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باز هم حادثه، باز  هم سقوط

میزان ج��ذب کالری اضاف��ی از طریق مصرف نوش��یدنی های قندی 
همچون س��ودا در میان آمریکایی ها در حال افزایش اس��ت که همین 

مسئله می تواند اختالل های سالمتی بسیاری را به بار آورد...



قائم مقام وزیر بهداشت در واکنش به نقدهای جامعه شناسانه از طرح تحول سالمت

در شماره قبلی، صحبت های مزدک دانشور، 
انسان شناس پزشکی و جامعه شناس که در 
میزگرد »نگاهی به طرح تحول سالمت، از 
اجرا تا به امروز« با حضور ایرج حریرچی، 
حسین راغفر، محمد شریفی مقدم و جمعی 
از جامعه شناسان در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران مطرح شده بود، را منتشر 

کردیم.
در این شماره، صحبت های قائم مقام و 
معاون کل وزارت بهداشت تقدیم حضور 

خوانندگان عزیز می شود.

حریرچی  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
به  صحبت های خود را به واکنش نسبت 
سخنان مزدک دانشور اختصاص داد و گفت: 
»من افتخار دارم که حدود 15 سال است از 
نظرات دکتر دانشور عزیز استفاده می کنیم 
اما امروز به جزئیاتی که ایشان در سخنانشان 
اشاره کردند، پاسخی نمی دهم به این دلیل 
که معتقدم اصال تصوری که ایشان از طرح 
تحول سالمت دارند، تصور درستی نیست.« 
وی با اشاره به حکایت »فیل در تاریکی« 
موالنا، اظهار داشت: »یک نفر به گوش فیل 

دست کشید و یک نفر به پا و دیگری به خرطوم و ... 
و هرکدام هم تصورات خودشان را داشتند. حاال تصور 
کنید اگر کسی به پای فیل دست بزند و دیگری به کله 
مورچه و دیگری به نوک یک پرنده و ... و بخواهند فیلی 

را توصیف کنند، نتیجه چه خواهد شد.«
سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به مزدک دانشور 
گفت: »من به شما می گویم که اصال تعریف طرح تحول 
سالمت این نیست که شما می فرمایید.« وی افزود: »ما به 
 universal تعهد داده ایم که در سال 2025 به who
health coverage )پوشش همگانی سالمت( برسیم 
وuniversal health coverage هم تعریف خاص 
خودش را دارد. براساس تعاریف معمول سازمان بهداشت 
جهانی هم تقسیم بندی هایی وجود دارد. اما ممکن است مثال 
دکتر راغفر که من افتخار شاگردی ایشان را داشته  ام بگوید: 
»اصال چرا طرح تحول سالمت؟ شما اول باید فقر را ریشه کن 
کنید.« باالخره ایشان استاد این حوزه هستند. یا مثال ممکن 
است گروهی که در مقابل آقای دکتر راغفر و امثال ایشان 
هستند و به قول دکتر دانشور معتقد به اقتصادهای لیبرالی 
هستند، بگویند: »آقا چه کسی گفته سالمت اولویت دارد؟ 
ما اول باید به توسعه برسیم. هروقت توسعه پیدا کردیم و 
درآمدمان باال رفت، همه چیزمان درست می شود و در نتیجه 
سالمت هم درست می شود، آموزش هم درست می شود، 
فرهنگ هم درست می شود و ...« اینها حرف های قشنگی 
است. اتفاقا می شود کلمات زیبایی را هم به کار برد ولی 
واقعیت این است که یک تقسیم کار بین المللی انجام شده 
که ما هم قبول کرده ایم و فرض را بر درستی آن گذاشته 

و قبول کرده ایم. البته درست است که وزارت بهداشت 
مسئولیت هایی دارد. وزارت بهداشت مسئولیت ایجاد منابع 
پایدار برای خودش را هم دارد. وزارت بهداشت مسئولیت 
پیشگیری از سرطان را برعهده دارد. اما در 40 سال اخیر، 
چه کسی بیشتر درمورد دخانیات و سیگار و قلیان و ... 
صحبت کرده است؟ غیر از حریرچی کسی بوده است؟ 
بله. وزارت بهداشت وظیفه دارد که صحبت کند، هشدار 
دهد، تالش کند که مالیات افزایش پیدا کند، پیشگیری 
کند و ... همه اینها درست. ولی باالخره با 7 میلیون آدم 
بالغ سیگاری که در کشور ما وجود دارد باید چه کرد؟ آیا 
می شود وقتی چنین فردی با سرطان ریه مراجعه می کند، 
بگوییم تو االن وارد بیمارستان شده ای و انسانی هستی 
که هویت خودت را از دست داده ای و ارتباط خودت را 
با شهر و محله هم از دست داده ای ؛ حاال بگو ببینم چرا 
سیگار کشیده ای؟ کدام عوامل اجتماعی اقتصادی باعث 
شد که تو سیگار بکشی؟ پدرت چه کاره بود؟ چرا در 10 
سالگی یک نفر به تو سیگار داد؟« من می خواهم بگویم 
یک تقسیم وظایفی صورت گرفته و یک سری کارها باید 

انجام شود و هر کسی هم مسئولیتی دارد.«
ایرج حریرچی در ادامه مثال دیگری زد: »کسانی که معتاد 
تزریقی هستند، بعد از مدتی که تزریق می کنند، رگ هایشان 
بسته می شود؛ به همین دلیل به سراغ شریان های ران پا 
می روند. این کار باعث تشکیل کیسه ای در آن ناحیه می شود 
که خون ریزی می کند و بیمار به همین علت می میرد. اتفاقا 
بسیاری از آنها مبتال به ایدز و هپاتیت B و C هم هستند 
و بسیار خطرناک همه هستند. جناب شریفی مقدم که االن 

در این جلسه حاضر هستند، می دانند که در بیمارستان امام، 
هیچ پزشکی به این بیماران دست نمی زد ولی من می رفتم 
و این بیماران را عمل می کردم. یا اینکه می دانستم درصد 
باالیی از این افراد، پس از عمل باز هم به سمت اعتیاد 
خواهند رفت. آیا من می توانستم در آن موقعیت به آن 
بیماران بگویم: »تو چرا معتاد شده ای؟ مسئولین دولت 
کجا بودند؟ خانواده ات کجا بودند؟ روحانیت کجا بود؟ 
فرهنگ کجا بود؟« یا مثال بگوییم: »این کار بسیار اشتباهی 
است که ما به جای اینکه جلوی اعتیاد را بگیریم، منابع مان 
افزود:  به کار گیریم.« وی  افرادی  برای درمان چنین  را 
»من مثال دیگری بزنم. کار ما، بهداشت و درمان است. 
علت العلل همه امراض، چاقی است. در کشور ما مناطقی 
که درگیر سوءتغذیه کمبودی باشند، خیلی کم است. در 
حد 7 درصد و 10 درصد و ... است. مشکل اصلی ما 
این است که بیش از 60 درصد از مردم کشور ما چاق و 
دارای اضافه وزن هستند. مشکل »سوء تغذیه« دردناک تر 
است و حکومت در قبال آن کوتاهی بیشتری کرده است 
ولی چیزی که بیشتر سالمت مردم کشور را تحت تاثیر 

قرار می دهد، چاقی و اضافه وزن است.«
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: »آیا می شود سازمان 
جهانی بهداشت سخنرانی کند و بگوید: »شما اول باید 
بگویید که تو چرا زیاد می خوری؟ چه عامل فرهنگی باعث 
شده که تو به جانک فودها روی آورده ای و روغن پالم 
مصرف می کنی؟ و ...« این درحالی است که شخصی که 
به دلیل چاقی مبتال به مشکالت زیادی شده، خودش هم 
مستاصل و ناراحت است و باید برای حل این مشکل 

به او کمک کرد. کما اینکه همه سازمان های 
بین المللی توافق کرده اند که با چاقی و اضافه 
وزن  مقابله کنند. مشکل به حدی است که 
همه عوامل مضری که به عنوان هدف در نظر 
گرفته شده اند، الزم است به سمت کاهش پیش 
بروند به جز چاقی که از کشورها خواسته 
شده کاری کنند که این مورد بیش از این 
افزایش پیدا نکند و بدتر از این نشود. اتفاقا 
اولین هدفی که مشخص شده به آن دست 
نخواهیم یافت هم همین چاقی است. یعنی 
در تمام دنیا مردم چاق تر شده و اضافه وزن 

بیشتری پیدا خواهند کرد.«
وی در ادامه گفت: »جالب است که حتی 
درمورد روغن پالم که سخنران محترمی مانند 
دکتر دانشور احتماال اصال نمی دانسته چیست 
و وزارت بهداشت فعلی آن را مطرح کرده 
و مصرف از 450 هزار تن به 300 هزار تن 
رسیده، وزارت بهداشت متهم می شود و مورد 
بازخواست قرار می گیرد که چرا در کشور 
پالم مصرف می شود؟ البته من این توضیح 
را بدهم که پالم، سم نیست. اما در یک برهه 
زمانی در کشور ما، پالم را به عنوان روغن 
مطلوب معرفی می کردند. اتفاقا در آن سطح 
اقتصادی اجتماعی کشور در آن زمان، روغن پالم از خیلی 
از روغن ها ضررش کمتر بود. باالخره اگر پالم نباشد که 
صنعت بستنی و شیرینی و ... به مشکل می [ورد ولی اینکه 
اضافه مصرف شود یا اینکه به شیر اضافه شود و آن را 
به عنوان شیر پرچرب معرفی کنیم و مردم هم فکر کنند 
که این چربی همان چربی خامه شیر است، دزدی است 
و باید با آن مقابله شود ولی باالخره پالم هم کاربردهایی 
دارد و واردات در حد 200-300 هزار تن در سال را ما 
اصال مضر نمی دانیم چون مصارف خاص خودش را دارد.«
حریرچی تصریح کرد: »صحبت اصلی من این است 
که ما برای اینکه بتوانیم درباره حوزه سالمت اظهارنظر 
کنیم، اول باید ببینیم کشورمان در چه شرایطی قرار دارند.«

از  بهره گیری  با  سپس  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
اسالیدهایی که در اختیار داشت، به تشریح میزان انتظاری 
تولید  اقتصادی کشور و سرانه  به وضعیت  باتوجه  که 
ناخالص داخلی باید داشته باشیم و همچنین دستاوردهایی 
که در چنین شرایطی بعد از طرح تحول سالمت به دست 

آمده پرداخت. 
البته در میانه جلسه، سخنگوی محترم وزارت بهداشت 
از ادامه کار عکاس روزنامه سپید و عکسبرداری از جداول 
و نمودارهای نمایش  داده شده، ممانعت و اعالم کرد که 
راضی به انتشار آنها نیست. بدیهی است که مطالب و 
اسالیدهای ارائه شدهف پیوستگی مفهومی داشته و بدون 
نمایش نمودارها، انعکاس و فهم صحبت های ارائه شده 
مشکل و یا ناممکن است لذا از انتشار این بخش از سخنان 

قائم مقام وزیر بهداشت، صرف نظر می کنیم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

کارشناسان سالمت روان و تغذیه به 
شبکه بهداشت کشور افزوده شده اند

وزارت  بهداشت  معاونت  شبکه  مدیریت  مرکز  رئیس  وب دا: 
بهداشت گفت: »یکی از افتخارات کشور پس از انقالب، تقویت 
نیاز  به  توجه  با  که  است  کشور  در  بهداشت  شبکه  توسعه  و 
است  ممکن  بهداشت  شبکه  خدمات  بیماری ها،  نوع  و  مردم 

پیدا کند.« تغییر 
محمد شریعتی با بیان این مطلب، اظهار داشت: »در 
سال های اخیر، بیماری های غیرواگیر و مشکالت روان 
شناختی نسبت به دوران گذشته افزایش یافته و بیماری های 
به  و  نیست  ایران  مردم  مرگ  عمده  علت  دیگر  واگیر 
همین دلیل، کارشناسان تغذیه و سالمت روان به شبکه 

افزوده شده اند.« بهداشت 
وی تصریح کرد: »مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی تهران به طور کامل تحت پوشش شبکه بهداشت 
قرار گرفته و تمام مراکز مورد نیاز بهداشتی، راه اندازی 

شده و خدمات خود را فعاالنه ارائه می دهند.«
شریعتی اظهار داشت: »وزارت بهداشت در قانون برای 
اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع مکلف شده و در 
بهداشت  شبکه  موجود  وضعیت  با  قانون  انطباق  حال 

هستیم.« کشور 

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس

زباله سوزی ها در جنوب تهران 
غیربهداشتی است

و  زیست  محیط  فراکسیون  سخنگوی  ملت:  خانه 
از  استفاده  »بدون  گفت:   مجلس  در  پایدار  توسعه 
خارج  پسماند  مشکل  حل  خصوصی  بخش  ظرفیت 

است.« زیست  محیط  و  توان شهرداری  از 
در  زباله سوزی  جوالن  درباره  دلخوش  سیدکاظم 
جنوب تهران، گفت:  »بحث پسماندها یکی از معضالت 
کشور بوده و اخیرا در الیحه بودجه نیز تصمیمی برای 
زباله  سوز و تبدیل  زباله  کارخانه های  ایجاد  به  کمک 
فعلی  دغدغه های  از  یکی  است،  شده  اخذ  انرژی  به 
استان های  اکثر  در  و  بوده  پسماند  مدیریت  کشور، 

دارد.« وجود  مشکل  این  کشور 
شورای  درمجلس  سرا  صومعه  مردم  نماینده 
همفکری  با  باید  دولت  و  »مجلس  افزود:   اسالمی، 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  ظرفیت  از  تعامل  و 
زباله سوزی  کنند،  استفاده  پسماند  مدیریت  درجهت 
زباله  دفن  و  بوده  غیربهداشتی  قطعا  فعلی  درشرایط 
آسیب  زیست  محیط  به  تهران  از  هرنقطه ای  در 
نفر  میلیون   15 از  بیش  تهران  در  زیرا  می کند؛  وارد 

دارد.« وجود  جمعیت 
برای رهایی  اساسی  راه حل  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
از مشکل پسماند مجوز ورود بخش خصوصی به این 
حوزه درجهت ایجاد کارخانه  های تبدیل زباله به انرژی 
محیط  و  شهرداری ها  »متاسفانه  کرد:   تصریح  است، 
نتوانستند  پسماند  مدیریت  درحوزه  تاکنون  زیست 
کنند.  عمل  خود  وظایف  به  شاید  و  باید  که  آنطور 
سرمایه گذار  جذب  عدم  مشکل،  این  علت  ترین  مهم 
و نبود منابع مالی کافی است؛ ضمن اینکه میزان تولید 

