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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

سپید: نشست خبری سخنگوی وزارت 
بهداشت، روز گذشته با حضور خبرنگاران 
این وزارتخانه  و اصحاب رسانه در ستاد 
برگزار شد. معاون کل وزارت بهداشت در 
صحبت های مقدماتی خود در این نشست، 
اختالالت  به  مبتالیان  درخصوص  آماری 
روانی در کشور ارائه کرد. وی گفت: » در 
طول یک سال گذشته به طور متوسط 23.4 
درصد از جمعیت بالغ کشور دچار نوعی 
اختالل روانپزشکی بوده اند )27.6 زنان و 
19.4 درصد مردان(  یعنی از هر چهار نفر در 
گروه سنی باالی 1٥ سال یک نفر از اختالل 
روانپزشکی ضعیف تا متوسط و در موارد 
کمتری شدید رنج می برد و احتمال وجود 
یک اختالل روانپزشکی در طول عمر از 1٨ 

تا 36 درصد، متغیر است.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این 
مطلب که شیوع اختالالت روانپزشکی در 
طول یک سال در استان های مختلف کشور از 
12.٨ درصد تا 36.6 درصد متغیر بوده است، 
افزود: »در تهران این میزان 30.2 درصد بوده 
است ) تقریبا یک نفر از سه نفر(، در تهران 
میزان این اختالالت در فواصل نزدیک تری 

اندازه گیری شده است و این مطالعات داللت بر این دارد 
که تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده یا 
به وجود آمده در فواصل زمانی مشخص، تاثیرات مستقیم 
بر سالمت روان مردم داشته است.« وی تاکید کرد: »میزان 
بروز اختالالت روانی در طول یک سال در زنان به طور 
واضحی بیشتر از مردان بوده و این میزان 3٨.٥ درصد 

بیشتر است.«
حریرچی ادامه داد: »با افزایش سن، مشکالت روانی 
افزایش پیدا مي کند و بیشترین میزان اختالالت روانی در 
افراد باالی 6٥ سال است، همچنین با افزایش میزان سواد، 
اختالالت روانی کاهش پیدا مي کند و باالترین اختالل 
روانپزشکی در افراد بی سواد است.« وی با بیان اینکه در 
شهرنشینان، میزان اختالالت روانی بیشتر از روستانشینان 
بوده است، اظهارداشت: »افراد همسر از دست داده ) چه با 
طالق چه با فوت همسر( دچار اختالل بیشتر روانی هستند.«

رتبه دوم بیماری های روانی و اعتیاد
 از منظر سال های از دست رفته عمر

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص بار بیماری زایی 
و سال های ازدست عمر در اثر بیماری ها و اختالالت 
روانی گفت: »از منظر بار بیماری ها در کشور یعنی از 
ناشی  دلیل مرگ  به  از دست رفته عمر،  لحاظ سال های 
از بیماری و سال های زندگی توام با ناتوانی، هم اکنون 
مجموع بیماری های روانی و اعتیاد بعد از بیماری های 
قلبی - عروقی، رتبه دوم را دارند، درواقع  بیماری های 
روانی، بسیار بیشتر از بیماری هایی مثل سرطان، دیابت و 
حوادث ترافیکی، تاثیر بر بار بیماری ها در کشور، عمدتا 

از طریق سال های زندگی توام با ناتوانی دارند.«
حریرچی با بیان اینکه تاثیر بیماری های روانی و اعتیاد 
بر بار بیماری ها در کشور در طی 2٥ سال گذشته از 
رتبه هشتم به رتبه دوم رسیده است، گفت: »افسردگی 
و اختالالت اضطرابی دو عامل اصلی از پنج عامل اول 
سال های از دست رفته عمر به دلیل ناتوانی در کشور هستند، 
البته مانند تمام دنیا، بار بیماري هاي رواني و اعتیاد در کشور 
ما نیز درحال افزایش است.« وی گفت: »پیش بینی می شود 
که در سال 2030 یعنی 13 سال بعد، افسردگی به تنهایی 
دومین عامل سال های از دست رفته عمر در کل دنیا شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان 

خود تصریح کرد: »متخصصان سالمت روان معتقدند، 
قرار  منفی  اخبار  معرض  در  مکرر  طور  به  که  افرادی 
می  گیرند، استرس شدیدی را بعد از شنیدن اخبار منفی 
و حوادث تحمل می کنند و به مرور زمان ممکن است 
دچار حالت هایی از افسردگی و اضطراب شوند.« وی 
افزود: »ارتقاي سطح نشاط اجتماعي باید مطابق فرهنگ 
ما باشد و از مشارکت هاي اجتماعي و فرهنگي گرفته تا 
ورزش و فعالیت هاي فیزیکي متغیر است.« حریرچی ادامه 
داد: »تامین نیازهای اقتصادی و کاهش اختالف طبقاتی 
نیز از موارد دیگر حل اختالالت روانی در جامعه است، 
همچنین توجه به مهندسی و مبلمان شهری نیز می تواند 
بسیاری از اختالالت روانی را حل کند، براي مثال، استفاده 
از رنگ  های شاد در فضای شهری و توجه به نمای اماکن 
عمومی و توسعه فضاهای سبز و شکل ساختمان ها، از 
جمله این موارد در فضاهای شهری است.« وی در ادامه 
به دیگر عوامل موثر بر افزایش سالمت روانی اشاره کرد 
و گفت: »امنیت شغلي، ارتقاي سالمت جسمي، تغییر در 
سیستم آموزشي کشور، مدیریت استفاده از تلفن همراه و 
فضاي مجازي، کنترل آلودگي هوا، مدیریت ترافیک نیز 
ازجمله مواردي است که به ارتقاي سالمت روان مردم 

کمک مي کند.«

نوسانات ارزی و قیمت دارو 
و تجهیزات پزشکی

در ادامه، نوبت به طرح سواالت خبرنگاران رسید. تحت 
تاثیر نوسانات نرخ ارز و اخبار متعددی که این روزها 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می رسد، 
سواالت خبرنگاران در این حوزه هم از فراوانی چشمگیری 

برخوردار بود.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه هیچ دارویی 
دارو هم  قیمت  در  و  نشده  وارد کشور  نرخ جدید  با 
تغییری رخ نداده، اظهار داشت: »همانطور که معاون اول 
رئیس جمهور اعالم کردند، درباره دارو هیچ تغییر قیمتی 
رخ نمی دهد. ما جلساتی را با مسئولین رده باالی کشور 
برگزار کرده ایم و همه قول داده اند که ارز مورد نیاز دارو 
را که ارز مبادله ای بوده است، به قیمت سابق تامین کنند 
و ما به التفاوتش را هم بانک مرکزی بپردازد. در حوزه 
تجهیزات پزشکی نیز آن قسمتی که با ارز مبادله ای تامین 
می شود به همین منوال پیش می رویم. اما برخی از تجهیزات 

پزشکی و لوازم جانبی با ارز آزاد تامین می شدند. در این 
زمینه انتظار می رود که قیمت آنها کاهش داشته باشد زیرا 
دولت قول داده که برایشان ارز 4200 تومانی دهد.« وی 
افزود: »از طرفی سامانه 190 وزارت بهداشت به صورت 
فعال مشغول رصد شرایط است و اگر کسی در این زمینه 
شکایت یا مشکلی داشت می تواند با این سامانه تماس 
بگیرد. باالخره ممکن است یک سری تخلف هم وجود 
داشته باشد که از طریق این سامانه آن را اعالم کنند. نکته 
مهم این است که قیمت دارو هیچ تغییری نکرده و مسئوالن 
ارشد دولت هم به ما قول داده اند که با تامین ارز قیمت 
دارو هیچ تغییری نکند. البته طبق استانداردهای سازمان 
بهداشت جهانی کشوری که چند هزار قلم دارو را تامین 
می کند، یک درصد کمبود هم برایش پیش می آید که این 
میزان حدود 30 تا 3٥ قلم دارو می شود. بنابراین حساب 

این کمبودها از مسئله نوسانات ارزی جداست.«
حریرچی درخصوص قیمت تجهیزات پزشکی هم 
اظهار داشت: »قبل از طرح تحول سالمت قیمت ٥0 درصد 
تجهیزات عمده و ملزومات مصرفی پزشکی کشور دو برابر 
بازار مشابه بود. ما در قالب طرح تحول در حوزه تجهیزات 
پزشکی کشف قیمت و قیمت گذاری کردیم. به عنوان مثال 
درباره یکی از اقالم هتلینگ بیمارستانی به یک بازار چند ده 
هزارتایی نیاز داشتیم و تولید کننده داخلی می خواست آن 
را به دو برابر قیمت به ما عرضه کند، اما اعالم کردیم که 
در این صورت آن کاال را از خارج وارد می کنیم تا اینکه 
در نهایت قبول کردند تا کاال را با قیمت قبلی به ما بدهند. 
باید توجه کرد که خرید تجهیزات پزشکی نسبت به قبل 
از طرح تحول افزایش و قیمت آن کاهش داشته است.«

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری 
درباره صادرات دارو نیز گفت: »60 تا 6٥ درصد ظرفیت 
کارخانه های دارویی ما خالی است و تنها راه استفاده از 
این ظرفیت، صادرات است. بنابراین ما باید استانداردهای 
مورد تایید شرکت های بین المللی را کم کنیم و از طرفی 
دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی را هم به طور موثر پیش 
بریم. باید توجه کرد که دارو کاالیی گران است و در 
این بازار، رقابت وجود دارد. یکی از اقداماتی که وزیر 
بهداشت در سفرهای کاری دنبال می کنند، بازاریابی برای 
داروست. باید توجه کرد که در منطقه ما یک بازار 400 
میلیونی وجود دارد و دید مثبتی هم به سیستم بهداشت و 
درمان ایران دارند. بنابراین باید از این پتانسیل به خوبی 

استفاده کنیم و افق صنعت دارو را از مرزهای 
داخلی باالتر بریم.«

وی درباره مشکالتی که برای تامین دارو از 
داروخانه های بیمارستانی رخ می دهد، گفت: 
»باید توجه کرد که داروخانه های بیمارستانی 
انواع مختلفی دارند؛ به طوری که یک سری 
و  هستند  بستری  داروخانه  فقط  آنها  از 
یک  ندارند.  را  نسخه  پیچیدن  مکانیسم 
در  است  ممکن  هم  داروخانه ها  از  سری 
یک بیمارستان تخصصی باشند و داروی 
مورد نظر در لیست دارویی شان وجود نداشته 
باشد، اما اگر داروخانه ای سرپایی باشد و 
داروی مورد نظر را هم داشته باشد اما آن 

را ارائه نکند، تخلف کرده است.«

تاخیر در اعالم تعرفه ها 
و برخورد با متخلفان

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به 
سوالی درباره نحوه ارائه خدمات درمانی با 
وجود عدم اعالم تعرفه های جدید گفت: »از 
مسئولینی که در بخش خصوصی، نهادهای 
عمومی غیردولتی و دولتی در بیمارستان ها 
فعالیت می کنند، تشکر می کنم؛ چرا که در 
تعرفه رفتار  قانون و در چهارچوب  اکثر مواقع مطابق 
می کنند. هر چند که اعالم تعرفه های جدید با تاخیر روبرو 
شده، اما همچنان مطابق تعرفه های 96 رفتار می کنند. البته 
تاکید می کنم که ما در برخورد با متخلفین در این حوزه 
کوتاهی نمی کنیم و اجازه نمی دهیم عده اندکی وجهه 

بخش خصوصی و دولتی را خراب کنند.«
وضعیت بهداشتی در مناطق زلزله زده کرمانشاه هم 
ازجمله موضوعاتی بود که حریرچی درباره آن توضیحاتی 
ارائه کرد.  وی گفت: »برخی از این مناطق در جاهای بسیار 
گرمی است؛ به طوری که در تعطیالت نوروز هم دمای 
هوایشان به باالی 30 درجه رسیده بود. البته بیماری هایی 
مانند عقرب گزیدگی و سالک جزء بیماری های بومی این 
مناطق محسوب می شوند. از طرفی اگر تامین آب بهداشتی 
در این مناطق دچار مشکل شود، می تواند بیماری های 
گوارشی را به دنبال داشته باشد. در این زمینه ما رصدهای 
الزم را داشته ایم و با تذکرات جدی که داده ایم در یک ماه 
گذشته اقدامات خوبی انجام شده و همچنان در حال انجام 
است. در اینجا از مسئولین بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه تشکر می کنم؛ چرا که به طور خستگی ناپذیر بر 
این مناطق نظارت می کنند. در عین حال تاکید می کنم که 
در این مناطق افزایش غیرعادی بیماری ها را نداشته ایم و 

