
رعايت  محققان،  اخير  تحقيقات  براساس 
نكته اى  مهم ترين  دست ها  بهداشت  كامل 
است كه از ابتال به عفونت هاى بيمارستانى 

پيشگيرى مى كند. 
اين نوع عفونت ها مى تواند منجر به بيمارى 
يا حتى مرگ بيماران مستعد بيمارى شود 
را  بهداشتى  سيستم  درمانى  هزينه هاى  و 
افزايش دهد. با اين وجود، در محيط هاى 
درمانى تعداد كاركنانى كه دستان خود را 

مى شويند بسيار كم است. 
محققانى از كالج سلطنتى لندن و دانشگاه 
ميامى در يك مطالعه سعى كردند با بهره 

گرفتن از علوم رفتارى ميزان شستن دست ها 
را در يك بيمارستان افزايش دهند. پروفسور 
لوى، يكى از محققان مى گويد: «گزارش هاى 
زيادى به دست ما مى رسد مبنى بر اينكه 
تنها 15 درصد از كاركنان و مراجعه كنندگان 
به بخش مراقبت هاى ويژه، دستان خود را 
مى شويند. ما سعى كرديم با استفاده از علم 
روان شناسى، با نشان دادن بعضى عالئم از 
قبيل تصوير، رايحه يا كلمات، رفتار افراد 

را به طور ناخودآگاه تغيير دهيم.»
به اين منظور، در بخش مراقبت هاى ويژه 
بيماران  اتاق  ورودى  در  كنار  جراحى 

ضدعفونى كننده  مايع  حاوى  ظروفى 
دست ها تعبيه شد. سپس محققان كاركنان 
و مالقات كنندگان را تحت نظر گرفتند كه 
آيا هنگام ورود به اتاق بيمار، دستان خود 

را تميز مى كنند يا نه. از 120 مالقات كننده 
تنها 18 نفر دستان خود را تميز كردند (15 
كم توجه تر  مردان  افراد  اين  بين  درصد). 
گذاشتن  با  محققان  سپس  بودند.  زنان  از 
عالئمى مانند تصوير يك مرد كه با عصبانيت 
خيره نگاه مى كرد و پخش رايحه مركبات 
متوجه شدند اين آمار به ميزان 50 درصد 

افزايش يافت. 
محققان مى گويند تصوير يك مرد عصبانى، 
بيننده  براى  را  تهديد  و  خشم  از  ذهنيتى 
تداعى مى كند و بوى مركبات نيز افراد را 

ناخودآگاه وادار به شستن دست ها مى كند!

نقشه سالمت

مديركل بهزيستى 
استان اردبيل: «بيشترين 

ميزان ميانگين زندگى 
مشترك با 2,61 

درصد در شمال اردبيل 
و كمترين ميزان با 

1,4 درصد در مناطق 
روستايى خلخال به ثبت 

رسيده است.» 

مديرعامل آتش نشانى 
شهر ياسوج: «طى 9 ماه اول 
سال جارى 359 آتش سوزى 
در شهر ياسوج و حومه رخ 

داده است.»

medscape  .تصويرى خارق العاده از مغز انسان در نماى نزديك

كشف جسد موميايى 200 ساله يك راهب بودايى در حالت نشسته، ذهن باستان شناسان 
و محققان را به خود مشغول كرده است. گفته مى شود جسد اين راهب با پوششى
Reuters  .از پوسته گاو موميايى شده است

دوربين سالمت

تشديد درد مفاصل 
با داروى ضدديابت

سازمان غذا و داروى آمريكا با 
انتشار بيانيه اى اعالم كرد برخى 
از داروهاى ديابت باعث تشديد 
درد مفاصل مى شوند. اين داروها 
كه مهاركننده دى پپتيل پپتيداز4 
درد  سبب  هستند،   (4-DPP)
شديد مفاصل مى شوند. هنوز 
علت دقيق اين ارتباط مشخص 
نيست. اين داروها قادر به كنترل 
قندخون با فعال كردن برخى 
هستند. بدن  در  هورمون ها 
كارشناسان به پزشكان هشدار 
داده اند كه بايد عوارض جانبى 
داروها را درنظر داشته باشند 
شديد،  عارضه  صورت  در  و 
از داروهاى جايگزين استفاده 
كنند. معموال درد مفاصل حاصل 
از مصرف اين داروها يك ماه طول 
مى كشد و پس از آن به مرور 
كمتر مى شود يا به  طور كلى 
حال  اين  با  مى رود.  بين  از 
بايد در تجويز آنها دقت شود. 
كارشناسان همچنين به بيماران 
محض  به  مى كنند  توصيه 
اين  جانبى  عوارض  مشاهده 
دارو و داروهاى ديگر به پزشك 

متخصص مراجعه كنند.

