمار  تخت   3۲ با  اروندکنار  بیمارستان  در  مثال 
5۴ تخت اصلی اگر به ازای هر تخت سه نفر را محاسبه کنیم، نیاز 
به 150 نیرو در بخش های مختلف داریم و این در مبحث اشتغال 

بسیار مهم است.«
وی در پایان اظهار کرد: »همچنین در بخش خرید تجهیزات مورد 
نیاز بیمارستان هایمان، توجه به تولید ملی را از یاد نبرده ایم و در صورت 
وجود تجهیزات دارای استاندارد داخلی آنها را خریداری و اگر مشابه 

آنها در کشور نبود از خارج تامین و وارد می کنیم.«

دانشگاه
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان عنوان کرد:

کمبود کادر پرستاری برای راه اندازی بیمارستان اروندکنار



مه ان ز و ر 6
شماره 1019 7 اردیبهشت 1396

فانا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعالم اینکه 131 آزمایشگاه 
مرکزی در دانشگاه ها و مراکز علمی با محصوالت تولید داخل تجهیز 
تجهیزات  با  آزمایشگاه   50 »تاکنون  گفت:  می شوند،  راه اندازی  و 

آزمایشگاهی ایرانی تجهیز شده است.«
 محمد فرهادی در آیین افتتاح پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران با اشاره به تالش های صورت گرفته ازسوی 
محققان کشور برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی، افزود: »تاکنون 
بیش از 50 آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 
با استفاده از تجهیزات تولید داخل تکمیل و راه اندازی شده است.«
وی اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، بدهی دانشگاه ها و عدم 
خرید محصوالت خارجی را از مسایل موجود در سال های نخست 
فعالیت دولت یازدهم ذکر کرد و یادآور شد: »این مسایل موجب شد 
تا تولیدات داخلی از رشد و کیفیت خوبی برخوردار شوند و نیاز 
مراکز علمی کشور رفع شود.« فرهادی ادامه داد: »با توجه به ایجاد 
فرهنگ اقتصاد دانش بنیان در کشور و نیز فعالیت 39 پارک علم و 
فناوری و هزار شرکت دانش بنیان فعال در پارک های علم و فناوری 
خوشبختانه 32 هزار شغل ایجاد شده که از این تعداد، ایجاد حدود 

10 هزار شغل به سه سال گذشته برمی گردد.«
فرهادی با اشاره به اثرات برجام در توسعه ارتباط ایران با مراکز 
علمی دنیا، خاطرنشان کرد: »این تعامالت گام موثری در همکاری با 
مراکز علمی دنیا بوده است، به طوری که هفته گذشته یک تیم 121 
نفره از کشور ایتالیا شامل اساتید و روسای شرکت های ایتالیایی در 
ایران حضور یافتند و تفاهم نامه هایی در زمینه تحقیقات و آموزش 
بین دو کشور منعقد شد که در راستای آن اقدامات گسترده ای انجام 
خواهد شد. همچنین تعامالت بسیار خوبی در زمینه تحقیقات آموزش 

با کشور روسیه مورد تفاهم قرار گرفته است.«
از  بازدید  در حاشیه  فناوری همچنین  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در 
محصوالت  دالر  میلیون   500 بر  بالغ  از صدور  خبرنگاران،  جمع 
دانش بنیان در سه سال گذشته خبر داد. فرهادی با بیان اینکه وزارت 
سال  چند  در  ریاست جمهوری  فناوری  علمی  و  معاونت  و  علوم 
نیز  و  دانش بنیان  به شرکت های  مربوط  مقررات  و  قوانین  گذشته 
بازار داخل و صادرات را پیگیری کرده اند، ادامه داد: »با توجه به 
توسط  تولیدشده  محصوالت  کشور،  در  دانش بنیان  فرهنگ  ایجاد 
شرکت های داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار است، به طوری که 
برخی از این محصوالت به کشورهای روسیه و چین صادر می شود.«
وی یادآور شد: »در راستای حمایت از تولید داخل، وزارت علوم و 
معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری طی تفاهم نامه ای اعتباراتی 
در حدود 60 تا 70 میلیارد تومان به طور مشترک برای پیش خرید 
دانشگاه ها و تجهیز آزمایشگاه های مراکز علمی با استفاده از محصوالت 

عرضه شده در نمایشگاه های ساخت ایران فراهم کرده است.«
و  هزار   2 نمایشگاه سال گذشته،  در  کرد:  فرهادی خاطرنشان 
760 میلیارد تومان پیش فاکتور برای دانشگاه ها صادر شد، امسال 
نیز در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران بیش 
از 10 هزار محصول عرضه شده است و امیدواریم دانشگاه ها بتوانند 

محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کنند.
پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از 
امروز 4 اردیبهشت ماه در سالن های میالد و خلیج فارس نمایشگاه 

بین المللی تهران آغاز به کار کرده است و تا 7 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی اعالم شد:
تجهیز آزمایشگاه های مرکزی کشور

 با محصوالت ایرانی

فارس: حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درخصوص شرایط نگهداری دارو در منزل گفت: »نگهداری دارو در منزل نیازمند 
شرایط خاصی است و باید توصیه هایی در این زمینه رعایت شود.« وی افزود: »دما یکی از شرایط مهم برای نگهداری داروها است که مردم باید نسبت به 
آن توجه و آگاهی داشته باشند.« به گفته این داروساز، تقریباً تمام واکنش های شیمیایی در دماهای باالتر سریع تر اتفاق می افتد. بنابراین، نگهداری دارو در 
آشپزخانه یا وسیله نقلیه، در شرایطی که مجاور گرما باشد، می تواند موجب تغییر آثار دارو شود. خیری افزود: »درخصوص نگهداری داروها باید به این 
نکته توجه کنیم که یک فرآورده ممکن است یک ماه در دمای 30درجه سانتی گراد معادل نگهداری 3ماه در دمای 20درجه سانتی گراد از خود واکنش های 

تخریب شیمیایی نشان دهد. به این جهت مردم باید نسبت به توضیحات روی جعبه یا بروشور دارو، دقت نظر داشته باشند.«
وی ادامه داد: »نور نیز از دیگر شرایط مهم نگهداری دارو ها است، نور زیاد تجزیه شیمیایی 
و تخریب داروها را تسریع می کند، بنابراین برخی داروها در بسته بندی های مقاوم به نور و 
شیشه های تیره رنگ بسته بندی می شوند و برای مقاومت در برابر رطوبت نیز بسته بندی های 
خاصی طراحی و به کار گرفته شده اند. پس به طور کلی باید توجه کنیم که داروها را در شرایط 

خشک و خنک و تاریک نگهداری شوند.«
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: »هرگز دارویی را در جعبه داروی 
دیگر قرار ندهید. زیرا به مرور زمان ممکن است که این جابجایی مورد فراموشی یا غفلت قرار 
گیرد.« خیری تصریح کرد: »داروهایی که عالئم فساد را نشان می دهند، نظیر تغییر رنگ، بوی 

نامطبوع، دو فاز شدن و … باید به نحو مناسبی دور ریخته شوند.

فانا: پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به مدت 
چهار روز در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.  محمود شیخ زین الدین، رئیس پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ساخت ایران در آیین آغاز به کار این نمایشگاه گفت: »این نمایشگاه یک مدل بازارسازی برای محصوالت دانش بنیان است و توانسته در چهار دوره 

گذشته 320 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل به دانشگاه ها عرضه نماید.«
وی افزود: »در چهار دوره برگزاری نمایشگاه صرفا به خرید و فروش اکتفا نشده، بلکه کیفیت محصوالت نیز مدنظر بوده است به طوری که 
محصوالت عرضه شده در نمایشگاه مورد سطح بندی قرار گرفته و براساس مدل اجرایی ارزیابی محصوالت بیش از 9600 محصول ایرانی مورد 

تایید قرار گرفته شده است.«
شیخ زین الدین یادآور شد: »براساس تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد در بهمن ماه سال 
گذشته برای نخستین بار گواهی انطباق برای محصوالت دانش بنیان صادر می شود. البته با 
توجه به دشواری دریافت استاندارد ملی برای محصوالت دانش بنیان که برای نخستین بار به 
بازار عرضه می شود، در راستای توسعه بازار محصوالت دانش بنیان در این دوره از برگزاری 
نمایشگاه، اولین گواهی انطباق به شرکت دانش بنیان پژوهش فجر گرگان اعطاء خواهد شد.«
گفتنی است پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از چهارم تا 
هفتم اردیبهشت ماه سال جاری باحضور 370 شرکت دانش بنیان در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود.

 ایفدانا: رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه  قیمت کم یا زیاد فرآورده های 
بهداشتی، مؤلفه بهداشتی به حساب نمی آیند، گفت: »برخی تیترها آدرس غلط به مردم می دهند.« مصطفی 

اسماعیلی افزود: »برای خرید یک فرآورده آرایشی مصداق های زیادی 
وجود دارد که هنگام تهیه می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما مهم ترین 
به  که  است  چیزهایی  همان  ماهیت  این  و  است  آنها  ماهیت  مسئله 

خاطرش حاضریم هزینه کنیم.«
اینکه بی شک کمک به سالمت مهم ترین خواسته  به  با اشاره  وی 
ما از یک فرآورده آرایشی و بهداشتی است و بهداشت آن محصول 
یکی از اصلی ترین توقعات مصرف کننده از محصول است، ادامه داد: 
»مثاًل ماهیت یک شامپو شستشوگری و نظافت است و درصورتی که 
با معیارهای بهداشتی این خواسته را به سرانجام برساند به ماهیت اش 

رسیده است.«
محصوالت  ارتقا  برای  تولیدکنندگان  »برخی  داد:  ادامه  اسماعیلی 

خود و برای جلب مشتریان بیشتر، قابلیت های دیگری به فرآورده های خود چه محصول و چه بسته بندی 
آن و حتی شیوه و چگونگی ارائه اضافه می کنند و بر همین مبنا برخی اسامی در ذهن مردم بیشتر می نشیند 
و به دلیل شهرت، خواهان بیشتری در منطقه، کشور یا جهان پیدا می کند و 
طبیعتًا براین اساس هزینه تولید، ایاب و ذهاب، انبارداری و حتی هزینه های 

گمرک با قیمت بیشتری در نهایت به دست مشتری می رسد.«
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه  به طور کلی قیمت 
محصول  و سالمت  کیفیت  برای  مؤلفه ای  بهداشتی،  نظر ضوابط  از  فروش 
به حساب نمی آید، تصریح کرد: »ارائه یک تعریف متقن برای آنها ازجمله اینکه 
لزومًا محصوالت قیمت باال خوب اند؛ بدند؛ بهترند یا بدتر، محلی از اعراب 
ندارد.« رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گریزی به برخی 
گران قیمت  شامپوهای  درون  عنوان)ترکیبات  با  اخیر  روزهای  در  که  تیترها 
تیترهای  بردن چنین  کار  به  از  از رسانه ها خواست  و  سرطان زا هستند( زد 

گمراه کننده ای که به مردم آدرس غلط می دهند؛ پرهیز کنند.

قیمت فرآورده های بهداشتی معیار کیفیت آنها نیست 

فروش 320 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل به دانشگاه هاشرایط نگهداری دارو در منزل

  علی اکبر ابراهیمی
 

بی شک برای همه ما این اتفاق افتاده که به داروخانه 
مراجعه کنیم و داروی خاصی را بدون تجویز پزشک 
و داشتن نسخه از داروخانه بخواهیم. این امر به یک 
رویه عادی در کشور تبدیل شده و گاه دیده می شود 
که حتی داروهای نیازمند به نسخه و تجویز پزشک 
متخصص، از داروخانه ها خواسته می شود. شاید همین 
عامل است یکی از دالیل باال بودن میزان مصرف دارو 

به ویژه آنتی بیوتیک ها در ایران باشد.
به  دلیل  این  به  کشور  در  نفر  میلیون ها  روزانه 
داروخانه ها مراجعه می کنند و از این طریق داروهای 
مورد نیاز خود را تامین می کنند. احتماال این اتفاق 
چند دلیل داشته باشد؛ اول اینکه خوددرمانی و عدم 
آشنایی مردم با عوارض مصرف خودسرانه داروها 
یکی از دالیل این امر باشد. دوم باال بودن هزینه های 
مراجعه به پزشک برای افراد نیازمند و در وهله سوم 
همکاری داروخانه ها با مراجعه کننده ها برای گرفتن 

داروی بدون نسخه.
این اتفاق یکی از موارد تخلف داروخانه ها است 
و تخلفات دیگری مانند عدم حضور مسئول فنی در 
داروخانه، ارائه داروی قاچاق و تقلبی و گرانفروشی 
در برخی داروخانه ها موارد دیگری است که ممکن 
است در برخی موارد مشاهده شود. حال مسئوالن 
سازمان غذا و دارو با هشدار به داروخانه  ها درباره 
احتمال ارتکاب این موارد تخلف، آنها را به مجازات و 
تعلیق پروانه و حتی در صورت نیاز شکایت و حبس 

از ارتکاب تخلف برحضر می دارند.

رسیدگی به تخلفات برعهده اصناف و نظام پزشکی
آنگونه که شهریار اسالمی تبار، مدیرکل دفتر بازرسی 
و پاسخگویی سازمان غذا و دارو می گوید: »در صورت 
بروز هرگونه تخلف ازسوی داروخانه ها، انجمن های 
مرتبط و نظام پزشکی تخلفات را بررسی کرده و در 
صورت اثبات تخلف، فرد متخلف مشمول تعلیق پروانه 

داروخانه، جریمه و در مواردی نادر حبس می شود.«
در  خدمات  ارائه  نحوه  به  اشاره  با  اسالمی تبار 
داروخانه ها می افزاید: »درحال حاضر دو نوع خدمات 
به صورت  الکترونیکی و حضوری به متقاضیان دارو 
در داروخانه ها ارائه می شود. در نوع اول پزشکانی که 
مجاز به تجویز نسخه الکترونیکی هستند بیمار را به 
داروخانه هایی که به این سیستم مجهز هستند هدایت 

نموده و از این طریق تامین دارو آنها انجام می شود.«
حضوری  خدمات  ارائه  تشریح   در  اسالمی تبار 
به  مربوط  را  آن  نوع  سه  از  اول  شیوه  داروخانه ها؛ 
داروهای OTC بر شمرد که درمورد داروهای اندکی 

که بدون نسخه هم ارایه می شود صدق می کند. به گفته 
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در نوع دوم 
خدمت داروخانه ها، که در آن تحویل دارو مشروط به 
ارائه نسخه است؛ این کار لزوماً با حضور و تایید مسئول 
فنی دارو در داروخانه ها انجام شده و حتماً توضیحات و 
تذکرات ضروری مصرف به متقاضی یادآوری می گردد.«
در  که  دارو  تحویل  سوم  نوع  به  اشاره  با  وی 
داروخانه های خاص و تحت مراقبت های ویژه صورت 
می گیرد، تاکید می کند: »در این صورت برای تامین 
دارو، باید از بیماران مجوزهای خاص با دستورات 
اینکه در  با اشاره به  خاص اخذ نمود.« اسالمی تبار 
تمام این شیوه های خدمات دهی داروخانه ها موظف 
قانون  در  شده  تعریف  ضوابط  و  اصول  رعایت  به 
هستند، گفت: »رسیدگی به تخلفات برعهده اصناف و 
انجمن های مرتبط و نظام پزشکی بوده و معاونت های 
غذا و داروی دانشگاه مسئولیت نظارت به انجام صحیح 

آن را عهده دار هستند.«

تعلیق پروانه داروخانه های متخلف
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی سازمان غذا و دارو 
در پایان به تخلف هایی که ممکن است در داروخانه ها 
صورت بگیرد نیز گریزی زده و می افزاید: »در صورت 
بروز هرگونه تخلفی اعم از عدم حضور مسئول فنی، 
ارائه داروی بدون نسخه یا قاچاق و تقلبی و گران فروشی 
اصناف، انجمن های مرتبط و نظام پزشکی تخلفات را 

بررسی کرده و بنا به تخلف صورت گرفته در محاکم 
قضایی و شبه قضایی مانند محاکم عمومی و تعزیرات 
حکومتی به آنها رسیدگی می شود و در صورت اثبات 
تخلف، فرد متخلف مشمول تعلیق پروانه داروخانه، 

جریمه و در مواردی نادر هم حبس می گردد.«

مجازات های قانونی متخلفین
در قانون نیز برای این قبل تخلفات مجازات هایی 
پیش بینی شده که برخی از آنها به این شرح است: 
»در تبصره 4 ماده 20  قانون اصالح بعضی از مواد 
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و 
مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1367 آمده است: 
درصورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین 
مؤسسان آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب 
مربوط  آیین نامه های  در  مذکور  بهداشت،  وزارت 
تخطی کنند یا فاقد صالحیت های مربوط تشخیص 
داده شوند، وزارت بهداشت مکلف است؛ موضوع 
از  پس  دادگاه  نماید.  مطرح  قضائی  محاکم  در  را 
بررسی درصورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و 
امکانات خاطی و  دفعات و مراتب جرم و مراتب 
تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئوالن فنی را موقتا 

یا به طور دایم لغو  نماید.«
همچنین درخصوص جرم قاچاق دارو آمده است: 
»در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 
1392 اصالحی 1394 آمده است: هرشخص حقیقی یا 

حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، 
فرآورده های  و  مواد  پزشکی،  تجهیزات  و  ملزومات 
خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام 
تشریفات قانونی نماید، به مجازات کاالهای قاچاق به 
شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت 

دیه و خسارت های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده های دارویی، فرآورده های 
زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول 
مجازات قاچاق کاالهای ممنوع موضوع ماده )22( این 

قانون است.
ب- درصورتی  که کاالی قاچاق مکشوفه شامل مواد 
و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است؛ نسبت به استعالم 
مجوز مصرف انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت 
بهداشت موظف است ظرف 10روز به این استعالم 
پاسخ دهد. هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به اخذ 
مصرف  درخصوص  درمانی  و  بهداشتی  مجوزهای 
انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در 
قانون خواهد شد و درغیر  این  بند )ب( ماده )1٨( 
این صورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ 
مصرف  گذشته و مضر به سالمت مردم شناخته شده و 
مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع است. تبصرهـ  
ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصوالت 
فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده 

است. )اصالحی 1394(.«

هشدارسازمانغذاوداروبهداروخانهها

تعلیق پروانه و حبس در انتظار داروخانه های متخلف



مه ان ز و 7ر
شماره 1019  7 اردیبهشت 1396

 معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
افشای راز یک قتل سه سال پس از وقوعش خبر داد.