همه چیز مطابق روال معمول است.«
به  پاسخ  در  ادامه،  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
سوالی درباره وضعیت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت 
و بیمارستان ها از سوی بیمه های تجاری گفت: »طبق قانون، 
وزارت بهداشت موظف است اقدامات الزم برای درمان 
فوری و بدون قید و شرط مصدومان ترافیکی را در مراکز 
دولتی، خصوصی و غیر دولتی انجام دهد. حال برای تامین 
منابع آن معادل 10 درصد حق بیمه پرداختی شخص ثالث، 
سرنشین و مازاد به طور مستقیم و طی قبضی جداگانه نزد 
خزانه داری کل کشور به حساب وزارت بهداشت واریز 
می شود. شرایط به گونه ای است که بیمه های تجاری پول 
را از مردم می گیرند، اما به تدریج طلب وزارت بهداشت 
را پرداخت می کنند و یا اصال آن را پرداخت نمی کنند. 
در صورت ادامه این شرایط شاید مجبور شویم بگوییم 
بیمه شده پول را در بیمارستان پرداخت کند و سپس آن 
را از شعب بیمه های تجاری دریافت کند. البته هنوز در 

حال بررسی موضوعات هستیم.«

چگونه از ابتال به بیماری تب مالت 
مصون بمانیم؟

کمیسیون  عضو 
بهداشت و درمان 

مصرف  مجلس 
سنتی  لبنیات 

را عامل اصلی 
بیماری  انتقال 

تب مالت دانست 
و گفت: »این 
برای  بیماری 

کشور و افراد بسیار پرهزینه است بنابراین مردم باید 
نکات بهداشتی را رعایت کنند.«

شیوع  بر  مبنی  اظهارنظرها  برخی  مورد  احمد حمزه 
بیماری تب مالت در کشور، گفت: »این بیماری مشترک 
میان انسان و دام است و از انسان به انسان منتقل نمی شود.«

و  رودبار  منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه بیماری 
ویژه  به  دامی  فرآورده های  از طریق مصرف  مالت  تب 
لبنیات منتقل می شود، افزود: »مصرف لبنیات سنتی عامل 
اصلی انتقال بیماری تب مالت است از این رو با توجه 
و  بهار  فصل  در  مالت  تب  ویروس  شیوع  افزایش  به 
هشدارهای وزارت بهداشت نیاز است مردم در شرایط 
و  شیرفله  بستنی،  مانند  سنتی  لبنیات  مصرف  از  فعلی 
با هشدار  کنند.« وی  اجتناب  و  باز خودداری  پنیرهای 
نسبت به شیوع تب مالت در کشور، ادامه داد: »شهروندان 
باید از لبنیات پاستوریزه و استریلیزه استفاده کنند زیرا 
فرآورده های حاصل  یا  نجوشیده  و  از شیرخام  استفاده 
بیماری  ابتالی مصرف کننده به  از این نوع شیر موجب 

تب مالت می شود.«
و  رودبار  منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
قلعه گنج در مجلس دهم  با تاکید بر لزوم رعایت نکات 
تصریح  مالت،  تب  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  بهداشتی 
کرد: »این بیماری برای کشور و افراد بسیار پرهزینه است 
بیشتری  نظارت  نظارتی  ارگان های  است  نیاز  بنابراین 

را بر عرضه کنندگان فرآورده های لبنی داشته باشند.«
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
اسالمی، افزود: »وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، 
نهادهای فرهنگی، صدا و سیما و رسانه ها باید اقدامات 
سازمان  همچنین  و  باشند  داشته  را  مناسبی  پیشگیرانه 
دامپزشکی باید با شناسایی دام های آلوده و درمان آنها 

از شیوع ویروس تب مالت پیشگیری کند.«

رایزنی با هیأت دولت برای پرداخت 
بدهی بیمه ها به آزمایشگاه ها

انتقاد  با  مجلس   درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
از عملکرد بیمه ها درپرداخت بدهی های خود به حوزه 
سالمت، گفت: »تامین تجهیزات آزمایشگاه های پزشکی 

به دلیل نبود اعتبار الزم در معرض تهدید قرار دارد.«
اکبرترکی با اشاره به شرایط نامناسب آزمایشگاه های 
پزشکی به دلیل بدهی بیمه ها، گفت: »طرح تحول سالمت 
ازابتدای اجرا توانست هزینه های بستری مردم درمراکز 
همراه  به  نیز  چالش هایی  اما  دهد،  کاهش  را  درمانی 
برای  بسیاری  تالش های   97 سال  بودجه  در  داشت؛ 
برای  بیمه سالمت  و  بهداشت  وزارت  اعتبارات  ترمیم 

جبران بدهی ها صورت گرفت.«
نماینده مردم فریدن درمجلس شورای اسالمی  با بیان 
اینکه دولت و سازمان برنامه اقدامات حمایتی خود از 
وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت را انجام دهند، 
سازمان های  و  بهداشت  وزارت  مدیران  »البته  افزود: 
را  الزم  همت های  هزینه ها  درمدیریت  باید  نیز  بیمه گر 
باید کاری کرد که تالش های  به طورحتم  انجام دهند؛ 
صورت گرفته برای حل مسائل و مشکالت بهداشتی و 

درمانی مردم خدشه دار نشود.«
سالیان  از  بسیاری  بدهی های  براینکه  تاکید  با  وی 
تصریح  است،  منتقل شده   97 به سال  و  انباشه  گذشته 
کرد: »به طورقطع عدم پرداخت به موقع بدهی ها به حوزه 
آزمایشگاه ها، تجهیزات پزشکی و داروخانه ها اثرات خود 
را درحوزه درمانی کشورخواهد گذاشت، به طوری که 
بی توجهی به این موضوع سبب خرید تجهیزات پزشکی 
دست دوم برای آزمایشگاه های پزشکی شده است، زیرا 

تا حدی می توان مشکالت را نادیده گرفت.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با اشاره به 
اینکه گالیمندی های بسیاری از عملکرد بیمه ها درپرداخت 
عملکرد  مواقع  »دربرخی  گفت:  دارد،  وجود  بدهی ها 
مناسب تر  بدهی ها  درپرداخت  اجتماعی  تامین  سازمان 
از سازمان بیمه سالمت است، اما درحال حاضر اکثریت 
بیمه ها بسیاری از معوقات خود را دربیمارستان های دولتی، 

نکرده ا ند؛« پرداخت  پاراکلینیک  و  خصوصی 
گرفته  صورت  بررسی های  طبق  البته   « افزود:  وی 
دنبال حل مشکل موجود  به  بهداشت  مسئوالن وزارت 
بوده و در رایزنی با هیات دولت رفع این مشکالت در 

است.« قرارگرفته  دستورکار 

خانه ملت

از هر 4 نفر ایرانی باالی 15 سال، یک نفر دچار اختالل روانی است

فارس: عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد سالمت ایران گفت: »در 
بسیاری از مواقع تعرفه درمانی بیماران خارجی مشخص نیست و مراکز 

درمانی در این زمینه سلیقه ای عمل می کنند.«
کامران حاج نبی در خصوص لزوم توجه به موضوع توریسم درمانی 
در کشور توضیح داد: »این موضوع یک بحث بسیار گسترده است که 
بخش هایی نظیر وزارت بهداشت، حمل ونقل، میراث فرهنگی و همچنین 
بانک ها را درگیر می کند.« وی افزود: »به طور مثال زمانی که اقدام به جذب 
توریست برای درمان می کنیم اگر فرد مراجعه کننده دچار مشکالت ارزی 

شود از درمان در کشور ما منصرف خواهد شد.«
این کارشناس اقتصاد سالمت ادامه داد: »متأسفانه در حوزه جذب 
توریسم به دلیل اینکه بیمارستان های ما از زیرساخت مناسب برخوردار 
نیستند موفق عمل نکردیم، همچنین بسیاری از بیمارستان ها از فضا و 

تجهیزات کافی برای جذب بیمار از خارج از کشور بهره مند نیستند.«
حاج نبی با اشاره به موضوع نیروی انسانی در بیمارستان ها توضیح داد: 
»یکی دیگر از مشکالتی که در حال حاضر مشاهده می کنیم کمبود نیروی 
انسانی برای ارائه خدمات به بیماران خارجی است به طوری که زمانی که 

فردی از خارج از کشور به بیمارستان های ما مراجعه می کند می بینیم که 
با مشکل برقراری ارتباط با پزشک مواجه می شود و این موضوع می تواند 

باعث منصرف شدن بیماران از درمان در کشور ما شود.«
عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد سالمت ایران، گفت: »متأسفانه ما 

برداشت درستی از موضوع توریسم نداریم و این تفکر وجود دارد که 
باید از بیماری که از خارج از کشور برای درمان به بیمارستان های ما 
مراجعه می کنند به هر طریق ممکن کسب درآمد کرد و به همین دلیل در 
بسیاری از مواقع تعرفه درمانی بیماران خارجی مشخص نیست و مراکز 
درمانی در این زمینه سلیقه ای عمل می کنند.« وی ادامه داد: »شاید هزینه 
درمان به صورت کلی برای بیماران مراجعه کننده از خارج از کشور در 
ایران پایین تر از سایر کشورها باشد اما هزینه های جانبی می تواند سبد 

هزینه ای آنها را افزایش دهد.« 
حاج نبی تصریح کرد: »ارائه خدمات جانبی بسیار مهم است و باید 
توجه داشته باشیم در کنار بیمارستان هایی که اقدام به جذب توریسم 
می کنند مراکز اقامتی وجود داشته باشد که متأسفانه این پیش بینی در این 

بیمارستان ها صورت نگرفته است.«
گفت:  پایان  در  ایران  سالمت  اقتصاد  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
»مجموعه این مشکالت باعث شده که صنعت گردشگری سالمت در 
کشور ما به صورت مقطعی عمل کند و باید بیش از پیش به این موضوع 

توجه داشته باشیم.«

عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد سالمت 

تعرفه درمان بیماران خارجی مشخص نیست
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افزایش قیمت دارو کذب است
دارو  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل  وبدا: 
بیماران خاص را  افزایش قیمت دارو به ویژه داروهای 
به دلیل نوسانات قیمت ارز تکذیب کرد و اظهار داشت: 
»افزایش قیمت دارو، به دنبال نوسانات اخیر قیمت ارز، 

در یکی دو هفته اخیر، صحت ندارد.«
افزایش  پیرامون  شایعاتی  درباره  جهانپور  کیانوش 
قیمت دارو به دلیل نوسانات ارز، اظهار کرد: »هرگونه 
تغییر قیمتی به روال گذشته و طبق مصوبات کمیسیون 
افزود:  وی  شد.«  خواهد  و  شده  انجام  قیمت گذاری 
»قیمت دارو، تابع قیمت گذاری، کمیسیون قیمت گذاری 
سازمان غذا و دارو است و به همین دلیل، بازار نمی تواند 
تغییرات  قیمت ها و هرگونه  کند،  تعیین  را  دارو  قیمت 
متعلق به مصوبات قبلی کمیسیون قیمت گذاری است و 
ارتباطی با نوسانات ارزی اخیر ندارد و ساخت و ورود 
داروهای فعلی موجود در بازار هم از قبل از تحوالت 

اقتصادی اخیر بوده است.«
مدیرکل روابط عمومی سازمان غذا و دارو بیان داشت: 
»هر هفته و هر ماه کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا 
گوناگون، همچون  متغیرهای  گرفتن  نظر  در  با  دارو  و 
 .. و  ارز  نرخ  و  دستمزد  و  حقوق  نرخ  تولید،  هزینه 
واردکننده  سوی  از  قیمت  تغییر  قبلی  درخواست های 
و یا تولیدکننده را بررسی و قیمت گذاری می کند و در 
این فرایند اعضای این کمیسیون به گونه ای درباره قیمت 
و  دارو  مصرف کنندگان  که  می کنند  تصمیم گیری  دارو 
تأمین کنندگان  اینکه  نشوند و هم  بیماران دچار مشکل 
و تولیدکنندگان هم ضرر نکنند و قادر به تداوم چرخه 

باشند.« اقتصادی 
جهانپور تأکید کرد: »اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده 
است، بنابراین اگر مردم مشاهده می کنند که این روزها و 
با نوسانات نرخ ارز قیمت دارویی در داروخانه ای خاص 
و یا از سوی شرکت پخش دارویی، افزایشی بر خالف 
را  احتمالی  تخلفات  حتمًا  است،  داشته  مصوب  قیمت 
به سامانه 190 گزارش دهند و سازمان غذا و دارو را 
مطلع کنند، چون این اقدام، اقدامی غیرقانونی است و 

با متخلف برخورد خواهد شد.«

واردات دارو با دالر ۳۸۰۰ تومانی 
خواهد بود

سپید:مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: 
»افرادی که برای واردات کاال های اساسی مانند دارو برای دریافت 
ارز به بانک مراجعه می کنند ارز را با نرخ ابالغیه بانک مرکزی 
دریافت می کنند، اما مابه التفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد.« 

مهدی کسرایی پور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان 
اما حساب  اینکه به دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور مثبت، 
سرمایه منفی است، افزود: »برنامه جدید ارزی دولت محدودیت 
منابع ارزی نیست بلکه مدیریت بهینه در ارتباط منابع با مصارف 
است.« وی گفت: »بانک ها می توانند سپرده های ارزی سپرده گذاران 
خود را برای یورو با نرخ سود سه درصد و دالر با نرخ سود چهار 

