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خبــر
معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

وضعیت نـامطلوب نشـاط اجتمـاعی
ایـرانیـان و تـاثیـرآن بر«سـالمـت»
ایسنا :معاون برنامهریزی راهبردی وزارت بهداشت با اشاره به
وضعیت ایران در حوزه نشاط اجتماعی و تاثیر آن در سالمت
مردم ،راهکارهای افزایش نشاط میان آحاد جامعه را تشریح کرد.
علیاکبر حقدوست با بیان اینکه نشاط اجتماعی تنها به معنای
خنده و بشاش بودن نیست ،گفت« :نشاط اجتماعی مفهومی
گستردهتر از این مباحث است .متاسفانه طبق شاخصهای
بینالمللی وضعیت کشور ما از این نظر در زمینه نشاط اجتماعی
مثبت نیست و در رتبهبندی بینالمللی رتبههای باالی  ۱۰۰را
کسب میکنیم که اصال زیبنده کشورمان نیست ».وی افزود:
«البته قبول داریم که شاخصهای بینالمللی نشاط اجتماعی با
شاخصهایی که میتوانیم به صورت بومی تولید کنیم ،متفاوت
است .نشاط اجتماعی مدنظر ما ممکن است با مکانیسمهای
مختلفی بروز کند ،اما با همه این معذوریتها باید قبول کنیم
که در این حوزه وضعیت مطلوبی نداریم و باید جدا به این
حوزه توجه کنیم».
حقدوست با اشاره به برخی مطالعات انجام شده در این
حوزه ،ادامه داد« :در یک مطالعه ،مقایسهای میان افراد  ۸۰ساله
سالم و بیمار انجام و مشخص شد کسانی که در یک خانواده
منسجم حضور داشتند و بانشاط بودند ،نسبت به افرادی که
کلسترول ،قند و ...مطلوبی داشتند ،در سن  ۸۰سالگی سالمتر
بودهاند .یعنی عدم وجود نشاط نسبت به وضعیت قند و فشار
خون باال ریسکفاکتور خطرناکتری در سالمت افراد محسوب
میشود .یک مطالعه ایرانی نیز مقایسهای میان زنانی که زیر
 ۵۵سال و مردانی که زیر  ۵۰سال دچار حمالت قلبی شدند
با افرادی که دچار این عارضه نشده بودند ،انجام و مشخص
شد مهمترین ریسکفاکتوری که باعث حمله قلبی زودرس
شده بود ،کلسترول باال یا دیابت شدید نبوده ،بلکه مربوط به
وضعیت نشاط اجتماعی بوده است .بنابراین باید این موضوع
را خیلی جدی بگیریم».
وی با بیان اینکه به طور کلی سالمت به چهار نوع جسمی،
روانی ،معنوی و اجتماعی تقسیم میشود ،گفت« :سالمت جسم
به معنی نداشتن درد جسمانی و عملکرد خوب بدن است،
سالمت روانی یعنی وجود تعادل روانی در فرد ،افسردگی
و اضطراب نداشتن و سالمت اجتماعی هم به معنی داشتن
احساس آرامش در جامعه است .به عنوان مثال اینکه سر هر
چهارراه چندین کودک کار ببینیم یا شاهد دعوا و فحاشی
افراد به دلیل مسائل جزیی باشیم ،نشان میدهد که سالمت
اجتماعی مناسبی نداریم».
حقدوست با بیان اینکه یک بعد سالمت اجتماعی ،احساس
آرامش است ،افزود« :دیدن بزهکاری ،کودکان کار و ...در جامعه
افراد را آزرده میکند .از طرفی برای تقویت سالمت اجتماعی
نیز باید امنیت ،رفاه اجتماعی و توان اقتصادی را در جامعه باال
بریم و مباحثی چون حقوق شهروندی ،کاهش بزهکاریهای
اجتماعی و ...هم در همین قسمت مطرح میشوند».
وی با بیان اینکه بعد دیگر سالمت اجتماعی ،وجود نشاط
اجتماعی است ،گفت« :نشاط اجتماعی در دو عنصر «سبک
زندگی» و «سرمایه اجتماعی» خالصه میشود .به عنوان مثال
سبک خانههای قدیمی به گونهای بود که فرد از یک راهرو
تنگ و تاریک عبور میکرد تا به داخل خانه برسد .عبور از این
راهرو این احساس را به فرد میداد که از یک محیط بیرونی
دارد وارد محیطی درونی میشود و نباید اضطراب و غم را
وارد آن کند .ثابت شده زوایای قائمه ،خشن و اضطرابزا
هستند .چیدمان محیط کار و ...در نشاط اجتماعی تاثیرگذار
است .از طرفی در خیابانهایمان کمتر رنگهای شاد میبینیم؛
درحالیکه در برخی کشورها ،شهرهایشان را مانند مدادرنگی
رنگآمیزی میکنند؛ چراکه توجه به چنین مسائلی در نشاط
اجتماعی تاثیرگذار است».
حقدوست افزود« :همچنین رفتارهای فردی ،داشتن لبخند،
بوی خوش که سنت پیامبر(ص) است ،کسب مهارتهای زندگی
و ...برای تقویت نشاط اجتماعی مهم است و فاکتورهای سادهای
است که میتوانیم با ایجاد آنها به نشاط خود و خانوادهمان
کمک کنیم .کاشتن درخت ،سبزی و ...نیز میتواند نشاطآور
باشد؛ چراکه فرد بزرگ شدن ،شکوفه دادن و حاصل کارش
را میبیند».
حقدوست افزود« :به عنوان مثال ثابت شده که نور آفتاب
نشاطآور است .حتی در کتب روانپزشکی ذکر شده که افراد
دچار افسردگی را صبح زود بیدار کنید تا طلوع آفتاب را ببینند،
اما امروزه ما در خانههایمان پردههای کلفت نصب میکنیم و
میخواهیم با نورهای مصنوعی خانه را تزیین کنیم .از طرفی
در شهرهای ما از تئوری پارکسازی  ۵۰سال قبل استفاده
میشود ،اما باید فضای سبز را به خانهها ببریم نه همه آن
را در پارکها جمع کنیم .البته پارکها هم مهم هستند و ریه
شهرها محسوب میشوند ،اما باید پرسید چند نفر میتوانند
از آن به طور مداوم استفاده کنند؟ ما درختان را میکنیم،
خانههایمان را از فضای سبز عاری کرده و فکر میکنیم پارک
نیازمان را برطرف میکند».
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی هم به معنای تعلقات
اجتماعی است ،گفت« :هریک از ما دارای هویتی اجتماعی
است .اگر میخواهیم جامعهای بالنده داشته باشیم باید تعلقات
اجتماعی را رشد دهیم .اینکه پرچم را مقدس میدانیم ،نوعی
هویت است .باید توجه کرد که هویت جزء مهمی در افزایش
نشاط اجتماعی است .در عین حال باید بدانیم که رشد نشاط
اجتماعی میتواند سایر ابعاد سالمت را هم تقویت کند».

تشریح نقاط ضعف و قوت الیحه بودجه  97در بخش سالمت در گفتوگو با محمدنعیم امینیفرد عضو کمیسیون تلفیق مجلس
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شعیب شاهزمانی

سپید :شما در مجموع مصوبات کمیسیون تلفیق
بودجه  97در بخش سالمت را چگونه ارزیابی
میکنید و آیا گزارشی که از این کمیسیون به
صحن مجلس ارائه شده ،میتواند پاسخگوی
نیازها و انتظارات حوزه سالمت کشور باشد؟
اگر ما یک نگاه حداکثری به الیحه بودجه داشته
باشیم ،طبعا بسیاری از انتظارات منطقی بخش
بهداشت و درمان و جامعه پزشکی برآورده
نشده و کمیسیون تلفیق در موارد قبل توجهی
نتوانست به اجماع برسد .درعینحال نمیتوانیم
از امکانات خوبی که در اختیار حوزه سالمت
قرار داده شده هم بگذریم .بههرحال اگر بخواهیم
با یک نگاه واقعبینانه به مصوبات کمیسیون
تلفیق بنگریم ،نظر من درمجموع مثبت است
به دلیل همراهیهایی که کمیسیون تلفیق در
بسیاری موارد انجام داد ولی همانطور که اشاره
کردم ،همچنان مشکالت قابل توجهی در الیحه
بودجه  97وجود دارد.
سپید:لطفا چند مورد از این مشکالت را بیان کنید.
به عنوان مثال من عالمتهایی که به نخبگان کشور
داده شد را جزو نقاط ضعف این گزارش میدانم .مهم،
افزایش حقوق و درآمد افراد نیست .مهم ،عالمتها و
پالسهایی است که ما به سمت این افراد میفرستیم.
عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها،
یک نمونه از این عالمتها است .مالیات  35درصدی
که بر درآمد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی در
نظر گرفته شده هم جزو نقاط ضعف این الیحه است.
این موضوع در طرح پلکانی پرداخت هم وجود دارد
و دو نوع مالیات هم نمیتوان بر درآمد پزشکان وضع
کرد .دیگر اینکه باتوجه به اثرات سوء مصرف بیش از
حد حاملهای انرژی ،رویکرد محافظهکارانهای که ما
در ارتباط با افزایش قیمت حاملهای انرژی شاهد آن
هستیم ،میتواند یکی دیگر از نقاط ضعف این الیحه
باشد .ضمن اینکه در این نوع قیمتگذاری ،وجه عدالت
اجتماعی هم برای کممصرفها و پرمصرفها نادیده گرفته
میشود .مورد دیگر ،نگاههای منطقهای است که گاهی
در تصویب بندهای این الیحه دیده میشود .بههرحال
ما به عنوان نمایندگان ملت باید نگاه فراگیرتر ،ملی و
استراتژیک داشته باشیم.
اینها بعضی از نقاط ضعف الیحه بودجه  97در بخش
سالمت است .درعینحال نباید انتظار داشته باشیم که
همه مشکالت مملکت در یک الیحه بودجه یک ساله
کامال حل شود.
سپید:به این ضعفهایی که شما اشاره کردید ،شاید
بتوانعدمتصویبپیشنهادافزایشمالیاتبرمحصوالت
دخانی را هم اضافه کرد .چون کمیسیون با این پیشنهاد
موافقت نکرد و درنهایت این موضوع به دولت ارجاع شد
تا براساس برنامه ششم توسعه عمل شود .درست است؟
بله یکی از نقاط ضعف الیحه بودجه همین مسئله است.
متاسفانه ما در ارتباط با کاالهای آسیبرسان به سالمت
به بهانه حمایت از تولید ملی با مقاومت نمایندگان
کمیسیون تلفیق روبهرو شدیم .عدم تصویب عوارض بر
کاالهای دخانی هم یکی از نمونههای این مقاومتهای
بود.کاالهایآسیبرسانبهسالمتاست.البتهباتالشهایی
که صورت گرفته ،قرار بر این شده که این مسئله مجددا
امروز (چهارشنبه) در کمیسیون تلفیق مطرح شود .ما هم
امیدوار هستیم که دست کم ،یک نتیجه حداقلی در ارتباط
با این موضوع به دست آوریم.
سپید:آقای دکتر! منشاء این مقاومتها کجاست .مثال

درمورد همین موضوع مالیات بر سیگار ،وقتی خارج
از مجلس در جلساتی با نمایندگان صحبت شده و
استداللهای موجود برای آنها بیان میشود ،اکثریت
قاطع آنها دالیل را میپذیرند و حداقل این است که
نرمش نشان میدهند ولی وقتی همان پیشنهادات در
کمیسیونمطرحمیشود،راینمیآورد.مشکلچیست؟
ببینید در تصویب یک پیشنهاد چندین عامل دخیل هستند.
یکی اینکه موافقین و مخالفین چقدر بتوانند تالش کنند.
عامل دیگر نظر مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان یک
نظر تخصصی است و عامل دیگر هم نظر دولت در زمینه
آن پیشنهاد است .در موضوع وضع مالیات بر مواد دخانی
وقتی دولت صراحتا اعالم میکند که با افزایش مالیات
بر سیگار مخالف است و این کار را به ضرر تولید ملی،
باعث ایجاد بیکاری و کاهش میزان اشتغال میداند ،طبعا
بر نظر نمایندگان تاثیر میگذارد.
سپید:وقتی شما از دولت یاد میکنید ،منظورتان سازمان
برنامه و بودجه است .درباره وضع مالیات بر سیگار،
نظر این سازمان با نظر وزارت بهداشت متفاوت بود؟
بله .نظر سازمان برنامه و بودجه با نظر وزارت بهداشت
متفاوت بود .ضمن اینکه نمایندگان وزارت بهداشت حق
حضور در جلسات کمیسیون تلفیق را ندارند.
سپید:اینکه گفته میشود در تصویب لوایح بزرگی مانند
الیحه برنامه یا بودجه ،البیهای سنگینی میشود و از
جاهای مختلف بهخصوص مراکز اقتصادی فشار زیادی
به نمایندگان وارد میشود و یا حتی در برخی موارد،
پای تهدید و تطمیع به میان میآید ،تا چه اندازه قرین
به صحت است؟
من حقیقتا به تهدید و تطمیع که اعتقادی ندارم .حداقل
در قالب کمیسیون تلفیق مطلقا چنین مواردی را شاهد
نبودهام .تهدید که عمال امکانپذیر نیست؛ تطمیع را هم
من دور از شان امنای ملت میدانم .اما قطعا مشکالتی
وجود دارد و شاید مهمترین این مشکالت ،مربوط به
زمانی است که نگاههای بخشی بر تصمیمات سایهافکن
میشود .مثال در فالن منطقه یک کارخانه دخانیات وجود
دارد .مدیریت و کارگران آن کارخانه در چنین مواقعی به
نمایندگانشان به هرنحوی که منافعشان در نظر گرفته
شود،فشار میآورند .این قبیل فشارها وجود دارد ولی
حداقل من اعتقادی به اینکه نمایندگان مورد تهدید یا
تطمیع واقع میشوند ندارم.
سپید:به مواردی از نقاط ضعف الیحه اشاره کردید .نقاط

قوت الیحه بودجه درارتباط با حوزه سالمت چیست؟
ما تالش کردیم امسال به عنوان نمایندگان کمیسیون
بهداشت و درمان و به نوعی به عنوان نمایندگان جامعه
پزشکی حضور موثری در کمیسیون تلفیق داشته باشیم
و در همه تصمیماتی که اتخاذ شد ،مشارکت داشتیم .از
طرفی برای اینکه فضا را مناسبتر کنیم ،اقدام به تشکیل
کمیته سالمت کردیم که با حضور نمیاندگان بهداشت
و درمان و اعضای دیگری از کمیسیون تلفیق شکل
گرفت تا این شائبه ایجاد نشود که ما نگاه صنفی به
موضوعات داریم .این کمیته چندین جلسه مفصل با
نمایندگان کمیسیون بهداشت ،دکتر نوبخت رئیس
کمیسیون بهداشت و درمان ،دکتر هاشمی وزیر بهداشت،
سازمانهای بیمهگر و نمایندگانی از دولت مانند معاونت
سازمان برنامه و بودجه که میتواند نقش مهمی داشته
باشد ،برگزار کرد .یکی از اهداف ما هم این بود که به
نمایندگان مجلس بقبوالنیم که ما فقط رویکرد هزینهای
نداریم و دغدغه صرفهجویی و مصرف بهینه منابع را هم
داریم .لذا چندین حکم در الیحه آوردیم که بیشتر در
زمینه کنترل هزینهها است .مثل اینکه به دولت تکلیف
کردیم تا جایی که میتواند ،خدمات گلوبال را بیشتر
تعریف کند؛ بر سیستم ارجاع تاکید موکدی شد؛ به دولت
تاکید کردیم که همپوشانیهایی که وجود دارد را حتما
حذف کند؛ و احکام دیگری که بیشتر جنبه صرفهجویی
و مصرف بهینه منابع داشت.
در زمینه ردیفها هم ما توانستیم ردیف یک درصد ارزش
افزوده را تضمین کنیم و از  5200میلیارد تومان به 5900
میلیارد تومان ارتقا دادیم؛ همچنین دهدرصد هدفمندی
یارانهها را تضمین کردیم و صراحتا مقرر کردیم که حتما
باید در قالب موافقتنامههایی که با وزارت بهداشت رد
و بدل میشود و در اموری که قانون هدفمندی یارانهها
با آن اشاره دارد ،هزینه شود؛ همچنین در ارتباط با
بدهی انباشته بیمه سالمت در کمیسین تلفیق اقدام مهمی
انجام شد .پیشنهاد ما که رای آورد این بود که 7500
میلیارد تومان اوراق قرضه و اسناد برای تسویه حساب
بدهیهای انباشته بیمه سالمت در اختیار این سازمان قرار
داده شود .ضمن اینکه ما موفق شدیم از محل صندوق
ذخیره ارزی 100 ،میلیون دالر برای واکسن پنوموکوک
و روتاویروس اختصاص دهیم؛ همچنین سهم وزارت
بهداشت را از بودجهای که برای پژهش درنظر گرفته
شده تضمین کردیم.