فقره  اسفندماه سال 92، وقوع یک  ساعت 4:15 روز ششم 
آتش سوزی در خیابان ری به کالنتری 116 مولوی اعالم شد که 
بعد از اطفاء حریق توسط مأموران آتش نشانی و در بررسی داخل 
خودرو، مأموران با جسد سوخته متعلق به یک مرد در صندلی 
عقب خودرو روبه رو شدند که بالفاصله موضوع به قاضی کشیک 
دادسرای ناحیه 27 تهران و تیم بررسی صحنه اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای رسیدگی در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت 
و در شرایطی که به علت شدت سوختگی امکان شناسایی هویت 
جسد از روی پیکرشناسی وجود نداشت، کارآگاهان اداره دهم 
در بررسی ارکان هویتی خودرو اطالع پیدا کردند که خودرو از 
نوع پارس و متعلق به جوانی به نام نادر. ش )30 ساله( است که 

آن  را به صورت قولنامه ای خریده است.
با شناسایی خانواده نادر و در تحقیقات به عمل آمده، آن ها در 
اظهاراتشان اعالم کردند که در تاریخ پنجم اسفندماه سال 92 و 
بعد از پایان مراسم عروسی متعلق به یکی از بستگان، نادر از آنان 
جدا شده و عنوان کرد که قصد دارد به منزل پسرعمه پدری اش 
به نام بابک 40 ساله برود. با توجه به اظهارات خانواده مقتول، 
تحقیقات از بابک در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ بابک 
در اظهاراتش با تأیید این موضوع که نادر به همراه آن ها و پس 
از پایان عروسی به خانه شان آمده، به کارآگاهان گفت: »نادر بعد 
از پایان عروسی به خانه ما آمد؛ قرار بود که آن شب در خانه ما 
بماند اما حدودا ساعت 2 بامداد فرد ناشناسی با او تماس گرفت 
از ما خداحافظ  تلفنی  پایان مکالمه  از  نیز بالفاصله بعد  و هم 
کرد. دیگر اطالعی از او نداشتیم تا اینکه از طریق خانواده اش 
در جریان مرگش قرار گرفتیم.« در شرایطی که بنا بر تحقیقات 
پلیسی به عمل آمده هیچ گونه دلیل و یا انگیزه ای برای قتل نادر 
به دست نیامده بود، بررسی اظهارات اعضای خانواده مقتول و 
به ویژه بابک و خانواده اش به عنوان آخرین نفراتی که با مقتول 
بودند، آغاز شد و سلسله تحقیقات پلیسی از آن ها در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت. در شرایطی که بابک و همسرش در طول 
تحقیقات دو سال گذشته تأکید بر آن داشتند که به گفته آن ها 
فردی ناشناس با مقتول تماس داشته اما کارآگاهان در بررسی دقیق 
اظهارات آن ها اطمینان پیدا کردند که این زن و شوهر در حال 
مخفی کردن واقعیت مرگ نادر هستند، بنابراین برابر هماهنگی 
با بازپرس پرونده، هر دو نفر آن ها در تاریخ 26 فروردین امسال 

دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند 
و سرانجام در ساعت 9 صبح روز چهارم اردیبهشت ماه، همسر 
بابک به نام مریم. ش 35 ساله لب به اعتراف گشود و به ارتکاب 

جنایت توسط همسرش اعتراف کرد.
مریم با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت توسط همسرش، 
گفت: »شب حادثه برادرم به نام قدرت. ش 45 ساله به صورت 
تا فردای آن روز  جداگانه به خانه ما آمده بود و قصد داشت 
به شهرستان بازگردد؛ زمانی که همسرم مرتکب جنایت شد، او 
هم به همسرم کمک کرد تا جسد نادر را از خانه بیرون ببرند 
و آن شب کسی از حضور قدرت در خانه ما اطالعی نداشت.«

همان  در  بالفاصله  هم  قدرت  مریم،  اعترافات  به  توجه  با 
تاریخ دستگیر و بعد از انتقال به اداره دهم و مواجهه حضوری 
با خواهرش، اظهارات مریم را تأیید کرد. بابک که بعد از مواجه 
حضوری با همسر و برادر همسرش چاره ای جز اعتراف و بیان 
حقیقت نداشت، صراحتا به ارتکاب جنایت و کشتن نادر اعتراف 
کرد و به کارآگاهان گفت: »پس از بازگشت از مراسم عروسی، 
حدودا ساعت 30 دقیقه بامداد بود که نادر به همراه قدرت داخل 
اتاق پذیرایی خوابیدند و من و همسرم، به همراه پسر 9 ساله مان 
داخل اتاق خودمان خوابیدیم و حدودا ساعت 2 بود که پسرم 

مرا از خواب بیدار و از من خواست تا او را به سرویس بهداشتی 
ببرم؛ از اتاق خواب بیرون آمده بودم که ناگهان متوجه سروصدای 
ابتدا تصور کردم که سارق آمده؛  اتاق خانه شدم.  داخل دیگر 
به آهستگی خودم را به داخل اتاق رساندم اما در کمال تعجب 
با نادر روبه رو شدم که در حال سرقت طالجات همسرم است. 
شنیده بودم که نادر معتاد است اما باور نمی کردم. نادر زمانی که 
همسرم طالجاتش را داخل کمد دیواری گذاشته بود، از محل 
دقیق آن ها اطالع پیداکرده بود. بسیار عصبانی بودم؛ با نادر درگیر 
شدم و در یک لحظه با طنابی که داخل اتاق بود او را خفه کردم و 
پس از ارتکاب جنایت با کمک برادر زنم قدرت او را در صندلی 
عقب خودرو خودش قرار داده، او را به خیابان ری منتقل و با 
بنزین داخل صندوق عقب خودرو، او و ماشین را باهم آتش زدم.«

پایتخت،  آگاهی  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  اعالم  اساس  بر 
جنایی  جرائم  با  مبارزه  معاون  مکرم،  حمید  کارآگاه  سرهنگ 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: »با توجه به 
اعترافات صریح به دست آمده از متهمان پرونده، قرار بازداشت 
موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و هر سه متهم برای انجام 
پلیس آگاهی  اداره دهم ویژه قتل  تحقیقات تکمیلی در اختیار 

تهران بزرگ قرار داده شدند.«

  اعتراف زن و شوهر به قتل

افشای راز جسد سوخته در خیابان ری پس از 3 سال
خبرخوان زنان

 
خبر

لحاظ  به   )WHO( بهداشت جهانی  آخرین گزارش سازمان  اساس  بر 
آالینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون از بین 2972 شهر موردمطالعه، 
شهر تهران در رتبه 331 آلودگی قرار داشته و از منظر آالینده ذرات معلق 
تولید  نقلیه  از2/5 میکرون )آالینده اصلی تهران که توسط وسایل  کمتر 
می شود( در رتبه 497 آلودگی بوده که میانگین این دو عدد رتبه تهران 

را به 414 می رساند.
بر اساس این گزارش درباره وضعیت آالینده ذرات معلق در شهرهای 
جهان که مربوط به ماه می 2016 است، بیش از ۸0 درصد مردم جهان در 

معرض آلودگی هوای بیش ازحد استاندارد قرار دارند.
این آمار مربوط به شهرهایی است که وضعیت آلودگی هوا در آن ها 
اندازه گیری می شود. اطالعات این پایگاه داده نشان می دهد، شهرهای با 
جمعیت باال و سطح درآمد پایین، بیش از سایر شهرهای جهان در معرض 

آلودگی هوای فراتر از حد استاندارد قرار دارند. بر اساس جدیدترین آمار 
پایگاه داده سازمان بهداشت جهانی، در 9۸ درصد شهرهای با سطح درآمد 
متوسط و کم و دارای جمعیت بیش از 100/000 نفر غلظت آالینده ذرات 
معلق فراتر از استاندارد سالمت سازمان بهداشت جهانی قرار دارد که این 
میزان برای کشورهای با درآمد باال در حدود 56 درصد است. در 2 سال 
گذشته، بانک داده سازمان بهداشت جهانی با پوشش اطالعات آالینده های 
ذرات معلق، 3000 شهر از 103 کشور جهان دو برابر شده و بسیاری از 
شهرهای جهان را پوشش می دهد. در حال حاضر شرایط نامطلوب کیفی 
هوا در بسیاری از شهرها عامل افزایش آمار سکته مغزی، بیماری قلبی، 
سرطان ریه و بیماری های حاد و مزمن تنفسی ازجمله آسم شده است. 
سازمان بهداشت جهانی در آخرین بررسی خود توانسته است داده غلظت 
ذرات معلق )PM 10 و PM 2/5( برای 795 شهر در 67 کشور را در بازه 
زمانی سال های 200۸–2013 مقایسه کند. این آمار نشان می دهد، سطح 
جهانی آالینده ذرات معلق، ۸ درصد افزایش یافته این در حالی است که 

در برخی مناطق بهبود نسبی رخ داده است. بیشترین سطح آلودگی هوای 
شهری در کشورهای با درآمد کم و متوسط در شرق مدیترانه و مناطق 
جنوب شرق آسیا رخ داده است که سطح متوسط ساالنه ذرات معلق در 
این مناطق اغلب بیش از 5 الی 10 برابر حد مجاز WHO قرار داشته 
است. این مطالعه نشان می دهد در مناطق شرق مدیترانه، جنوب شرق آسیا 
و مناطق کم درآمد در غرب اقیانوس آرام، سطح آلودگی هوای شهری در 
بیش از دوسوم از شهرها بیش از 5 درصد افزایش یافته است. اطالعات 
غلظت ساالنه آالینده های PM10 و PM 2/5 در شهر تهران و برخی دیگر 
از شهرهای کشور هم در این گزارش آمده است. اطالعات مربوط به آالینده 
ذرات معلق شهر تهران با استناد بر اطالعات 21 ایستگاه سنجش کیفیت 
هوا متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا بر اساس اطالعات سال 2014 
ذکرشده است. به لحاظ آالینده PM10 از بین 2972 شهر موردمطالعه، 
شهر تهران در رتبه 331 آلودگی قرار داشته و از منظر آالینده PM 2/5 در 
رتبه 497 آلودگی بوده است. بنا بر گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای 

تهران، آمار مربوط به 20 شهر آلوده جهان از منظر آالینده های PM10 و 
PM 2/5 هم نشان می دهد، شهر زابل در ایران با میانگین غلظت ساالنه 217 
میکروگرم بر مترمکعب، آلوده ترین شهر جهان از منظر آالینده PM  2/5 و 
در رتبه سوم آلودگی به لحاظ آالینده PM 10 بوده است. شهر بوشهر از 
ایران هم در بین 20 شهر آلوده جهان به لحاظ آالینده PM10 قرار دارد.
در جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی )سال 2016(، باوجود 
افزایش دو برابری اطالعات پایگاه داده ذرات معلق شهرهای جهان، همچنان 
اطالعات آماری غلظت آالینده ذرات معلق در برخی از شهرها به ویژه در 

کشورهای آفریقایی موجود نیست.
آالینده های  کاهش  بر روی  با هدف گذاری  بهداشت جهانی  سازمان 
کلیدی مؤثر بر سالمتی انسان به ویژه آالینده )PM10(، دستورالعمل جهانی 
در این خصوص ارائه کرده است که بر اساس آن با کاهش سطح آلودگی 
ذرات معلق PM10 از 70 به 20 میکروگرم بر مترمکعب، آمار مرگ ومیر 

منتسب به آلودگی هوا تا 15 درصد کاهش خواهد یافت.

   جلوگیری از قاچاق: 
زنان پیشرفت کرده ایم

دفتر  مدیرکل  گرامی زادگان،  اشرف 
امور  معاونت  حقوقی  امور  بررسی های 
این  اقدامات  به تشریح  زنان و خانواده 
معاونت در دولت یازدهم پرداخت و گفت: 
»الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت 
به دولت دهم برمی گردد و زمانی که دولت 
یازدهم آغاز به کار کرد، این الیحه در 
اقدامات  به طبع  معاونت موجود بود و 

معاونت زنان در این راستا شروع شد.«
»الیحه  داد:  ادامه  گرامی زادگان 
کارشناسان  و  داشت  مشکالتی  موجود 
عقیده داشتند که باید روی آن اصالحاتی 
صورت بگیرد. موضوع در نظر معاونت با 
توجه به اسیدپاشی به زنان و مشکالت 
عدیده اجتماعی حاصل از آن در دولت 
یازدهم در اولویت بررسی قرار گرفت.«

به گفته او بررسی الیحه را بین سه گروه 
تحقیقاتی تقسیم کردند و آن ها الیحه را 
بررسی مجدد و کارشناسی کردند. اسفند 
95 این الیحه به صورت کامل و جامعی 
درآمد و از طرف معاونت به کمیسیون 

لوایح دولت ارسال شد.
امور  بررسی های  دفتر  مدیرکل 
خانواده گفت:  و  زنان  معاونت  حقوقی 
»این الیحه 5 فصل، 92 ماده و 6 محور 
پیشگیری  دارد. محورهای الیحه شامل 
از اعمال خشونت علیه زنان، حمایت از 
زنان قربانی خشونت، جرم انگاری اشکالی 
از خشونت علیه زنان، پیش بینی دادرسی 
ویژه برای جرائم با موضوع خشونت علیه 
زنان و هماهنگ سازی دستگاه های ذی ربط 
برای مقابله با مسئله خشونت علیه زنان و 
پیشگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز 

است.«
»این الیحه  داد:  ادامه  زادگان  گرامی 
به کمیسیون لوایح هیئت دولت فرستاده 
خواهد شد تا هیئت دولت آن را تصویب 
به  دولت  هیئت  تصویب  از  پس  کند. 
خواهد  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس 
مورد  مربوطه  کمیسیون های  در  و  شد 
گفته  به  گرفت.«  خواهد  قرار  بررسی 
او در زمینه جلوگیری از خشونت علیه 
زنان تفاهم نامه ای را با معاونت اجتماعی 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
منعقد کردیم. این تفاهم نامه راهکارهای 
اجرایی که باید در تعامل بین معاونت امور 
زنان و معاونت اجتماعی قوه قضاییه به 
کار بسته شود را ارائه و اجرایی می کند. 
گرامی زادگان با اشاره به دیگر اقدامات 
معاونت زنان برای جلوگیری از خشونت 
علیه زنان گفت: »در زمینه جلوگیری از 
قاچاق زنان ورود پیدا کرده ایم و در این 
ارائه  قضاییه  قوه  به  پیشنهاد هایی  زمینه 

داده ایم.«

زابل آلوده ترین شهر دنیا

 فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر 
آموزش وپرورش گفت: »برای معلمان طرحی 
داریم که بر اساس حکم قانون نظام حقوقی 
و رتبه بندی را تعیین کنیم. در ارتباط با معوقات 
فرهنگیان هم باید بگویم که در بخش مطالبات 
از  دیگر  عمده  قسمت  یک  خوشبختانه 
پاداش  با  ارتباط  در  فرهنگیان  مطالبات 
بازنشستگی فرهنگیان در سال 95 حدود 50 
درصد آن را ظرف دو سه روز آینده پرداخت 
می شود و همچنین یک قسمت مربوط به 
 حق التدریس شاغلین هم در روزهای آتی 

پرداخت می شود.«

خوزستان  استاندار  شریعتی،  غالمرضا   
گفت: »وضعیت محیط زیست در خوزستان 
و چالش های مرتبط آن ناشی از یک بی توجهی 
طوالنی مدت است. دولت تدبیر و امید برای 
حل بحران ریزگردها برنامه ریزی های مدونی 
را انجام داده است که بخشی از آن داخلی 
و بخشی از آن خارجی است. ما با وزارت 
)ره( و  امام  فرمان  اجرایی  بهداشت، ستاد 
صنایع فوالد خوزستان تفاهم کردیم تا یک 
فوالد  به  متعلق  که  نیمه تمام  بیمارستان 
خوزستان است را تکمیل کنیم تا به  بیمارستان 

بیماری های تنفسی  تبدیل شود.«

 روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی 
 95 سال  »در  کرد:  اعالم  تهران  استان 
یکصدوچهل و نه نفر در اثر مسمومیت با 
قرص برنج جان خود را ازدست داده اند که 
با مدت مشابه سال  مقایسه  در  تعداد  این 
قبل که تعداد فوت ناشی از مسمومیت با 
بود 9.31  اعالم شده  نفر  برنج 113  قرص 
درصد افزایش یافته است. از کل فوت شدگان 
ناشی از مسمومیت با قرص برنج در سال 
گذشته 95 نفر مرد و 54 نفر زن بوده اند و 
فوتي  مورد  شانزده   ،95 اسفندماه سال  در 
براثر مسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکي 

قانوني استان تهران ارجاع شده است.«

  احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل ونقل 
شورای شهر تهران جزئیات پیشنهادش مبنی 
کرج  بر تفکیک مدیریت متروی تهران – 
)خط 5( را تشریح کرد و گفت: »خط 5، 
17 سال است که احداث شده و حدود 2200 
نیرو در این خط فعالیت می کنند و ساالنه 
300 تا 400 میلیارد تومان برای شهرداری 
تهران هزینه دارد. درگذشته که شهرستان 
کرج به استان البرز تبدیل نشده بود. ایجاد 
این خط و تأمین هزینه های آن برای شهرداری 
تهران توجیه داشت اما حاال بخشی از این 
خط در محدوده جغرافیایی شهر تهران نیست 
و باید شهرداری کرج هم در مدیریت این 
خط مترو ایفای نقش کند. قطعا عدم تفکیک 
حوزه کاری متروی خط 5 مشکالتی را در 
هزینه های  تمام  باید  می کند.  ایفا  آینده 
سمت  به  و  بعد  به  وردآورد  ایستگاه های 
تهران  شهرداری  به  و  محاسبه شده  کرج 
پرداخت شود و حوزه کاری شهرداری تهران 

و کرج در این خط مترو تفکیک شود.«

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین   بیش از 000

کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

چاپبیستویکمتلفن سفارشات:  26107976 

ظهر روز گذشته جمعی از رانندگان تاکسی تلفنی شهر تهران 
مقابل ساختمان مرکزی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران در 

اعتراض به وضعیت صنفی خود تجمع کردند.
محسن یکی از رانندگان تاکسی که در محل این تجمع حاضر 
بود به خبرنگار ایلنا گفت: »شماره تلفن 133 که یک تلفن ضروری 
محسوب می شود و راه ارتباطی مردم با رانندگان تاکسی است 
به علت عدم پرداخت حقوق های معوقه، از روز دوشنبه هفته 
جاری مصادره شده است و در حال حاضر ما هیچ اطالعاتی در 

مورد آینده این شماره تلفن در دست نداریم.«

این راننده تاکسی با اشاره به عدم توجه مسئوالن شهری به 
این مسئله ادامه داد: »مسئوالن شهرداری تهران و شخص آقای 
قالیباف به حداقل  درخواست های ما توجه نکردند، آن هایی که 
شعار می دهند؛ یارانه ها را چند برابر می کنیم و چند میلیون شغل 
برای مردم ایران به وجود می آوریم، چرا به مشکالت صنفی 
تاکسیرانان توجه نمی کنند. مسئوالن حمل ونقل مسافری شهرداری 
تهران بدون انجام طرح  های تحقیقاتی سامانه های مسافربری را در 
شهر راه اندازی کردند که باعث شده همکاران ما که برای تردد 
در شهر عوارض شهرداری و مالیات پرداخت می کنند وضعیت 