درصد در سال در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند.«
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره منبع 
صرافی ها از خریدوفروش ارز بر اساس سیاست های جدید ارزی 
نیز گفت: »تا اطالع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی ها 
ارز  ارز و دوم خرید  انتقال  در نظر گرفته شده که یکی بحث 
حاصل از صادرات غیرنفتی است.« مدیرکل سیاست ها و مقررات 
ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: »صرافی های مجاز در سامانه 
یکپارچه معامالت ارزی تعریف شده اند و ارز حاصل از صادرات 

غیرنفتی را به صورت حواله خریداری می کنند.«
کسرایی پور گفت: »در بند 15 ابالغیه هیئت وزیران برای کاال های 
اساسی و دارو سه هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده 
است که منابع آن از محل یکسان سازی نرخ ارز تأمین می شود.« 
وی گفت: »افرادی که برای واردات کاال های اساسی برای دریافت 
ارز به بانک مراجعه می کنند ارز را با نرخ ابالغیه بانک مرکزی 
دریافت می کنند، اما مابه التفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد.«

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: 
»واردات کاال های اساسی همه باید از طریق شبکه بانکی وارد 
اساس  بر  غیرنفتی  کاال های  »صادرکنندگان  گفت:  وی  شود.« 
ابالغیه جدید هیئت دولت می توانند ارز خود را در سامانه نیما 
بفروشند یا واردات انجام دهند یا بابت بدهی ارزی هزینه یا به 

مدت کوتاه سپرده گذاری کنند.«

اخبار سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

در حال حاضر کشورمان با داشتن 100 
کارخانه داروسازی، 96 درصد داروهای مورد 
نیاز داخل را تأمین می کند و با تولید داروهای 
با کیفیت و استاندارد، آماده ورود به بازارهای 
جهانی برای جمعیت 400 میلیونی منطقه آسیا 

و آفریقاست.
 به گزارش سپید، توسعه صنعت دارویی 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها 
به شمار می رود ازاین رو امروز جهان به دنبال 
توسعه بازارهای دارویی خود است و ایران نیز 
به ویژه در سال های اخیر توسعه بازار دارویی 

خود را هدف گذاری کرده است.
صنعت دارویی امروز ایران اکنون هرچند 
از فعال ترین صنایع کشور به شمار می رود، 
اما همواره با چالش های فراوانی روبه رو بوده 
عوامل  چالش برانگیزترین  از  یکی  است. 
تأثیرگذار در بازار دارویی کشور تحریم هایی 
بود که همواره چرخه تأمین دارو را با موانع 
بزرگی روبه رو کرده است، اما این تحریم ها 
خود، موجب تالش برای تولید هرچه بیشتر 

داروها در داخل کشور شده است.
توانمندی صنعت دارویی کشور موجب 
شده تا امروز 96درصد حجم بازار دارویی 

بازار  ارزش  و  دهند  تشکیل  ایرانی  داروهای  را  کشور 
دارویی کشور در 15 سال گذشته همواره رشد کرده باشد 
به گونه ای که ارزش این بازار در سال 95، حدود 16 هزار 
میلیارد تومان برآورد شد و پیش بینی می شود تا پایان امسال 

به 20 هزار میلیارد دالر برسد.
بااین وجود صادرات دارویی ایران به آن سوی مرزها 
رضایت بخش نیست؛ البته در سال های اخیر تالش برای 
توسعه بازار دارویی ایران در آن سوی مرزها شکل جدی تری 
به خود گرفته و دیپلمات ها، برنامه های توسعه صادرات و 

اقتصاد را در صدر برنامه های خود قرار داده اند.
اما برای توسعه صادرات باید شناخت درستی از بازار 
دارویی کشور داشت. اینکه نقاط ضعف و قوت بازار 
دارویی کشور کجاست؟ آیا اصاًل در کارخانه های داروسازی 
کشور، ظرفیت تولید دارو در حجم زیاد و با تکنولوژی 
باال وجود دارد؟ و وضعیت فعلی نقدینگی کارخانه های 

داروسازی کشور به چه شکل است؟
درعین حال باید به این نکته توجه داشت که مطالبات 
شرکت های دارویی از سازمان های بیمه گر نیز بر توسعه 
بازار دارویی ایران تأثیر گذاشته است. مطالباتی که چند 
ماه قبل از نوروز 97، سه هزار میلیارد تومان برآورد شد 

و اکنون میزان دقیق آن معلوم نیست.

سهم دارو در اقتصاد ایران
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره 
بازار دارویی ایران به تسنیم گفت: »امروز چرخش مالی 
بازار دارویی ایران 16 هزار میلیارد تومان است که معادل 

چهار میلیارد دالر برآورد می شود.«
وی افزود: »این میزان 1.25 تا 1.28 درصد کل تولید 
ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد.« جهانپور خاطرنشان 
کرد: »این اعداد نشان می دهد بازار دارویی ما لزوماً سهمی 
باالتر از بسیاری از کشورهای دنیا )حداقل کشورهای 

توسعه یافته( ندارد.«

96 درصد حجم بازار داروی ایران داخلی 
است

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »از لحاظ ارزش 
ریالی، 71 درصد بازار دارویی ایران متعلق به داروهای 
تولید داخل و 29 تا 30 درصد متعلق به داروهای وارداتی 
است.« جهانپور تصریح کرد: »از نظر تعداد دارو نیز 96 
درصد حجم بازار دارویی ایران را داروهای ایرانی و چهار 

درصد آن را داروهای خارجی و وارداتی تشکیل می دهد 
که نشان دهنده قیمت مناسب داروی ایرانی در مقایسه با 
داروی خارجی است.« وی خاطرنشان کرد: »اگر این 96 
درصد از حجم بازار دارویی کشور را که داروهای ایرانی 
است می خواستیم از خارج کشور وارد کنیم دست کم 

چهار تا 10 برابر در حوزه دارو باید هزینه می کردیم.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو بابیان اینکه توانمندی 
نیروی انسانی داروسازی از نقاط قوت داروسازی ایران 
به شمار می رود، افزود: »پیشرفت خوبی در تربیت نیروی 
انسانی داروسازی و دانش فنی در صنعت داروسازی خود 
داشته ایم.« وی ادامه داد: »پایین بودن قیمت تمام شده 
داروی ایرانی نسبت به قیمت دارو در بازارهای دارویی 
دنیا و حفظ کیفیت و استانداردهای دارو که در اغلب 
موارد قابل رقابت با مشابه خارجی است از دیگر نقاط 

قوت صنعت دارویی کشور است.«

قیمت مناسب داروهای ایرانی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه شرکت های 
داروسازی و داروسازان برای تولید دارو، یارانه مستقیم 
نمی دهیم، تصریح کرد: »درعین حال هیچ گونه تعرفه گمرکی 
شامل واردات دارو نمی شود، اما داروی داخلی فاصله قیمتی 
خود را با داروهای وارداتی حفظ کرده است؛ درحالی که 
از  در صنایع دیگر سیاست های گمرکی برای حمایت 

محصوالت مشابه داخل، اعمال می شود.«

توان تولید داروهای بایوتکنولوژی و 
بایوسیمیالر در ایران

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، ایران توان تولید 
داروهای مشابه خارجی حتی داروهای بایوتکنولوژی را 
دارد. جهانپور اظهار داشت: »در سال های اخیر در داروهای 
صعب العالج مانند ام.اس و سرطان این اتفاق افتاده و با 
فاصله کمی در دنیا که ثبت اختراع دارو)پتنت( صورت 
گرفته، مشابه آن را در داخل تولید کرده ایم.« وی افزود: 
»در حوزه داروهای بایوسیمیالر وارد عرصه بین المللی 
شده ایم و بازارهای دارویی ترکیه و روسیه شاهد حضور 

داروهای بایوسیمیالر ایرانی هستند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: »در بدو انقالب 
هیچ گونه تولیدی در مواد اولیه دارویی نداشتیم، اما امروز 
بیش از 54 درصد مواد اولیه دارویی در شرکت های مواد 
اولیه و شیمیایی داخل کشور تولید می شوند.« جهانپور 

گفت: »قدم های اول را برای حضور در عرصه بازار جهانی 
دارو برداشته ایم. به طور مثال اکنون یک شرکت تولیدکننده 
مواد اولیه دارویی در روسیه تحت الیسنس ایران فعالیت 
می کند. همچنین در حوزه بسته بندی دارویی نیز 100درصد 
بسته بندی های داروهای ایرانی، تولید داخل است که قباًل 

مسبوق به سابقه نبوده است.«

ظرفیت خالی تولید دارو، نقطه ضعف 
داروسازی ایران

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »با توجه به اینکه 
ظرفیت خالی تولید دارو در کشور داریم، نیم نگاهی به 
بازار جهانی، صادرات و حضور مؤثر در بازار بین المللی 
ضروری است. جهانپور افزود: ظرفیت تولید داروی کشور 
چنان است که می توانیم برای جمعیت 200 تا 400 میلیونی، 
دارو تولید کنیم.« وی اظهار داشت: »هنوز در دیپلماسی 
دارو و حضور مؤثر در کشورهای منطقه خیلی قوی عمل 
نکرده ایم. وی تأکید کرد: ظرفیت تولید داروی ایران فراتر 
از جمعیت ایران است و به ویژه می توانیم نیاز دارویی 

کشورهای منطقه را با قیمتی پایین تر، تأمین کنیم.«

سدهایی مقابل توسعه صنعت دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره مطالبات دارویی نیز 
گفت: »شرکت های دارویی، مواد اولیه را اغلب به صورت 
نقدی تهیه می کنند؛ همچنین هزینه پرسنلی از سوی این 
شرکت ها نیز به صورت نقدی پرداخت می شود.« جهانپور 
افزود: »اما بازار به ویژه در سال های اخیر طوری است که 
پس از تولید و فروش دارو، مطالبات شرکت های دارویی 
نقدی پرداخت نمی شود و به خاطر تأخیر در پرداخت 
شرکت های بیمه، مطالبات معوقه دارند و زمان پرداخت 
مطالبات شرکت های دارویی باال رفته است. به همین علت 
داروساز در تأمین نقدینگی دچار مشکل شده که می تواند 

روی روند توسعه شرکت ها تأثیرگذار باشد.«

مطالبات شرکت های دارویی هرروز بیشتر 
می شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: »پرداخت 
مطالبات شرکت های دارویی به رغم تالش های صورت 
گرفته در ماه پایانی سال 96 با چند ماه تأخیر مواجه است.« 
جهانپور تصریح کرد: »در اسفند سال گذشته بیشتر مطالبات 
بیمارستانی و داروخانه ها به شرکت های دارویی از سازمان 

بیمه سالمت اخذ شد و این سازمان بیمه گر، 
تأخیر نسبی دارد، اما تأمین اجتماعی تأخیر 
بیشتری دارد.« وی تأکید کرد: »تقریباً صنعتی 
داخل کشور سراغ نداریم که با این مدت تأخیر 
مطالبات مواجه باشد و متأسفانه این مطالبات 

روز بروز بیشتر می شود.«

تغییر مکانیسم قیمت گذاری دارو
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
مکانیسم  که  برویم  سمتی  به  بتوانیم  »اگر 
قیمت گذاری دارو را از وضعیت بر مبنای 
هزینه تمام شده به »رفرنس بیس« یعنی حداقل 
قیمت مشابه در بازارهای جهانی، تغییر دهیم 
و مبنای قیمت گذاری داروها را تغییر دهیم در 
این صورت می توان امیدهایی برای توسعه 
داشت. جهانپور  داروسازی کشور  صنعت 
شرکت های  مطالبات  اگر  همچنین  افزود: 
دارویی را زودتر پرداخت کنیم و نقدینگی 
بیشتر شود و ظرفیت  شرکت های دارویی 
خالی به تولید برسند، چشم انداز روشنی برای 

صنعت دارویی ایران وجود دارد.«
وی اضافه کرد: »با دیپلماسی سالمت و 
حضور مؤثر در بازارهای جهانی، به طورقطع 
شرکت های دارویی به اجبار و با هدایت و پیشرانی دولت به 
سمت ارتقایGMP  اصول بهینه تولید و ارتقای فرآیندهای 
تولید و فناوری های جدیدتر پیش می روند. عالوه بر انگیزه ها 
و پیشرانی دولت به طورقطع این کار به زمینه های اقتصادی 

نیز خواهد داشت.«

ایران هاب دارویی غرب آسیا
با  »ایران  تأکید کرد:  دارو  سخنگوی سازمان غذا و 
توانمندی هایی که در صنعت داروسازی دارد حتی می تواند 
به هاب )مرکز( داروسازی در منطقه خاورمیانه و غرب 
آسیا تبدیل شود.« وی تأکید کرد: »حضور در بازارهای 
جهانی در نقدینگی شرکت های دارویی نقش دارد و در 
این صورت شاهد بهبود پرداخت و خرید شرکت های 