تازه ها

■ پزشكى  دانشى  هميشه  در  تغيير  است. 
 در  ارايه  مطالب  «سالمت»  تالش  زيادى  
در  جهت  كامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهاى  روز  پزشكى  دنيا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دليل 
 اينكه  در  علوم  پزشكى  وجود  تغييرات 
 همواره  متصور  است ، «سالمت»  مطالب 
خطا   عارى  از   را   كامل  و   ارايه  شده  
نمى داند. ارجح  آن است  كه  كاربران،  اين 
اطالعات  را  قبل  از  به  كارگيرى  با  رجوع 

 به  پزشكان  نيز  تاييد  نمايند. 
■ مسووليت  محتواى  آگهى ها بر عهده 

شركت هاى سفارش دهنده  است. 
■ كليه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  كتبى  اجازه  كسب  به  منوط 

است.

كرد  اعالم  آمريكا  داروى  و  غذا  سازمان 
وسيله اى  كه   (XStat)ايكس استت

با نوآورى هاى نسبتا نوظهور 
زخم هاى  مى تواند  و  است 

مورد  ببندد،  را  حيات  تهديدكننده 
تاييد اين سازمان است. 

در طول 1/5 سال گذشته، اين وسيله براى 
استفاده در جبهه جنگ تاييد شده بود، اما 
تاييديه جديد براى استفاده از اين دستگاه 
به  وسيله عموم است. كمپانى ريومدكس كه 
توليدكننده اين ابزار جديد است، آن را براى 
زخم هاى كوچك مانند برش ها يا خراش ها 
توليد نكرده، بلكه براى زخم هاى عميق تر 
مانند زخم گلوله يا چاقو روانه بازار كرده 
است.ايكس استت قادر است جريان خون 

بند آورد.را ظرف 20 ثانيه 
ايكس استت با وارد كردن 92 اسفنج ريز به 
داخل زخم باز عمل مى كند. اين اسفنج ها 
درون زخم باز مى شوند و به طور موثرى 
جريان خون را بلوك و يك فشار طبيعى براى 
بستن زخم باز ايجاد مى كنند. اين اسفنج ها 
از پالپ چوب ساخته شده اند و در بدن حل 
شده اند.  پوشيده  كيتوزان  با  و  نمى شوند 
كيتوزان ماده اى است كه در برابر عفونت هاى 

باكتريايى مقاومت كرده و تشكيل لخته 
را در خون تحريك مى كند.

هر تزريقى از اين اسفنج ها 
از  كمى  مقدار  در  مى تواند 
كه  به طورى  بخورد،  خيس  خون 
3 بار تزريق براى يك بيمار كافى است. 
ايكس استت  فقط براى استفاده تا 4ساعت 
كافى است و هر اسفنج مانند يك ماركر 
در تصاوير راديوگرافى ساده نمايش داده 
مى شود. زمانى كه بيمار براى جراحى يا 
مى شود،  آماده  پزشكى  مراقبت هاى  ديگر 
محل هر اسفنج در تصاوير مشخص و به 
جديد  بيانيه  در  مى شود.  درآورده  راحتى 
از  استفاده  آمريكا،  داروى  و  غذا  سازمان 
اين وسيله براى بيمارانى انديكاسيون دارد 

كه تورنيكه نمى تواند جريان خون آنها را 
متوقف كند، مانند خونريزى از كشاله ران 
يا زير بغل. عالوه بر اين، وسيله مذكور در 
قسمت هاى خاصى از قفسه سينه، شكم، لگن 
يا بافت هاى باالى استخوان ترقوه نيز اجازه 

استفاده ندارد.
كه  آنجا  از  مى گويد،  دارو  و  غذا  سازمان 
هر فرد تروما ديده اى نمى تواند به سرعت 
يك  داشتن  شود،  رسانده  بيمارستان  به 
ايكس استت در دست مى تواند تفاوت ميان 
مرگ و زندگى را رقم بزند. هر چند اين 
سازمان ايكس استت را براى استفاده عموم 
تاييد كرده، هنوز جدول زمانى براى اينكه 
چه زمانى اين دستگاه در دسترس كاركنان 

اورژانس قرار مى گيرد، منتشر نشده است.

معرفى روش جديدى براى كاهش عفونت هاى بيمارستانى

معرفى روش جديدى براى بندآوردن خون در20 ثانيه
براى بچه هاى شين آباد و همه بچه هاى سرزمينم سالمتى آرزو مى كنم و اميدوارم 
هيچ وقت در آتش سهل انگارى ما نسوزند. كسى روى اين هديه نمى تواند قيمت 
بگذارد. پس آن را به عنوان نمادى از مظلوميت و احساسات پاك بچه هاى شين آباد 

به موزه اى خواهم سپرد.
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