مناسبی نداشته باشند.« علی یکی دیگر از رانندگان تاکسی که 
در این تجمع حضور دارد هم گفت: »شرکت تعاونی تاکسیرانی 
تهران در حال حاضر بسته است و هیچ کس داخل این ساختمان 
حضور ندارد. شنیده ها حاکی از آن است که مسئوالن این تعاونی 
به دلیل بدهی هایی که داشتند امالک و مستغالت این سازمان 
را فروخته اند ولی بدهی های این سازمان کماکان پابرجاست و 
حتی حق بیمه چهار ماه رانندگان را دریافت کرده اند اما خبری 
از پوشش بیمه ای رانندگان نیست. حتی تعمیرگاه هایی که در 
سطح شهر تهران برای خدمات رسانی به رانندگان تاکسی وجود 
است، اکنون به غیراز دو تعمیرگاه باقی آن ها تعطیل است و ما 
از سرنوشت این تعمیرگاه ها بی اطالع هستیم، امیدواریم دولت 

در این موقعیت بحرانی به کمک این قشر زحمت کش بیاید.«

شهر

 قالیباف به جای شعار ایجاد اشتغال 5 میلیونی شاغالن را بیکار نکند
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  کاووس باسمنجی

با   ]IUFAASP[ علمی-مدیریتی  آپارتاید  با  مبارزه  جهانی  اتحادیه 
انتشار بیانیه ای آتشین خطاب به آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل 
متحد، روسای کشورهای گروه 1+5، کمیته گزینش نامزدهای دریافت 
عفو  سازمان  جهان،  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ  نوبل،  جایزه 
بین الملل، الیزابت دوم، ملکه انگلستان، هیات امناء دانشگاه جانز هاپکینز، 
نانسی گیبز، سردبیر هفته نامه تایم، انجمن جهانی ترویج گیاه خواری و 
اشاعه زالودرمانی، مارگارت چان، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، 
قائم مقام دبیرخانه دائمی اوپک و چند شخص دیگر، خواستار بازنگری 
ریشه ای در فرایند گزینش برندگان جایزه نوبل )علی الخصوص در حوزه 
فیزیولوژی و پزشکی(، روش انتخاب روسای پانصد دانشگا ه  برتر جهان 
و چگونگی انتصاب وزرای بهداشت کشورهای توسعه یافته شد. در این 
 بیانیه، که در نشریه معتبر global.forge&fake.china با ضریب نفوذ
مزبور  اتحادیه  شده،  نمایه سازی   0/0000001  ]Impact Factor[  
خواستار احقاق حقوق حقه و بر زمین مانده ی دانشمندان ایرانی شده  است. 
به قرار اطالعات واصله، گروه های پرشماری از شهروندان ممالک با رتبه 
زیر 20 در رده بندی شاخص جهانی توسعه یافتگی )از قبیل نروژ، استرالیا، 
سوئد، انگلستان، ...( با جمع آوری امضا در پشتیبانی از این بیانیه، خواستار 
انتخاب حداقل یک ایرانی در سال به عنوان برنده جایزه نوبل پزشکی و به 
کارگیری دانشمندان ایرانی در جایگاه وزیر بهداشت و رییس دانشگاه های 
 صاحب نام کشورهای متبوع خود شده اند. به گزارش خبرگزاری فالکت نیوز 
ایالت  در  بیانیه  این  به  واکنش ها  )falakatnews.com( شدیدترین 
بالتیمور آمریکا و محله مونمارتر پاریس رخ داده است. اهالی بالتیمور، 
پس از پنچر کردن خودروی شخصی رییس دانشگاه جانز هاپکینز، با 
تجمع در برابر دفتر فرمانداری و آتش زدن 22 حلقه الستیک تریلی، 
اما  شدند.  خواستار  را  دانشگاه  این  امنای  هیات  اعضای  کلیه  اعدام 
محله مونمارتر پاریس شاهد گسترده ترین اعتراض های خیابانی از زمان 
کارخانه  کارگران  و  سوربن  دانشگاه  دانشجویان  بود.  الجزایر  جنگ 
خودروسازی رنو، پس از آتش زدن آدمک خانم ماریسول تورن، وزیر 
امور اجتماعی و سالمت فرانسه، در برابر کاخ الیزه دست به اعتصاب 
غذا زدند و با صدور اعالمیه ای مشترک برکناری خانم ماریسول تورن و 
انتصاب آقای دکتر حسن هاشمی را به وزارت امور اجتماعی و سالمت 
فرانسه از رییس جمهور کشورشان تقاضا کردند. گروهی ناشناس نیز 
با پرتاب گوجه فرنگی گندیده قصد بی حرمتی به مزار شادروان آلفرد 

نوبل را داشتند که پلیس فاشیست کشور سوئد با پاشیدن آب به این 
گروه، آنان را متفرق کرد.

به لحاظ اهمیت انکارناشدنی این بیانیه و تاثیر بالفصل آن در اقصی 
نقاط جهان، روزنامه سپید بخش های قابل چاپ آن را، با رعایت حدود 
انعکاس  برای  را  آمادگی خود  و  به چاپ  قانونی،  و  شرعی  ثغور  و 
راستای  در  به عرض می رساند.  بیانیه  مخالفان  و  موافقان  دیدگاه های 
صیانت از خصیصه امانت داری در حرفه خبرنگاری، اندک موارد غیر 

قابل چاپ بیانیه با عالمت ]...[ در متن مشخص شده اند:
 

نانسی و ای  الیزابت، ای خانم  آقای پاپ، ای  آنتونیو، ای  آقای   ای 
خانم مارگارت!

]...[ مگر ]...[ بودید یا ]...[ که ندیدید و نشنیدید که عالمان سرزمین کهن سال 
و جوان دل ایران، به طرفه العینی تولید علم خود را از رتبه چهل وهشتم )با 
1759 مقاله( در سال 2000 میالدی، با جهشی 33 برابری، به رده شانزدهم 
در جهان )با 39727 مقاله( در سال 2015 میالدی رساندند؟]1 و 2[ زبان تان 
را ]...[ خورده بود که نگفتید شش دانشمند از یک دهم درصد از دانشمندان 
برتر دنیا و 229 دانشور از صدی یک دانشوران کائنات در سال 2016 میالدی، 
ایرانی و ساکن ایران بوده اند؟]3 و 4[ ای شما گروه ]...[ مگر دست تان ]...[ 
شده بود که حساب نکردید نرخ رشد ساالنه تولید علم در ایران 23/1درصد 
و در آمریکای جنایت کار صدرنشین دائمی جدول تولید علم، 3/5درصد 
است؟ به عقل ]...[تان نرسید با این روند، چشم بر هم که زنید، ایران در 
سال 2031 همه ممالک کره ارض، از جمله آمریکای کاپیتالیست خون خوار 
]...[ را در تولید علم پشت سر خواهد گذاشت و زیر پا ]...[ خواهد کرد؟

ای شما جماعت ]...[، قلب از ]...[ سخت تر شما حتی بر ستمدیدگان و 
در راه ماندگان و بدبخت بیچارگان ممالک خودتان نسوخت و روا داشتید 
که جوانکی بی سواد، همچون رونالد جی. دانیلز، بر کرسی ریاست دانشگاه 
معلوم الحال جانز هاپکینز تکیه زند و بر جایی فرمان روایی کند که سی وچهار 
برنده جایزه سخیف و پلشت نوبل از آن بیرون جهیده اند؟ ای رونالد ]...[ 
شرم ات باد که در پنجاه وهشت سال عمر بی برکت ات، نان مفت خوردی، 
اکسیژن رایگان هدر دادی و جمعًا 12تا مقاله نوشتی. رونالد ]...[، آیا بر این 
آگاه نیستی که اگر در ایران 12 مقاله را جلوی ]...[ بگذارند، قهر می کند؟ بر 
جدول-1 بنگر. ببین که رییس دانشگاه در ایران H-Indexاش هفت برابر 
تو است و مقاالت علمی اش 62 برابر تو. ای رونالد ]...[ بپذیر که »ای ]...[ 
عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست« و خودت به زبان خوش استعفا بده و برو.

گزارش روز

پاریس و بالتیمور، در خون و آتش

آیا  هــاشمی 
جــانشین 

مـاریســول 
خواهد شد؟

جدول 1- مقایسه مراتب علمی روسای دو دانشگاه علوم پزشکی تهران )ایران( و دانشگاه جانز هاپکینز )بالتیمور، ایاالت متحد( ]5 و6[

سمت )سابق یا فعلی(نام و نام خانوادگی
تعداد مقاالت نمایه سازی شده در 

Scopus بانک اطالعاتی
H-Index

74944ریاست )سابق( دانشگاه علوم پزشکی تهرانباقر الریجانی

رونالد جی. دانیلز
)Ronald J. Daniels(

126ریاست )فعلی( دانشگاه جانز هاپکینز

جدول 2- مقایسه تولید علم و درجات علمی چند دانشمند بزرگ داخلی و چند دانشمندنمای نه چندان بزرگ خارجی ]12-9[

H-Index تعداد مقاالت نمایه سازی شده 
Scopus در بانک اطالعاتی

کشور محل 
فعالیت محل فعالیت نام و نام خانوادگی

5۸ 675 ایران دانشگاه علوم پزشکی 
تهران محمد عبداللهی

55 ۸93 ایران دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی فریدون عزیزی

50 324 ایران دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد محمود رفیعیان کوپایی

41 ۸۸ انگلستان دانشگاه کمبریج  Frederick( فردریک سنگر
)Sanger

39 9۸ ایاالت متحد 
آمریکا دانشگاه هاروارد  )Pardis Sabeti(پردیس ثابتی

۸ 1۸ چین فرهنگستان علوم پزشکی )Youyou Tu( یویو تو
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ای کمیته ]...[ گزینش نامزدان جایزه منحوس نوبل و ای سردبیر بی]...[ و حیای 
هفته نامه ضاله تایم! تبعیض تا کجا؟ آپارتاید تا به کی؟ چشمان ]...[ قوری تان را 
بر عظمت H-Index و کثرت مقاالت علم وران کهن دیار شرق )جدول-2( 
فروبسته و خزانه آلفرد نوبل خیانت کار جنایت پیشه ]...[ دینامیت ساز را به روی 

جاهالن کور ]...[ و ]...[ باطن غرب نشین گشاده اید و ضعیفه های ]...[ شکسته و 
نگون ]...[ ایرانی تبار غرب زده، از قبیل پردیس ثابتی، دشمن شماره یک ویروس 
ابوال، را شخصیت سال 2014 جهان و یکی از صد فرد پرتاثیر دنیا در سال 2015 

به مردمان می شناسانید؟]7 و ۸[

مشتیان!  ای  و  حاالن  اهل  ای  خوبان،  ای  جهان،  آزادگان  ای 
قضاوت با شما بزرگواران: آیا اعمال سخیف و بی قدری چون کشف 
ساختمان انسولین و نجات جان کرور کرور بیماران مرض قندی و 
پایه گذاری شناخت  و  نوکلئیک  اسیدهای  تعیین ساختار  راه  یافتن 
ژنوم انسان را باید با دو بار اعطای جایزه استکباری نوبل )195۸ 
و 19۸0( به مرحوم فردریک ]...[ به ]...[ شده پاداش داد؟]13[ ای 
مرحوم فردریک، اعتراف کن که علت تامه مرگ ات، همانا مشاهده 
سرعت رشد علم در ایران و آب شدن از شدت شرم ساری ات  از 
قلت مقاالت و ضعف H-Indexات بوده و بس. ای دانشجویان 
نخست  تراز  دانشمندان  باشید:  آگاه  و  بدانید  ارض!  کره  اقطاب 
موسسات  حقیرترین   H-Index و  مقاالت  تعداد  هیچ،  که  ایران 
مراتب  به  تهران  انقالب  خیابان  در  علمی  مقاالت  تولید  محترم 
.]...[ دانشمندنمای  فردریک  این  علمی  مدارج  از  است  بزرگ تر 
ای خانم یویو! یویو هم شد اسم؟ ای ضعیفه، زن را چه به علم؟ 
مگر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین میل بافتنی را از دست ات 
قاپیده بود که رفتی سراغ ماالریا؟ گونه پالسمودیوم چه هیزم ]...[ 
و دی-هیدروآرتمیسین  آرتمیسین  با کشف  که  بود  فروخته  تو  به 
به  مبتال  آدمیزاد  میلیون ها  شفای  مگر  انداختی؟  ور  را  نسل اش 
دست ات  کف   )2015( نوبل  عوض اش  در  که  است  هنر  ماالریا 
است  مقاله  کثرت  می دانی،  خوب  خودت  هنر،  گذاشتند؟]15[ 
بس«.  و  است  ایرانیان  »نزد  هم  آن  که   ،H-Index شدت  و 
و تو ای فرانسوا هوالند! ای ]...[ ]...[ شده! سقوط محبوبیت ات 
انتخابات  در  شرکت  از  مذبوحانه ات  انصراف  و  اسفل السافلین  به 
است  گواهی  خود   2017 سال  در  فرانسه  جمهوری  رییس 
و  خورده  ترک  علمی  آپارتاید  دوره  عمر  شیشه  که  آن  بر  متقن 
رای شان  و  جنبیده  بر  حمیت  رگ  را  استعمارگر  غیور  فرانسویان 
بر انفصال وزیر امور اجتماعی و سالمت شان قرار یافته است. ای 
درود  فرانسه!  بی]...[چیز  سکوالر  ارتجاعی  کبیر  انقالب  وارثان 
نشاندید. سیاه   ]...[ بر  را  منحط  اش  کابینه  و  فرانسوا  که  شما  بر 
تدوین  با  و  خریدید  جان  بر  خطرها  که  شما  بر  باد  ایواهلل   
جدول-3 در جلسات مخفیانه زیرزمینی دریافتید ماریسول در قواره 
تمشیت سالمت شهروندان کشوری نیست که سازمان صهیونیستی 
داده  لقب اش  دنیا  سالمت  نظام های  برترین  بهداشت،  جهانی 
حسن  دکتر  آقای  چون  کاردانی  دست  به  را  کار  باید  دانستید  و 
هاشمی سپرد؛ کاردانی پرکار از تبار ابوعلی سینا که بر سیاق ابوعلی، 
هم وزارت می کند، هم طرح تحول بر پا می دارد، هم در هر سال 
زبان  به  علمی  رساله  پنجاه  حول وحوش  وزارت اش  تابناک  دوره 
می کشد،  شمشیر  بخش خصوصی  سر  بر  هم  می نویسد،  انگلیسی 
سقف  را  فلک  هم  و  می ورزد  جهد  دولتی  بخش  از  دفاع  بر  هم 
می شکافد و طرحی نو در می اندازد: کاردانی که با در هم شکستن 
راه و روش مرسوم جمیع عالمان عالم، به سبب بیزاری اش از بخش 
خصوصی و از سر عشق آتشین اش به بخش دولتی، در بانک های 
فعالیت های  انجام  محل   ،Scopus و   PubMed اطالعاتی 
تهران، موسسه  به جای دانشگاه دولتی علوم پزشکی  را  علمی اش 
حق  بر  جانشینان  ای  می کند.  معرفی  نور  چشم پزشکی  خصوصی 
ناپلئون بناپارت آدم کش دد]...[! شیرخشک نستله ای که در نوباوگی 
خوردید، حالل تان باد که ]...[ محکمی زدید بر ]...[ ظاهرالصالحان 
باطن الخرابی که انگشت حیرت به دندان گزیده - ابداع این طرح 
محل  و  علمی  نوشتار  بر  ناظر  اخالقی  موازین  از  خروج  را  نو 
شهر  بزرگ  بازار  در  واقع  حاجب الدوله،  تیمچه  را  ابداع  مصرف 
تهران، و نه مقاالت علمی نمایه-سازی شده تشخیص داده بودند. 

جدول 3- مقایسه تولید علم و درجات علمی وزرای مسوول سالمت در 
ایران و فرانسه، در طول دوران تصدی مقام وزارت ]15و16[

نام و نام 
خانوادگی

)د()ج()ب()الف(سمت

حسن هاشمی
وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

مرکز پژوهشی 
چشم پزشکی نور، 

بیمارستان چشم نور، 
تهران، ایران

17647/92۸

ماریسول تورن 
 )Marisol
Touraine(

وزیر امور اجتماعی 
و سالمت

وزارتخانه امور 
اجتماعی و سالمت، 

پاریس، فرانسه
70/122

)Affiliation=( محل انجام فعالیت علمی منتهی به چاپ مقاله )الف
ب( تعداد مقاالت علمی تولید شده در دوران وزارت

ج( میانگین ساالنه تعداد مقاالت علمی تولید شده در دوران وزارت
H-Index )د

در پایان، ضمن ابراز ]...[ از ]...[ برای همه خوانندگان این بیانیه آرزوی 
]...[ و ]...[ داریم.

]IUFAASP[ هیات مدیره اتحادیه جهانی مبارزه با آپارتاید علمی-مدیریتی

ماریسول تورن، وزیر امور اجتماعی و سالمت فرانسه        حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران  



9
شماره 1019 7 اردیبهشت 1396

سوال های پرانترنی شهریور 95 قطب های مختلف
برای آزمون  دستیاری 96 آماده شوید»18«

18 بدترین پیش آگهی مربوط به کدام نوع از اختالالت هذیانی 
زیر است؟ )پرانترنی اسفند 95 - قطب1 کشوری)دانشگاه 

گیالن و مازندران((
 Erotomanic )الف 

 Jealous )ب
 Persecutory )ج

Somatic )د
 توضیح: به نظر می رسد مبتالیان به هذیان گزند و آسیب 
)Persecutory(، سوماتیک و عشقی )Erotomanic( نسبت 
 )Jealous( به مبتالیان به هذیان های خودبزرگ بینی و حسادت

پیش آگهی بهتری داشته باشند.
 پاسخ: ب

15 در رابطه با پاسخ های فیزیولوژیک بدن در اختالالت روان تنی 
)Psyehosomatic Disorder( کدام گزینه صحیح است؟ 

)پرانترنی اسفند 95 - قطب 2 کشوری )دانشگاه تبریز(( 
الف( استرس طوالنی مدت سبب افزایش ترشح تستوسترون می شود.

ب( استرس بازچرخش هورمون تیروئیدی را کاهش می دهد.
ج( استرس گلوکوکورتیکوییدها را کاهش می دهد.