دارویی خواهیم بود.«

6۰ قلم کمبود دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »کمبود دارویی 
حداکثر در ماه های اخیر حدود 60 قلم دارو بوده است که 
نبود یا نایاب بودن آن مطرح نیست بلکه این کمبودها گاه به گاه 
و به طور مقطعی است و یکی از دالیل آن فرازوفرودهای 
نرخ ارز و شاخص های اقتصادی است.« جهانپور افزود: 
»همچنین گاهی مشکالتی در ترخیص گمرک و سیستم 
اداری یا فرآیند ثبت سفارش و پیش بینی داروی مورد نیاز 
اتفاق می افتد که ممکن است به کمبود مقطعی دارو منجر 

شود که به سرعت برطرف می شود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »اصالح فرآیند 
کمبودهای دارویی در سازمان غذا و دارو آغاز شده که 
در تعامل با گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
نیز گمرک انجام می گیرد.« جهانپور افزود: »بر اساس این 
اصالحات، تسهیالت در ترخیص داروها از گمرک، تأمین 
منابع ارزی دارو، ثبت سفارش و توزیع دارو، محقق خواهد 
شد تا در طول سال های این دولت کمتر با موارد بروز 

کمبود دارو حتی به طور مقطعی روبه رو باشیم.«
وی یادآور شد: »در مجموع 250 کارخانه و شرکت 
دارویی و تولید فرآورده های طبیعی و سنتی و مکمل های 
غذایی در کشور فعالیت دارند که بیش از 100کارخانه 
و شرکت صرفاً در حوزه دارو فعالیت می کنند. به هرحال 
صنعت داروسازی کشور با تمام نقاط ضعف و قوت خود 
با جهشی از طریق دیپلماسی سالمت می تواند بر بسیاری 

از مشکالت فائق آید و ارزآوری داشته باشد.«

آمادگی ایران برای ورود به بازار جهانی دارو

شرایط دریافت هزینه سمعک از بیمه سالمت اعالم شد

شرایط دریافت هزینه سمعک از بیمه سالمت اعالم شد
سپید:  مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان 
بیمه سالمت ایران گفت: »بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت ایران 
برای دریافت هزینه لوازم و تجهیزات پزشکی از این سازمان باید مدارک 
کافی داشته باشند.« امیر ندرلو در خصوص دریافت هزینه کرد بیمه شدگان 
از این سازمان، افزود: »مدارکی که برای دریافت هزینه لوازم و تجهیزات 
و  اصل  شامل  است  و ضروری  الزم  بیمه سالمت  سازمان  از  پزشکی 
تصویر از کارت ملی و صفحه عکس دار دفترچه بیمه درمانی معتبر بیمه 
شده اصلی و بیمار، گواهی پزشک معالج، تصویر شرح عمل با ذکر نوع 
عمل جراحی، صورتحساب بیمارستانی، نسخ لوازم و تجهیزات پزشکی، 
گزارش رادیولوژی پس از عمل جراحی برای تائید پروتز مصرفی بکار 
رفته برای بیمار، خالصه پرونده، فاکتور خرید لوازم و تجهیزات پزشکی 
)تاریخ فاکتور حداکثر تا هفت روز کاری پس از عمل قابل پذیرش است(، 
گزارش آنژیوگرافی و آنژیوپالستی و اصل ریز لوازم و تجهیزات بخش 

ندرلو در خصوص پرداخت هزینه سمعک به بیمه شدگان نیز افزود: همراه و مشخصات کامل بیمار است.«

»پرداخت هزینه سمعک هر 10 سال یک بار فقط برای یک گوش قابل 
پرداخت است؛ اما برای نوزادان و کودکان تا پایان سن 6 سالگی در صورت 
نیاز برای هر دو گوش، سمعک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. هزینه 
سمعک برای افراد با افت شنوایی به میزان 40 دسی بل و بیشتر از آن قابل 
محاسبه و پرداخت است.« وی با بیان اینکه حداقل سابقه پرداخت حق 
بیمه، پنج سال سابقه در سازمان بیمه سالمت ایران است، اظهار کرد: »هزینه 
تعمیر و باطری سمعک غیرقابل پرداخت است. همچنین تشخیص سمعک 

باید با تجویز متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود.«
مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه 
سالمت ایران همچنین در خصوص دریافت محصوالت بیماران استومی 
گفت: »هزینه لوازم مصرفی بیماران استومی با ثبت در سامانه تأیید خدمات 
و تشکیل پرونده و بر اساس فاکتور خرید تا سقف اعالم شده در پورتال 

تجهیزات پزشکی و فرانشیز 30 درصد محاسبه و پرداخت می شود.«
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بهار همچنان می آید و روح 
و جان تازه ای به ما می دهد. 
به رغم  ما  از  بسیاری  برای 
یادآور  بسیار  زیبایی های 
بیماری هایی  انواع  و شاید  رخوت، سستی 
مانند آلرژی )حساسیت( باشد. شاید از نظر 
بسیاری راه گریزی از این شرایط نیست و تنها 
باید منتظر ماند تا بهار جایش را به فصل بعدی 
بدهد اما با نظرات دکتر سعید صانعی، متخصص 
طب سنتی می توان بهار را با شادابی و تندرستی 
بیشتری سپری کرد. این متخصص معتقد است 
باید برای حفظ سالمت بدن خود هرچه بیشتر 
تالش کنیم تا بدنمان را نیز خانه تکانی کنیم و از 
شر سموم و مواد زائدش خالص شویم و تنها 
با این شرط است که می توانیم با بدنی سبک و 
بشاش به بهار خوشامد بگوییم. در ادامه نکاتی 
کوچک درباره سالمت عمومی بدن از رژیم 
الغری گرفته تا پاکسازی بدن در فصل بهار 
برایتان آورده ایم. این نکات کاربردی را بخوانید.

: بسیاری از افراد برای کاهش وزن در 
فصل بهار قبل یا بعد از نوروز اقدام می کنند. 

نظر اطبای طب سنتی در این باره چیست؟
ابتدا بهتر است بدانید اگر در این فصل هوای بدنتان 
را نداشته باشید به احتمال زیاد دچار رخوت و 
انواع حساسیت ها می شوید و درنهایت شادابی ای 
که در فصول گذشته داشته اید را تجربه نخواهید 
کرد. ماجرا از این قرار است که در زمستان سمومی 
در بدن به صورت خفته باقی مانده اند؛ بر اساس 
طب سنتی بهار زمان مناسبی برای دفع این سموم 
و پاکسازی بدن محسوب می شود. توجه کنید در 
این فصل نباید رژیم غذایی بگیرید و به خودتان 
گرسنگی بدهید. فعال بهتر است دور الغرشدن 
غیراصولی که با نخوردن های طوالنی مدت همراه 
است، خط قرمز بکشید. غذا نخوردن طوالنی مدت 
باعث می شود بدن از مواد غذایی آلوده ذخیره شده 
در زمستان استفاده کند؛ با ورود این مواد غذایی 
به دستگاه هاضمه، درنهایت کبد و هورمون هایی 
که مسوول تامین غذا هستند، مجبورند از مواد 
غذایی آلوده برای آماده سازی بدن استفاده کنند که 

درنتیجه  آن سالمت بدن از بین می رود.
وزن  افزایش  با  مقابله  برای  پس   :

چه کنیم؟
اول اینکه سعی کنید همیشه در خوردن متعادل 
باشید و دوم اینکه به جای گرسنگی دادن به خودتان 
از مواد غذایی کم کالری مانند سبزیجات، هویج، 
کرفس و انواع میوه ها میل کنید و هر میوه ای که 
دم دستتان بود به عنوان اکسیری از طبیعت بهاری 
به بدنتان هدیه دهید. با این کار هم بدون تحمل 
گرسنگی وزن کم می کنید و هم به فرایند دفع 
سموم بدن کمک بزرگی خواهیدکرد. نکته مهم 
دیگر اینکه مصرف غذاها و لبنیات چرب را به 
حداقل برسانید. توجه داشته باشید با مصرف میوه ها 
و غذاهای سبک و راحت الهضم در بهار عالوه بر 
کاهش وزن به بدنتان فرصت کافی برای استفاده 

از مواد ذخیره شده در زمستان را نیز می دهید. 
: گرسنگی در بهار چگونه به بدن 

آسیب می رساند؟
بدن هوشمند است. البته هوش کمی دارد و 
نباید او را دانشمند در نظر بگیرید! بدن با شوک 
گرسنگی دستپاچه می شود و دنبال غذا از تمام 
مواد بد و غیرمفید و حتی فضوالت غذایی تغذیه 
می کند و درنهایت هم بیمار می شود. این سیستم 

جایگزینی مواد غذایی زائد به جای موادی که 
منتظر دریافت اش بوده، خودکار است و با به کار 
افتادن اش در بدن ممکن است باعث بروز تپش 
قلب شود. پس اگر فردی در فصل بهار با رژیم 
که پیش گرفته دچار تپش قلب شد باید بداند  با 
شوک گرسنگی غذاهایی ناسالم به قلبش رسانده 
و درنهایت صدای قلب خودش را درآورده است. 
تاری دید هم از مشکالتی است که ممکن است 
در فصل بهار ریشه در نوع تغذیه داشته باشد 
و سرکالف آن به عدم دفع مواد زائد باقی مانده 
از زمستان یا رژیم گرسنگی بی موقع برسد. به 
همین دلیل همیشه حواستان باشد مقدار غذایی 
به بدنتان برسانید که گرسنه نمانید و به بدن  خود 

فشار زیادی وارد نکنید. 
: آیا باید در فهرست غذاهای روزانه 

خود نیز تغییراتی ایجاد کنیم؟
بله، نکات زیادی برای مصرف غذا وجود دارد 
که از جمله آن می توان به حذف گوشت قرمز 
اشاره کرد. گوشت قزمز برای فصل بهار سنگین 
است و بهتر است به جای آن در این فصل از 
گوشت پرندگان سبک مانند کبک بیشتر استفاده 
کنید. پروتئین گوشت را می توانید با استفاده بیشتر 
تخم مرغ های آبپز جبران کنید. بهتر است تخم 
بلدرچین را نیز در برنامه غذایی خود جا دهید.

: نوشیدنی هایی که می توانیم در بهار 
بنوشیم کدام اند؟

شربت  انار و شربت سکنجبین بسیار مناسب 
فصل بهارند. تلکیف آب انار که مشخص است 
اما برای تهیه سکنجبین می توانید از 2 قاشق عسل، 
2 قاشق عرق نعناع و درنهایت 1 قاشق سرکه 
سیب یا انگور استفاده کنید؛ همه این مواد را با 
هم ترکیب کنید و اگر هم توانستید و برایتان 
مقدور بود، چند دقیقه های بجوشانید تا خوب 
با هم مخلوط شوند. بعد بگذارید کمی خنک 
شود.  برای استفاده به ازای هر یک لیوان از شربت 
دو لیوان آب اضافه کنید و بعد یک لیوان بعد 
از صبحانه، ناهار و شام از این شربت خوشمزه 

بنوشید تا گوارای وجودتان شود.
: برای حفظ سالمت چه دمنوش هایی 

بنوشیم؟
یکی از بیماری هایی که در فصل بهار رایج می شود، 
ورم و نفخ معده است که به دلیل هجوم همان مواد 
زائد به سیستم بدن با بروز درد و ورم و ناراحتی، 
به خصوص نفخ و درد معده همراه می شود. بابونه 
شیرازی یکی از موادی است که برای حل این 
مشکل به کار می آید. ما 3 نوع بابونه در بازار 
داریم؛ بابونه گاوی، بابونه زینتی و بابونه شیرازی.
 بابونه گاوی تنها برای استعمال خارجی است و 
به هیچ عنوان نباید خورده شود. به عبارت دقیق تر 
سمی است. بابونه زینتی هم که خاصیت دارویی 
ندارد. داروی مورد نظر ما برای درمان بابونه شیرازی 
است. برای مصرف بابونه شیرازی آن را دم کنید. 
برای مصرف آن یک قاشق غذاخوری از آن را 
در یک لیوان آب جوش بریزید و اجازه بدهید 
20 دقیقه دم بکشد، سپس آن را صاف  کنید و در 
زمان ناشتا بنوشید. بعد از نوشیدن آن به 4 طرف 
)پهلوی راست، پهلوی چپ، طاقباز و دمر( و 
در هر طرف 4 دقیقه دراز بکشید. هدف از دراز 
کشیدن این است که دارو به هر 4 طرف معده 
برسد و به خوبی اثر کند. به طور کلی خواص 
زیادی برای دمنوش بابونه وجود دارد؛ اول اینکه 
بابونه برای معده مفید است و خاصیت ضدورم 
و ضددرد برای آن دارد و دوم اینکه برای کلیه 
سودمند است و به دفع سموم کمک می کند. 
سوم اینکه برای  از بین بردن صفرای کبد مفید 
است و چهارم اینکه باعث تمیزی و پاکسازی 
پوست می شود؛ در یک کالم اینکه بابونه دمنوش 

بسیار مفیدی است.
: برخی افراد در فصل بهار از کسالت 

گله دارند. آیا چاره ای برایشان وجود دارد؟
برای افرادی که در بهار دچار رخوت و افسردگی 
می شوند، دمنوش بادرنجبویه توصیه می شود. طرز 
تهیه این دمنوش هم درست مانند دمنوش بابونه 
است؛ کافی است یک قاشق از آن را همراه  آب 
جوش 20 دقیقه دم کنید و بعد از صاف کردن 
بنوشید. زمان بهتر برای مصرف این دمنوش  ساعت 