است.« باال  بسیار  کشور  در  نیز  زباله 
پایدار  توسعه  و  فراکسیون محیط زیست  سخنگوی 
ظرفیت  از  استفاده  بدون  براینکه  تاکید  با  مجلس  
نمی تواند  زیست  محیط  و  شهرداری  بخش خصوصی 
درمدیریت پسماند عملکرد موفقی داشته باشد، گفت: 
»به طورحتم مدیریت پسماند دارای هزینه بسیار باالیی 
دارد؛  توجهی  قابل  سوددهی  حوزه  این  البته  است، 
بخش خصوصی  وجود  از  فراخوان  با  باید  دولت  اما 
برای تعامل دراین هزینه دعوت کند، قطعا دولت باید 
درمدیریت  خصوصی  بخش  درمسیر  سنگ اندازی  از 

کند.« جلوگیری  پسماند 

برگزار ی نمایشگاه بین المللی طب سنتی 
و جایگزین و داروهای گیاهی  می شود

طب  تخصصی  بین المللی  نمایشگاه  نخستین  وب دا: 
سنتی و جایگزین و داروهای گیاهی، با حمایت دفتر 
و  علوم  توسعه  ستاد  و  بهداشت  وزارت  ایرانی  طب 
علمی  معاونت  سنتی  طب  و  دارویی  گیاهان  فناوری 

می شود. برگزار  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
در این نمایشگاه که برای اولین بار با رویکرد تخصصی 
برگزار می شود، دانشکده های  المللی در کشور  بین  و 
انجمن های  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  ایرانی  طب 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  و  کشور  سراسر  علمی 
گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی، 
کشورهای  برخی  نمایندگان  کنار  در  و  یافته  حضور 
بالقوه ایران در حوزه  خارجی، به معرفی ظرفیت های 

می پردازند. ایرانی  طب  و  دارویی  گیاهان 

اخبار

برای اظهارنظر درباره حوزه سالمت، اول باید ببینیم کشورمان در چه شرایطی قرار دارد

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان 
اینکه تاکنون موردی از ابتالی انسانی به آنفلوانزای 
پرندگان در کشور گزارش نشده است، گفت: »هرچند 
احتمال انتقال ویروس آنفلوانزای پرندگان به انسان 
بسیار ناچیز است، اما الزم است که مردم از تماس و 

شکار پرندگان وحشی خودداری کنند.«
به گزارش سپید، محمدمهدی گویا افزود: »اگر 
بالفاصله  شود،  مشاهده  بیماری  این  از  موردی 
و  گرفت  خواهد  صورت  الزم  درمانی  اقدامات 
مردم مطمئن باشند تمام اقدامات الزم در این باره 

انجام شده است.« 
وی همچنین توصیه کرد: »مردم باید از تماس با 
پرندگان وحشی و شکار آنها خودداری کنند و این 
موضوع را جدی بگیرند. عالوه بر آن اگر مواردی از 
تلفات پرندگان را مشاهده کردند به سازمان دامپزشکی 

گزارش کنند.« 
گویا تأکید کرد: »احتمال انتقال ویروس آنفلوانزای 

پرندگان »H5N6« به انسان بسیار ناچیز است، اما همچنان الزم است که 
مردم از تماس و شکار پرندگان وحشی خودداری کنند و این موضوع 

را جدی بگیرند.«
تایید  با  مشاور سازمان جهانی بهداشت در مقاومت میکروبی هم 
اظهارت مسئوالن بهداشتی کشور گفت: »تاکنون انتقال آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان به دنبال استفاده از گوشت مرغ و سایر ماکیان در ایران 

گزارش نشده است.« 
مسعود مردانی افزود: »در ماه های اخیر دو نوع آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان شامل H5N6 و H5N8 در ایران مشاهده شده، اما این بیماری 

تاکنون به ایرانی ها منتقل نشده است.«
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شیوع آنفلوانزای فوق 

حاد پرندگان )H5N6( در برخی از استان ها به خصوص گیالن اشاره 
از کشتارگاه ها،  بیماری در برخی  کرد و گفت: »هرچند شاهد شیوع 
تاکنون هیچ  اما  بودیم  مرغداری ها و محل نگهداری طیور در کشور 

گزارشی از انتقال بیماری به ایرانی ها منتشر نشده است.« 
مردانی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی با انجام اقدامات احتیاطی 
در سطح  معدوم سازی  درآورد،  کنترل  را تحت  بیماری  این  توانست 
وسیع، نابود کردن تعداد زیادی از ماکیان ازجمله مرغ و جوجه و دفع 
بهداشتی الشه های پرندگان و ماکیان را ازجمله اقدامات صورت گرفته 

در این زمینه عنوان کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: »تاکنون 
18 مورد انتقال بیماری آنفلوانزا پرندگان فوق حاد ) H5N6( در دنیا 

گزارش شده که همه آنها در کشور چین بوده است.« 
وی به شناسایی نوع جدید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
) H5N8 ( در اطراف دریاچه چیتگر تهران هم اشاره 
کرد و گفت: »این نوع بیماری حدود یک هفته قبل 
از  گزارشی  تاکنون  ولی  شد  مشاهده  منطقه  این  در 
انتقال این بیماری به انسان در دنیا منتشر نشده است.«

متخصص بیماری های عفونی تأکید کرد: »به رغم 
این موضوع، باید اقدامات پیشگیرانه از سوی مسئوالن 
به دقت انجام گیرد تا شاهد شیوع آن در کشور نباشیم.« 
وی با اشاره به اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
خطرناک تر از آنفلوانزای فصلی است، گفت: »هرچند 
این 2 نوع بیماری در کشور کنترل شده اما مسئوالن باید 
به دقت مراقب باشند و کنترل های الزم را انجام دهند.«
مردانی تأکید کرد: »الزم است کنترل دقیق روی 
بگیرد؛  مهاجر صورت  به خصوص  وحشی  پرندگان 
پرندگان مهاجر می توانند آلوده به ویروس این بیماری 

باشند و مشکالتی را برای مردم به وجود آورند.«
مردم  به  بهداشت  آنفلوانزا در وزارت  کمیته کشوری  این عضو   
توصیه کرد که از دست زدن و نگهداری این پرندگان و نیز استفاده 
از گوشت آنها به شدت خودداری کنند. همچنین برای در امان ماندن 
شکاری  پرندگان  گوشت  پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  از 

مصرف نشود و از شکار و نگهداری آنها به شدت خودداری شود.
مردانی از مردم خواست که از تماس مستقیم با پرندگان خانگی، 
از  و  کنند  خودداری  جدی  به صورت  خانگی  مرغ های  و  وحشی 
نگهداری ماکیان به عنوان سرگرمی و تفریح برای کودکان پرهیز کنند. 
با  خود  سکونت  محل  در  افراد  »اگر  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
الشه های متعدد پرندگان یا ماکیان برخورد کردند، در اولین فرصت 

موضوع را به سازمان دامپزشکی محل سکونت خود اطالع دهند.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت

تاکنون هیچ مورد ابتالی انسانی به آنفلوانزای پرندگان گزارش نشده است
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ایسنا: نمایندگان مجلس در مصوبه ای اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات 
و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش های 
هزینه ای الیحه بودجه بند »ه« تبصره چهار این الیحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک های عامل مجازند در 
سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع در اختیار ازجمله منابعی که با تصویب هیئت عامل صندوق 
توسعه ملی در آن بانک ها سپرده گذاری یا قرارداد عاملیت منعقد شده، برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه ها 
و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس فهرست مورد توافق 
وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه وبودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این 
تسهیالت پس از تصویب هیئت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و 
متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی موردتفاهم با بانک ها 
بازپرداخت می شود. به موجب این مصوبه، تسهیالتی که از صندوق 
گرفته می شود ارزی خواهد بود. همچنین تجهیزات آزمایشگاه های 
تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعالم معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه 
داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود. طبق این مصوبه، 
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و 
با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارتین علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو 

ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 
نیز  مصرف  زمینه  در  و  نمی شود  تولید  ایران  در  ایمونوانکولوژی  »داروهای  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  خبرنگاران:  باشگاه 
محدودیت وجود دارد زیرا این داروها گران هستند و تحت پوشش بیمه نیست.« علی یعقوبی جویباری در آستانه برگزاری همایش تازه های ایمونوانکولوژی اظهار 
داشت: »این کنگره سوم اسفندماه سال جاری در هتل استقالل تهران به همت انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران و در حوزه ایمونولوژی سرطان برگزار می شود.« 
وی با اشاره به تاریخچه درمان سرطان گفت: »این تاریخچه شامل درمان های غیراختصاصی، شیمی درمانی رادیوتراپی و تارگت تراپی بوده و امروزه به داروهای 
ایمونوانکولوژی رسیده است.«  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه روش درمانی ایمونوانکولوژی به ویژه در سرطان های مختلف 
که وابسته به سیستم ایمنی بوده بسیار حائز اهمیت است، گفت: »برخی از سرطان های دستگاه گوارش، بدخیمی های پوست، سرطان خون و ریه وابسته به سیستم 
ایمنی است و این روش درمانی می تواند برای آنها بسیار مفید باشد.« وی با بیان اینکه در بدن همه ما روزانه سلول های سرطانی ایجاد می شود ولی سلول های ایمنی 
آن را از بین برده و با آن مقابله می کنند، افزود: »برخی از سلول های سرطانی به دلیل اینکه خود را ماسکه کرده از سیستم ایمنی فرار می کنند لذا باید از داروهای 

ایمونولوژی جهت مقابله با آنها استفاده کرد که در واقع این داروها سیستم ایمنی را تقویت و تحریک کرده 
که تشخیص دقیق سلول های سرطانی را انجام دهند.« 

یعقوبی جویباری تصریح کرد: »در حال حاضر داروهای ایمونوانکولوژی در ایران تولید نمی شود و در زمینه مصرف 
نیز محدودیت وجود دارد چراکه این دارو بسیار گران بوده و در ایران تحت پوشش بیمه نیست، همچنین از آنجایی  که 
این دارو وارد سیستم فارماکوپه نشده شرکت های بیمه آن را نمی شناسند و پرداخت از جیب مردم صورت می گیرد؛ 
البته برخی از بیمه های تکمیلی نسبت به پوشش این دارو اقدام کرده اند.« عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی اضافه کرد: »این دارو تک نسخه ای بوده و قیمت آن برای هر ۳ هفته یکبار ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است 
همچنین حدود یک سال بوده که این دارو وارد ایران شده و بسیاری پزشکان آشنایی الزم با این دارو را ندارند.« 
یعقوبی جویباری گفت: »داروهای ایمونوانکولوژی ۸ سال است که در دنیا تولید شده و البته طی چهار سال اخیر 

مصرف و تجویز آن شدت یافته است. لذا ارتقاء دانش پزشکان در این زمینه بسیار ضرورت دارد.«

نبود داروی تولید داخل و حمایت بیمه ای از بیماران ایمونوانکولوژیتخصیص ۴۰۰۰  میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت عنوان کرد

پوششبیمهای۸۰درصدداروهایشیمیدرمانی
رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت 
ارائه  حاضر  حال  »در  گفت:  بهداشت 
در  شیمی درمانی  و  رادیوتراپی  خدمات 
مراکز دولتی رایگان است و ۸۰ درصد از 
داروهای شیمی درمانی توسط سازمان های 
بیمه گر و وزارت بهداشت تحت پوشش 

قرار داده شده است.«
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، علی قنبری 
مطلق در خصوص اقدامات انجام شده در 
راستای تشخیص و درمان سرطان در کشور 
گفت: »بحث توسعه مراکز سرطان به عنوان 
زیرساخت  توسعه  برنامه های  از  بخشی 
تشخیص و درمان، از سال ۱۳۹۴ و پس از 
انجام برنامه ملی آمایش سرزمینی سرطان 
کلید خورد.« وی افزود: »بر اساس این برنامه، 
میزان تجهیزات و امکانات موجود شناسایی 
و پیش بینی این موارد تا ۱۰ سال آینده تحت 
عنوان سند توسعه شبکه ملی مراقبت سرطان 

مشخص شد.«

اتمام ساخت ٧٥ مرکز تشخیص 
زودهنگام سرطان تا پایان سال

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »در قالب این برنامه 
از سامانه GIS )سیستم اطالعات جغرافیایی( 
جهت توزیع مناسب امکانات بهره گرفته شد؛ 
همچنین سه نوع مرکز تیپ یک )تشخیص 
زودهنگام سرطان(، تیپ دو )تشخیص و 
جامع  )مرکز  سه  تیپ  و  سرطان(  درمان 
از جانمایی،  سرطان( تعریف شد و پس 
از سال ۹۴  تیپ یک  ساخت ۱۳۷ مرکز 
آغاز گردید که پیشرفت حدود ۸۰ درصد 
دارند و تا پایان سال ساخت ۷۵ مرکز به 
پایان می رسد. از این رو این مراکز وقتی 
در چرخه تشخیص قرار گیرند، نقش مهمی 
در شناسایی افراد مبتال به سرطان خواهند 

داشت.«
قنبری مطلق ادامه داد: »در زمینه تشخیص 
زودهنگام سرطان، برای سه سرطان مهم 
پستان، روده بزرگ و دهانه رحم، برنامه ریزی 
مراکز  در  غربالگری  قالب  در  تا  کردیم 
عالئم  که  افرادی  زودهنگام،  تشخیص 

مشکوک به سرطان دارند و افرادی که در 
معرض خطر هستند، سریع شناسایی شوند 
و اقدامات زودهنگام درمانی آغاز شود.« 
وزارت  از سرطان  پیشگیری  اداره  رئیس 
بهداشت اضافه کرد: »همچنین برای تجهیز 
این مراکز از محل گرنت اهدایی دولت ژاپن، 
۵۰ دستگاه ماموگرافی تا پایان سال ٢۰۱۸ 
تأمین خواهد شد و برای سایر تجهیزات 
نیز از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفته 