د( استرس باعث افزایش سطح دوپامین مغز می شود.
 توضیح: استرس موجب فعال شدن آزادسازی کاته کوالمین ها 
و سرتونین از سیستم نورآدرنرژیک می شود و سطح آنها را افزایش 

می دهد. دوپامین از طریق مسیر مزوپره فرونتال افزایش می یابد. 
 پاسخ: د

1 خانم 54 ساله ای از گرگرفتگی شدید شاکی است. وی 
سابقه DVT )ترومبوفلبیت عمقی( را در یک سال قبل 
ارجح است؟  برای وی  از درمان های زیر،  دارد. کدام یک 

)پرانترنی شهریور 95 - قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( استروژن موضعی

ب( رالوکسیفن
ج( سرترالین

د( آلندرونات 
 توضیح: 

استروژن داروی انتخابی برای درمان گرگرفتگی است. در مواردی 
که مصرف استروژن ممنوع است )مثل Case مورد نظر سؤال که 
بیمار سابقه DVT دارد( از داروهای زیر می توان استفاده کرد: 
1- پروژستین ها 2- آگونیست های α2 - آدرنرژیک )کلونیدین، متیل 
 )SSRI دوپا و لوفکسیدین( 3- داروهای ضدافسردگی )ونالفکسین و

 توجه: سرترالین از گروه داروهای SSRI است. 
 پاسخ: ج

4 در خانم باردار 32 ساله مبتال به روماتوئید آرتریت، کدام 
داروی زیر منع مصرف دارد؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( متوترکسات 

ب( پردنیزولون 
ج( هیدروکسی کلروکین

د( آسپیرین 
 توضیح: متوتروکسات که امروز در درمان آرتریت روماتوئید 

به کار می رود باید قبل از اقدام به حاملگی قطع شود. 
 پاسخ: الف 

3 دختر خانم 18 ساله ای با آمنوره ثانویه مراجعه کرده است. 
در معاینه، هیرسوتیسم و چاقی مرکزی مشهود است و در 
بررسی آزمایشگاهی؛ FSH و LH در حد نرمال، β  HCG منفی، 
از  یک  کدام  تجویز  است.  طبیعی   GTT و  نرمال   Prolactin
داروهای زیر، مناسب تر است؟ )پرانترنی شهریور95 - قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
OCP )الف

ب( کلومیفن سیترات 
NSAIDs )ج

د( پروژسترون سیکلیک 
 توضیح: 

تشخیص  زیر  معیار   3 با   PCO( پلی کیستیک  تخمدان  سندرم 
داده می شود: الف( عدم تخمک گذاری مزمن، ب( شواهد بالینی 
یا  آندروژنیک(  آلوپسی  و  آکنه  )هیپرسوتیسم،  هیپرآندروژنیسم 
هیپرآندروژنمی، ج( رد سایر اختالالت )هیپرپروالکتینمی، اختالالت 
تیروئید و CAH غیرکالسیک( OCP اساس درمان آمنوره در زنان 
مبتال به PCOS را که تمایل به باروری نداشتند، تشکیل می دهد. 
چون در Case مورد نظر سؤال، بیمار یک خانم جوان است از 

OCP استفاده می شود. 
 پاسخ: الف 

5 خانم G2P2 که 40 دقیقه قبل زایمان کرده، پس از خروج 
در  است.  شده  شدید  واژینال  خونریزی  دچار  جفت، 
 160/100  mmHg فشار خون وی  و  هیپوتون  معاینه، رحم 
است. کدام داروی زیر برای درمان وی توصیه نمی شود؟ )پرانترنی 

شهریور 95 - قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( اکسی توسین

E1 ب( پروستاگالندین
ج( متیل ارگونوین

 E2 د( پروستاگالندین
 توضیح: آلکالوئیدهای ارگو مثل متیل ارگونین در زنان مبتال 

به هیپرتانسیون یا بیماری قلبی نباید مصرف شوند. 
 پاسخ: ج 

7 خانم حامله حدود 36 هفته با شکایت پارگی کیسه آب 
مراجعه کرده است. کدام یک از روش های تشخیصی زیر، 
اثبات کننده پارگی کیسه آب است؟ )پرانترنی شهریور -95 قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( سونوگرافی

ب( مشاهده مستقیم 
ج( تست نیترازین

د( تست فرن 
 توضیح: با مشاهده مستقیم نشت مایع از دهانه سرویکس 

تشخیص پارگی زودرس پرده ها )PROM( قطعی می شود. 
 پاسخ: ب 

6 خانم حامله حدود 30 هفته بدلیل درد اپیگاستر و سوزش 
سردل و حالت تهوع و استفراغ مراجعه کرده است. اولین 
و بهترین اقدام عبارت است از: )پرانترنی شهریور 95 - قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( گرفتن فشار خون

ب( تجویز آنتی اسید 
ج( تجویز پرومتازین 

د( توصیه به انجام آندوسکوپی 
 توضیح: سردرد، اختالل دید، ادم ریه، اختالل عملکرد 
کبدی، درد RUQ یا اپی گاستر، فشارخون بیشتر از 160/110 
از عالئم و نشانه های پره اکالمپسی شدید هستند، لذا باید در 

اولین اقدام گرفتن فشارخون انجام شود. 
 پاسخ: الف 

16 در بیماری که قصد شروع درمان را با لیتیوم دارید کدامیک 
از موارد زیر جزء بررسی های آزمایشگاهی الزم قبل از شروع 
)دانشگاه  کشوری  قطب2   -  95 اسفند  )پرانترنی  نیست؟  لیتیوم 

تبریز((
الف( نوار قلبی 

ب( تست های کبدی 
ج( کراتینین سرم 

د( الکترولیت ها
 توضیح: ارزیابی های الزم قبل از تجویز لیتیوم: قبل از تجویز 
لیتیوم باید اقدامات زیر انجام شود: 1- معاینه فیزیکی کامل، 2- 
اندازه گیری غلظت کراتی نین سرم یا در صورت شک به عملکرد 
کلیه بیمار اندازه گیری کراتی نین ادرار 24 ساعته، 3- اندازه گیری 
الکترولیت ها، 4- آزمایشات فانکشن تیروئید شامل TSH ،T3 و 
ECG -6 ،CBC -5 ،T4، 7- تست حاملگی در خانم هایی که 

در سن باروری هستند. 
 پاسخ: ب

17 در مصاحبه با بیمار و اطرافیانش متوجه می شوید بیمار از 
دوران نوجوانی به بعد همیشه کناره گیر و دوری گزین و در 
ضمن دارای رفتارهای غریب و غیر عادی است و عالئمی مانند 
 )magical thinking( تفکر جادویی )illusion( خطاهای حسی
بارزی در وی مشاهده نشده  وجود داشته است. توهم و هذیان 
است. تشخیص شما برای این بیمار چیست؟ )پرانترنی اسفند 95 

- قطب2 کشوری)دانشگاه تبریز(( 
الف( اختالل شخصیت اسکیزوئید 

ب( اختالل هذیانی
ج( اختالل شخصیت اسکیزوتایپال 

د( اختالل اسکیزوفرنیا
 توضیح: اختالل شخصیت اسکیزوتایپال: این بیماران با تفکرات 
جادویی )Magical(، عقاید عجیب و غیرعادی، عقاید انتسابی، 
هذیان و مسخ واقعیت )Derealization( مشخص می شوند. این 

افراد از نظر دیگران بسیار عجیب و غیرعادی هستند. 
 پاسخ: ج

2 خانم 43 ساله سیگاری، به علت هیپرمنوره تحت کورتاژ 
»آندومتر  پاتولوژی،  بررسی  در  و  گرفته  قرار  تشخیصی 
پرولیفراتیو« گزارش شده است. کدام روش پیشگیری از بارداری، 
 10 قطب   -  95 شهریور  )پرانترنی  است؟  مناسب تر  وی  برای 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( IUD مسی 

 )Combined oral contraceptives(  COCS )ب
ج( آمپول ترکیبی استروژن + پروژسترون 1 ماهه 

د( IUD رهاکننده لوونورژسترول 
 توضیح: 

1- مصرف COCS )قرص جلوگیری از بارداری( در سیگاری ها 
 IUD کنتراندیکاسیون مطلق دارد. 2- شایعترین عوارض جانبی
مسی، افزایش خونریزی قاعدگی و درد هستند که از علل اصلی 
لوونورژسترولی   IUD-3 .به شمار می روند  IUD قطع مصرف 

باعث کاهش کرامپ و خونریزی می شود. 
 توجه: چون در Case مورد نظر سؤال هیپرمنوره وجود 
و  کرامپ  تا  کرد  استفاده  لوونورژسترولی   IUD از  باید  دارد، 

خونریزی کاهش یابد. 
 پاسخ: د

کـامران  احمـدی

زنان و مامایی

 Unprotected 8 خانم 23 ساله ای 12 ساعت قبل نزدیکی
داشته است. جهت جلوگیری از بارداری چه روشی برای 
وی پیشنهاد می کنید؟ )پرانترنی شهریور95 - قطب 10 کشوری 

)دانشگاه تهران(( 
 Stat الف( قرص لوونورژسترل 750 میکروگرم، 2 عدد

 Stat 2 عدد  ،LD ب( قرص ضدبارداری خوراکی
 Stat ج( قرص استروژن کونژوگه 25/ 1 میلی گرم، 1 عدد

 Stat 2 عدد  ،HD د( قرص ضد بارداری خوراکی
 توضیح: استفاده از لوونورژسترل طی 72 ساعت اول بعد از 
مقاربت در 2 دوز به فاصله 12 ساعت و به میزان mcg  750 در 
هر بار، نه تنها بهتر تحمل می شود، بلکه اثر بخشی بیشتری دارد. 

 پاسخ: الف

تحت  موالر،  حاملگی  درمان  جهت  ساله ای   25 خانم   9
کورتاژ تخلیه ای قرار گرفته است. کدام روش جلوگیری 
از حاملگی را برای وی تجویز می کنید؟ )پرانترنی شهریور 95 

- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( کاندوم 

 IUD )ب
ج( آمپول پروژسترون 

د( قرص ضدبارداری خوراکی 
 توضیح: جهت جلوگیری از حاملگی بعد از تخلیه حاملگی 
موالر می توان از قرص های ضدحاملگی )OCP( استفاده کرد. 

 پاسخ: د

10 خانم بارداری در هفته 10 بارداری مراجعه کرده است. مادر 
ایشان دیابت دارد. اسکرین دیابت را در چه زمانی برای 
ایشان انجام می دهید؟ )پرانترنی شهریور -95 قطب 10 کشوری 

)دانشگاه تهران(( 
الف( یک ماه دیگر 

ب( همین حاال
ج( هفته 26 
د( هفته 28 

باید بین هفته 24 تا 28 انجام   توضیح: غربالگری دیابت 
شود، اما در زنان با ریسک فاکتورهای مهم دیابت، غربالگری زودتر 

انجام می شود. 
ریسک فاکتورهای دیابت عبارتند از: 1- سابقه خانوادگی دیابت 
نوع II ، 2- سن باالی مادر، 3- چاقی، 4- نژادهای غیرسفید پوست 
 توجه: در Case مورد نظر سؤال چون بیمار ریسک فاکتور دارد 
)مادر بیمار دیابتی است( باید در همین ویزیت غربالگری انجام شود. 

 پاسخ: ب

11 آزمایش کشت ادرار در اولین ویزیت حاملگی در کدام 
یک از موارد زیر توصیه می شود؟ )پرانترنی شهریور 95 

- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( در بیماران مبتال به دیابت

ب( در تمام خانم های حامله
 ج( در بیماران با سنگ کلیه 

د( در بیماران با ناهنجاری کلیه 
 توضیح: در اولین ویزیت پره ناتال، آزمایش ادرار و کشت 
آن برای تمام زنان حامله انجام می شود. حدود 2 تا 12  درصد 

زنان باردار، یک عفونت ادراری بی عالمت دارند. 
 پاسخ: ب

12 افت متغیر ) Variable deceleration( در اثر کدامیک 
)پرانترنی شهریور 95  از اختالالت زیر دیده می شود؟ 

- قطب 7 کشوری )دانشگاه اصفهان(( 
الف( هیپوکسی جنین

ب( افت فشار خون مادر 
ج( فشار روی سر جنین
د( فشار روی بند ناف 

 )Variable deceleration( توضیح: علت ایحاد افت متغیر 
فشار روی بند ناف است. 

 پاسخ: د 

13 تجویز کدامیک از داروهای زیر در شیردهی ممنوع است؟ 
)پرانترنی شهریور 95 - قطب 7 کشوری )دانشگاه اصفهان(( 

الف( لیتیوم
ب( مترونیدازول 
ج( کلیندامایسین
د( جنتامایسین 

 توضیح: 1- طبق نظر آکادمی طب کودکان آمریکا، مصرف 
لیتیوم در دوران شیردهی ممنوع است. 2- لیتیوم با آنومالی ابشتاین 

و هیدورآمنیوس هم ارتباط دارد. 
 پاسخ: الف 

ها  تمام گزینه  هفته 36  در  بریچ  مورد تشخیص  در   14
صحیح است، بجز؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 7 

کشوری )دانشگاه اصفهان((  
الف( قلب بیشتر در نیمه تحتانی رحم شنیده می شود. 

ب( در معاینه واژینال با صورت ممکن است اشتباه شود. 
ج( در مانور سوم جسم نرمی لمس می شود. 

د( احتمال پروالپس بندناف بیشتر از سفالیک است.
 توضیح: 

1- در پرزانتاسیون بریچ، صداهای قلب جنین در ربع های فوقانی 
رحم بیشترین شدت را دارند. 2- افتراق پرزانتاسیون صورت 
از پرزانتاسیون بریچ فرانک ممکن است مشکل باشد، چرا که 
دهان جنین با آنوس اشتباه می شود. 3- در مانور اول لئوپولد، 
سر جنین در فوندوس است. در مانور سوم لئوپولد نیز ناحیه 
ورودی لگن به علت قرار گرفتن ته جنین نرم تر است. 4- در 
پرزانتاسیون بریچ، آسیفکسی ممکن است به علت پروالپس 

بند ناف ایجاد شود. 
 پاسخ: الف

انقباضات رحمی  و  هفته  با حاملگی 33  15 خانم حامله 
منظم و دیابت کنترل نشده مراجعه کرده، اقدام درمانی 
مناسب تجویز کدام مورد است؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 

7 کشوری )دانشگاه اصفهان((  
الف( ریتودرین

ب( ایندومتاسین
ج( سولفات منیزیوم
د( ایزوکسوپورین  

 توضیح: جدول زیر
 توجه: دیابت کنترل نشده یکی از کنتراندیکاسیون های 
داروهای توکولیتیک مثل ریتودرین است. لذا گزینه اول حذف 

می شود. 
 توجه: ایندومتاسین باید فقط در سنین حاملگی کمتر از 32 
هفته تجویز شود. ایندومتاسین باید حداکثر به مدت 48 ساعت 
تا فرصت تزریق کورتیکواستروئیدها قبل  متوالی تجویز شود 

از تولد فراهم شود. 
 پاسخ: ج 



سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
sepidonline

مه ان ز و ر شماره 1019 7 اردیبهشت 1396
10



شماره 1019 711 اردیبهشت 1396

 دمیتریس برتسیماس 
MIT پروفسور ریاضیات دانشگاه

من استاد دانشگاه MIT ) موسسه فناوری ماساچوست( 
هستم و می کوشم با به کارگیری ریاضیات به درمان دیابت 

کمک کنم.
از من سوال می شود که چرا به عنوان استاد ریاضیات 
کاربردی، وقتم را صرف مطالعه درباره بیماری دیابت 
می کنم. پاسخ کوتاه و روشن است: عالیق علمی و اهداف 

بشردوستانه. 
دیابت نوع دوم در خانواده من موروثی است. پدربزرگ 
من بر اثر مشکالت ناشی از دیابت از دنیا رفت. ده سالم بود 
که مادرم با تشخیص دیابت روبه رو شد و خاله ام نیز گرفتار 
این بیماری بود. خودم هم در مرحله پیش دیابتیک هستم. 
در نوجوانی شاهد مشکالت خاله و مادرم بودم ومتعجب 
از اینکه آنها درمانی متفاوت از دیگری دریافت می کردند. 
مامان رژیم غذایی داشت و داروی خوراکی مصرف می کرد 
ولی خاله ام روزانه چندین بار انسولین تزریق می کرد. 
این دو با وجود زمینه وراثتی و DNA یکسان والدین، 
روش های درمانی متفاوتی داشتند. مادرم در 75 سالگی 
جان سپرد و خاله ام در 78 سالگی ولی گرفتاری هایی که 
خاله ام به سبب دیابت متحمل شد خیلی بیشتر از مادرم بود.

دهه هفتاد میالدی که بیماری این دو تشخیص داده 
شد، هیچگونه پایگاه آماری از انواع بیماری و موثرترین 
داروجهت درمان آن وجود نداشت. امروزه 29 میلیون نفر 
در ایاالت متحده با بیماری دیابت و عوارض آن زندگی 
می کنند و پزشکی اختصاصی شده سبب بهبود شرایط آنها 
نسبت به نسل پیشین بیماران شده است. دسترسی به گنجینه 
ثبت دیجیتالی جزئی ترین  عظیم اطالعات ژنومیک و 
اطالعات بیماری و شرایط هر فرد امکان پاالیش این داده ها 
را برای پژوهشگران به وجود آورده است. پژوهشگران 
می کوشند به تفاوت های دقیق ژنتیکی موجود در بیماری ها 
پی ببرند و بر اساس آن درمان های موثرتری بیابند. اینجاست 

که من شوق یافتم در این جریان سهمی بیابم.

استفاده از انبوه اطالعات در بهینه سازی درمان
با همکاری دانشجویانم الگوریتمی را بر مبنای داده ها 
طراحی کردیم. به کمک این الگوریتم می توانیم میلیون ها داده 
جمع آوری شده را به گونه ای تحلیل کنیم که به بهترین روش 
درمان و مدیریت بیماری برای هر فرد خاص دست یابیم. 
عملکرد این الگوریتم با زبانی ساده به این شرح است: با توجه 
به سابقه بیماری و شرح مشکالت ناشی از آن در هر شخص 
و با مقایسه این شرح حال با اطالعات موجود در پایگاه داده ها 

بهترین روش مدیریتی و درمان بیماری یافته می شود. سپس به 
عنوان درمان های جایگزین یا موازی دیگر روش های مرتبط 

و نزدیک به اطالعات بیمار نیز پیشنهاد می شود. 
در مرحله بعد تخصص پزشک وارد عمل شده و بین این 
روش ها یکی را برای بیمار انتخاب می کند. ورود پزشک 
در این مرحله ضروری است زیرا اوست که در این زمینه 
تخصص دارد و در ارتباط رویاروی با بیمار است، پس انتخاب 

از بین روش های درمانی ممکن فقط باید با نظر پزشک باشد.

