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تشریح نقاط ضعف و قوت الیحه بودجه 97 در بخش سالمت در گفت وگو با محمدنعیم امینی فرد عضو کمیسیون تلفیق مجلس

شعیبشاهزمانی


سپید: شما در مجموع مصوبات کمیسیون تلفیق 
بودجه 97 در بخش سالمت را چگونه ارزیابی 
می کنید و آیا گزارشی که از این کمیسیون به 
صحن مجلس ارائه شده، می تواند پاسخگوی 
نیازها و انتظارات حوزه سالمت کشور باشد؟

اگر ما یک نگاه حداکثری به الیحه بودجه داشته 
باشیم، طبعا بسیاری از انتظارات منطقی بخش 
برآورده  پزشکی  جامعه  و  درمان  و  بهداشت 
نشده و کمیسیون تلفیق در موارد قبل توجهی 
نتوانست به اجماع برسد. درعین حال نمی توانیم 
از امکانات خوبی که در اختیار حوزه سالمت 
قرار داده شده هم بگذریم. به هرحال اگر بخواهیم 
کمیسیون  مصوبات  به  واقع بینانه  نگاه  یک  با 
بنگریم، نظر من درمجموع مثبت است  تلفیق 
در  تلفیق  کمیسیون  که  همراهی هایی  دلیل  به 
بسیاری موارد انجام داد ولی همانطور که اشاره 
کردم، همچنان مشکالت قابل توجهی در الیحه 

بودجه 97 وجود دارد.
سپید:لطفا چند مورد از این مشکالت را بیان کنید.

کشور  نخبگان  به  که  من عالمت هایی  مثال  عنوان  به 
داده شد را جزو نقاط ضعف این گزارش می دانم. مهم، 
افزایش حقوق و درآمد افراد نیست. مهم، عالمت ها و 
پالس هایی است که ما به سمت این افراد می فرستیم. 
دانشگاه ها،  علمی  هیئت  اعضای  افزایش حقوق  عدم 
یک نمونه از این عالمت ها است. مالیات 35 درصدی 
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 نمی توان بر درآمد پزشکان وضع 
کرد. دیگر اینکه باتوجه به اثرات سوء مصرف بیش از 
حد حامل های انرژی، رویکرد محافظه کارانه ای که ما 
در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد آن 
هستیم، می تواند یکی دیگر از نقاط ضعف این الیحه 
باشد. ضمن اینکه در این نوع قیمت گذاری، وجه عدالت 
اجتماعی هم برای کم  مصرف ها و پرمصرف ها نادیده گرفته 
می شود. مورد دیگر، نگاه های منطقه ای است که گاهی 
در تصویب بندهای این الیحه دیده می شود. به هرحال 
ما به عنوان نمایندگان ملت باید نگاه فراگیرتر، ملی و 

استراتژیک داشته باشیم. 
اینها بعضی از نقاط ضعف الیحه بودجه 97 در بخش 
سالمت است. درعین حال نباید انتظار داشته باشیم که 
همه مشکالت مملکت در یک الیحه بودجه یک ساله 

کامال حل شود.
سپید:به این ضعف هایی که شما اشاره کردید، شاید 
بتوان عدم تصویب پیشنهاد افزایش مالیات بر محصوالت 
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 آسیب رسان به سالمت 
نمایندگان  مقاومت  با  ملی  تولید  از  حمایت  بهانه  به 
کمیسیون تلفیق روبه رو شدیم. عدم تصویب عوارض بر 
کاالهای دخانی هم یکی از نمونه های این مقاومت های 
بود. کاالهای آسیب رسان به سالمت است. البته با تالش هایی 
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 مقاومت ها  کجاست. مثال 

درمورد همین موضوع مالیات بر سیگار، وقتی خارج 
از مجلس در جلساتی با نمایندگان صحبت شده و 
استدالل های موجود برای آنها بیان می شود، اکثریت 
قاطع آنها دالیل را می پذیرند و حداقل این است که 
نرمش نشان می دهند ولی وقتی همان پیشنهادات در 
کمیسیون مطرح می شود، رای نمی آورد. مشکل چیست؟
ببینید در تصویب یک پیشنهاد چندین عامل دخیل هستند. 
یکی اینکه موافقین و مخالفین چقدر بتوانند تالش کنند. 
عامل دیگر نظر مرکز پ  ژوهش های 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 می کند که با افزایش مالیات 
بر سیگار مخالف است و این کار را به ضرر تولید ملی، 
باعث ایجاد بیکاری و کاهش میزان اشتغال می داند، طبعا 

بر نظر نمایندگان تاثیر می گذارد.
سپید:وقتی شما از دولت یاد می کنید، 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 می شود در تصویب لوایح بزرگی مانند 
الیحه برنامه یا بودجه، البی های سنگینی می شود و از 
جاهای مختلف به خصوص مراکز اقتصادی فشار زیادی 
به نمایندگان وارد می شود و یا حتی در برخی موارد، 
پای تهدید و تطمیع به میان می آید، 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 
نبوده ام. تهدید که عمال امکانپذیر نیست؛ تطمیع را هم 
من دور از شان امنای ملت می دانم. اما قطعا مشکالتی 
وجود دارد و شاید مهمترین این مشکالت، مربوط به 
زمانی است که نگاه های بخشی بر تصمیمات سایه افکن 
می شود. مثال در فالن منطقه یک کارخانه دخانیات وجود 
دارد. مدیریت و کارگران آن کارخانه در چنین مواقعی به 
نمایندگان شان به هرنحوی که منافع شان در نظر گرفته 
شود،  فشار می آورند. این قبیل فشارها وجود دارد ولی 
حداقل من اعتقادی به اینکه نمایندگان مورد تهدید یا 

تطمیع واقع می  شوند ندارم.
سپید:به مواردی از نقاط ضعف الیحه اشاره کردید. نقاط 

قوت الیحه بودجه درارتباط با حوزه سالمت چیست؟
نمایندگان کمیسیون  عنوان  به  امسال  ما تالش کردیم 
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 
تلفیق شکل  کمیسیون  از  دیگری  اعضای  و  درمان  و 
به  نگاه صنفی  ما  ایجاد نشود که  این شائبه  تا  گرفت 
با  این کمیته چندین جلسه مفصل  داریم.  موضوعات 
رئیس  نوبخت  دکتر  بهداشت،  کمیسیون  نمایندگان 
کمیسیون بهداشت و درمان، دکتر هاشمی وزیر بهداشت، 
سازمان های بیمه گر و نمایندگانی از دولت مانند معاونت 
سازمان برنامه و بودجه که می تواند نقش مهمی داشته 
باشد، برگزار کرد. یکی از اهداف ما هم این بود که به 
نمایندگان مجلس بقبوالنیم که ما فقط رویکرد هزینه  ای 
نداریم و دغدغه صرفه جویی و مصرف بهینه منابع را هم 
داریم. لذا چندین حکم در الیحه آوردیم که بیشتر در 
زمینه کنترل هزینه ها است. مثل اینکه به دولت تکلیف 
کردیم تا جایی که می تواند، خدمات گلوبال را بیشتر 
تعریف کند؛ بر سیستم ارجاع تاکید موکدی شد؛ به دولت 
تاکید کردیم که همپوشانی هایی که وجود دارد را حتما 
حذف کند؛ و احکام دیگری که بیشتر جنبه صرفه جویی 

و مصرف بهینه منابع داشت.
در زمینه ردیف ها هم ما توانستیم ردیف یک درصد ارزش 
افزوده را تضمین کنیم و از 5200 میلیارد تومان به 5900 
میلیارد تومان ارتقا دادیم؛ همچنین ده درصد هدفمندی 
یارانه ها را تضمین کردیم و صراحتا مقرر کردیم که حتما 
باید در قالب موافقتنامه هایی که با وزارت بهداشت رد 
و بدل می شود و در اموری که قانون هدفمندی یارانه ها 
با  ارتباط  در  همچنین  شود؛  هزینه  دارد،  اشاره  آن  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 
بدهی های 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 بودجه ای 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 
97 تصویب 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 بی کم 
و کاست به تصویب نمایندگان برسد، نیازهای 
حوزه سالمت را تامین می کند و مثال سازمانی 
مانند بیمه سالمت می تواند حداقل بخشی از 
بدهی های انباشته خودش را پرداخت کند؟ یا 
اینکه ما سال آینده هم در بخش های مختلف 
مثل وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر با 

کسری منابع مواجه خواهیم بود؟ 
اگر  سالمت  بیمه  انباشته  بدهی های  درمورد 
همان 7500 میلیارد تومان اوراق قرضه ای که 
ما پیش بینی کرده ایم به اضافه اعتباراتی که دولت در 
برسد،  نمایندگان  تصویب  به  گرفته،  نظر  در  الیحه 
اما  است.  تادیه  قابل  بدهی ها  این  80 درصد  حداقل 
در بقیه بخش ها ما حتما با کسری مواجه خواهیم بود. 
باتوجه به اینکه ما برای استخدام شدگان 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 
به  پزشکان  برای  گرفته شده  نظر  در  مالیات  می شد، 
درآمدهای عمومی واریز می شود و وزارت بهداشت 
هیچ دسترسی به منابع عمومی ندارد. بنابراین پیش بینی 
نشود، حتما  اصالح  این طرح  اگر  که  است  این  من 
اداره بیمارستان های ما در سال آینده با مشکالت جدی 

مواجه خواهد شد.
سپید:آقای دکتر ارزیابی شما از فضای عمومی مجلس 
چیست؟ پیش بینی می کنید که وضعیت بودجه حوزه 
سالمت به خصوص در بخش منابع، پس از طرح در 
صحن، بهبود پیدا می کند یا احیانا از این که هست 

هم کمتر می شود؟
ببینید من صراحتا عرض می کنم که نگاه مجلس نسبت 
به حوزه سالمت، آنچان مثبت نیست و حتی نسبت به 
سال گذشته مقداری منفی تر شده است. ما سعی می کنیم 
با گفت وگوی رودررو همکارانمان در مجلس را قانع 
کنیم که این اعتبارات واقعا در جهت کاهش هزینه ها 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 می شود 
که تصور نادرستی است. من فکر می کنم اگر بتوانیم با 
کمک بقیه همکارانمان در کمیسیون بهداشت و درمان 
این فضا را مدیریت کنیم، قسمت اعظم پیشنهاداتی که 
اکثریت  اقبال  با  آورده، حتما  تلفیق رای  در کمیسیون 

نمایندگان هم مواجه خواهد شد.
من صحبتی هم با اعضای محترم جامعه پزشکی سراسر 
جامعه  پزشکان،  جامعه  اینکه  به  باتوجه  دارم.  کشور 
فرهیخته ای است و جزو گروه های مرجع به شمار می رود، 
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 تالش ها و صحبت جامعه پزشکی سراسر کشور 

با نمایندگان، می تواند تاثیرگذار باشد.

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد
وضعیت نـامطلوب نشـاط اجتمـاعی 
ایـرانیـان و تـاثیـر آن بر »سـالمـت«

ایسنا: معاون برنامه ریزی 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.
علی اکبر حق دوست با بیان اینکه نشاط اجتماعی تنها به معنای 
خنده و بشاش بودن نیست، گفت: »نشاط اجتماعی مفهومی 
شاخص های  طبق  متاسفانه  است.  مباحث  این  از  گسترده تر 
بین المللی وضعیت کشور ما از این نظر در زمینه نشاط اجتماعی 
مثبت نیست و در رتبه بندی بین المللی رتبه های باالی 100 را 
افزود:  نیست.« وی  زیبنده کشورمان  کسب می کنیم که اصال 
»البته قبول داریم که شاخص های بین المللی نشاط اجتماعی با 
شاخص هایی که می توانیم به صورت بومی تولید کنیم، متفاوت 
با مکانیسم های  است. نشاط اجتماعی مدنظر ما ممکن است 
مختلفی بروز کند، اما با همه این معذوریت ها باید قبول کنیم 
که در این حوزه وضعیت مطلوبی نداریم و باید جدا به این 

حوزه توجه کنیم.«
حق دوست با اشاره به برخی مطالعات انجام شده در این 
حوزه، ادامه داد: »در یک مطالعه، مقایسه ای میان افراد 80 ساله 
سالم و بیمار انجام و مشخص شد کسانی که در یک خانواده 
افرادی که  بانشاط بودند، نسبت به  منسجم حضور داشتند و 
کلسترول، قند و... مطلوبی داشتند، در سن 80 سالگی سالم تر 
بوده اند. یعنی عدم وجود نشاط نسبت به وضعیت قند و فشار 
خون باال ریسک فاکتور خطرناک تری در سالمت افراد محسوب 
زنانی که زیر  میان  مقایسه ای  نیز  ایرانی  می شود. یک مطالعه 
55 سال و مردانی که زیر 50 سال دچار حمالت قلبی شدند 
با افرادی که دچار این عارضه نشده بودند، انجام و مشخص 
زودرس  قلبی  حمله  باعث  که  ریسک فاکتوری  مهم ترین  شد 
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 می شود، گفت: »سالمت جسم 
است،  بدن  عملکرد خوب  و  درد جسمانی  نداشتن  معنی  به 
افسردگی  فرد،  در  روانی  تعادل  وجود  یعنی  روانی  سالمت 
داشتن  معنی  به  هم  اجتماعی  و سالمت   نداشتن  اضطراب  و 
احساس آرامش در جامعه است. به عنوان مثال اینکه سر هر 
فحاشی  و  دعوا  شاهد  یا  ببینیم  کار  کودک  چندین  چهارراه 
که سالمت  می دهد  نشان  باشیم،  مسائل جزیی  دلیل  به  افراد 