البته خود شما توجه دارید که همه این مواردی
که عرض کردم ،در صحن کمیسیون تلفیق بودجه
 97تصویب شده و الزم است که در مرحله بعدی
در صحن علنی مجلس هم به تصویب نمایندگان
برسد .ضمن اینکه ما حتما باید در این روزهای
باقیمانده به تالش خودمان ادامه دهیم و سعی کنیم
تا حدی که امکان دارد با جلب نظر نمایندگان
مردم ،مشکالتی که وجود دارد مثل منابع پزشک
خانواده که درحال حاضر با هزار میلیارد تومان
کسری مواجه است را حل و فصل کنیم.
سپید:اگر همین موادی که در کمیسیون تلفیق
به تصویب رسیده در صحن مجلس هم بیکم
و کاست به تصویب نمایندگان برسد ،نیازهای
حوزه سالمت را تامین میکند و مثال سازمانی
مانند بیمه سالمت میتواند حداقل بخشی از
بدهیهای انباشته خودش را پرداخت کند؟ یا
اینکه ما سال آینده هم در بخشهای مختلف
مثل وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر با
کسری منابع مواجه خواهیم بود؟
درمورد بدهیهای انباشته بیمه سالمت اگر
همان  7500میلیارد تومان اوراق قرضهای که
ما پیشبینی کردهایم به اضافه اعتباراتی که دولت در
الیحه در نظر گرفته ،به تصویب نمایندگان برسد،
حداقل  80درصد این بدهیها قابل تادیه است .اما
در بقیه بخشها ما حتما با کسری مواجه خواهیم بود.
باتوجه به اینکه ما برای استخدامشدگان سال گذشته،
سال فعلی و سال آینده نتوانستیم منبعی تهیه کنیم و از
طرفی برخالف گذشته که درآمد حاصل از کسورات
مالیات پلکانی به حساب درآمدهای اختصاصی واریز
میشد ،مالیات در نظر گرفته شده برای پزشکان به
درآمدهای عمومی واریز میشود و وزارت بهداشت
هیچ دسترسی به منابع عمومی ندارد .بنابراین پیشبینی
من این است که اگر این طرح اصالح نشود ،حتما
اداره بیمارستانهای ما در سال آینده با مشکالت جدی
مواجه خواهد شد.
سپید:آقای دکتر ارزیابی شما از فضای عمومی مجلس
چیست؟ پیشبینی میکنید که وضعیت بودجه حوزه
سالمت به خصوص در بخش منابع ،پس از طرح در
صحن ،بهبود پیدا میکند یا احیانا از این که هست
هم کمتر میشود؟
ببینید من صراحتا عرض میکنم که نگاه مجلس نسبت
به حوزه سالمت ،آنچان مثبت نیست و حتی نسبت به
سال گذشته مقداری منفیتر شده است .ما سعی میکنیم
با گفتوگوی رودررو همکارانمان در مجلس را قانع
کنیم که این اعتبارات واقعا در جهت کاهش هزینهها و
پرداختی از جیب مردم است؛ اما متاسفانه تلقی نادرستی
در بین نمایندگان وجود دارد و اینطور برای آنها جا انداخته
شده که این منابع صرفا برای پزشکان استفاده میشود
که تصور نادرستی است .من فکر میکنم اگر بتوانیم با
کمک بقیه همکارانمان در کمیسیون بهداشت و درمان
این فضا را مدیریت کنیم ،قسمت اعظم پیشنهاداتی که
در کمیسیون تلفیق رای آورده ،حتما با اقبال اکثریت
نمایندگان هم مواجه خواهد شد.
من صحبتی هم با اعضای محترم جامعه پزشکی سراسر
کشور دارم .باتوجه به اینکه جامعه پزشکان ،جامعه
فرهیختهای است و جزو گروههای مرجع به شمار میرود،
اعضای جامعه پزشکی در سراسر کشور با نمایندگان محترم
مجلس در شهرهای مختلف حتما تماس داشته باشند و
نقاط ضعف و قوت الیحه را به این عزیزان یادآوری کنند.
قطعا این تالشها و صحبت جامعه پزشکی سراسر کشور
با نمایندگان ،میتواند تاثیرگذار باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

استنشاقهوایتهرانمعادلاستعمال2پاکتسیگاراست
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه استنشاق هوای تهران
معادل استعمال دو پاکت سیگار است ،تصریح کرد« :دستگاههای مرتبط
با آلودگی هوا تاکنون اقدام مناسبی برای بهبود وضعیت هوای تهران
نداشته و ضعف عملکرد تمامی آنها در این موضوع مشهود است».
عبدالرضا عزیزی اظهار داشت« :اعتبارات عمرانی تهران  20هزار
میلیارد تومان است و این  11میلیون دالر ،مبلغ اندکی است .البته باید
گفت که این همکاری ،بسیار ارزشمند است».
نماینده مردم شیروان با تاکید بر اینکه باید از تجارب موفق کشورهای
دنیا برای حل معضل آلودگی هوای تهران بهره برد ،افزود« :پایتخت
برزیل آلودهترین پایتخت جهان بود اما این کشور با تولید سوخت
اتانول گام بزرگی در زمینه کاهش آلودگی هوا برداشت ».وی ادامه
داد« :کالن شهری مانند مکزیکوسیتی شباهتهای زیادی به تهران داشته
و در فصل زمستان درگیر پدیده وارونگی هوا است .این شهر در گذشته
در صدر جدول آالیندهترین شهرهای دنیا قرار داشت اما در حال حاضر
از موفقترین شهرهای دنیا برای مقابله با آلودگی هوا است بنابراین نیاز

است برای مدیریت آلودگی هوا از تجارب موفق سایر کشورها استفاده
کرد ».عزیزی استانداردسازی سوخت و خودروها و موتورسیلکتها را
از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت هوای تهران دانست و ادامه داد:
«متاسفانه با بیتوجهی نسبت به استانداردها و برخورد با منابع آالینده،

سالمت شهروندان در معرض تهدید قرار گرفته است ».وی با تاکید بر
ضرورت جلوگیری از تردد خودروهای بیش از  10سال در تهران ،تصریح
کرد« :تعداد خودروهای پایتخت چندین برابر ظرفیت خیابانها است
و ظرفیت تهران تکمیل است .بنابراین باید برای آن چارهاندیشی کرد».
نماینده مردم شیروان در مجلس ده م با انتقاد از اینکه استنشاق هوای
تهران معادل استعمال دو پاکت سیگار است ،تصریح کرد« :دستگاههای
مرتبط با آلودگی هوا تاکنون اقدام مناسبی برای بهبود وضعیت هوای
تهران نداشته و ضعف عملکرد تمامی آنها در این موضوع مشهود است».
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،نبود مدیریت واحد
شهری را مهمترین دلیل تشدید آلودگی هوای پایتخت دانست و گفت:
«شهرداری ،سازمان حفاظت محیط زیست ،پلیس راهور ،مجلس و دولت
باید با همکاری هم نه تنها برای مقابله با آلودگی هوای تهران بلکه برای
تمامی کالنشهرها باید نسخه واحدی تعریف کنند؛ متاسفانه ساالنه  5هزار
نفر در پایتخت به علت سوء تدبیر و ضعف عملکرد مدیران جان خود
را به سبب آلودگی هوا از دست میدهند و هیچ کس جوابگو نیست».
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اخبــار
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تأکید کرد:

مدیریت هزینهها شرط اصلی
برونرفت از مشکالت موجود

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به کمبود منابع مالی،
ی برونرفت از مشکالت موجود
مدیریت هزینهها را شرط اصل 
دانست و گفت« :تشکیل کمیتههای تنظیم و مدیریت هزینهها
در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها ،نیازی جدی
است و الزم است بهطور فعال در زمینه کاهش هزینهها در
این کمیتهها تالش شود ».به گزارش سپید ،طاهر موهبتی
در جلسهای که با حضور رئیس و معاونین دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه در این شهر برگزار شد ،با تأکید بر لزوم
توجه بیشتر به دارو و تجهیزات در حوزه سالمت ،گفت:
«سالمت ،دارای باالترین سطح اهمیت است که کمترین
بیمباالتی در این حوزه ،میتواند مشکالت زیادی به بار
آورد ».وی با تأکید بر اینکه در مدیریت هزینهها نباید اجازه
دهیم به مردم و اقشار آسیبپذیر فشار وارد شود ،افزود:
«باید مدیریت هزینه به نحوی باشد که هزینههای اضافی
و غیر الزم کنترل شود ».مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در
ادامه در خصوص مشکالت مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه،
گفت« :مشکالت کرمانشاه و بهویژه آسیبهای زلزله را درک
میکنیم و نگاه خاصی به این استان داشته و داریم و برای
کمک به استان دریغ نخواهیم کرد ».موهبتی با اشاره به اینکه
پرداختیهای مربوط به زلزله در برنامه سازمان بیمه سالمت
قرار گرفته است ،افزود« :در این زمینه ،همکاریهای بیشتری
خواهیم کرد و در حوزه بهداشت و درمان اقدامات خوبی
در رخداد زلزله در این استان انجام شده و قدر زحمات
همکاران کرمانشاه را میدانیم و مردم و مسئوالن ،شاهد
این خدمات بودند و این فعالیتها افتخارآفرین بود».

در مراسم افتتاح اتوبوس دیابت مشهد عنوان شد

 50درصد دیابتیها
از بیماری خود مطلع نیستند

یک فوق تخصص دیابت و غدد درونریز گفت« :از هر
 ۱۲نفر در جهان یک نفر مبتال به دیابت بوده که  ۵۰درصد
آنها از بیماری خود مطلع نیستند».
به گزارش سپید ،سیدهزهره موسوی در مراسم افتتاح
اتوبوس دیابت مشهد با اشاره به اینکه تاکنون اتوبوس دیابت
در  ۴شهر کشور راهاندازی شده است ،اظهار کرد« :مشهد
پنجمین شهر کشور بود که پس از تهران ،یزد ،کرمان و
کرمانشاه اتوبوس دیابت را راهاندازی کرد».
وی با بیان اینکه امروزه یکی از دالیل مرگومیر در
جهان بیماری دیابت بوده و از هر  ۱۲نفر در جهان یک
نفر مبتال به دیابت بوده که  ۵۰درصد آنها از بیماری خود
مطلع نیستند ،افزود« :به علت همین عدم آگاهی در هر 14
دقیقه یک بیمار دیابتی فوت میکند .عمدهترین دلیل بروز
دیابت که بیماریای مزمن و پیشروندهای بوده چاقی و
کمتحرکی باال بوده است و باید تالشمان در مرحله پیشگیری
و تشخیص بهنگام باشد و در کنار آن غربالگری موفقی هم
داشته باشیم ».این فوق تخصص دیابت و غدد درونریز
اضافه کرد ۵« :تا  ۱۰درصد بیماران دیابتی کودکان هستند و
دیابت به دو نوع تیپ یک و تیپ دو بوده و کودکان بیشتر
مبتال به نوع تیپ یک هستند ،همچنین  ۱۰تا  ۲۰درصد
بانوان باردار جزو بیماران دیابتی تیپ دو هستند ».موسوی
با بیان اینکه در کل دنیا به سمت مقوله آموزش ،ورزش و
تغذیه سالم حرکت شده و ایران هم اقدامات قابل توجهی
داشته است ،گفت ۶۰ :درصد مردم ایران دچار اضافهوزن
هستند و در ریسک باالی ابتالی به دیابت قرار دارند».
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رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی خبر داد

توقف تولیدآزمایشی برنج تراریخته

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی میگوید:
«با وجود الزام قانونی برای حرکت کشور به
سمت کشت و تولید محصوالت تراریخته
کشاورزی ،اما دامن زدن به نگرانیهای مردم
در زمینه تولید و مصرف این محصوالت سبب
شده تا تولید آزمایشی برنج متوقف شود».
بهگزارشسپید،بهزادقرهیاضیدرخصوص
ادعای برخی مبنی بر تولید برنج تراریخته
در کشور اظهار داشت« :طی مهرومومهای
اخیر فناوری هراسان در خصوص تولید و
مصرف محصوالت تراریخته نگرانیهایی را
برای مردم ایجاد کردند که ما برای ادای احترام
به نگرانیهای افکار عمومی و ایجاد امنیت
روانی جامه تولید آزمایشی برنج را تا اطالع
ثانوی متوقف کردیم».
وی با بیان اینکه در سال  96حتی تولید
آزمایشی و پژوهشی برنج تراریخته هم متوقف
شد ،افزود« :این در حالی است که طبق قانون
با تولید آزمایشی و پژوهشی برنج تراریخته در
مهرومومهای گذشته شرایط تولید و رهاسازی
ایننوعبرنجفراهمشدهاست».قرهیاضیگفت:
«اکنون نیازی به اخذ مجوزهای مجدد وجود
ندارد اما در حال حاضر تولید را برای یک تا
دو سال آینده متوقف کردهایم».
رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی در
توگو با خبرگزاری جمهوری اسالمی
گف 
ایران ادامه داد« :این افراد دروغگوهایی هستند
که برای اهداف سیاسی ،اقتصادی و شرارتی
اقدام به چنین ادعاهایی میکنند ».وی تصریح
کرد« :در مهرومومهای  84 ،83و  85تولید
پژوهشی و آزمایشی برنج تراریخته در یک
هکتار نیز انجام شد اما در سال  96برای تولید
برنج تراریخته هیچ نوع تولید آزمایشی هم
نداشتیم ».قرهیاضی با تأکید بر اینکه در حال
حاضر برنج تراریخته در شمال کشور وجود
ندارد تا بخواهد در اختیار کشاورزان قرار
بگیرد ،گفت« :امیدوارم روزی برنج تراریخته
در شمال کشور به شکل انبوه کشت شود».
محصول تراریخته به آن دسته از مواد غذایی
اطالق میشود که ساختار ژنتیکی آن از طریق
مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد .این تغییر

معموالًجهتبهبودمقاومتگیاهبهبرخیآفات
یا بیماریهای گیاهی و برای بهبود عملکرد
گیاه و بهرهوری کشاورز صورت میگیرد.
محصوالت تراریخته نسبت به محصوالت
معمولی از سالمت و ایمنی باالتری برخوردار
هستند .بر اساس ماده دو قانون ایمنی زیستی
تولید ،کاشت ،برداشت ،رهاسازی ،صادرات،
واردات و مصرف محصوالت تراریخته نهتنها
مجاز است بلکه دولت را به فراهم آوری
تمهیدات الزم برای اقدامات مذکور مکلف
میکند .انجمن ایمنی زیستی متشکل از
پزشکان ،طرفداران محیطزیست ،متخصصان
کشاورزی و بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و
استاندارد و ایمنی است و حفظ محیطزیست
و سالمتی انسان را مدنظر دارد.
قانون ایمنی زیستی مربوط به سال 83

است که به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسید .محصوالت تراریخته نخستین بار در
دنیا(در آمریکا و چین) در سال  1996به تولید
تجاری رسید و برای نخستین بار  1.7میلیون
هکتار از اراضی دنیا به سطح زیر کشت این
محصوالت اختصاص داشت.
پس از گذشت  20سال سطح زیر کشت به
باالی  181میلیون هکتار یعنی بیش از 14برابر
افزایش یافته است .محصوالت تراریخته در
آمریکا ،استرالیا ،ژاپن ،آلمان ،برزیل ،اسپانیا،
پرتغال ،جمهوری چک ،آفریقای جنوبی،
فیلیپین ،هندوستان و چین در سایر کشورها
تولید میشود .به دلیل پیشرفته بودن این
فناوریها ،همه کشورها آن را ندارند اما
ایران به این فناوری دست یافته است .طی
مهرومومهای اخیر پنج کشور اروپایی برای

 71محصول تراریخته برای مصرف و واردات
مجوز صادر کردند.
اکنون ژاپن مرکز تولید ،فروش و
صادرات رز آبی تراریخته است و این کشور
پس از امریکا بیشترین مجوز را برای تولید
محصوالت تراریخته صادر کرده و درعینحال
بزرگترین واردکننده سویای تراریخته است.
طی مهرومومهای گذشته ایران دارای یک مرکز
تحقیقاتی تولید برنج تراریخته در شهر رشت
ِ
خشک تراریخته
بود که روی پروژه برنج
مقاوم به خشکی مطالعه تحقیقاتی میکرد تا
با تغییر ساختار در ریشه و کشت این برنج
بتوانیم آن را همانند گندم کشت کنیم تا در
آینده کشور از واردات برنج بینیاز شود اما
در سال  1384مرکز تحقیقاتی برنج تراریخته
رشت در یک عملیات غیرقانونی تخریب شد.