شکل گیری و تکمیل بانک اطالعاتی ما با همکاری مرکز 
پزشکی بوستون انجام شد. عمده بیماران این مرکز پزشکی 
را قشر کم درآمد و فاقد بیمه درمانی تشکیل می دهند. پرونده 
الکترونیکی 11 هزار بیمار که بین سال های 1999 تا 2014 
به این مرکز مراجعه کرده بودند بدون ذکر نام در اختیار ما 
گذاشته شد. عالوه بر مشخصات دموگرافیک شامل قد، 
وزن، جنسیت، سن، و قومیت از هر بیمار نتایج حداقل سه 
بار آزمایش قند خون و داروهای تجویزشده ثبت شده بودند. 
این پرونده ها شامل بیماران مبتال به دیابت نوع 1 نمی شد 
که از سنین کودکی آغاز می شود. با استفاده از این داده ها ما 
منحنی آغاز و پایان هر مرحله را از درمان ترسیم کردیم و 
بازه های زمانی که بیمار ترکیبی از چند دارو را مصرف می کرد 
نیز مشخص شد. بدین ترتیب به 13 رژیم دارویی ممکن 

دست یافتیم. ا
لگوریتم برای هر بیمار رژیم های دارویی ممکن را پیشنهاد 
کرده و با توجه به مشخصات دموگرافیک هر فرد درمان های 
ممکن را برای افرادی که در همان بازه دموگرافیک قرار داشتند، 
نیز پیشنهاد می کرد. تاثیرات جانبی ناخواسته درمان دارویی 
نیز لحاظ شده بود. با توجه به این اطالعات لزوم به ادامه یا 
تغیر روش درمان مشخص می شد. بیمارانی که با استفاده از 
این الگوریتم داروی شان تغییر کرد با بهبود چشمیگیری مواجه 
شدند. موفقیت استفاده از الگوریتم در درمان بیماران دیابتی 
ما را تشویق کرد که آن را در اختیار بیمارستان ماساچوست 
قرار دهیم چون امیدواریم که این روش درارتباط با بهینه سازی 
درمان دیگر بیماری ها از جمله سرطان، آلزایمر و بیماری های 

قلبی-عروقی کارآمد باشد. 
ازاینکه توانسته ام با استفاده از ریاضیات بهترین راه درمان 
هر بیمار را بیابم احساس رضایت می کنم. انتخاب روش درمان 
دقیقا به مثابه اینکه پیراهنی را به تن فرد بدوزیم، بدون کمترین 
کم و کاست و سفارشی. هدف ما فراهم کردن بیشترین امکان 
بهبود برای هر بیمار است. مطمئنم که روح مادر عزیزم از اینکار 

خرسند است.
 Quarts :منبع
   مترجم: آتوسا آرمین

برای شادی روح مادر عزیزم

در   ،)AAP( آمریکا  اطفال  آکادمی  صاحب نظران 
کنفرانس ملی این آکادمی که در سانفرانسیسکو برگزار 
شد، گایدالین های خود را برای به حداقل رساندن خطر 
آنها  ارایه دادند.   )SIDS( ناگهانی نوزاد سندرم مرگ 
توصیه می کنند که نوزادان باید در همان اتاق والدین، 
اما در تخت جداگانه بخوابند. اگر هم بخواهند نوزاد 
را برای شیردهی یا استراحت روی تخت خود بیاورند، 
باید تمامی اشیاء نرم را از اطراف وی دور کنند. آنها 
همچنین برای نخستین بار توصیه می کنند که مادران باید 
زمان هایی را برای تماس پوست به پوست با نوزاد خود 
سپری کنند. گایدالین مذکور، به روز شده توصیه های قبلی 
این آکادمی است که در سال 2011 منتشر شده بودند. 
این گایدالین پس از ارایه در کنفرانس مذکور، در نشریه 

معتبر Pediatrics در دسترس قرار گرفته است.
یکی از سوال هایی که در این روزآمد شدن به آن 
برای  می توان  توصیه ای  چه  که  است  آن  شده،  اشاره 
شیر  خود  نوزاد  به  شب  نیمه  در  که  داشت  والدینی 
می دهند؟ بسیاری از مادران نگران هستند که خودشان 
و نوزادشان در حین شیردهی شبانه خوابشان می برد، 
پیش از آنکه نوزاد را به محل خواب خودش منتقل کنند.
به همین دلیل، این گایدالین توصیه می کند، مادرانی 
که احتمال می دهند در حین شیردهی خوابشان ببرد، نوزاد 
خود را بدون کمک گرفتن از پتو، بالش یا دیگر اشیاء نرم 
تغذیه کنند. به محض بیدار شدن هم نوزاد را به جایگاه 
خواب خودش منتقل کنند. همسو با گایدالین های قبلی، 
در توصیه های جدید نیز تاکید شده که محل خواب نوزاد 
باید عاری از اشیاء نرم، از جمله ضربه گیر تخت باشد. 
علت آن هم این است که بعضی از کودکان، زمانی که 
سعی دارند از نرده ها باال بروند، از پشت افتاده و زیر 
این اشیاء نرم گیر افتاده و خفه می شوند. در حال حاضر، 
نرده های تخت ها نیز به گونه ای طراحی می شوند که سر 

نوزاد بین آنها به دام نیفتد.
باید پس از یک سالگی  نکته مهم آنکه، اشیاء نرم 

استفاده شوند، در حالی که در گایدالین های قبلی به 4 
ماهگی اشاره شده بود، زیرا در حدود 10 درصد موارد 

SIDS پس از سن 4 ماهگی رخ می دهند.
این گایدالین توصیه می کند اگر ماردان احتمال به 
خواب رفتن را می دهند، از شیر دادن به نوزادان روی 

صندلی و نیمکت برحذر باشند.
این گایدالین، گذراندن  از توصیه های جدید  یکی 
زمانی برای تماس پوست به پوست نوزاد و مادر است، 
زیرا تحقیقات نشان داده اند که این عمل می تواند باعث 
رشد و تکامل نورولوژیکی کودکان شود. موضوع مهم 
این است که این کار در همان یک ساعت ابتدایی تولد 
نوزاد انجام شود. البته پس از آن هم باز مزایای خاص 
خود را دارد. تماس پوستی با فرد دیگری غیر از مادر 
دادن  قرار  تاثیر  تحت  با  کار  این  دارد.  مزیت  باز  هم 

نورون های مادر هم باعث می شود آرام تر و مهربان تر شود.
از دیگر توصیه های این گایدالین می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
به  روز  میان  خواب  یا  شبانه  خواب  زمان  در   )1
کودک پستانک بدهید. مطالعات نشان داده اند این کار 
می تواند خطر SIDS را کاهش دهد، هرچند دلیل آن 

مشخص نیست.
2( تمامی واکسن های کودک را در وقت مقرر تزریق 

کنید.
3( اگر نوزاد در صندلی ماشین، کالسکه، تاب های 
مخصوص نوزادان، یا حامل نوزاد به خواب رفت، وی را از 
این وسایل خارج کنید تا خطر ریفالکس گاستروازوفاژیال 

و پالژیوسفالی به حداقل میزان خود برسد.
Medscape :منبع

توصیه هایی برای پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

کیستون نانو )Keystone Nano( یکی از شرکت های داروسازی است که در بخش 
درمان سرطان با استفاده از فناوری  نانو فعالیت دارد. این شرکت اعالم کرد که آزمون 
بالینی نانولیپوزوم سرامیدی خود را آغاز کرده است. این نانودارو در حال آزمایش در 

سه مؤسسه مختلف است:
 مرکز سرطان گرین بوم در دانشگاه مریلند

 دانشگاه علوم پزشکی کارولینای جنوبی
 مرکز سرطان در دانشگاه ویرجینیا

این سه مرکز، فاز اول آزمون بالینی را روی نانولیپوزوم سرامید انجام خواهند داد تا 
عملکرد این دارو را روی تومورهای توپُر ارزیابی کنند. مارک کستر، از مدیران شرکت 
کیستون و مدیر برنامه NanoSTAR دانشگاه ویرجینیا که از توسعه دهندگان فناوری 

نانولیپوزوم سرامیدی است، می گوید: »از این که به مرحله آزمون بالینی رسیدیم بسیار 
خرسند هستم. سرطان کبد بسیار کشنده و خطرناک است و اثربخشی 
داروها روی آن بسیار کم بوده و گزینه های درمانی محدودی برای 
آن وجود دارد. فناوری نانولیپوزوم سرامید پتانسیل باالیی برای درمان 
این نوع سرطان دارد.« جیمز آدیر، از مدیران کیستون، می گوید: »این 
آزمون، اولین مرحله از مسیر رسیدن به هدف مورد نظر شرکت 
کیستون است. ما قصد داریم از فناوری  نانو برای ایجاد فرصت های 
درمانی استفاده کنیم.« سرامید یک ماده فعال زیستی از جنس لیپید 
است که اثربخشی باالیی روی سرطان های مختلف کبد، پستان، 
پانکراس و خون دارد. شواهد زیادی از آزمایش های انجام شده 

در آزمایشگاه و محیط زنده وجود دارد که نشان می دهد، نانولیپوزوم های سرامیدی 
می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرند، بدون این که آسیبی به سلول های نرمال 
بدن برسانند. این روش درمانی هیچ اثر سمی به جای نمی گذارد. در این آزمون بالینی، 
بیمارانی که دارای تومور توپُر هستند برای سنجش ایمنی و تعیین 

میزان دوز مناسب مورد درمان قرار می گیرند. 
در فاز دوم آزمون بالینی، انتظار می رود روی بیماری سرطان 
کبد تمرکز شود؛ بیماری که ساالنه 27000 نفر را در آمریکا به کام 
مرگ می کشاند. در حال حاضر هیچ روش درمانی مؤثری برای این 
بیماری وجود ندارد. شرکت کیستون قصد دارد تا با ایجاد ارتباط 
میان فناوری  نانو و پزشکی گام مؤثری در این مسیر بردارد. الزم به 

ذکر است که این نانودارو مبتنی بر RNA است.
Nano News :منبع

فاز اول آزمون بالینی نانوداروی ضدسرطان کبد

چرا یک استاد ریاضیات به مساله دیابت پرداخته است؟

محققین دانشکده پزشکی سن دیگو در 
تکنولوژی  کمک  به  کالیفرنیا  دانشگاه 
 CRISPR/Cas9 ژنی  ویرایش 
گیرنده های نوری استوانه ای جهش یافته 
را برای تبدیل شدن به گیرنده های نوری 
بازبرنامه ریزی  مخروطی دارای عملکرد 
شدن  معکوس  موجب  امر  این  کردند. 
تخریب سلولی و احیای عملکرد بینایی 
در دو مدل موشی رتینیت پیگمنتوزا شد.

گروهی   ،)RP( پیگمنتوزا  رتینیت 
به  بینایی وراثتی است که  اختالالت  از 
دلیل موتاسیون های مختلف در بیش از 
این موتاسیون ها  ایجاد می شود.  60 ژن 
روی گیرنده های نوری موجود در شبکیه 
پیگمنتوزا،  رتینیت  در  می گذارند.  اثر 
موتاسیون های ژنتیکی مربوط به گیرنده های 
نوری استوانه ای موجب اختالل در عملکرد 
این گیرنده ها و تخریب آنها با گذشت زمان 
می شود. عالیم اولیه این عارضه از دست 
رفتن دید محیطی و شب کوری است و به 
تدریج از حدت بینایی و درک رنگی نیز 
کاسته می شود )در واقع گیرنده های نوری 
مخروطی نیز رفته رفته تخریب می شوند(. در 
حال حاضر درمان موثری برای این بیماری 
وجود ندارد. اما در مطالعه ای جدید محققین 
CRISPR/ دانشگاه کالیفرنیا از تکنولوژی
Cas9 برای غیرفعال کردن یک ژن مهم به 
نام Nrl و فاکتور رونویسی پایین دست آن به 
نام Nr2e3 استفاده کردند. غیرفعال کردن 
Nrl یا Nr2e3، سلول های استوانه ای را به 
سلول های مخروطی بازبرنامه ریزی می کند. 
موتاسیون های  به  مخروطی  سلول های 
پیگمنتوزا  رتینیت  به  منجر  که  ژنتیکی 
می شوند، کمتر آسیب پذیر هستند. استراتژی 
این مطالعه استفاده از ژن درمانی برای ایجاد 
موتاسیون های ژنی غیر مربوط است که منجر 
به حفظ بافت و بینایی می شود. محققین 
این رویکرد را در دو مدل موشی رتینیت 
پیگمنتوزا تست کردند و مشاهده کرده اند 
که در هر دو مورد مقادیر زیادی سلول 
مخروطی بازبرنامه ریزی شده ایجاد شد 

که ساختار شبکیه را حفظ کرد.
Stem Cell News :منبع

 CRISPR استفاده از
برای احیای عملکرد 

بینایی

تـازه هـا

در سپتامبر سال 2016، مرد 56 ساله اي 10 روز پس  از بازگشت از 
پاکستان با عالیم تنگي نفس، لرز و سردرد به یک بیمارستان مراجعه 
کرد. وي سابقه اي از آسم خفیف را بدون هیچ سابقه اي از فشار خون 
باال یا کم خوني ذکر مي کرد و دارویي نیز مصرف نمي کرد. در هنگام 
پذیرش، بیمار تاکي کاردي همراه با حمالتي از تب باال با درصد اشباع 
اکسیژن شریاني طبیعي )98 در هواي آزاد( داشت. میزان پالکت خون 
115 هزار و 102mg/dL CRP بود. رادیوگرافي قفسه سینه طبیعي 
به نظر مي رسید. گستره خون محیطي نشان دهنده پالسمودیوم ویواکس 
بود. به علت شدت بیماري، کینین 600 میلي گرم سه  بار در روز شروع 
شد. طي 2 روز بعد بیمار حمالت تب باال تا 40 درجه سانتي گراد و 
ارتشاح دوطرفه ریوي در رادیوگرافي قفسه سینه پیدا کرد که براي بیمار 
کینین وریدي همراه با کالریترومایسین و آموکسي سیلین به صورت 
تجربي تجویز شد. سپس بیمار به بیمارستان ما ارجاع داده شد. براي 
وي کلروکین خوراکي شروع و 13 روز به علت نارسایي تنفسي نوع 
1 تحت تهویه مکانیکي قرار گرفت. گرافي قفسه سینه بیمار منطبق 
با سندرم زجر تنفسي حاد )ARDS( و اکوکاردیوگرافي وي طبیعي 
بود. بعد از 7 روز، علي رغم منفي  شدن گستره خون، کشت هاي خون 
و PCR از نظر RSV )ویروس سن سیشیال تنفسي(، ویروس هاي 
آنفلوانزاي نوع A و B و H1N1، ویروس هاي پاراآنفلوانزاي نوع 1 

و 2 و 3 و آدنوویروس ها، بیمار همچنان حمالت تب باال داشت.
هموگلوبین بیمار به 7/4g/dL افت کرد و وي دو بار حمالت 
گذراي کم فشاري خون )85/40 میلي متر جیوه( داشت که بدون استفاده 
از داروهاي وازودپرسور برطرف شد. هشت روز بعد از انتوباسیون، 
توانایي بیمار براي حرکت دادن دست راست کاهش یافت. CT اسکن 
مغز تغییرات اولیه ایسکمیک را نشان مي داد. ارزیابي از نظر ترومبوفیلي 
و CT آنژیوگرافي عروق کاروتید طبیعي بود. بعد از اکستوبه شدن 
بیمار، قدرت بازوي راست وي 3 از 5 بود و بینایي چشم چپ به 
طور کامل از بین رفته بود. در فوندوسکوپي، دیسک بینایي متورم و 
رنگ پریده همراه با خونریزي هاي اطراف پاپي و ستاره اي از اگزودا در 
ماکوال بود که با انفارکت پره المینار سر عصب بینایي مطابقت داشت 
)شکل B(. گردش خون شبکیه طبیعي بود. MRI ایسکمي تحت حاد 
در محدوده شاخه شریان مغزي میاني چپ را نشان مي داد. بیمار ما 
3 روز بعد قدرت بازوي خود را به دست آورد. در آخرین پیگیري 
بیمار در ماه مارس 2017 نابینایي چشم بیمار همچنان باقي مانده بود، 

ولي هیچ گونه عالیم تنفسي و ضعف عضالني نداشت.
بحث

عفونت پالسمودیوم ویواکس معموال خوش خیم است؛ هرچند 
مي تواند موجب نارسایي کلیه، اغما و ARDS شود. پیش از این همراهي 
پالسمودیوم ویواکس با ایسکمي عصب بینایي یا سکته مغزي گزارش 
نشده بود ولي 28 مورد از همراهي ماالریاي ویواکس با ARDS و 
3 مورد مرگ به دنبال عوارض ریوي آن که همگي زنان باردار داراي 
شرایط بهداشتي پایین بودند، ذکر شده بود. آسیب ریوي معموال تنها 
درگیري اختصاصي عضوي است که 3-2 روز  پس از شروع درمان 
رخ مي دهد. مکانیسم ایجاد ARDS توسط پالسمودیوم ویواکس 
به خوبي مشخص نیست اما احتماال به دلیل چسبندگي گلبول هاي 
قرمز آلوده به انگل در عروق ریز ریوي رخ مي دهد. مرگ انگل به 
دنبال درمان و برقراري مجدد خونرساني به صورت سریع در عروق 
ریز ریوي ممکن است سیتوکین ها را فعال کند و موجب آسیب ریه 
 شود. نوروپاتي ایسکمیک قدامي عصب بینایي )AION( با ایسکمي 
حاد سر عصب بینایي مشخص مي شود. در بیمار مذکور فوندوسکوپي 
انفارکت سر عصب بینایي را بدون شواهد ناهنجاري هاي شبکیه نشان 
مي داد و همچنین نماي رتروبولبار عصب بینایي در MRI طبیعي بود. 
این یافته ها پرکننده معیارهاي تشخیصي AION غیرعروقي هستند که 
به دنبال کاهش گذراي خونرساني سیستم شریاني سیلیاري خلفي ایجاد 
مي شود. هرچند بیمار ما کم خوني و کم فشاري خون گذرا داشت، نابینایي 
وي یک طرفه و بدون شواهد رتینوپاتي ناشي از کم خوني بود. بر اساس 
بررسي هاي ما، تاکنون هیچ موردي از همراهي AION غیرشریاني 
با پالسمودیوم ویواکس گزارش نشده است. پالسمودیوم ویواکس 

مي تواند عوارض میکروواسکوالر جدي ایجاد کند.
New England Journal of Medicine :منبع

در تشخیص دقت داشته باشید 
مـاالریـا

گزارش مورد



مه ان ز و ر شماره 1019 7 اردیبهشت 1396
12

صفحه  6

گفت وگو با
دکتر محمد سنادی زاده 

دستانی که اولین
کلیه را در ایران 
پیوند زد 

سال سیزدهم  شماره 616  شنبه  2 اردیبهشت 1396  32 صفحه  2500 تومان

در آستانه روز جهانی کارگر

بیشتر مراقب 
خودتان 

باشید!

افزایش مسمومیت با سرب

تریاک آلوده 
به سرب در 

همه جا

همه چیز در مورد 
ُبرس های شستشو

بُرسی برای 
شستن صورت

نظرات متخصص 
زنان و زایمان

معایب و مزایای 
زایمان طبیعی و 

سزارین

صفحه 24

صفحه 7

صفحه30

صفحه 11

www.sa lamat . i r

صفحه  20

آلرژی در کودکان

گفت وگو با دکتر معصومه همت یار
متخصص کودکان درباره بیماری شایع آسم و آلرژی

@salamatweekly

@salamatweekly

www.salamat.ir

s a l a m a t

چاپ
 دوم

میالد باسعادت امام حسین)ع(
امام زین العابدین)ع(

حضرت ابوالفضل)ع(
مبارک باد

شنبـــــه ها از 
روزنامه فروشي هاي معتبر بخواهيد

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(100,000 تومان است. برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از 
كسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره كارت 6274121140075714  بانک 

اقتصاد نوین واریز نمایید.
 شماره فیش بانکی یا كد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و كدپستی ده رقمی به تلفن

 26151485- 26151499 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا كد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
 اعتبار قیمت در داخل كشور و فقط تا پایان اسفند 95 است.