نداریم.« مناسبی  اجتماعی 
حق دوست با بیان اینکه یک بعد سالمت اجتماعی، احساس 
آرامش است، افزود: »دیدن بزهکاری، کودکان کار و... در جامعه 
افراد را آزرده می کند. 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 بزهکاری های 

اجتماعی و... هم در همین قسمت مطرح می شوند.«
وی با بیان اینکه بعد دیگر سالمت اجتماعی، وجود نشاط  
»سبک  عنصر  دو  در  اجتماعی  »نشاط  است، گفت:  اجتماعی 
زندگی« و »سرمایه  اجتماعی« خالصه می شود. به عنوان مثال 
از یک راهرو  به گونه ای بود که فرد  سبک خانه های قدیمی 
تنگ و تاریک عبور می کرد تا به داخل خانه برسد. عبور از این 
راهرو این احساس را به فرد می داد که از یک محیط بیرونی 
نباید اضطراب و غم را  دارد وارد محیطی درونی می شود و 
اضطراب زا  و  قائمه، خشن  زوایای  شده  ثابت  کند.  آن  وارد 
تاثیرگذار  اجتماعی  و... در نشاط  هستند. چیدمان محیط کار 
است. از طرفی در خیابان هایمان کمتر رنگ های شاد می بینیم؛ 
درحالی که در برخی کشورها، شهرهایشان را مانند مدادرنگی 
نشاط  به چنین مسائلی در  توجه  رنگ آمیزی می کنند؛ چراکه 

تاثیرگذار است.« اجتماعی 
حق دوست افزود: »همچنین رفتارهای فردی، داشتن لبخند، 
بوی خوش که سنت پیامبر)ص( است، کسب مهارت های زندگی 
و... برای تقویت نشاط اجتماعی مهم است و فاکتورهای ساده ای 
به نشاط خود و خانواده مان  آنها  ایجاد  با  است که می توانیم 
کمک کنیم. کاشتن درخت، سبزی و... نیز می تواند نشاط آور 
باشد؛ چراکه فرد بزرگ شدن، شکوفه دادن و حاصل کارش 

را می بیند.«
حق دوست افزود: »به عنوان مثال ثابت شده که نور آفتاب 
نشاط آور است. حتی در کتب روان پزشکی ذکر شده که افراد 
دچار افسردگی را صبح زود بیدار کنید تا طلوع آفتاب را ببینند، 
اما امروزه ما در خانه هایمان پرده های کلفت نصب می کنیم و 
می خواهیم با نورهای مصنوعی خانه را تزیین کنیم. از طرفی 
استفاده  قبل  سال   50 پارک سازی  تئوری  از  ما  شهرهای  در 
آن  همه  نه  ببریم  خانه ها  به  را  سبز  فضای  باید  اما  می شود، 
را در پارک ها جمع کنیم. البته پارک ها هم مهم هستند و ریه 
نفر می توانند  پرسید چند  باید  اما  شهرها محسوب می شوند، 
می کنیم،  را  درختان  ما  کنند؟  استفاده  مداوم  طور  به  آن  از 
خانه هایمان را از فضای سبز عاری کرده و فکر می کنیم پارک 

نیازمان را برطرف می کند.«
تعلقات  معنای  به  هم  اجتماعی  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی  هویتی  دارای  ما  از  »هریک  گفت:  است،  اجتماعی 
است. اگر می خواهیم جامعه ای بالنده داشته باشیم باید تعلقات 
اجتماعی را رشد دهیم. اینکه پرچم را مقدس می دانیم، نوعی 
هویت است. باید توجه کرد که هویت جزء مهمی در افزایش 
نشاط اجتماعی است. در عین حال باید بدانیم که رشد نشاط 

اجتماعی می تواند سایر ابعاد سالمت را هم تقویت  کند.«

جامعه پزشکی نقاط ضعف و قوت الیحه بودجه را به نمایندگان مجلس منتقل کند
نگاه مجلس نسبت به حوزه سالمت، آنچنان مثبت نیست

تهران  استنشاق هوای  اینکه  بابیان  اجتماعی مجلس  کمیسیون  رئیس 
معادل استعمال دو پاکت سیگار است، تصریح کرد: »دستگاه های 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 20 هزار 
میلیارد تومان است و این 11 میلیون 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 
تولید سوخت  با  این کشور  اما  بود  پایتخت جهان  آلوده ترین  برزیل 
ادامه  برداشت.« وی  هوا  آلودگی  کاهش  زمینه  در  بزرگی  گام  اتانول 

داد: »کالن شهری مانند مکزیکوسیتی شباهت های زیادی به تهران داشته 
و در فصل زمستان درگیر پدیده وارونگی هوا است. این شهر در گذشته 
در صدر جدول آالینده ترین شهرهای دنیا قرار داشت اما در حال حاضر 
از موفق ترین 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 موتورسیلکت ها را 
از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت هوای تهران دانست و ادامه داد: 
»متاسفانه با بی توجهی 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 10 سال در تهران، تصریح 
کرد: »تعداد خودروهای پایتخت چندین برابر ظرفیت خیابان ها است 
و ظرفیت تهران تکمیل است. بنابراین باید برای آن چاره اندیشی کرد.« 
نماینده مردم شیروان در مجلس دهم  با انتقاد از اینکه استنشاق هوای 
تهران معادل استعمال دو پاکت سیگار است، تصریح کرد: »دستگاه های 
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 5 هزار 
نفر در پایتخت به علت سوء تدبیر و ضعف عملکرد مدیران جان خود 

را به سبب آلودگی هوا از دست می دهند و هیچ کس جوابگو نیست.«

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
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 فانا: رئیس مرکز بازرسی اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در خصوص سطوح نظارت بر قاچاق تجهیزات پزشکی گفت: »باوجود نظارت های 
متداوم، قاچاق کاال وجود دارد و نمی توان به طور کامل مانع فعالیت قاچاقچیان شد زیرا این روند در تجهیزات پزشکی غیربیمارستانی مانند تجهیزات 
آزمایشگاهی، لیزر و دندانپزشکی که شخصی تهیه می شوند بیش از دیگر کاال ها اتفاق می افتد.« حسین عظیم زاده افزود: »اداره کل تجهیزات پزشکی به دلیل 
محدودیت در نیروی انسانی و استمرار در بازرسی ها وظیفه نظارت بر قاچاق تجهیزات پزشکی را به دانشگاه های علوم پزشکی محول کرده است. براین 
اساس دوره های آموزشی به منظور آشنایی با چک لیست های طراحی شده برای دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.« وی افزود: »امسال برای اولین بار 
برنامه نظارت ها در دو مرحله انجام شده و در ٦ ماهه اول سال بازرسی ها توسط دانشگاه ها به طور مستمر و در ٦ ماهه دوم بازرسی ها به صورت رندمی 
توسط اداره کل تجهیزات پزشکی انجام می شود.« عظیم زاده خاطرنشان کرد: »تمامی نظارت های دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه نظارت ارزیابی ثبت 
شده و در مراحل بعد توسط اداره کل تجهیزات پزشکی بررسی می شود. نظارت بر اساس چک لیست ها در این حد محدود نمی شود و به شکل رندمی از 

جانب اداره کل تجهیزات پزشکی انجام می شود.« وی عنوان کرد: »بر اساس آخرین آمار حدود 1000 
بازدید در سال جدید انجام شده که پیش ازاین 1٥0 بازدید در استان ها انجام شده است. در حال 
حاضر ٦٥0 نفر در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به کار هستند که در روند نظارت در حوزه های 
مختلف همچون نظارت بر تولید، بازرسی، خدمات پس از فروش شرکت ها فعالیت دارند.« عظیم زاده 
اضافه کرد: »نصب برچسب اصالت بر تجهیزات پزشکی، ترفندی است که در کاهش قاچاق کاال تا 
حد باالیی تأثیرگذار است. درحالی که 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 نظارت های متداوم، قاچاق کاال وجود دارد و نمی توان به طور کامل مانع 
فعالیت قاچاقچیان شد. این روند در تجهیزات پزشکی غیر بیمارستانی مانند تجهیزات آزمایشگاهی، 

لیزر و دندانپزشکی که شخصی تهیه می شود، بیش از دیگر کاال ها اتفاق می افتد.«

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 آسان تر می کند.« عباسعلی پوربافرانی در خصوص تفاهم نامه ایران و ژاپن برای ارائه 
کمک های مالی و بالعوض  برای رفع مشکالت تجهیزات بیمارستانی، گفت:  »با توجه به گستردگی و پراکندگی نقاط کشور در دریافت کمک های بهداشتی 
و درمانی الزاماً نیاز به دریافت خدمات مناسب در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد، در حال حاضر تجهیزات پزشکی باید به روز 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 
به روز شده و نوسازی ها انجام شده است، اما بخشی دیگر را می توان را با استفاده از کمک دولت های دیگر از طریق تفاهم نامه، قراردادها و پروتکل هایی که 
در قانون پیش بینی شده نوسازی کرد؛ به عنوان مثال ژاپن در شرایط فعلی پیشرفت بسیاری در حوزه تجهیزات پزشکی داشته و می تواند در حل مشکالت این 

حوزه کشور ما مؤثر باشد.« وی با بیان اینکه ژاپن یکی از کشورهای برتر و دارای برندهای قابل قبول 
در حوزه تجهیزات پزشکی است، تصریح کرد:  »می توان با انعقاد قراردادهایی حتی از کمک های مالی 
و بالعوض هم در خرید تجهیزات پزشکی به روز و پیشرفته استفاده کرد، به طور حتم کمک های 
این چنینی تا حدودی مسیر خدمات رسانی بهتر به مردم را در حوزه خدمات نیازمند به دستگاه های 
پیشرفته تجهیزات پزشکی را تسریع کرد.« عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه هم اکنون 
در برخی بیمارستان ها و مراکز درمانی تجهیزات قدیمی و حتی فرسوده هستند، گفت:  »در برخی 
مواقع در حین عمل های جراحی و آزمایش های فرسوده بودن تجهیزات سبب ایجاد مشکالتی برای 
بیمار می شود، به طور حتم برای تشخیص یک بیماری و سالمت یک فرد باید از بروزترین و سالم ترین 
دستگاه ها استفاده کرد و به هیچ عنوان پذیرفته نیست که از یک دستگاه فرسوده استفاده شود؛ زیرا همین 

موضوع سبب تشخیص نادرست بیماری و خطای پزشکی می شود.«

رئیس مرکز بازرسی اداره تجهیزات پزشکی اذعان کرد

نمی توان مانع فعالیت قاچاقچیان شد
عضو کمیسیون بهداشت :

مراکز درمانی حق استفاده از تجهیزات فرسوده را ندارند

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی خبر داد

توقف تولید آزمایشی برنج تراریخته
رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی می گوید: 
»با وجود الزام قانونی برای حرکت کشور به 
سمت کشت و تولید محصوالت تراریخته 
کشاورزی، اما دامن زدن به نگرانی های مردم 
در زمینه تولید و مصرف این محصوالت سبب 

شده تا تولید آزمایشی برنج متوقف شود.«
به گزارش سپید، بهزاد قره یاضی در خصوص 
تراریخته  برنج  تولید  بر  ادعای برخی مبنی 
در کشور اظهار داشت: »طی مهروموم های 
اخیر فناوری هراسان در خصوص تولید و 
مصرف محصوالت تراریخته نگرانی هایی را 
برای مردم ایجاد کردند که ما برای ادای احترام 
به نگرانی های افکار عمومی و ایجاد امنیت 
روانی جامه تولید آزمایشی برنج را تا اطالع 

ثانوی متوقف کردیم.«
وی با بیان اینکه در سال 9٦ حتی 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 
مهروموم های گذشته شرایط تولید و رهاسازی 
این نوع برنج فراهم شده است.« قره یاضی گفت: 
»اکنون نیازی به اخذ مجوزهای مجدد وجود 
ندارد اما در حال حاضر تولید را برای یک تا 

دو سال آینده متوقف کرده ایم.«
در  زیستی  ایمنی  علمی  انجمن  رئیس 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  با  گفت و گو 
ایران ادامه داد: »این افراد دروغگوهایی هستند 
که برای اهداف سیاسی، اقتصادی و شرارتی 
اقدام به چنین ادعاهایی می کنند.« وی تصریح 
کرد: »در مهروموم های 83، 84 و 8٥ تولید 
پژوهشی و آزمایشی برنج تراریخته در یک 
هکتار نیز انجام شد اما در سال 9٦ برای تولید 
برنج تراریخته هیچ نوع تولید آزمایشی هم 
نداشتیم.« قره یاضی با تأکید بر اینکه در حال 
حاضر برنج تراریخته در شمال کشور وجود 
قرار  اختیار کشاورزان  در  بخواهد  تا  ندارد 
بگیرد، گفت: »امیدوارم روزی برنج تراریخته 

در شمال کشور به شکل انبوه کشت شود.«
محصول تراریخته به آن دسته از مواد غذایی 
اطالق می شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق 
مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد. این تغییر 

معموالً جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی آفات 
یا بیماری های گیاهی و برای بهبود عملکرد 
بهره وری کشاورز صورت می گیرد.  گیاه و 
به محصوالت  نسبت  تراریخته  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 نه تنها 
آوری  فراهم  به  را  دولت  بلکه  است  مجاز 
تمهیدات الزم برای اقدامات مذکور مکلف 
از  متشکل  زیستی  ایمنی  انجمن  می کند. 
پزشکان، طرفداران محیط زیست، متخصصان 
کشاورزی و بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و 
استاندارد و ایمنی است و حفظ محیط زیست 

و سالمتی انسان را مدنظر دارد.
به سال 83  مربوط  زیستی  ایمنی  قانون 

است که به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید. محصوالت تراریخته نخستین بار در 
دنیا)در آمریکا و چین( در سال 199٦ به تولید 
تجاری رسید و برای نخستین بار 1.7 میلیون 
هکتار از اراضی دنیا به سطح زیر کشت این 

محصوالت اختصاص داشت.
پس از گذشت 20 سال سطح زیر کشت به 
باالی 181 میلیون هکتار یعنی بیش از 14برابر 
افزایش یافته است. محصوالت تراریخته در 
آمریکا، استرالیا، ژاپن، آلمان، برزیل، اسپانیا، 
جنوبی،  آفریقای  چک،  جمهوری  پرتغال، 
فیلیپین، هندوستان و چین در سایر کشورها 
این  بودن  پیشرفته  دلیل  به  می شود.  تولید 
اما  ندارند  را  آن  کشورها  همه  فناوری ها، 
ایران به این فناوری دست یافته است. طی 
مهروموم های اخیر پنج کشور اروپایی برای 

71 محصول تراریخته برای مصرف و واردات 
مجوز صادر کردند.