خواهد شد.«

تامین ٥۰ درصد اعتبار ٢۰ مرکز 
توسط خیرین

قنبری مطلق تصریح کرد: »بهره گیری از 
ظرفیت خیرین نیز برای تجهیز این مراکز 
صورت گرفته  به  صورتی که برای ٢۰ مرکز، 
۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای تجهیز تقبل 
شده است و دانشگاه هایی که آمادگی تأمین 
۵۰ درصد باقیمانده را داشته باشند می توانند 

از این فرصت استفاده کنند.«
بهداشت  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
ملی  برنامه  قالب  در  »همچنین  گفت: 
مدیریت سرطان و به منظور ارتقای کیفیت 
تدوین  آنها،  استانداردسازی  و  خدمات 
آیین نامه های مراکز سرپایی شیمی درمانی، 
مراکز تشخیص و درمان سرطان و مراکز 
حمایتی تسکینی و همچنین دستورالعمل 
مدیریت خدمات شیمی درمانی، تسکینی و 
تشخیص زودهنگام و ۱۵ راهنمای بالینی 
تشخیص و درمان سرطان به پایان رسیده 

و به زودی ابالغ خواهد شد.«
رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت 
درمان  حوزه  »در  کرد:  اضافه  بهداشت 
بالینی  اقدام، تدوین راهنماهای  مهم ترین 
و پروتکل های ملی است که با زیرساخت 
نرم افزاری برای ارائه خدمت به بیماران مبتال 
به سرطان طراحی شده است که منجر می شود، 

اثربخشی درمان ها افزایش پیدا کند.«

که  اقداماتی  بیان  به  مطلق  قنبری 
حال  در  سرطان  از  پیشگیری  حوزه  در 
انجام است، پرداخت و گفت: »در حوزه 
کمپین ها،  برگزاری  سرطان  از  پیشگیری 
جلسات آموزشی و اطالع رسانی و همچنین 
به صورت  که  آموزشی  محتواهای  تولید 
هماهنگ در سطح ستاد وزارت بهداشت 
و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
انجام می شود، نقش مهمی در آگاهی بخشی 

مردم از عوامل خطر سرطان دارد.« 
قنبری مطلق در خصوص مراقبت های 
حمایتی و تسکینی نیز گفت: »برای بهبود 
در  هم  سرطان  به  مبتال  بیماران  زندگی 
برخی مراکز، مراقبت های تسکینی ظرف 
چند ماه آینده آغاز می شود و عالوه بر 
به صورت  نیز  آموزشی  کارگاه های  آن 
و  برگزار خواهد شد  تهران  در  متمرکز 
توسعه  در کشور  این خدمات  به تدریج 

پیدا خواهد کرد.«

توسعه فاز دو برنامه ملی ثبت 
سرطان در آینده نزدیک

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت 
بهداشت در مورد دارو و خدمات درمانی 
در  »خوشبختانه  داشت:  اظهار  بیماران 
و  رادیوتراپی  ارائه خدمات  حال حاضر 
شیمی درمانی در مراکز دولتی رایگان است و 
۸۰ درصد از داروهای شیمی درمانی توسط 
بهداشت  وزارت  و  بیمه گر  سازمان های 

تحت پوشش قرار دارد.« 
کرد:  اضافه  پایان   در  مطلق  قنبری 
»هم  اکنون اتفاق مهم در حوزه سرطان، ثبت 
سرطان در دو فاز است که درحال توسعه 
ثبت سرطان  که گزارش  فاز یک  است، 
بعد  سال  و  شد  اجرا  که  بود   ۹۳ سال 
می شود،  منتشر   ۹۵ و   ۹۴ سال  گزارش 
جزو  سرطان  ثبت  دو  فاز  توسعه  با  اما 
ثبت  کیفیت  که  بود  کشورهایی خواهیم 

سرطان استاندارد مطلوبی دارند.«

دارویی  بهداشت مجلس هرگونه گروکشی  کمیسیون  ملت: عضو  خانه 
اقدام غیرانسانی و  به دلیل عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان دارو  را 

غیرقانونی دانست. یعقوب شیویاری با بیان 
دریافت  نیازمند  دارو  واردکنندگان  اینکه 
»واردکنندگان  گفت:   هستند،  خود  مطالبات 
دارو از دولت و وزارت بهداشت میلیاردها 
تومان طلب دارند که باید به هر طریق ممکن 
درصدی از مطالبات پرداخت شود، اما اینکه 
عدم وصول  دلیل  به  نیز  دارو  واردکنندگان 
مطالباتشان مردم را تحت فشار قرار داده و 
دارو را در انبارها و گمرک دپو کنند؛ به هیچ 

عنوان سیاست قابل قبولی نبوده و به نوعی غیرانسانی است.«
وی با تأکید بر اینکه با دپوکنندگان و احتکارکنندگان دارو در انبارها به هر 
دلیلی باید برخورد شود، افزود:  »واردکنندگان 
دارو باید از روش های قانونی مطالبات خود 
اینکه گروکشی کرده و  نه  را دریافت کنند، 
دارو را در انبارها نگهداری کنند، قطعًا پس 
از آزادسازی نیز قیمت داروها افزایش می کند 
که این مسئله نیز به ضرر مردم تمام می شود، 
بنابراین هرگونه اقدام غیرقانونی و غیراخالقی 
در انبار دارو به نوعی تخلف محسوب می شود.«
طلب  پیگیری  اینکه  بیان  با  شیویاری 

واردکنندگان دارو با جلوگیری از آزادسازی دارو از انبارهای گمرک راهکار 
مناسبی نیست، تصریح کرد:  »قطعًا بخش بزرگی از داروهای وارداتی متعلق 
به بیماران خاص بوده و این مسئله سالمتی آنها را نیز تهدید می کند، هرچند 
که پرداخت مطالبات واردکنندگان دارو نیز باید هرچه سریع تر در دستورکار 
قرار گیرد؛ زیرا عدم پرداخت سهم شرکت های خارجی در واردات دارو 

نیز در پیگیری این مسئله مشکالتی را ایجاد می کند.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه این رویه سبب کمبود 
دارویی در نظام سالمت می شود، گفت:  »جلوگیری از توزیع اقالم دارویی 
به دلیل عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان دارو اقدام ناشایستی بوده که 
وزارت بهداشت باید هرچه سریع تر پیش از ایجاد هرگونه مشکل مسئله 

را به وسیله اهرم های قانونی رفع کند.«

عضو کمیسیون بهداشت مجلس

بـایـد بـا احتکارکننـدگان دارو برخـورد شـود

ریاحی:

وزارت بهداشت برای 
پرداخت بدهی ها فکری کند

نایب رئیس کمیسیون سالمت اتاق بازرگانی تهران گفت: »وزارت 
بهداشت باید برای پرداخت بدهی هایش به فکر چاره اساسی 
باشد که یکی از این تدابیر، عرضه اوراق طوالنی مدت به مردم 
است تا در عوض، پول آن را جای بدهی پرداخت کنند.« به 
گزارش سپید، ناصر ریاحی اظهار داشت: »گردش مالی دارو 
در سال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است یعنی ماهیانه به 
صورت میانگین حدود هزار و ٢۰۰ میلیارد تومان مصرف دارو 
در کشور داریم و از طرفی هم، همین حاال حدود ۸ ماه در 
پرداخت ها عقب هستند، بنابراین اصاًل رقم دو هزار میلیارد 
تومان پرداخت شده چیزی نیست و بیشتر عددی است که 
مسئوالن، چند ماهی با آن بازی و تبلیغ می کنند و مانور می دهند 

ولی در واقعیت شرایط به گونه ای دیگر است.«
وی با اشاره به اینکه همین رقمی هم که اختصاص پیدا می کند، 
در عمل به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نمی رسد، اضافه 
کرد: »بخش مهمی از این عددی که اعالم شده به بیمارستان ها 
برای پرداخت بدهی هایشان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
پرداخت شده است اما در عمل می بینیم که بیمارستان ها آن را 
تخصیص نمی دهند.« ریاحی گفت: »بیمارستان ها هیئت امنایی 
شده اند و این پول هایی که پرداخت شده ردیف ندارد و مسئوالن 
بیمارستان ها شخصًا تصمیم می گیرند که چگونه آن را خرج کنند 
و خود مسئوالن وزارت بهداشت هم این مشکل را می دانند؛ وقتی 
پول به مراکز درمانی پرداخت می شود آنها تصمیم می گیرند که 
با آنچه اقدامی را انجام دهند و در عمل می بینیم که پرداختی ها 
به پرستاران و پزشکان در اولویت قرار می گیرد و در آخر اگر 
چیزی باقی ماند به بخش دارو و تجهیزات پرداخت می کنند 

که در عمل هم چیزی گیر کسی نخواهد آمد.«
سوی  از  مطالبات  واریز  دیگر  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 

وزارت بهداشت و دولت و پرداخت بدهی ها به صورت اوراق 
است، افزود: »مسئوالن می گویند که دو هزار میلیارد تومان از 
بدهی ها را پرداخت کرده اند اما واقعیت ندارد زیرا پولی پرداخت 
نشده، بلکه دو هزار میلیارد تومان به صورت اوراق پرداخت 
کرده اند و در آن ذکر شده است که نسبت به تأخیر سالی ۸ 
درصد خسارت پرداخت می کند که آن هم اتفاقًا به صورت 
اوراق است.« ریاحی گفت: »روی این اوراق پرداخت شده، 
نوشته شده که نامحدود و قابل تمدید است اما این اوراق نقد 
شوندگی الزم را ندارد و عماًل به در کسی نمی خورد؛ اوراقی 
که بگیریم و در گاوصندوق بگذاریم به چه دردی می خورد؟ 

این به قول خود آقایان رسید طلب است.«
نایب رئیس کمیسیون سالمت اتاق بازرگانی تهران در پایان 
اضافه کرد: »وقتی در جلسه به آقایان وزارت بهداشت می گوییم 
که اوراق نقد شوندگی ندارند، می گویند قابل معامله هست و 
شما بلد نیستید این کار را انجام دهید؛ پیشنهاد ما این هست 
که آنها خودشان این اوراق را نقد کنند و مطالبات ما را بعد 
از ماه ها پرداخت کنند. ضمن اینکه در این مدت هم تورم را 
شاهد بوده ایم و هم افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز را دیدیم 
و در مقابل، طلب ما به همان اندازه قبلی آن هم به صورت 

اوراق قرار است داده شود.«

اخبــار
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تمرین اول
به پهلو روی  زمین دراز بکشید. زانوی پای باال را خم 
کنید و با دست پنجه پایتان را بگیرید و عقب بکشید. 
ثانیه  نباید گود شود. 10  توجه داشته باشید کمرتان 
ثانیه استراحت کرده و 4  وضعیت را حفظ کنید. 5 
پای  با  را  تمرین  کنید.  تکرار  را  آن  نیز  دیگر  مرتبه 

مخالفتان هم انجام دهید.

6 تمرین ورزشی آسان برای افزایش انعطاف پذیری زانوها

چگونه از سائیدگی زانو پیشگیری کنیم؟
 حمید 

مهدوی محتشم
کارشناس ارشد 

آسیب شناسی ورزشی 
و حرکات اصالحی

زانو یکی از اندام های مهم و پیچیده بدن است که در بیشتر فعالیت های روزمره مان درگیر می شود بنابراین باید از آن به خوبی مراقبت کنیم. ممکن 
است این پرسش برایتان پیش بیاید که راه های مراقبت از زانو چیست؟ جواب بسیار ساده است؛ با تقویت عضالت و افزایش انعطاف پذیری شانه 
همراه تغذیه مناسب می توان مراقب این مفصل بود. در کل، عوامل مختلفی هستند که می توانند به مفصل زانو آسیب برسانند و مشکالت گوناگونی 
برای آن ایجاد کنند اما یکی از مشکالت مهمی که افراد بسیاری را درگیر خود می کند، ساییدگی مفصل زانو است. از این رو، در شماره این هفته 
صفحه »ورزش درمانی« )بنابه درخواست های متعدد خوانندگان »سالمت«(، 6 تمرینی را که از بروز ساییدگی مفصل زانو پیشگیری می کند، انتخاب کرده ایم. توجه داشته باشید 
هدف از این مطلب، ارتقای سطح آگاهی از آسیب و اهمیت ورزش در پیشگیری از این مشکل است بنابراین در صورت هرگونه مشاهده درد باید به پزشک متخصص مراجعه کنید.

آناتومی زانو
با  ابتدا  بهتر است  بپردازیم،  زانو  معرفی و علل آسیب ساییدگی  به  آنکه  از  پیش 
ساختار زانو آشنا شوید. مفصل زانو از استخوان های ران، کشکک و ساق تشکیل 
شده است. استخوان کشکک میان 2 استخوان ران و ساق قرار دارد. به محل اتصال 
2 استخوان به یکدیگر »مفصل« می گویند. مفصل زانو به کمک عضالت، تاندون ها 
و رباط ها ثبات پیدا می کند. با حرکت دادن زانو، استخوان کشکک روی استخوان 
ران حرکت می کند و استخوان های ران و ساق روی یکدیگر می لغزند. این حرکات 
البته به منظور کاهش اصطکاک در مفاصل،  موجب اصطکاک در مفصل می شود. 
روی استخوان ها ماده لغزان و لزج مانندی وجود دارد که به آن »غضروف مفصلی« 
می گویند. حال وارد شدن فشار زیاد بر مفصل که می تواند شامل یک ضربه شدید 
باشد و حرکات مکرر تکراری یا اجرای تکنیک های ورزشی نادرست مثل اسکوات 
در بدنسازی در بلندمدت می تواند به غضروف های مفصلی آسیب برساند و موجب 
یا تخریب آن شود که در مفصل احساس صدای در  سفت شدن، تحریک شدن 

اصطالح قرچ قرچ و درد ایجاد می کند. 

علل ساییدگی زانو
• وارد آمدن ضربه مستقیم به زانو

• عدم توازن میان عضالت نزدیک کننده 
و دورکننده ران

• قرارگیری بد کاسه زانو ناشی از یک 
بیماری مادرزادی

زانو  اطراف  عضالت  ضعف   •
به خصوص همسترینگ و چهارسرران

• وارد آمدن فشارهای مکرر به مفصل 
زانو مانند فشار ناشی از دویدن، اسکی 

یا پرش

عوامل خطرساز سائیدگی زانو 
• سن

• جنسیت 
• کف پای صاف

• آسیب قبلی
• میزان باالی فعالیت )فعالیت بیش از 
حد که موجب بروز آسیب های پرکاری 

می شود.(

عالیم ساییدگی زانو  
• درد در ناحیه جلو یا اطراف زانو

• احساس درد حین باال و پایین رفتن از پله
• احساس درد زمانی که زانو خم می شود.