9 یا 10 شب است.
: چه اصولی را درباره خواب باید 

رعایت کنیم؟
خواب کافی نیز در این فصل بسیار مهم است 
و باید قبل از ساعت 10 یا 11 استراحت کنید. 
بهتر است در این فصل مهمانی های شبانه و 
شب زنده داری را حذف کنید یا به حداقل برسانید. 
علت این توصیه در فصل بهار این است که در 
راستای دفع سموم جمع شده در زمستان، بدن 
در ساعات شب یعنی حدود ساعت 1 شروع به 
دفع سموم می کند که اگر بیدار باشید، این اتفاق 
بسیار کم می افتد و زمان طالیی برای دفع سموم 
را از دست داده اید. بدون دفع سموم در روز بعد 
بسیار کسل خواهید بود. سعی کنید شام را حدود 
ساعت 8 یا نهایت 9 میل کنید تا بتوانید زودتر 
به رختخواب بروید و سیستم دفع سموم را به 
درستی در بدنتان راه بیندازید. نکته دیگر اینکه 
حتما قبل از خواب دستشویی بروید تا بدن برای 
دفع سموم به اندازه کافی ظرفیت خالی داشته باشد. 
مسلما زمانی که روده شما پر از ادرار و مدفوع 
است، دفع سموم به خوبی انجام نخواهد گرفت. 
درست است که مهمانی رفتن و شب زنده داری 
شیرین است اما اگر رسوم مناسب با فصل بهار 
را انجام دهید، بهاری بانشاط، سرحال و شاداب 
خواهید داشت و می توانید از مواهب هوای لطیف 
بهاری بهره مند شوید در غیر این صورت کسالت 
و خواب آلودگی بهاری گریبانتان را می گیرد و 
بدون آمادگی و سبکی با آمدن فصل تابستان 
و گرما با مشکالتی مانند عرق ریزش، خشکی، 
تلخی دهان، عرق سوز شدن پاها و زیر بغل یا 
حتی اسهال و استفراغ  روبرو می شوید. درنهایت 
هم کالفگی و عصبانیت ناشی از دفع نشدن 
سموم در زندگی اجتماعی تان  تاثیر می گذارد. 
فراموش نکنید اگر در بهار سموم را از بدن خود 
دفع نکنید، در بدنتان رسوب می کنند و دفعشان 
سخت می شود. درنهایت هم با بروز بیماری های 

مختلف نیاز است کارهای درمانی انجام دهید.
: با توجه به اینکه نوروز فصل عید 
و بازدید است، چه میزان و چه غذاهایی را 

می توانیم در مهمانی ها مصرف کنیم؟
متاسفانه در فصل بهار کار بسیاری از ما برعکس 

است و درست در فصلی که باید غذا و گوشت 
و  سفرها  مهمانی ها،  با  کنیم  کمتری مصرف 
رستوران ها بیشتر کباب و گوشت می خوریم و 
مواد زائد را بیشتر در بدن تلمبار می کنیم. درنهایت 
هم هرکس با توجه به عضوی که نقطه ضعف 

اوست، دچار بیماری می شود.
سعی کنید در مهمانی ها غذاهای سبک بخورید 
و بیشتر میوه مصرف کنید. شما مجازید به میزان 
روزانه 7 مغز آجیل و در مجموع 14 تخمه یا 7 
انجیر میل کنید. خود را موظف به شمردن کنید. 
می توانید این تعداد را در مهمانی های مختلف 
تقسیم کنید تا بیش از اندازه میل نکنید. لب به 
آجیل های شور نزنید. آجیل شور باعث غلظت 
خون و مشکالت دیگری مانند جوش صورت 
می شود. با توجه به اینکه مدام مهمانی دعوت 
می شوید، از هر فرصتی در خانه برای تهیه سوپ 
و آش استفاده کنید و هرچه بیشتر از این مواد 
غذایی میل کنید. برای مهمان ها هم می توانید 
بیشتر از گوشت پرندگان مانند بلدرچین، مرغ، 
بوقلمون یا کبک طبخ کنید تا هم خودتان و هم 

مهمانان سالم تر بمانند. 
: تکلیفمان با مصرف ماهی ها در بهار 

چیست؟
در بهار ماهی را بدون ادویه میل نکنید. ماهی 
بسیار سرد و مرطوب است و استفاده از آن 
در فصل بهار که خود مزاجی گرم و مرطوب 
دارد، مناسب نیست و باعث رخوت و سستی 
می شود.  قدیم ترها مرسوم بود سبزی پلوماهی 
را با سیر زیادی طبخ می کردند. سیر به خصوص 
هنگام استفاده از ماهی بسیار مفید است و سردی 
ماهی را خنثی می کند. به طور کلی استفاده از سیر 
به خصوص در مناطق شمالی که رطوبت زیادی 

دارند، بسیار توصیه می شود. 
: با توجه به مزاج بهار آیا میوه های 
ممنوعه ای وجود دارند یا مجازیم هر میوه ای 

را میل کنیم؟
سوال بسیار خوبی است. بهتر است هرچه بیشتر 
تاکید کنم دل به نوبرانه ها نسپارید. در فصل بهار 
میوه های نوبهاری یا همان نوبرانه ها به بازار می آیند. 

مصرف چاغاله بادام و گوجه سبزهای ترش را اصال 
توصیه نمی کنیم. هضم این میوه ها به شدت برای 
بدن مشکل است. باید بگویم خیلی از چاغاله هایی 
که در خیابان  یا مغازه ها به فروش می رسند، چاغاله 
بادام نیستد و چاغاله زردآلو یا مخلوطی از هر 
دو ترکیب اند. چاغاله زردآلو بسیار بدقلق تر از 
چاغاله بادام است و هضم آن بدن را آزار می دهد 
و دستگاه هاضمه نمی تواند به این سادگی ها با 
آنها کنار بیاید. گوجه سبز هم در همین گروه قرار 
می گیرد و به خصوص برای کسی  که معده اش 
ناراحت است، اصال توصیه نمی شود. البته توصیه 
اول ما استفاده نکردن از این میوه هاست اما اگر 
تصمیم به میل کردن نوبرانه ها گرفتید حتما روی 
آنها نمک و آویشن یا گلپر و نمک بپاشید که 

به عنوان مصلح عمل می کند.  
: اطبای سنتی با رسیدن بهار چه مراسمی 

برای سالمت انجام می دادند؟
یکی از کارهای که در گذشته انجام آن بسیار 
مرسوم بوده ، استفراغ یا قی کردن بوده است. در 
گذشته بسیاری از افراد با  شروع سال جدید، 
اسهال و  تا دچار  برگزار می کردند  مراسمی 
استفراغ خودخواسته شوند. به این ترتیب که 
ابتدا آش جو با سیر زیاد میل می کردند و سپس 
داروهایی گیاهی که بدن را دچار اسهال و استفراع 
می کرد و اتفاقا بسیار هم بدمزه بود، مصرف 
می کردند و کمی هم آش آلو می خوردند تا دچار 
اسهال و استفراغ شوند. با این کار سموم را از 
بدن دفع می کردند و بعد به حمام چندساعته 
می رفتند و چند نوبت کیسه می کشیدند تا از 
شر پوست های پینه بسته و خسته رهایی یابند. 
درنهایت هم لباس نو می پوشیدند و به مهمانی 
می رفتند. این کار روش مناسبی برای دفع سموم 
بوده و متاسفانه به دلیل دشوار بودن یا شاید 
ویژگی انسان ها که دوست دارند، راحتی را 
به فراموشی سپرده شده  است.  تجربه کنند، 
شما هم می توانید برای تقویت بدن خود یک 
قاشق غذاخوری تخم شمبلیله را در یک لیوان 
شیر بجوشانید و بعد ناشتا بخورید این محلول 
استفراغ آور است یا می توانید از محلول غلیظ 
آب و نمک استفاده کنید یا حتی می توانید نمک 
را با شیر مخلوط کنید تا با تحریک گلو استفراغ 
کنید. البته این کار برای افرادی که دچار زخم 
معده و ناراحتی های دیگر معده هستند، توصیه 
نمی شود. اگر شخص مشکل معده نداشته باشد 
با خیال راحت می تواند از این شیوه مفید برای 

پاکسازی بدنش استفاده کند.
: در این فصل سفر زیاد است و ممکن 
است کودکان بهداشت را رعایت نکنند و درگیر 
بیماری های انگلی شوند. توصیه شما در این 

مورد چیست؟
داروهایی برای از بین بردن انگل وجود دارد اما 
اگر در سفر بودید و دسترسی به داور نداشتید یا 
به هر دلیلی نمی توانستید از این داروها استفاده 
کنید، شیر را با سیر بجوشانید و مصرف کنید تا  
به دفع انگل های روده کمک کنید. انگل شیر را 
دوست دارد و شیر به عنوان طعمه عمل می کند. 
انگل به طرف آن حمله می کند و بعد به وسیله 
سیر موجود در شیر از بین می رود. در هرصورت 
این ترفند می تواند در بسیاری از موارد مفید باشد 
و حتی دیده شده  گاهی داروها و قرص های 
شیمیایی نمی توانند به طور کلی بدن را پاکسازی 
کنند و به همین دلیل دانستن این نکات بسیار 

کاربردی است.

توصیه های فصلی طب سنتی در گفت وگو با دکتر سعید صانعی متخصص طب سنتی

سنت و صحت
 نیلوفر 

جامه بزرگی

شما مجازید به 
میزان روزانه 
7 مغز آجیل و 
در مجموع 14 

تخمه یا 7 انجیر 
میل کنید. خود 

را موظف به 
شمردن کنید. 
می توانید این 

تعداد را در 
مهمانی های 

مختلف تقسیم 
کنید تا بیش 

از اندازه میل 
نکنید

آلرژی  )حساسیت( تنفسی چه در گردوخاک داخل 
خانه ریشه داشته باشد، چه تماس با گرده گیاهان 
خارج از منزل، زندگی را به کامتان تلخ می کند! اگر 
شما نیز با آمدن نوروز عالئم آزاردهنده حساسیت 
فصلی را تجربه می کنید، باید بدانید تنها نیستید. سرفه، عطسه، احتقان 
و آبریزش چشم و بینی هر ساله زندگی میلیون ها ایرانی را مختل 
می کنند. اگرچه برای حساسیت درمان قطعی و دائمی وجود ندارد 
و داروها در این مورد تاثیر نسبی دارند می توان با راهکارهایی ساده 
و تاثیرگذار، عالئم ناشی از حساسیت فصلی را به حداقل رساند. 

1. لباس ها را با آب داغ بشویید و اتو بکشید: یکی از عوامل اصلی 
حساسیت های خانگی، کرم ها و جانوران میکروسکوپی و ریزی هستند 
که از گردوغبار خانه تغذیه می کنند. این جانوران به زندگی کردن 
روی لباس ها، رختخواب و عروسک های پشمالو عالقه خاصی دارند! 
بنابراین برای از بین بردن آنها باید تمام لباس ها و ملحفه ها را داخل 
ماشین لباسشویی با آب داغ بشویید و بعد در خشک کن بیندازید و با 
درجه حرارت باال خشک  کنید. از قرار دادن عروسک های پشمالو روی 
تخت نیز خودداری کند و ملحفه ها و پتوها را حداقل هفته ای یک بار با 
حرارات 50 درجه سانتی گراد )130 درجه فارنهایت( یا باالتر بشویید. 
اتو کشیدن هم به کشته شدن این جانوران کمک می کند. یادتان باشد 

هیچ وقت لباس ها را در فضای بیرون از خانه خشک نکنید.

2. از عینک آفتابی استفاده کنید: هرساله حدود 35 میلیون نفر به دلیل 
پخش شدن گرده گیاهان به وسیله باد دچار تب و حساسیت می شوند. 
استفاده از عینک آفتابی باعث می شود گرده های کمتری به چشم وارد 
شود. افرادی که چشم های حساسی دارند و در فصل حساسیت دچار 
قرمزی و آبریزش چشم می شوند، نسبت به آفتاب نیز حساس تر هستند. 
بنابراین استفاده از عینک های مناسب به آنها توصیه می شود. در این 
مورد عینک های دودی تر با فریم بزرگ تر، انتخاب مناسب تری هستند.  
3. بالفاصله بعد از ورود به خانه دوش بگیرید: گرده های گل و گیاه 
را با خودتان داخل خانه نیاورید. بالفاصله بعد از هرگونه ورزش، کار، 
تفریح و... با ورود به خانه سراغ کمد لباس هایتان بروید و لباس جدید 
بپوشید. حتی بهتر است لباس های خود را در ورودی خانه تعویض 
کنید. لباس های قبلی را هم داخل ماشین لباسشویی بیندازید و در آن را 
ببندید تا گرده ها پخش نشوند. اگر برایتان مقدور است، دوش بگیرید 
تا عوامل حساسیت زا از روی پوست و به خصوص موها و ریش و 
سبیلتان پاک شوند! یادتان باشد هنگام کار و فعالیت در محیط های باز 

حتما از ماسک های مناسب استفاده کنید.
4. از لباس های زبر دوری کنید: لباس هایی از جنس لنین، کتان، جین، 
پشم و... که دارای بافت زبر هستند، بیشتر از سایر لباس ها گردوخاک 
و گرده گیاهان را به خود جذب می کنند. در عوض پارچه های نخی، 
ریون، حریر، ساتن و... به دلیل صیقلی بودن، گرده ها را از روی خود 

سر می دهند بنابراین انتخاب مناسب تری برای افراد حساس هستند.