و  فروش  تولید،  مرکز  ژاپن  اکنون 
صادرات رز آبی تراریخته است و این کشور 
پس از امریکا بیشترین مجوز را برای تولید 
محصوالت تراریخته صادر کرده و درعین حال 
بزرگ ترین واردکننده سویای تراریخته است. 
طی مهروموم های گذشته ایران دارای یک مرکز 
تحقیقاتی تولید برنج تراریخته در شهر رشت 
تراریخته  برنج خشِک  پروژه  روی  که  بود 
مقاوم به خشکی مطالعه تحقیقاتی می کرد تا 
با تغییر ساختار در ریشه و کشت این برنج 
بتوانیم آن را همانند گندم کشت کنیم تا در 
آینده کشور از واردات برنج بی نیاز شود اما 
در سال 1384 مرکز تحقیقاتی برنج تراریخته 
رشت در یک عملیات غیرقانونی تخریب شد. 

بر اساس صدور مجوزها در سال 139٦ باید 
تولید انبوه برنج تراریخته کلید می خورد.

طبق ماده دو قانون ایمنی زیستی نه تنها تولید 
و مصرف این محصوالت مجاز است بلکه قانون 
دولت را مکلف به فراهم آوری تمهیدات الزم 
در جهت تولید و مصرف این محصوالت کرده 
است. همچنین آخرین قانون مصوب مجلس 
درباره محصوالت تراریخته، قانون برنامه ششم 
هرگز  هم  قانون  این  البته  که  است  توسعه 
معتقد به ممنوعیت 100 درصدی محصوالت 
تراریخته نیست و بر اجرای قانون ایمنی زیستی 
جمهوری اسالمی ایران تأکید می کند. این در 
حالی است که در مهروموم های اخیر شاهد 
محصوالت  این  علیه  رسانه ای  هجمه های 
هستیم که اعتراضات شدید و متعدد جامعه 

علمی کشور را به دنبال داشته است.

میزان: سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »تاکنون مجوزی برای فرآورده های 
دمنوش جهت الغری در کوتاه ترین 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 دمنوش های الغری 
گفت: »بر طبق ضوابط جاری دمنوش هایی که از اداره کل امور فرآورده های 
طبیعی، سنتی و مکمل مجوز اخذ کرده اند اجازه درج موارد مصرف بر 
روی بسته بندی فرآورده را دارند. البته برای اخذ مجوز تولید فرآورده های 
طبیعی فرآیندی طی می شود که پس از تکمیل پرسشنامه های مربوط ارائه 
مدارک و کنترل های الزم بر اساس نوع و اجزای فراورده ی مورد مصرف 
برای درمان یا کمکی در درمان تایید و بر اساس آن پروانه ساخت و تولید 

صادر می شود.«
وی افزود: »در خصوص الغری و کم کردن وزن نیز بسته به نوع گیاه، 

ماده ی طبیعی به کار رفته در فرموالسیون مورد مصرف کاهش وزن برای 
فرآورده مورد تایید قرار خواهد گرفت؛ بنابراین جایگزینی این فرآورده ها با 
دارو های صنعتی صرفًا بر اساس نظر تخصصی پزشک معالج امکان پذیر است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: »سازمان غذا و دارو تأکید 

دارد مردم از مصرف فرآورده هایی 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 
این گونه فرآورده های طبیعی صادر نشده است؛ 
بنابراین تبلیغات اغواگرانه ای مانند کاهش دوازده 
کیلو از وزن خالف مقررات و ضوابط جاری است.«

  وی در ادامه عنوان کرد: »بر اساس ضوابط مندرج در ماده ی ٥ قانون 
مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، طبیعی و مواد خوردنی و آشامیدنی 
مصوب سال 1334 و اصالحات آن معرفی دارو های طبیعی و گیاهی دارای 
مجوز از این اداره کل با رعایت مستندات علمی و سایر ضوابط و مقررات 
و بدون القای ذهنیت های خاص و نیز منوط به 
دریافت قیمت بر اساس ضوابط مربوط بالمانع 
است. در حالی  که ارائه  موارد مصرف خارج از 
جهانپور  است.«  ممنوع  مجوز،  دارای  مواد  این 
اینکه ضوابط  به  توجه  »با  کرد:  اذعان  پایان  در 
از  اعم  طبیعی  فرآورده های  تبلیغات  مقررات  و 
اینترنت، صداوسیما و ... در دست بررسی است 

تا اطالع ثانوی هرگونه تبلیغ ممنوع است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو

مجوزی برای دمنوش های الغری صادر نشده است

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تأکید کرد:

مدیریت هزینه ها شرط اصلی 
برون رفت از مشکالت موجود 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به کمبود منابع مالی، 
مدیریت هزینه ها را شرط اصلی  برون رفت از مشکالت موجود 
دانست و گفت: »تشکیل کمیته های تنظیم و مدیریت هزینه ها 
در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها، نیازی جدی 
است و الزم است به طور فعال در زمینه کاهش هزینه ها در 
این کمیته ها تالش شود.« به گزارش سپید، طاهر موهبتی 
در جلسه ای 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 
بی مباالتی در این حوزه، می تواند مشکالت زیادی به بار 
آورد.« وی با تأکید بر اینکه در مدیریت هزینه ها نباید اجازه 
دهیم به مردم و اقشار آسیب پذیر فشار وارد شود، افزود: 
»باید مدیریت هزینه به نحوی باشد که هزینه های اضافی 
و غیر الزم کنترل شود.« مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در 
ادامه در خصوص مشکالت مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، 
گفت: »مشکالت کرمانشاه و به ویژه آسیب های زلزله را درک 
می کنیم و نگاه خاصی به این استان داشته و داریم و برای 
کمک به استان دریغ نخواهیم کرد.« موهبتی با اشاره به اینکه 
پرداختی های مربوط به زلزله در برنامه سازمان بیمه سالمت 
قرار گرفته است، افزود: »در این زمینه، همکاری های 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 می دانیم و مردم و مسئوالن، شاهد 

این خدمات بودند و این فعالیت ها افتخارآفرین بود.«

در مراسم افتتاح اتوبوس دیابت مشهد عنوان شد

50 درصد دیابتی ها 
از بیماری خود مطلع نیستند

یک فوق تخصص دیابت و غدد درون ریز گفت: »از هر 
12 نفر در جهان یک نفر مبتال به دیابت بوده که ٥0 درصد 

آنها از بیماری خود مطلع نیستند.«
به گزارش سپید، سیده زهره موسوی در مراسم افتتاح 
اتوبوس دیابت مشهد با اشاره به اینکه تاکنون اتوبوس دیابت 
در 4 شهر کشور راه اندازی شده است، اظهار کرد: »مشهد 
پنجمین شهر کشور بود که پس از تهران، یزد، کرمان و 

کرمانشاه اتوبوس دیابت را راه اندازی کرد.« 
در  مرگ و میر  دالیل  از  یکی  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
جهان بیماری دیابت بوده و از هر 12 نفر در جهان یک 
نفر مبتال به دیابت بوده که ٥0 درصد آنها از بیماری خود 
مطلع نیستند، افزود: »به علت همین عدم آگاهی در هر 14 
دقیقه یک بیمار دیابتی فوت می کند. عمده ترین دلیل بروز 
دیابت که بیماری ای مزمن و پیش رونده ای بوده چاقی و 
کم تحرکی 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 درون ریز 
اضافه کرد: »٥ تا 10 درصد 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 10 تا 20 درصد 
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: ٦0 درصد مردم ایران دچار اضافه وزن 

هستند و در ریسک باالی ابتالی به دیابت قرار دارند.«

اخبــار
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بدن انسان

و  شفابخش  خواب، 
جان  و  جسم  آرامبخش 
علمی  تحقیقات  است. 
این  کرده اند  ثابت  نیز 
پدیده در حفظ سالمت و بازسازی سیستم 
اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضالنی-

اسکلتی تمام موجودات زنده نقش مهمی 
ایفا می کند. بنابراین واضح است هرگونه 
اختالل در آن می تواند زندگی در حالت 
بیداری را با مشکالت جدی مواجه کند. 
رویا دیدن از دیگر پدیده هایی است که هنوز 
دانشمندان  برای  بسیاری  ناشناخته های  با 
همراه است. رویاها نیز با القای احساسات 
مختلف می توانند در سالمت روانی انسان ها 
نقش داشته باشند. اگرچه دنیای خواب و 
رویا برای انسان امروز هنوز پیچیدگی های 
جالبی  یافته های  تاکنون  اما  دارد  بسیاری 
این  است.  آمده  به دست  آن  با  رابطه  در 
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 
می کند. او که تخصص نوروفیزیولوژی بالینی 
و فلوشیپ صرع و اختالالت خواب دارد، 
این هفته در گفت وگو با »سالمت« شما را 
با فیزیولوژی خواب و رویا و شایع ترین 

اختالالت خواب آشنا می کند. 

شکل  چگونه  و  چیست  رویا   :
می گیرد؟

پدیده رویا یا خواب دیدن، تاکنون بارها در 
علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 
از منظر رشته مغز و اعصاب یا نورولوژی، 
از  گروهی  بین  تعامل  دیدن حاصل  خواب 
بین  ماده   این  است.  عصبی  پیام رسان های 
نورون ها )سلول های عصبی( در مغز ترشح 
می شود و خاطرات و تجربیات را برای فرد 
تداعی می کند. رویا حاصل تداعی این خاطرات 
و تجربیات به شکل تغییریافته و با اقتباس از 
پس زمینه فرهنگی، دینی و تجربی فرد است. 
شرایط جسمانی مثل تب کردن، بیماری های 
خاص مثل فراموشی یا دمانس و سالمندی 
نیز از عواملی هستند که می توانند رویاها را 
تحت تاثیر قرار دهند. این تعاریف همگی از 
منظر علم نورولوژی و بدون در نظر گرفتن 
روح انسان مطرح می شوند. از دیدگاه این رشته، 
رویاها صرفا جنبه جسمی و فیزیکی دارند، 
اما از دیدگاه نوروساینس یا علوم اعصاب، 
روح  و  متافیزیک  گرفتن  نظر  در  با  رویاها 
بررسی می شوند. به گفته محققان این علوم، 
روح انسان می تواند از کالبد زمان خارج شود 
و پیشگوکننده بعضی اتفاقات در آینده باشد. 
همان طور که در دین اسالم نیز به آن اشاره شده، 
رویاهای صادقه باید جدی تلقی شوند. به طور 
کلی، مبحث خواب و رویا برای دانشمندان 
بسیار پیچیده است چرا که هنوز بخش های 
بسیاری از عملکردهای مغز انسان ناشناخته 

باقی مانده اند. 
تشکیل  مراحلی  چه  از  خواب   :

شده است؟
انسان با شروع خواب وارد 3 مرحله پله ای 
می شود که هر یک از آنها نسبت به مرحله قبل 
عمیق تر است. بعد از گذشت این 3 مرحله 
)جمعا حدود 90 دقیقه( فرد وارد مرحله ای 
سطحی تر می شود که درواقع حالتی بین خواب 
 :REM( و بیداری است. این مرحله، خواب رم
خواب با حرکات سریع چشم زیر پلک( نام 
دارد. در این بخش از خواب عالوه بر حرکت 
کردن چشم ها، امواج مغزی نیز تسریع شده و 
حالتی شبیه بیداری در نوار مغز دیده می شود. 
از  : رویا دیدن در چه مرحله ای 

خواب رخ می دهد؟
برخالف تصور افراد، رویا دیدن در مرحله 
از  بعد  بلکه  نمی افتد،  اتفاق  عمیق  خواب 
ورود به خواب سطحی رم تجربه می شود. 
درواقع از ابتدای خواب شب هرچه به صبح 
نیز  دیدن  رویا  احتمال  می شویم،  نزدیک تر 
بیشتر می شود. بنابراین می توان گفت اغلب 
رویاها در یک سوم پایانی مدت خواب اتفاق 
می افتند. رویاها می توانند همراه با حس شادی، 
هیجان، ترس، خشم و... باشند. خواب دیدن 
فرد در  به قدری واقعی می نماید که گویی 
که  آنجایی  از  اما  دارد،  فیزیکی  آن حضور 
حین خواب تمام عضالت بدن به دستور مغز 
فلج می شوند، انسان نمی تواند 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 

نمی شویم و رویاها را بدون حرکت دادن بدن 
با چشمان خود تعقیب می کنیم. 

