
نقشه سالمت

مدیرکل مدیریت 
بحران استان زنجان 

با اشاره به نفوذ موج 
بارش زای اخیر به این 
استان، نسبت به وقوع 

سیالب در برخی مناطق 
هشدار داد.

معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب استان قم: 

»بارندگی های اخیر قم 
به هیچ وجه کمبود سفره های 

زیرزمینی را جبران نمی کند، 
چرا که افت سطح ایستایی آب 
قم از 1 تا 2 متر در سال است.«

خبر تولد نوزادی با دو سر در بنگالدش، هزاران نفر از مردم را مقابل بیمارستان 
کشاند. پدر این نوزاد دختر می گوید: »او 2 سرکامل دارد، با 2 دهان شیر می خورد 
و با 2 بینی نفس می کشد اما خدا را شکر که فرزند و مادر هر دو سالم هستند.«
BBC 

حوادث تروریستی اخیر در کشور فرانسه در آثار بسیاری از هنرمندان، به ویژه 
شاعران و طراحان، به شکل های گوناگون بازتاب داشته است. در این طرح، 
همرنگی لباس سرخ، تن سفید و شلوار تیره آیالن )کودک تازه درگذشته 
سوری( با سه رنگ پرچم کشورهای فرانسه و سوریه، نکته ای است که توجه 

طراح را به خود جلب کرده است.

دوربين سالمت ■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  این 
اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری  با  رجوع 

 به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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حافظه تان ضعیف است؟ 
در طول روز چرت بزنید!

این روزها به نظر می رسد چرت 
زدن دیگر  نشانه تنبلی یا بی هدفی 
نیست و مزایای غیرقابل باوری 
اعضای  سالمت  حفظ  در  
مختلف بدن دارد. کارشناسان 
اختالل  دچار  که  افرادی  به 
اکید  توصیه  هستند،  حافظه 
می کنند در طول روز به مدت 
حداقل 90 دقیقه استراحت کنند. 
این مدت کوتاه می تواند باعث 
تقویت حافظه و توان یادگیری 
مهارت های جدید  در  افراد شود. 
کارشناسان این نتایج را با انجام 
اسکن و ام آرآی از فعالیت بیشتر 
افرادی که  در طول روز  مغز 
استراحت کرده اند و بامطالعه 
قسمت  هیپوکامپ  باالی 
آورده اند.  به  دست  آنها  مغز 
تحقیقات  حاصل  نتایج  این 
پژوهشگران دانشگاه ژنو روی 
داوطلبان و بررسی قدرت به یاد 
آوردن خاطرات کوتاه مدت  و 
بلند مدت آنها و نیز تحلیل قدرت 
یادگیری مهارت های جدید در 2 
گروه داوطلب هنگام استراحت 
در میانه روز و بدون استراحت 

در کل روز است.

تازهها
و  می جنگد  دارد  یک تنه  پیش  سال  از 30 
تنها  هنوز  سال   30 از  بعد  می زند.  حرف 
حرف هایش  به  می شود  که  است  فردی 
پیش  داشت. 30 سال  اطمینان  ایدز  درباره 
زمانی که خیلی ها نمی دانستند ایدز چیست 
و هیچ کنگره داخلی ای در این حوزه برگزار 
نمی شد، در زیرزمین بیمارستان امام خمینی)ره( 
با شجاعت تمام کنار مبتالیان به ایدز ایستاد و 
برای درمانشان تالش کرد. حاال هم هر سمینار 
و کنگره ای باشد، او پای ثابت است. سمینار 
علمی آموزشی ایدز روز شنبه گذشته در دانشگاه 
آزاد واحد علوم پزشکی تهران با حضور هیات 
رئیسه دانشگاه، دانشجویان و جمعی از هنرمندان 
برگزار شد و این سمینار، میزبان مینو محرز، رئیس 
مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه تهران بود. محرز 
در جمع پرشور دانشجویان این دانشگاه صحبت 
کرد، از تاریخچه این بیماری حرف زد و به آنها 
توصیه کرد: »ایدز یک آسیب اجتماعی است و 
کسی که نماد ایدز را به سینه خود نصب می کند، 
باید بداند موظف است تالش کند هموطنان 
و همنوعانش را از ابتال به ایدز نجات دهد.« 
شاید یکی از مهم ترین دالیلی که مینو محرز، 
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران میان دانشجویان حضور یافته بود، ارائه 
اطالعاتی در مورد بیماری ایدز به دانشجویان 
علوم  پزشکی بود اما قطعا اهداف مهم تری 
مانند فرهنگسازی برای پذیرش بیماران مبتال 
به ایدز از سوی پزشکان آینده و هشدار نسبت 
به خطر شیوع سریع این بیماری نیز او را به 
آنجا کشانده بود. محرز طبق معمول با نگرانی 