به خصوص حین راه رفتن یا بلند شدن 
از صندلی

تمرین دوم
روی  زمین دراز بکشید و یک پایتان را خم کنید. پای 
دیگر را باال بیاورید و با دو دست پشت پایتان را بگیرید 
و 30 ثانیه نگه دارید. در این حالت 15 ثانیه استراحت 
کرده و 3 مرتبه دیگر هم تمرین را تکرار کنید. تمرین 

را با پای مخالفتان نیز انجام دهید. 

تمرین پنجم
مشابه تصویر طاقباز دراز بکشید و به صورت زانو صاف 
یک پا را باال بیاورید.10 ثانیه در این وضعیت بمانید. 
15 ثانیه استراحت کنید و سپس 3 مرتبه دیگر آن را 
انجام دهید. تمرین را با پای مخالفتان هم انجام دهید.

تمرین سوم
روی شکم دراز بکشید. به صورت زانو صاف یک پا 
را از  زمین 5 سانتی متر بلند کنید و 10 ثانیه نگه دارید، 
سپس 15 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم تمرین 
را تکرار کنید. تمرین را با پای مخالف هم انجام دهید.

تمرین ششم
به پهلو دراز بکشید و یک پا را به آرامی از  زمین جدا 
کنید )پا به قدری باال بیاید که ارتفاع بین دو مچ پا 
حدود 30 تا 50 سانتی متر شود( به آرامی به حالت 
اولیه برگردید. تمرین را 10 بار و 3 مرتبه تکرار کنید. 
با  را  باشد. تمرین  ثانیه  بین هر مرتبه 15  استراحت 

پای مخالفتان هم انجام دهید.

تمرین چهارم
روی شکم دراز بکشید و دو زانو را همزمان خم کرده و 
پاشنه را به سمت باسن نزدیک کنید. 20 مرتبه حرکت 
را انجام دهید، 30 ثانیه استراحت کرده و 4 مرتبه دیگر 

هم آن را تکرار کنید.
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19 توصیه ضدچربی در آشپزی،
 14 توصیه کاربردی برای تنظیم 

چربی خون و 6 جایگزین کره و روغن

33  توصیه 
کم چرب

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

چربی ها ترکیباتی هستند که بدن برای تامین 
انرژی و بسیاری از اعمال حیاتی خود به 

آنها نیازمند است. این گروه از مواد غذایی 
به پروتئین ها برای انجام عملکردشان کمک 

می کنند. همچنین منشاء واکنش های شیمیایی محسوب می شوند 
و در روند رشد، فعالیت سیستم ایمنی، تولیدمثل و... نقش دارند. 

چربی ها همچنین به جذب برخی مواد مغذی مانند ویتامین های 
A،E،D و K در کبد کمک می کنند اما بهره مندی از تاثیرات 

مثبت این گروه مواد غذایی تنها زمانی است که به کمک برنامه 
غذایی متعادل و متنوع کنار شیوه زندگی سالم، تعادل میان 

دریافت و مصرف و نهایتا ذخیره سازی چربی، برقرار باشد و 
به خصوص در انتخاب چربی ها دقت شود تا بهترین نوع روغن ها 
انتخاب شده و مصرف چربی های حیوانی و کره به حداقل ممکن 

برسد. در غیر این صورت باید منتظر بروز بیماری های مختلف 
بود. با این حال مشکل اینجاست که معموال بسیاری از ما به 

مصرف زیاد روغن ها در تغذیه خود عادت کرده ایم. بنابراین، 
اگر خواستار حفظ سالمت و تناسب اندامتان هستید، از این پس 
برخی اصول تغذیه ای سالم و کم چرب را رعایت کنید. مطمئن 

باشید به زودی این شیوه جدید را بیشتر می پسندید.

19 توصیه ضدچربی در آشپزی
1. قسمت های کم چرب گوشت را بخرید و قبل از طبخ، چربی های 
قابل رویت آن را جدا کنید. به عالوه، از همین گوشت برای تهیه 

گوشت چرخ کرده هم استفاده کنید.
2. پوست مرغ و دیگر ماکیان را قبل از طبخ جدا کنید. این قسمت 

حاوی مقدار زیادی چربی های اشباع است.
3. گریل و بخارپز کردن گوشت ها را جایگزین روش های معمول 
سرخ کردن کنید. حتی می توانید به جای سرخ کردن انواع گوشت و 

ماهی، آنها را در کاغذ آلومینیومی بپیچید و در فر بگذارید.
بعضی  تهیه  برای  اگر  و  کنید  گریل  یا  بخارپز  را  4. سبزیجات 
غذاها حتما نیاز به سرخ شدن است، از مقدار کمی روغن گیاهی 

استفاده کنید.
5. هنگام سرو ساالد، آبلیمو، سرکه یا سس ماست را جایگزین 

سس مایونز و دیگر سس های با پایه روغن کنید.
6. در انتخاب لبنیات نیز انواع کم چرب برتری بیشتری نسبت به 
لبنیات پرچرب دارند و جالب است بدانید چربی باالی شیر حتی 

می تواند مانع جذب کلسیم شود.
7. کوکو را در تابه های تفلون طبخ کنید تا نیاز کمتری به روغن باشد.
8. در تهیه پوره سیب  زمینی به جای کره، ماست بریزید و برای 

بهبود طعم از سبزیجات معطری مانند جعفری کمک بگیرید.
دیگر  و  انار  کچاپ، سس  خردل،  همراه سس  را  ساندویچ   .9

سس های ترش میل کنید و از این پس مایونز را کنار بگذارید.
10. به جای دسر و بستنی های چرب از میوه، ماست و دسرهای 

میوه ای استفاده کنید.
11. سوپ ها و خورش ها را کمی قبل از سرو، آماده کنید و بگذارید 
سرد شوند سپس چربی جمع شده روی غذا را بردارید و دوباره 

گرمشان کنید.
12. هنگام سرخ کردن سیب  زمینی عالوه بر مقدار کم روغن گیاهی، 
از ماهیتابه تفلون استفاده کنید و در آن را نیز ببندید زیرا بخار روند 

طبخ سیب  زمینی ها را تسریع می کند.
13. در تهیه سوپ های با پایه خامه، شیر کم چرب را جایگزین 
کنید. البته می توانید از پیاز رنده شده یا پوره سیب  زمینی نیز برای 

قوام سوپ به جای خامه کمک بگیرید.
14. به جای استفاده از پنیرهای ورقه ای در دستورهای مختلف 
آشپزی، پنیر رنده شده استفاده کنید زیرا در این صورت حجم پنیر 
مصرفی تان کمتر خواهد بود. همچنین بهتر است پنیر سفید کم چربی 

را جایگزین پنیرهای پیتزا کنید.
به چرب  تنها  این صورت  در  بریزید.  اسپری  در  را  روغن   .15
شدن ظرف اکتفا می کنید و دیگر طبق عادت حجم زیادی روغن 

نیاز نخواهید داشت.
16. معموال هنگام طبخ نان، شیرینی و... سینی فر را چرب می کنیم. 
به شما پیشنهاد می کنیم از این به بعد ورقه های آشپزی جایگزین 

روغن یا کره مصرفی تان باشد.
17. پیش از سرو مواد غذایی سرخ شده مانند سیب  زمینی، بادمجان، 
کدو و... آنها را روی کاغذ خشک کن بگذارید تا روغن اضافی شان 

گرفته شود.
18. نیمی از مقدار پیشنهادی روغن یا کره در دستورهای شیرینی 

و کیک را با کمپوت میوه یا ماست جایگزین کنید.
19. خامه یکی از مواد غذایی پرمصرف آشپزی به خصوص شیرینی پزی 
است اما می توان برای کاهش دریافت این نوع چربی ها با توجه 
به دستور مورد نظر، نیمی از مقدار خامه را ماست شیرین یا شیر 

استفاده کرد.

6 جایگزین  کره و 
روغن

استوایی  میوه  آووکادو:   .1
از  سرشار  و  مغذی  بسیار 
چربی های مفید را به تدریج 
کافی  کنید.  کره  جایگزین 
است نصف مقدار پیشنهادی 
استفاده  آووکادو  پوره  کره، 
پوره  می توان  البته  کنید. 
کدو، سیب  زمینی و سیب را 

نیز استفاده کرد.

2. روغن زیتون: به ازای 
هر فنجان کره می توان 3/4 
فنجان روغن زیتون جایگزین 
طعم  روغن  این  البته  کرد. 
اما  می دهد  غذا  به  متفاوتی 
ارزش  بدن  سالمت  حفظ 

بیشتری دارد.

را  آلو  پوره  آلو:  پوره   .3
می توان جایگزین کره در انواع 
غذاها و شیرینی ها کرد. البته 

نصف مقدار مورد نظر.

4. ماست یونانی: این نوع 
کره  اندازه  به  هم  ماست 
قابل جایگزینی است اما باید 
کمتر  دستور  در  آب  مقدار 
را  کیک  و  نان  انواع  باشد. 
ترتیب  این  به  می توان  نیز 

کم چرب تر تهیه کرد.

5. پودر مغزها و خشکبار: 
و  کنجد  گردو،  بادام،  پودر 
فندق جایگزین عالی کره در 
تارت های صبحانه است. البته 
توصیه می شود کمی روغن 

زیتون نیز اضافه شود.

بعضی  در  تخم مرغ:   .6
شیرینی پزی،  دستورهای 
اضافی  تخم مرغ   2 افزودن 
زیرا  می شود  کره  جایگزین 
تخم مرغ مقدار باالیی چربی 
این  مثال،  به عنوان  دارد. 
شکالتی  کیک  برای  ایده 
برای  عالی است و می توان 
سبکی کیک، زرده و سفیده 

را جداگانه هم زد.

14توصیهکاربردیبرایتنظیمچربیخون
1. ساندویچتان را با نان سبوس دار آماده کنید. مصرف منابع غذایی کربوهیدرات های پیچیده مانند 
نان سبوس دار یا برنج قهوه ای می تواند تا حدی سطح HDL یا کلسترول خوب را افزایش دهد 
اما تاثیر قابل توجهی در کاهش تری گلیسرید دارد. عالوه بر این، مصرف فیبرهای گیاهی نیز 
تاثیر مثبتی در کاهش کلسترول بد خون دارد زیرا مانع جذب چربی ها می شود.حبوبات، جو، 

جو دوسر و میوه هایی مانند سیب از منابع فیبرها هستند.
2. ماهی آزاد بخورید. ماهی های چرب از جمله ماهی آزاد حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب 
امگا3 هستند که در عملکرد مطلوب قلب تاثیرگذارند. ماهی جایگزین خوبی برای گوشت است 
و به خصوص ماهی آزاد، خوراکی مفیدی برای کاهش کلسترول است که می توان به شکل کبابی 

در انواع ساندویچ ها مورد استفاده قرار داد.
3. پنیر را به خاطر داشته باشید. نتایج مطالعات پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد خانم هایی 
که در روز یک سهم )حدود 55 گرم( پنیر می خورند، سطح HDL باالتر و LDL پایین تری 

نسبت به افرادی دارند که مقدار کمتری پنیر در برنامه روزانه شان مصرف می کنند.
4. وعده غذایی تان را با سوپ شروع کنید. بررسی ها نشان می دهد افرادی که در آغاز وعده 
غذایی شان، سوپ میل می کنند، کالری کمتری در طول روز دریافت خواهند کرد و در عین 

حال احساس گرسنگی ندارند.
5. جو را در برنامه غذایی تان بگنجانید. این ماده غذایی منبع غنی از فیبرهاست که هضم مواد 
غذایی را کندتر کرده و مانع افزایش قندخون می شود. جو برای بیشتر افراد تاثیر بهتری نسبت 

به برنج در تنظیم قندخون دارد و کلسترول خون را کاهش می دهد.
6. چای سیاه بنوشید. محققان به این نتیجه رسیده اند نوشیدن 5 فنجان چای سیاه با فاصله 
حدود 4 ساعت، طی 3 هفته می تواند به کاهش کلسترول در افراد مبتال به این مشکل کمک کند.
7. زغال اخته و بلوبری را فراموش نکنید. بزرگساالنی که روزانه حدود یک فنجان میوه هایی 
مانند زغال اخته، بلوبری و انگور سیاه می خورند، پس از 2 ماه دچار کاهش فشارخون و افزایش 

سطح HDL می شوند.
8. روی دارچین حساب بازکنید. مصرف 6 گرم دارچین در روز )حدود نصف قاشق سوپ خوری( 
می تواند سطح کلسترول بد را در افراد مبتال به دیابت نوع2 تا حدود 30 درصد کاهش دهد. 