بر اساس صدور مجوزها در سال  1396باید
تولید انبوه برنج تراریخته کلید میخورد.
طبق ماده دو قانون ایمنی زیستی نهتنها تولید
ومصرفاینمحصوالتمجازاستبلکهقانون
دولت را مکلف به فراهمآوری تمهیدات الزم
در جهت تولید و مصرف این محصوالت کرده
است .همچنین آخرین قانون مصوب مجلس
درباره محصوالت تراریخته ،قانون برنامه ششم
توسعه است که البته این قانون هم هرگز
معتقد به ممنوعیت  100درصدی محصوالت
تراریخته نیست و بر اجرای قانون ایمنی زیستی
جمهوری اسالمی ایران تأکید میکند .این در
حالی است که در مهرومومهای اخیر شاهد
هجمههای رسانهای علیه این محصوالت
هستیم که اعتراضات شدید و متعدد جامعه
علمی کشور را به دنبال داشته است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو

مجوزیبرایدمنوشهایالغریصادرنشدهاست
میزان :سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت« :تاکنون مجوزی برای فرآوردههای
دمنوش جهت الغری در کوتاهترین زمان ممکن از جانب سازمان غذا و دارو
صادر نشده و مردم باید نسبت به مصرف اینگونه محصوالت آگاه باشند».
کیانوش جهانپور در خصوص ترویج استفاده از دمنوشهای الغری
گفت« :بر طبق ضوابط جاری دمنوشهایی که از اداره کل امور فرآوردههای
طبیعی ،سنتی و مکمل مجوز اخذ کردهاند اجازه درج موارد مصرف بر
روی بستهبندی فرآورده را دارند .البته برای اخذ مجوز تولید فرآوردههای
طبیعی فرآیندی طی میشود که پس از تکمیل پرسشنامههای مربوط ارائه
مدارک و کنترلهای الزم بر اساس نوع و اجزای فراوردهی مورد مصرف
برای درمان یا کمکی در درمان تایید و بر اساس آن پروانه ساخت و تولید
صادر میشود».
وی افزود« :در خصوص الغری و کم کردن وزن نیز بسته به نوع گیاه،

رئیس مرکز بازرسی اداره تجهیزات پزشکی اذعان کرد

مادهی طبیعی به کار رفته در فرموالسیون مورد مصرف کاهش وزن برای
فرآورده مورد تایید قرار خواهد گرفت؛ بنابراین جایگزینی این فرآوردهها با
داروهای صنعتی صرف ًا بر اساس نظر تخصصی پزشک معالج امکانپذیر است».
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد« :سازمان غذا و دارو تأکید
دارد مردم از مصرف فرآوردههایی که ادعای درمانی
داشته ،ولی فاقد مجوز این سازمان هستند خودداری
کنند .همچنین بر اساس آخرین مستندات علمی
پزشکی کاهش سریع وزن در مدت زمان کوتاه
برای سالمتی مضر است و تاکنون مجوزی برای
اینگونه فرآوردههای طبیعی صادر نشده است؛
بنابراین تبلیغات اغواگرانهای مانند کاهش دوازده
کیلو از وزن خالف مقررات و ضوابط جاری است».

 وی در ادامه عنوان کرد« :بر اساس ضوابط مندرج در مادهی  ۵قانون
مربوط به مقررات امور پزشکی ،دارویی ،طبیعی و مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب سال  ۱۳۳۴و اصالحات آن معرفی داروهای طبیعی و گیاهی دارای
مجوز از این اداره کل با رعایت مستندات علمی و سایر ضوابط و مقررات
و بدون القای ذهنیتهای خاص و نیز منوط به
دریافت قیمت بر اساس ضوابط مربوط بالمانع
ی که ارائه موارد مصرف خارج از
است .در حال 
این مواد دارای مجوز ،ممنوع است ».جهانپور
در پایان اذعان کرد« :با توجه به اینکه ضوابط
و مقررات تبلیغات فرآوردههای طبیعی اعم از
اینترنت ،صداوسیما و  ...در دست بررسی است
تا اطالع ثانوی هرگونه تبلیغ ممنوع است».

عضو کمیسیون بهداشت :

نمیتوان مانع فعالیت قاچاقچیان شد

مراکز درمانی حق استفاده از تجهیزات فرسوده را ندارند

فانا :رئیس مرکز بازرسی اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در خصوص سطوح نظارت بر قاچاق تجهیزات پزشکی گفت« :باوجود نظارتهای
متداوم ،قاچاق کاال وجود دارد و نمیتوان بهطور کامل مانع فعالیت قاچاقچیان شد زیرا این روند در تجهیزات پزشکی غیربیمارستانی مانند تجهیزات
آزمایشگاهی ،لیزر و دندانپزشکی که شخصی تهیه میشوند بیش از دیگر کاالها اتفاق میافتد ».حسین عظیمزاده افزود« :اداره کل تجهیزات پزشکی به دلیل
محدودیت در نیروی انسانی و استمرار در بازرسیها وظیفه نظارت بر قاچاق تجهیزات پزشکی را به دانشگاههای علوم پزشکی محول کرده است .براین
اساس دورههای آموزشی بهمنظور آشنایی با چکلیستهای طراحی شده برای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد ».وی افزود« :امسال برای اولین بار
برنامه نظارتها در دو مرحله انجام شده و در  ٦ماهه اول سال بازرسیها توسط دانشگاهها بهطور مستمر و در  ٦ماهه دوم بازرسیها بهصورت رندمی
توسط اداره کل تجهیزات پزشکی انجام میشود ».عظیمزاده خاطرنشان کرد« :تمامی نظارتهای دانشگاههای علوم پزشکی در سامانه نظارت ارزیابی ثبت
شده و در مراحل بعد توسط اداره کل تجهیزات پزشکی بررسی میشود .نظارت بر اساس چکلیستها در این حد محدود نمیشود و به شکل رندمی از
جانب اداره کل تجهیزات پزشکی انجام میشود ».وی عنوان کرد« :بر اساس آخرین آمار حدود 1000
بازدید در سال جدید انجام شده که پیشازاین  ١٥٠بازدید در استانها انجام شده است .در حال
حاضر  ٦٥٠نفر در دانشگاههای علوم پزشکی مشغول به کار هستند که در روند نظارت در حوزههای
مختلف همچون نظارت بر تولید ،بازرسی ،خدمات پس از فروش شرکتها فعالیت دارند ».عظیمزاده
اضافه کرد« :نصب برچسب اصالت بر تجهیزات پزشکی ،ترفندی است که در کاهش قاچاق کاال تا
حد باالیی تأثیرگذار است .درحالیکه پروتکل نصب برچسب اصالت با سختی همراه بوده و امکان
جعل و یا نصب برچسب تقلبی وجود ندارد ».رئیس مرکز بازرسی اداره تجهیزات پزشکی وزارت
بهداشت افزود« :باوجود نظارتهای متداوم ،قاچاق کاال وجود دارد و نمیتوان بهطور کامل مانع
فعالیت قاچاقچیان شد .این روند در تجهیزات پزشکی غیر بیمارستانی مانند تجهیزات آزمایشگاهی،
لیزر و دندانپزشکی که شخصی تهیه میشود ،بیش از دیگر کاالها اتفاق میافتد».

خانه ملت :عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه مراکز درمانی حق استفاده از تجهیزات فرسوده را ندارند ،گفت« :همکاری ژاپن با ایران در
حل مشکالت تجهیزات پزشکی ،ارائه خدمات درمانی به بیماران را آسانتر میکند ».عباسعلی پوربافرانی در خصوص تفاهمنامه ایران و ژاپن برای ارائه
کمکهای مالی و بالعوض برای رفع مشکالت تجهیزات بیمارستانی ،گفت« :با توجه به گستردگی و پراکندگی نقاط کشور در دریافت کمکهای بهداشتی
و درمانی الزام ًا نیاز به دریافت خدمات مناسب در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد ،در حال حاضر تجهیزات پزشکی باید بهروز شده و تمامی آنهایی
که فرسوده هستند ،باید در دوره زمانی مشخص از رده خارج شوند».
نماینده مردم نائین در مجلس ،با بیان اینکه منابع و اعتبارات دولتی جوابگوی نوسازی تجهیزات درمانی نیست ،افزود« :البته بخشی با کمک بخش خصوصی
بهروز شده و نوسازیها انجام شده است ،اما بخشی دیگر را میتوان را با استفاده از کمک دولتهای دیگر از طریق تفاهمنامه ،قراردادها و پروتکلهایی که
در قانون پیشبینی شده نوسازی کرد؛ بهعنوانمثال ژاپن در شرایط فعلی پیشرفت بسیاری در حوزه تجهیزات پزشکی داشته و میتواند در حل مشکالت این
حوزه کشور ما مؤثر باشد ».وی با بیان اینکه ژاپن یکی از کشورهای برتر و دارای برندهای قابلقبول
در حوزه تجهیزات پزشکی است ،تصریح کرد« :میتوان با انعقاد قراردادهایی حتی از کمکهای مالی
و بالعوض هم در خرید تجهیزات پزشکی بهروز و پیشرفته استفاده کرد ،بهطور حتم کمکهای
اینچنینی تا حدودی مسیر خدماترسانی بهتر به مردم را در حوزه خدمات نیازمند به دستگاههای
پیشرفته تجهیزات پزشکی را تسریع کرد ».عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه هماکنون
در برخی بیمارستانها و مراکز درمانی تجهیزات قدیمی و حتی فرسوده هستند ،گفت« :در برخی
مواقع در حین عملهای جراحی و آزمایشهای فرسوده بودن تجهیزات سبب ایجاد مشکالتی برای
بیمار میشود ،بهطور حتم برای تشخیص یک بیماری و سالمت یک فرد باید از بروزترین و سالمترین
دستگاهها استفاده کرد و بههیچعنوان پذیرفته نیست که از یک دستگاه فرسوده استفاده شود؛ زیرا همین
موضوع سبب تشخیص نادرست بیماری و خطای پزشکی میشود».
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فیزیولوژی خواب و رویا در گفتوگو با دکتر علیرضا یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب

نیمه پنهان خواب

پدیده رویا یا خواب
دیدن ،تاکنون بارها
در علوم مختلف مورد
بررسی قرار گرفته
است .از منظر رشته
مغز و اعصاب یا نورولوژی ،خواب
دیدن حاصل تعامل بین گروهی از
پیامرسانهای عصبی است .این ماده
بین نورونها (سلولهای عصبی)
در مغز ترشح میشود و خاطرات و
تجربیات را برای فرد تداعی میکند.
رویا حاصل تداعی این خاطرات و
تجربیات به شکل تغییریافته و با
اقتباس از پسزمینه فرهنگی ،دینی و
تجربی فرد است

خواب ،شفابخش و
آرامبخش جسم و جان
ستاره محمد است .تحقیقات علمی
نیز ثابت کردهاند این
پدیده در حفظ سالمت و بازسازی سیستم
اعصاب ،سیستم ایمنی و سیستم عضالنی-
اسکلتی تمام موجودات زنده نقش مهمی
ایفا میکند .بنابراین واضح است هرگونه
اختالل در آن میتواند زندگی در حالت
بیداری را با مشکالت جدی مواجه کند.
رویا دیدن از دیگر پدیدههایی است که هنوز
با ناشناختههای بسیاری برای دانشمندان
همراه است .رویاها نیز با القای احساسات
مختلف میتوانند در سالمت روانی انسانها
نقش داشته باشند .اگرچه دنیای خواب و
رویا برای انسان امروز هنوز پیچیدگیهای
بسیاری دارد اما تاکنون یافتههای جالبی
در رابطه با آن بهدست آمده است .این
موضوع به قدری اهمیت دارد که در علم
پزشکی برای بررسی مشکالت خواب یک
رشته تخصصی نیز تعریف شده است .دکتر
علیرضا یاراحمدی از جمله متخصصان مغز و
اعصاب کشور است که در این زمینه فعالیت
میکند.اوکهتخصصنوروفیزیولوژیبالینی
و فلوشیپ صرع و اختالالت خواب دارد،
این هفته در گفتوگو با «سالمت» شما را
با فیزیولوژی خواب و رویا و شایعترین
اختالالت خواب آشنا میکند.

ازتستخوابچهمیدانید؟

تست خواب یا پلیسومنوگرافی ،آزمایشی است که برای
تشخیص اختالالت خواب و علل آنها انجام میشود .این
تست معموال برای یک شب تا صبح در آزمایشگاههای
خواب در بیمارستانها یا اتاقهایی در هتل انجام میشود
که توسط مراکز درمانی خواب اجاره شده و به تجهیزات
الزم مجهز شدهاند .این اتاقها طوری طراحی شدهاند
که شبیه اتاق خواب طبیعی بیمار باشند و شرایط خواب
در منزل را برای او تداعی کنند .برای مثال باید مجهز
به تخت راحت ،کمد ،دستشویی ،تلویزیون و  ...باشند.
برای انجام این تست فرد باید از  2هفته قبل ،فهرست
داروهایش را به متخصص خواب ارائه دهد تا در صورت
نیاز بعضی از آنها را قطع کند ،اما داروهایی که به
خواب کمک میکنند ،برای انجام این تست منع مصرف
ندارند و میتوانند قبل از آزمایش مصرف شوند .در
آزمایشگاه خواب ،وسیلهها و سنسورهای متعددی روی
بدن نصب میشوند ،از جمله الکترودهای روی سر برای
بررسی عملکرد مغز ،ثبتکنندههای میزان اکسیژن و
دیاکسیدکربن ،کانوالهای حساس به حرارت در ناحیه
زیر بینی برای بررسی عبور هوا ،میکروفون روی گردن
برای ثبت میزان خروپف ،کمربند روی سینه و شکم
برای تشخیص ریتم حرکات تنفسی ،سنسورهای روی

ناحیه چانه برای اندازهگیری میزان تون (سفتی و قوام)
عضالت تنفسی حین خواب و سنسورهای روی عضالت
دست و پا برای ثبت حرکات آنها .در مراکز پیشرفتهتر
نیز سنسورهایی موجود است که با نصب روی پوست
میتوانند میزان عبور دیاکسید کربن را در خون تشخیص
دهند .تمام این تجهیزات طوری طراحی شدهاند که با
کمترین تداخل در خواب همراه باشند و به فرد اجازه
حرکات طبیعی بدهند.
تکنیسین آزمایشگاه در زمان خواب با نوار مغز محدود،
فعالیتهای مغزی و مراحل مختلف خواب را ثبت میکند.

میزان وقفههای تنفسی نیز با بررسی عبور و مرور هوا از
مجاری تنفسی ،حرکتهای شکم و سینه و میزان اشباع
اکسیژن شریانی ثبت میشود .با استفاده از این آزمایش
میتوان بسیاری از اختالالت خواب را علتیابی کرد
و تحتدرمان مناسب قرار داد .گاهی اوقات این تست
در  2بخش انجام میشود؛ نیمهاول در وضعیت عادی
خواب و نیمهدوم با نصب دستگاه کمک تنفسی سیپپ
( )CPAPروی صورت .این دستگاه ،هوا را با فشار به
مجاری تنفسی وارد کرده و از وقفه خواب جلوگیری
میکند .با نصب دستگاه سیپپ حین آزمایش خواب
میتوان میزان فشار هوای مناسب برای استفاده خانگی
از این وسیله را نیز تعیین کرد.
فرد باید شبها قبل از خواب ،ماسک سیپپ را روی
صورت قرار دهد و تا صبح با آن بخوابد .این روش یکی
از درمانهای ساده و کمعارضه برای وقفههای تنفسی
حین خواب است که از عوارض مرگبار آن پیشگیری
میکند .اگرچه در ابتدای استفاده از سیپپ ممکن است
احساس راحتی نداشته باشید اما بعد از گذشت مدتی به
ماسک آن عادت خواهید کرد؛ درست همانطور که در
ابتدای استفاده از وسایل تزئینی مثل انگشتر یا گردنبند
آنها را به عنوان جسم خارجی احساس میکنید اما بعد
از مدتی دیگر متوجه وجودشان نخواهید شد.