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

salamat.ir
امور مشتركین:26151485- 26151499



شماره 1019 7 اردیبهشت1396

 مهرداد منصوری 
ارتوپد

مفصل مصنوعی وسیله ای است که آن را بهجای مفصل طبیعی 
که خراب شده، می گذارند تا بتواند کارکرد از دست رفته مفصل را 

بازگرداند. مهم ترین کارکرد مفصل حرکت آن است.
مفصل جایی است که دو استخوان در کنار هم حرکت می کنند. 
متاسفانه به عللی ممکن است هر کدام از مفاصل بدن خراب شده و 
دیگر قادر به انجام وظیفه خود نباشند. خراب شدن مفاصل به علل 
مختلفی ایجاد می شود ولی مهم ترین آنها ساییدگی )آرتروز( و بیماری های 
روماتیسمی هستند. در این بیماری ها غضروف مفصل از بین رفته و 
دو استخوان تشکیل دهنده مفصل دیگر نمی توانند به راحتی در کنار 
هم حرکت کنند. نتیجه این وضعیت خشکی مفصل و محدودیت در 
حرکات مفصل است ولی مهم ترین مشکلی که یک مفصل خراب 

برای بیمار ایجاد می کند درد است.
حرکت قسمت های متحرک مفصل خراب شده موجب بروز درد در 
محل مفصل می شود. در ابتدا می توان این درد را با استفاده از داروهای 
ضدالتهاب کاهش داد ولی با پیشرفت بیماری و خراب تر شدن مفصل، 
درد به مسکن پاسخ کافی نمی دهد. در این وضعیت می توان برای از 
بین بردن درد بیمار از جایگزینی مفصل خراب شده با یک مفصل 

مصنوعی استفاده کرد.
شکل مفصل مصنوعی برحسب مفصلی که باید جایگزین آن شود 
متفاوت است و لزوما شبیه مفصل طبیعی نیست. بیشتر قسمت های 
مفصل مصنوعی را از فلز می سازند. از موارد دیگری هم در ساخت 
مفاصل مصنوعی استفاده می شود که مهم ترین آنها سرامیک و پالستیک 
است. فلز به کار رفته در مفصل مصنوعی معموال یک آلیاژ است. این 
آلیاژ برای کارکرد مناسب باید بسیار محکم باشد تا بتواند سالیان سال 
فشارهای وارده را به مفصل تحمل کرده و آسیب نبیند. همچنین باید 
تا حدودی قابلیت انعطاف داشته باشد تا بتواند همچنان که استخوان 
در مقابل نیروهای وارد به آن تغییر شکل می دهد آن هم تغییر شکل 
داده و با استخوان هماهنگ باشد. این هماهنگی موجب ماندگاری 

بیشتر استخوان و فلز در کنار هم خواهند شد.
جنس آلیاژ باید طوری باشد که بدن در مقابل آن واکنش نامناسبی ایجاد 
نکند. همچنین نباید در داخل بدن دچار خوردگی شود. امروزه معموال 
از آلیاژهای آهن ) انواعی از استیل ضد زنگ( و آلیاژهای تیتانیوم و در 
مواردی آلیاژ کروم و کبالت بدین منظور استفاده می شود. قسمت های 
فلزی یک مفصل مصنوعی باید به استخوان متصل شوند. برای این 
اتصال معموال زائده ای که به آن دسته می گویند از کنار قسمت اصلی 
مفصل مصنوعی خارج شده که جراح آن را درون کانال استخوان قرار 
می دهد. این دسته باید بتواند درون کانال استخوانی محکم و بی حرکت 

شود. برای این کار از دو روش استفاده می شود.
روش اول استفاده از ماده مخصوصی به نام سیمان استخوانی است. 
سیمان استخوانی از جنس متیل متاآکریالت بوده و در حین عمل جراحی 
پزشک جراح با مخلوط کردن یک پودر و یک مایع مخصوص آن را 
تهیه می کند. این مخلوط در ابتدا خمیری است ولی در عرض چند 
دقیقه سفت و محکم می شود. قرار گرفتن سیمان استخوانی در بین 
استخوان و فلز موجب اتصال محکم آنها به یکدیگر می شود. سیمان از 
یک طرف در خلل و فرج ریز استخوان نفوذ کرده و از طرف دیگر به فلز 
می چسبد و بدین ترتیب اتصال محکمی را بین این دو ایجاد می کند. 
روش دیگر برای اتصال بین استخوان و فلز ایجاد تغییراتی در سطح 
فلز است، بدین صورت که سطح فلز را با روش های فلزکاری متخلخل 
و دارای سوراخ و حفرات ریز می کنند. این سوراخ ها و حفرات بسیار 
ریز و در حد هزارم میلی متر هستند. وقتی فلزی با این خصوصیت 
در کنار استخوان قرار می گیرد سلول های استخوان بتدریج درون این 
خلل و فرج رشد کرد و در نتیجه اتصال محکمی بین استخوان و فلز 
ایجاد می شود. مفاصل مصنوعی را که از این روش استفاده می کنند 

مفاصل مصنوعی بدون سیمان می گویند.
ادامه دارد...

مفصل مصنوعی چیست؟

بــدانیـم
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 حمیدرضا فرشچی

همان طور که در مقاله قبل تحت عنوان »افزایش فعالیت 
بدنی؛ چرا و چگونه؟ )1(« بیان شد، کمبود فعالیت بدنی 
یکی از مشکالت جامعه امروزی است که شیوع بیماری های 
مزمن را از قبیل بیماری های قلبی و عروقی و نیز بیماری های 
متابولیکی مانند دیابت و افزایش چربی های خون باعث 

خواهد شد.
ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری و نیز کنترل بیماری ها 
موثر است. جالب است که بدانید، یک فرد سالم برای 
ادامه سالمت خود نیاز به 10000 قدم در روز دارد ولی 
متاسفانه خیلی از افراد کمتر از 4 هزار قدم در روز می زنند.

مزایای روان شناختی
یکی از مزایای فعالیت بدنی منظم افزایش اعتماد به 
نفس است. هنگامی که ورزش می کنید بدن شما هورمونی 
به نام اندورفین ترشح می کند که باعث بهبود خلق و خو 
و احساس شما نسبت به خودتان می شود. احساسی که 
به دنبال پیاده روی ایجاد می شود با یک حالت پُرانرژی 
در شما همراه است. فعالیت بدنی می تواند به شما کمک 
کند که بر استرس غلبه کنید و افسردگی و اضطراب 

را از بین ببرید.

فعالیت بدنی و رژیم غذایی سالم را با هم 
ترکیب کنید

خیلی از افراد دوست دارند که بدون داشتن رژیم 
غذایی و فقط با فعالیت بدنی وزن خود را کنترل کنند.

باید بدانید، فعالیت بدنی به تنهایی کاهش وزن متوسطی 
را ایجاد می کند، در حالی که همراه با یک رژیم غذایی 

کم کالری نتایج بسیار موثرتری را ایجاد می کنند.
افرادی که به طور منظم ورزش می کنند و یک رژیم 
غذایی سالم با کالری متوسط دارند، وزن کم می کنند 
و باعث بهبود سالمت دستگاه تنفسی و قلب و عروق 

خود می شوند، این نتایج در هر میزان و در هر شدت از 
ورزشی صدق می کنند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، هیچ 
وقت برای سود بردن از مزایای فعالیت بدنی دیر نیست. 
مطالعات نشان داده اند که چنانچه زنان بی تحرک 65 سال 
به باال پیاده روی را به میزان 1/5 کیلومتر در روز شروع 
کنند، میزان مرگ و میر را 50 درصد کاهش خواهند داد. 
البته باید در میزان و شدت ورزش واقع بینانه رفتار کنید. 
توقعی که از یک فرد میانسال و مسن می رود، با یک جوان 

کامال متفاوت است.

تداوم، تداوم 
با توجه به مطالعه ای که اخیرا انجام شده، 64 درصد 
از مردان و 72 درصد از زنان قادر به ایجاد یک فعالیت 
بدنی منظم به صورت روزانه نیستند. امروزه در اکثر جوامع 
شهری به دلیل زندگی ماشینی، فعالیت بدنی نسبت به دهه 

گذشته تفاوت قابل توجهی را نشان می دهد.

این که چه نوع ورزشی را باید انتخاب کنید، بر اساس افراد 
مختلف متفاوت است. اما به طور کلی ترکیب ورزش های 

مختلف برای تامین سالمت ضروری هستند:
 فعالیت بدنی هوازی که منجر به تنفس عمیق تر می شوند، 

مانند پیاده روی، جهت بهبود شرایط قلبی و عروقی
تقویت  بدنسازی، جهت  مانند  استقامتی،  ورزش   

ماهیچه ها
 فعالیت های کششی جهت بهبود وضعیت حرکتی.

تالش کنید این 3 نوع فعالیت بدنی را انجام دهید ولی 
به یاد داشته باشید که هر نوع فعالیت بدنی بهتر از هیچ 

نوع آن است.

راه هایی جهت وارد کردن فعالیت بدنی به 
زندگی

 با یکی از دوستان یا همسرتان برای رفتن به پیاده روی 
قرار بگذارید. شما حتی می توانید کودکان خردسال خود 

را با کالسکه به پیاده روی ببرید.

 همه چیز را با کنترل از راه دوره انجام ندهید. کارها را 
به همان حالت قدیم شان انجام دهید، مثال به جای استفاده 
از ریموت کنترل، بلند شوید و بروید کانال تلویزیون را 
عوض کنید یا این که درب پارکینگ را به صورت دستی 

باز کنید.
 به جای استفاده از آسانسور از پله ها استفاده کنید.
 هر زمان که می توانید پیاده روی تند داشته باشید.

 استفاده از ماشین را به حداقل برسانید، مسافت های 
یک تا دو کیلومتر را پیاده طی کنید.

 تنیس بازی کنید یا هر نوع ورزشی را که دوست دارید 
انجام دهید.

 در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید.
باید بدانید یک فرد برای سالم بودن حداقل نیاز به 30 
دقیقه پیاده روی دارد. برای کاهش وزن و نیز کنترل قند 
و یا چربی خون این میزان تا یک ساعت باید افزایش 
یابد. شاید این میزان به نظر زیاد بیاید ولیکن این یک 
ساعت می تواند جمعی از فعالیت های متعدد کوچک تر 

طی روز باشد.
این فعالیت ها می تواند شامل پیاده روی، باغچه بانی و 
حتی کارهای سنگین خانه باشد. اگر در روزهای اول 
نمی توانید این میزان پیاده روی را داشته باشید به تدریج 
یا در دفعات متعدد و با میزان کمتر فعالیت بدنی خود 

را شروع کنید.
در انتخاب ورزش باید توجه داشته باشید که ورزشی را 
انتخاب کنید که برای سال های متمادی بتوانید انجام دهید. 
چرا که خیلی از اثرات مفید ورزش حتی پس از دو هفته 

از قطع آن در شما ناپدید خواهد شد.
در پایان دفعه بعد که خواستید ورزش را قطع کنید مزایای 
فوق الذکر را در ذهن خود به یاد بیاورید و بدانید هر میزانی 

از آن کمک کننده است.
برای شما  انجام یک ورزش سخت  ممکن است که 
لذت بخش نباشد ولی نظرتان درباره یک پیاده روی در 

اطراف منزل و یک محوطه سبز چیست؟

شانس یک زندگی طوالنی  و سالم تر با ورزش

صفحه نمایش کامپیوترها، تبلت ها و تلفن های 
هوشمند مخل خواب نوزادان و کودکان زیر 
3 سال است و هم بر کیفیت و هم بر کمیت 
خواب آنها تاثیر منفی می گذارد. هر یک ساعتی 
که نوزادان و کودکان در مجاورت و یا مقابل 
صفحه های نمایش دیجیتال سپری کنند، 15 

دقیقه خواب شب از دست می دهند.
این  به  که  لحظه ای  در  امروزی  نوزادان 
جهان می آیند در مجاورت صفحه های نمایش 
تلفن های هوشمند هستند؛ از همان لحظه اول 
که در اتاق زایمان از نوزاد عکس می گیرند. در 
این میان کودکانی دنیای دیجیتال دچار مشکالت 
خواب جدی شده اند و اثر طوالنی مدت این 
بی خوابی ها در بخش رشد سیستم عصبی و 

مغزی خواهد بود.
پژوهشی که در مجله علمی »نیچر« منتشر شد نشان 
و  نمایش  لمسی  صفحه های  از  سرپرستان  استفاده  داد 
صفحه نمایش های دیجیتال موجب مشکالت خواب در 

نوزادان و کودکان زیر سه سال شده است.
یک تیم از عصب شناسان و روان شناسان »مرکز مغز و 
رشد شناختی برکبک« در دانشگاه لندن در بریتانیا اطالعات 
پزشکی و آماری 715 نوزاد و کودک 36-6 ماهه را بررسی 
کردند. آنها همچنین از خانواده ها یا سرپرستان این کودکان 
خواستند که ساعت خواب، مشکالت خواب و میزان زمانی 
را که کودکان در مجاورت صفحه های نمایش دیجیتال 

سپری می کنند ثبت کنند.
در مقاله ای که پژوهشگران دانشگاه لندن نوشته اند، آمده: 
»زندگی در مجاورت صفحه های دیجیتال سنتی مانند تلوزیون 
یا بازی های کامپیوتری به مشکالت خواب و فقر رشدی در 
کودکان ارتباط داده شده است. با ظهور دستگاه های قابل 
حمل دارای صفحه لمسی، این ارتباط به کودکانی با سن های 

پایین تر هم گسترش یافته و اکنون مخل خواب نوزادان و 
کودکان زیر 3 سال شده است. آن هم در سنی که خواب 

برای رشد مغز و اعصاب ضروری است.«
تد اسمیت و همکارانش نظریه شان را در بین یک جمعیت 
715 نفره از کودکان زیر 3 سال آزمودند. آنها متوجه شدند 
که با افزایش دفعات و مدت استفاده والدین یا سرپرستان از 
صفحه های نمایش لمسی )مانند تبلت یا تلفن هوشمند(، 
کمیت خواب و کیفیت خواب کودکان به شکل منفی تحت 

تأثیر قرار می گیرد.
به این شکل که با افزایش مدت استفاده از صفحه های 
نمایشی دیجیتال، کل مدت زمان خواب کودک، طول مدت 
خواب شب کاهش یافته و خواب روزانه کودک افزایش 
می یابد. آنها همچنین دریافتند که استفاده از صفحه های 
نمایشی دیجیتال در مجاورت کودکان موجب می شود زمان 

به خواب رفتن در شب هم به تعویق بیافتد.
از مجموعه داده های آماری، تیم تد اسمیت به این نتیجه 
رسیده اند که برای هر ساعت اضافی که نوزادان و کودکان 

زیر سه سال در مجاورت صفحه های نمایش 
دیجیتال سپری کنند، مجموعه خواب شان 

15/6 دقیقه کمتر خواهد بود.
که 75  دریافت  همچنین  پژوهش  این 
درصد از نوزادان و کودکان زیر سه سال 
یا در مجاورت صفحه های نمایش دیجیتال 
هستند یا به شکل روزانه با رایانه، تبلت یا تلفنی 
که صفحه نمایش لمسی دارد بازی می کنند.

 51 ماهه ها،   6-11 بین  میان  این  در 
صفحه های  با  روزانه  به طور  درصدشان 
نمایشی لمسی بازی می کنند. این رقم به 
92 درصد در بین کودکان 25 تا 36 ماهه 

افزایش می یابد.
بنا به پژوهش این تیم از دانشگاه لندن به 
شکل متوسط، یک کودکان زیر سه سال روزانه 25 دقیقه 
با دستگاه های دارای صفحه نمایش دیجیتال بازی می کند 

یا مشغول است.
خواب زمانی است که شبکه های عصبی، نورون ها، 
سلول های مغزی در کودکان رشد می کنند. کمبود خواب 
خبر خوبی برای رشد فکری و مغزی نسل جدید احاطه شده 
با دستگاه های دیجیتال نیست. این پژوهش آماری تنها به 
دنبال این بوده که ارتباط بین خواب را در کودکان زیر 
سه سال و استفاده از صفحه های نمایشی دیجتال بسنجند. 
ازاین رو دلیل وجود این ارتباط باید سوژه پژوهشی دیگر 
باشد. اما پژوهشگران این تیم بر این باور هستند که نور 
صفحه های نمایشی در تحریک سیستم عصبی کودکان و 
ایجاد اختالل در خواب مؤثر است. فرضیه ای که همچنان 
باید بررسی شود. پژوهش بیشتر در مورد دلیل کم خوابی ها 
می توانند به سرپرستان کودکان کمک کنند منافع و معایب 

استفاده از تلفن های هوشمند و تبلت ها را دقیق تر بسنجند. 
BBC Health :منبع

هر ساعت استفاده از صفحه نمایش دیجیتال ۱۵ دقیقه خواب کودکان را کم می کند

اوتیسم یا اختالل طیف اوتیسم یک اختالل مادام العمر است که با اشکال یا 
ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران و تعامالت اجتماعی مشخص می شود. 
احتمال  باردار  زنان  در   D ویتامین  کمبود  که  داده  نشان  انسانی  مطالعات 
تولد نوزاد مبتال به اوتیسم را افزایش می دهد. اخیرا نیز مشاهده شده دادن 
مکمل ویتامین D به موش طی دوران بارداری از بروز اوتیسم در فرزندان 

جلوگیری می کند. 
به گفته محققان این نتایج نشان دهنده نقش اساسی ویتامین D در تکامل 
مغز است. نتایج این مطالعه نشان داد در موش های بارداری که در سه ماهه 
اول بارداری ویتامین D فعال دریافت می کنند، احتمال تولد نوزاد مبتال به 

اوتیسم کمتر است.

