
نقشه سالمت

مدیرعامل سازمان 
قطار شهری کرج از 

پذیرفته نشدن مصوبه 
شورای شهرکرج برای 
تامین مالی پروژه قطار 

شهری این کالنشهر 
خبر داد.

معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند: 

»روند بیماری دیابت در 
خراسان جنوبی همانند 

سایر مناطق کشور روند 
افزایشی دارد.«

همدلی و همراهی با زائرین اربعین در مرز شلمچه
 ایرنا

راهپیمایی خشن در فرانسه برای محافظت از آب و هوا در برابر تغییرات اقلیمی
european 

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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نخ دندانی که مجبورتان 
می کند بکشیدش!

باید  می دانیم  ما  از  بسیاری 
خیلی  اما  بکشیم،  دندان  نخ 
از ما فراموش می کنیم و انگار 
روش هایی هم که پیش ازاین 
این  به  ما  دادن  عادت  برای 
کار وجود داشتند چندان موثر 
نخ  یک  فالس تایم،  نبوده اند. 
با  که  است  هوشمند  دندان 
ظرافت زیادی طراحی شده تا 
شخص را به نخ دندان  کشیدن 
می توانید  شما  بدهد.  عادت 
با  به سادگی  را  وسیله  این 
میکروساکشن  چسب های 
روی  قابل شستشو  و  بادوام 
آینه یا دیوار دستشویی خود 

بچسبانید.
زمانی که دکمه روی فالس تایم 
را فشار می دهید،به مقدار کافی 
نخ دندان از آن بیرون می آید. 
سازنده  گروه  تحقیقات 
می دهد  نشان  دستگاه  این 
افراد  که  مشکلی  بزرگ ترین 
هنگام نخ دندان  کشیدن با آن 
روبرو می شوند، این است که 
را جدا  آن  از  نامناسبی  طول 
می کنند و نمی توانند به راحتی 
اما  نگه دارند،  در دست خود 
با استفاده از فالس تایم، شما 
دیگر نگران کوتاه یا بلند بودن 

نخ دندان خود نیستید.
فالس تایم  بعدی  مرحله  در 
با یک نور آبی که در جهت 
حرکت  ساعت  عقربه های 
می کند، به شما یک  زمان 90 
ثانیه ای می دهد که نخ دندان 

بکشید.
به وجود آوردن عادت، 3 کلید 
دارد؛ یادآوری، تکرار و پاداش 
و فالس تایم در طراحی خود از 
همه این اصول بهره برده است. 
بعدازاینکه نخ دندان  می کشید، 
روی فالس تایم یک لبخند آبی 
روشن می شود و اگر هر روز 
این کار را انجام ندهید، تصویر 
یک اخم نارنجی یا المپ هایی 
روی آن روشن می شود که به 
شما یادآوری می کند وقت نخ 

دندان کشیدن است.

اتهام مکمل های غذایی
در آمریکا

آمریکا  داروی  و  سازمان غذا 
مراکز  سایر  با  همکاری  در 
 دولتی این کشور، نتایج بررسی 
یک ساله روی مکمل های غذایی 
که به دنبال مصرفشان احتمال 
بروز عوارض مطرح شده بود 
آن،  طبق  کرده اند.  اعالم  را 
اقدام قانونی علیه 117 تولید یا 
توزیع کننده مکمل های غذایی 
و نیز محصوالتی که به  اشتباه 
گرفته  نظر  در  غذایی  مکمل 
شده اند، انجام خواهد شد. در 
  USPlabs میان متهمان، شرکت
مکمل های  که  می شود  دیده 
الغری و محصوالت ورزشی 
آن به طور گسترده مورد استفاده 
قرار گرفته اند. شرکت تگزاسی 
USPlabs و چند شرکت مشابه 
مکمل های  فروش  به دلیل 
جریمه  و  محکوم  مذکور، 
اعالم  قبال    USPlabs.شده اند
اولیه مجوزدار  بود مواد  کرده 
حاوی عصاره طبیعی گیاهان را 
از چین وارد کرده، در حالی که 
توسط یک شرکت چینی به طور 

صناعی تولید شده بودند.