منبع :هفتهنامه سالمت

 :رویا چیست و چگونه شکل
میگیرد؟
پدیده رویا یا خواب دیدن ،تاکنون بارها در
علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
از منظر رشته مغز و اعصاب یا نورولوژی،
خواب دیدن حاصل تعامل بین گروهی از
پیامرسانهای عصبی است .این ماده بین
نورونها (سلولهای عصبی) در مغز ترشح
میشود و خاطرات و تجربیات را برای فرد
تداعی میکند .رویا حاصل تداعی این خاطرات
و تجربیات به شکل تغییریافته و با اقتباس از
پسزمینه فرهنگی ،دینی و تجربی فرد است.
شرایط جسمانی مثل تب کردن ،بیماریهای
خاص مثل فراموشی یا دمانس و سالمندی
نیز از عواملی هستند که میتوانند رویاها را
تحتتاثیر قرار دهند .این تعاریف همگی از
منظر علم نورولوژی و بدون در نظر گرفتن
روح انسان مطرح میشوند .از دیدگاه این رشته،
رویاها صرفا جنبه جسمی و فیزیکی دارند،
اما از دیدگاه نوروساینس یا علوم اعصاب،
رویاها با در نظر گرفتن متافیزیک و روح
بررسی میشوند .به گفته محققان این علوم،
روح انسان میتواند از کالبد زمان خارج شود
و پیشگوکننده بعضی اتفاقات در آینده باشد.
همانطور که در دین اسالم نیز به آن اشاره شده،
رویاهای صادقه باید جدی تلقی شوند .بهطور
کلی ،مبحث خواب و رویا برای دانشمندان
بسیار پیچیده است چرا که هنوز بخشهای
بسیاری از عملکردهای مغز انسان ناشناخته
باقی ماندهاند.
 :خواب از چه مراحلی تشکیل
شده است؟
انسان با شروع خواب وارد  3مرحله پلهای
میشود که هر یک از آنها نسبت به مرحله قبل
عمیقتر است .بعد از گذشت این  3مرحله
(جمعا حدود  90دقیقه) فرد وارد مرحلهای
سطحیتر میشود که درواقع حالتی بین خواب
و بیداری است .این مرحله ،خواب رم (:REM
خواب با حرکات سریع چشم زیر پلک) نام
دارد .در این بخش از خواب عالوه بر حرکت
کردن چشمها ،امواج مغزی نیز تسریع شده و
حالتی شبیه بیداری در نوار مغز دیده میشود.
 :رویا دیدن در چه مرحلهای از
خواب رخ میدهد؟
برخالف تصور افراد ،رویا دیدن در مرحله
خواب عمیق اتفاق نمیافتد ،بلکه بعد از
ورود به خواب سطحی رم تجربه میشود.
درواقع از ابتدای خواب شب هرچه به صبح
نزدیکتر میشویم ،احتمال رویا دیدن نیز
بیشتر میشود .بنابراین میتوان گفت اغلب
رویاها در یکسوم پایانی مدت خواب اتفاق
میافتند .رویاها میتوانند همراه با حس شادی،
هیجان ،ترس ،خشم و ...باشند .خواب دیدن
به قدری واقعی مینماید که گویی فرد در
آن حضور فیزیکی دارد ،اما از آنجایی که
حین خواب تمام عضالت بدن به دستور مغز
فلج میشوند ،انسان نمیتواند همگام با رویا،
اعضای بدن خود را حرکت دهد .جالب است
بدانید خداوند عضالت چشم و دستگاه تنفسی
را از این قاعده مستثنی کرده است .به همین
دلیل است که حین خواب دچار وقفه تنفسی

نمیشویم و رویاها را بدون حرکت دادن بدن
با چشمان خود تعقیب میکنیم.
البته در این زمینه اختاللی تحتعنوان اختالل
رفتاری خواب رم ( )RBDوجود دارد که مغز
را در فلج کردن عضالت حین خواب دچار
مشکل میکند .افراد مبتال به این اختالل که
بیشتر آنها را آقایان باالی  50سال تشکیل
میدهند حین رویا دیدن ،حرکات فیزیکی
مختلف مثل مشت و لگد زدن را تجربه میکنند.
درنتیجه ممکن است به خود یا افراد همبستر
آسیب برسانند .این افراد معموال بعد از بیدار
شدن از خواب ،رویایی را به یاد میآورند
که متناسب با حرکات فیزیکی مشاهدهشده
توسط اطرافیان است .این اختالل بسیار جدی
است و باید تحتدرمان قرار بگیرد .آمارها
نشان دادهاند درصد باالیی از این بیماران طی
 10سال آینده به پارکینسون یا بیماری لرزش
مبتال خواهند شد.
 :اضطراب و افسردگی چه تاثیری
بر خواب و رویا میگذارند؟
اختالالت اضطرابی ،تنشهای عصبی و
افسردگی معموال باعث کاهش میل به خواب،
اشتها و تمایالت جنسی میشوند ،اما این مساله
قطعی نیست و بعضیها در این شرایط با افزایش
اشتها و میل به خواب مواجه میشوند .این افراد
معموال نزدیک صبح از خواب بیدار میشوند
و با ولع بسیار به سمت یخچال میروند .با
ادامه پیدا کردن این وضعیت ،فرد دچار اضافه
وزن خواهد شد ،در حالی که همچنان از
کاهش میل جنسی رنج میبرد .این اختالالت
ممکن است عملکرد فرد را در محیط کار و
اجتماع هم تحتتاثیر قرار دهند .همچنین
میتوانند باعث افزایش رویاهای مرتبط یا
غیرمرتبط با زندگی روزانه شوند و فرد را
دچار آشفتگی و نگرانی کنند .افرادی که این
وضعیت را تجربه میکنند باید دنبال یافتن

عامل اضطراب یا افسردگی در زندگی خود
باشند و آن را برطرف کنند .همچنین میتوانند
تحتنظر پزشک از درمانهای رایج افسردگی
و اختالالت اضطرابی کمک بگیرند.
 :ریشه و عامل کابوسها یا
خوابهای آشفتهکننده چیست؟
بسیاری از کابوسها یا رویاهای آشفتهکننده
به دنبال بعضی بیماریهای زمینهای اتفاق
میافتند .برای مثال خیلی از افراد ،بهخصوص
کودکان در زمان تب ،دچار کابوس یا هذیان در
خواب میشوند .افراد سالمند نیز ممکن است
بر اثر کاهش مصرف مایعات و عدم هشدار
تشنگی دچار خوابآلودگی و کابوسهای
شبانه شوند .بیماریهایی مثل کمکاری و
پرکاری تیروئید ،بعضی بیماریهای داخلی،
مصرف وعدههای سنگین غذا قبل از خواب،
استرسهای روزانه ،افسردگی ،مصرف بعضی
داروها و رعایت نکردن اصول بهداشت خواب
نیز همگی میتوانند زمینهساز رویاهای آشفته
شوند .برای جلوگیری از مشاهده اینگونه
رویاها باید به درمان بیماریهای زمینهای
پرداخت و از عوامل استرسزا دوری کرد.
گوش کردن به موسیقی آرامبخش ،خواندن
کتابهای نویدبخش و مدیریت ذهن به سمت
افکار مثبت قبل از خواب از راهکارهای دیگر
برای پیشگیری از مشاهده رویاهای آشفتهکننده
هستند.
 :چه عواملی در سبکی خواب
دخیل هستند؟
یکی از مهمترین دالیل سبکی خواب و بیدار
شدنهای مکرر در افراد بالغ ،بهخصوص
سالمندان ،وقفه تنفسی یا آپنه انسدادی حین
خواب است .از دیگر دالیل سبکی خواب
میتوان به گرم بودن بیش از حد هوای اتاق
خواب ،پرصدا یا پرنور بودن محل خواب و
خوابیدن طوالنیمدت در طول روز اشاره کرد.

خواب بعد از ظهر یا ابتدای شب با کاهش تولید
نوعی پیامرسان عصبی در مغز به نام «آدنوزین»
باعث ایجاد اختالل در خواب شبانه میشود .در
حالت طبیعی ،میزان آدنوزین به موازات افزایش
مدت بیداری باال میرود .درواقع هرچقدر
بیداری طوالنیتر شود ،میزان آدنوزین و به
دنبال آن خوابآلودگی نیز افزایش مییابد.
حال اگر فرد در طول روز خواب طوالنیمدت
داشته باشد ،میزان آدنوزین مغزش کاهش
مییابد و هنگام خواب شبانه دچار افزایش
هوشیاری میشود .درنتیجه ممکن است با
کوچکترین صدا یا عامل محرک از خواب
بیدار شود و خواب باکیفیتی نداشته باشد.
عالوه براین ،خواب در طول روز هیچگاه
نمیتواند کیفیت خواب شب را داشته باشد
زیرا گروهی از هورمونها فقط در خواب
شبانه ترشح میشوند .با خواب در طول روز،
ریتم ترشح این هورمونها مختل خواهد شد
حتی اگر فرد از نظر کمی ،به اندازه کافی
خوابیده باشد.
 :وقفه تنفسی در خواب با چه عالئم
و عوارضی همراه است؟
افرادی که از وقفه تنفسی خواب رنج میبرند،
معموال خیلی سریع به خواب میروند و حتی
با صدای خروپف خود برای اطرافیان مزاحمت
ایجاد میکنند اما در عین حال بعد از بیدار شدن
از احساس خستگی و خواب ناکافی شکایت
دارند .اگرچه این افراد راحت به خواب میروند
اما به دلیل مشکل در تنفس ،خواب عمیق را
تجربه نمیکنند و مدام بیدار میشوند .علت
این موضوع ،شل شدن عضالت خلف زبان
و عضالت دیواره مجاری فوقانی تنفسی حین
خواب ،بهخصوص در حالت طاقباز است .در
این وضعیت ،مسیر عبور هوا حین خواب بسته
میشود و اکسیژنرسانی به مغز کاهش مییابد.
با پایین آمدن درصد اشباع اکسیژن شریانی ،مغز

به بدن فرمان بیداری میدهد .درنتیجه فرد قبل
از ورود به مرحله دوم یا سوم خواب عمیق،
بیدار میشود .بعد از این بیداری نیز مجدد
چرخه خواب را از ابتدا آغاز کرده و خواب و
بیداری را مدام تجربه میکند .تحقیقات اخیر
نشان دادهاند مرگومیر بر اثر سرطان در افرادی
که از مشکالت تنفسی ناشی از بینظمی خواب
رنج میبرند 4/8 ،درصد بیشتر از افراد فاقد
این بیماریهاست .طبق مطالعات انجامشده
روی حیوانات ،کاهش اکسیژنرسانی به بافت
مغز در آپنه تنفسی خواب باعث ایجاد التهاب
و رشد بیرویه عروق خونی و درنهایت رشد
بیرویه غدهها میشود.
باید توجه داشت بیدار شدنهای مداوم به
دنبال وقفه تنفسی مانند بیداری برای نوشیدن
آب یا اجابت مزاج نیست .افرادی که از این
مشکل رنج میبرند معموال روز بعد ،از خواب
پریدنهای خود را به یاد نمیآورند و فقط
احساس خستگی و کمخوابی دارند .این
بیداریها حتی ممکن است صدها بار طی
شب اتفاق بیفتند و چرخه طبیعی خواب را
مختل کنند .مبتالیان به وقفه خواب باید برای
رفع مشکل خود به پزشک فوقتخصص خواب
مراجعه کنند و تست خواب شبانگاهی انجام
دهند تا با تشخیص دقیق از درمان درست
برخوردار شوند.
:آیا پرشهای ناگهانی بدن در ابتدای
خواب نشانه وجود اختالل در سیستم عصبی
است؟
افراد بسیاری وجود دارند که به محض خوابیدن
صحنهای از سقوط را مشاهده میکنند و با
احساس افتادن ،دچار پرش ناگهانی بدن
میشوند .این حالت که توهم پیشخواب نام
دارد ،نوعی تصویرسازی ذهنی است و رویا
محسوب نمیشود .رویا دیدن بعد از گذشت
 3مرحله خواب عمیق و با ورود به خواب

رم اتفاق میافتد اما اینگونه تصویرسازیها در
ابتدای مراحل خواب رخ میدهند .علت این
وضعیت میتواند کمبود خواب یا اختالالتی
مثل نارکولپسی (حملههای خواب در ساعات
بیداری) باشد .افراد مبتال به این اختالالت با
گذشت کمتر از چند دقیقه از شروع خواب،
وارد مرحله رم میشوند و تصویرسازیهایی
تحتعنوان سقوط حین خواب یا سقوط
خوابگاهی را تجربه میکنند .این وضعیت
یک یافته طبیعی است و معموال جای نگرانی
ندارد.بعضیتحقیقاتنشاندادهانداسترسهای
روزانه و مصرف کافئین احتمال وقوع توهم
پیشخواب را افزایش میدهند.
الزم به ذکر است پرش ناگهانی بدون بیدار
شدن از خواب ،بهخصوص در کودکان و
نوجوانان غیرطبیعی است و باید توسط پزشک
بررسی شود .این وضعیت میتواند در انواعی
از تشنجهای حین خواب یا اختالالت خواب
ریشه داشته باشد .همچنین پرشهای ناگهانی
بعد از بیدار شدن از خواب ،بهخصوص در
ناحیه شانه و قسمتهای نزدیک به محور بدن
میتوانند نشاندهنده تشنج باشند .برای مثال
افرادی که صبحها با دست گرفتن وسایلی
مثل قاشق و چنگال آنها را بهطور غیرارادی
پرت میکنند ،باید حتما به پزشک مراجعه
کنند زیرا این تشنجها در بسیاری از موارد با
تشنجهای بزرگ همراه میشوند.
 :برای برخورداری از خواب کافی و
راحت چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
برای این منظور باید از اصول بهداشت خواب
پیروی کنید .تاریک بودن اتاق خواب ،عدم
تابش نور از بیرون به اتاق ،استفاده نکردن از
وسایل الکتریکی مثل تلویزیون و تلفنهمراه در
محل خواب ،خنک بودن اتاق خواب حتی در
زمستان (دما تا حداکثر  20درجه سانتیگراد)،
گرم نگه داشتن دست و پا ،دوش آب گرم قبل
از خواب و استفاده نکردن از وسایل کار در
اتاق خواب همگی از راهکارهایی هستند که
به خواب مناسب کمک میکنند .مصرف مواد
غذایی حاوی اسید آمینه تریپتوفان مثل شیر
گرم ،کره بادام زمینی ،پنیر ،ماست ،بستنی ،مرغ،
بوقلمون ،موز و سیب نیز با خواص آرامبخشی
خود شما را برای خواب راحت آماده میکنند.
برای مثال مصرف یک کاسه ماست همراه با شام
میتواند در این زمینه بسیار کمککننده باشد.
البته باید توجه داشت مصرف شام با فاصله
کم از زمان خواب ،میتواند باعث اختالل در
خواب شود .شام در حالت ایدهآل باید حدود
ساعت  6و  7عصر یا ابتدای شب با فاصله
 3تا  4ساعت از زمان خواب مصرف شود.
بعد از آن در صورت بروز گرسنگی میتوان
از یک میانوعده سبک قبل از خواب استفاده
کرد .غذاهای سنگین ،شیرین و پرادویه نیز در
وعده شام با افزایش ترشح اسید معده و ایجاد
ریفالکس ،در خواب اختالل ایجاد میکنند .از
دیگر دالیل بیخوابی میتوان به کمبود عناصری
مثل مس ،کلسیم ،آهن و روی در خون اشاره
کرد .افرادی که از مشکالت خواب رنج میبرند،
بهتر است تحتنظر پزشک از مکملهای غذایی
مانند مولتیویتامین و مکملهای آهن استفاده
کنند ،بهخصوص افرادی که دچار بیقراری
در خواب هستند.
 :آیا ورزش شبانه به خواب راحت
کمک میکند یا برعکس باعث بیخوابی
میشود؟
برخالف تصور افراد ،انجام ورزش با فاصله
کمتر از  4ساعت از زمان خواب با افزایش
حس نشاط و ترشح هورمونهای سروتونین
و کورتیزول در خون و سرکوب عملکرد
پیامرسانهای مربوط به خواب باعث ایجاد
اختالل در خواب شبانه میشود .درنتیجه این
تصور که ورزش شبانه با افزایش حس خستگی
به خواب کمک میکند ،کامال نادرست است.
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زایمانطیچهمراحلیاتفاقمیافتد؟

پلهپله تا مالقات با نوزاد
درد زایمان بیشتر ناشی از ترس
است و ترس مادر با آموزش دادن
فیزیولوژی تولیدمثل و آموختن
روشهای درست تنفس و آموزش
آرمیدگی در خالل فرایند زایمان رفع
میشود

یکی از نگرانیهای مهم
پرنیان
خانمهای باردار از همان
پناهی
روزهای ابتدای بارداری
نحوه زایمان است .این
ترس شاید باعث شود آنها زایمان سزارین
را بر طبیعی ترجیح دهند گرچه با پیشرفت
علم و تکنیکهای جراحی و مراقبتهای
بهداشتی مراقبتی خطر زایمان سزارین برای
مادر و نوزاد بسیار کاهش یافته ولی همچنان
از نظر علمی زایمان طبیعی بر زایمان سزارین
برتری دارد .اغلب خانمها همچنان دوست
دارند از طریق سزارین نوزاد خود را به دنیا
آورند .شاید بخشی از ترسشان ناشناختههای
روند وضع حمل است .در این مطلب سعی
میکنیم مراحل زایمان را به طور شفاف برای
شما عزیزانی که قرار است به زودی مادر
شوید ،توضیح دهیم.
اولین عالمت وضع حمل درد زایمان است.
انقباضهای رحمی که جنین را بیرون میآورد
معموال  266روز بعد از لقاح و بهصورت
سفت شدن خفیف رحم است .البته خانمها
ممکن است در طول بارداری هرازگاهی
انقباضات رحمی را حس کنند .انقباضات
رحمی واقعی که نشانه قریبالوقوع بودن
زایمان است ویژگیهای خاص خود را دارند.
حدود  2هفته قبل از زایمان تعادل میان سطح
هورمون استروژن و پروژسترون بههم میخورد.
هورمون پروژسترون باعث آرامش عضالت و
سفتبودندهانهرحممیشود،اماطیاین 2هفته
میزاناستروژنزیادمیشود.ظاهراعلتآنترشح
مادهای شیمیایی به نام «آزادکننده گنادوتروپین»
است .این هورمون میتواند در ماه پنجم بارداری
تولد زودرس و دیررس نوزاد را تعیین کند.
همچنین باعث تکامل ریه جنین میشود.

