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پیشخوان

عملزیبایینامتعارفکنید،مجازاتمیشوید
 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات، تا 2 ماه حبس و ۷۴ 
ضربه شالق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی هم برای افراد متقاضی انجام 
عمل های چشم گربه ای و گوش االغی و هم پزشکان تسهیل کننده این اقدام خبر داد.
 حسن نوروزی در گفت وگو با »خانه ملت«، با تایید صحت خبر منتشرشده از سوی 
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران تاکید کرد جراحی های نوظهور زیبایی مثل 
تغییر رنگ چشم و شکل گوش، مشروع تلقی نمی شوند و بر اساس قانون مجازات 
اسالمی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری هستند. نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »اگر افرادی که گرفتار وسواس شده اند تصمیم بگیرند 

با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه - که 
دادگاه خانواده است - مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به 

این امر مبادرت ورزند.«
وی با اشاره به انجام عمل جراحی برای قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، 
تغییر دائم رنگ چشم به رنگ هایی مانند قرمز و عمل های نامتعارف تحت عنوان »چشم 
گربه ای« و »گوش االغی«، تصریح کرد: »انجام این نوع عمل ها مصداق ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان ایجاد شده 

و باعث تحریف در جامعه می شود، ممنوع است.«            
منبع: ایسنا

مشاورهازدواجآمارطالقرا25درصدکاهشداد
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: »با توجه به همکاری دستگاه های اجرایی 
شاهد کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی و طالق بین جوانان استان هایی هستیم که در آنها مشاوره 

پیش از ازدواج اجباری شده است.«
 محمد مهدی تندگویان در هفتادویکمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: »آموزش های 
اجباری قبل از ازدواج اهمیت بسیار باالیی دارد و مجلس و سایر نهادها می توانند در این زمینه اثرگذار 
باشند.« وی با تاکید بر نقش این آموزش ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: »بهتر است افرادی 

که مجرد هستند یا قصد ازدواج دارند، در این دوره های آموزشی شرکت کنند.«
منبع : ایرنا 

 شعار هفته ملی و روز جهانی دیابت؛ »دیابت، نگرانی هر خانواده«

ساالنهیکدرصدبهجمعیتدیابتیهااضافهمیشود
از هر 11 بزرگسال در دنیا 1 نفر مبتال به دیابت است و تا سال 2030 میالدی تخمین زده می شود  522 میلیون نفر در دنیا دیابتی باشند. همچنین برآوردها نشان می دهد از هر 2 نفر مبتال به دیابت، یکی از 
دیابت خود بی اطالع است به بیان دیگر، 212 میلیون نفر دیابتی تشخیص داده نشده، وجود دارد. این درحالی است که 3 نفر از هر 4 فرد مبتال به دیابت در کشورهای کم درآمد زندگی می کند. اطلس دیابت 
در سال 2017 میالدی که فدراسیون بین المللی دیابت منتشر کرده، نشان می دهد ایران یکی از کشورهایی است که با افزایش 110 درصدی شیوع دیابت تا سال 2045 میالدی مواجه خواهد بود. این آمارها 
بیانگر این است که شیوه زندگی مردم به گونه ای تغییر کرده که عوامل خطر بیماری هایی مثل دیابت در آن نقش اصلی دارد و به همین علت یکی از چالش های زندگی امروز، بیماری های غیرواگیر در همه 
گروه های سنی است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد 70 درصد از مرگ ومیر های زودرس در بزرگسالی ناشی از عاداتی است که فرد در دوران نوجوانی کسب کرده و با اصالح شیوه زندگی می توان ابتال به دیابت نوع2 
را 80 درصد کاهش داد. همه ساله 14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت همزمان با سالروز تولد کاشف انسولین برگزار می شود تا آگاهی عموم جامعه نسبت به این بیماری افزایش یابد و مردم نسبت به این بیماری حساس 
شوند. فدراسیون جهانی دیابت دو سال متوالی شعار »دیابت و خانواده« را برای این روز جهانی در نظر گرفته تا از این طریق شاهد افزایش آگاهی عمومی از تاثیر دیابت روی خانواده و ترویج نقش خانواده در پیشگیری، 

آموزش و مدیریت دیابت باشیم. به همین منظور وزارت بهداشت هفته ملی دیابت را در نظر گرفت که در این هفته با دعوت از انجمن ها و رسانه ها با برگزاری نشستی در مورد دیابت اطالعات قابل توجهی ارائه داده شد. 