البته در این زمینه اختاللی تحت عنوان اختالل 
رفتاری خواب رم )RBD( وجود دارد که مغز 
را در فلج کردن عضالت حین خواب دچار 
مشکل می کند. افراد مبتال به این اختالل که 
تشکیل  باالی 50 سال  آقایان  را  آنها  بیشتر 
فیزیکی  دیدن، حرکات  رویا  حین  می دهند 
مختلف مثل مشت و لگد زدن را تجربه می کنند. 
درنتیجه ممکن است به خود یا افراد همبستر 
آسیب برسانند. این افراد معموال بعد از بیدار 
یاد می آورند  به  را  از خواب، رویایی  شدن 
که متناسب با حرکات فیزیکی  مشاهده شده 
توسط اطرافیان است. این اختالل بسیار جدی 
است و باید تحت درمان قرار بگیرد. آمارها 
نشان داده اند درصد باالیی از این بیماران طی 
10 سال آینده به پارکینسون یا بیماری لرزش 

مبتال خواهند شد.
: اضطراب و افسردگی چه تاثیری 

بر خواب و رویا می گذارند؟
و  عصبی  تنش های  اضطرابی،  اختالالت 
افسردگی معموال باعث کاهش میل به خواب، 
اشتها و تمایالت جنسی می شوند، اما این مساله 
قطعی نیست و بعضی ها در این شرایط با افزایش 
اشتها و میل به خواب مواجه می شوند. این افراد 
معموال نزدیک صبح از خواب بیدار می شوند 
و با ولع بسیار به سمت یخچال می روند. با 
ادامه پیدا کردن این وضعیت، فرد دچار اضافه 
از  همچنان  که  حالی  در  شد،  خواهد  وزن 
کاهش میل جنسی رنج می برد. این اختالالت 
ممکن است عملکرد فرد را در محیط کار و 
همچنین  دهند.  قرار  تحت تاثیر  هم  اجتماع 
یا  مرتبط  رویاهای  افزایش  باعث  می توانند 
را  فرد  با زندگی روزانه شوند و  غیرمرتبط 
دچار آشفتگی و نگرانی کنند. افرادی که این 
باید دنبال یافتن  وضعیت را تجربه می کنند 

عامل اضطراب یا افسردگی در زندگی خود 
باشند و آن را برطرف کنند. همچنین می توانند 
تحت نظر پزشک از درمان های رایج افسردگی 

و اختالالت اضطرابی کمک بگیرند. 
یا  کابوس ها  عامل  و  ریشه   :

خواب های آشفته کننده چیست؟
بسیاری از کابوس ها یا رویاهای آشفته کننده 
اتفاق  زمینه ای  بیماری های  بعضی  دنبال  به 
می افتند. برای مثال خیلی از افراد، به خصوص 
کودکان در زمان تب، دچار کابوس یا هذیان در 
خواب می شوند. افراد سالمند نیز ممکن است 
بر اثر کاهش مصرف مایعات و عدم هشدار 
کابوس های  و  خواب آلودگی  دچار  تشنگی 
و  کم کاری  مثل  بیماری هایی  شوند.  شبانه 
پرکاری تیروئید، بعضی  بیماری های داخلی، 
مصرف وعده های سنگین غذا قبل از خواب، 
استرس های روزانه، افسردگی، مصرف بعضی 
داروها و رعایت نکردن اصول بهداشت خواب 
نیز همگی می توانند زمینه ساز رویاهای آشفته 
این گونه  مشاهده  از  جلوگیری  برای  شوند. 
زمینه ای  بیماری های  درمان  به  باید  رویاها 
از عوامل استرس زا دوری کرد.  پرداخت و 
گوش کردن به موسیقی آرامبخش، خواندن 
کتاب های نویدبخش و مدیریت ذهن به سمت 
افکار مثبت قبل از خواب از راهکارهای دیگر 
برای پیشگیری از مشاهده رویاهای آشفته کننده 

هستند. 
خواب  سبکی  در  عواملی  چه   :

دخیل هستند؟
یکی از مهم ترین دالیل سبکی خواب و بیدار 
به خصوص  بالغ،  افراد  در  مکرر  شدن های 
سالمندان، وقفه تنفسی یا آپنه انسدادی حین 
از دیگر دالیل سبکی خواب  خواب است. 
می توان به گرم بودن بیش از حد هوای اتاق 
خواب، پرصدا یا پرنور بودن محل خواب و 
خوابیدن طوالنی مدت در طول روز اشاره کرد. 

خواب بعد از ظهر یا ابتدای شب با کاهش تولید 
نوعی پیام رسان عصبی در مغز به نام »آدنوزین« 
باعث ایجاد اختالل در خواب شبانه می شود. در 
حالت طبیعی، میزان آدنوزین به موازات افزایش 
هرچقدر  درواقع  می رود.  باال  بیداری  مدت 
بیداری طوالنی تر شود، میزان آدنوزین و به 
دنبال آن خواب آلودگی نیز افزایش می یابد. 
حال اگر فرد در طول روز خواب طوالنی مدت 
کاهش  مغزش  آدنوزین  میزان  باشد،  داشته 
می یابد و هنگام خواب شبانه دچار افزایش 
با  است  ممکن  درنتیجه  می شود.  هوشیاری 
کوچک ترین صدا یا عامل محرک از خواب 
باشد.  نداشته  باکیفیتی  و خواب  بیدار شود 
هیچ گاه  روز  طول  در  خواب  براین،  عالوه 
نمی تواند کیفیت خواب شب را داشته باشد 
خواب  در  فقط  هورمون ها  از  گروهی  زیرا 
شبانه ترشح می شوند. با خواب در طول روز، 
ریتم ترشح این هورمون ها مختل خواهد شد 
کافی  اندازه  به  کمی،  نظر  از  فرد  اگر  حتی 

خوابیده باشد. 
: وقفه تنفسی در خواب با چه عالئم 

و عوارضی همراه است؟
افرادی که از وقفه تنفسی خواب رنج می برند، 
معموال خیلی سریع به خواب می روند و حتی 
با صدای خروپف خود برای اطرافیان مزاحمت 
ایجاد می کنند اما در عین حال بعد از بیدار شدن 
از احساس خستگی و خواب ناکافی شکایت 
دارند. اگرچه این افراد راحت به خواب می روند 
اما به دلیل مشکل در تنفس، خواب عمیق را 
تجربه نمی کنند و مدام بیدار می شوند. علت 
این موضوع، شل شدن عضالت خلف زبان 
و عضالت دیواره مجاری فوقانی تنفسی حین 
خواب، به خصوص در حالت طاقباز است. در 
این وضعیت، مسیر عبور هوا حین خواب بسته 
می شود و اکسیژن رسانی به مغز کاهش می یابد. 
با پایین آمدن درصد اشباع اکسیژن شریانی، مغز 

به بدن فرمان بیداری می دهد. درنتیجه فرد قبل 
از ورود به مرحله دوم یا سوم خواب عمیق، 
بیدار می شود. بعد از این بیداری نیز مجدد 
چرخه خواب را از ابتدا آغاز کرده و خواب و 
بیداری را مدام تجربه می کند. تحقیقات اخیر 
نشان داده اند مرگ ومیر بر اثر سرطان در افرادی 
که از مشکالت تنفسی ناشی از بی نظمی خواب 
رنج می برند، 4/8 درصد بیشتر از افراد فاقد 
این بیماری هاست. طبق مطالعات انجام شده 
روی حیوانات، کاهش اکسیژن رسانی به بافت 
مغز در آپنه تنفسی خواب باعث ایجاد التهاب 
و رشد بی رویه عروق خونی و درنهایت رشد 

بی رویه غده ها می شود. 
به  مداوم  بیدار شدن های  داشت  توجه  باید 
دنبال وقفه تنفسی مانند بیداری برای نوشیدن 
آب یا اجابت مزاج نیست. افرادی که از این 
مشکل رنج می برند معموال روز بعد، از خواب 
پریدن های خود را به یاد نمی آورند و فقط 
این  دارند.  کم خوابی  و  خستگی  احساس 
بار طی  بیداری ها حتی ممکن است صدها 
شب اتفاق بیفتند و چرخه طبیعی خواب را 
مختل کنند. مبتالیان به وقفه خواب باید برای 
رفع مشکل خود به پزشک فوق تخصص خواب 
مراجعه کنند و تست خواب شبانگاهی انجام 
از درمان درست  با تشخیص دقیق  تا  دهند 

برخوردار شوند.
:آیا پرش های ناگهانی بدن در ابتدای 
خواب نشانه وجود اختالل در سیستم عصبی 

است؟
افراد بسیاری وجود دارند که به محض خوابیدن 
با  صحنه ای از سقوط را مشاهده می کنند و 
بدن  ناگهانی  پرش  دچار  افتادن،  احساس 
می شوند. این حالت که توهم پیشخواب نام 
دارد، نوعی تصویرسازی ذهنی است و رویا 
محسوب نمی شود. رویا دیدن بعد از گذشت 
3 مرحله خواب عمیق و با ورود به خواب 

رم اتفاق می افتد اما این گونه تصویرسازی ها در 
ابتدای مراحل خواب رخ می دهند. علت این 
وضعیت می تواند کمبود خواب یا اختالالتی 
مثل نارکولپسی )حمله های خواب در ساعات 
بیداری( باشد. افراد مبتال به این اختالالت با 
گذشت کمتر از چند دقیقه از شروع خواب، 
وارد مرحله رم می شوند و تصویرسازی هایی 
سقوط  یا  خواب  حین  سقوط  تحت عنوان 
وضعیت  این  می کنند.  تجربه  را  خوابگاهی 
یک یافته طبیعی است و معموال جای نگرانی 
ندارد. بعضی تحقیقات نشان داده اند استرس های 
روزانه و مصرف کافئین احتمال وقوع توهم 

پیشخواب را افزایش می دهند. 
الزم به ذکر است پرش ناگهانی بدون بیدار 
و  کودکان  در  به خصوص  خواب،  از  شدن 
نوجوانان غیرطبیعی است و باید توسط پزشک 
بررسی شود. این وضعیت می تواند در انواعی 
از تشنج های حین خواب یا اختالالت خواب 
ریشه داشته باشد. همچنین پرش های ناگهانی 
بعد از بیدار شدن از خواب، به خصوص در 
ناحیه شانه و قسمت های نزدیک به محور بدن 
می توانند نشان دهنده تشنج باشند. برای مثال 
با دست گرفتن وسایلی  افرادی که صبح ها 
مثل قاشق و چنگال آنها را به طور غیرارادی 
به پزشک مراجعه  باید حتما  پرت می کنند، 
کنند زیرا این تشنج ها در بسیاری از موارد با 

تشنج های بزرگ همراه می شوند. 
: برای برخورداری از خواب کافی و 
راحت چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

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 تلفن همراه در 
محل خواب، خنک بودن اتاق خواب حتی در 
زمستان )دما تا حداکثر 20 درجه سانتی گراد(، 
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 می کنند. 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 می کنند. 
برای مثال مصرف یک کاسه ماست همراه با شام 
می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد. 
البته باید توجه داشت مصرف شام با فاصله 
کم از زمان خواب، می تواند باعث اختالل در 
خواب شود. شام در حالت ایده آل باید حدود 
ساعت 6 و 7 عصر یا ابتدای شب با فاصله 
3 تا 4 ساعت از زمان خواب مصرف شود. 
بعد از آن در صورت بروز گرسنگی می توان 
از یک میان وعده 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 می کنند. از 
دیگر دالیل بی خوابی می توان به کمبود عناصری 
مثل مس، کلسیم، آهن و روی در خون اشاره 
کرد. افرادی که از مشکالت خواب رنج می برند، 
بهتر است تحت نظر پزشک از مکمل های غذایی 
مانند مولتی ویتامین و مکمل های آهن استفاده 
کنند، به خصوص افرادی که دچار بی قراری 

در خواب هستند.
: آیا ورزش شبانه به خواب راحت 
کمک می کند یا برعکس باعث بی خوابی 

می شود؟
برخالف تصور افراد، انجام ورزش با فاصله 
کمتر از 4 ساعت از زمان خواب با افزایش 
حس نشاط و ترشح هورمون های سروتونین 
عملکرد  سرکوب  و  خون  در  کورتیزول  و 
پیام رسان های مربوط به خواب باعث ایجاد 
اختالل در خواب شبانه می شود. درنتیجه این 
تصور که ورزش شبانه با افزایش حس خستگی 

به خواب کمک می کند، کامال نادرست است.

فیزیولوژی خواب و رویا در گفت وگو 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 
پیام رسان های عصبی است. این ماده  
بین نورون ها )سلول های عصبی( 
در مغز ترشح می شود و خاطرات و 
تجربیات را برای فرد تداعی می کند. 
رویا حاصل تداعی این خاطرات و 
تجربیات به شکل تغییریافته و با 
اقتباس از پس زمینه فرهنگی، دینی و 
تجربی فرد است
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ازتستخوابچهمیدانید؟
تست خواب یا پلی سومنوگرافی، آزمایشی است که برای 
تشخیص اختالالت خواب و علل آنها انجام می شود. این 
تست معموال برای یک شب تا صبح در آزمایشگاه های 
خواب در بیمارستان ها یا اتاق هایی در هتل انجام می شود 
که توسط مراکز درمانی خواب اجاره شده  و به تجهیزات 
اتاق ها طوری طراحی شده اند  این  الزم مجهز شده اند. 
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 2 هفته قبل، فهرست 
داروهایش را به متخصص خواب ارائه دهد تا در صورت 
به  که  داروهایی  اما  کند،  قطع  را  آنها  از  بعضی  نیاز 
خواب کمک می کنند، برای انجام این تست منع مصرف 
در  شوند.  مصرف  آزمایش  از  قبل  می توانند  و  ندارند 
آزمایشگاه خواب، وسیله ها و سنسورهای متعددی روی 
بدن نصب می شوند، از جمله الکترودهای روی سر برای 
و  اکسیژن  میزان  ثبت کننده های  مغز،  عملکرد  بررسی 
دی اکسیدکربن، کانوالهای حساس به حرارت در ناحیه 
زیر بینی برای بررسی عبور هوا، میکروفون روی گردن 
شکم  و  سینه  روی  کمربند  خروپف،  میزان  ثبت  برای 
تنفسی، سنسورهای روی  برای تشخیص ریتم حرکات 

ناحیه چانه برای اندازه گیری میزان تون )سفتی و قوام( 
عضالت تنفسی حین خواب و سنسورهای روی عضالت 
دست و پا برای ثبت حرکات آنها. در مراکز پیشرفته تر 
نیز سنسورهایی موجود است که با نصب روی پوست 
می توانند میزان عبور دی اکسید کربن را در خون تشخیص 
با  این تجهیزات طوری طراحی شده اند که  تمام  دهند. 
کمترین تداخل در خواب همراه باشند و به فرد اجازه 

بدهند.  حرکات طبیعی 
تکنیسین آزمایشگاه در زمان خواب با نوار مغز محدود، 
فعالیت های مغزی و مراحل مختلف خواب را ثبت می کند. 