مراحل تولد نوزاد

به طور کلی فرایند زایمان طی  4مرحله اتفاق
میافتد
مرحله اول :این مرحله طوالنیترین مرحله
زایمان است و حدود  12ساعت طول
میکشد .در این مرحله انقباضهای رحمی
بهتدریج شدیدتر و فواصل آن کمتر میشود.
این انقباضات هستند که باعث گشاد شدن
دهانه رحم و عبور سر نوزاد از آن میشوند،
اما این انقباضات با انقباضاتی که مادر در
طول بارداری حس میکند ،متفاوت هستند.
انقباضات خفیف در طول بارداری «براکستون
هیکس» نام دارند .این انقباضات شدیدتر
نمیشوند و فواصل آنها نامنظم است و به
هیچوجه کمتر نمیشود .انقباضات دردناک
نیستند .بنابراین با این توضیح مادر میتواند
تا حدودی انقباضات کاذب را از انقباضات
واقعی تشخیص دهد.
مرحله دوم :معموال  1/5ساعت طول میکشد.
در این مرحله سر جنین از گردن رحم عبور
میکند .در صورتی که این مرحله بیشتر از
 2ساعت طول بکشد ،ممکن است ابزارهای

وارد شود ،با منقبض کردن بدن ،کشیدن سر
و عقب کشیدن بازوها واکنش نشان میدهد.

کمکی مانند فورسپس یا واکیوم(مکش) برای
خارج کردن سرجنین الزم باشد .در پایان
این مرحله کودک متولد میشود اما هنوز به
وسیله بند ناف به مادر متصل است
مرحله سوم :حدود  5تا  30دقیقه طول میکشد.
در این مرحله جفت و بند ناف خارج میشود.
مرحله چهارم :به  2ساعت بعد از زایمان گفته
میشود که مادر باید در تخت خود استراحت
کند .در این مرحله مادر معموال باید در اتاق
زایمان بماند و از نظر عالئم حیاتی و مقدار
خونریزی تحت نظر گرفته شود .اگر مشکلی
وجود نداشته باشد ،به بخش منتقل میشود.
زایمان طبیعی در مقابل زایمان سزارین
زایمان سزارین زایمانی است که در آن جراح
از طریق برشی روی شکم و برش روی رحم
نوزاد را خارج میکند .زایمان سزارین ابتدا
به این دلیل ابداع شد تا بتوان جان مادران و
جنینهایی که در معرض خطر هستند ،نجات
داد ولی بعدها این روش به یک راه آسانکننده
زایمان تبدیل شد و برای مادر و جنینی که هیچ
مشکلی ندارند هم استفاده میشود .مشکالتی
که جان مادر و جنین را تهدید میکند شامل
خونریزیهای داخل رحمی مانند خونریزی
ناشی از کنده شدن زودرس جفت یا جفت
سرراهی است .در این مواقع اکسیژنرسانی به
جنین از راه جفت با مشکل مواجه میشود و
احتمال مرگ جنین یا نقص عضو وجود دارد.
گاهی نیز موقعیت جنین در رحم بهگونهای
است که امکان زایمان طبیعی وجود ندارد،
مثال جنین بیش از حد بزرگ است یا در حالت
بریچ یعنی با پا قرار دارد و...

زایمان با استفاده از دارو

اواسط قرن نوزدهم ،ویکتوریا ،ملکه انگلستان
هشتمین فرزند خود را با مسکن تزریقی به
دنیا آورد .امروزه بیهوشی عمومی که منجر به
بیهوشی کامل مادر میشود به ندرت و در شرایط
خاص انجام میشود .بهترین روش بیحسی
برای زایمان از نوع سزارین بیحسی موضعی
است .در این وضعیت مادر میتوان شاهد
فرایند زایمان باشد و بالفاصله کودک خود
را بغل بگیرد .بیحسی موضعی ،گذرگاههای
عصبی منتقلکننده حسی درد به مغز را مسدود
میکند .البته داروهای بیهوشی باید با احتیاط
مصرف شوند چون از جفت عبور میکنند و
وارد بدن جنین میشوند ،اما روش دیگری
هم وجود دارد تا بتوان به وسیله آن مصرف
دارو را به حداقل رساند.
این روش حضور فعال همسر یا خانواده خانم
باردار است .در کشورهای غربی معموال همسر
و سایر کودکان تا قبل از تولد نوزاد مادر را
همراهی میکنند و کنار او حضور دارند .در
سال  1914میالدی پزشک انگلیسی به نام دکتر
گرانتلی دیک گفت«:درد زایمان بیشتر ناشی
از ترس است و ترس مادر با آموزش دادن
فیزیولوژی تولیدمثل و آموختن روشهای
درست تنفس و آموزش آرمیدگی در خالل
فرایند زایمان رفع میشود .این روش «زایمان
با آمادگی قبلی» نام دارد و خانمها در اغلب
کشورها در طول دوره بارداری این آموزشها
را میبینند.
به گفته محققان ،استفاده از دارو مادر را از
تجربه نیروبخش دگرگونکننده محروم میکند.

مراحل رشد پیش از تولد جنین

 1ماهگی :در اولین ماه بارداری رشد رویان
بیش از مراحل دیگر بارداری است .حجم
رویان به  10هزار برابر خود میرسد .در پایان
ماه اول بارداری طول رویان  1/25سانتیمتر
است .خون در سیاهرگها و سرخرگها جریان
دارد .قلب تشکیل شده و بسیار کوچک است
و حدود  65بار در دقیقه میتپد .بهتدریج
مغز ،کلیهها ،کبد و مجاری گوارشی شکل
میگیرد .بند ناف که مسیر حیاتی است کار
خود را آغاز میکند .شکافی روی سر جنین
وجود دارد که سرانجام به چشم ،گوش ،دهان
و بینی تبدیل میشود .در این زمان جنسیت
رویان هنوز مشخص نیست.
 7هفتگی :در پایان دومین ماه این موجود
کمتر از  2/5سانتیمتر و کمتر از  10گرم وزن
دارد .سر نیمی از طول بدن را تشکیل میدهد.
اندامهای صورت شکل گرفتهاند و به وضوح
قابلمشاهده هستند .کف دستها و انگشتان،
انگشتان شست و زانوها ،قوزک پا و پنجههای
پا تشکیل شدهاند .پوست بهصورت الیه بسیار
نازکی است و اجزای درونی تا حدودی از
پوست قابلمشاهدهاند .سلولهای استخوانی
حدود  8هفتگی پدیدار میشوند .پیامهای
مغز ،هماهنگی اندامها را کنترل میکنند .کمکم
اندامهای جنسی هم شکل میگیرند و ضربان
قلب ثابت میشود .معده ،شیرههای گوارشی
و کبد سلولهای خونی تولید میکند .کلیهها
اسیداوریک دفع میکنند .پوست جنین حساس
میشود .اگر به جنین  8هفتهای سقطشده ضربه

 3ماهگی :در پایان ماه سوم ،وزن جنین حدود
 30گرم و طول آن  7/5سانتیمتر است .در این
هنگام انگشتان دست و پا دارای ناخن است.
لب و یک برجستگی در وسط صورت که
همان بینی است تشکیل میشود .پلک چشمها
بسته است .سر همچنان بزرگ است ولی بدن
افزایش طولی بیشتری پیدا کرده و نسبت سر
به بدن  1به  3است .پیشانی و چشمها برجسته
هستند و جنسیت به راحتی قابلتشخیص
است .تنفس شروع شده و جنین میتواند
مایع آمنیوتیک ببلعد و سپس از ریه خارج
کند .در این سن جنین گاهی ادرار میکند.
مهرهها به صورت غضروف هستند .پاها ،ساق،
انگشتان دست و سر تکان میخورد .این تکانهها
هنوز برای مادر محسوس نیست .دهان باز و
بسته میشود و عمل بلع انجام میگیرد .جنین
حرکات رفلکسی دارد ،مثال اگر به چشم او
ضربه وارد شود ،پلک را جمع میکند و اگر
به کف دست ضربه وارد شود ،مشت خود
را میبندد .اگر به لب جنین ضربه وارد شود
به مکیدن میپردازد و ....همه این بازتابها
هنگام تولد وجود دارند ولی در ماه اول تولد
از بین میروند.
 4ماهگی :طول و حجم بدن افزایش مییابد
و نسبت سر به بدن  1به  4میشود .این
نسبت تا هنگام تولد حفظ خواهدشد .وزن
حدود  180گرم ،قد  20تا  25سانتیمتر و
بند ناف به درازای جنین است .مادر در این
زمان میتواند حرکات جنین خود را کامال
احساس کند .فعالیتهای بازتابی با افزایش
رشد و تحول ماهیچهها بیشتر میشوند.
 5ماهگی :جنین حدود  350تا  450گرم وزن
و  30سانتیمتر قد دارد .سکسکه ،کشش بدن،
جنبیدن و ...آغاز میشود .صدای قلب جنین با
گذاشتن گوشی از روی شکم شنیده میشود.
دستگاه تنفس کامل نشده و اگر جنین با این
ریه متولد شود قادر به ادامه حیات در محیط
خارج از رحم نخواهد بود .موی زبر در ناحیه
مژهها و ابروها دیده میشود .موهای سر بسیار
نرم است .موهایی روی بدن به نام «التوگو»
وجود دارد که جنین را گرم نگه میدارد.
 6ماهگی :سرعت رشد جنین کاهش مییابد.
جنین در پایان ماه ششم  35سانتیمتر طول و

حدود  57گرم وزن دارد .زیر پوست الیههای
چربی تشکیل شده است .چشمها کامل شده و
بازوبسته میشوند .جنین میشنود و پنجههایش
را با قدرت فشار میدهد ،اما در این سن از
بارداری اگر جنین متولد شود هنوز به دلیل
نارس بودن ریهها نمیتواند به خوبی نفس
بکشد،گرچهروشهاییوجودداردکهپزشکان
با استفاده از آن سعی میکنند ریه جنینهایی
که در معرض زایمان زودرس قرار دارند
رسیده کرده و جنین را برای محیط بیرون از
رحم آماده کنند.
 7ماهگی :جنین در پایان  7ماهگی حدود 40
سانتیمتر طول و  1/5تا  2/5کیلوگرم وزن
دارد .الگوهای بازتابی تکامل یافتهاند .نفس
میکشد ،میبلعد ،شست خود را میمکد و
اگر متولد شود میتواند گریه کند .الناگو یا
موهای ریز بدن ممکن است از بین برود.
البته بعضی از نوزادان با همین موها متولد
میشوند .احتمال زنده ماندن این نوزادان در
محیط خارج رحم بیشتر است .البته چنین
نوزادانی باید تحت مراقبتهای پزشکی باشند
تا وزنشان به  2/5کیلوگرم برسد.
 8ماهگی :جنین  8ماهه  45تا  50سانتیمتر قد
و  2/5تا  3/5کیلوگرم وزن دارد .او بزرگ شده
و فضای کیسه آمنیوتیک بهتدریج کوچکتر
میشود و امکان حرکات جنین کمتر خواهدشد.
در این ماه از بارداری چربی زیادی زیر پوست
جنین وجود دارد.
 9ماهگی :وزن جنین ممکن است تا 3750
گرم باال برود که وزن طبیعی محسوب میشود
(همه جنینهای  9ماهه چنین وزنی ندارند.
وزن جنین به عوامل مختلفی بستگی دارد)
جنینهای مذکر معموال قد بلندتری نسبت به
جنینهای مونث دارند .اندامها عملکردهای
کاملتر و پیچیدهتری پیدا کردهاند .ضربان
قلب حدود  120تا  160در دقیقه است .رنگ
پوست جنین دیگر سرخ نیست و طبیعیتر به
نظر میرسد .اغلب نوزادانی که متولد میشوند
بدنی چرب دارند .این چربی همان «ورنیکس
کازوئوز» است که باعث گرم نگه داشتن جنین
داخل رحم میشود .این ماده روغنی نقش
محافظتی دارد .اغلب جنینها حول و حوش
 266روز داخل رحم بودهاند .البته با محاسبه
سن بارداری یعنی اولین روز آخرین عادت
ماهانه مادر این زمان معموال  280روز تخمین
زده میشود.
توجه :توصیفهای ارائهشده تقریبی هستند.
جنین به وسیله بند ناف به جفت متصل است
و جفت نیز داخل رحم النهگزینی کرده و از
مادر تغذیه میکند و مواد غذایی را از طریق
بندناف به جنین میرساند .تغذیه و حمایت از
جنین به وسیله این دو عضو حیانی و کیسه و
مایع آمنیوتیک است .اختالل در هر یک از این
اجزا بر سالمت جنین تاثیر منفی میگذارد.
منبع :دایان ای-پاپالیا

حتما و حداقل 6ماه به فرزندتان شیر بدهید!