 مهدیه 
آقازمانی

 دیابت ساالنه 4 میلیارد دالر هزینه 
دربردارد 

 بر اساس آخرین مطالعات  انجام شده، حدود 11 
درصد جمعیت باالی 25 سال در کشور به دیابت 
مبتال هستند و حدود 1۸ درصد از جمعیت بزرگسال 
نیز در وضعیتی قرار دارند که به آن »پیش دیابت« 
گفته می شود و این افراد مستعد ابتال به دیابت هستند. 
بنابراین حدود 29 درصد بزرگساالن یا دیابت  دارند 
یا در معرض خطر جدی ابتال هستند.  دکتر افشین 
استوار، مدیر کل مرکز مدیریت بیماری  های غیرواگیر 
وزارت بهداشت با بیان این آمار و با اشاره به روز 
جهانی دیابت گفت: »هرساله 1۴ نوامبر همزمان با 
22 آبان ماه به عنوان روز جهاني دیابت نامگذاري 
شده که به دلیل اهمیت این بیماری، این هفته نیز 
در ایران، هفته ملي دیابت در نظر گرفته شده است.«
وی توضیح داد: »بیماري دیابت یکی از مهم ترین 
بیماری  های غیرواگیر و یکی از ۴ بیماری  غیرواگیر 
است که کنار بیماری  های قلبی-  عروقی و سرطان  ها 
و بیماری  های تنفسی، بیشترین مرگ ومیر و ناتوانی 
را در جهان ایجاد می کند.« دکتر استوار به هزینه های 
بیماری دیابت نیز اشاره کرد: »هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم درمان و مراقبت دیابت در کشور بالغ بر 
۴ میلیارد دالر برآورد شده است. به بیان دیگر عالوه 
بر هزینه هاي مستقیم درمانی، عوارض و آسیب هاي 
جسمی و اجتماعی ناشي از بیماري دیابت، هزینه هاي 
غیرمستقیم این بیماري است که هم به خانواده ها و هم 
به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می شود.«
وی این را هم گفت که وزارت بهداشت در  تمام 
سطوح ارائه خدمات از جمله در زمینه پیشگیری، 
درمان و بازتوانی به دیابت توجه جدی و ویژه ای 
دارد و تالش می کند در وهله  اول از روند افزایشی 
بروز دیابت در کشور پیشگیری کند. رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های غیرواگیر، مهم ترین عوامل خطر 
دیابت را این گونه بیان کرد: »چاقی و فعالیت بدنی 
ناکافی و تغذیه ناسالم  مهم ترین دالیل ابتال به دیابت 
نوع2 است و تمام تالش وزارت بهداشت،  افزایش 
آگاهی عمومی برای کاهش این عوامل خطر است تا 
بتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد. در سطح 
بعدی و بروز دیابت، مهم ترین مساله این است که 
بیماری تحت کنترل باشد و مراقبت کافی در این 
رابطه انجام  گیرد تا از عوارض ناشی از بیماری 

دیابت جلوگیری شود.«
 به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي غیرواگیر 
وزارت بهداشت، بیماری  های قلبی- عروقی، نارسایی 
کلیوی، اختالالت عصبی )نوروپاتی( و عوارض 
چشمی، از عوارض بعدی بیماری دیابت هستند 
که با کنترل و مراقبت از دیابت می توان تا حدود 
زیادی از این عوارض  جلوگیری کرد و هزینه های 
آن را کاهش داد. دکتر استوار با اشاره به شعار امسال 
روز جهانی دیابت که به نقش خانواده تاکید دارد، 
توضیح داد: »تاکید بر نقش خانواده در  هفته ملی 
دیابت در دو سال متوالی مورد توجه بوده چون 
خانواده در زمینه پیشگیری و کنترل و مراقبت دیابت، 