فناوری

خبر

می کند،  پیشنهاد  مطالعه جدید  یک  نتایج 
از  استفاده  افسردگی،  به  مبتال  افراد  برای 
درمان با نور روشن، به تنهایی یا در ترکیب 
با تجویز یک داروی ضدافسردگی، می تواند 
به درمان این وضعیت کمک کند. در این 
مطالعه 8 هفته ای که روی 122 بیمار مبتال به 
افسردگی ماژور انجام شد، محققان دریافتند 
بیماران درمان شده با یک باکس نور روشن 
به تنهایی یا همراه با داروی ضدافسردگی، 

بهبود بیشتری پیدا می کنند.
 این نتیجه در مقایسه با افرادی به دست 
افرادی  شدند.  درمان  دارونما  با  که  آمده 
شدند  درمان  ضدافسردگی  داروی  با  که 
)بدون نوردرمانی(، هیچ پیشرفتی را نسبت 
ندادند.  نشان  دارونما  دریافت کنندگان  به 
البته این موضوع، مساله عجیبی نیست که 

داروهای ضدافسردگی یا هر درمانی برای 
افسردگی، از نظر آماری برتری بر دارونما 

نداشته باشد.
 از سوی دیگر، این موضوع هم شناخته شده که 
افراد مبتال به افسردگی که در کارآزمایی های 
بالینی شرکت می کنند، حتی به دارونما هم 
پاسخ درمانی می دهند. این احتمال وجود 
دارد که تماس با تیم درمانی و ویزیت های 
منظم که همگی قسمتی از هر کارآزمایی 
تحقیقاتی را تشکیل می دهند، مسئول پاسخ 

درمانی به دارونما باشد.
در نتیجه این حقیقت که در این مطالعه، 
نوردرمانی بهتر از دارونما یا حتی فلوکستین، 
برای درمان بیماران مبتال به افسردگی بوده، 
واقعا نشان نمی دهد این اثر بزرگ بوده است.
در طول 8 هفته مطالعه، بیماران به 4 گروه 

تقریبا مساوی تقسیم شدند؛ گروه اول، باکس 
نور فلورسنت دریافت کردند و به آنها گفته 
در  خواب  از  شدن  بیدار  محض  به  شد، 
روشن  را  آن  ساعت  نیم  مدت  به  صبح، 
کنند. همچنین به آنها فلوکستین داده شد. 
گروه دوم، تحت نوردرمانی قرار گرفتند، 
اما به جای فلوکستین، دارونما گرفتند. به 
گروه سوم، داروی ضدافسردگی و وسیله 
دارونما، به جای باکس نور، داده شد. به 

آنها گفته شد، این وسیله، یک ژنراتور یونی 
است. در واقعیت، ژنراتور غیرفعال بود و 
یونی ایجاد نمی کرد، اما زمان روشن شدن، 
صدایی تولید می کرد. به گروه چهارم هم 
داروی دارونما و درمان دارونما داده شد. 
محققان در طول این مطالعه دریافتند 76 
درصد افرادی که هم وسیله واقعی و هم 
داروی واقعی دریافت کرده بودند، با بهبود 50 
درصدی و بیشتر در عالئم خود روبرو شدند. 
این میزان بهبود فقط در 50 درصد بیمارانی 
دیده شد که نوردرمانی و داروی دارونما 
بودند. همچنین 33 درصد  کرده  دریافت 
افراد دریافت کننده باکس نور و دارونما و 
29 درصد افرادی که داروی ضدافسردگی 
به  بودند،  و وسیله دارونما دریافت کرده 

این میزان بهبود دست یافتند.