می توانید این مقدار دارچین را به فنجان قهوه تان هم اضافه کنید.
ترکیب موجود در زردچوبه است که در کاهش  از زردچوبه کمک بگیرید. کورکومین   .9
کلسترول خون نقش دارد. برای بهره مندی از این تاثیر، کمی روغن را در ظرف کوچکی گرم 
کرده و یک قاشق سوپ خوری زردچوبه، کمی نمک و کمی فلفل سیاه )برای کمک به جذب 
بهتر کورکومین( اضافه کنید. مواد یادشده را یک دقیقه هم بزنید و به سبزیجات و منابع پروتئینی 

کم چربتان بیفزایید.
10. روغن زیتون مصرف کنید. مصرف حدود 2 قاشق سوپ خوری روغن زیتون خالص در 
روز طی یک هفته باعث کاهش کلسترول بد و افزایش سطح آنتی اکسیدن های خون می شود. 
یادتان باشد روغن زیتون خالص برتری دارد و حاوی آنتی اکسیدان های بیشتری است که به 
پیشگیری از بیماری ها کمک می کند. متخصصان توصیه می کنند روزانه 2 قاشق از این روغن 

در برنامه غذایی تان بگنجانید.
11. آبمیوه های طبیعی بنوشید. آبمیوه و سبزیجات که همراه صبحانه یا به عنوان میان وعده میل 
می شوند نیز به کاهش سطح کلسترول بدن خون کمک می کنند. البته نکته مهم این است که 

چنین نوشیدنی هایی تازه و بدون افزودن شکر باشند.
12. پروتئین های سویا میل کنید. متخصصان توصیه می کنند مصرف 25 گرم پروتئین سویا در روز 
موجب کاهش کلسترول بد تا 10 درصد می شود. این مقدار معادل 2 تا 3 سهم از خوراکی های 
حاوی این پروتئین ها مانند شیرسویا، جوانه سویا یا توفو ) نوعی پنیر تهیه شده از سویا( است.
13. خشکبار بخورید. خشکبار مانند گردو، بادام، فندق و پسته عالوه بر فواید متعدد بر سالمت، 
می توانند در کاهش کلسترول بد موثر باشند. علت این تاثیر وجود استرول هاست که مانند فیبرها 
مانع جذب کلسترول در بدن می شوند. البته نباید در مصرف آنها زیاده روی کرد زیرا به دلیل 

قند موجود، کالری باالیی دارند.
14. کمتر قهوه بنوشید. نوشیدن 4 فنجان یا بیشتر قهوه در روز موجب افزایش کلسترول بد 
می شود. قهوه های بدون کافئین نیز از این تاثیر مستثنی نیستند بنابراین توصیه می شود  مصرف 

قهوه تان را کمتر کنید.
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درد و گرفتگی پیش از قاعدگی و در طول قاعدگی که معروف 
به دیسمنوره )dysmenorrhea( نیز است، تقریباً 90 درصد 
از زنان را از همان اولین عادت ماهانه آن ها تحت تأثیر قرار 
می دهد. دکتر باربارا لوی، متخصص زنان و زایمان در واشنگتن 
دی سی می گوید: »وقتی که بچه بودم فکر می کردم که دالیل 
عصبی علت گرفتگی )کرامپ( است.« او توضیح می دهد: »در 
اواخر دوره دبیرستان بودم که بعضی از محقق ها تحقیقی را 
انجام می دادند. در این تحقیق پژوهشگران ابزار اندازه گیری 
را در رحم دخترهای جوان قراردادند تا قدرت انقباض ها را 
اندازه بگیرند. انقباض های عادت ماهانه قوی تر از انقباض های 
زایمان بودند. پس ازاین تحقیق بود که محقق ها دریافتند 
انقباض های عادت ماهانه واقعی هستند.« اکثر زنانی که این درد 
را تجربه کرده اند دچار دیسمنوره بودند که این بیماری همراه با 
درد و گرفتگی عضالت است؛ اما در بعضی از زن ها درد عادت 
ماهانه می تواند به دلیل یک مشکل پزشکی به نام آندومتریوز 

)endometriosis( باشد.

آندومتریوز چیست؟
بیماری آندومتریوز از هر 10 زنی که در سن تولیدمثل قرار 
دارند تقریباً 1 نفر آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. براثر این 
بیماری بافتی که درون رحم را آستر می کند )آندومتریوم( در 
بیرون رحم نیز یافت می شود. در اثر آندومتریوز، بافت آندومتر 
می تواند روی لوله های فالوپ، تخمدان ها یا مثانه کاشته شود. 
دکتر لوی می گوید که در موارد بسیار نادر حتی ممکن است که 
بافت آندومتر را روی ریه ها یا دیافراگم یافت. در طول چرخه 
قاعدگی این کاشته ها می توانند رشد کنند و به مانند جداره 
رحم خونریزی کنند که هرماه در طول قاعدگی از بدن خارج 
می شوند. عالوه بر این، آندومتریوز با تعدادی از عالئم نامرتبط 
با قاعدگی همچون درد در طول رابطه جنسی، احساس درد 
برای رفتن به توالت، خونریزی شدید و ناباروری برای بعضی 
از زن ها در ارتباط است. لوی توضیح می دهد که یک ارتباط 
منطقی میان آندومتریوز و ناباروری این است که زخم روی 
لوله های فالوپ می تواند موجب یک نقص ساختاری برای 
توانایی بدن در انتقال یک تخمک به رحم شود. از سوی دیگر، 
ارتباط میان آندومتریوز و دشواری در بارداری یک موضوع 
ناشناخته است. دکتر لوی توضیح می دهد که شاید آندومتریوز 

یک عامل ژنتیکی داشته باشد یا شاید یک بیماری اساسی 
موجب آندومتریوز و ناباروری می شود. لوی می گوید که اگر 
آندومتریوز دارید و در حال تجربه ناباروری هستید بهترین 
توصیه این است که درد خود را مدیریت کنید و هر وقت که 

می توانید درمان باروری خود را شدت ببخشید.

چه زمانی به پزشک خود مراجعه کنید
در ایاالت متحده پیش از آن که یک زن مبتال به آندومتریوز 
شناخته  شود، به طور متوسط تقریباً 10 سال با نشانه این بیماری 
زندگی کرده است. به عقیده دکتر لوی، برای تأخیر در تشخیص 
آندومتریوز چندین دلیل وجود دارد. یکی از این دالیل این است که 
جراحی تنها روشی است که با آن می توان با قاطعیت آندومتریوز 
را تشخیص داد، اگرچه الپاروسکوپی روش کم تهاجمی است. 
باوجوداین، بسیاری از رهنمون های درمانی توصیه می کنند که 
پیش از تن دادن به جراحی تمام گزینه های درمانی را تا آخر پیش 
بروید. اکثر درمان های مربوط به آندومتریوز شبیه به درمان های 
مربوط به تسکین دردهای دوره قاعدگی هستند که ناشی از 
یک بیماری اساسی نیستند. برای نمونه می توان به درمان های 
هورمونی همچون قرص های ضدبارداری به همراه مصرف 
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی همچون ایبوپروفن اشاره 

کرد که به تسکین درد و گرفتگی کمک می کنند. مشکل این است 
که استفاده از اولین درمان ترکیبی برای تسکین قاعدگی ممکن 
است که مؤثر واقع نشود، بنابراین باید درمان را ادامه دهید تا با 

تأثیر درمان ترکیبی مواجه شوید.
دکتر لوی می گوید: »زنان باید بی پرده حرف های خود 
را بزنند.« او توضیح می دهد: »زنانی که با اولین درمان باعث 
تسکین قاعدگی خود نشدند، باید دوباره به سراغ پزشک بروند 
و پیگیر این موضوع شوند. برای شش ماه یا یک سال انتظار 
نکشید تا اثر شیوه درمانی را ببینید. حقیقت این است که اگر 
شیوه درمانی تجویزشده برای اولین یا دومین چرخه قاعدگی 
مفید نبود، برای چرخه های بعدی نیز کارایی نخواهد داشت و 
پیروی از این روش درمانی بی فایده است.« اگر پیگیر دردهای 
قاعدگی خود نشوید، هم شما و هم پزشک شما نمی توانید دلیل 
مشکل خود را متوجه شوید و این امکان وجود دارد که درد 
مزمن و گرفتگی عضالت به دیگر بخش های بدن سرایت کنند. 
دکتر لوی این وضعیت را با جابه جایی مهره های گردن ناشی از 
تصادف مقایسه می کند. او می گوید: »آسیب ناشی از جابه جایی 
مهره های گردن معموالً ظرف یک یا دو هفته ناپدید می شود، 
اما بدون درمان مناسب این آسیب می تواند تبدیل به یک گردن 
درد مزمن و کمردرد شود.« درحالی که ظاهراً جراحی می تواند 

سریع مشکل را برطرف کند، اما الزاماً این گونه نیست. دکتر 
لوی می گوید: »در مواردی آندومتریوز می تواند به عصب های 
اطراف حمله کند و باعث التهاب و یک غده شود که هر وقت آن 
را لمس می کنید احساس درد خواهید کرد. و این اعتقاد وجود 
دارد که با عمل جراحی می توان این غده را برداشت و به تسکین 
درد بیمار کمک کرد. اما اگر ما به درون بدن بیمار وارد شویم و 
یک آسیب ناشی از جابه جایی مهره های گردن را درست کنیم، 

نمی توانیم کمکی به گرفتگی عضالت اطراف آن بکنیم.«

درمان کامل فرد
ازآنجایی که شدت عالئم آندومتریوز در هر زنی بسیار 
متفاوت است، درنتیجه آزاردهنده ترین عالئم نیز در هر زنی 
متفاوت هستند. برای بعضی از زن ها مشکالتی که در ادرار دارند 
یا درد به هنگام رابطه جنسی از آزاردهنده ترین مشکالت هستند. 
عوامل دیگری همچون مشکل در خوابیدن و همچنین استرس 
و اضطراب می توانند باعث تشدید درد شوند. بنابراین، در طول 
درمان آندومتریوز، پرداختن به هر مشکل اساسی از طریق 
شیوه هایی همچون گفتگو درمانی و درمان فیزیکی کف لگن 
می تواند از عوامل مهم در تسکین درد باشد. دکتر لوی می گوید: 

»برای تسکین قاعدگی باید درمان کل فرد را در نظر گرفت.«
دکتر سارا تیل، جراح زنان متخصص در درمان درد مزمن 
لگن و روش های کم تهاجمی در دانشگاه میشیگان نیز با نظر 
دکتر لوی موافق است. او توضیح می دهد: »میان آنچه در طول 
جراحی می یابید و از بدن جدا می کنید و بهبود عالئم فرد 
همبستگی بسیار زیادی وجود ندارد.« درحالی که بسیاری از 
بیمارها پس از جراحی احساس تسکین می کنند، اما این تسکین 
موقتی است و تنها سه تا شش ماه ادامه دارد. در عوض، دکتر 
تیل توصیه می کند که زنان با درمان های مستدل و معتبر همچون 
قرص های ضدبارداری هورمونی شروع کنند و درعین حال 
به درمان بیماری های مرتبطی همچون درد عضله کف لگن یا 
سندروم روده تحریک پذیر نیز بپردازند. دکتر تیل می گوید: »اگر 
آمنوره )قطع عادت ماهانه( شما را درمان کردیم و به مشکل درد 
عضله و مشکالت روده ای شما پرداختیم و همچنان احساس 

درد کردید، نوبت به صحبت راجع به جراحی می رسد.«
   مصطفی صداقت رستمی
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تـــازه ها

یک مطالعه جدید نشان می دهد روش کولونوسکوپی با تشخیص 
و برداشتن سرطان روده موجب نجات جان بیمار می شود اما ممکن 

است موجب تحریک آپاندیسیت نیز شود. 
دکتر »مارک باسون« سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه داکوتای شمالی، 
در این باره می گوید: »متخصصان علت دقیق این مسئله را نمی دانند 
و خوشبختانه پدیده ای نادر است. یافته های ما نشان می دهد انجام 
کولونوسکوپی ممکن است فرد را در هفته بعد در معرض آپاندیسیت 
قرار دهد.« طبق نتایج این مطالعه، ریسک بروز آپاندیسیت در مدت یک 
هفته بعد از کولونوسکوپی در مقایسه با ۵1 هفته بعد از کولونوسکوپی، 
حداقل چهار برابر بیشتر است. حتی در برخی مواقع تا 12 برابر نیز افزایش 
می یابد. کولونوسکوپی شامل هدایت وسیله ای انعطاف پذیر از طریق 
مقعد به سمت روده بزرگ برای تشخیص پولیپ یا زوائد پیش سرطانی 
است. به گفته باسون، »ما مشاهده کرده بودیم که شماری از بیماران تحت 
کولونوسکوپی بعد از مدتی دچار آپاندیسیت می شوند اما این مطالعه 
برای اولین بار به بررسی این ریسک پرداخت. در مجموع کولونوسکوپی 
شیوه تشخیصی بسیار مطمئنی است و ریسک بروز آپاندیسیت در 
مقایسه با بروز سایر عوارض این روش بسیار پایین است.« عوارض 
رایج تر کولونوسکوپی شامل واکنش آلرژیک به داروهای آرام بخش، 
خونریزی از محلی که پولیپ برداشته شده و پارگی در روده بزرگ است.

باسون می افزاید: »هنوز علت دقیق اینکه چرا کولونوسکوپی منجر 
به آپاندیسیت می شود مشخص نیست، اما به نظر می رسد به عوامل 
آماده سازی برای این روش تشخیصی مربوط شود. از مراحل آماده 
سازی برای کولونوسکوپی، پاکسازی کامل روده با داروهای مشخص 
است که می تواند منجر به تغییراتی در باکتری های روده شده و در نتیجه 
آپاندیست عفونی شود. همچنین فشار ایجادشده در روده بواسطه 

انجام این عمل نیز ممکن است بروز آپاندیسیت شود.«
 healthday

کولونوسکوپی خطـر آپـاندیسیت
 را  افـزایـش می دهـد

بررسی دالیل و درمان های دیسمنوره

کمبود منیزیم، خطر ابتال به بیماری های 
سکته  قلبی،  بیماری های  مانند  مزمن 
مغزی، دیابت نوع دو و پوکی استخوان 
را تشدید می کند.  با دریافت میزان کافی 
منیزیم در روز می توانید خطر ابتال به 
بسیاری از بیماری های مزمن را از خود 
دور کنید. کمبود ماده معدنی منیزیم با 
عالئمی نظیر ضعف عضالنی، اسپاسم 
سوزن  عضالت،  گرفتگی  عضالنی، 
سوزن شدن، بی حسی، خستگی، تهوع، 
پذیری،  افسردگی، اضطراب، تحریک 
آکنه پوست و اگزما خود را نشان می دهد.
 بیماری قلبی: این نکته ثابت شده 
که خطر ابتال به حمله قلبی در کسانی 
که سطوح منیزیم پایینی دارند، 8 برابر 
به  ابتال  است. خطر  سایرین  از  بیشتر 

آترواسکلروز و آریتمی قلبی نیز با مصرف ناکافی منیزیم 
افزیاش می یابد. با این حال، افزایش مصرف منیزیم به طور 
قابل توجهی کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی را در پی 
دارد. حتی افزایش ۵0 میلی گرمی مصرف منیزیم در روز 
کلسیفیکاسیون شریانی را به میزان قابل توجهی کاهش 

می دهد. منیزیم به حفظ ریتم عادی قلب کمک می کند.
 سکته مغزی: طبق یک مطالعه در زنانی با حداقل 
میزان منیزیم پالسماتیک، خطر سکته مغزی بیش از ۵0 
درصد افزایش یافته است؛ برخی مطالعات نشان می دهند 

ارتباط معکوسی بین منیزیم پالسماتیک و عوامل خطر سکته 
مغزی مانند فشارخون باال و دیابت وجود دارد؛ طبق گفته 
محققان این مطالعه، زنان با سطح منیزیم پایین  تر در معرض 

خطر ابتال به سکته مغزی حاد هستند.
رتینوپاتی  با  منیزیم  پایین  سطوح   :۲ نوع  دیابت   
دیابتی و کوری ارتباط دارد. این نکته ثابت شده است که 
مصرف کافی منیزیم، حتی برای کسانی که دیابت ندارند، 
تاثیر پیشگیرانه در برابر ابتال به این بیماری دارد. منیزیم 
کافی، منجر به بهبود حساسیت به انسولین می شود، فشار 

خون را در محدوده سالم نگه می دارد و 
متابولیسم را باال می برد.