نقش اساسی دارد.«
 وی افزود: »تمام تالش وزارت بهداشت این است که 
امکانات کافی در سطح درمان  فراهم شود.  داروهای 
اساسی بیماران دیابتی در کشور موجود است. همچنین 
امکانات و شرایط درمان بیماران دیابتی شامل نیروهای 
تخصصی و واحدهای درمانی در زمینه درمان دیابت در 
سطح کشور، توزیع مناسبی دارد تا  بتوان از این طریق، 
خدمات مورد نیاز بیماران دیابتی را به آنها ارائه داد. «
دکتر استوار در پایان گفت: »وزارت بهداشت دست 
یاری به سمت سازمان های مردم نهاد و رسانه ها دراز 
می کند تا با کمک آنها این بیماری کنترل شود چون 
وزارت بهداشت به تنهایی قادر نیست بیماری دیابت 

را کنترل کند.«

برنامه های دیابتی وزارت بهداشت 
  ساالنه حدود 1 درصد به مبتالیان دیابت در کشور افزوده می  شود. حدود 5 درصد از 
بیماران دیابتی، به نوع1 این بیماری مبتال هستند و در کشور ما حدود 1۷۰ هزار نفر بیمار 
دیابتی نوع1 وجود دارد. دکتر علیرضا مهدوی، مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل 
دیابت با بیان این آمار در مورد افزایش ابتال کودکان و نوجوانان به دیابت نوع2 هشدار 
داد: »همیشه در کودکان و نوجوانان شاهد دیابت نوع1 بوده  ایم ولی متاسفانه امروزه به 
دلیل تغییر شیوه زندگی، چاقی و تغذیه نامناسب، شاهد شیوع دیابت نوع2 نیز هستیم.«
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: »مداخالت پیشگیرانه 
بر کودکان تاثیر بیشتری نسبت به افراد بالغ دارد. به همین منظور، تمرکز بر تغذیه سالم 
و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان اولین هدف وزارت بهداشت در  راستای پیشگیری 

از ابتال به دیابت است.« 
 به گفته دکتر مهدوی، 1۸  درصد جمعیت باالی 25 سال کشور در شرایطی هستند 
که قند ناشتای آنها غیرطبیعی است. حدود ۳۰ درصد جمعیت باالی 25  سال یا دیابتی 
هستند یا اگر مداخله  ای انجام نشود، طی ۳ تا 5 سال آینده، دیابتی خواهند شد. در 
حال حاضر، 5 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  دیابتی و ۸/5 میلیون نفر مبتال به پیش دیابت 
هستند. این افراد باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند. کافی است فعالیت بدنی خود 
را بیشتر کنند، وزن خود را تا ۷ درصد کاهش دهند و فعالیت بدنی 15۰ دقیقه ای در 
۳ تا 5 نوبت در هفته داشته باشند. این موضوع  باعث خواهد شد، تا 2۰ درصد موارد 

از ابتال به دیابت جلوگیری شود و 11 سال ابتال به دیابت در آنها به تعویق می افتد. 
وی به برنامه های وزارت بهداشت برای شناسایی افراد در معرض ابتال به دیابت اشاره 
کرد و افزود: »طبق برنامه سطح 1 وزارت بهداشت، تمام افراد باالی ۳۰ سال در کشور، 
می توانند با مراجعه به خانه ها و پایگاه های بهداشت از لحاظ خطرسنجی قلبی- عروقی، 
وضعیت قندخون، چربی خون و فشارخون مورد سنجش قرار گیرند و همه این خدمات 
را رایگان دریافت کنند. همچنین چاقی و دیابت رابطه مستقیمی با همدیگر دارند. بر 
همین اساس مداخالتی در بسته خدمات سطح 1 ایجاد کردیم و سعی داریم شیب 
ابتال به دیابت را کم کنیم. دیابت مانند فشارخون با خوردن یک یا دو قرص درمان و 
کنترل نمی شود، بلکه درمان و کنترل آن، نیازمند تغییر شیوه زندگی، آموزش و افزایش 
آگاهی عمومی است.«  دکتر مهدوی به درمان بیماری دیابت و وضعیت دارو در این 
بیماری پرداخت و با تاکید بر اینکه تقریبا تمام داروهای دیابتی در کشور ما موجود 
هستند و تحت پوشش بیمه اند، ادامه داد: »بعضی از این داروها )انسولین( تا 9۰ درصد 
پوشش بیمه  ای دارند که قرار بوده این پوشش تا ۷۰ درصد کاهش یابد که باز هم در 
مقایسه با کشورهای دنیا از حمایت خوبی برخوردار است چراکه بودجه ای که دولت 
برای پوشش انسولین های جدید هزینه کرده، قابل توجه بوده و به کنترل دیابت کمک 