امروزه اپلیکیشن های سالمت زیادی دانلود 
قرار  تلفن های هوشمند  و روی  می شوند 
استفاده  آنها  از  واقعا چقدر  اما  می گیرند، 
به  که  جدید  مطالعه  یک  نتایج  می شود؟ 
وسیله محققان آمریکایی انجام شده، حاکی 
از آن است با گذشت زمان، استفاده از این 
اپلیکیشن ها کاهش می یابد. این مطالعه که 
 Journal of Medical Internet Research در
منتشر شده، پیشنهاد می کند، استفاده از این 
اپلیکیشن های سالمت نوعی فرصت است که 
در اختیار ما قرار گرفته تا سطح سالمت افراد 
ارتقا یابد، خصوصا در گروه هایی که دسترسی 
به خدمات سالمت برایشان محدود است، اما 
تحقیقات بیشتری الزم است انجام گیرد تا 
مشخص شود چگونه می توان اثربخشی آنها را 
تقویت کرد. محققان معتقدند، اپلیکیشن های 

تلفن های هوشمند پتانسیل های فراوانی برای 
کمک به اصالح رفتارهای سالمت در زندگی 
افراد دارند که ممکن است رسیدن به آنها از 
روش های دیگر مشکل تر باشد، خصوصا 
برای اقلیتی از افراد که درآمد کمی دارند 
و از مشکالت جدی سالمت رنج می برند. 
برای ارزیابی اینکه اپلیکیشن های سالمت 
چگونه  و  هستند  چطور  رایج  دانلودشده 
استفاده می شوند، محققان تحقیقاتی را روی 
افراد از سراسر آمریکا انجام دادند و از آنها 
سوال   36 به  آنالین  به طور  شد،  خواسته 
در مورد استفاده از این اپلیکیشن ، وضعیت 
سالمت و اطالعات شخصی خود پاسخ دهند. 
این افراد باالی 18 سال و به طور متوسط 
40 سال داشتند. عالوه بر این، میزان درآمد 
ساالنه آنها کمتر از 50 هزار دالر بود. در 

مجموع، 1604 فرد استفاده کننده از تلفن های 
هوشمند در این مطالعه بررسی شدند که 58 
درصد از آنها، یکی از 40 هزار اپلیکیشن 

موجود  سالمت 
کرده  دانلود  را 
درصد  بودند. 42 
هم  افراد  این  از 

یا  اپلیکیشن   5
بیشتر را دانلود 
کرده بودند. از 
میان افرادی که 

اپلیکیشن های  از 
استفاده  سالمت 

درصد   65 بودند،  کرده 
بهبود  با  شدند  مدعی 

مواجه  خود  سالمت  وضعیت 

شده اند و بیش از نیمی از آنها نیز معتقد به 
اثربخشی و دقت این اپلیکیشن ها بودند. از 
سوی دیگر، 46 درصد از پاسخ دهندگان، 
یک اپلیکیشن دانلود کرده بودند اما از آن 
استفاده نمی کردند. موانعی مانند نگرانی 
به  آنها، بی عالقه شدن  در مورد هزینه 
آنها در طول زمان و مسائل امنیتی نیز 
در استفاده نکردن از اپلیکیشن ها موثر 
بودند. بیشترین اپلیکیشن سالمت که 
دانلود و استفاده شده بود، مرتبط با فیتنس 
شخصی و تغذیه بوده است. با توجه به 
تمامی این مسائل، به نظر می رسد باید 
افراد را تشویق کرد تا در استفاده از 
اپلیکیشن های سالمت ثابت قدم تر 
باشند و بدانند در نهایت می توانند 

از مزایای آنها بهره مند شوند.