5. پنجره ها را بسته نگه دارید: در فصل حساسیت سعی کنید 
تمام پنجره های خانه را بسته نگه دارید و درزهای آنها را به خوبی 
بگیرید. برای تهویه نیز فقط از کولرهای گازی استفاده کنید. این 
کولرها از ورود گردوخاک و گرده ها به خانه جلوگیری می کنند. 
البته نباید اجازه بدهید هوای خانه بیش از حد مرطوب شود زیرا 
جانوران و حشرات حساسیت زا در محیط های مرطوب و شرجی، 

راحت تر زندگی و رشد می کنند.
 درحال حاضر کولرهایی وجود دارند که به وسیله آنها می توان میزان 
رطوبت هوا را تنظیم کرد. بهترین حالت تنظیم رطوبت روی 50 
درصد است. عالوه بر این، نشتی های لوله آب، کولر، شوفاژ و... 
باید  بنابراین  آلودگی و رطوبت می شوند.  افزایش  باعث  همگی 

در اسرع وقت تعمیر شوند.
6. با تنظیمات کولر اتومبیل آشنا شوید: اگر قصد سفر دارید و 
برای رفت وآمد از اتومبیل استفاده می کنید باید پنجره ها را بسته نگه 
دارید و تنظیمات کولر و بخاری را روی »گردش هوا داخل کابین« 
قرار دهید. به این ترتیب هوای داخل اتومبیل بارها از درون فیلتر 
عبور می کند و عوامل حساسیت زای آن کاهش می یابد. البته بهتر 
است چند دقیقه قبل از سوار شدن بر اتومبیل، کولر یا بخاری آن 
را روشن کنید تا این عوامل به طور کامل از بین بروند و بعد وارد 
ماشین شوید. بهترین زمان برای سفر و دوری از عوامل حساسیت زا 

صبح زود یا هنگام عصر است. 

7. داخل خانه گلدان نگذارید: گیاهان خانگی گل دار معموال حساسیت 
ایجاد نمی کنند زیرا بیشتر گرده های آنها توسط حشرات خورده می شوند، 
اما خاک گلدان ها و گیاهان باعث انتشار اسپور و قارچ داخل خانه 
می شود و شما را به عطسه می اندازد. بنابراین بهتر است گلدان ها را در 

تراس خانه یا حداقل دور از اتاق خواب قرار دهید. 
8. مراقب عبورومرور سوسک ها باشید: پنجره ها، پرده ها و کرکره ها 
بهترین مکان برای مخفی شدن حشرات و جانوران حساسیت زا هستند. 
این جانوران به اتاق شستشوی لباس، انباری، دستشویی، آشپزخانه و 
قفسه های یخچال و کتابخانه نیز عالقه زیادی دارند زیرا گردوغبار، 
آلودگی و رطوبت در این نواحی بیشتر تجمع می یابد. بنابراین باید 
مرتب این نواحی را گردگیری کنید و زمین و مبل ها را جاروبرقی 
بکشید. برای شستن سطوح دستشویی، حمام و آشپزخانه نیز بهتر 
است از مواد سفیدکننده مانند وایتکس استفاده کنید. اگر هم به مواد 
تمیزکننده حساسیت دارید حتما از ماسک استفاده کنید. بعد از اتمام 
نظافت نیز دستگاه تهویه هوا را روشن کنید و چند ساعتی را بیرون از 
خانه بگذرانید تا هوا تمیز شود. جالب است بدانید سوسک ها به عنوان 
یکی از عوامل اصلی آسم و حساسیت های خانگی شناخته شده اند. پس 
اگر منزلتان سوسک دارد از سمپاشی غافل نشوید. توجه داشته باشید 
بقیه ماندن تکه های غذا روی زمین و رسیدگی نکردن به نظافت خانه، 

محیط را برای زندگی سوسک ها خوشایند می کند!
pollen.com / medlineplus.gov / self.com :منابع

چگونه از بروز عالیم حساسیت بهاره پیشگیری کنیم؟
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محققان دریافته اند میوه های خانواده توت ها که سرشار از آنتی 
اکسیدان و پلی فنول ها هستند، عالوه بر بهبود سیستم گوارش و کمک 

به کاهش وزن، دارای خواص ضدسرطانی هم هستند.
انواع توت ها دارای رنگدانه های موسوم به آنتوسیانین هستند که 

عامل رنگ قرمز، آبی و بنفش در این میوه ها است.
محققان دانشگاه فنالند شرقی دریافتند این رنگدانه موجب افزایش 
عملکرد آنزیم »سیرتوین SIRT6( »6( در سلول های سرطانی می شود 
و کنترل این آنزیم می تواند دریچه ای جدید به سوی درمان سرطان 
بگشاید. سیرتوین ها، آنزیم های تنظیم کننده تجلی ژن های هستند که 
عملکرد سلول ها را از طریق مسیر اصلی سیگنال دهی سلولی کنترل 
می کند. افزایش سن موجب تغییر در عملکرد سیرتوین می شود و این 
تغییرات در ابتال به انواع بیماری ها نقش دارند. سیرتوین 6 آنزیم کمتر 
شناخته شده ای است که با متابولیسم گلوکز هم مرتبط است. در مطالعه 
اخیر، سیانیدین آنتوسیانین جدیدی در انواع توت ها شناسایی شده 
است. »مینا رهنستو ریال«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»جالب ترین نتایج تحقیق ما مربوط به سیانیدین است، آنتوسیانینی که به 
طور گسترده در بلوبری، انگور فرنگی سیاه، و لینگوبری یافت می شود.«
سیانیدین موجب افزایش میزان آنزیم SIRT6 در سلول های 
سرطانی کلورکتال )راست روده( انسان شد و همچنین مشخص شد 
موجب کاهش تجلی ژن های سرطانی Twist1 و GLUT1  و بعالوه 

افزایش تجلی ژن عامل توقف تومور FoXO3 در سلول ها می شود.
 SIRT6 یافته ها نشان می دهد آنتوسیانین ها موجب افزایش فعالیت

می شود که در عامل بیماری زای سرطان نقش دارند.
یافته های این مطالعه می تواند نقش مهمی در تولید داروهای جدید 

برای تنظیم عملکرد SIRT6 ایفاء کنند.
 HealthDay

محققان دریافتند مصرف مواد خوراکی حاوی کولین در طول 
بارداری موجب تقویت متابولیسم و رشد مغز نوزادان می شود. کولین 
یک ماده مغذی مهم در دوران بارداری است که به رشد صحیح مغز و 
نخاع جنین کمک می کند. برخی مطالعات نشان می دهد که این ماده 
ممکن است از بروز نقص لوله عصبی در نوزاد جلوگیری کند. یک 
خانم باردار بهتر است روزانه 4۵0 میلی گرم کولین دریافت کند و با 
پیشرفت بارداری این مقدار را افزایش دهد. اوستین مود از دانشگاه 
ایلینوی آمریکا می گوید: »در خوک های متولدشده از مادران مبتال به 
کمبود کولین، مغزشان حدود 10 درصد کوچک تر بود. 11 منطقه از 
19 منطقه مغز به شکل قابل توجهی در مغزهای دارای کمبود کولین 
کوچک تر بود. نتیجه مشابه در مورد میزان ماده خاکستری و سفید 

خوک ها هم مشاهده شد.«
در عوض، خوک های که مادرشان به قدر کافی کولین در طول 
بارداری مصرف کرده بودند دارای میزان بیشتر ماده خاکستری و 
سفید در مناطق غشایی مغز بودند. ماده خاکستری مغز عمدتًا متشکل 
از نورون هاست درحالیکه ماده سفید مغز ماده ای را تشکیل می دهد 
که نورون ها را به هم متصل 
بخش های  در  و  کرده 
ایجاد  پل  مغز  مختلف 
می کنند. منابع کولین عبارت 
است از: گوشت قرمز، مرغ، 
ماهی، میگو، دل و جگر گاو، 
زرده تخم مرغ، گل کلم، خیار 

و بادام زمینی.
 MNT

خوردن انواع توت به پیشگیری 
از سرطان کمک می کند

تأثیر مصرف مواد خوراکی 
حاوی کولین بر تقویت مغز نوزاد

تغذیه و سالمت

تـــازه ها

شکر و خطرات آن برای سالمت افراد8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

شیرینی  می خواهد  همکارتان 
دخترتان  بدهد،  را  جدیدش  مدرک 
بپزد  کیک  تولدتان  به مناسبت  می خواهد 
با یک جعبه شیرینی به  و خویشاوندانتان 
دیدنتان می آیند.شکر همه جا هست، هم نماد 

شادمانی و جشن و هم نشانه عشق.
اما شکر خطرات خود را دارد. مطاالت 
اخیر نشان داده شکر احتماال بیش از نمک 
مسئوول افزایش بیماری های قلبی عروقی 
به  رو  شکر،  محکومیت  شواهد  است. 
افزایش است. خوردن بیش از اندازه شکر 
می تواند منجر به بیماری کبد چرب، افزایش 
فشارخون، دیابت نوع 2، چاقی و بیماری های 

کلیوی شود.
هنوز مردم در برابر وسوسه شکر تسلیم 
می شوند و دلیل آن هم پیچیده نیست: شکر 
اعتیاد آور،  از  منظورمان  است.  اعتیادآور 
آن طور که مردم می گویند، کشش به سمت 
غذاهای خوشمزه نیست، منظور اعتیاد به 
معنای واقعی کلمه است، مثل اعتیادی که به 
مواد مخدر ایجاد می شود و صنایع غذایی هر 
کاری از دستشان برمی آید، انجام می دهند تا 

ما را گرفتار کنند.
تا چند قرن قبل، شکر غلیظ شده در رژیم غذایی بشر 
وجود نداشت و آنها که بخت یارشان بود می توانستند 
نیاز خود را به شیرینی با کمی عسل طبیعی برطرف کنند. 
منابع طبیعی شکر در طبیعت آنقدرها فراوان نیست و میل 
به شکر بشر را به طرف غذاهای شیرین برد تا شکر به 
صورت الیه های چربی در بدن انباشته شود و در روزگار 

سختی به کارمان بیاید.
حاال کار به جایی رسیده که به هر غذایی شکر اضافه 
می کنیم و در 7۵ درصد غذاهای آماده ای که در ایاالت 
متحده به فروش می رسند، افزودنی شکر وجود دارد. 
یک آمریکایی در روز بین 100 تا 200 گرم شکر مصرف 
می کند. اگر بدانید که میزان شکر مصرفی در یک کن سودا 
بیش از میزان شکری است که اغلب آمریکایی ها طی یک 
سال مصرف می کنند، آن وقت می توان به تصوری رسید 
که محیط اطراف ما از چند قرن پیش به این طرف تا چه حد 
تغییر کرده است. نیاز به شکر که روزگاری باعث بقایمان 

شده بود حاال تبدیل به دشمنمان شده است.