بسیاری کرده است.« 
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت عنوان کرد: »در سال جاری گروه جدیدی 
از داروها برای درمان دیابت وارد بازار شده که در آینده نزدیک تحت پوشش بیمه 

قرار خواهند گرفت.« 

 هر دقیقه 2 نفر به دلیل 
دیابت قطع عضو می شوند 

دکتر امیر کامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن 
دیابت نیز در این نشست به مشکالت بیماران 
دیابت اشاره کرد: »یکی از مشکالتی که بیماران 
مبتال در گرفتن انسولین دارند این است که 
باید سال به سال تاییدیه داشته باشند و به 
داروخانه ارائه دهند تا انسولین دریافت کنند. 
با توجه به اینکه بیماران مبتال به دیابت نوع1 
باید مادام العمر انسولین بزنند، این تاییدیه ها 
برایشان مشکل ساز است. عالوه بر این به 
دلیل پرداخت نشدن معوقات داروخانه ها از 
سوی بیمه، بسیاری از داروخانه ها اصال دفترچه 
را قبول نمی کنند و این قضیه برای بیماران 
مشکل ایجاد کرده است.« نکته دیگری که دکتر 
نیکوسخن به آن تاکیدکرد تغییراتی است که 
در درمان بیماران مبتال به دیابت ایجاد شده: 
»امسال تغییرات اساسی در درمان دیابت ایجاد 
شده و درمان دیابت نوع2 جدا از بیماری های 
قلبی- عروقی نیست، به این صورت که با 
پایین آوردن قند خون، عوارض قلبی بیماری 
نیز کم می شود. بررسی ها نشان داده در بیماران 
دیابتی 2 تا ۴ برابر عوارض قلبی بیشتر بروز 
پیدا می کند و 12 سال طول عمر این افراد کمتر 
می شود اما نکته اینجاست که داروهای جدید 
گران هستند و تحت پوشش بیمه نیستند.« 
 یکی از معضالت و عوارض بیماری دیابت، 
زخم پاست که در برخی از موارد باعث 
قطع عضو می شود. عضو فدراسیون بین المللی 
دیابت در این باره توضیح داد: »در هر دقیقه 
2 نفر به علت دیابت در جهان دچار قطع 
عضو می شوند و شایع ترین قطع عضو بعد 
از تصادفات، پای دیابتی است. هند یکی از 
کشورهایی است  که بیشترین قطع عضو بر 
اثر دیابت دارد. در این کشور بررسی انجام 
شد که نتایج نشان داد اگر آموزش مناسب 
برای مراقبت از پای دیابتی داده شود، 5۰ 
درصد قطع عضو کاهش پیدا می کند.« به 
گفته دکتر نیکوسخن، پوشش نامناسب پا، 
مهم ترین علت زخم های منجر به قطع عضو 
است و اگر رسانه ها و انجمن ها در این زمینه 
به بیماران دیابتی آموزش دهند، میزان قطع 

عضو کمتر خواهد شد. 
لزوم مشورت و دخالت دادن انجمن های 
بیماران  برای  تصمیم گیری  در  تخصصی 
دیابتی، درخواستی بود که مدیر عامل انجمن 
دیابت ایران برای مسووالن مطرح کرد چون 
آن طور که وی بیان کرد، تصمیم گیری هایی 
در ارگان های مختلف درباره  بیماران دیابتی 
گرفته می شود که گاهی منجر به بروز مشکالت 
احتمالی برای بیماران می شود؛ به طور مثال 
 گاهی تصمیم هایی در سازمان های بیمه گر 
گرفته می شود که مشکالتی به دنبال دارد. 
دکتر نیکوسخن که همسرش نیز مبتال به 
دیابت نوع1 است در ادامه صحبت هایش، 
دیابت را تا ۸۰ درصد قابل پیشگیری دانست 
و گفت: »باید فرهنگ تغذیه سالم در مدارس 
ترویج و فرهنگ سازی شود، در صورتی که 
در حال  حاضر تبلیغات متعددی در سطح 
شهر برای تبلیغ غذاهای ناسالم وجود دارد 
ولی در هیچ جای دنیا جانگ فود ها اجازه تبلیغ 
ندارند. عالوه بر این بستر فعالیت بدنی را باید 
فراهم کنیم چون تصور کنید در زمان سالمندی 
بیماران به علت آرتروز و کمردرد شاید فقط 
بتوانند از آب درمانی استفاده کنند، پس الزم 

