
نقشه سالمت

فرماندار کرج: 
»کیفیت آب رودخانه 

کرج مناسب است.«

رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات خراسان 

رضوی: »30 درصد جرائم 
رایج در فضای مجازی، 

اخالقی هستند.«

یک بیمارستان در نیویورک اعالم کرد یک آتشنشان داوطلب که در جریان 
آتش سوزی در سال 2001 به  شدت سوخته بود، گسترده ترین پیوند صورت تا 
به  حال را که پوست سر و بیشتر گردن او را هم دربرمی گرفت، دریافت کرده 
است. این جراحی در ماه اوت در مرکز پزشکی النگون دانشگاه نیویورک 
پاتریک هاردیسون، هنوز تحت  نام  به  بیمار 41 ساله  این  انجام شده است. 
فیزیوتراپی در بیمارستان است، اما برنامه ریزی برای بازگشت او به خانه اش 
در شهر سناتوبیا در ایالت می سی سی پی در حال انجام است. دکتر امیر ُدرافشار، 
یکی از روسای برنامه پیوند صورت در دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز 
گفت: »این موفقیتی تاریخی است. این نوع گزینه درمانی به طور بالقوه به 
انقالبی در مراقبت از بیماران دچار جراحات ناشی از سوختگی شدید صورت 
خواهد انجامید.« این جراحی در 14 اوت انجام شد و 26 ساعت طول کشید.
 رویترز

تلفن همراه که قرار بود آدم ها را به هم نزدیک تر کند، آنها را از همدیگر 
دورتر کرده است.

عکس 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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تاثیر رکود اقتصادی 
بر سالمت نوزادان

نتایج بررسی ها نشان می دهد 
مشکل های اقتصادی به اندازه 
مصرف  و  دخانیات  استعمال 
به  بارداری  دوران  در  الکل 
وارد  آسیب  نوزاد  سالمت 
با  که  مطالعه  این  در  می کند. 
پیامد  شدن  مشخص  هدف 
فشارهای مالی در کشورهایی 
با اقتصاد پیشرفته بر سالمت 
نوزادان انجام گرفت، آشکار شد 
تاثیر سوءمشکل های اقتصادی 
به  می تواند  نوزاد  سالمت  بر 
اندازه استعمال مواد دخانی و 
مادر در  الکل توسط  مصرف 
این  در  باشد.  بارداری  دوران 
بررسی، وضعیت نوزادانی که 
در زمان سقوط ناگهانی اقتصاد 
ایسلند در سال 2008 به دنیا 
آمده بودند، مورد مطالعه قرار 
مشاهده  متخصصان  گرفت. 
طول  در  که  نوزادانی  کردند، 
این بحران در 3 ماه اول دوران 
جنینی بودند، هنگام تولد نسبت 
به میانگین معمول 120 گرم وزن 
همچنین  داشتند.  پایین تری 
احتمال اینکه هنگام تولد وزن 
آنها کمتر از حد متوسط باشد، 

3/5 درصد بیشتر است.

پژوهش

طرح سالمت

هفته گذشته وزیر ورزش و جوانان نیز در 
بیمارستان بستری شد. گفته می شود مشکل 
بیمارستان  از  به زودی  و  نیست  جدی  او 
افرادی  چهارشنبه  روز  می شود.  مرخص 
که در راهروهای  ساختمان وزارت ورزش 
محمود گودرزی را می دیدند، متوجه می شدند 
او مشکلی دارد. از همان روز می گفتند وزیر 
درد های شکمی دارد اما به نظر نمی رسید کار او 
به بیمارستان کشیده شود. عصر جمعه دردها به 
حدی زیاد شد که او را مجبور کرد به بیمارستان 
برود.  محمود گودرزی به اورژانس بیمارستان 
سینا منتقل شد. درد شدید در شکم و مشکل 
شدید گوارشی مسووالن بیمارستان را مجبور 
کرد وزیر را بستری کنند. خبرگزاری ها هم 
خبر دادند حال محمود گودرزی وخیم است 

و درد توان راه رفتن را از وزیر گرفته است. 
تصورات این بود مشکل گودرزی آپاندیسیت 
است اما پزشکان این احتمال را رد کردند. 
پزشکان برای اینکه دلیل این دردها مشخص 
شود، از او آزمایش گرفتند و برای عکسبرداری 
و سونوگرافی آماده اش کردند. دکتر حسین 
کرمان پور، رئیس اورژانس بیمارستان سینا 