باتوجه به اینکه منابع طبیعی تامین شکر مانند میوه ها 
یا سبزیجات شیرین دارای شکر غلیظ شده نیستند و شکر 
آنها با فیبر و آب و بقیه عناصر تشکیل دهنده درهم آمیخته 
است، صنایع شکرسازی امروزی برای رساندن شکر 
خالص به دست مشتری خود طبیعت را دور زده اند. این 
صنایع برای تولید شکر خالص آب، فیبر، ویتامین ها و 
مینرال ها و همه عناصر مفید شکر را دور می ریزند. نتیجه 
حذف همه عناصر مفید چغندر شکر خالص، کریستالیزه 

و سفیدی است که ما مصرف می کنیم.
شباهت شکر با مواد مخدر

مواد مخدر  با  به شباهت های شکر  اینجاست که 
می رسیم. مشابه همین فراوری ها روی خشخاش و کوکا 
انجام می شود تا به مواد مخدری تبدیل شوند که به دست 
مصرف کننده می رسد. شکر فراوری شده هم ذهن و هم 

جسم مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
آماری  و  تشخیص  نظام نامه  تعریف  براساس 
اختالالت ذهنی، موادی سبب اختالل وابستگی می شوند 

که دارای 2 یا 3 عالمت از مجموع 11 عالمتی باشند که 
در این نظام نامه آمده است. در حیوانات آزمایشگاهی 
شکر سبب بروز 3 عالمت می شود که می توانند از جمله 
اعتیاد به آن ماده خاص و وابستگی باشند، این عالئم 
شامل تمایل، تحمل آن ماده خاص و ترک است. برخی 
اثرات مخدرگونه شکر اینها هستند: حساس  شدن زیاد، 
وابستگی زیاد و قدرت تحمل زیاد ماده، پاداش گیری و 

برخی تغییرات نوروشیمیایی در مغز. 
آزمایش ها نشان می دهند، تاثیر شکر در بدن حیوانات 
مانند ماده مخدر است و آنها می توانند به شکر معتاد شوند. 
مطالعه ای دیگر نشان می دهد در صورت حق انتخاب، 
ترجیح  کوکایین  به  را  آزمایشگاهی شکر  موش های 
می دهند، چون پاداشی که می گیرند بیشتر و سرخوشی آن 
دلچسب تر است. احتماال تاثیراتی که شکر در حیوانات 
آزمایشگاهی می گذارد، فرق چندانی با انسان ندارند. 
شکر همان راه مغزی را در مغز برمی انگیزاند که تریاک 
و دیده  شده شکر در شکل دادن به عادات بشری دخیل 

است. میلی که شکر در انسان ایجاد می کند، 
مواد مخدری  که  است  میلی  همان  مشابه 
مانند کوکایین یا نیکوتین ایجاد می کنند و 
غذا  تشکیل دهنده  عناصر  برخی  هرچند 
خصلت  باشند،  دلچسب  می توانند  هم 
است.  شکر  به  مختص  تنها  اعتیادآوری 
 MRI فانکشنال  آزمایش های  مثال،  برای 
نشان داده مردم به میلک شیکی تمایل بیشتر 
نشان می دهند که شکر دارد نه چربی. شکر را 
شرکت هایی به غذاهای خود اضافه می کنند 
که هدفشان تولید محصوالتی مقاومت ناپذیر 

و تاحد ممکن اعتیادآور است.
چگونه باید از شر این عادت خالص شد؟
غذاها  به  که  است  آن  راه ها  از  یکی 
اضافه  آنها  به  شکر  که  نوشیدنی هایی  و 
به  گران تر  تا  ببندیم  بیشتر  مالیات  شده 
دست مصرف کننده برسند. راه دیگر آنکه 
نوشابه های حاوی شکر را از محل هایی مانند 
مدارس یا بیمارستان ها جمع کنیم یا قوانین 
محدودکننده مشابه قوانینی که درباره الکل 
برای محصوالتی  کرده ایم  توتون وضع  یا 
بگیریم،  درنظر  دارند  افزودنی  شکر  که 
مثال تبلیغات این محصوالت را محدود یا 

برچسب های هشداردهنده روی آنها نصب کنیم.
اما آن طور که در دو مطلب علمی، یکی با نام »نمک و 
شکر« منتشرشده در Open Heart Journal و دیگر 
با نام »شکر و کالری ها« منتشرشده در تغذیه سالمت 
عمومی آمده، تمرکز تنها بر شکر افزودنی می تواند نتایج 
پیش بینی نشده ای را به دنبال آورد و سبب شود صنایع 
غذایی به جای شکر ماده ای را جایگزین کنند که به همان 

اندازه یا حتی بیشتر از شکرخطرناک باشد.
افزایش  شکر،  مصرف  کنترل  برای  بهتر  رویکرد 
مصرف غذاهای طبیعی است. جایگزین کردن غذاهای 
کامل و طبیعی به جای معجون شیرینی که صنایع به 
خورد ما می دهند، شاید آسان نباشد، اما دربرابر صنایعی 
که طبیعت بیولوژیک ما را نشانه گرفته اند و می خواهند ما 
را وابسته به محصوالت خود کنند، به نظر تنها راه درست 

می رسد.
   علی احمدی

 NewYork TiMes

شکر اعتیادآور است 

درمان خانگی ممکن است نتواند بیماری را درمان 
کند، اما می تواند به بهبود نشانه های آن کمک کند. 
و  می آید  میان  به  کودکان  پای  که  زمانی  مخصوصًا 
چهره های نحیف و الغرشان با یک روز سرماخوردگی 
در هم می رود و قلب آدم را به درد می آورد. برای آنکه 
این چهره های درهم رفته کمتر روی شما تأثیر بگذارد، 
از پایه های درمان خانگی استفاده کنید. از استراحت 
فراوان و مایعات زیاد. به کودکان آب و شیر و آبمیوه 
بدهید تا بدنش دچار بی آبی نشود. فراموش نکنید که 
سوپ مرغ، این یار دیرین و یگانه سرماخوردگی را 

فراموش نکنید. 
بهترین استراحت: استراحت به بهبود بیماری کمک 
می کند. پس اگر کودک را به مدرسه نفرستید، به بهبود 
او کمک کرده اید. مخصوصًا اگر تب هم دارد. در خانه 
ماندن احتمال ویروس پراکنی را هم کاهش می دهد. با 
مجله ها و کتاب ها یا نمایش فیلم محبوبش جلوی سر 

رفتن حوصله اش را بگیرید. 
نوشیدنی های گرم یا سرد: نوشیدنی های گرم یا سرد 
می توانند به نرم شدن گلو کمک کنند و از میزان خارش 
آن کم کنند. پس به میلک شیک ها و نوشیدنی های سرد 
فکر کنید که باعث بی حس شدن انتهای گلو می شوند و 
جلوی خارش را می گیرند. از طرف دیگر نشیدنی های 

گرم مثل آب سیب گرم هم به آرام شدن گلو کمک می کند. 
جنگجویان با تب: تب به بچه آسیبی نمی رساند، اما 
او را در موقعیتی ناخوشایند قرارمی دهد. اگر تب دارد، 
احتماالً در لباس های رنگ روشن، در اتاقی که چندان 
گرم نیست آرامش بیشتری احساس می کند. از پارچه 

نم دار بر روی گردن و پیشانی اش استفاده کنید که باعث 
پایین آوردن تب می شود. 

سرماخوردگی یا آنفلوآنزا: به عنوان والد احتماالً 
سخت است که بگویید بیماری فرزندتان سرماخوردگی 
است یا آنفوالنزا، اما آنفوالنزا نیاز به مراجعه به پزشک 

دارد. مخصوصًا اگر نشانه های آن را به خوبی درنظر 
بگیرید. شبیه به اینکه کودکتان از حالت خوب به ناگهان 
دچار بی حالی می شود یا به شدت بی تاب است. درد بدن 

دارد، یا سر درد و تب باالیی هم دارد. 
بیماری  دچار  که  بچه هایی  شکمی:  مشکالت 
می شوند، معموالً مشکالت شکمی هم پیدا می کنند، 
شبیه به اسهال یا استفراغ. به همین خاطر بچه در حال 
از دست دادن آب بدن است. حواستان را جمع کنید که 
کودک در این شرایط هم می تواند غذا بخورد، فقط باید 
میزان مایعاتی که به او می دهید، بیشتر باشد. از سوی 
دیگر آبمیوه یا نوشیدنی های ورزشی اصاًل گزینه مناسبی 

نیستند و اسهال را شدیدتر می کنند. 
نرمی غذا: تنها گزینه ای که در طول بیماری کودک 
باید حواستان را به آن جمع کنید، غذا خوردن کودک 
است. غذاهای نرم می توانند به سادگی قورت داده شوند؛ 

کمپوت سیب، فرنی، پوره سیب زمینی و ماست. 
سرماخوردگی  درمان  برای  خانگی،  درمان های 
مناسب است. مخصوصًا برای کودکان کمتر از 4 سال 
که دکترها با ترس و لرز به آنها قرص می دهند. دقت کنید 
که هیچ گاه داروهای بزرگساالن را به بچه ها نخورانید یا 

داروهایی با تأثیر مشابه به کودک ندهید. 
 webMD

این نسخه خانگی معجزه می کند
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نشانگان خستگی مزمن اختاللی است که باعث بروز 
خستگی غیر قابل توضیح، مداوم، و گاهی اوقات ناتوان کننده 
در فرد می شود. زندگی با نشانگان خستگی مزمن می تواند 
خسته کننده باشد، زیرا اکثر مردم از جمله ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشتی، نمی دانند چرا و چگونه این مشکل 
بوجود می آید. عالوه براین، گزینه های درمانی محدودی نیز 
برای این اختالل وجود دارد. اگرچه این نشانگان به احتمال 
زیاد از عمر بیمار کم نمی کند، اما می تواند تاثیر عمیقی 
بر کیفیت زندگی فرد مبتال داشته باشد. خستگی مداوم، 
مشخصه اصلی این نشانگان است. به طور معمول، خستگی 
به صورت ناگهانی به سراغ فرد می آید و به دنبال آن، عفونتی 
مانند عفونت دستگاه تنفس فوقانی بروز می کند. پس از آنکه 
عالئم بیماری اولیه بهتر شد، خستگی طاقت فرسا و عالئم 
دیگر اضافه می شوند. فعالیت فیزیکی عالیم را بدتر می کند. 
به طور کلی، بیمارانی که به نشانگان خستگی مزمن مبتال 
می شوند، کسانی هستند که قبل از این اختالل بسیار فعال 
بوده  و سابقه ای را از بیماری های مختلف ذکر نمی کنند. به 
عبارت دیگر، آنها شکایت های جسمانی مختلف مانند دردر 
کمر، سردرد مزمن و عالیم مشابه را نداشته اند. در بسیاری 
از این افراد، معاینات بالینی یا تست های آزمایشگاهی علت 
خاصی را برای بروز عالئم فیزیکی پیدا نمی کنند. عالوه بر 
خستگی، یک عالمت یا بیشتر از موارد زیر نیز ممکن است 
در فرد وجود داشته باشد: درد گلو، مشکالت حافظه و 
تمرکز، درد عمومی در بدن، سردرد، اختالل خواب و غدد 
لنفاوی دردناک در گردن یا زیر بغل. گسترده بودن عالئم و 
نبود علت قابل شناسایی، مقابله و درمان این وضعیت را با 
مشکل مواجه می کند. بعضی فکر می کنند که بیمار تمارض 
می کند و خود فرد مبتال هم دوست دارند بداند واقعا مشکل 
اصلی کجاست؟ به همین دلیل، احساس خشم، سرخوردگی 
و افسردگی شایع است. عالئم و نشانه های نشانگان خستگی 
مزمن، می تواند با بیماری های دیگر نیز دیده شود. بنابراین 
الزم است بیماری های جدی در این بیماران کنار گذاشته 
شوند و به بیمار این اطمینان داده شود که بیماری شدیدی 
ندارد.  علت اصلی بروز نشانگان خستگی مزمن ناشناخته 
است. قبال مواردی مانند عفونت مزمن با ویروس اپشتاین بار، 
بیماری الیم، سندرم آلرژی ها، نشانگان حساسیت چندگانه 
شیمیایی، عفونت قارچی کل بدن، و بعضی ویروس ها به 

عنوان علل ایجاد کننده این بیماری مطرح بوده اند. اما در 
نهایت، اتهام هیچ یک از آنها در بررسی ها ثابت نشد.

البته موارد دیگر نیز به عنوان ایجاد کننده این اختالل بررسی 
شده اند. بعضی پیشنهاد می کنند که نشانگان خستگی مزمن 
یک اختالل ایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن عملکرد 
درستی ندارد. البته این موضوع به این معنا نیست که سیستم 
ایمنی بدن ضعیف است. گروه دیگری از دانشمندان، فرضیه 
کم فشاری مزمن خون را مطرح می کنند که باعث اختالل 
در سیستم عصبی می شود. به نظر می رسد بعضی افراد بیشتر 
در معرض ابتال به نشانگان خستگی مزمن هستند. به عبارت 
دیگر، نشانگان خستگی مزمن بیشتر در بزرگساالن جوان یا 
میانسال دیده می شود، تا کودکان یا افراد مسن. همچنین، زنان 

2 برابر بیشتر از مردان با این اختالل مواجه می شوند.
نشانگان خستگی مزمن اغلب براساس سابقه قبلی 
و معاینات بالینی تشخیص داده می شود. ممکن است 
تست خون یا ادرار نیز انجام شود تا علل احتمالی دیگر 
کنار گذاشته شوند، اما برای تشخیص نشانگان خستگی 
مزمن الزم نیستند. برای تشخیص این اختالل، باید بیمار 
خستگی غیرقابل توضیح، دائمی یا عودکننده داشته باشد، 
همراه با تعدادی عالئم اضافی دیگر که در باال ذکر شد. اگر 
شما خستگی غیرقابل توضیح مزمن، اما تعداد کمی از این 
نشانه های اضافی را داشته باشد، ممکن است خستگی مزمن 

با علت ناشناخته داشته باشید و دیگر نشانگان نامیده نمی شود. 
این اختالل به عنوان یک مشکل دیگر در نظر گرفته شده و 

مدیریت آن متفاوت از نشانگان خستگی مزمن است.
متاسفانه درمان قطعی برای این وضعیت وجود ندارد. 
هدف اصلی درمان نیز کاهش عالئم خستگی و مقابله با 
آنها است. بسیاری برای درمان این وضعیت تالش کرده اند، 
اما کمتر با موفقیت روبرو شده اند. رفتار درمانی شناختی و 
ورزش درجه بندی شده شاید موثرترین درمان ها برای این 
وضعیت باشد.  رفتار درمانی شناختی: نوعی درمان است 
که به کاهش عالئم نشانگان خستگی مزمن کمک می کند. 
در این نوع درمان، فرد مبتال در جلسات یک ساعته تحت 
روان درمانی قرار می گیرد. در این جلسات سعی می شود بر 
باورها و رفتارهایی تمرکز شود که مانعی بر سر راه درمان فرد 
هستند. رفتار درمانی شناختی باعث درمان قطعی نشانگان 
خستگی مزمن نمی شود، اما کمک می کند تا فرد مبتال بهتر با 

شرایط خود کنار بیاید و به مقابله با آنها بپردازد.
ورزش درجه بندی شده: هرچند ورزش گاهی باعث 
بدتر شدن عالئم نشانگان خستگی مزمن می شود، ورزش 
نکردن طوالنی مدت نیز خود نشانگان خستگی مزمن را 
بدتر می کند. متخصصان پیشنهاد می کنند شروع ورزش 
با نرمش های مالیم و افزایش تدریجی شدت آن، بیشتر به 
بیماران کمک می کند. کار با یک فرد حرفه ای که به مشکالت 

نشانگان خستگی مزمن نیز آگاهی داشته باشد، بیشترین 
منفعت را به بیمار می رساند. 