میزان وقفه های تنفسی نیز با بررسی عبور و مرور هوا از 
مجاری تنفسی، حرکت های شکم و سینه و میزان اشباع 
اکسیژن شریانی ثبت می شود. با استفاده از این آزمایش 
کرد  علت یابی  را  خواب  اختالالت  از  بسیاری  می توان 
و تحت درمان مناسب قرار داد. گاهی اوقات این تست 
نیمه اول در وضعیت عادی  انجام می شود؛  2 بخش  در 
خواب و نیمه دوم با نصب دستگاه کمک تنفسی سی پپ 
)CPAP( روی صورت. این دستگاه، هوا را با فشار به 
از وقفه خواب جلوگیری  و  وارد کرده  تنفسی  مجاری 
خواب  آزمایش  حین  سی پپ  دستگاه  نصب  با  می کند. 
می توان میزان فشار هوای مناسب برای استفاده خانگی 

از این وسیله را نیز تعیین کرد. 
فرد باید شب ها قبل از خواب، ماسک سی پپ را روی 
صورت قرار دهد و تا صبح با آن بخوابد. این روش یکی 
تنفسی  برای وقفه های  از درمان های ساده و کم عارضه 
پیشگیری  آن  مرگبار  از عوارض  که  است  حین خواب 
می کند. اگرچه در ابتدای استفاده از سی پپ ممکن است 
احساس راحتی نداشته باشید اما بعد از گذشت مدتی به 
ماسک آن عادت خواهید کرد؛ درست همان طور که در 
ابتدای استفاده از وسایل تزئینی مثل انگشتر یا گردن بند 
آنها را به عنوان جسم خارجی احساس می کنید اما بعد 

از مدتی دیگر متوجه وجودشان نخواهید شد.
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مهم  نگرانی های  از  یکی 
از همان  باردار  خانم های 
بارداری  ابتدای  روزهای 
این  است.  زایمان  نحوه 
ترس شاید باعث شود آنها زایمان سزارین 
را بر طبیعی ترجیح دهند گرچه با پیشرفت 
علم و تکنیک های جراحی و مراقبت های 
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 خانم ها همچنان دوست 
دارند از طریق سزارین نوزاد خود را به دنیا 
آورند. شاید بخشی از ترسشان ناشناخته های 
روند وضع حمل است. در این مطلب سعی 
می کنیم 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. 
انقباض های رحمی که جنین را بیرون می آورد 
به صورت  و  لقاح  از  بعد  روز   266 معموال 
سفت شدن خفیف رحم است. البته خانم ها 
هرازگاهی  بارداری  طول  در  است  ممکن 
انقباضات  کنند.  حس  را  رحمی  انقباضات 
بودن  قریب الوقوع  نشانه  که  واقعی  رحمی 
زایمان است ویژگی های خاص خود را دارند. 
حدود 2 هفته قبل از زایمان تعادل میان سطح 
هورمون استروژن و پروژسترون به هم می خورد. 
هورمون پروژسترون باعث آرامش عضالت و 
سفت بودن دهانه رحم می شود، اما طی این 2 هفته 
میزان استروژن زیاد می شود. ظاهرا علت آن ترشح 
ماده ای شیمیایی به نام »آزاد کننده گنادوتروپین« 
است. این هورمون می تواند در ماه پنجم بارداری 
تولد زودرس و دیررس نوزاد را تعیین کند. 

همچنین باعث تکامل ریه جنین می شود. 

مراحل تولد نوزاد
به طور کلی فرایند زایمان طی 4 مرحله اتفاق 

می افتد
مرحله اول: این مرحله طوالنی ترین مرحله 
طول  ساعت   12 حدود  و  است  زایمان 
می کشد. در این مرحله انقباض های رحمی 
به تدریج شدیدتر و فواصل آن کمتر می شود. 
انقباضات هستند که باعث گشاد شدن  این 
دهانه رحم و عبور سر نوزاد از آن می شوند، 
در  مادر  که  انقباضاتی  با  انقباضات  این  اما 
طول بارداری حس می کند، متفاوت هستند. 
انقباضات خفیف در طول بارداری »براکستون 
شدیدتر  انقباضات  این  دارند.  نام  هیکس« 
به  نامنظم است و  آنها  نمی شوند و فواصل 
انقباضات دردناک  هیچ وجه کمتر نمی شود. 
نیستند. بنابراین با این توضیح مادر می تواند 
تا حدودی انقباضات کاذب را از انقباضات 

واقعی تشخیص دهد. 
مرحله دوم: معموال 1/5 ساعت طول می کشد. 
در این مرحله سر جنین از گردن رحم عبور 
می کند. در صورتی که این مرحله بیشتر از 
2 ساعت طول بکشد، ممکن است ابزارهای 

کمکی مانند فورسپس یا واکیوم)مکش( برای 
خارج کردن سرجنین  الزم باشد. در پایان 
این مرحله کودک متولد می شود اما هنوز به 

وسیله بند ناف به مادر متصل است
مرحله سوم: حدود 5 تا 30 دقیقه طول می کشد. 
در این مرحله جفت و بند ناف خارج می شود.

مرحله چهارم: به 2 ساعت بعد از زایمان گفته 
می شود 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 می شود. 

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 می کند. زایمان سزارین ابتدا 
به این دلیل ابداع شد تا بتوان جان مادران و 
جنین هایی که در معرض خطر هستند، نجات 
داد ولی بعدها این روش به  یک راه آسان کننده 
زایمان تبدیل شد و برای مادر و جنینی که هیچ 
مشکلی ندارند هم استفاده می شود. مشکالتی 
که جان مادر و جنین را تهدید می کند شامل 
خونریزی های داخل رحمی مانند خونریزی 
ناشی از کنده شدن زودرس جفت یا جفت 
سرراهی است. در این مواقع اکسیژن رسانی به 
جنین از راه جفت با مشکل مواجه می شود و 
احتمال مرگ جنین یا نقص عضو وجود دارد. 
گاهی نیز موقعیت جنین در رحم به گونه ای 
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 می شود به ندرت و در شرایط 
خاص انجام می شود. بهترین روش بی حسی 
برای زایمان از نوع سزارین بی حسی موضعی 
می توان شاهد  مادر  این وضعیت  در  است. 
فرایند زایمان باشد و بالفاصله کودک خود 
را بغل بگیرد. بی حسی موضعی، گذرگاه های 
عصبی منتقل کننده حسی درد به مغز را مسدود 
می کند. البته داروهای بیهوشی باید با احتیاط 
مصرف شوند چون از جفت عبور می کنند و 
وارد بدن جنین می شوند، 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 می کنند و کنار او حضور دارند. در 
سال 1914 میالدی پزشک انگلیسی به نام دکتر 
گرانتلی دیک گفت:»درد زایمان بیشتر ناشی 
از ترس است و ترس مادر با آموزش دادن 
روش های  آموختن  و  تولیدمثل  فیزیولوژی 
درست تنفس و آموزش آرمیدگی در خالل 
فرایند زایمان رفع می شود. این روش »زایمان 
با آمادگی قبلی« نام دارد و خانم ها در اغلب 
کشورها در طول دوره بارداری این آموزش ها 

را می بینند. 
به گفته محققان، استفاده از دارو مادر را از 
تجربه نیروبخش دگرگون کننده محروم می کند. 

مراحل رشد پیش از تولد جنین
1 ماهگی:  در اولین ماه بارداری رشد رویان 
است. حجم  بارداری  دیگر  مراحل  از  بیش 
رویان به 10 هزار برابر خود می رسد. در پایان 
ماه اول بارداری طول رویان 1/25 سانتی متر 
است. خون در سیاهرگ ها و سرخرگ ها جریان 
دارد. قلب تشکیل شده و بسیار کوچک است 
به تدریج  می تپد.  دقیقه  در  بار   65 و حدود 
مغز، کلیه ها، کبد و مجاری گوارشی شکل 
می گیرد. بند ناف که مسیر حیاتی است کار 
خود را آغاز می کند. شکافی روی سر جنین 
وجود دارد که سرانجام به چشم، گوش، دهان 
و بینی تبدیل می شود. در این زمان جنسیت 

رویان هنوز مشخص نیست. 

موجود  این  ماه  دومین  پایان  در  7 هفتگی: 
کمتر از 2/5 سانتی متر و کمتر از 10 گرم وزن 
دارد. سر نیمی از طول بدن را تشکیل می دهد. 
اندام های صورت شکل گرفته اند و به وضوح 
قابل مشاهده هستند. کف دست ها و انگشتان، 
انگشتان شست و زانوها، قوزک پا و پنجه های 
پا تشکیل شده اند. پوست به صورت الیه بسیار 
نازکی است و اجزای درونی تا حدودی از 
پوست قابل مشاهده اند. سلول های استخوانی 
پیام های  می شوند.  پدیدار  هفتگی   8 حدود 
مغز، هماهنگی اندام ها را کنترل می کنند. کم کم 
اندام های جنسی هم شکل می گیرند و ضربان 
قلب ثابت می شود. معده، شیره های گوارشی 
و کبد سلول های خونی تولید می کند. کلیه ها 
اسیداوریک دفع می کنند. پوست جنین حساس 
می شود. اگر به جنین 8 هفته ای سقط شده ضربه 

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

3 ماهگی:  در پایان ماه سوم، وزن جنین حدود 
30 گرم و طول آن 7/5 سانتی متر است. در این 
هنگام انگشتان دست و پا دارای ناخن است. 
لب و یک برجستگی در وسط صورت که 
همان بینی است تشکیل می شود. پلک چشم ها 
بسته است. سر همچنان بزرگ است ولی بدن 
افزایش طولی بیشتری پیدا کرده و نسبت سر 
به بدن 1 به 3 است. پیشانی و چشم ها برجسته 
قابل تشخیص  راحتی  به  جنسیت  و  هستند 
می تواند  جنین  و  شده  شروع  تنفس  است. 
مایع آمنیوتیک ببلعد و سپس از ریه خارج 
کند. در این سن جنین گاهی ادرار می کند. 
مهره ها به صورت غضروف هستند. پاها، ساق، 
انگشتان دست و سر تکان می خورد. این تکانه ها 
هنوز برای مادر محسوس نیست. دهان باز و 
بسته می شود و عمل بلع انجام می گیرد. جنین 
حرکات رفلکسی دارد، مثال اگر به چشم او 
ضربه وارد شود، پلک را جمع می کند و اگر 
به کف دست ضربه وارد شود، مشت خود 
را می بندد. اگر به لب جنین ضربه وارد شود 
به مکیدن می پردازد و.... همه این بازتاب ها 
هنگام تولد وجود دارند ولی در ماه اول تولد 

از بین می روند. 

4 ماهگی: طول و حجم بدن افزایش می یابد 
این  می شود.   4 به   1 بدن  به  سر  نسبت  و 
نسبت تا هنگام تولد حفظ خواهد شد. وزن 
حدود 180 گرم، قد 20 تا 25 سانتی متر و 
بند ناف به درازای جنین است. مادر در این 
زمان می تواند حرکات جنین خود را کامال 
احساس کند. فعالیت های بازتابی با افزایش 

رشد و تحول ماهیچه ها بیشتر می شوند. 

5 ماهگی: جنین حدود 350 تا 450 گرم وزن 
و 30 سانتی متر قد دارد. سکسکه، کشش بدن، 
جنبیدن و... آغاز می شود. صدای قلب جنین با 
گذاشتن گوشی از روی شکم شنیده می شود. 
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 
مژه ها و ابروها دیده می شود. موهای سر بسیار 
نرم است. موهایی روی بدن به نام »التوگو« 

وجود دارد که جنین را گرم نگه می دارد. 

6 ماهگی: سرعت رشد جنین کاهش می یابد. 
جنین در پایان ماه ششم 35 سانتی متر طول و 

حدود 57 گرم وزن دارد. زیر پوست الیه های 
چربی تشکیل شده است. چشم ها کامل شده و 
بازوبسته می شوند. جنین می شنود و پنجه هایش 
را با قدرت فشار می دهد، اما در این سن از 
بارداری اگر جنین متولد شود هنوز به دلیل 
نارس بودن ریه ها نمی تواند به خوبی نفس 
بکشد، گرچه روش هایی وجود دارد که پزشکان 
با استفاده از آن سعی می کنند ریه جنین هایی 
دارند  قرار  زودرس  زایمان  معرض  در  که 
رسیده کرده و جنین را برای محیط بیرون از 

رحم آماده کنند. 