طی  میگرنی:  سردردهای   
انجام شد،  تحقیقی که در سال 2012 
محققان دریافتند که بین کمبود منیزیم 
و میگرن، ارتباط نزدیکی وجود دارد و 
میزان منیزیم در بدن آن دسته از افرادی که 
به طور مرتب دچار میگرن می  شوند، در 
مقایسه با افرادی که اصال دچار سردرد یا 
میگرن نمی  شوند، کمتر است. از آن زمان 
تا کنون، پزشکان توصیه کرده  اند تا در 
صورت بروز عالئم میگرن، حتما منیزیم 

را با مولتی  ویتامین مصرف کنید.
کم  سطوح  استخوان:  پوکی   
منیزیم یک عامل خطرآفرین برای ابتال 
به پوکی استخوان است. در کنار مصرف 
مکمل های خوراکی منیزیم، شما می توانید از روغن منیزیم 
یا حمام نمک فرنگی اصل نیز برای تامین منیزیم مورد نیاز 
بدن خود استفاده کنید، زیرا این ماده معدنی به راحتی از 
طریق پوست جذب می شود. حتی اگر فکر می کنید که با 
مصرف مغزهای خوراکی، ماهی، گوشت قرمز، سبزیجات 
برگدار تیره، حبوبات، غالت کامل، و میوه ها به میزان کافی 
منیزیم دریافت می کنید، برای بهبود سطوح آن می توانید از 

مکمل نیز استفاده کنید.
 MNT

کمبود منیزیم، احتمال ابتال به کدام بیماری ها را  افزایش می دهد؟ 
کشف خانواده جدیدی 

از  آنتـی بیوتیک هـا

خبــر

خانواده  کشف  به  موفق  دانشمندان 
جدیدی از آنتی بیوتیک ها در نمونه خاک 
شده اند که می توانند با عفونت های سخت 

به درمان مقابله نمایند. 
نیویورک  راکفلر  دانشگاه  محققان 
از تکنیک توالی ژنی برای آنالیز بیش از 
1000 نمونه خاک استفاده کردند. مطالعات 
نشان داد ترکیباتی موسوم به ماالکیدین ها 
موجب نابودی چندین بیماری باکتریایی 
که در مقابل اکثر آنتی بیوتیک های فعلی 
 MRSA عفونت  نظیر  شده اند،  مقاوم 
که عمدتاً بر افراد در بیمارستان ها تأثیر 
می گذارند، می شوند. در آزمایش بر روی 
نابودی  موجب  ترکیب  این  موش ها، 

عفونت MRSA شد. 
محققان به منظور توسعه این ترکیبات 
افراد، در تالش  در درمان واقعی برای 
هستند.  داروها  کارآمدی  بهبود  برای 
»سین بردی«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »هنوز اعالم زمان دقیق 
جدیدی  های  بیوتیک  آنتی  بکارگیری 
نظیر ماالکیدین در روند درمان انسانی زود 

است.«

تــازه ها

محققان هشدار می دهند برخی داروهای تجویز شده برای آسم ممکن 
است بر قدرت باروری زنان تأثیر منفی گذارد.  محققان در این مطالعه 
بیش از ۵600 زن را مورد بررسی قرار داده و اذعان داشتند که بیماران 
مبتال به آسم که از مسکن های با تأثیر سریع بر آسم استفاده می کنند، 
در مقایسه با زنان دیگر احتمال بارداری شان کمی پایین تر است؛ اما 
بیمارانی که مسکن های با تأثیر درازمدت مصرف می کنند زودتر از 
سایر زنان باردار می شوند. »لوک گرزسکوویاک«، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشگاه آدالید استرالیا، در این باره می گوید: »این مطالعه 
نشان می دهد زنان مصرف کننده مسکن های با تأثیر سریع و کوتاه 

مدت، مدت زمان باردارشدنشان به طول می انجامد.«
محققان در این مطالعه، داده های زنانی که اولین بارداری شان بود 
را بررسی کردند. آنها به هیچ تفاوتی بین قدرت باروری بین زنان 
مصرف کننده داروهای آسم با تأثیر بلندمدت و زنان فاقد آسم دست 
نیافتند؛ اما نتایج نشان داد زنانی که ُمسکن با تأثیر کوتاه مدت مصرف 
می کردند به طورمیانگین 20 درصد احتمال باردارشدنشان بطول 
می انجامید. همچنین 30 درصد احتمال اینکه تا بیش از یک سال منتظر 
باردارشدنشان بمانند هم وجود داشت. به گفته گرزسکوویاک، »آسم 

عالوه بر تأثیر بر ریه ها، موجب 
التهاب در نواحی دیگر بدن از 
جمله رحم هم می شود. این 
سالمت  بر  می تواند  مسئله 
تخمدان  درون  تخمک های 

هم تأثیر گذارد.«
 healthday

احتمـال تـاثیـر منفـی بـرخـی 
داروهای بیماری آسم بر بـاروری

www. sepidonline. ir@sepidonline @sepidonline

آیا  درد  و گرفتگی درطول قاعدگی طبیعی است؟
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بررسی ها نشان می دهد رژیم غذایی گیاهخواری می تواند از ابتال به 
دیابت نوع دو پیشگیری کند. اضافه وزن فاکتور خطرزایی برای ابتال به 
دیابت نوع دو است. هر چند نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد در 
افراد مبتال به چاقی خودداری از مصرف گوشت و لبنیات می تواند از 

بروز این مشکل جلوگیری کند. 
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا دریافتند در وضعیت حساسیت 
به انسولین در افراد مبتال به اضافه وزن که برای مدت 16 هفته به رژیم 
غذایی گیاهخواری رو می آورند بهبود مشاهده می شود. همچنین 
عملکرد سلول های بتا در این افراد بهتر می شود. سلول های بتا در 
پانکراس وجود دارند و وظیفه شان تولید و ترشح انسولین است. به 
گفته متخصصان، رژیم غذایی گیاهخواری سطح قند خون را بهبود 
می دهد و می تواند تأثیر حائز اهمیتی در پیشگیری از دیابت داشته باشد.
ایجاد تغییراتی در سبک زندگی از جمله داشتن رژیم غذایی سالم 
و افزایش فعالیت بدنی می تواند به کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دو 
کمک کند. همچنین در این بررسی به رژیم غذایی گیاهخواری به عنوان 
فاکتوری برای پیشگیری از ابتال به دیابت نوع دو در مبتالیان به چاقی 
اشاره شده است. در این بررسی ۷۵ زن و مرد 2۵ تا ۷۵ ساله به دو گروه 
تقسیم شدند. شاخص توده بدنی تمامی آنان بین 28 و ۴0 بوده و با وجود 

چاق بودن سابقه دیابت نداشته اند.
به گفته متخصصان یکی از گروه های شرکت کنندگان، رژیم غذایی 
گیاهخواری با میزان چربی پایین را دنبال کردند و گروه دیگر تغییری در 

رژیم غذایی شان اعمال نکردند.
نتایج مطالعات نشان داد در افراد گروه نخست در مقایسه با گروه دوم 

شاخص توده بدنی به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد.
 MNT

به گفته محققان، یکی از فاکتورهای پرخطر احتمالی سکته، کوتاه قدی 
در کودکی است.  پژوهشگران دانمارکی دریافتند زنان و مردانی که در 
سن ۷ سالگی به طور میانگین ۵ سانتی متر از همسن و سال های خود 
بلندقدتر هستند، در بزرگسالی بالغ بر 11 درصد کمتر دچار سکته 
ایسکمیک می شوند؛ این نوع سکته ناشی از لختگی خون است. ریسک 
سکته هموراژیک هم که نوعی سکته ناشی از خونریزی در مغز است، 
تا 11 درصد در مردانی که به طور متوسط ۵ سانتیمتر بلندتر از همسن و 
سال های خود در سن ۷ سالگی بودند، کاهش می یابد. در مورد این نوع 

سکته هیچ رابطه ای در زنان شناسایی نشد.
»جنیفر لین بیکر«، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان فردریکزبرگ 
دانمارک، در این باره می گوید: »قد کوتاه تر نشانه افزایش ریسک سکته 
است.« این مطالعه حدوداً ۷0 ساله شامل بیش از 310 هزار نفر بود. به گفته 
بیکر، اگرچه این مطالعه طوالنی و بزرگ بوده، اما هنوز اثبات نشده است 

که کوتاه قدی عامل بروز سکته است. 
محققان بر قد کودکان از سن ۷ تا 13 سالگی 
تمرکز کرده بودند. آن ها به نتایج مشابهی 
در رابطه با ریسک سکته و اندازه قد در هر 
یک از این سنین پی بردند. به گفته بیکر، 
یک مکانیسم احتمالی در مورد ارتباط قد 
و سکته ممکن است فشارخون باشد. 
مشخص شده است که افراد کوتاه قدتر 
فشارخون باالتری دارند که در عوض 

ریسک سکته افزایش می یابد.
 WebMD

یـک تـوصیـه مفیـد 
بـرای پیشگیـری از دیـابـت

کوتاه قدی در کودکی خطر سکته 
در بزرگسالی را افزایش می دهد

تغذیه و سالمت

تـــازه ها

به بهانه افزایش مصرف نوشیدنی های قندی در جهان8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

میزان جذب کالری اضافی از طریق مصرف 
در  سودا  همچون  قندی  نوشیدنی های 
است  افزایش  حال  در  آمریکایی ها  میان 
اختالل های  می تواند  مسئله  همین  که 
در  آورد.  بار  به  را  بسیاری  سالمتی 
تحقیق  در  من جمله  بسیاری  تحقیق های 
 چاپ شده در شماره نوامبر 2013 ژورنال

 American journal of Public Health
به پیوند میان مصرف سودا و افزایش خطر 
بیماری قلبی و دیابت و همچنین چاقی اشاره 
 شده است. یافته های تحقیق چاپ شده در 
 Appetite ژورنال   2011 اوت  شماره 
نشان می دهند که نوشیدن سودا می تواند 
با تضعیف میزان حساسیت شما به مزه های 
شیرین و ایجاد دور باطل خوردن غذاها و 
نوشیدنی های شیرین باعث میل شدید شما 
به شیرینی شود. دکتر کلی کندی، متخصص 
 Everyday Health وب سایت  تغذیه 
می گوید: »قند موجود در سودا بسیار غلیظ 
و نامرئی است.« او می افزاید: »وقتی به مردم 
می گوید که در یک قوطی نوشابه 20 اونسی 
بیش از 16 قاشق غذای خوری شکر وجود 
به طورکلی،  می شوند.  شگفت زده  دارد 
مصرف بیش ازحد هم شکر و هم کالری ها 

بسیار آسان است.«
بدن  جذب  که  شکرهایی  این  تمام 

می شوند اثر مخرب دارند. در شماره مه 201۵ ژورنال 
Diabetologia تحقیقی به چاپ رسید که بر اساس 
نتایج آن ها حذف مصرف یک نوشیدنی قنددار در روز 
خطر ابتال به دیابت نوع 2 را تا 2۵ درصد کاهش می دهد.
سوداهای رژیمی نیز می توانند مشکل آفرین باشند. در 
 American Geriatrics شماره مارس 201۵ ژورنال
Society تحقیقی به چاپ رسید که بر اساس نتایج آن 
جذب سودای رژیمی به طور مستقیم با چاقی شکمی در 

بزرگ سال های باالی 6۵ سال در ارتباط است.
افزایش دور کمر در میان افراد استفاده کننده از سودای 
رژیمی سه برابر بیشتر از افرادی است که از سودا استفاده 
نمی کنند. دکتر کندی خاطرنشان می کند: »اگرچه میزان 
جذب کالری ها و قند از طریق یک سودای رژیمی 
به اندازه میزان جذب کالری ها و قند از طریق یک سودای 
معمولی نیست، اما اعتقاد بر این است که این سودای 
رژیمی است که بدن از طریق آن مزه شیرینی را حس 
می کند و تشنه کالری هایی می شود که به طور طبیعی 
همراه این مزه هستند. بنابراین، نتیجه این می شود که فرد 
با خوردن دیگر غذاها در طول روز میل خود به کالری ها 

را رفع می کند.«
به نظر دکتر کندی دیگر عوامل سبک زندگی ناسالم »غالبًا 
همراه با مصرف مکرر سودا هستند که همین ترکیب 
عوامل سبک زندگی ناسالم می تواند تأثیر سودا روی 
سالمتی را بیشتر کند. غالبًا، یک فردی که سودا مصرف 
می کند، انتخاب غذاهایی سالمی نیز ندارد.« بنابراین، 
نوشیدنی های  چیست؟  بهتر  انتخاب های  از  بعضی 

نیروبخش بسیار دیگری نیز وجود دارند که 
ارزش غذایی دارند و می توانید به جای 
سودا بنوشید. باوجوداین، باید از مواد 
نیز  سودا  جایگزین های  در  موجود 
آگاهی داشته باشد. جایگزینی سودا با 
یک آب میوه یا چای پر از شکر یا قهوه 

پر از قند تصفیه شده برای سالمتی شما 
نوشیدنی های  با  را  است. سودا  مضرتر 
حاوی قند کمتر همچون قهوه یا چای 
یخ زده شیرین نشده جایگزین کنید تا میزان 

جذب قند را کاهش و میزان جذب 
آنتی اکسیدان ها را افزایش دهید. دکتر 
کندی اضافه می کند که شیر کم چرب 

گزینه بهتری است و برای بدن ویتامین ها 

و مواد مغذی همچون کلسیم فراهم می آورد. آیا نیاز به 
یک الهام دارید؟ نوشیدنی های سالم تر و کم کالری زیر را 

امتحان کنید تا تشنگی خود را برطرف کنید.