آنتی بیوتیک ها: اگر تست های آزمایشگاهی بیماری الیم 
را تایید کرده باشند، تجویز آنتی بیوتیک ها ضروری است. 
البته تست مثبت از نظر بیماری الیم تنها به این معنی است که 
شما با باکتری ایجاد کننده این بیماری در تماس بوده اید ولی 
عالئم نشانگان خستگی مزمن را توجیه نمی کند. تاکنون، 
شواهدی مبنی بر موثر بودن تجویز آنتی بیوتیک ها در درمان 

نشانگان خستگی مزمن به دست نیامده است.
درمان فیبرومیالژی: فیبرومیالژی، وضعیتی است که 
عضالت و مفاصل بدون اینکه دلیل قابل تشخیصی داشته 
باشد، درد می کنند. از آنجا که شباهت هایی میان این بیماری 
و نشانگان خستگی مزمن وجود دارد، بسیاری از پزشکان 
معتقدند که این دو بیماری، درواقع یکی هستند که عالئم 
اولیه متفاوتی دارند. بنابراین بعضی پزشکان هر دو را همزمان 

درمان می کنند، یعنی هم آموزش و هم درمان دارویی.
درمان های تایید نشده: درمان هایی که البته برای بهبود 
عالئم نشانگان خستگی مزمن تایید نشده اند، شامل موارد 

زیر هستند:
1( درمان دارویی: ضدافسردگی ها، آنتی بیوتیک ها و 
داروهای ضدویروسی، مانند داکسی سیکلین، آمانتادین و 
آسیکلوویر. داروهایی که سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر 
قرار می دهند، مانند استروئیدها. سایمتیدین و رانیتیدین نیز 

جزو داروهای بهبود دهنده هستند.
2( ویتامین، مواد معدنی یا مکمل های گیاهی، مانند 

.B12 منیزیم، ویتامین
3( رژیم های غذایی خاص که در آنها بعضی مواد حذف 

شده یا به حداقل رسیده است.
4( برداشت پرکردگی های دندانی

5( داروهایی که برای درمان ویروس نقص ایمنی انسانی 
مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته مهم آنکه اغلب بیماران مبتال به نشانگان خستگی 
مزمن دچار درجاتی از افسردگی هم هستند. افسردگی 
می تواند درمان شود و این بهبود به بیماران کمک می کند تا 

احساس بهتری داشته باشند.
 علی احمدی
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پتاسیم ماده معدنی حیاتی برای بدن است که به عملکرد صحیح 
ماهیچه قلب کمک می کند. نیاز بدن به این ماده معدنی را می توان با 
مصرف خوراکی های متعدد تأمین کرد. همچنین پایین بودن سطح 
آن در بدن به یبوست، گرفتگی عضالت شکمی و احساس ضعف 

منجر می شود.
پتاسیم در عملکرد صحیح ماهیچه های بدن از جمله قلب مهم است. 
همچنین این ماده معدنی به تنظیم فشار خون کمک می کند. همچنین 
پتاسیم در عملکرد سیستم عصبی و قدرت ماهیچه ای تاثیرگذار است. 
اغلب عالئم پایین بودن سطح پتاسیم با دیگر مشکالت جسمی اشتباه 

گرفته می شود.
به گفته پزشکان از جمله عالئم پایین بودن سطح پتاسیم در بدن 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
احساس ضعف ماهیچه ای: پتاسیم در تبدیل قند خون به گلیکوژن 
مهم است بنابراین، زمانی که سطح آن پایین باشد فرد در طول روز یا 

هنگام فعالیت روزمره احساس ضعف ماهیچه ای می کند.
عالوه بر این، پایین بودن سطح پتاسیم باعث می شود مقدار زیادی 
کلسیم از طریق ادرار از بدن دفع شود که بر سالمت استخوان ها تأثیر 

می گذارد.
صحیح  عملکرد  برای  پتاسیم  ماهیچه ای:  گرفتگی  احساس 
ماهیچه ها ضروری است به همین دلیل زمانی که سطح این ماده معدنی 

پایین باشد فرد دچار درد و حتی اسپاسم می شود.
احساس خستگی همیشگی: زمانی که ذخیره گلیکوژن در کبد 
و ماهیچه ها به دلیل پایین بودن سطح پتاسیم به خطر افتد، خستگی 

می تواند نشانه ای از کمبود این ماده معدنی باشد.
یبوست: بدن برای حفظ تعادل ترشحات سیستم گوارشی به 
پتاسیم نیاز دارد. زمانیکه سطح آن پایین باشد خاصیت اسیدی اسید 
معده کاهش پیدا کرده و بدن مقدار کافی از مواد مغذی را جذب نمی کند 

و به یبوست، نفخ و گرفتگی عضالت شکمی منجر می شود.
 MedicalXpress

عالئم کمبود پتاسیم چیست؟
نشانگان خستگی مزمن را بشناسید

مطالعات جدید نشان می دهد که 
هیچ  داشتن  بدون  حتی  وزن  اضافه 
نشانه ای موجب آسیب زدن به دستگاه 

قلبی-عروقی می شود. 
یک بررسی جدید حاکی از آن است 
چاق  افراد  در  می تواند  قلبی  آسیب 
بدون بروز عالئم و وجود سایر عوامل 
خطرساز قلبی نظیر دیابت، فشار خون 

و کلسترول باال رخ دهد. 
یافته های  می گویند،  پژوهشگران 
آنها درباره این آسیب خاموش قلبی، 
باورهای معمول را که معتقدند خطر 
بیماری قلبی در افراد چاق عمدتاً به علت 
دیابت و فشار خون باال است را به چالش 

می کشد. 
از  پیشگیری  مرکز  استادیار  ندومله،  چیادی  دکتر 
بیماری های قلبی جان هاپکینز، پژوهشگر ارشد در این 
بررسی می گوید: »چاقی یک عامل شناخته شده در پیشرفت 
بیماری های قلبی است، اما یافته های ما نشان می دهد که 
چاقی ممکن است به صورت یک عامل منفرد و به طور 
مستقل از سایر عواملی که اغلب همرا ه با اضافه وزن 

هستند، موجب بروز نارسایی قلبی شود.
مطالعه انجام شده شامل بیش از 9500 فرد 53 تا 75 
ساله و فاقد بیماری قلبی را در ایالت های مریلند، مینه  سوتا، 
می سی سی پی و کالیفرنیای شمالی بود که برای بیش از 12 

سال تحت نظر قرار گرفته بودند. در طی این زمان 8۶9 نفر از 
این افراد دچار نارسایی قلبی شدند. 

پژوهشگران دریافتند که در افراد دارای چاقی شدید 
نسبت به افراد دارای وزن طبیعی احتمال بروز نارسایی قلبی 
نسبت به افراد دارای وزن طبیعی، بیش از 2 برابر بیشتر است 
هر چه فرد چاق تر بود، خطر بیشتری برای ابتال به نارسایی 

قلبی وجود داشت. 
کالج  ژورنال  در  آن  نتایج  که  بررسی  این  براساس 
کاردیولوژی آمریکا منتشر شده، وضعیت حاال این گونه 
است: چاقی به طور مستقل خطر آسیب به عضله قلب و بروز 

نارسایی قلبی را افزایش داده است. 
در  قلب  ناتوانی  به  قلب  نارسایی 

پمپاژ صحیح خون برمی گردد. 
»رابطه  باره گفت:  این  در  ندومله 
مستقیمی که ما بین چاقی و آسیب قلبی 
پیدا کردیم، کاماًل قوی بود و این رابطه در 
واقع از دیدگاه سالمت عمومی با توجه 
تعداد رو به رشد افراد چاق در آمریکا و 

سراسر دنیا نگران کننده است.«
نظر  این  با  نیز  دیگری  کار شناس 
بلومنتال،  راجر  دکتر  است.  موافق 
رئیس »مرکز پیشگیری از بیماری های 
قلبی سیکارونه« هاپکینز می گوید: »این 
نتایج زنگ خطری است مبنی بر اینکه 
چاقی ممکن است موجب افزایش میزان 
نارسایی های قلبی شود. پزشکانی که مراقبت از افراد چاق را 
به عهده دارند، نباید معضل چاقی را به علت یک احساس 
امنیت کاذب ناشی از عدم حضور عوامل خطرآفرین سنتی 

نظیر کلسترول باال، دیابت و فشار خون باال نادیده بگیرند.«
او توصیه می کند که افراد چاق حتی اگر هیچ شکایت 
قلبی- عروقی ندارند، باید از لحاظ اولین نشانه های نارسایی 
قلبی تحت بررسی قرار گیرند و مشورت های الزم در مورد 
راه های مناسب برای ارتقای عادت های مرتبط با سبک 

زندگی شان به آنها  داده شود.
 HealthDay

چاقی و خطر آسیب خاموش به قلب
شیوع بیماری های 

عفونی عالج ناپذیر در 
آمریکا

خبــر

طبق گزارش کارشناسان مرکز کنترل 
 ،)CDC( و پیشگیری از امراض آمریکا
به  ابتال  مورد جدید  گذشته 221  سال 
بیماری های عفونی ناشی از باکتری های 
مقاوم در برابر همه آنتی بیوتیک ها یا اکثر 

آنها مشاهده شده است.
گفته   »Vital Signs« گزارش  در 
آنها  در  که  درمانگاه هایی  در  می شود 
آنتی  برابر  در  مقاوم  میکروب های 
بیوتیک ها پیدا شده، حدود 10 درصد از 
افراد فاقد عالیم بیماری، حامل دست کم 

یکی از این میکروب های مقاوم بوده اند.
توصیه  پزشکان  به  رابطه  همین  در 
می شود که میکروب های مقاوم در برابر 
آنتی بیوتیک ها را به سرعت مورد بررسی 

و شناسایی قرار دهند.
می توانند  که  کسانی  این  بر  عالوه 
آنتی  برابر  در  مقاوم  میکروب های 
بیوتیک ها را منتقل کنند، باید شناسایی 
شده و وضعیت بیماران منتقل شده به دیگر 

بیمارستان ها نیز پیگیری شود.
 Sputnik

تــازه ها

محققان هشدار می دهند افراد مبتال به عفونت دستگاه تنفس یا 
مجاری ادرار در مقایسه با افراد چاق حدود دو برابر بیشتر در معرض 

خطر حمله قلبی و سکته قرار دارند.
محققان دریافتند در صورتیکه تعداد دفعات ابتال به این عفونت ها 
همراه با بستری شدن در بیمارستان، برای مدت طوالنی تری ادامه یابد، 

ممکن است منجر به مرگ شود.
به گفته محققان، بیماران مبتال به هر یک از این عفونت های شایع در 
صورت ابتال به بیماری قلبی سه برابر بیشتر در معرض مرگ هستند و 

در صورت سکته، احتمال مرگشان دو برابر بیشتر است.
»راهول پاتلوری« از دانشگاه آستون بریتانیا می گوید: »این اعداد 
و ارقام بیانگر این است که افرادی که به دلیل عفونت مجاری ادرار 
یا دستگاه تنفسی در بیمارستان بستری می شوند 40 درصد بیشتر در 
معرض حمله قلی متعاقب آن هستند و 2.5 برابر بیشتر دچار سکته 
می شوند و همچنین نجاتشان از مرگ در این شرایط به شدت کمتر 

است.«
به گفته محققان، تأثیر عفونت های شایع در بین افراد مبتال به دیابت، 

فشارخون باال و کلسترول به اندازه مشابه باالست.
بر  بالغ  روی  بر  مطالعه  این 
34,027 بیماری که به خاطر عفونت 
مجاری ادراری یا دستگاه تنفسی در 
بیمارستان پذیرش شده بودند انجام 
شد. این گروه از افراد با گروه کنترل 

بدون عفونت مقایسه شدند.
 Medical Daily

عفونت مجاری ادراری و تنفسی 
خطر سکته را دو برابر می کند
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خستگی یک بیماری است
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