منبعsciencedaily :

منبع :هفتهنامه سالمت

نتایج پژوهشها در یک دوره  30ساله نشان
ترجمه:
ميدهد زناني که به مدت  6ماه یا بیشتر به
سید محمد
کودکان خود شیر ميدهند به احتمال کمتري
فکورپور
به بیماري دیابت دچار ميشوند.
نتایج پژوهشهاي طوالنيمدت در موسسه «کایسر پرمننت» در
آمریکا نشان ميدهد شیردهي مادران به کودکان به مدت  6ماه
یا بیشتر ،احتمال ابتالي آنها را به دیابت نوع 2در دوران زایایي
(پیش از یائسگي) تقریبا به نصف کاهش ميدهد.
دکتر «اریکا پي گاندرسون» پژوهشگر ارشد و عضو بخش
پژوهشهاي موسسه «کایسر پرمننت» در اینباره گفت« :ما در
جریان تحقیقات گسترده و طوالنيمدت خود به رابطه میانمدت
زمان شیردهي مادران به نوزادان و کاهش احتمال ابتالي آنها به
بیماري دیابت پي بردهایم .نتیجه این تحقیقات ،با مدنظر قرار
دادن سایر عوامل ایجاد خطر ابتال به بیماري دیابت در مادران،
به دست آمده است».
براساس این نتایج ،احتمال ابتال به بیماري دیابت نوع 2زناني که
به همه کودکان خود به مدت  6ماه یا بیشتر شیر ميدهند ،در
مقایسه با مادراني که اصال به نوزادان خود شیر نميدهند47 ،
درصد کمتر است .همچنین این نتایج نشان ميدهد احتمال ابتال
به بیماري دیابت در مادراني که به کودکان خود به مدت کمتر از
 6ماه شیر دادهاند 25 ،درصد کاهش ميیابد.
دکتر گاندرسون و همکاران وي در این تحقیقات جامع ،دادههاي
جمعآوريشده طي مدت  30سال برنامه پژوهشي موسوم به «احتمال
ابتالي جوانان به بیماريهاي شریاني» را بررسي کردند .این برنامه
پژوهشي ،یک برنامه ملي است که بهوسیله چند مرکز مختلف اجرا

شده و موضوع آن ،سنجش و بررسي عوامل
ابتال به بیماريهاي قلبي -عروقي است .این
برنامه ابتدا در سال  1985میالدی آغاز
شد و در سال نخست ،نزدیک به 5
هزار فرد بالغ بین  18تا  30سال
در آن مشارکت کردند .بیش از
هزار تن از اعضاي موسسه «کایسر
پرمننت» در کالیفرنیاي شمالي در
این برنامه شرکت داشتند.
یافتههاي این پژوهش ،شواهدي
جدید و حاکي از آن است که شیر
دادن مادر به کودک ،بر حفظ سالمت
مادر و کودک تاثیر دارد .از جمله این
تاثیرات ميتوان به کاهش احتمال
ابتالي مادران به سرطان پستان
و سرطان تخمدان اشاره کرد.
این یافتهها همچنین مهر
تاییدي بر یافتههاي حاصل از
طرح مطالعه «زنان ،شیردهي
به نوزادن و دیابت نوع2
پس از ابتال به دیابت دوران
بارداري ( »)GDMاست
که توسط «موسسه ملي
سالمت» انجام شد .در
این پژوهش ،زناني

که به دیابت دوران بارداري مبتال شده بودند بهطور مستمر از
لحاظ تغییرات بیوشیمیایي و ابتال به دیابت تحتنظر قرار داشتند.
این نظارتها از اندکي پس از زایمان شروع ميشود و تا چند
سال بعد ادامه دارد.
نتایج این پژوهشها همچنین نشان داد مزایاي طوالنيمدت
شیردهي مادران به نوزادان درمورد کاهش خطر ابتال
به بیماري دیابت ،در زنان سیاهپوست و زنان سفید
پوست مشابه یکدیگر است .به عالوه این موضوع
در زناني که به دیابت دوران بارداري مبتال ميشوند
مشابه زناني است که به این بیماري مبتال نميشوند.
بر اساس این پژوهش ،در مدت  30ساله تحقیقات
انجامگرفته ،احتمال ابتالي زنان سیاهپوست
به بیماري دیابت  3برابر بیشتر از این
احتمال در زنان سفیدپوست است .این
نتیجه ،همسو با نتایج سایر تحقیقاتي
است که از این افزایش احتمال
حکایت دارد.
همچنین در این برنامه

پژوهشي ،نسبت زنان سیاهپوستي که به کودکان خود شیر ميدادند،
کمتر از زنان سفیدپوست بود.
دکتر گاندرسون در این باره اعالم کرد« :احتمال ابتال به دیابت
در زنان مورد مطالعه ،بهطور مستمر و متناسب با افزایش دوران
شیردهي مادران به کودکان ،کاهش پیدا ميکند و این موضوع
به نژاد ،ابتال به دیابت دوران بارداري ،رفتارهاي مرتبط با شیوه
زندگي ،اندازه و وزن بدن و سایر عوامل خطرساز متابولیک که
پیش از بارداري مادران مورد سنجش قرار گرفته ،ارتباطي ندارد.
این بدان معناست که احتماال سازوکار موثر در این موضوع ،یک
سازوکار زیستي (بیولوژیک) است».
چند سازوکار محتمل وجود دارد که باعث میشود شیردهي مادران
به کودکان ،این تاثیرات مفید و محافظتکننده را براي مادران در
پي داشته باشد؛ از جمله تاثیر هورمونهاي مرتبط با شیردهي بر
سلولهاي لوزالمعده که سطح انسولین را در خون کنترل ميکنند
و بدین ترتیب ،بر میزان قندخون تاثیر ميگذارند.
با توجه به شواهد قاطعي که همگي از تاثیرات مثبت شیردهي هم
براي مادران و هم براي کودکان حکایت دارد ،موسسه «کایسر
پرمننت» حمایتهاي گستردهاي را از مادراني به عمل ميآورد که
تصمیم ميگیرند خودشان به کودکانشان شیر بدهند.
به گفته دکتر گاندرسون ،وي و همکارانش در جریان این پژوهش
توانستند مواردي از قبیل مشکالت متابولیک پیش از بارداري –از
جمله چاقي و میزان قندخون و انسولین ناشتا ،رفتارهاي مرتبط با
شیوه زندگي و سابقه ابتال به بیماري دیابت در سایر اعضاي خانواده
را در خصوص زنان شرکتکننده در پژوهش به ثبت برسانند.
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کبد چرب چیست و چگونه درمان میشود؟

راهکارهای درمانیکبـد چـرب

چـاقـی عـامـل عـود مجـدد
سرطـان پـروستـات
یک مطالعه جدید نشان می دهد چاقی و سایر مشکالت سالمت
احتمال بازگشت سرطان را بعد از برداشتن پروستات افزایش می دهد.
دکتر آرش سمیعی سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان اورولوژی
پیتزبرگپنسیلوانیادراینبارهمیگوید«:سرطانپروستاتشایعترین
نوع سرطان در مردان است و در بالغ بر  ۳۰درصد بیماران بعد از
برداشتن پروستات ،مجددا سرطان بازمی گردد».
تیم تحقیق داده های  ۱۱۰۰بیمار مبتال به سرطان پروستات را بین
سال های  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۳که پروستات شان برداشته شده بود ،بررسی
کردند .میانگین سنی افراد در زمان تشخیص بیماری  ۶۰سال بود.
طبق بررسی ها ۳۴ ،درصد افراد چاق و  ۱۹درصد مبتال به
سندروم متابولیک بودند؛ سندروم متابولیک گروهی از فاکتورهای
پرخطر است که موجب افزایش احتمال ابتال به بیماری قلبی ،سکته
و دیابت می شوند.
مشخصات سندروم متابولیک شامل قندخون باال ،چاقی ،میزان
غیرعادی کلسترول یا تری گلیسیرید و فشارخون باال است.
بیماران این مطالعه به مدت میانگین  ۴سال تحت نظر بودند .به گفته
محققان ،سرطان پروستات در بیش از  ۳۲درصد افراد چاق بازگشت
درحالیکه تنها در  ۱۷درصد افراد غیرچاق این سرطان مجددا عود کرد.
همچنین طبق نتایج این مطالعه ،بیماران مبتال به سندروم متابولیک
بیش از  ۴برابر افراد فاقد این سندروم در معرض ریسک باال بازگشت
سرطان پروستات بودند.
سمیعیدرادامهتاکیدمیکند«:بیمارانمبتالبهسرطانپروستاتکه
چاقبودهیامبتالبهسندروممتابولیکهستندوتحتجراحیبرداشتن
پروستات قرار گرفته اند ،در معرض ریسک باال عود مجدد بیماری
شان هستند ،و باید بیشتر بر درمان های بعدی شان تمرکز نمایند».
HealthDay

متاسفانه کم تحرکی ،مصرف بیش از پیش
غذاهای پر کالری و چرب عموم ًا ناسالم و
همچنین الگوهای اشتباه تغذیهای ،میزان
شیوع چاقی را با رشد چشمگیری مواجه
کرده است ،به گونهای که هم اکنون به علت
این الگوهای نادرست غذایی بالغ بر 30
درصد افراد به کبد چرب مبتال هستند که در
بسیاری از موارد از عارضه خودشان اطالعی
ندارند.

عوامل ابتال به کبد چرب
جالب است بدانید عواملی چون کاهش
ناگهانی وزن ،سوءتغذیه و تغذیه وریدی
ممکن است باعث تغییر متابولیسم بدن و
ابتال به این بیماری شوند .حتی انجام بعضی
جراحیهای شکم ازجمله برداشتن کیسه
صفرا ،قسمتی از روده یا معده ،جراحی
لوزالمعده و مصرف بعضی داروهای
خاص ازجمله هورمون استروژن و کورتونها نیز از علل
زمینهساز کبد چرب محسوب میشود.
کبد چرب غیر الکلی
همانگونه که از نام آن پیدا است چربیهای کبدی
توسط مصرف الکل تشدید شده و سبب بروز بیماریهای
مختلف میگردنند .اما در مورد دوم دلیل بروز بیماری کبد
چرب موارد دیگری همچون رژیم غذایی نامناسب،
مصرف داروهای شیمیایی و کمبود فعالیت بدنی میباشد.
پرهیزهای افراد مبتال به کبد چرب:
استرس
آب بین غذا
آب یخ
روغنهای مایع و جامد کارخانهای
فست فودها (سوسیس ،کالباس و)...
گوشت گاو و گوساله
مواد غذایی کارخانهای ،خوراکیهایی مانند چیپس

تــازهها

سـوءتغـذیـه عـامـل بـروز
نـاشنـوایی درکـودکـان
محققان دریافتند کودکان دچار سوءتغذیه در سالهای پیش دبستانی
بسیار در معرض ابتال به اختالل شنوایی در سنین باالتر قرار دارند.
به گفته محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا ،ناشنوایی چهارمین
عامل معلولیت در دنیا است و حدود  ۸۰درصد افراد دچار این
معلولیت در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی میکنند.
در این مطالعه ،محققان رابطه بین شنوایی بیش از  ۲۲۰۰فرد بزرگسال
جوان را با وضعیت تغذیهشان در کودکی تا اوایل  ۱۶سالگی بررسی
کردند .نتایج تستهای شنوایی نشان میدهد که افراد بزرگسال جوان
که در دوره کودکی رشد نامناسبی داشتند حدود دو برابر بیشتر با عالئم
ناشنوایی مواجه میشوند .رشد کم در دوره کودکی یک مشکل مزمن
سوءتغذیه است که غالب ًا قبل از تولد شروع میشود؛ زمان قبل تولد
زمانیحیاتیبرایرشدعملکردشنواییاست.کیتوست،سرپرست
تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :تأخیر در رشد گوش داخلی ناشی از
سوءتغذیه ،بخصوص در دوره جنینی ،در افزایش ریسک ناشنوایی
نقش دارد ».شرکت کنندگانی که در کودکی بیش از اندازه الغر بودند
هم دو برابر بیشتر در معرض ریسک باال ناشنوایی قرار داشتند.
سوءتغذیهحادآسیبپذیریکودکانرادرمعرضانواععفونتها،
از جمله گوش،
افزایش میدهد.
عفونتهای مکرر
میتواند
گوش
منجر به ناشنوایی
شود.
HealthDay

و آفریقایی است .این گیاه مصرف غذایی دارد
و در طب سنتی دارای سابقه طوالنی در درمان
اختالالت کبدی و صفراست .تحقیقات نشان
داده عصاره برگ گیاه دارای اثر آنتیاکسیدانی
و محرک سلولهای کبدی است.

و پفک و...
اسانسهای شیمیایی
قند و شکر
خوراکیهای کافئیندار
چربیهای ترانس باال مانند :جگر ،تهدیگ ،خامه،
سرشیر ،کله پاچه و ...
تخم مرغ مگر با مصلحش که پیاز است مصرف شود( .با
پیاز هم در هفته بیش از دو بار میل نشود)

برای دریافت دارو و توصیه در مورد کنترل و مدیریت
سایر بیماریها و مشکالت که منجر به کبد چرب
میشوند ،باید به پزشک مراجعه نمود
کبد چرب در واقع یکی از تظاهرات سندروم متابولیک
است و در افراد چاق یا دیابتی زیاد دیده میشود .درمان
دارویی برای کبد چرب وجود ندارد ولی تغییر در روش
زندگی مثل عوض کردن رژیم غذایی یا ورزش کردن و
کاهش وزن میتواند به بهبود آن کمک کند.

درمان کبد چرب به طور قطعی درمان میشود؟
درحال حاضر درمان خاصی برای کبدچرب وجود
ندارد .برای درمان کبد چرب میبایست سایر مشکالت از
جملهدیابتویاکلسترولدرمانگردد.درمانهایمعمول
این بیماری شامل موارد زیر است:
ترک مصرف الکل
مدیریت کلسترول
کاهش وزن
کنترل قندخون

درمان کبد چرب با بادام زمینی
 ۸۵درصد چربی موجود در بادام زمینی ،چربی غیر
اشباع (خوب) است که  50درصد آن چربیهای غیراشباع
مونو و  35درصد چربیهای غیراشباع پلی است .این
چربیها کلسترول خون را پائین میآورند و از این طریق،
عالوه بر سالمت قلب برای درمان کبد چرب مؤثرند.
درمان کبد چرب با کنگر فرنگی
کنگرفرنگی یک گیاه بومی مناطق مدیترانهای ،اروپایی

درمان کبد چرب با زردچوبه
باتوجه به این که زرد چوبه یکی از بهترین
منابع آنتی اکسیدانی است ،به عنوان درمانی
قوی برای از بین بزدن کبد چرب و همچنین
پیشگیری از وقوع آن است .زردچوبه توان
هضم چربی بدن را باال برده که از انباشته شدن
آن در کبد جلوگیری مینماید .ربع یک قاشق
چایخوری زردچوبه را به همراه  ۲-۱لیوان آب
بجوشانید و روزانه مصرف کنید .میتوانید
 ۲/۱قاشق چایخوری زردچوبه را با یک لیوان
شیرگرممخلوطکردهوروزانهبنوشید.همانند
چای سبز ،عصارهی زرد چوبه نیز در قالب
کپسولهایی در بازار به فروش میرسند که قبل از مصرف
باید با پزشک خود مشورت کنید.
پیشگیری از ابتال به کبد چرب
توجه و رعایت نکات زیر به پیشگیری از ابتال به کبد
چرب کمک میکند:
انتخاب سبک زندگی سالم
مصرف نکردن مشروبات الکلی
پیگیری یک برنامه تدریجی و مستمر کاهش وزن در
صورت لزوم
به حداقل رساندن مصرف شکر ،کاهش مصرف
غذاهای سرخ کردنی
رعایت رژیم غذایی متعادل سرشار از فیبر و دارای
چربیهای اشباع شده کمتر
گنجاندنورزشهاییمانندپیادهروی،شناونرمشهای
کششی در برنامه روزانه (حداقل چهار روز در هفته)

روشهای صحیـح خوابیـدن برایکـاهـشکمـردرد
کمردرد عارضه آزاردهندهای است که نه تنها بر زندگی
روزانه فرد تاثیر میگذارد بلکه فرآیند خواب را نیز دچار
مشکل میکند.
خوابیدن در حالتهای ناصحیح میتواند موجب
کمردرد یا تشدید آن شود .وضعیت بدن در هنگام خواب
اگر صحیح نباشد میتواند علت نهفته بروز درد کمر باشد
زیرا برخی از حاالت خوابیدن به گردن ،کمر و باسن فشار
غیرضروری را وارد میکند.
کارشناسان توصیه میکنند افراد هنگام خوابیدن انحنای
طبیعی ستون فقرات را حفظ کنند و به همین دلیل الزم است
سر ،شانهها و باسن در یک راستا قرار گیرند و کمر نیز در
وضعیت درستی باشدد .بهترین حالت برای جلوگیری از
وارد شدن فشار مضاعف بر کمر خوابیدن به پشت یا به
اصطالح خودمان طاقباز است.
با این حال برخی افراد از خوابیدن در حالت طاقباز
احساس راحتی ندارند و برخی از آنان در این حالت دچار
خر و پف میشوند.
معموال افراد به شکلهای مختلفی میخوابند و به همین
دلیلکارشناسانچندینگزین هراپیشنهادمیکنندتاهرفردی
متناسب با نیاز خود یکی آنها را انتخاب کرده ،خواب
بهتری داشته باشد و همچنین دچار درد کمر نشود:
 -۱خوابیدن طاقباز (روی کمر) و قرار دادن بالش
زیر زانوها
این شکل خوابیدن بهترین حالت برای حفظ سالمت
کمر به حساب میآید .در این حالت وزن بدن به شکلی
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توزیعمیشودکهفشاررابهحداقلمیرساندوباعثمیشود
سر ،گردن و ستون فقرات در یک راستا قرار گیرند .همچنین
قرار دادن یک بالش کوچک زیر زانوها به حفظ شکل انحنای
طبیعی ستون فقرات کمک میکند.
 -۲خوابیدن به پهلو و قرار دادن بالش بین زانوها
اگرچه خوابیدن به این شکل شناخته شدهترین و
راحتترین حالت خوابیدن است اما باعث میشود ستون
فقرات از حالت خود خارج شود و به قسمت پایین کمر فشار
وارد میکند .هر چند میتوان هنگام خوابیدن به پهلو بالش
سفتی را بین زانوها قرار داد تا این مشکل رفع شود.
 -۳خوابیدن به شکل جنینی
برای مبتالیان به بیرون زدگی دیسک کمر خوابیدن به
شکل جنین تسکین دهنده است زیرا خوابیدن به پهلو و خم
کردن زانوها به سمت قفسه سینه ،خمیدگی ستون فقرات
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را کم میکند.
 -۴خوابیدن روی شکم و قرار دادن بالش نازک زیر شکم
خوابیدن روی شکم بدترین شکل به حساب میآید .هر
چند در افرادی که با دیگر حالتهای خوابیدن مشکل دارند
قرار دادن یک بالش زیر شکم میتواند کمک کننده باشد.
 -۵خوابیدن روی شکم و قرار دادن پیشانی روی بالش
از دالیل دیگری که باعث میشود خوابیدن روی شکم
ضرر داشته باشد این است که در این حالت معموال سر به
یک سمت میچرخد و در این حالت به ستون فقرات ،گردن،
شانهها و کمر فشار مضاعفی وارد میشود .برای جلوگیری
از این مشکل میتوانید یک بالش کوچک یا حولهای را زیر
پیشانی قرار دهید تا هم از این فشارها کاسته شده و هم با ایجاد
فضای کوچکی مقابل صورت دچار مشکل تنفسی نشوید.
MNT