گفت: »مشکل وزیر ورزش حاد نیست. او 
دردهای شکمی معمولی داشت. برای اینکه 
وضعیتش مشخص شود، در بخش بستری 
شد. قرار بود از او آزمایش بگیرند تا دلیل 
درد مشخص شود. به نظر نمی رسد مشکل 
جدی ای داشته باشد. او را به بخش VIP بردند 

و من از وضعیت او خبری ندارم.« 
اما اگر مشکل جدی نیست، چرا در بیمارستان 
بستری شده است؟ دکتر کرمان پور می گوید 
فقط به دلیل اینکه بیمار وزیر بوده و جایگاه 
حساسی داشته، پزشکان او را بستری کرده اند. 
در  که  ورزش  وزارت  کارمندان  از  یکی 
بیمارستان حضور داشت، درباره وضعیت وزیر 
توضیحاتی داد: »تا ظهر منتظر نتایج آزمایش ها 
بودیم. پزشکان گفتند مشکل جدی نیست. 

احتمال دادند مسمومیت غذایی بوده که عفونت 
ایجاد کرده است.«  خبر بستری شدن وزیر 
ورزش، دولتی ها را نیز نگران کرد. از مسووالن 
وزارت ورزش و جوانان گرفته تا چهره های 
دولتی به عیادت گودرزی رفتند. دکتر حسن 
هاشمی،  وزیر بهداشت و درمان، یکی از اولین 
مالقات کنندگان گودرزی بود. طاهره قیومی، 
رئیس مرکز اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
معاونان وزیر ورزش و جوانان و مازیار ناظمی، 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
مدیران عامل  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
از وزیر  استقالل  باشگاه های پرسپولیس و 
پرویز  کردند.  عیادت  جوانان  و  ورزش 
اسماعیلی، معاون ارتباطات ریاست جمهوری 

هم تلفنی جویای حال وزیر شد.

بیش از 200 چهره سرشناس بریتانیایی امضای 
خود را پای نامه سرگشاده ای گذاشتند که از 
دولت می خواهد به سالمت روان به همان 
این  دهد.  اهمیت  جسمی  سالمت  اندازه 
نامه با عنوان »برابری در سالمت روان«، از 
دولت می خواهد سطح بودجه برای سالمت 
روانی را باال ببرد. امضاکنندگان این نامه شامل 
هنرپیشه ها، موسیقیدان ها و شخصیت های 
تلویزیونی هستند. نامه درباره 10 موضوع 
اصلی درباره سالمت روان به بحث پرداخته 
است؛ از جمله زمان انتظار طوالنی و مراقبت 
ناکافی از بیماران جوان. براساس این نامه، 

افراد مبتال به بیماری های روانی به طور متوسط 
20سال کمتر از مردم عادی زندگی می کنند. 
نامه در ضمن، استفاده بیش از حد متعارف 
به جای تخت های  را  پلیس  از واحدهای 
بیمارستانی برای کنترل بیماران روانی محکوم 
کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: 
»ما اعتقاد داریم و از وزرای بهداشت هم 
می خواهیم قبول کنند که سالمت روانی نیازمند 
سرمایه گذاری های بیشتر است. ما سخت بر 
این باوریم که سرمایه گذاری های کالن در 
عرصه سالمت روانی می تواند از طریق بهبود 
وضعیت سالمت شهروندان کشور ما، بار 

موجود بر NHS )نظام سالمت بریتانیا( را 
کاهش دهد و در نهایت باعث صرفه جویی 
مالی شود. بهبود وضعیت مردم به آنها کمک 
می کند سر کار خود باقی بمانند یا بتوانند 

زودتر، سر کار برگردند یا به جوانان کمک 
می کند بتوانند در تحصیل خود موفق شوند. 
ما برآنیم تابوهای موجود و انگ های متعارف 
درباره بیماری های روانی را بشکنیم و به مردم 
کمک کنیم به حمایت ها و درمان مورد نیازشان 
دسترسی داشته باشند.« نورمن لمب، از حزب 
لیبرال دموکرات بریتانیا و از برپاکنندگان این 
کمپین به بی بی سی می گوید: »شواهد فراوانی 
وجود دارد که مداخله به  موقع ما می تواند 
جلوی وضعیت مخرب فعلی را بگیرد اما 
مثل اینکه قرار نیست چنین مداخله ای انجام 

گیرد. ما مشکل ها را انکار می کنیم.«

رئیس اورژانس بیمارستان سینا: مشکل وزیر ورزش حاد نیست

حمایت چهره های سرشناس بریتانیا از کمپین سالمت روان