7 ماهگی: جنین در پایان 7  ماهگی حدود 40 
سانتی متر طول و 1/5 تا 2/5 کیلوگرم وزن 
دارد. الگوهای بازتابی تکامل یافته اند. نفس 
می کشد، می بلعد، شست خود را می مکد و 
اگر متولد شود می تواند گریه کند. الناگو یا 
برود.  بین  از  است  ممکن  بدن  ریز  موهای 
با همین موها متولد  از نوزادان  البته بعضی 
می شوند. احتمال زنده ماندن این نوزادان در 
البته چنین  است.  بیشتر  محیط خارج رحم 
نوزادانی باید تحت مراقبت های پزشکی باشند 

تا وزنشان به 2/5 کیلوگرم برسد.

8 ماهگی: جنین 8 ماهه 45 تا 50 سانتی متر قد 
و 2/5 تا 3/5 کیلوگرم وزن دارد. او بزرگ شده 
و فضای کیسه آمنیوتیک به تدریج کوچک تر 
می شود و امکان حرکات جنین کمتر خواهد شد. 
در این ماه از بارداری چربی زیادی زیر پوست 

جنین وجود دارد.

9 ماهگی: وزن جنین ممکن است تا 3750 
گرم باال برود که وزن طبیعی محسوب می شود 
)همه جنین های 9 ماهه چنین وزنی ندارند. 
وزن جنین به عوامل مختلفی بستگی دارد( 
جنین های مذکر معموال قد بلندتری نسبت به 
جنین های مونث دارند. اندام ها عملکردهای 
ضربان  کرده اند.  پیدا  پیچیده تری  و  کامل تر 
قلب حدود 120 تا 160 در دقیقه است. رنگ 
پوست جنین دیگر سرخ نیست و طبیعی تر به 
نظر می رسد. اغلب نوزادانی که متولد می شوند 
بدنی چرب دارند. این چربی همان »ورنیکس 
کازوئوز« است که باعث گرم نگه داشتن جنین 
این ماده روغنی نقش  داخل رحم می شود. 
محافظتی دارد. اغلب جنین ها حول و حوش 
266 روز داخل رحم بوده اند. البته با محاسبه 
سن بارداری یعنی اولین روز آخرین عادت 
ماهانه مادر این زمان معموال 280 روز تخمین 

زده می شود. 
توجه: توصیف های ارائه شده تقریبی هستند. 
جنین به وسیله بند ناف به جفت متصل است 
و جفت نیز داخل رحم النه گزینی کرده و از 
مادر تغذیه می کند و مواد غذایی را از طریق 
بندناف به جنین می رساند. 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 می گذارد.
منبع: دایان ای-پاپالیا
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پله پله تا مالقات با نوزاد

زنان 20

درد زایمان بیشتر ناشی از ترس 
است و ترس مادر با آموزش دادن 

فیزیولوژی تولیدمثل و آموختن 
روش های درست تنفس و آموزش 

آرمیدگی در خالل فرایند زایمان رفع 
می شود

 پرنیان 
پناهی

نشان  ساله   30 دوره  یک  در  پژوهش ها  نتایج 
به  بیشتر  یا  ماه   6 مدت  به  که  زناني  مي دهد 
احتمال کمتري  به  کودکان خود شیر مي دهند 

به بیماري دیابت دچار مي شوند.
نتایج پژوهش هاي طوالني مدت در موسسه »کایسر پرمننت« در 
آمریکا نشان مي دهد شیردهي مادران به کودکان به مدت 6 ماه 
یا بیشتر، احتمال ابتالي آنها  را به دیابت نوع2  در دوران زایایي 

)پیش از یائسگي( تقریبا به نصف کاهش مي دهد.
بخش  عضو  و  ارشد  پژوهشگر  گاندرسون«  پي  »اریکا  دکتر 
پژوهش هاي موسسه »کایسر پرمننت« در این باره گفت: »ما در 
جریان تحقیقات گسترده و طوالني مدت خود به رابطه میان مدت 
زمان شیردهي مادران به نوزادان و کاهش احتمال ابتالي آنها به 
با مدنظر قرار  این تحقیقات،  نتیجه  برده ایم.  بیماري دیابت پي 
دادن سایر عوامل ایجاد خطر ابتال به بیماري دیابت در مادران، 

به دست آمده است.«
براساس این نتایج، احتمال ابتال به بیماري دیابت نوع2 زناني که 
به همه کودکان خود  به مدت 6 ماه یا بیشتر شیر مي دهند، در 
مقایسه با مادراني که اصال به نوزادان خود شیر نمي دهند، 47 
درصد کمتر است. همچنین این نتایج نشان مي دهد احتمال ابتال 
به بیماري دیابت در مادراني که به کودکان خود به مدت کمتر از 

6 ماه شیر داده اند، 25 درصد کاهش مي یابد.
دکتر گاندرسون و همکاران وي در این تحقیقات جامع، داده هاي 
جمع آوري شده طي مدت 30 سال برنامه پژوهشي موسوم به »احتمال 
ابتالي جوانان به بیماري هاي شریاني« را بررسي کردند. این برنامه 
پژوهشي، یک برنامه ملي است که به وسیله چند مرکز مختلف اجرا 

شده و موضوع آن، سنجش و بررسي عوامل 
ابتال به بیماري هاي قلبي- عروقي است. این 

برنامه ابتدا در سال 1985 میالدی آغاز 
شد و در سال نخست، نزدیک به 5 

هزار فرد بالغ بین 18 تا 30 سال 
از  بیش  کردند.  مشارکت  آن  در 
هزار تن از اعضاي موسسه »کایسر 
پرمننت« در کالیفرنیاي شمالي در 

این برنامه شرکت داشتند.
شواهدي  پژوهش،  این  یافته هاي 
جدید و حاکي از آن است که شیر 

دادن مادر به کودک، بر حفظ سالمت 
مادر و کودک تاثیر دارد. از جمله این 

تاثیرات مي توان به کاهش احتمال 
ابتالي مادران به سرطان پستان 
و سرطان تخمدان اشاره کرد. 
مهر  همچنین  یافته ها  این 
تاییدي بر یافته هاي حاصل از 
طرح مطالعه »زنان، شیردهي 
نوع2  دیابت  و  نوزادن  به 
پس از ابتال به دیابت دوران 
بارداري )GDM(« است 
ملي  »موسسه  توسط  که 
در  شد.  انجام  سالمت« 

این پژوهش، زناني 

که به دیابت دوران بارداري مبتال شده بودند به طور مستمر از 
لحاظ تغییرات بیوشیمیایي و ابتال به دیابت تحت نظر قرار داشتند. 
این نظارت ها از اندکي پس از زایمان شروع مي شود و تا چند 

سال بعد ادامه دارد.
نتایج این پژوهش ها همچنین نشان داد مزایاي طوالني مدت 
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 مي شوند 
مشابه زناني است که به این بیماري مبتال نمي شوند. 
بر اساس این پژوهش،  در مدت 30 ساله تحقیقات 
انجام گرفته، احتمال ابتالي زنان سیاهپوست 
به بیماري دیابت 3 برابر 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 مي دادند، 
کمتر از زنان سفیدپوست بود.

دکتر گاندرسون در این باره اعالم کرد: »احتمال ابتال به دیابت 
در زنان مورد مطالعه، به طور مستمر و متناسب با افزایش دوران 
شیردهي مادران به کودکان، کاهش پیدا مي کند 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 می شود شیردهي مادران 
به کودکان، این تاثیرات مفید و محافظت کننده را براي مادران در 
پي داشته باشد؛ از جمله تاثیر هورمون هاي مرتبط با شیردهي بر 
سلول هاي لوزالمعده که سطح انسولین را در خون کنترل مي کنند 

و بدین ترتیب، بر میزان قندخون تاثیر مي گذارند.
با توجه به شواهد قاطعي که همگي از تاثیرات مثبت شیردهي هم 
براي مادران و هم براي کودکان حکایت دارد، موسسه »کایسر 
پرمننت« حمایت هاي گسترده اي را از مادراني به عمل مي آورد که 

تصمیم مي گیرند 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 شرکت کننده در پژوهش به ثبت برسانند. 
 sciencedaily :منبع

حتما و حداقل6 ماه به فرزندتان شیر بدهید!

 ترجمه: 
سید محمد 
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 متاسفانه کم تحرکی، مصرف بیش از پیش 
غذاهای پر کالری و چرب عموماً ناسالم و 
اشتباه تغذیه ای، میزان  الگوهای  همچنین 
شیوع چاقی را با رشد چشمگیری مواجه 
کرده است، به گونه ای 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 
جراحی های شکم ازجمله برداشتن کیسه 
معده، جراحی  یا  روده  از  قسمتی  صفرا، 
داروهای  بعضی  مصرف  و  لوزالمعده 

خاص ازجمله هورمون استروژن و کورتون ها نیز از علل 
زمینه ساز کبد چرب محسوب می شود.

کبد چرب غیر الکلی
همانگونه که از نام آن پیدا است چربی های کبدی 
توسط مصرف الکل تشدید شده و سبب بروز بیماری های 
مختلف میگردنند. اما در مورد دوم دلیل بروز بیماری کبد 
چرب موارد دیگری همچون رژیم غذایی نامناسب، 
مصرف داروهای شیمیایی و کمبود فعالیت بدنی می باشد.

پرهیزهای افراد مبتال به کبد چرب:
  استرس

  آب بین غذا
  آب یخ

  روغن های مایع و جامد کارخانه ای
  فست فودها )سوسیس، کالباس و...(

  گوشت گاو و گوساله
  مواد غذایی کارخانه ای، خوراکی هایی مانند چیپس 

و پفک و...
  اسانس های شیمیایی

  قند و شکر
  خوراکی های کافئین دار

  چربی های ترانس باال مانند: جگر، ته دیگ، 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(

درمان کبد چرب به طور قطعی درمان می شود؟
درحال حاضر درمان خاصی برای کبدچرب وجود 
ندارد. برای درمان کبد چرب می بایست سایر مشکالت از 
جمله دیابت و یا کلسترول درمان گردد. درمان های معمول 

این بیماری شامل موارد زیر است:
  ترک مصرف الکل
  مدیریت کلسترول

  کاهش وزن
  کنترل قندخون

برای دریافت دارو و توصیه در مورد کنترل و مدیریت 
کبد چرب  به  منجر  که  مشکالت  و  بیماری ها  سایر 

می شوند، باید به پزشک مراجعه نمود
کبد چرب در واقع یکی از تظاهرات سندروم متابولیک 
است و در افراد چاق یا دیابتی زیاد دیده می شود. درمان 
دارویی برای کبد چرب وجود ندارد ولی تغییر در روش 
زندگی مثل عوض کردن رژیم غذایی یا ورزش کردن و 

کاهش وزن می تواند به بهبود آن کمک کند.

درمان کبد چرب با بادام زمینی
8۵ درصد چربی موجود در بادام زمینی، چربی غیر 
اشباع )خوب( است که ۵0 درصد آن چربی های غیراشباع 
مونو و 3۵ درصد چربی های غیراشباع پلی است. این 
چربی ها کلسترول خون را پائین می آورند و از این طریق، 

عالوه بر سالمت قلب برای درمان کبد چرب مؤثرند.

درمان کبد چرب با کنگر فرنگی
کنگرفرنگی یک گیاه بومی مناطق مدیترانه ای، اروپایی 

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 آنتی اکسیدانی 

و محرک سلول های کبدی است.

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 می نماید. ربع یک قاشق 
چایخوری زردچوبه را به همراه 1-2 لیوان آب 
بجوشانید و روزانه مصرف کنید. می توانید 
2/1 قاشق چایخوری زردچوبه را با یک لیوان 
شیر گرم مخلوط کرده و روزانه بنوشید. همانند 
چای سبز، عصاره ی زرد چوبه نیز در قالب 
کپسول هایی در بازار به فروش می رسند 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 می کند:
  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 

چربی های اشباع شده کمتر
  گنجاندن ورزش هایی مانند پیاده روی، شنا و نرمش های 

کششی در برنامه روزانه )حداقل چهار روز در هفته(
  علی احمدی

 WebMD

تـــازهها

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 
پیتزبرگ پنسیلوانیا در این باره می گوید: »سرطان پروستات شایع ترین 
نوع سرطان در مردان است و در بالغ بر 30 درصد بیماران بعد از 

برداشتن پروستات، مجددا سرطان بازمی گردد.«
تیم تحقیق داده های 1100 بیمار مبتال به سرطان پروستات را بین 
سال های 2003 تا 2013 که پروستات شان برداشته شده بود، بررسی 

کردند. میانگین سنی افراد در زمان تشخیص بیماری 60 سال بود.
طبق بررسی ها، 3۴ درصد افراد چاق و 19 درصد 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 ۴ سال تحت نظر بودند. به گفته 
محققان، سرطان پروستات در بیش از 32 درصد افراد چاق بازگشت 
درحالیکه تنها در 1۷ درصد افراد غیرچاق این سرطان مجددا عود کرد.
همچنین طبق نتایج این مطالعه، بیماران مبتال به سندروم متابولیک 
بیش از ۴ برابر افراد فاقد این سندروم در معرض ریسک باال بازگشت 

سرطان پروستات بودند.
سمیعی در ادامه تاکید می کند: »بیماران مبتال به سرطان پروستات که 
چاق بوده یا مبتال به سندروم متابولیک هستند و تحت جراحی برداشتن 
پروستات قرار گرفته اند، در معرض ریسک باال عود مجدد بیماری 

شان هستند، و باید بیشتر بر درمان های بعدی شان تمرکز نمایند.«
 HealthDay

چـاقـی عـامـل عـود مجـدد
 سرطـان پـروستـات 

کبدچربچیستوچگونهدرمانمیشود؟

کمردرد عارضه آزاردهنده ای است که نه تنها بر زندگی 
روزانه فرد تاثیر می گذارد بلکه فرآیند خواب را نیز دچار 