علی احمدی
WebMD

خبــر

تولیـد بـافـت فعـال
کلیـه انسـان درون
یک ارگـانیـسم زنـده
محققان دانشگاه منچستر برای اولین بار
توانستندباموفقیتبافتکلیهانسانرادرون
یک ارگانیسم زنده تولید کنند .این بافت به
خوبی کار میکند و قادر است ادرار تولید
کند .در این تحقیقات بخش گلومرول کلیه
با استفاده از سلولهای بنیادی جنین انسان
درون ظرفهای پالستیکی و در مجاورت
یک ماده مغذی موسوم به nutrient
 brothکشت داده شد .درون این ظرفها
یک ماده ژلمانند ریخته شد که عملکردی
شبیه بافت پیوند دهنده طبیعی دارد .سپس
مقداری از این ماده به زیر پوست موشها
تزریق شد .آزمایش این بافت پس از سه
ماه نشان داد که در زیر پوست موشها
ساختارهای میکروسکوپی کلیه موسوم به
نفرون تشکیل شدهاند .این بافت جدید
دربرگیرنده بخش عمده اجزایی بود که
در نفرون انسان وجود دارد .همچنین
مویرگهای انسان نیز درون بدن موش
رشد کردند تا خون موردنیاز بافت کلیه
را تأمین کنند.
ScienceDaily
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تــازههـا

تجدید
واقعی و
تعطیالت
ازیک
داشتن
بهتر است با  8راه
قواجوش شویم
آمدن
وجود
مانع به
پوست
برایمداوم
مراقبت

بهترین راهکارها برای ازبین بردن جای جوش

چه کسانی جای جوش دارند؟
چگونگی و دلیل بهوجود آمدن جای
جوش صورت کام ً
ال مشخص نیست .از
آنجایی که جای جوش در هر فرد متفاوت
با دیگری است ،احتمال داده میشود که
برخی بیشتر در معرض این آسیب پوستی
باشند .در میان افرادی که بیشتر با مشکل
رفع جوش و رفع جای جوش مواجه
میشوند ،غالب ًا عامل ژنتیکی نیز یافت
میشود و هم شدت و هم نوع جای جوش
میتواند ارثی باشد.طول عمر جای جوش
گاهی بسیار طوالنی است ،بعضی از جای
جوشها در مدت وجودشان تنها اندکی
تغییر میکنند ،حال آن که تعدادی نیز به
مرور محو میشوند .شکی نیست که جای جوش بیشتر
روی پوست افرادی دیده میشود که شدیدترین نوع
جوش و ضایعه پوستی ،برای مثال ضایعههای عمیق
ندولر ،را تجربه میکنند.
پیشگیری کنید
چون اطالعات اندکی در مورد دلیل مستعدتر بودن
برخی افراد در برابر جای جوش در دست است ،بهترین
روش رفع جای جوش صورت این است که با مراقبت
مداوم از پوست مانع بهوجود آمدن جوش شد .نکته
مهم این است که ،درمان جوش به محض رویت باید
با مراقبت از پوست انجام پذیرد .بااین حال اگر این
اقدامها جواب ندهد و جوشها پابرجا بمانند ،باید
به نحو مناسبی آنها را مدیریت کرد و از فشار دادن یا
ترکاندن آنها خودداری کرد .دستکاری پوست ،فشار

خبــر

میگـرن خطـر
بیمـاریهای قلبـی را
افـزایـش میدهـد
افرادی با سابقه ابتال به میگرن بیشتر احتمال
دارد دچار مشکالت قلبی شوند و بروز این
بیماریها همچون حمله قلبی ،سکته مغزی و
ضربان نامرتب قلب در آنان بیشتر است .اکنون
شواهد موجود حاکی از آن است که میگرن
از عوامل خطر در بیشتر بیماریهای قلبی –
عروقی در زنان و مردان است .در این مطالعه
متخصصان دانمارکی به بررسی اطالعات ۵۱
هزار بیمار مبتال به میگرن و  ۵۱۰هزار نفر دیگر
که میگرن نداشتند پرداختند .در گروه مبتالیان
به میگرن بیشتر بیماران زن بودند و بیماریشان
برای اولین بار در سن  ۳۵سالگی تشخیص
داده شد .در شروع آزمایشات هیچ یک از
شرکتکنندگان دچار بیماریهای قلبی –
عروقی نبودند .پس از گذشت  ۱۹سال۲۴۵۱ ،
نفر از مبتالیان به میگرن حداقل به یکی از
انواع بیماریهای قلبی – عروقی دچار شدند.
همچنین در طول انجام این مطالعه به ازای هر
 ۱۰۰۰فرد مبتال به میگرن  ۲۵نفر دچار حمله
قلبی شدهاند در حالی که این رقم در گروه دیگر
به ازای هر  ۱۰۰۰نفر  ۱۷مورد بوده است.
NDTV

راهکـارهای محافظت درمقابـل
بیمـاری قلبـی را بشنـاسیـد

بهبود پوست می شود و همچنین باعث
جلوگیری از ابتالی مجدد به آکنه می شود.

جوش ها وقتی روی صورت وجود دارند،
یک دردسر داریم؛ وقتی از بین می روند هزار
دردسر با باقی ماندن جای آن ها داریم .تازه
بعد از اینکه توانستیم با هزار سختی جوش
ها را از بین ببریم با جای باقی مانده آن ها
روی صورتمان در جنگ خواهیم بود.

نمی خواهد به داروخانه بروید
شما برای استفاده از عسل حتی نیاز
به رفتن به داروخانه ندارید .عسل برای
اهداف متعدد پزشکی ،از جمله سوختگی،
زخم ،و تبخال استفاده می شود .و تحقیقات
نشان می دهد که عسل می تواند جای
جوش را بهوبد بخشد ،و احتمال بروز زخم
را روی پوست کاهش می دهد .محققان
دریافتند که استفاده مستقیم از عسل می
تواند ببه پاکسازی پوست به دلیل خواص
ضد باکتری آن کمک کند .عسل همچنین
قادر به مبارزه با عفونت است که ممکن
است آکنه بیشتری ظاهر شود.

دادن با ناخن ،سوراخ کردن جوش با سوزن و ،...احتمال
سرایت کردن آسیبدیدگی به بافت مجاور را افزایش
میدهد و ضایعه پوستی اثری ماندگار برجا میگذارد.
شاید کمی بسوزید
هیچ روشی به اندازه استفاده از آبلیموی طبیعی و
تازه برای درمان سریع جای جوش ،ساده و اقتصادی
نیست .آبلیموی تازه دارای موادی است که باعث از بین
رفتن التهاب جوش شده و خاصیت آنتی باکتریال دارد
که در برابر بوجود آمدن جوش مبارزه می کند .زمانیکه
از آب لیمو استفاده می کنید در معرض آفتاب قرار
نگیرید چرا که ممکن است به پوست آسیب برساند.
برای درمان سریع جای جوش به کمک آبلیمو فقط
دو یا سه قاشق چایخوری و مقداری پنبه نیاز دارید .با
استفاده از پنبه آبلیمو را روی پوست بمالید و بگذارید

سی دقیقه بماند و سپس با آب سرد آن را بشویید .اینکار
را قبل از خواب انجام دهید و به مدت دو الی سه هفته
ادامه دهید .آبلیمو برای پوست بسیار مفید است اما
ممکن است باعث خارش یا سوزش روی پوست شود.
اگر چنین چیزی حس کردید ده دقیقه بعد از اعمال آن،
پوست را با آب سرد بشویید.
اروپایی درمان کنید
روغن سیاه دانه که در شرق اروپا ،غرب آسیا و خاور
میانه یافت می شود یک گیاه دارویی است که روغن آن
مصارف مختلفی دارد .عالوه بر خواص آنتی باکتریال
و خواص ضد ویروسی این روغن دارای خاصیت ضد
التهاب نیز هست .البته کاهش التهاب تنها راه برای
کاهش و از بین بردن جای جوش نیست .تحقیقات
نشان داده که این خاصیت باعث سرعت بخشیدن به

یک ترمیمکننده خارق العاده
سفیده تخم مرغ تاثیر بسزایی برای
ترمیم و التیام پوست دارد ،سفیده تخم مرغ
باعث کمرنگ شدن آثار لک و جوش روی
پوست می شود و به مرور زمان آنها را از بین می برد.
سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین و آمینو اسید است
که باعث بسته شدن حفره های باز روی پوست و روشن
شدن پوست می شود.یک کاسه بردارید و یک سفیده
تخم مرغ را در آن ریخته و هم بزنید .همیشه می توانید
مواد دیگری به این ترکیب اضافه کنید هرچند استفاده
به تنهایی نیز ثمربخش است .با انگشت سفیده تخم مرغ
را به آرامی روی پوست بمالید .روی نقاطی که لک دارد
تمرکز بیشتری داشته باشید .بگذارید چند دقیقه بماند
تا خشک شود سپس با آب ولرم آن را بشویید .این کار
را دو یا سه بار در هفته تکرار کنید.
اگر پوست خشک دارید پس از شستن صورت به
پوست روغن زیتون بزنید.

صورت را از بین میبرد .
پوره ضد چروک درست کنید
جهت از بین بردن چین و چروک و خطهای تیره صورت
نصف قاشق مرباخوری عسل و برشی از سیب زمینی را به

با روزنامه سپیــــد
در تلگــــرام همراه شوید
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بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ در سراسر دنیاست اما با برخی
راهکارهای ساده میتوان از خودمان در مقابل بیماری قلبی محافظت
نماییم.دکتر«دیویداسالتوینر»سرپرستتیمتحقیقازبخشکاردیولوژی
درنیویورک،دراینبارهمیگوید:بیماریقلبیساالنهجانصدهاهزارنفر
را میگیرد ،اما بسیاری از این شرایط قابل پیشگیری هستند .ورزش ،رژیم
غذایی متعادل و اجتناب از رفتارهای پرخطر نظیر سیگار کشیدن ،بهترین
شیوههای حفظ سالمت قلب هستند .تیم کاردیولوژی وی نکاتی را در
مورد پیشگیری از بیماری قلبی توصیه میکنند:
 مصرف مواد خوراکی کامال گیاهی نظیر میوه و سبزیجات ،مغزیجات
آجیلی و دانه ها .کاهش مصرف مواد خوراکی فرآوری شده یا تصفیه شده
نظیرنانسفیدوهمچنیننوشیدنیهاینظیرنوشابهگازداروآبمیوهصنعتی.
 پرهیز از مصرف چربی های ترانس که در مواد خوراکی پخته بسته
بندی شده ،اسنک ها ،مارگارین و فست فودهای سرخ شده وجود دارد.
چربیهای ترانس ریسک بیماری قلبی یا سکته را افزایش می دهند.
 عدم استعمال سیگار .طبق اعالم انجمن قلب آمریکا ،قرارگیری در
معرض دود سیگار عامل بروز حدود  ۳۴هزار مرگ زودهنگام ناشی از
بیماری قلبی است.
 داشتن خواب کافی که  ۷تا  ۸ساعت در طول شبانه روز است .اگر دچار
اختالل خواب هستید به فکر درمان آن باشید .این عارضه با مشکالت
ضربان قلب و بیماری قلبی مرتبط است.
 کنترل فشارخون.
 ورزش منظم (حداقل  ۳۰دقیقه در روز ،و هفته ای  ۵روز) و کنترل
استرس از طریق شیوه های نظیر مدیتیشن ،یوگا ،ورزش یا سپری کردن
وقت با دوستان و خانواده.
 حفظ بهداشت دندان ها و لثه .افراد مبتال به بیماری لثه غالبا دارای عوامل
مشابه بیماری قلبی هم هستند.
HealthDay

علی احمدی
WebMD

روشهـایی برای از بین بـردن چیـن و چـروک صورت
بانوان همواره به دنبال راهی هستند تا چین و
چروک صورتشان را از بین ببرند که این خواسته
با برخی روشهای خانگی محقق میشود.
گل قاصدک پوست شما را شاداب میکند
گل قاصدک سبب روشن شدن پوست میشود و
از بین رفتن چین و چروک صورت خواهد شد،
برای داشتن پوستی شاداب و بدون چین و چروک
عصاره این گل را بر روی پوست صورت خود
بمالید.
شیر و شکر را بر روی پوست صورت خود
قرار دهید
برای تمیز شدن سطح پوست و کاهش چین و
چروکهای صورت شیر و شکر قهوهای را
بجوشانید و پس از خنک شدن برروی پوست
خود قرار دهید.
چای کیسهای مرطوب را زیر چشمانتان
قرار دهید
قرار دادن چای کیسهای مرطوب زیر چشم سبب
ازبین بردن چین و چروکهای صورت خواهد
شد.
خواص مثبت آب آناناس در رفع چین و
چروک صورت
آب آناناس از جمله بهترین درمانهای از بین برنده چین
و چروک است تحقیقات مختلف نشان میدهد که آب
آناناس به دلیل داشتن اسید آلفاهیدروکسی چین و چروک
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حالت پوره در بیاورید و زیر چشم خود بمالید.
مواد طبیعی که چین و چروک صورت را
از بین میبرد
آلوئه ورا ،آبلیمو و رزماری هم از جمله مواد
غذایی هستند که سبب رفع چین و چروک
صورت خواهد شد.
گالب و خاصیت مثبتش
از تأثیر مثبت گالب بر روی پوست صورت
نمیتوان گذشت ،گالب نه تنها سبب روشن
شدن پوست میشود بلکه چین و چروک صورت
را هم رفع میکند..
سفیده تخم مرغ پوست صورت را سفت
میکند
سفیده تخم مرغ سبب سفت شدن پوست زیر
چشم میشود و چین و چروکهای صورت را
کم میکند.
هرشب از روغن کرچک استفاده کنید
برای جوان سازی و رفع چین و چروکهای
صورت هرشب قبل از خواب زیر چشمان خود
را با روغن کرچک چرب کنید.
روغنهایی که چین و چروک را از بین
میبرد
روغن نارگیل ،روغن بادام شیرین و روغن طبیعی صمغ
کندر هم سبب رفع چین و چروک دور چشم خواهد شد.

تـــازهها

میـزان پایین سدیمخون نشـانـه
اختـاللفکـری در مردان مسن
مطالعه جدید نشان میدهد میزان پایین سدیم خون با اختالل روانی و
زوال شناختی در مردان مسن مرتبط است .به گفته محققان این یافتهها
میتوانند نگران کننده باشند چراکه غالب ًا برخی داروهای مورداستفاده
توسط افراد مسن میزان سدیم خون را پایین میآورند.
این تحقیق شامل بیش از  ۵۴۰۰مرد سالم  ۶۵سال به باال بود که
وضعیت سالمتشان به طور میانگین کمتر از  ۵سال تحت نظر بود.
کریستین نوواک ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلرادو ،در این
باره میگوید ۱۰۰« :تن از این شرکت کنندگان مبتال به شرایطی موسوم
به هیپوناترمی شدند که در این حالت ،میزان سدیم خون افراد کمتر از
حد سالم است ».در مقایسه با مردان دارای میزان نرمال سدیم ،مردان
مبتال به هیپوناترمی خفیف  ۳۰درصد بیشتر دچار اختالل روانی در
ابتدای مطالعه و ۳۷درصد بیشتر مبتال به زوال روانی به مرور زمان شدند.
محققان همچنین به رابطه بین میزان باال سدیم خون و زوال روانی
در طول زمان هم پی بردند .از آنجائیکه هم کاهش میزان سدیم خون و
هم تغییرات خفیف در عملکرد شناختی از وقایع شایع با افزایش سن
هستند ،باید تحقیقات بیشتری در آینده بر روی این مسئله انجام شود.
HealthDay
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مشکالت و سوژه هایتان را
با ما درمیان بگذارید
پیامک0912924 3844 :

Email: info@sepidonline. ir

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی
از خیری باشیم که تو اراده کردهای در هستی نشر یابد»

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده

چاپ :شرکت هممیهن
شماره تلفن روابط عمومی26151795 :

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

خبــر

توفـان شن تمرین
استقالل را تعطیلکرد
ایسنا :توفان شن در قطر مانع مرور
تمرینات تاکتیکی آبیهای ایران شد.
شاگردان شفر که پس از تساوی ۲بر
 ۲برابر الریان تمرینات خود را پیگیری
میکنند ،در نظر داشتند برای تمرین
دیروز (چهارشنبه) به دو گروه تقسیم
شوند .گروه نخست که شامل بازیکنان
اصلی میشود در سالن وزنه مشغول
ریکاوری شوند و گروه دوم نیز که
بازیکنان ذخیره بودند قرار بود بهمرور
کارهای تاکتیکی بپردازند اما به دلیل
توفان شن ،تمرین تاکتیکی بازیکنان
ذخیره استقالل لغو شد و آنها مجبور
شدند همراه با سایر بازیکنان در سالن
وزنه تمرینات خود را پیگیری کنند.