از گسترده شدن ایدز در ایران هشدار داد: »مگر 
صداوسیما و آموزش وپرورش در مورد مسائل 
جنسی، رابطه جنسی سالم و امن و مهارت های 
موردنیاز برای اینکه فرد به بی بندوباری و اعتیاد 
نه بگوید، به نوجوانان می آموزد؟ رسانه ملی در 
همه کشورها مهم ترین نقش را در جلوگیری از 
شیوع بیماری ایدز دارد، در حالی  که در کشور 
ما قبل از مسابقه فوتبال برای پفک هایی که 
باعث بروز کبد چرب می شود، تبلیغ می کنند 
اما کسی در مورد ایدز حرفی نمی زند.« محرز 
با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بعد از اولین 
اپیدمی ایدز در زندان ها به 3 قوه دستور دادند 
برای جلوگیری از این بیماری همکاری کنند، 
انتقادهایش را این طور ادامه داد: »30 سال است 
که برای جلوگیری از ایدز تالش می کنیم. هنوز 

نتوانسته ایم آموزش وپرورش و صداوسیما را 
قانع کنیم که راجع به این مسائل صحبت کنند 
و به نوجوانان آموزش دهند.« 35  میلیون نفر 
در جهان با بیماری ایدز زندگی می کنند و 
2میلیون و 100 هزار بیمار در هر سال برای 
اولین بار به این بیماری مبتال می شوند. این آمار 
را محرز ارائه داد و افزود: »باید بیماری ایدز و 
مقابله با آن را در اولویت قرارداد اما این بیماری 
هنوز اولویت ما نیست.« دلیل نگرانی این استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران آنجا بیشتر نمایان 
می شود که آمارها می گویند این بیماری برخالف 
کشورهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی که 
رو به کاهش است، در کشورهای آسیایی و 
ایران هر روز افزایش پیدا می کند. از نظر محرز، 
جمعیت جوان ایران و استفاده بیش  از حد از 

مواد روانگردان که زمینه رفتار پرخطر جنسی 
و ابتال به ایدز را بیشتر می کند، از مهم ترین 
چالش های پیش رو است: »بیماری ایدز کمی 
دیرتر از دیگر قاره ها در آسیا شیوع پیدا کرد اما 
پیش بینی ها نشان می دهد در آینده ای نزدیک 
آمار مبتالیان به این بیماری در آسیا به  اندازه 
تعداد کل مبتالیان کنونی در جهان خواهد شد.«
به گفته محرز، 30 هزار فرد مبتال به ایدز در 
ایران شناسایی شده اما آمار تخمینی نشان می دهد 
در حال حاضر تعداد مبتالیان باید حدود 100 
هزار نفر باشد و این یعنی 70 هزار مبتال به 
ایدز در کشورمان وجود دارد که یا خودشان 
از بیماری شان خبر ندارند یا به این دلیل که به 
مبتالیان برچسب زده می شود، هنوز شناسایی 
نشده اند. او توضیحات تکمیلی در این باره داد: 
»از هر 800 نفر ایرانی 1 نفر به ایدز مبتالست. 
از نظر سطح شیوع این بیماری، ایران هم اکنون 
در دومین مرحله قرار دارد و این یعنی بیش از 
5 درصد افرادی که رفتارهای پرخطر دارند، به 
ایدز مبتال هستند و اگر از این مرحله بگذریم، به 
سطحی می رسیم که بیش از 1 درصد کل جمعیت 
کشورمان مبتال به ایدز باشند. ما به  سرعت در 

حال نزدیک شدن به این سطح هستیم.«
محرز از اینکه پیشرفت برنامه های کاهش آسیب، 
به دلیل تغییر نگرش به اعتیاد متوقف  شده، اظهار 
تاسف کرد: »مبتالیان به ایدز گناه نکرده اند. این 
ماییم که گناهکاریم. اگر به تمام مبتالیان امروز 
آموزش داده بودیم، قطعا آنها به این بیماری 
دچار نمی شدند. پس گناهکار کسانی هستند 

که هنوز ایدز را انکار می کنند.«

دکترمینومحرز:سکوتصداوسیمادربارهایدزمرگباراست

طرح سالمت