مشکل می کند.
موجب  می تواند  ناصحیح  حالت های  در  خوابیدن 
کمردرد یا تشدید آن شود. وضعیت بدن در هنگام خواب 
اگر صحیح نباشد می تواند علت نهفته بروز درد کمر باشد 
زیرا برخی از حاالت خوابیدن به گردن، کمر و باسن فشار 

غیرضروری را وارد می کند.
کارشناسان توصیه می کنند افراد هنگام خوابیدن انحنای 
طبیعی ستون فقرات را حفظ کنند و به همین دلیل الزم است 
سر، شانه ها 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 طاق باز است.
با این حال برخی افراد از خوابیدن در حالت طاق باز 
احساس راحتی ندارند و برخی از آنان در این حالت دچار 

خر و پف می شوند.
معموال افراد به شکل های مختلفی می خوابند و به همین 
دلیل کارشناسان چندین گزینه  را پیشنهاد می کنند تا هر فردی 
متناسب با نیاز خود یکی آنها را انتخاب کرده، خواب 

بهتری داشته باشد و همچنین دچار درد کمر نشود:
1- خوابیدن طاق باز )روی کمر( و قرار دادن بالش 

زیر زانوها
این شکل خوابیدن بهترین حالت برای حفظ سالمت 
کمر به حساب می آید. در این حالت وزن بدن به شکلی 

توزیع می شود که فشار را به حداقل می رساند و باعث می شود 
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 می کند.
2- خوابیدن به پهلو و قرار دادن بالش بین زانوها

و  شده ترین  شناخته  شکل  این  به  خوابیدن  اگرچه 
راحت ترین حالت خوابیدن است اما باعث می شود ستون 
فقرات از حالت خود خارج شود و به قسمت پایین کمر فشار 
وارد می کند. هر چند می توان هنگام خوابیدن به پهلو بالش 

سفتی را بین زانوها قرار داد تا این مشکل رفع شود.
3- خوابیدن 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 

را کم می کند.
۴- خوابیدن روی شکم و قرار دادن بالش نازک زیر شکم
خوابیدن روی شکم بدترین شکل به حساب می آید. هر 
چند در افرادی که با دیگر حالت های خوابیدن مشکل دارند 

قرار دادن یک بالش زیر شکم می تواند کمک کننده باشد.
۵- خوابیدن روی شکم و قرار دادن پیشانی روی بالش

از دالیل دیگری که باعث می شود خوابیدن روی شکم 
ضرر داشته باشد این است که در این حالت معموال سر به 
یک سمت می چرخد و در این حالت به ستون فقرات، گردن، 
شانه ها و کمر فشار مضاعفی وارد می شود. برای جلوگیری 
از این مشکل می توانید یک بالش کوچک یا حوله ای 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

روش های صحیـح خوابیـدن برای کـاهـش کمـردرد
تولیـد بـافـت فعـال
 کلیـه انسـان درون 

یک ارگـانیـسم زنـده

خبــر

محققان دانشگاه منچستر برای اولین بار 
توانستند با موفقیت بافت کلیه انسان را درون 
یک ارگانیسم زنده تولید کنند. این بافت به 
خوبی کار می کند و قادر است ادرار تولید 
کند. در این تحقیقات بخش گلومرول کلیه 
با استفاده از سلول های بنیادی جنین انسان 
درون ظرف های پالستیکی و در مجاورت 
 nutrient به  موسوم  مغذی  ماده  یک 
broth کشت داده شد. درون این ظرف ها 
یک ماده ژل مانند ریخته شد که عملکردی 
شبیه بافت پیوند دهنده طبیعی دارد. سپس 
مقداری از این ماده به زیر پوست موش ها 
تزریق شد.  آزمایش این بافت پس از سه 
ماه نشان داد که در زیر پوست موش ها 
ساختارهای میکروسکوپی کلیه موسوم به 
نفرون تشکیل شده اند.  این بافت جدید 
دربرگیرنده بخش عمده اجزایی بود که 
همچنین  دارد.  وجود  انسان  نفرون  در 
مویرگ های انسان نیز درون بدن موش 
رشد کردند تا خون موردنیاز بافت کلیه 

را تأمین کنند. 
 ScienceDaily

تــازهها

محققان دریافتند کودکان دچار سوءتغذیه در سال های 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 80 درصد افراد دچار این 
معلولیت در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی می کنند. 
در این مطالعه، محققان رابطه بین شنوایی بیش از 2200 فرد بزرگسال 
جوان را با وضعیت تغذیه شان در کودکی تا اوایل 16 سالگی بررسی 
کردند. نتایج تست های شنوایی نشان می دهد که افراد بزرگسال جوان 
که در دوره کودکی رشد نامناسبی داشتند حدود دو برابر بیشتر با عالئم 
ناشنوایی مواجه می شوند. رشد کم در دوره کودکی یک مشکل مزمن 
سوءتغذیه است که غالباً قبل از تولد شروع می شود؛ زمان قبل تولد 
زمانی حیاتی برای رشد عملکرد شنوایی است. کیت وست، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »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.
سوءتغذیه حاد آسیب پذیری کودکان را در معرض انواع عفونت ها، 

گوش،  جمله  از 
می دهد.  افزایش 
مکرر  عفونت های 
می تواند  گوش 
ناشنوایی  به  منجر 

شود.
 HealthDay

سـوءتغـذیـه عـامـل بـروز
 نـاشنـوایی در کـودکـان
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راهکار های درمانی کبـد چـرب
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بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ در سراسر دنیاست اما با برخی 
راهکارهای ساده می توان از خودمان در مقابل بیماری قلبی محافظت 
نماییم.  دکتر »دیوید اسالتوینر« سرپرست تیم تحقیق از بخش کاردیولوژی 
در نیویورک، در این باره می گوید: بیماری قلبی ساالنه جان صدها هزار نفر 
را می گیرد، اما بسیاری از این شرایط قابل پیشگیری هستند. ورزش، رژیم 
غذایی متعادل و اجتناب از رفتارهای پرخطر نظیر سیگار کشیدن، بهترین 
شیوه های حفظ سالمت قلب هستند. تیم کاردیولوژی وی نکاتی را در 

مورد پیشگیری از بیماری قلبی توصیه می کنند:
 مصرف مواد خوراکی کامال گیاهی نظیر میوه و سبزیجات، مغزیجات 
آجیلی و دانه ها. کاهش مصرف مواد خوراکی فرآوری شده یا تصفیه شده 

نظیر نان سفید و همچنین نوشیدنی های نظیر نوشابه گازدار و آبمیوه صنعتی.
 پرهیز از مصرف چربی های ترانس که در مواد خوراکی پخته بسته 
بندی شده، اسنک ها، مارگارین و فست فودهای سرخ شده وجود دارد. 

چربی های 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 3۴ هزار مرگ زودهنگام ناشی از 

بیماری قلبی است.
 داشتن خواب کافی که ۷ تا 8 ساعت 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 30 دقیقه در روز، و هفته ای ۵ روز( 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

مطالعه جدید نشان می دهد میزان پایین سدیم خون با اختالل روانی و 
زوال شناختی در مردان مسن مرتبط است. به گفته محققان این یافته ها 
می توانند نگران کننده باشند چراکه غالباً برخی داروهای مورداستفاده 

توسط افراد مسن میزان سدیم خون را پایین می آورند.
این تحقیق شامل بیش از ۵۴00 مرد سالم 6۵ سال به باال بود که 

وضعیت سالمتشان به طور میانگین کمتر از ۵ سال تحت نظر بود.
کریستین نوواک، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلرادو، در این 
باره می گوید: »100 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 30 درصد بیشتر دچار اختالل روانی در 
ابتدای مطالعه و 3۷ درصد 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

راهکـارهای محافظت در مقابـل 
بیمـاری قلبـی را بشنـاسیـد

میـزان پایین سدیم خون نشـانـه 
اختـالل فکـری در مردان مسن

تــازههـا

تـــازهها

بانوان همواره به دنبال راهی هستند تا چین و 
چروک صورتشان را از بین ببرند که این خواسته 

با برخی روش های خانگی محقق می شود.
 گل قاصدک پوست شما را شاداب می کند

گل قاصدک سبب روشن شدن پوست می شود 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 
را  قهوه ای  شکر  و  شیر  صورت  چروک های 
بجوشانید و پس از خنک شدن برروی پوست 

خود قرار دهید.
 چای کیسه ای  مرطوب را زیر چشمانتان 

قرار دهید
قرار دادن چای  کیسه ای مرطوب زیر چشم سبب 
ازبین بردن چین و چروک های صورت خواهد 

شد.
 خواص مثبت آب آناناس در رفع چین و 

چروک صورت
آب آناناس از جمله بهترین درمان های از بین برنده چین 
و چروک است تحقیقات مختلف نشان می دهد که آب 
آناناس به دلیل داشتن اسید آلفاهیدروکسی چین و چروک 

صورت را از بین می برد .
 پوره ضد چروک درست کنید

جهت از بین بردن چین و چروک و خط های تیره صورت 
نصف قاشق مرباخوری عسل و برشی از سیب زمینی را به 

حالت پوره در بیاورید و زیر چشم خود بمالید.
 مواد طبیعی که چین و چروک صورت را 

از بین می برد
آلوئه ورا، آبلیمو و رزماری هم از جمله مواد 
چروک  و  چین  رفع  سبب  که  هستند  غذایی 

صورت خواهد شد.
 گالب و خاصیت مثبتش

تأثیر مثبت گالب بر روی پوست صورت  از 
نمی توان گذشت، گالب نه تنها سبب روشن 
شدن پوست می شود بلکه چین و چروک صورت 

را هم رفع می کند..
 سفیده تخم مرغ پوست صورت را سفت 

می کند
سفیده تخم مرغ سبب سفت شدن پوست زیر 
چشم می شود و چین و چروک های صورت را 

کم می کند.
 هرشب از روغن کرچک استفاده کنید

برای جوان سازی و رفع چین و چروک های 
صورت هرشب قبل از خواب زیر چشمان خود 

را با روغن کرچک چرب کنید.
 روغن هایی که چین و چروک را از بین 

می برد
روغن نارگیل، روغن بادام شیرین و روغن طبیعی صمغ 
کندر هم سبب رفع چین و چروک دور چشم خواهد شد. 
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روش هـایی برای از بین بـردن چیـن و چـروک صورت

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

افرادی با سابقه ابتال به میگرن بیشتر احتمال 
دارد دچار مشکالت قلبی شوند و بروز این 
بیماری ها 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 بیماری های قلبی – 
عروقی در زنان و مردان است. در این مطالعه 
متخصصان دانمارکی به بررسی اطالعات ۵1 
هزار بیمار مبتال به میگرن و ۵10 هزار نفر دیگر 
که میگرن نداشتند پرداختند. در گروه مبتالیان 
به میگرن بیشتر بیماران زن بودند و بیماری شان 
برای اولین بار در سن 3۵ سالگی تشخیص 
داده شد. در شروع آزمایشات هیچ یک از 
 – قلبی  بیماری های  دچار  شرکتکنندگان 
عروقی نبودند. پس از گذشت 19 سال، 2۴۵1 
نفر از مبتالیان به میگرن حداقل به یکی از 
انواع بیماری های قلبی – عروقی دچار شدند. 
همچنین در طول انجام این مطالعه به ازای هر 
1000 فرد مبتال به میگرن 2۵ نفر دچار حمله 
قلبی شده اند در حالی که این رقم در گروه دیگر 

به ازای هر 1000 نفر 1۷ مورد بوده است.
 NDTV

میگـرن خطـر 
بیمـاری های قلبـی را 

افـزایـش می دهـد

خبــر

بهتر است با مراقبت مداوم از پوست مانع به وجود آمدن جوش شویم

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.

چه کسانی جای جوش دارند؟
چگونگی و دلیل به وجود آمدن جای 
جوش صورت کاماًل مشخص نیست. از 
آنجایی که جای جوش در هر فرد متفاوت 
با دیگری است، احتمال داده می شود که 
برخی بیشتر در معرض این آسیب پوستی 
باشند. در میان افرادی که بیشتر با مشکل 
مواجه  جوش  جای  رفع  و  جوش  رفع 
یافت  نیز  ژنتیکی  عامل  غالبًا  می شوند، 
می شود و هم شدت و هم نوع جای جوش 
می تواند ارثی باشد.طول عمر جای جوش 
گاهی بسیار طوالنی است، بعضی از جای 
جوش ها در مدت وجودشان تنها اندکی 
تغییر می کنند، حال آن که تعدادی نیز به 

مرور محو می شوند. شکی نیست که جای جوش بیشتر 
روی پوست افرادی دیده می شود که شدیدترین نوع 
جوش و ضایعه پوستی، برای مثال ضایعه های عمیق 

ندولر، را تجربه می کنند.

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 به وجود آمدن جوش شد. نکته 
مهم این است که، درمان جوش به محض رویت باید 
با مراقبت از پوست انجام پذیرد. بااین حال اگر این 
اقدام ها جواب ندهد و جوش ها پابرجا بمانند، باید 
به نحو مناسبی آنها را مدیریت کرد و از فشار دادن یا 
ترکاندن آنها خودداری کرد. دستکاری پوست، فشار 

دادن با ناخن، سوراخ کردن جوش با سوزن و...، احتمال 
سرایت کردن آسیب دیدگی به بافت مجاور را افزایش 

می دهد و ضایعه پوستی اثری ماندگار برجا می گذارد.

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 

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

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.