به  D است. سلول های پوست در پاسخ  نور خورشید منبع عمده ویتامین 
اشعه UV ویتامین D تولید می کنند. این ویتامین در برخی مواد غذایی نیز 
یافت می شود. تامین ویتامین D کافی به منظور حفظ سالمت استخوان ها 
ضروری است. اما فرم هورمونی فعال ویتامین قابل استفاده توسط زنان باردار 
نیست، زیرا می تواندبر روی اسکلت جنین در حال رشد اثر گذارد. نتایج 
مطالعه حاضر این امکان را به محققان می دهد که مشخص کنند چه مقدار 
از کوله کلسیفرول )فرمی از مکمل که برای زنان باردار قابل استفاده است( 
مورد نیاز است تا ویتامین D خون به اندازه زمانی که فرم هورمونی فعال 

ویتامین مصرف می شود، افزایش یابد.
به گفته محققان الزم است مطالعات بیشتری به منظور تعیین دوز مناسب 

مکمل ویتامین D و طول مدت مکمل درمانی برای زنان باردار انجام شود.
Your Doctor :منبع

ویتامین D از بروز اوتیسم پیشگیری می کند

افزایش فعالیت بدنی؛ چرا و چگونه؟ )2(

پدر بودن گرچه ممکن است بعضی 
روزها خیلی سخت باشد، ولی یک مطالعه 
جدید نشان داده که می تواند در نهایت به 
طول عمر شما اضافه کند. این را محققان 
سوئدی می گویند که در مطالعه شان نشان 
داده اند مردانی که فرزند دارند از مردان 
بدون فرزند بیشتر عمر می کنند. گرچه 
این اضافه شدن به مدت زندگی خیلی 

زیاد نیست.
برای مثال مطالعه آنها نشان داده در سن 
شصت سالگی پدرها از مردان بی فرزند 
دو سال بیشتر زندگی می کنند، در حالی 
این تفاوت در زنان یک و نیم سال  که 
یک  ساله  مادران شصت  یعنی  است، 
در  بی فرزند  زنان  از  بیش  نیم سال  و 
همین سن زندگی می کنند. در سن 80 
سالگی اضافه عمر پدرها هشت ماه و 
اضافه عمر مادران هفت ماه به نسبت 

افراد بدون فرزند است.
پس کال والدین بیش از افراد بدون 
فرزند زندگی می کنند و این صرفنظر 
از این است که صاحب پسر یا دختر 
باشند. محققان سوئدی این نتیجه را با 
بررسی اطالعات استخراج شده از آمار 
-1925 سال های  در  ملی  سرشماری 

1911 بدست آورده اند که شامل حدود 
یک و نیم میلیون زن و مرد بوده است.

محققان می گویند علت این عمر اضافه 
احتماال داشتن رفتار سالم تر در افراد با 
فرزند است. به عبارت دیگر آنها سر 
به راه تر هستند و رفتارهای پرخطر کمتری 
انجام می دهند. علت دیگر ممکن است 
ارتباطات اجتماعی بیشتر در افراد با فرزند 
باشد و شاید هم حمایت فرزندان در 
بر طول  بتواند  والدین  از  باالتر  سنین 

عمر آنها تاثیر بگذارد.
شماره  در  شده  ذکر  تحقیق  نتایج 
 Journal مجله   2017 مارس 
 of Epidemiology &
منتشر   Community Health

شده است.
Medscape :منبع

پدرها عمر 
طوالنی تری دارند

تـازه هـا
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تــازهها

برای  نیروها  بسیج  بهداشت ۲017،  روز جهانی  سپید: هدف 
اقدام درباره افسردگی است. این بیماری افراد را در همه سنین 
می کند.  مبتال  کشورها  همه  در  و  جامعه  رده های  همه  در  و 
این بیماری بر توانایی افرادی در انجام کارهای روزمره تاثیر 
می گذارد و پیامدهایی برای خانواده ها، دوستان و حتی جوامع، 
محل های کار و نظام های مراقبت بهداشتی دارد. افسردگی در 
بدترین حالت ممکن است به آسیب زدن به خود و خودکشی 
و  پیشگیری  به  می تواند  که  افسردگی  بهتر  شناخت  بینجامد. 
درمان این بیماری کمک کند، به کاهش انگی که با این بیماری 
همراه هست کمک خواهد کرد و باعث خواهد شد، افراد دچار 

آن بیشتر به جستجوی کمک بروند.

افسردگی چیست؟
افسردگی بیماری است که با احساس اندوه مداوم و از دست 
باعث لذت فرد  به طورمعمول  فعالیت هایی که  به  دادن عالقه 
فعالیت های  انجام  در  ناتوانی  با  و  می شود  مشخص  می شد، 

روزمره برای دست کم دو هفته همراهی دارد.
به عالوه افراد افسرده معموال این چند عالمت را دارند: از دست 
دادن انرژی، تغییر اشتها، خوابیدن کمتر یا بیشتر، اضطراب، کاهش 
تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری، احساسی بی ارزش بودن، گناه 
یا ناامیدی و افکار آسیب زدن به خود یا خودکشی. این بیماری 

ممکن است برای هر کسی رخ دهد.

نکاتی که باید درباره افسردگی بدانید
 افسردگی یک بیماری است و نه یک ضعف شخصیتی.

 افسردگی را می توان درمان کرد. انتخاب بهترین درمان و 
مدت ادامه آن به شدت افسردگی بستگی دارد.

افسردگی  از  بهبودی  مراقبان، دوستان و خانواده   حمایت 
را تسهیل می کند. صبر داشتن و خویشتن داری ضروری است 

چراکه بهبودی زمان می برد.
 استرس می تواند افسردگی را بدتر کند.

 افسردگی نشانه ضعف نیست.
 افسردگی قابل درمان است، با گفتگو درمانی یا داروهای ضد 
بنابراین اگر احساس می کنید  افسردگی یا ترکیبی از این دو؛ 

افسرده هستید، کمک بخواهید.

همه گیرشناسی افسردگی
در اغلب کشورهای جهان شماره افرادی که در طول عمرشان 
به افسردگی مبتال می شوند، در حد ۸ تا 1۲ درصد جمعیت 
است. بررسی ها درباره افسردگی به طور مداوم نشان داده اند که 
بیماری افسردگی عمده در زنان دو برابر شایع تر از مردان است، 
هرچند که علت این تفاوت روشن نیست و ممکن است عواملی 
افزایش  باشند.  دخیل  تفاوت  این  در  نگرفته  قرار  موردتوجه 
نسبی در وقوع افسردگی که با بیشتر با جهش رشدی هنگام 
بلوغ ارتباط دارد تا سن تقویمی، در سنین 1۵ تا 1۸ سالگی به 

حد نهایی اش می رسد.
افراد با بیش ترین احتمال در فاصله سنین 30 تا ۴0 ممکن است 
دست خوش حمله افسردگی شوند و اوج گیری به میزان کمتری 
در وقوع افسردگی در فاصله سنین ۵0 تا 60 رخ می دهد. خطر 
افسردگی با دچار شدن به بیماری های عصب شناختی مانند سکته 
مغزی، بیماری پارکینسون یا ام اس و در یک سال پس از به دنیا 
آوردن نوزاد افزایش می یابد. خطر افسردگی عمده در گروه های 
جمعیتی که با عوامل استرس زای محیطی مواجه هستند، مانند 

سربازان در جنگ یا پزشکان در حال تعلیم افزایش می یابد.
افسردگی پس از دچار شدن به بیماری قلبی - عروقی شایع تر 
است و در این وضعیت با پیش آگهی بدتری هم همراه است. 
گرچه بررسی ها درباره شیوع افسردگی در سالمندان به نتایج 
متناقضی رسیده اند، اما اغلب داده ها بیانگر آن است که شیوع 
افسردگی در این گروه سنی کاهش می یابد. اختالالت افسردگی 
در جمعیت های شهری بیش از جمعیت های روستایی مشاهده 
می شود و شیوع آن در گروه های دارای وضعیت بدتر اجتماعی- 

اقتصادی مانند بی خانمان ها بیشتر است.
پیش بینی ها حاکی از آن است که افسردگی تا سال ۲0۲0 ممکن 

است به دومین علت مرگ ومیر پس از بیماری قلبی تبدیل شود.
WHO :منبع
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ی ها

سول
ج ر

 حا
لی

ه: ع
جم

 تر

addictionblog.org :منبع

رفتـار جنسیت و میل جنسی

واکنش های بدن

سالمت عمومی

عوارض جانبی جدی

مغـز

روان شناسی

نوسانات خلقی

تغییر در شخصیت

مشکالت تمرکز

نقص در توانایی یادگیری

اعتیاد

اضطراب افسردگی

شیزوفرنی حمالت پانیک

نارسایی حاد کلیوی

ضعف سیستم ایمنی

خطر بیماری های لثه

آسیب ریه ها و راه های 
هوایی

صدمه به اندام های 
داخلی

مشکالت تنفسی

سکته مغزی هپاتیت ویروسی

روان پریشی توهم

تفکرات خودکشی جامعه گریزی

رفتارهای خطرناک

گسستن روابط 
بین فردی

کاهش انگیزه
تغییرات در میل جنسی مشکالت ناباروری

کاهش تعداد و تحرک 
اسپرم ها

تغییرات در 
کنترل دمای بدن

افزایش ضربان قلب

نقص عملکرد دستگاه 
درون ریز

افزایش فشار خون

تغییر سطوح هورمونی
عدم اعتماد

حافظه ضعیف

آسیب به حافظه کوتاه مدت

تغییرات پایدار 
در دستگاه عصبی
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تــازهها

سپید: به گفته به مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، 
یک سوم از تمام نوجوانان دچار اضافه وزن و 17 درصد آنها چاق 
هستند. جوانان امروزی بیش از حد می خورند و بسیار کم ورزش 
می کنند. متاسفانه این نوجوانان نسبت به افرادی که به میان وعده های 
مغذی و شرکت در فعالیت ورزشی منظم متمایل هستند، با احتمال 

بیشتری به اضطراب و افسردگی مبتال می شوند.
تحقیقات بسیاری – از جمله مهم ترین آن ها مطالعه 2011 از 
دانشگاه ملبورن در استرالیا – نشان داده اند کودکانی که عادت های 
غذایی سالمی دارند درمقایسه با کودکانی که عادات غذایی ضعیف 
و نامناسبی دارند، کمتر دچار بیماری های روانی می شوند. با آنکه 
این موضوع از سال ها پیش برای والدین شناخته شده بود، این 
مطالعه بلندمدت نشان می دهد بین سالمت روان و سبک زندگی 
ارتباط وجود دارد. انتخاب مواد غذایی مغذی و انجام فعالیت های 
بدنی متوسط، می تواند به پیشگیری از مشکالت مربوط به سالمت 

روانی جلوگیری کند.
به عنوان یک پدر می دانیم ایجاد عادات جدید در بین بچه ها 
اعتقاد  درمانگر  یک  عنوان  به  حال،  این  با  است.  چالش برانگیز 
دارم وظیفه پدر و مادر است که در کودکان ایجاد انگیزه کنند تا 
انتخاب های خود را گسترش دهند، همواره بچه ها را به خوردن 
غذاهای جدید تشویق کنند و پیاده روی را به عنوان یک ایده تازه 

در ذهن کودکشان ایجاد کنند.
ترغیب نوجوانان برای تغییر رژیم غذایی خود، به مراتب سخت تر 
از ایجاد انگیزه درآنها برای انجام فعالیت های جسمانی است. یک 
راهکار برای ایجاد انگیزه در نوجوانان برای انتخاب مواد غذایی 
مغذی، ایجاد فرصت برای مصرف غذاهای سالم است. اگر والدین 
به طور منظم وعده های غذایی سالم فراهم کنند، بچه ها به طور 
طبیعی گزینه های تازه آماده شده را انتخاب خواهند کرد. همچنین 
کمد غذاهای خود را با تنقالت رنگارنگ پر کنید. یک نوجوان 
گرسنه در نبود گزینه های دیگر، با خوشحالی موز را برای خوردن 
انتخاب می کند. نوجوانانی که وعده های غذایی متعادل مصرف 
می کنند، می توانند تغییرات مثبتی در بدن شان احساس کنند. میوه ها 
وسبزیجات نقش مهمی را در طول دروان نوجوانی دارند؛ زیرا در 
تقویت رشد استخوان، تنظیم تغییرات هورمونی و تقویت سیستم 
ایمنی بدن موثر هستند. رفتارهای ناسالم و مصرف بیش از حد قند 
و چربی باعث افزایش وزن و احساس تنبلی و بی حالی در کودک 
می شود. تغذیه ضعیف، تاثیر منفی روی خواب، میزان انرژی و 
خلق وخو دارد. برای بهبود بیشتر خلق وخوی یک نوجوان، رژیم 
غذایی مناسب را با فعالیت منظم ترکیب کنید. ورزش، مواد شیمیایی 
مرتبط با احساس خوب را در مغز آزاد می سازد. فعالیت بدنی باعث 

انتشار دوپامین در سراسر بدن می شود.
انجام فعالیت ورزشی در محیط باز تاثیر بهتری بر خلق وخو 
دارد؛ زیرا ویتامین D تولیدشده بر اثر نور خورشید دارای اثر ضد 
افسردگی طبیعی است. بسیاری از جوانان احساس می کنند چون 
درگیر تکالیف مدرسه، مشاغل نیمه وقت و معاشرت با دوستان 

هستند، زمان کافی برای ورزش کردن ندارند. به همان ترتیب که 
ورزش عضالت را مقاوم می سازد، در برطرف کردن استرس هم 
بسیار موثر است. یک روز بد با فعالیت های ورزشی مثل انجام 
تنیس می تواند به خوبی سپری شود. ورزش همچنین ملین طبیعی 
است. بعد از ورزش در باشگاه، بدن می تواند به راحتی استراحت 
کند. ورزش باعث خواب بهتر و استرس کمتر حتی در نوجوانان 
لجباز می شود. ایجاد بستر مناسب در خانواده به منظور ورزش و 
برنامه غذایی مناسب برای نوجوانان نیازمند برنامه ریزی است. اما 
ایجاد یک خانه سالم ارزش تالش را دارد؛ چراکه کودکان با ورود 

به دوره میانسالی عادت های کودکی را با خود دنبال می کنند.
ترجمه:آزادهاسدی
US NEWS :منبع

تاثیر رژیم غذایی و ورزش مناسب
در بهبـود سالمت روانی نوجوان ۵ نکته برای سالم باقی ماندن
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بر اساس تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه فنالند شرقی، مصرف یک رژیم غذایی 
با میزان باالتری از پروتئین گیاهي، ممکن است خطر ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش  دهد. 
در حالی که پروتئین های گیاهی می توانند نقشی محفاظتی در ابتال به دیابت نوع  دوم ایفا 
کنند؛ نشان داده شده پروتئین گوشت، باعث افزایش خطر ابتال به این بیماری می شود.
بیش از 29 میلیون نفر در ایاالت متحده مبتال به دیابت هستند که 90 تا 9۵ درصد 
از تمام موارد را دیابت نوع دو تشکیل می دهد. بخش اساسی مدیریت دیابت، شرکت 
فعالیت منظم بدنی، مصرف داروها برای پایین آوردن میزان قند خون و پیروی از یک 

برنامه غذایی سالم است.
به توصیه موسسه ملی دیابت و بیماری های گوارشی و  کلیوی، از مصرف گوشت های 
فرآوری شده یا چرب باید اجتناب شود و گوشت بدون چربی مانند مرغ بدون پوست، باید 

به عنوان جایگزین انتخاب شود.
مصرف گوشت به عنوان یک متغیر تاثیرگذار در ابتال به دیابت شناخته شده است.

تحقیقات جدید انجام شده در ژورنال تغذیه در بریتانیا نشان می هد، منبع پروتئین 
تغذیه ای ممکن است عامل مهمی در تغییر خطر ابتال به دیابت نوع 2 باشد.

محققان ارتباط بین منابع پروتئین مختلف موجود وخطر ابتال به دیابت نوع 2 را بررسی 
کردند. رژیم غذایی سرشار از گوشت باعث افزایش خطر ابتال به دیابت نوع 2 می شود. 
این ارتباط در تمام انواع گوشت ها از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید و سایر گوشت های 

فرآوری شده و فرآوری نشده مشاهده شد. افرادی که میزان باالتری از پروتئین های گیاهی 
در رژیم غذایی خود مصرف می کنند، دارای عادات سبک زندگی سالم تری نیز هستند.

احتمال ابتال به دیابت نوع دو در شرکت کنندگانی که بیشترین مصرف پروتئین گیاهی 
را داشتند نسبت به کسانی که کمترین مصرف پروتئین های گیاهی را داشتند، 3۵ درصد 
کمتر بود. عالوه بر این، جایگزینی ۵ گرم پروتئین حیوانی با پروتئین گیاهي در طول روز، 

خطر بروز دیابت را 18 درصد کاهش خواهد داد.
ارتباط میان پروتئین گیاهی و کاهش خطر ابتال به دیابت، ممکن است به واسطه تاثیر 
این نوع پروتئین بر سطح گلوکز خون باشد. افرادی که پروتئین های گیاهی بیشتری مصرف 

کرده بودند، دارای سطح قند خون پایین تری در آغاز مطالعه بودند.
منابع اصلی پروتئین گیاهی در این مطالعه، غالت همراه با منابع اضافی از جمله سیب زمینی 

و سبزیجات دیگر بودند.
یک رژیم غذایی با ترجیح پروتئین گیاهی نسبت به پروتئین گوشت، به حفاظت در 

برابر ابتال به دیابت نوع دوم کمک می کند.
به طور کلی پروتئین های لبنی و پروتئین ماهی با خطر ابتال به دیابت نوع دو ارتباط 
ندارند. همچنین مطالعات نشان داد مصرف بیشتر پروتئین تخم مرغ، باعث کاهش خطر 

ابتال به دیابت نوع 2 می شود.
MNT :منبع

شیرتان را بنوشید
شیر بخش مهمی از رژیم غذایی است. شیر منبع عمده ای از 
ویتامین ها و مواد مغذی است که مزیت های بهداشتی متعددی دارد.

استرس را مدیریت کنید
انجام مراقبه در یک اتاق آرام را به طور روزانه امتحان 
کنید. آرامش دادن مرتب به ذهنتان به شما امکان 
می دهد بهتر لحاظات استرس زا را از سربگذرانید.

هر شب به خوبی بخوابید
بزرگساالن باید روازنه ۷ تا 9 ساعت بخوابند. یکی 
از مهمترین شیوه های بهبود کیفیت خواب این 
است که در تاریکی مطلق بخوابید.

بهداشت را رعایت کنید
دست  هایتان پس از هر تماسی با شخصی بیمار یا 
هر چیز دیگر که ممکن است باعث بیماری تان شود، 
بشویید. همچنین تالش کنید هر روز دوش بگیرید.

به طور منظم ورزش کنید
یک برنامه ورزشی برای خود ترتیب دهید. اگر نمی خواهید هزینه عضویت 
باشگاه را بپردازید، می توانید تمرین های قدرتی را در خانه انجام دهید. 
تقویت و پرورش عضالت متابولیسم شما را تسریع می کند.