1 آب را با یک طعم خوشمزه دم  کنید.
امروزه آب های طعم دار را می توان همه جا یافت، اما 
بسیاری از آن ها حاوی قند یا شیرین کننده های مصنوعی 
هستند. چاشنی ها یا طعم های طبیعی سالم تر هستند. 
برای داشتن یک نوشیدنی طعم دار نیروبخش تنها چند 
برش از میوه یا سبزی موردعالقه خودــ همچون لیموها، 
پرتغال ها، هندوانه، خیار، نعناع یا لیمو ترش—را درون 
پارچ پر از آب یخ قرار دهید. یک گزینه دیگر این است که 
میوه های خردشده را درون قالب یخ قرار دهید و سپس 
به آن آب اضافه کنید و قالب را درون یخچال بگذارید تا 
یخ ببندد. سپس این یخ های میوه ای را در نوشیدنی های 
خود استفاده کنید تا یک نوشیدنی طعم دار و رنگارنگ 

داشته باشید.

2 از چای سبز گرم یا یخ زده استفاده کنید.
تحقیق های انجام گرفته روی چای سبز نشان می دهند که 
چای سبز می تواند به کاهش خطر چندین نوع سرطان، 
بیماری قلبی، چاقی، سنگ های کلیه و حتی پوسیدگی 
دندان کمک کند. عالوه بر این، چای سبز بدون کالری 
است )اگر آن را بدون شیر یا قند بخورید( به طور طبیعی 
سرشار از آنتی اکسیدان ها است. چای سبز به گونه های 
مختلفی در بازار موجود است. می توانید چای سبز را 

به صورت یخ زده یا گرم بنوشید و اگر خواهان شیرینی 
اندک در چای سبز هستید می توانید چند قطره عسل 

درون آن بریزید.

3 به سودا عصاره میوه یا سبزی اضافه کنید.
نیازی به خرید سوداهای قندی یا آب های گران قیمت 
غنی شده با ویتامین نیست )این نوشیدنی ها سرشار از کالری 
هستند(، بلکه در عوض می توانید عصاره صد درصد طبیعی 
و بدون قند میوه یا سبزی را به سلتزر اضافه کنید. برای مثال، 
یک عصاره تارت، همچون انار یا انگور، می تواند اساس 
خوبی برای جلتزر باشد. عصاره های انار و انگور منابع 
خوب آنتی اکسیدان ها هستند که می توانند به محافظت 
از مغز و رگ های خونی شما کمک کنند. باوجوداین، 
در مصرف عصاره ها یا آب های میوه یا سبزی زیاده روی 
نکنید. دکتر کندی خاطرنشان می کند: »یک تصور غلط این 
است که چون عصاره ها از میوه ها گرفته می شوند درنتیجه 
برای بدن خوب هستند، اما اگرچه عصاره ها ارزش های 
غذایی زیادی دارند، اما می توانند درعین حال سرشار از قند 
و کالری ها باشند.« برای کاهش جذب قند، یک بخش از 
لیوان را با عصاره میوه و سه بخش دیگر را با سلتزر پر کنید تا 

یک نوشیدنی مالیم و مفید داشته باشید.

4 به جای سودای مرکبات از سودای 
لیموترش استفاده کنید.

آیا نمی توانید از مصرف سودای با طعم مرکبات خودداری 
از  مرکبات  طعم  با  سودای  به جای  می توانید  کنید؟ 
لیموترش و مقداری شیرین کننده استفاده کنید. با یک آب 
سلتزر شروع کنید و چندتکه از لیموشیرین یا لیموترش 
و مقداری شیرین کننده استویا در آن بریزید. 
شیرین کننده استویا بدون کالری و حاوی 

میزان کمی از کربوهیدرات ها است.
5 عصاره سبزی های تازه بنوشید. به 

خرد کردن نیاز نیست.
است  کمی  کالری های  حاوی  سبز  عصاره 
و از طریق مصرف عصاره سبزی می توان از 
تمام مزیت های سبزی بهره برد. عصاره های 
میوه  عصاره های  با  مقایسه  در  سبزی 
هستند.  کمتری  بسیار  طبیعی  قند  حاوی 
اما عصاره سبزی می تواند سرشار از سدیم 
باشد، بنابراین اگر امکانش است یک عصاره 

سبزی با سدیم کم انتخاب کنید. بهتر است 
در خانه خود با یک آبمیوه گیری عصاره 
سبزی ها را بگیرید. می توانید بدون خرد 
کردن سبزی ها آن ها را درون آب میوه گیری 
بریزید و برای شیرین کردن آن چندتکه 
اگر  کنید.  اضافه  آب میوه گیری  به  میوه 
می خواهید که گیرایی عصاره سبزی اندکی 
بیشتر شود می توانید به آن فلفل سیاه یا یک 

قطره سس تند اضافه کنید.

6 اگر نمی تواند لبنیات را مصرف 
کنید، در عوض شیر سویا بنوشید.

یک لیوان شیر بدون چربی یا کم چرب برای 
شما کلسیم و ویتامین D فراهم می آورد. اما 
برای افرادی که عدم تحمل الکتوز دارند یا 
لبنیات مصرف نمی کنند، شیر سویا می تواند 
به  باشد.  خوب  پروتئینی  جایگزین  یک 
آمریکا  سالمت  ملی  مؤسسه های  عقیده 
جذب پروتئین سویا می تواند خطر بیماری 
قلبی را کاهش دهد. برای کاهش مصرف 
سویای  نوشیدنی های  دنبال  به  کالری 
کم چربی و شیرین نشده باشید. عالوه بر این، 
شیر سویایی را انتخاب کنید که با مواد مغذی 
غنی شده   D ویتامین  و  کلسیم  همچون 
است، مخصوصًا اگر شیر سویا را به عنوان 

جایگزینی برای شیر مصرف می کنید.

7 استفاده از برگ چای سفید و دم دادن 
آن با یک دم کنی

برگ چای سفید بک گزینه کم کالری است که بدون هیچ 
افزودنی امکان بهره بردن از مزیت های سالمتی چای را 
به شما می دهد. دم کردن برگ چای سفید در یک دم کنی 
این امکان را به شما می دهد که یک چای معطر داشته 
باشید. خوردن یک فنجان داغ برگ چای –سفید، سبز 
یا سیاه--می تواند باعث آرامش شما شود و به حفظ 

سالمتی شما کمک کند.

8 اگر به کافئین نیاز دارید یک فنجان قهوه 
بنوشید.

تحقیقاتی که نشان دهنده تأثیر مثبت مصرف متعادل 
کافئین روی سالمتی فرد هستند روزبه روز در حال 
افزایش هستند. دکتر کندی می گوید: »قهوه شیرین نشده، 
چه سیاه باشد چه حاوی مقدار کمی از شیر بدون چربی 
یا کم چرب باشد، یکی از سالم ترین گزینه های غذایی 
است.« افرادی که قهوه می نوشند کمتر در معرض خطر 
ابتال به بیماری قلبی، دیابت نوع 2 و بعضی از سرطان ها 
هستند. بر اساس یک تحقیق چاپ شده در شماره مارس 
2011 ژورنال Stroke زنانی که در طول روز یک فنجان 
یا بیش از یک فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با زنانی که 
قهوه نمی نوشند بیش از 2۵ درصد کمتر در معرض سکته 
مغزی هستند. کافئین قهوه می تواند به هوشیاری ذهنی 
و عملکرد فیزیکی کمک کند تا مادامی که در مصرف آن 
زیاده روی نکنید. کافئین زیاد می تواند شما را عصبی و 
مضطرب سازد، بنابراین متخصص های تغذیه توصیه 
می کنند که در طول روز بیش از چند فنجان قهوه ننوشید. 

)چنین چیزی وابسته به نحوه تهیه قهوه است.(
میلی گرم   ۴00 تا  »به طورکلی،  می گوید:  کندی  دکتر 
از کافئین را می توان روزانه مصرف کرد، بدون آنکه با 
خطری مواجه شد.« او اضافه می کند: »بعضی از انواع دم 
دادن ها میزان متفاوتی از کافئین دارند.« و بعضی از افراد 
در مقایسه با دیگران به کافئین حساس تر هستند. زنان 
باردار و زنان خواهان بارداری باید از کافئین خودداری 
متفاوت  زمینه  این  در  تحقیق ها  نتایج  هرچند  کنند، 

هستند.
   مصطفی صداقت رستمی
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چرا باید عادت مصرف سودا را ترک کرد؟



 سمیرامیس محمدی

یک فروند هواپیمای مسافربری که دیروز بیست و 
نهم بهمن ماه از تهران به مقصد یاسوج در حال پرواز 
بود ساعت 8.05  صبح به وقت تهران از باند فرودگاه 
مهرآباد حرکت کرد و پنجاه  دقیقه بعد از رادار محو 
شد و در محدوده سمیرم اصفهان- پادنا منطقه ای در 
جنوب استان اصفهان و از توابع شهرستان سمیرم - 
سقوط کرد. افراد محلی با شنیدن صدای مهیبی از 
این حادثه مطلع شدند.  این هواپیمای مسافربری 
66 سرنشین و کادر پرواز داشت. این هواپیما که از 
نوع  ATR،  برای شرکت هواپیمایی آسمان است  
در اخبار اولیه ذکر شد که پنجم بهمن ماه نیز دچار 
نقص فنی شده و خلبان ناچار به فرود اضطراری 
شده است. طباطبایی یکی از مقام های مسئول این 
شرکت هواپیمایی به ایلنا با اشاره به صحبت هایی 
که درباره نقص فنی هواپیمای ATR گفت:  »نقص 
فنی این هواپیما کاماًل شایعه است چراکه اگر این 
هواپیما نقص فنی داشت سازمان هواپیمایی اجازه 
پرواز به آن را نمی داد.« او افزود: »علت سانحه 
شرایط جوی و مکان نامناسب فرودگاه یاسوج بوده 
است. متأسفانه فرودگاه یاسوج در رشته کوه های دنا 
احاطه شده است و همین موضوع باعث شده فرود 
هواپیماها بسیار سخت باشد و به طورقطع در شرایط 
جوی نامناسب امکان سانحه های هوایی در این 
منطقه وجود دارد.« این در حالی است که سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشور تأکید کرد: » در حال حاضر 
نمی توان در مورد چرایی موضوع سقوط هواپیمای 

آسمان اظهارنظر کرد.«
در  کشور  اورژانس  سخنگوی  خالدی  مجتبی 
ساعت اولیه پس از وقوع این سانحه به ایسنا، اعالم 
کرد: »یک فروند بالگرد اورژانس به منطقه اعزام شده 
است، اما  با توجه به کوهستانی بودن منطقه امکان 

اعزام آمبوالنس وجود ندارد.«
تشکیل جلسه اضطراری مدیریت 

بحران در فرودگاه یاسوج
 سید علی وفایی مقدم، مدیرکل بحران استان 
کهگیلویه و بویر احمد از تشکیل جلسه اضطراری 
مدیریت بحران در فرودگاه یاسوج خبر داد. در 
پی این حادثه شرکت فرودگاه ها در ساعات اولیه 
اعالم کرد که اطالع رسانی در این رابطه را سازمان 
هواپیمایی انجام خواهد داد و مسئوالن این سازمان ها 

هیچ توضیحی در رابطه با این مسئله ارائه نکردند. 

اعزام تیم های واکنش سریع اورژانس 
و هالل احمر به منطقه

همچنین جمعیت هالل احمر کشور اعالم کرد 
که پایگاه های امدادی استان اصفهان در آماده باش 
هستند و نیروهای امدادی ۳ پایگاه به محل حادثه 
در سمیرم اعزام شدند. عالوه بر اعزام یک فروند 
هلی کوپتر امدادی از استان فارس، تیم های واکنش 
فارس و  اصفهان،  استان های  سریع هالل احمر 
کهگیلویه و بویراحمد نیز به محل سقوط هواپیمای 
تهران - یاسوج اعزام شدند. تیم واکنش سریع 
سازمان اورژانس کشور نیز با چند بالگرد خود 
جهت امدادرسانی و ارزیابی در آسمان اصفهان به 
پرواز درآمدند. رئیس فوریت های پزشکی استان 
کهگیلویه و بویر احمد نیز اعالم کرد: »به دلیل مه آلود 

بودن هوا اورژانس هوایی استان قادر به فرود نشد و 
هم اکنون با خودرو در حال اعزام به محل هستند.«

اعزام ۱۲ تیم ارزیاب هالل احمر به 
محل سقوط هواپیمای تهران یاسوج

رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر نیز از اعزام 
۱۲ تیم به منطقه سقوط هواپیمای تهران یاسوج 
خبر داد و گفت: »بعد از اعالم ستاد بحران یاسوج 
نیروهای هالل احمر در استان های چهارمحال و 
بختیاری، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد به حالت 
آماده باش درآمدند. ۱۲ تیم نیز برای جستجو به 

منطقه اعزام شدند.«

ATR سقوط کرده ارتباطی به 
هواپیماهای تازه خریده شده ندارد

سابق سازمان هواپیمای کشوری نیز به ایسنا گفت: 
جزو  آسمان  شرکت  کرده  سقوط  »هواپیمای 
هواپیماهایی است که از حدود ۲0 سال قبل در ناوگان 
این شرکت فعال بوده و ارتباطی با قراردادهای 
جدید ندارد. ATR۷۲  سقوط کرده از اواخر دهه 
۷0 در ناوگان شرکت آسمان فعال بوده و قرارداد 
آن ارتباطی با ATRهای خریداری شده جدید از 

سوی ایران ایر ندارد.«

آماده باش پزشکی قانونی در چهار 
استان در پی سقوط هواپیما

مهرداد علی بخشی مدیرکل بحران سازمان پزشکی 
قانونی از آماده باش تیم های پزشکی قانونی در چهار 
استان کشور در پی سقوط هواپیما در اصفهان خبر 
داد و به ایسنا  گفت: » عوامل و تیم های پزشکی 
قانونی در چهار استان فارس، اصفهان، کهگیلویه و 
بویراحمد و تهران در آماده باش کامل هستند و در 
صورت لزوم امکان اعزام هر یک از این تیم ها به 
محل یا انجام اقدامات آزمایشگاهی در کوتاه ترین 

زمان، ممکن است.«

تشکیل کمیته بحران در سازمان 
هواپیمایی کشور

جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور از 
تشکیل جلسه کمیته بحران در سازمان هواپیمایی 

کشور در ساعات اولیه این حادثه خبر داد. 
نیروهای امدادی به دنبال یافتن محل 

حادثه
پوران فر مسئول تیم اعزامی اورژانس نیز چند 
ساعت پس ازاین حادثه اعالم کرد: »نیروها امدادی 
با بالگرد به محل احتمالی حادثه که ۱۴ مایلی یاسوج 
اعالم شده اعزام شدند اما هلیکوپتر به دلیل برف 
و بوران قادر به ادامه مسیر نبود و تیم ها به صورت 

زمینی اعزام شدند.«

بازگشت بالگردها به علت شرایط 
نامساعد جوی

داریوش کریمی، معاون امداد و نجات هالل احمر 
اصفهان اظهار کرد: »بالگردهای هالل احمر استان 
فارس و هوانیروز که برای امداد به محل احداث 
رفته بودند به دلیل شرایط نامساعد بازگشتند و در 
حال حاضر امکان  جست وجوی هوایی فعاًل وجود 

ندارد.«

شرایط نامساعد جوی و احتمال بارش 
برف در منطقه

نیروهایی امدادی در حالی به رغم شرایط نامساعد 
جوی در تالش برای رسیدن به محل حادثه هستند 
بودند که بر اساس اعالم هواشناسی آسمان سمیرم 
بارانی و دمای هوا در این منطقه هفت درجه باالی 
صفر است و بارش برف در این منطقه کوهستانی نیز 

برای شب پیش بینی شده است.