درازمدت  در  نشود  درمان  دیابت  وقتی 
جریان قند در خون می تواند باعث التهاب 
کاهش  با  مرور  به  و  شود  خونی  عروق 
مخصوصا  اکسیژن رسانی  و  خون  جریان 
به اعصاب و ارگان های کوچک فرد دچار 
مشکل خواهدشد.  در ناحیه پا و زانو کاهش 
حساسیت  می تواند  اکسیژن  و  خونرسانی 
عصبی را کاهش دهد.  در نتیجه فرد حس 
درد خود را به مرور از دست می دهد و در 
صورتی که زخم یا عفونتی بروز کند متوجه 
آن نخواهد شد. در این شرایط احتمال بروز 
قانقاریا وجود دارد و در صورتی که خون  
مجددا در این نواحی به جریان درنیاید ناچار 

عضو باید قطع شود. آمار موسسه مراقبت از 
سالمت )INVS( در فرانسه نشان می دهد در 
سال 2013، 7 هزار و 749 فرد مبتال به دیابت 
مجبور به قطع عضو اندام های تحتانی شده اند. 
این رقم در افراد غیردیابتیک 7 برابر کمتر 

است. ساالنه 20 هزار نفر نیز در این کشور به 
دلیل زخم پای دیابتیک در بیمارستان ها بستری 
می شوند که این رقم 5 برابر بستری شدگان 

غیردیابتیک به این دلیل است.
در سال 2013، 52 درصد قطع عضوها مربوط 
به شست پا، 19 درصد مربوط به ساق، 17 
درصد ران و و 12 درصد لگن بوده است. 
بیشتر افرادی که دچار قطع عضو می شوند، 
مردان هستند که به طور میانگین 71 سال 
سن دارند. از هر 5 بیمار دیابتیک در نهایت 
به  می شوند.  عضو  قطع  به  مجبور  نفر   1
گزارش موسسه مراقبت از سالمت فرانسه، 
بین سال های 2010 تا 2013 آمار مربوط به 

بستری شدن ناشی از زخم پای دیابتیک 20 
درصد افزایش یافته اما میزان قطع عضو طی 
سال های اخیر ثابت مانده است. میزان قطع 
عضو در گویان و جزیره گوادلوپ بسیار 
باالست و پس از آن ماریتنیک، الیونسیون، 
نرماندی جنوب و پاس و کاالس قرار دارند.
بر اساس بولتن جمعیت شناسی هفتگی سال 
2013، تعداد افراد دیابتیکی که به دلیل سکته 
قلبی بستری می شوند 2/5 برابر و تعداد افراد 
دلیل سکته مغزی بستری  به  دیابتیکی که 
می شوند 1/6 برابر افراد غیردیابتیک است. 
میزان نارسایی کلیوی در این بیماران نیز 9 

برابر افراد سالم است.

نتایج یک تحقیق درباره درمان های مختلف افسردگی

نتایج یک تحقیق درباره اپلیکیشن های سالمت 

نتایج یک تحقیق درباره عوارض دیابت در فرانسه

افراد  از  یکی  استخدام  با  گوگل  شرکت 
برجسته در زمینه سالمت روانی، قصد دارد 
به ساخت ردیاب های حسی ویژه ای دست 
بزند که به جای شرایط جسمانی مرسوم برای 
این دستگاه ها به بررسی و ردیابی وضعیت 
سالمت روانی فرد می پردازد.شرکت آلفابت 
یکی از شرکت های تحقیقاتی و پژوهشی 
بسیار مشهور و در حقیقت متعلق به شرکت 
بزرگ گوگل است. این شرکت به تازگی 
ملی  موسسه  رئیس سابق  اینسل،  توماس 
را  آمریکا  متحده  ایاالت  روان  بهداشت 
خدمت  به  کاری  مهم  مهره  یک  به عنوان 
گرفته است. گوگل قصد ساخت نوعی از 

حسگرهای پوشیدنی را دارد که می توانند 
به اندازه گیری خلق و خو، ادراک و اضطراب 
بپردازند. این دستگاه حتی می تواند حرکات 
هنگام خواب را که نشانه ای از مشکالت 
روانی است، نیز اندازه گیری کند. اینسل به 