ابراز نگرانی
سناتورهای آمریکا از
آزار جنسی در ورزش
رویترز :چند سناتور آمریکایی از
وضعیت آزار جنسی در ورزش ابراز
نگرانی کردند .سناتورهای آمریکایی
بعد از بررسی مسئله آزار جنسی در
ورزش از وضعیت این مشکل ابراز
نگرانی کردند .آنها اعالم کردند
که نگران سازمانیافته بودن برخی
مشکالت در ورزش ازجمله آزار
جنسی هستند.
این واکنش در حالی رخ داد که
کمیت ه المپیک آمریکا و فدراسیون
ژیمناستیک این کشور نتوانستند
مدارک و اطالعات کافی درباره
مشکالت ایجادشده در ژیمناستیک
آمریکا به سناتورها ارائه دهند.
چندی پیش رسواییهایی درباره
آزار جنسی گسترده در ژیمناستیک
آمریکا صورت گرفت و لری نسار،
پزشک پیشین تیم المپیک ژیمناستیک
آمریکا به بیش از  ۱۷۵سال زندان
محکوم شد .سناتورهای آمریکایی
منتظر ارائه اطالعات بیشتر درباره
مسئله آزار جنسی در ورزش از سوی
دیگر فدراسیونهای ورزشهای
المپیک در این کشور هستند .مجلس
سنای آمریکا از  ۲۵ژانویه تحقیقاتی را
دراینباره آغاز کرده است.
دو سناتور آمریکا که یکی از آنها
جمهوریخواه و دیگری نیز دموکرات
است ،در بیانیهای اعالم کردهاند که
خواستار ارائه اطالعاتی درباره
آزارهای جنسی لری نسار هستند.
این دو سناتور اختصاص ًا قصد دارند
بدانند که آیا کمیت ه المپیک آمریکا
میتوانست به آزارهای نسار خاتمه
دهد یا خیر.

نشانی :پاسداران ،کوهستان ششم ،پالک 9
سازمان آگهیها24581112 :

sepidonline

آیین نامه اخالق حرفه ای:
http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

email: info@sepidonline.ir

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.
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به بهانه اجرای نمایش درمانی «گسل »

مخاطب  با  اجرا همراه و درمان میشود

تصويرروز

پیکر  ۳تن از شهدای سانحه سانچی صبح دیروز چهارشنبه با حضور خانوادههای این
مهر
شهدا از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد میهن اسالمیمان شد.

سپید :نمایش«گسل» که اثری درمانی است
این روزها به شکل نیمهخصوصی روی صحنه
قرار دارد .هانیه وزیر پناه روانشناس تربیتی،
نویسندگینمایشیدرمانی-آپارتمانی ُ
«گسل»
را بر عهده دارد ،به همین بهانه با او گفتوگویی
انجام دادهایم؛ او در مورد پیوند تئاتر آپارتمانی با
علمروانشناسیگفت«:تمامیدانشهاوصلبه
ناخودآگاهجمعیبشریتهستند،بههمیندلیل
در همهی آنها اشتراکاتی را میبینیم .تئاتری که
در دنیای هنرمندان به تئاتر شورایی یا آپارتمانی
معروف است با تغییرات و اضافه شدن علم
روانشناسی به سایکودرام (یا همان دراماتراپی)
تبدیل میشود .سایکودرام استفاده از هنر برای
شناخت ،برونریزی ،درک و درنتیجه درمان
در مورد مسئلهای واحد بین افراد شرکتکننده
با متدهای روانشناسی است .البته با توجه به
موضوع و موقعیت دارای طیفها و مدلهای
مختلفی است ».او در مورد تلفیق روانشناسی و
تئاتر گفت «:اولین گروهی هستیم که به شکل
تخصصی وارد بحث تلفیق حرفهای تئاتر و
روانشناسی شدیم و از سال  94تاکنون  6اجرای
موفق را در موضوعات ارتقای مهارتهای
زندگی و فرزند پروری و زوجی داشتیم .در
این اثر مسئولیت تحلیل اطالعات و دادههای

بـازتـاب

حوزهیروانشناسینمایشدرمانیوآپارتمانی
ُ
«گسل» را بر عهدهدارم».

نویسنده و مشاوره روانشناسی نمایش
ُ
«گسل» در مورد اهمیت این نمایش افزود:
«با توجه به آمارهای سالمت جهانی مانند
(whoسازمان بهداشت جهانی) و وضعیت
جامعه در حوزه سالمت روان و گسترش
بیشازحد افسردگی در سالهای اخیر ،نمایش
«گسل» به کارگردانی سید حسن حسینی و
سعید میرزایی باهدف برداشتن قدمی مؤثر در
راستای به آگاهی رساندن افراد برای جلوگیری
و یا ترمیم مولدهای افسردگی ،طراحی و به
صحنه میرود ،مولدهایی مانند سبک فرزند
پروری ،ارتقا مهارتهای زندگی ،بلوغ
عاطفی ،بلوغ اجتماعی و غیره است».
او با اشاره به محدود بودن ظرفیت تماشاگر
این نمایش درهراجرا ادامه داد« :با دادن آگاهی
به افراد و نشان دادن پیامدها و در کنار آن
راهحلهای آن میتوان انتظار داشت تغییرات
فردی و پسازآن اجتماعی را شاهد باشیم و
یکی از علتهای اینکه هر اجرا 5مخاطب دارد
نیزهمیناست،درگیریکاملمخاطببامحیط
تئاتر و باال رفتن تأثیر آن .البته این نکته غیرقابل
فراموشی است که پیوسته بودن اینگونه

فعالیتها که مخاطبین زیادی را شامل میشود
تأثیر آن را دوچندان میکند».
او در مورد مخاطبان این نوع از نمایش گفت:
«مخاطبان اصلی این تئاتر افراد معمولی و سطح
سالم جامعه هستند -جوانان ،والدین ،مجردها
و متأهلها .-تمامی افرادی که با مشکالتی
درروند زندگی خود بهواسطه مشکالت
مطرحشده درگیر بوده و یا افرادی که در شرف
ورود به آنها هستند .این تئاتر با درگیر کردن
مخاطب آگاهی و شناخت را افزایش میدهد و
درامتدادآنروشهایپیشگیریوبهبودنیزارائه
میدهد .پس برای هر فردی کاربردی خواهد
بود ».او در پاسخ به اینکه با توجه به محدود بودن
تماشاگر در این تئاتر ،عالقهمندان به تماشای
نمایش ُ
«گسل» چگونه انتخاب میشوند
گفت« :اطالعات مخاطبان توسط لینکی که
در سایت ثبتنام آن در سایت تیوال قرار دارد
توسط افراد پرشده و برای ما توسط خود افراد
ارسال میشود .بدیهی است که اطالعات آن
بهصورت کام ً
ال محرمانه در قسمت روانشناسی
نگهداری خواهد شد و با توجه به آن مخاطبان
گزینش و با آنها برای تماشای نمایش تماس
حاصل میشود ».وزیر پناه از عدم وجود ارتباط
علمی و کاربردی بینرشتهای و پسازآن

عدمحمایتهای مالی و اعتباری به اینگونه
فعالیتها (دراماتراپی) در ایران گالیه کرد و
این دو مورد را دالیل اصلی جانیفتادن این نوع
از نمایش در ایران برشمرد و گفت «:مسلم ًا
هرچقدر حمایت بیشتری شود ،میتوان گروه
بیشتری از افراد جامعه را تحت پوشش قرارداد
ن شکل فعالیتها بیشتر
و درنتیجه نتایج مثبت ای 
نمود و اثر خواهد داشت ».الزم به ذکر است؛
تئاتر درمانی -آپارتمانی ُ
«گسل» با نویسندگی
سید حسن حسینی،سعید میرزایی و هانیه وزیر
پناه و کارگردانی مشترک سید حسن حسینی و
سعید میرزایی است .این نمایش داستان زندگی
پسری به نام (بُوی بُوی) است که از زمان تولد
تا مراحل رشد اجتماعیاش در جامعه روایت
میشود .در این نمایش موقعیتهای مختلفی
نشان داده میشود که (بُوی بُوی) در خانواده
و جامعه دچار بحران هویت شده است .در
نمایش«گسل» بازیگرانی چون؛ رسول صور،
پگاه پور جهانی ،پریا ابراهیمی ،پوریا سعیدیان،
سبحان بابائی ،مرضیه موسوی ،الهام شیخ
علیزاده ،نیلوفر محمدی ،امیررضا کوشانی،
احمد ابراهیموند ،علی ناصری ،علی سعیدیان،
علیرضا اسفندیار ،علیرضا سلطانعلی ،ارغوان
طاهریفرد بازی میکنند.

میزان گرد و غبار در اهواز در دو روز گذشته = به بیش از  60برابر حد مجاز
رسید .امسال به دلیل تشدید خشکسالی ،خوزستان یکی از کم بارشترین سالها
			
را تجربه میکند.
ایرنا

صــدا

دست مهدی قائدی ازکار نیفتاده است

مهر :روند درمانی مهدی قائدی مهاجم استقالل خوب و
راضیکننده بوده و احتمال اینکه این بازیکن هفته آینده
به تهران منتقل شود زیاد است.
روند درمان مهدی قائدی راضیکننده است و پزشکان
معالج او از پیشرفت این بازیکن رضایت کامل دارند.

فیلم «هجوم» به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی سپهر سیفی شنبه
 ١٧فوریه ( ٢٨بهمن ماه) در جشنواره برلین به نمایش گذاشته میشود .اولین
نمایش این فیلم در سالن  CineStar IMAXخواهد بود که از ساعت ٢١:٣٠
ایسنا
		
در این سالن روی پرده می رود.

فرشادآذرنیا در بیمارستان بستری شد

همچنین هیچیک از دستهای قائدی از کار نیفتاده و
شرایط او کام ً
ال تحت کنترل است.
بر اساس کسب اطالع  ،چنانچه شرایط درمانی قائدی
به همین شکل پیش برود احتمال اینکه او تا پایان هفته
آینده برای ادامه درمان به تهران منتقل شود زیاد است.

آخرینوضعیتدرمانیجمشیدمشایخیبهروایتپسرش
ایسنا :پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان
خبر داد و گفت« :پدرم بعد از  ۲۳روز بستری در بیمارستان ،دیروز
بعدازظهر ( 23بهمنماه) از بیمارستان مرخص شد ».سام مشایخی
گفت« :پدرم روز سهشنبه بعدازظهر از بیمارستان مرخص شد و اکنون
حالشان بسیار بهتر است».
او درباره روند بیماری جمشید مشایخی بیان کرد« :چند شب
قبل از اینکه در بیمارستان بستری شوند ،تب داشتند و فشارشان
باالبود ،ما به ایشان اصرار میکردیم که به بیمارستان مراجعه کنند اما
خودشان فکر میکردند که حالشان بهتر خواهد شد .تا اینکه دو سه
روز آخری که در خانه بودند تنفسشان هم دچار مشکل شد بنابراین
صبح زود ایشان را به بیمارستان بردیم و گفتند که یک سرماخوردگی
عادی است و به ایشان آنتیبیوتیک دادند .ولی همان شب از شدت
تنگی نفس صورتشان سیاه شده بود به همین دلیل بالفاصله شبانه او
را به بیمارستان «آتیه» بردیم و با دستگاههای جدیدی که بهسرعت
آنتیبیوتیک را به دهان و ریه بیمار تزریق میکند ایشان را درمان
کردند و یک ربع در هر ساعت آن را به پدر وصل میکردند که

تحمل آن بسیار سخت است .بعدازآن معلوم شد که نصف ریهشان
آب آورده است ».سام مشایخی ادامه داد« :چهار یا پنج روز با همین
جریان در  ICUتحت مراقبت ویژه بودند و طی مراحلی آب ریه را
تخلیه کردند که به گفته پزشکان یک لیتر ونیم آب از ریهشان بیرون
کشیدند .در این مدت برای پروسه درمانی ُسند به ایشان وصل بود
و در محیطی ایزوله نگهداری میشدند .بعدازآنکه وضعیت ریهشان
بهبود پیدا کرد ،مثانه و مجاری ادرارشان دچار خونریزی شدید شد
به طریقی که بههیچعنوان خونریزی آن بند نمیآمد و چقدر خدا به ما
رحمکردکهمشکلریهشانبهبودپیداکردهبود،
بنابراین سهشنبه دو هفته پیش از  ۹صبح تا ۱۰
و نیم شب در اتاق عمل بودند و پزشکان دو
باراورابیهوشکردند».پسرجمشیدمشایخی
بابیان اینکه «روز سهشنبه حال ایشان به حالت
ثابتیازنظردرمانیرسیدوامکانمرخصشدن
مهیا شد» بیان کرد« :دکتر اشراقی و عزیزی که
مسئولیت درمان پدر را بر عهده داشتند بیان

کردند که باید هفته آینده آقای مشایخی دوباره ویزیت شوند و از این
به بعد بهصورت مرتب ماهی یکبار برای چکاپ به بیمارستان مراجعه
کنند ».او در پایان گفت« :ما تا قبل از افتتاحیه جشنواره فجر نگذاشتیم
که خبر بستری شدن پدر رسانهای شود ،زیرا محیطی که پدر در آن
بستری بودند ایزوله بود و امکان عیادت از ایشان وجود نداشت .اما
بعد از آغاز جشنواره آقای رشیدپور گفتند که بگذارید خبر را بگوییم.
تا اینکه چند روز پیش فیلمی از پشت درهای بسته  ICUگرفتند
و در این دو سه روز بیشتر از ورزشکاران و فوتبالیستها مثل آقای
کریم باقری به عیادت ایشان آمدند که فردای آن
روز هم پدر مرخص شد ».جمشید مشایخی از
ماندگارترینچهرههایعرصهبازیگریومتولد
 ۶آذر  ۱۳۱۳در تهران است .از سال  ۱۳۳۶با
نمایش «وظیفه پزشک» فعالیت بازیگریاش
را آغاز کرد و با فیلم کوتاه «جلد مار» در سال
 ۴۲مقابل دوربین رفت .دو سال بعد با فیلم
«خشت و آینه» وارد سینما شد.

مهر :فرشاد آذرنیا ـ تهیهکننده رادیو ـ ظهر روز سهشنبه به
علت حمله قلبی به بیمارستان منتقل و پس از انجام عملیات
احیاء و بهبود نسبی وضعیتش ،برای ادامه درمان ،بستری شد.
آذرنیا  ۵۱ساله که صبح روز ـ سهشنبه ـ سر تمرین نمایش
علی تا جمیر از ناحیه قفسه سینه احساس درد میکرد ،پس از
رسیدن به ساختمان رادیو نمایش با حمله قلبی مواجه شد.
در پی این اتفاق او توسط اورژانس و با همراهی عدهای
از همکاران رادیوییاش به بیمارستان سینا منتقل شد که
پس از  ۱۰دقیقه انجام عملیات احیاء ،خوشبختانه وضعیتش
بهبود یافت.
فرشاد آذرنیا هماینک در بخش سیسییو بیمارستان سینا
تهران بستری است و بنا بر تشخیص پزشکان حداقل تا یک
هفته امکان ترخیص ندارد.
از این تهیهکننده آثاری چون رادیو فیلم ،داستان «مستأجر»
بر اساس داستانی از فئودور داستایوسفکی« ،زندگی زیر
شال قهای مرگ»« ،بالهای خیس» و غیره شنید هشده است.
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