دستور رئیس جمهور به وزیر راه
با دستور رئیس جمهور و بر اساس قانون سازمان 
هواپیمایی کشوری،  وزیر راه و شهرسازی مأموریت 
یافت تا با حضور و تشکیل ستاد بررسی سانحه 
در این سازمان، ضمن مدیریت، پیگیری و انجام 
هماهنگی های الزم جهت خدمات امدادی، علل 
حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان را سریعًا 
گزارش نماید. این در حال است که عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، مهرداد 
تقی زاده، معاون حمل ونقل این وزارتخانه را مأمور 
تشکیل هیئت تخصصی برای نظارت بر فرآیند 

رسیدگی به سانحه کرد.

اسامی مسافران پرواز تهران- یاسوج
  مژگان نظری، جالل امیدی پور، حسین رستمی، 
مریم عابدی، احمد نظری، محمد برزگری، رویا 
داخته، مجید اسالمی، مهدی قرعلی، غالمعلی 
احمدی، میالد علی پور، افشین انصاری، سید ایلیا 
دانشی، سیدطاها دانشی، محمد عیدی نیا، علی 
فرزانه، حمید هداوندخانی، عزت اهلل حق شناس، 
خوبانی،  نرگس  سی سخت،  جعفریان  ابراهیم 
ژیال قلی پور، ایمانی مهر، عبدالرضا کردی، محمد 
نجات، نشاطی فر، محمد نوری، علی زارع، محسن 
تقی پور، مصطفی رضایی، خلیل آهنگران، شاپور 
یاری پور، شهبد یاری پور، احمد چرمیان، سیدرضا 
فاطمی طلب، پریسا سوهانی، علیرضا جامنی، سکینه 
کاظمی انوار، اردشیر راد، بهروز شریف کاظمی، سید 
بهزاد سیادتی، حامد امیری، محمد فهیمی، رحمت 
ابوالقاسم  هنزایی،  فهیمی  محمد  صالحی پرور، 
فرهمندی، مهدی جاویدپور، عبداالحد مرادی، 
سلمان آذری، امیر پورشاه آبادی، فاطمه دالوند، 
کوثر هردانی، محمد کبیریان، علیرضا کلهر،حامد 

مهدوی.

اسامی  خدمه پرواز ٣٧٠٤ هواپیمایی 
آسمان

کاپیتان حجت اهلل فوالد، خلبان دوم کاوه خلیلی، 
سرمهماندار محمد حسین فرش سنگی، مهماندار 

بهنام رضایی نیارکی.
اسامی تیم امنیت پرواز ٣٧٠٤ 

هواپیمایی آسمان
 محمود بهشتی، فرهاد معصومی.

تالش نیروهای اورژانس برای یافتن 
الشه هواپیما از طریق مسیرهای زمینی

وزیر بهداشت در پی سقوط هواپیمای مسافربری 
تهران - یاسوج، پیام تسلیتی صادر و تأکید کرد که 
نیروهای اورژانس در تالش برای یافتن الشه هواپیما 

از طریق مسیرهای زمینی هستند.

ورود دادستانی به حادثه سقوط هواپیما
دادستان عمومی و انقالب یاسوج گفت:»به عنوان 
مدعی العموم و در مقام پیگیری حقوق عامه ماجرای 
تلخ و تأسف بار سقوط هواپیما را پیگیری می کنیم.«
 ATR٧۲ هواپیمای حادثه دیده مدل

و ۲۵ ساله است
عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور آخرین 
سقوط  بحران  کمیته  تشکیل  وضعیت  اخبار 
هواپیمای آسمان و اعزام اعضای کمیته بررسی 
علت سقوط این هواپیما را تشریح کرد و با اشاره 
به شرایط جوی منطقه ای که هواپیمای مذکور در 
آن سقوط کرده است، گفت: »شرایط ابری و بارانی 
است و دسترسی ستاد به محل حادثه با مشکل مواجه 
است. بااین حال رسیدگی به سانحه وظیفه سازمان 
هواپیمایی کشور است و در این راستا هالل احمر 
و نیروهای امدادی برای جمع آوری اطالعات و 
قطعات هواپیما به محل حادثه اعزام می شوند.« او 
افزود: »این هواپیما مدل ATR۷۲ است که در سال 

۱۹۹۳ ساخته شد و ۲5 سال سن داشت.«

دستور وزیر ورزش برای اعزام دو 
اکیپ امداد کوهستان به محل حادثه

با دستور وزیر ورزش و جوانان دو اکیپ کامل امداد 
کوهستان از یاسوج و سمیرم با تجهیزات کامل عازم 

محل سقوط هواپیمای آسمان شدند.

شرکت آسمان فوت تمام سرنشینان را 
تائید نهایی نمی کند

مدیر روابط عمومی شرکت آسمان خبر فوت 
سرنشینان هواپیمای سقوط کرده را نه تائید و نه 
تکذیب کرد. طباطبایی اعالم کرد: »با توجه به شرایط 
خاص منطقه هنوز امکان دسترسی ما به محل سقوط 
هواپیما مشخص نیست و ازاین رو نمی توان به طور 
دقیق و قطعی خبر مرگ تمام سرنشینان این هواپیما 

را تائید کرد.«

مه و برف و باران در منطقه و تالش 
برای یافتن الشه هواپیما

وفایی مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویر 
احمد ظهر دیروز بابیان اینکه مه ، بارندگی و برف 
زیاد بوده و شرایط در منطقه بسیار سخت است 
گفت: »افراد محلی کمک های خوبی کردند اما هنوز 
نتوانستند شی ء یا بخشی از هواپیما را پیدا کنند و 

مشکل  فعاًل مه و برف و باران است.«

پیام رهبر انقالب در پی سانحه  سقوط 
هواپیمای مسافربری

رهبر انقالب اسالمی در پی سانحه ی مصیبت بار 
سقوط هواپیمای مسافربری پیام تسلیتی صادر 

کردند.
حسن روحانی ریاست جمهوری، والدمیر پوتین 
ریاست جمهور روسیه نیز این حادثه را با پیامی 

تسلیت گفتند. 

اعزام چهار گروه امدادی برای 
جستجوی نشانه ای از هواپیما

پوران فر مسئول تیم اورژانس اعزامی به محل حادثه 
نیز درباره آخرین وضعیت جستجو تیم های امدادی 

عصر دیروز گفت: »نیروهای مختلف به چهار گروه 
امدادی تقسیم شده اند تا به هرجایی که نشانه ای 
وجود دارد اعزام شوند.« او افزود: »بعد از اعالم 
حادثه ما با بالگرد به منطقه اعزام شدیم ولی به علت باد 
شدید نتوانستیم به فاصله بیش از ۱۱ مایلی فرودگاه 
حرکت کنیم. در حال حاضر در منطقه باران و برف 
شدیدی وجود دارد و امکان دید مناسبی نیست.« 
پوران فر گفت: »۲۱ دستگاه آمبوالنس، اتوبوس 
آمبوالنس و سایر نیروها که به منطقه اعزام شدند 
در چهار گروه امدادی تقسیم شدند و به مناطقی که 
از آن گزارش هایی مبنی بر شنیده شدن صدا یا دیده 
شدن دود وجود دارد اعزام شد. البته گزارش های 
ضدونقیضی درباره یافتن محل حادثه و الشه هواپیما 
منتشرشده که تائید نمی شود.« جعفرزاده سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشور در بخش خبری ساعت ۱۴ 
تلویزیون درباره آخرین جزییات این حادثه گفت: 
»در ساعت 8:05 هواپیما فرودگاه مهرآباد را به مقصد 
یاسوج ترک کرد و در ۱۴ مایلی فرودگاه یاسوج از 
صفحه مرکز کنترل فضای کشور حذف شد و تا 

همین االن اطالعی از این هواپیما نداریم.«
او افزود: »همه گروه های دخیل فعال هستند تا 
اطالعات دقیق تری پیدا کنیم و محل سقوط هواپیما 
هم یکی از سؤاالتی است که هنوز پاسخ آن برای 
ما مشخص نیست و تنها می دانیم که بعد از مدتی 

هواپیما در نزدیکی یاسوج از رادار حذف شد.«
جعفرزاده درباره رسیدن تیم های امدادی به محل 
حادثه نیز گفت که هنوز اطالع دقیقی دراین باره 
نداریم. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عصر دیروز گفت: 
»موبایل یکی از مسافران هواپیما پرواز تهران- 
 GPS یاسوج روشن است.« جالل پورانفر از طریق
، محل تقریبی سقوط هواپیما مشخص شده است 
ولی هنوز چیزی از الشه هواپیما یا پیکر مسافران 
پیدا نکرده ایم. او اظهار کرد: »از طریق موبایل یکی از 
مسافران که روشن بوده و ردیابی شده محل سقوط 
هواپیما مشخص شده و از طریق GPS در حال 

یافتن محل حدودی سقوط هواپیما هستیم.«
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور نیز در بخش 
خبری با اشاره به اینکه الشه هواپیما هنوز پیدا نشده 
است، عصر دیروز گفت: »تیم های بررسی سانحه 
به منطقه اعزام شده اند و قطعاً به صورت مرتب 

اطالع رسانی خواهد شد.«

آزمایش ژنتیک 
بخشی درباره اینکه آیا از خانواده مسافران هواپیمای 
سقوط کرده »هواپیمایی آسمان« نمونه ژنتیک اخذ 
خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: »با توجه به اینکه 
الشه هواپیما کشف نشده ما نمی دانیم که وضعیت 
جان باختگان به چه صورت است اما به هرحال 
آمادگی برای اخذ نمونه ژنتیکی در آزمایشگاه های 
پزشکی قانونی وجود دارد و در صورت نیاز این 

اقدام را انجام خواهیم داد.«
ذوالفقار رئیسی اظهار کرد: »تیمی  حدود یک هزار 
نفر از ظهر دیروز در جست وجوی الشه هواپیما یا 
پیکرها هستند، اما تا این لحظه )عصر یکشنبه( چیزی 
پیدا نشده است. هالل احمر، اورژانس، پلیس و همه 
نهادهای مربوطه در منطقه حضور دارند و در حال 

جست وجو هستند.«

شماره ۱۱8۲  ۳0 بهمن ۱۳۹6 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

بـاز هـم حـادثـه، بـاز  هـم سقـوط
آیا نقص فنی هواپیمای مسافری را به سقوط کشاند؟ 

ساینا، در سال 1382 با اختالل سندرم داون به دنیا آمد. بعد از تشخیص این بیماری 
از 4 ماهگی تحت درمان قرار گرفته است و با تالش های بی وقفه مادرش اکنون 
 در مدرسه عادی درکنار دیگر دانش آموزان تحصیل می کند.         ایرنا

 

بارش شدید باران در همدان ،باعث بروز ایجاد آبگرفتگی در سطح معابر این شهر شد.
                         مهر

طوفان گردو خاک شدید شهر آبادان را در نوردید و باعث اختالل در زندگی روزمره 
شهروندان و ایجاد مشکالت تنفسی برای مردم شد که این امر باعث تعطیلی مراکز 
 آموزشی در شهر شد.                      ایسنا 
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s a l a m a t

 :Inside the games سایت
بررسی ها درباره مرگ یک 
مرد 55 ساله در اتاقش در 
بازی های  رسانه  دهکده 
 ۲0۱8 زمستانی  المپیک 
آغاز شد. جسد این مرد 
صبح شنبه به وقت محلی 
پیداشده است. یک مرد 

55 ساله اهل کره جنوبی در دهکده رسانه بازی های 
المپیک زمستانی ۲0۱8 جان خود را از دست داد. پلیس کره جنوبی 
درباره علت مرگ این مرد تحقیقات خود را آغاز کرده است. همکاران 
او اعالم کرده اند که شب قبل از این حادثه این مرد در ناحیه سینه 
احساس درد می کرده است. گفته شده که این مرد به رسانه های ژاپنی 

در ترجمه اخبار المپیک زمستانی ۲0۱8 کمک می کرد.
سخنگوی المپیک زمستانی ۲0۱8 درباره این اتفاق گفت : »ما مرگ 
یک مرد 55 ساله در دهکده رسانه را تائید می کنیم. او با رسانه های 
ژاپنی همکاری می کرده است. هم اتاقی او سعی کرده که صبح شنبه 
او را بیدار کند اما او تکان نخورده است. بنابراین هم اتاقی او پلیس را 
خبر کرد و پلیس او را به بیمارستان منتقل کرده است. در بیمارستان 
مشخص شد که این مرد جان خود را ازدست داده است. این مرد 
اهل کره جنوبی بود. ما در حال  تالش هستیم که علت مرگ او 
را دریابیم.« دهکده رسانه بازی های المپیک زمستانی محل اقامت 

صدها روزنامه نگار و خبرنگار بین المللی است.

ورزش

مرگ یک مترجم ۵۵ ساله در
 دهکده رسانه المپیک زمستانی ۲٠۱۸

نیروهای   امدادی در حال اعزام به محل حادثهجلسه کمیته بحران خانواده سرنشینان هواپیما در مهرآباد
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