است این امکانات را برای آنها فراهم کنیم.«

در ایران در هر 100 هزار نفر، 17/5 بیمار دیابتی جان خود را  از دست می دهد 
براساس مطالعات انجام شده، فقط 25 درصد از خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در مورد بیماری دیابت دسترسی دارند که این رقم در ایران، کمتر است.  دکتر شهین 
یاراحمدی، رئیس اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری  های غیرواگیر وزارت بهداشت، با بیان این مطلب، به آمار مرگ ومیر بیماری دیابت اشاره کرد: »بین کشورهای 
منطقه، بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت؛ یعنی 9۸ مرگ به ازای هر 1۰۰ هزار بیمار دیابتی و ژاپن کمترین میزان مرگ ناشی از این بیماری را با ۴ مرگ به ازای 
هر 1۰۰ هزار بیمار دیابتی دارد. این بررسی در ایران نیز نشان می  دهد به طور متوسط 1۷/5 مرگ به ازای هر 1۰۰ هزار نفر دیابتی رخ می  دهد که در همین راستا در برنامه 

ایراپن، ۴ بیماری اصلی غیرواگیر مهم و عوامل خطر این بیماری ها را بررسی کردیم و هدف  این است که میزان مرگ ناشی از این بیماری ها را کاهش دهیم.«
 دکتر یاراحمدی یکی از فعالیت  های وزارت بهداشت را آموزش  و افزایش سطح آگاهی عموم مردم ذکر کرد و افزود: »عالوه بر برنامه های ساالنه برای آموزش مردم، در 
طول هفته ملی دیابت، آموزش ها گسترده تر می  شود تا با افزایش آگاهی، دیابت را در خانواده ها کنترل کنیم چراکه خانواده در مدیریت، مراقبت و پیشگیری از دیابت، نقش 

اساسی دارد و با این کار، عالوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن، از هزینه های ناشی از مراقبت و درمان دیابت نیز کاسته خواهد شد.«

 استرس باعث دیابت می شود؟ 
در زمینه عوامل خطر ابتال به دیابت و سایر بیماری های غیرواگیر بیشتر به چاقی، اضافه وزن، بی تحرکی و تغذیه مناسب اشاره می شود. آیا استرس نیز از عوامل خطر ابتال 
به دیابت است ؟ دکتر نیکوسخن در این زمینه به »سالمت« پاسخ داد: »دیابت عصبی از نظر علمی درست نیست و چنین دیابتی وجود ندارد، ولی استرس باعث ترشح 
هورمون هایی در بدن می شود که ما آنها را به عنوان »استرس هورمون ها« می شناسیم که در باال بردن قندخون نقش دارند. مدیر عامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد: »اگر 
استرس به طور مزمن و ادامه دار در فردی وجود داشته باشد، می تواند یکی از عوامل زمینه ساز دیابت شود. از طرف دیگر چنانچه فردی مبتال به دیابت است، داشتن استرس 
باعث می شود قند خون وی به خوبی کنترل نشود.« به گفته نیکوسخن، امروزه در درمان های نوین دیابت بر مدیریت استرس تاکید زیادی می شود. به همین منظور تمام 
افراد دیابتی باید تحت نظر  مشاور روان شناس باشند. وی صحبت هایش را با بیان یک مثال ادامه داد: »در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا دیده شده ۳۰ درصد از افراد مبتال 
به دیابت نوع2 دچار افسردگی شدید هستند. در کشور ما آماری در این زمینه وجود ندارد ولی با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است، شاید این عدد بیشتر باشد. 
اگر قند کنترل نشود، استرس بیشتری ایجاد می شود و خود استرس قند را تشدید می کند. به این ترتیب چرخه معیوبی شکل می گیرد. عالوه بر این در ۶ پایه درمان دیابت که 

بسیاری از مردم فکر می کنند دارو اولین پایه درمان است، درمان با آموزش شروع می شود و بعد کنترل روزانه است؛ یعنی قند و فشارخون باید به طور روزانه بررسی شود.«