جلوگیری از پیشرفت دیابت نوع 2 با رژیم غذایی سرشار از پروتئین گیاهی



 سمیرامیس محمدی 
در آیین نکوداشت مرحوم علی معلم مطرح شد 
علی نصیریان: شهاب حسینی ثمره نسل من است 
معلم  علی  مرحوم  نکوداشت  آیین  سپید: 
مدیرمسئول و صاحب امتیاز مجله »دنیای تصویر« 
هم زمان با مراسم چهلمین روز درگذشت او با 
حضور جمع کثیری از اهالی هنر و دوستداران او 
و وزیر ارشاد در تاالر وحدت برگزار شد.در این 
شب آلبوم دوران کودکی و جوانی و بزرگ سالی 
زنده یاد علی معلم با حضور هنرمندان و دوستداران 
او ورق خورد. این هنرمند کمتر از دو ماه پیش 
– آخرین روزهای اسفند- در محل کارش براثر 

سکته قلبی درگذشت.
در ابتدای این مراسم، صالحی امیری گفت:» قصد 
نداشتم در این مراسم سخنرانی کنم چراکه فکر 
می کنم سکوت از هر سخنی باارزش تر است و 

مفاهیم بیشتر و عمیق تری دارد.«
وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین در سخنرانی 
کوتاهش اظهار کرد: »علی معلم در مسیر حافظ 
گام برداشت و از خدا می خواهیم او را با حافظ 
محشور بدارد. علی معلم با اندیشه پاک در جامعه 
امروز پیام آور فضیلت و اخالق و معرفت بود. 
ما اینجاییم نه تنها از علی معلم تجلیل کنیم بلکه 

آمده ایم از انسانیت تجلیل کنیم.«
علی نصیریان که از او به عنوان بزرگ آقای سینمای 
ایران یاد می شود، در سخنرانی در مراسم نکوداشت 
علی معلم گفت: »متأسفانه دستاوردهای سینمای 
ایران آن گونه که باید موردحمایت قرار نمی گیرد. 
در زمانه ای که حضور آدم های مستقل در عرصه 
هنر بسیار کم است درگذشت علی معلم یک 

ضایعه بزرگ است.«
این هنرمند ادامه داد: »فرهنگ و هنر کشور ما 
در حال حاضر نیاز به حمایت معنوی جدی 
دارد اما متأسفانه نه تنها این حمایت به صورت 
کامل وجود ندارد بلکه در برخی موارد اهانت 
هم می شود. سینمای ایران قبل از انقالب توسط 
افرادی همچون کیمیایی،  مهرجویی، گلستان و 
با حضور مردم ساخته شد و پس از انقالب هم 
رشد کرد و مردم از آن حمایت کردند. اما پس 
از انقالب دستاوردهای سینمای انقالب آن گونه 
که باید موردتوجه قرار نگرفتند، درحالی که این 

دستاوردها بسیار مهم بودند. «
او افزود:»ازجمله دستاوردهای سینمای ایران 
به شهاب  فرهادی است و من  اسکار اصغر 
حسینی افتخار می کنم چراکه شهاب حسینی 
ثمره نسل من و امثال من است که بیش از هفت 
دهه در سینما و تئاتر فعالیت کردیم. شهاب حسینی 
ثمره نسلی است که قبل از انقالب در خرابه ها  
و با امکانات بسیار کم تئاتر تمرین می کردند و 

او جایگاه ایران را باالبرده است.«
نصیریان همچنین اظهار کرد: »کمک هایی که باید 

به فرهنگ و هنر کشورمان شود صرفاً کمک مادی 
نیست. فرهنگ و هنر ما نیاز به حمایت معنوی 
و پشتیبانی جدی دارد. البته برخی نیات خوب 
است ولی حمایت از فرهنگ و هنر نیاز به نگاه 
جدی کالنی دارد و علی معلم یکی از کسانی 
بود که در این راه گام برداشت و تالش کرد. 
برگزاری جشنواره آبرومندانه و بدون غرض و 
راه اندازی نشریه ای با احاطه کامل و استفاده از 

افراد متخصص ازجمله فعالیت های او بود. «
داریوش ارجمند از دیگر سخنرانانی بود که در 
نکوداشت علی معلم از او به عنوان مجاهد سینمای 
ایران یادکرد و گفت: »علی معلم درراه عقیده اش 
مجاهدت کرد و جانش را بر سر همین راه 
گذاشت و فشارهایی که به او وارد شد نابهنگام 
بود و او را از دست دادیم اما قطعاً اندیشه و 
آ روزهای او بر سر پسر و دل همسرش جای 
خواهد گرفت و دوستداران علی معلم راه او را 

ادامه خواهند داد.«
حسین انتظامی،  معاون مطبوعاتی نیز در این مراسم 
حضور داشت و در سخنانی گفت: » علی معلم 
یک تنه نهادسازی کرد. جشن حافظ برای مجله ای 
که گذاشت در غیاب دولت توانست جریان سازی 
کند و ماندگار شود. همیشه منتظریم دولتی بیاید 
و نقش سوپرمن را ایفا کند اما علی معلم به تنهایی 
نهادی را بنا گذاشت که دوام خواهد داشت و 
نقش همسر او که در همه فعالیت ها  در کنار 
علی معلم بوده است بسیار مؤثر بود. پایمردی 
علی معلم بود که این نهاد را نگه داشته است. 
دو بار مجله ایشان توقیف شد که اگر هرکسی 

بود عطای کار را به لقای آن می بخشید اما علی 
معلم پایمردی کرد و از این نهال حفاظت کرد 

تا تبدیل به نهاد شود.«
امید معلم، فرزند علی معلم نیز گفت:» هر چه زمان 
می گذرد جای خالی علی معلم پررنگ تر می شود. 
علی معلم همیشه به گردهمایی سینماگران و در 
کنار هم بودن آن ها اهمیت می داد. امروز ما به یاد 
او گرد هم آمده ایم تا یکی از رسوم اخالقی علی 
معلم را پاس بداریم. هرچند نمی توانیم مانند او 

اجرا کنیم و حافظ بخوانیم.«
شهاب حسینی نیز در سخنانی در مراسم نکوداشت 
علی معلم گفت:» دنیای غریبی است. یار، این 

بار علی معلم را خواست.«
او در ادامه در واکنش به حمایت های بزرگان 
عرصه بازیگری از موفقیت هایش در عرصه هنر 
و عرصه جهادی اظهار کرد: »هر آنچه بوده است 
چیزی جز وظیفه نبوده است چه تشویق و چه 
تخریب. خوشحالم برای سرزمینی که در آن رشد 

کرده ام، بالیده ام و نقشی ایفا کرده ام.«
این بازیگر سپس اظهار کرد: »علی معلم برای تمام 
نسل بعد از خود معلم بود و دغدغه آگاهی بخشی 
داشت، مجله دنیای تصویر راهگشای زیادی 
برای ما و نسل های ما بود و این مجله در ایجاد 
آگاهی سینمای روز دنیا و مقایسه آن با فضای 
سینمای خودمان بسیار مؤثر بود. علی معلم قطعًا 
برای نسل بعد خود یک الگوی مناسب است. 
به روح بزرگ او درود می فرستم و از صمیم 

قلب وصالش را به معشوق تبریک می گویم.«
منوچهر شاهسواری،  مدیرعامل خانه سینما نیز 

در این مراسم حضور داشت و در سخنانی گفت: 
»سخن گفتن از علی معلم در این مراسم برای 
من که جز دوستان و دوستدارانش بودم بسیار 
سخت است. برای من این لحظه، لحظه ویژه ای 
است. به نظر می آید که بزرگ ترین توانی که علی 
معلم داشت توان جان دادن بود. او تا هراندازه 
که زندگی کرد با لذت زندگی کرد و کسی به 
یاد نمی آورد که علی معلم را خسته دیده باشد. 
علی معلم گاهی اوقات دلگیری هایی داشت اما 
همیشه پرهیجان و پرانرژی بود. او از زیستن 
لذت برد،  لذت رساند و در این شب هم دوباره 

به ما لذت داد. روحش شاد.«
علیرضا رئیسیان، کارگردان سینما نیز در این مراسم 
سخنرانی کرد. او گفت:» متأسفانه شرایط امروز 
جهان خیلی خوشایند طبع ما نیست. جهانی که 
اخالق ماکیاولیستی تمام رهبران و سردمداران 
جهان را در برگرفته است منتها نقطه امید احساسی 
است که از هنرمندان اصیل دیده می شود و علی 
معلم یک هنرمند با اصالت بود و این اصالت 

داشتن کامالً  در او دیده می شد.«
آذر معماریان در بخش پایانی این مراسم بر 
روی صحنه حاضر شد و با تشویق زیاد حضار 
روبه رو شد. او در سخنانی گفت: »من آمده ام 
که به تک تک شما تسلیت بگویم چراکه تک تک 
شما شاهد این عزا هستید. آمدم بگویم که این 
۴۳ روز برایم روزهای سختی بود. یک روزی 
با علی معلم می آمدیم به اینجا که شرایط را برای 
جشن فراهم کنیم اما امروز آمدم که شرایط را 
برای بزرگداشت او و بدون او فراهم کنم.«  
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در آیین نکوداشت مرحوم علی معلم مطرح شد    

نماینده ایران در کن؛

»وقت ناهار« در بیمارستان

نوا

علی نصیریان: شهاب حسینی ثمره نسل من است  میهن بهرامی 
درگذشت

ایسنا: میهن بهرامی - نویسنده - از دنیا 
رفت. محمد متوسالنی - همسر میهن 
بهرامی - با اعالم این خبر گفت: »ایشان 
به صورت  گذشته  سال  تابستان  در 
شدند.  ریه  سرطان  متوجه  ناگهانی 
همان زمان پزشکان گفتند عارضه قلبی 
هم دارد. مدتی در بیمارستان بستری 
بود و بعد به منزل آمد. اسفندماه نیز 
دچار شکستگی پا شد وقتی او را به 
بیمارستان انتقال دادیم، پزشکان پس 
از نمونه برداری از ریه به ما گفتند 
تمام ریه او را لکه های سیاه فراگرفته 
است. آن ها صالح ندیدند که در این 
وضعیت عمل شود؛ بنابراین او را به 
خانه منتقل کردیم تا این که دو سه 
را  او  پیش حالش وخیم شد.  روز 
اما  بیمارستان دی منتقل کردیم،  به 
متأسفانه بعدازظهر روز )یکشنبه، سوم 
اردیبهشت( ساعت 16 از دنیا رفت.«
این کارگردان سینما افزود: »مراسم 
روز سه شنبه  و خاک سپاری  تشییع 
)پنجم اردیبهشت( خواهد بود. اآلن 
تئاتر  آقای اصغر همت و بچه های 
پیگیر مراحل خاک سپاری در قطعه 

هنرمندان هستند.«
»مراسم  گفت:  همچنین  متوسالنی 
پنجشنبه  روز  بهرامی  مهین  ختم 
مسجد  در   1۲:۳0 تا   11 ساعت 

الرضا برگزار می شود.«

تجلیل از پیشکسوتان 
صدا در جشن ۷۷ 

سالگی
ایسنا: جمعی از پیشکسوتان صدا در 
جشن تولد 77 سالگی رادیو تقدیر 
شدند؛ همچنین کیک تولد رادیو در 

این شب توسط آن ها بریده شد.
در  رادیو  سالگی   77 گرامیداشت 
فرهنگسرای ارسباران برگزار شد و 
در این مراسم از پیشکسوتان رادیو: 
مریم نشیبی، ایرج برخوردار، بهروز 
محمد  پاک نشان،  سرور  رضوی، 
قربانی، ماهداد توکلی، مهدی سدیفی 

و علی آذر ارغون تقدیر شد.
محسن سلیمانی، رییس فرهنگسرای 
ابتدای مراسم، گفت:»  ارسباران در 
اردیبهشت ماه ارمغانی نصیب ما شد 
را  آن  سالگی   77 جشن  امروز  که 
می گیریم. رادیو از جنس کالم است 
آن هایی که اهل رادیو هستند می دانند 
که صدای گوینده ها پر از خاطرات 
که  کسانی  تمام  از  است.  دلنشین 
کشیدند  زحمت  برنامه  این  برای 
دباغ  علیرضا  آقای  از  به خصوص 

تشکر می کنم.«
سید سراج الدین موسوی نیز که مستند 
»آقای هرتز« او در این مراسم پخش 
شد گفت: »من رادیو را انتخاب می کنم 
زیرا در دنیای واقعی ضد فرهنگ ها 
بیداد می کند. من از رادیو یاد گرفتم 
که درست زندگی کنم، رادیو سادگی 
و صمیمیت دارد. اگر دقت کنید زبان 
اینکه  دلیل  به  است  زیاد  من  بدنی 
ناشنوایان  اخبار  دبستان  پنجم  از 
داشتم  دوست  و  می دادم  گوش  را 
رابط ناشنوایان باشم. من از مهدی 
اسماعیلی کسی که باعث شد با آقای 
داوری فر آشنا شوم تشکر می کنم.«
در ادامه مراسم تقدیر از پیشکسوتان 
از  برخی  و  شد  شروع  رادیو 
پیشکسوتان نیز سخن گفتند. علیرضا 
و  هنرلند  سایت  )مدیرمسئول  دباغ 
چندرسانه ای  فصلنامه  سردبیر 
سرزمین هنر( برای تقدیر از سرور 

پاک نشان به روی صحنه رفت.
امیرعباس تقی پور )فعال رسانه ای و 
مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی( نیز از محمد قربانی تقدیر 

کرد.
غالمرضا کاظمی دینان برای تقدیر از 
ایرج برخوردار به روی صحنه رفت و 
برخوردار رو به مردم حاضر در سالن 
کرد و گفت: خوشحالم از اینکه یک 
سال دیگر بودم و توانستم سالروز 

رادیو را ببینم.

یادداشت

 مهر: کارگردان فیلم کوتاه »وقت ناهار« می گوید 
ایده ساخت این اثر که امسال در جشنواره کن 
فرانسه رقابت می کند، از خاطرات کودکی او 
آمده است. علیرضا قاسمی کارگردان فیلم کوتاه 
»وقت ناهار« که در هفتادمین دوره جشنواره 
فیلم کن حضور دارد و برای دریافت نخل 
طال رقابت می کند درباره چگونگی ساخت 
این اثر گفت: »ایده پردازی و نگارش فیلم نامه 
از مردادماه سال 9۵ آغاز و نزدیک به ۲ ماه به 
طول  انجامید. بعدازآن پیش تولید کار آغاز شد 
که این مرحله نیز نزدیک به ۲ ماه طول کشید 
زیرا نمی توانستم در تهران یک بیمارستان مناسب 

برای فیلم برداری پیدا کنم.«
برای  خوب  لوکیشن های  »البته  افزود:  او 
اما  داشت  وجود  تهران  در  فیلم برداری 
برای  زیادی  هزینه  تهران  بیمارستان های 
فیلم برداری دریافت می کردند به همین دلیل 
مجبور شدیم بعد از تحقیقات بسیار دو بیمارستان 
قائم و البرز را در کرج انتخاب کنیم. بعد از 
انتخاب لوکیشن مراحل استوری برد، دکوپاژ و 

تمرین با بازیگر آغاز شد. درنهایت و در آذرماه 
9۵ فیلم برداری کار به مدت ۴ روز آغاز شد.« 
این کارگردان درباره داستان فیلمش توضیح داد: 
»این فیلم کوتاه 1۵ دقیقه ای داستان یک دختر 
دبیرستانی است که برای تشخیص هویت مادر 
تازه درگذشته اش به بیمارستان می رود. ایده این 
فیلم از یک خاطره دوران کودکی ام شکل گرفت 
که ۸ سالم بود و برای ناهار به سالن غذاخوری 
کارکنان بیمارستانی رفتم. در آن زمان بیماری 
درگذشته بود و خانواده او دادوفریاد می کردند 
اما کارکنان بیمارستان در کمال خونسردی در 
حال صرف ناهار بودند. همین تضاد در ذهن من 
باقی ماند تا اینکه امروز تبدیل به یک ایده شد.«

قاسمی در پایان گفت: »»وقت نهار« برای اولین 
بار در بخش رقابتی فیلم های کوتاه هفتادمین 
جشنواره فیلم کن به نمایش گذاشته می شود و 
برنامه حضور فستیوالی فیلم در طول فستیوال 

کن و استقبال از آن مشخص می شود.»
عوامل فیلم کوتاه »وقت نهار« عبارت اند از 
نویسنده و کارگردان: علیرضا قاسمی، مدیر 

صحنه:  طراح  حدادی،  محمد  فیلم برداری: 
طراح  عمرانی،  بهرام  تدوین:  اخوان،  پوریا 
کشن  بابک  برنامه ریز:  قاسمی،  آرش  صدا: 
لباس:  فالح، صدابردار: مهدی یگانه، طراح 
رها امیرفضلی، بازیگران: خورشید چراغی پور، 
افسانه  چراغی پور،  سیاوش  بختیاری،  رویا 
حیدری، امیر تقدیری، پیمان نعیمی و محمد 

امینی. دستیاران کارگردان: پوریا موسوی، الناز 
رشیدی، امین صامتی، رها امیرفضلی منشی 
صحنه: دالرام فتحی، دستیار صحنه و لباس: 
فخرالدین سعادت زاده، طراح گریم: بابک کشن 
فالح، مدیر تولید: داوود ماسوله، جانشین تولید: 
سعید صفایی، عکاس: شاهین دانشفر، تهیه کننده: 

علیرضا قاسمی.

دردی که در راديو نمايش 
درمان می يابد

سپید: همزمان با فرا رسیدن روز رادیو، نمایش رادیویی »درد با 
درمان« به کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش پخش 

می شود.
»درد با درمان« را نعیما کرمی نوشته و داستان آن درباره یک 
راننده تاکسی است که از کارش خسته است. او به توصیه 
همسرش به رادیو گوش می دهد و تغییراتی در احوالش 

ایجاد می شود که. 
در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون جواد پیشگر، علی اصغر 

دریایی، افسانه محمدی، مونا صفی، مجید سهرابی، امیرعباس 
توفیقی، صفا آقاجانی، محمودرضا قدیریان و تعداد دیگری 
از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می 
پردازند. این سریال به تهیه کنندگی: مهتاب امینی، صدابرداری 
رضا طاهری  و افکت محمدرضا قبادی فر،  چهارم اردیبهشت 

ماه،  ساعت 6:۳0 از رادیو نمایش پخش می شود.

فیلم» برادرم خسرو«در ادامه اکران های دانشگاهی،چهارشنبه 6 اردیبهشت 
ماه با حضور احسان بیگلری کارگردان از ساعت 14 الی 16 اکران و نقد و 
بررسی می شود. این فیلم داستان مردی است که از بیماری دو قطبی رنج می 

برد و برادر و همسر برادر او پزشک هستند. 
                سپید
  

در مراسم گشایش چهارمین کنگره سراسری غزل معاصر از امیرهوشنگ 
ابتهاج )ه. الف. سایه( تقدیر می شود.

                شبکه خبری فرهنگ و هنر 

هیالری کلینتون نامزد ریاست جمهوری اخیر آمریکا حاضران در جشنواره 
فیلم ترایبکا را با حضور خود و سخنرانی درباره قاچاق عاج فیل غافلگیر 

کرد.
                رولینگ استونز

بازدید محسن رضایی از موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی) 
سرای احسان(. 

               باشگاه خبرنگاران 

کیومرث منشی زاده شاعر رنگ و ریاضی ۲6 فروردین ماه در  سن ۷۹سالگی 
و بر اثر سکته در بیمارستان از دنیا رفت. ششم اردیبهشت از ساعت 1۷ در 

موسسه بهاران مراسم گرامی داشت او برگزار می شود. 
                ایسنا

گالب آدینه بازیگر باسابقه ایرانی موفق شده برای بازی در فیلم »آبجی« 
جایزه بهترین بازیگرنقش اول زن جشنواره بین المللی فیلم پکن را به خود 

اختصاص دهد.
                ایسنا 
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