تازگی بیان کرده از جزییات شغل جدید 
خود در شرکت آلفابت آگاه نیست، اما بنا 
بر احتماالت، وظیفه او استفاده از ابزارهای 
برای تحقیق در  داده کاوی شرکت گوگل 
زمینه سالمت روان افراد ساکن آمریکاست 
زیرا از نظر متخصصان، بحران های روانی 
در جامعه آمریکا روز به روز در حال افزایش 
است. اینسل دراین باره می گوید: »افراد نیاز 
دارند به آنها توجه شود و از آنجایی که 
پس  نمی کنند  دریافت  را  پشتیبانی ها  این 
بحران های  آمار  داشت  انتظار  نمی توان 
روانی بین آنها نیز کاهش پیدا کند. این در 
برای  ما  اهمیتی که  میزان  حالی است که 

بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های قلبی، 
دیابت و... قائل هستیم، بسیار زیاد است.« 
مشکالت  با  ایده  این  کردن  عملیاتی  اما 
زیادی همراه است. ردیاب های تناسب اندام 
برای اندازه گیری میزان فعالیت های بدنی و 
ضربان قلب طراحی شده اند. این در حالی 
است که ردیاب خلق و خوی مورد نظر 
اینسل سعی در برقراری ارتباط میان حاالت 
فیزیکی افراد و حاالت روانی آنها دارد اما 
یکی از معایب مطرح شده در اینجا این است 
که تجربه استرس در افراد مختلف یکسان 
نیست. با این حال، دانشمندان از تالش برای 

ساخت این دستگاه دست نخواهند کشید.

گوگل لباس  اضطراب سنج می سازد

باوجود تالش برخی وکال و کارخانه داران 
برای ایجاد محیطی سالمت و ایمن برای 
کارکنانشان، مطالعه های جدید نشان می دهند 
برخی  در  مثانه  سرطان  به  ابتال  خطر  که 
است.  افزایش  درحال  همچنان  مشاغل 
به  ابتال  خطر  جدید،  تحقیقات  براساس 
سرطان مثانه در 42 طبقه از 61 طبقه شغلی 
مورد بررسی و نیز خطر مرگ بر اثر این 
سرطان در 16 طبقه از 40 طبقه شغلی در 

حال افزایش است.
تحقیقی که نتایج آن در نشریه انکولوژی 

انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده، می گوید، 
بیشترین خطر بدخیمی مربوط به افرادی 
نام  به  است که در معرض مواد سرطانزا 
»آمین های آروماتیک« قرار دارند. معموال 
تماس با این مواد وقتی اتفاق می افتد که 
افراد با موادی مانند توتون، رنگ، الستیک، 
چاپگرها، چرم و فرآورده های مراقبت مو 
کار می کنند. گذشته از آن تماس با فلزات 
سنگین، گازوئیل و محصوالت سوختنی، 
اثر سرطان مثانه را  بر  ابتال و مرگ  خطر 

افزایش می دهد.
به نظر می رسد جنسیت نیز از عوامل موثر در 
افزایش خطر ابتالست، چرا که افزایش شیوع 

سرطان مثانه بین زنان بیش از مردان گزارش 
شده است. دالیلی برای این امر گفته شده، 
از جمله آنکه آزمایش های غربالگری موارد 
بیشتری از مبتالیان را بین مردان شناسایی 
کرده اند یا اینکه حضور زنان در محیط های 
کاری بیشتر شده است یا مواد سرطان زا در 
اکثر کارکنان آن زن  محیط های کاری که 

هستند وارد شده اند.
کارشناسان عقیده دارند برای کاهش موارد 
سرطان مثانه بین کارگران باید به مشاغلی 

توجه کرد که امکان ابتال در آنها بیشتر است.

نتایج یک تحقیق درباره رابطه شغل و سرطان مثانه

قحطی بزرگ اوکراین، یک قحطی مصنوعی در جمهوری شوروی اکراین 
واقع در اوکراین کنونی در سال های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ توسط دولت اتحاد 
جماهیر شوروی به دستور ژوزف استالین ایجاد شد و منجر به مرگ ۲ 
تا ۱۰ میلیون نفر شد. هر سال مراسم یادبودی برای قربانیان این قحطی 
)هولودومور( در شهر کیف اوکراین در مقابل بنای یادبودی که برای 

این قربانیان ساخته شده، برگزار می شود.
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