یک ترمیم کننده خارق العاده
برای  بسزایی  تاثیر  مرغ  تخم  سفیده 
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.
   علیاحمدی
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بهترین راهکار ها برای از بین بردن جای جوش



سپید: نمایش»گسل« که اثری درمانی است 
این روزها به شکل نیمه خصوصی روی صحنه 
قرار دارد. هانیه وزیر پناه روانشناس تربیتی، 
نویسندگی نمایشی درمانی- آپارتمانی »ُگسل« 
را بر عهده دارد، به همین بهانه با او گفت وگویی 
انجام داده ایم؛ او در مورد پیوند تئاتر آپارتمانی با 
علم روانشناسی گفت:» تمامی دانش ها وصل به 
ناخودآگاه جمعی بشریت هستند، به همین دلیل 
در همه ی آن ها اشتراکاتی را می بینیم. 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 می شود. سایکودرام استفاده از هنر برای 
شناخت، برون ریزی، درک و درنتیجه درمان 
در مورد مسئله ای واحد بین افراد شرکت کننده 
با متدهای روانشناسی است. البته با توجه به 
موضوع و موقعیت دارای طیف ها و مدل های 
مختلفی است.« او در مورد تلفیق روانشناسی و 
تئاتر گفت:» اولین گروهی هستیم که به شکل 
تخصصی وارد بحث تلفیق حرفه ای تئاتر و 
روانشناسی شدیم و از سال 94 تاکنون 6 اجرای 
موفق را در موضوعات ارتقای مهارت های 
زندگی و فرزند پروری و زوجی داشتیم. در 
این اثر مسئولیت تحلیل اطالعات و داده های 

حوزه ی روانشناسی نمایش درمانی و آپارتمانی 
»ُگسل« را بر عهده دارم.«

نمایش  روانشناسی  مشاوره  و  نویسنده 
»ُگسل« در مورد اهمیت این نمایش افزود: 
»با توجه به آمارهای سالمت جهانی مانند 
who)سازمان بهداشت جهانی( و وضعیت 
جامعه در حوزه سالمت روان و گسترش 
بیش ازحد افسردگی در سال های 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 می رود، مولدهایی مانند سبک فرزند 
بلوغ  زندگی،  مهارت های  ارتقا  پروری، 

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 
راه حل های آن می توان انتظار داشت تغییرات 
فردی و پس ازآن اجتماعی را شاهد باشیم و 
یکی از علت های این که هر اجرا 5 مخاطب دارد 
نیز همین است، درگیری کامل مخاطب با محیط 
تئاتر و باال رفتن تأثیر آن. البته این نکته غیرقابل 
این گونه  بودن  پیوسته  که  است  فراموشی 

فعالیت ها که مخاطبین زیادی را شامل می شود 
تأثیر آن را دوچندان می کند.«

او در مورد مخاطبان این نوع از نمایش گفت: 
»مخاطبان اصلی این تئاتر افراد معمولی و سطح 
سالم جامعه هستند -جوانان، والدین، مجردها 
و متأهل ها-. تمامی افرادی که با مشکالتی 
مشکالت  به واسطه  خود  زندگی  درروند 
مطرح شده درگیر بوده و یا افرادی که در شرف 
ورود به آن ها هستند. این تئاتر با درگیر کردن 
مخاطب آگاهی و شناخت را افزایش می دهد و 
در امتداد آن روش های پیشگیری و بهبود نیز ارائه 
می دهد. پس برای هر فردی کاربردی خواهد 
بود.« او در پاسخ به اینکه با توجه به محدود بودن 
تماشاگر در این تئاتر، عالقه مندان به تماشای 
می شوند  انتخاب  چگونه  »ُگسل«  نمایش 
گفت: »اطالعات مخاطبان توسط لینکی که 
در سایت ثبت نام آن در سایت تیوال قرار دارد 
توسط افراد پرشده و برای ما توسط خود افراد 
ارسال می شود. بدیهی است که اطالعات آن 
به صورت کاماًل محرمانه در قسمت روانشناسی 
نگهداری خواهد شد و با توجه به آن مخاطبان 
گزینش و با آن ها برای تماشای نمایش تماس 
حاصل می شود.« وزیر پناه از عدم وجود ارتباط 
پس ازآن  و  بین رشته ای  کاربردی  و  علمی 

عدم حمایت های مالی و اعتباری به این گونه 
فعالیت ها )دراماتراپی( در ایران گالیه کرد و 
این دو مورد را دالیل اصلی جانیفتادن این نوع 
از نمایش در ایران برشمرد و گفت:» مسلمًا 
هرچقدر حمایت بیشتری شود، می توان گروه 
بیشتری از افراد جامعه را تحت پوشش قرارداد 
و درنتیجه نتایج مثبت این  شکل فعالیت ها بیشتر 
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 اجتماعی اش در جامعه روایت 
می شود. در این نمایش موقعیت های مختلفی 
نشان داده می شود 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، 
شیخ  الهام  موسوی،  مرضیه  بابائی،  سبحان 
کوشانی،  امیررضا  محمدی،  نیلوفر  علیزاده، 
احمد ابراهیم وند، علی ناصری، علی سعیدیان، 
علیرضا اسفندیار، علیرضا سلطان علی، ارغوان 

طاهری فرد بازی می کنند. 

ایسنا: توفان شن در قطر مانع مرور 
تمرینات تاکتیکی آبی های ایران شد.

شاگردان شفر که پس از تساوی ۲ بر 
۲ برابر الریان تمرینات خود را پیگیری 
می کنند، در نظر داشتند برای تمرین 
دیروز )چهارشنبه( به دو گروه تقسیم 
شوند. گروه نخست که شامل بازیکنان 
اصلی می شود در سالن وزنه مشغول 
ریکاوری شوند و گروه دوم نیز که 
بازیکنان ذخیره بودند قرار بود به مرور 
کارهای تاکتیکی بپردازند اما به دلیل 
توفان شن، تمرین تاکتیکی بازیکنان 
ذخیره استقالل لغو شد و آن ها مجبور 
شدند همراه با سایر بازیکنان در سالن 

وزنه تمرینات خود را پیگیری کنند.

ابراز نگرانی 
سناتورهای آمریکا از 
آزار جنسی در ورزش

از  آمریکایی  سناتور  چند  رویترز: 
وضعیت آزار جنسی در ورزش ابراز 
نگرانی کردند. سناتورهای آمریکایی 
بعد از بررسی مسئله آزار جنسی در 
ورزش از وضعیت این مشکل ابراز 
کردند  اعالم  آن ها  کردند.  نگرانی 
برخی  بودن  سازمان یافته  نگران  که 
آزار  ازجمله  ورزش  در  مشکالت 

جنسی هستند. 
این واکنش در حالی رخ داد که 
فدراسیون  و  آمریکا  المپیک  کمیته  
نتوانستند  کشور  این  ژیمناستیک 
درباره  کافی  اطالعات  و  مدارک 
مشکالت ایجادشده در ژیمناستیک 

آمریکا به سناتورها ارائه دهند. 
چندی پیش رسوایی هایی درباره 
آزار جنسی گسترده در ژیمناستیک 
آمریکا صورت گرفت و لری نسار، 
پزشک پیشین تیم المپیک ژیمناستیک 
زندان  از ۱۷5 سال  بیش  به  آمریکا 
آمریکایی  سناتورهای  شد.  محکوم 
منتظر ارائه اطالعات بیش تر درباره 
مسئله آزار جنسی در ورزش از سوی 
ورزش های  فدراسیون های  دیگر 
المپیک در این کشور هستند. مجلس 
سنای آمریکا از ۲5 ژانویه تحقیقاتی را 

دراین باره آغاز کرده است. 
دو سناتور آمریکا که یکی از آن ها 
جمهوری خواه و دیگری نیز دموکرات 
است، در بیانیه ای اعالم کرده اند که 
درباره  اطالعاتی  ارائه  خواستار 
هستند.  نسار  لری  جنسی  آزارهای 
این دو سناتور اختصاصاً قصد دارند 
آمریکا  المپیک  کمیته   آیا  که  بدانند 
می توانست به آزارهای نسار خاتمه 

دهد یا خیر.

توفـان شن تمرین 
استقالل را تعطیل کرد

خبــر

شماره ۱۱80  ۲6 بهمن ۱396 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

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

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی: 26151795

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

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

مخاطببااجراهمراهودرمانمیشود
به بهانه اجرای نمایش درمانی »گسل «

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

فیلم »هجوم« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی سپهر سیفی شنبه 
١٧ فوریه )٢٨ بهمن ماه( در جشنواره برلین به نمایش گذاشته می شود. اولین 
نمایش این فیلم در سالن CineStar IMAX خواهد بود که از ساعت ۳٠:٢١ 
 در این سالن روی پرده می رود.           ایسنا

میزان گرد و غبار در اهواز در دو روز گذشته = به بیش از 6٠ برابر حد مجاز 
رسید. امسال به دلیل تشدید خشکسالی، خوزستان یکی از کم بارش ترین سال ها 
 را تجربه می کند.                     ایرنا 

تصویرروز
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s a l a m a t

ایسنا: پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان 
خبر داد و گفت: »پدرم بعد از ۲3 روز بستری در بیمارستان، دیروز 
بعدازظهر )۲3 بهمن ماه( از بیمارستان مرخص شد.« سام مشایخی 
گفت: »پدرم روز سه شنبه 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 می کردیم که به بیمارستان مراجعه کنند اما 
خودشان فکر می کردند 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 آنتی بیوتیک 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 دستگاه های جدیدی که به سرعت 
آنتی بیوتیک را به دهان و ریه بیمار تزریق می کند ایشان را درمان 
کردند و یک ربع در هر ساعت آن را به پدر وصل می کردند که 

تحمل آن بسیار سخت است. بعدازآن معلوم شد که نصف ریه شان 
آب آورده است.« سام مشایخی ادامه داد: »چهار یا پنج روز با همین 
جریان در ICU تحت مراقبت ویژه بودند و طی مراحلی آب ریه را 
تخلیه کردند که به گفته پزشکان یک لیتر ونیم آب از ریه شان بیرون 
کشیدند. در این مدت برای پروسه درمانی ُسند به ایشان وصل بود 
و در محیطی ایزوله نگهداری می شدند. بعدازآنکه وضعیت ریه شان 
بهبود پیدا کرد، مثانه و مجاری ادرارشان دچار خونریزی شدید شد 
به طریقی که به هیچ عنوان خونریزی آن بند نمی آمد و چقدر خدا به ما 

رحم کرد که مشکل ریه شان بهبود پیداکرده بود، 
بنابراین سه شنبه دو هفته پیش از 9 صبح تا ۱0 
و نیم شب در اتاق عمل بودند و  پزشکان دو 
بار او را بی هوش کردند.« پسر جمشید مشایخی 
بابیان اینکه »روز سه شنبه  حال ایشان به حالت 
ثابتی ازنظر درمانی رسید و امکان مرخص شدن 
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 به صورت مرتب ماهی یک بار برای چکاپ به بیمارستان مراجعه 
کنند.« او در پایان گفت: »ما تا قبل از افتتاحیه جشنواره فجر نگذاشتیم 
که خبر بستری شدن پدر رسانه ای 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 ICU گرفتند 
و در این دو سه روز بیشتر از ورزشکاران و فوتبالیست ها مثل آقای 
کریم باقری به عیادت ایشان آمدند که فردای آن 
روز هم پدر مرخص شد.« جمشید مشایخی از 
ماندگارترین چهره های عرصه بازیگری و متولد 
6 آذر ۱3۱3 در تهران است. از سال ۱336 با 
نمایش »وظیفه پزشک« فعالیت بازیگری اش 
را آغاز کرد و با فیلم کوتاه »جلد مار« در سال 
4۲ مقابل دوربین رفت. دو سال بعد با فیلم 

»خشت و آینه« وارد سینما شد.

آخرین وضعیت درمانی جمشید مشایخی به روایت پسرش

مهر: روند درمانی  مهدی قائدی مهاجم استقالل خوب و 
راضی کننده بوده و احتمال این که این بازیکن هفته آینده 

به تهران منتقل شود زیاد است. 
روند درمان مهدی قائدی راضی کننده است و پزشکان 
دارند.  کامل  رضایت  بازیکن  این  پیشرفت  از  او  معالج 

و  نیفتاده  کار  از  قائدی  دست های  از  هیچ یک  همچنین 
شرایط او کاماًل تحت کنترل است.

بر اساس کسب اطالع ، چنانچه شرایط درمانی قائدی 
به همین شکل پیش برود احتمال این که او تا پایان هفته 

آینده برای ادامه درمان به تهران منتقل شود زیاد است.

بـازتـاب
دست مهدی قائدی از کار نیفتاده است

به  ـ ظهر روز سه شنبه  رادیو  تهیه کننده  ـ  آذرنیا  فرشاد  مهر: 
علت حمله قلبی به بیمارستان منتقل و پس از انجام عملیات 
احیاء و بهبود نسبی وضعیتش، برای ادامه درمان، بستری شد.
آذرنیا 5۱ ساله که صبح روز ـ سه شنبه ـ سر تمرین نمایش 
علی تاج میر از ناحیه قفسه سینه احساس درد می کرد، پس از 
مواجه شد.  قلبی  با حمله  نمایش  رادیو  به ساختمان  رسیدن 
در پی این اتفاق او توسط اورژانس و با همراهی عده ای 
که  شد  منتقل  سینا  بیمارستان  به  رادیویی اش  همکاران  از 
پس از ۱0 دقیقه انجام عملیات احیاء، خوشبختانه وضعیتش 

یافت. بهبود 
فرشاد آذرنیا هم اینک در بخش سی سی یو بیمارستان سینا 
تهران بستری است و بنا بر تشخیص پزشکان حداقل تا یک 

ندارد. ترخیص  امکان  هفته 
از این تهیه کننده آثاری چون رادیو فیلم، داستان »مستأجر« 
زیر  »زندگی  داستایوسفکی،  فئودور  از  داستانی  اساس  بر 

شالق های مرگ«، »بال های خیس« و غیره شنیده شده است.

صــدا

فرشاد آذرنیا در بیمارستان بستری شد
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