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است. اگر سرفه بیش از 2 تا 3 هفته طول بکشد و 
فرد دارای خلط خونی یا خلط همراه با رگه های 
خون باشد باید از لحاظ سل بررسی شود. البته 
بیماری های دیگری هم می توانند با این عالئم 
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فرستادند. روز بعد از آزمایشگاه با من تماس 
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که با مشورت خانم دکتر نیازی به آزمایش مجدد 
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ساالر شهیدان)ع(
اکرم محمدی: چهار ماه از مرگ کارگردان مولف 
اما هنوز سروصداها  ایران می گذرد  سینمای 
درباره علت وچرایی مرگ او تمام نشده. داستان از 
جایی شروع شد که خانواده مرحوم کیارستمی به 
روند درمان پدر اعتراض کردند و از پزشک معالج 
او به دلیل قصور در درمان شکایت کردند. حاال 
حکم صادر شده؛ حکمی که هر دو طرف دعوا 
به آن اعتراض دارند. دکتر احمد میر،  متخصص 
جراحی عمومی، یکی از دوطرف ماجراست؛ 
ماجرایی که حاال با صدور حکم، ابعاد تازه ای پیدا 
کرده. او انتظار چنین حکمی را نداشته و می گوید 
که می خواهد از حقش دفاع کند. آنچه در ادامه 
از گفت وگوی روزنامه  می خوانید، گزیده ای 
»سپید« با دکتر میر، پزشک معالج زنده یاد عباس 

کیارستمی،  است.

* آقای دکتر! شما حکم را دیده اید؟ انتظار داشتید 
چنین حکمی صادر شود؟

بیمارستان جم  به  از راه پست دیروز  حکم را 
فرستاده اند.هنوز به دستم نرسیده.اماامروز خودم 
به نظام پزشکی مراجعه کردم و یک کپی از حکمم 
را گرفتم. مطلقا چنین انتظاری نداشتم که حکم به 
این سنگینی برای مشکالت و قصوری که می گویند 
پیش آمده و من می گویم پیش نیامده، برایم صادر 
کنند.خوشبختانه قانون این اجازه را به من می دهد 
که از حقوق خودم دفاع کنم و به این حکم اعتراضم 
را نشان بدهم.البته این اعتراض به این معنی نیست که 
نظام پزشکی یا کارشناسان کارشان را درست انجام 
نداده باشند.شاید زبان من قاصر بوده و آن طور که 
باید وشاید، مسایلی را که برای پرونده الزم بوده، 
نتوانستم درست توضیح بدهم و شاید با ابهاماتی 
روبرو بودند که چنین حکمی برایم صادر کردند.در 
نتیجه حتما من به این حکم اعتراض می کنم، برای 
اینکه امکان این را داشته باشم که دوباره در برابر 
کارشناسان نظام پزشکی قرار بگیرم و توضیحاتی 
که باید، بدهم. امیدوارم این بار مثمر ثمر باشد و 
همکاران نظام پزشکی هم بیشتر متوجه شوند که 
ما قصوری در درمان آقای کیارستمی نکردیم. آقای 
کیارستمی با اینکه عوارضی برایشان پیش آمد، بعد 
از عمل جراحی، درمان شدند وبه منزل رفتندوبعد  
ازچند وقت به خواست و میل خود وخانواده شان 
به خارج از کشور سفر کردند و به دالیل ناشناخته ای 
در فرانسه فوت کردند. من در درمانی که انجام دادم، 
نه برای خودم، نه برای بیمارستان، نه برای همکاران 
بیمارستانی در بیمارستان جم و حتی بیمارستان آراد 
هرگز کوتاهی وخطا   یا قصوری نمی بینم. درنتیجه 
از حق خودم برای اعتراض و دفاع استفاده می کنم 

تا توضیح بیشتری  برای روشن شدن پرونده بدهم.
* شنیده ایم که قرار بوده پدرتان مرحوم کیارستمی 
را جراحی کنندولی بعد شما جراحی کردید. این 

صحت دارد؟
آقای  ندارد.  صحت  به هیچ وجه  ادعا  این  نه، 
کیارستمی از قبل با من آشنایی کوچکی داشتند و 
مرا می شناختند.من هم ایشان را در حد سالم و علیک 
می شناختم. ایشان بعد از بررسی هایی که کردند، نزد 
من آمدند. اصرار هم داشتند که این عمل تا قبل از 
عید انجام شود. ایشان پدر مرا نمی شناختند.پدر 
من دکتر علی محمد میر 93 ساله است و بیش از 
10 سال است که اصال جراحی نمی کند... البته هر 
جراح، کمک جراح هم دارد.این قانونی است که 
وزارت بهداشت ونظام پزشکی و جامعه جراحان 
گذاشته اند که ما بدون کمک همکار خود جراحی 
و  بزرگ  جراحی های  در  خصوص  به  نکنیم؛ 
سنگین.در نتیجه من خودم ایشان را جراحی کردم 
و دست هیچ همکاری هم ایشان را نسپردم.جراحی 
دوم را هم خودم انجام دادم. ایشان به دلیل دریافت 
که  می کردند  انعقادی خونریزی  داروهای ضد 
آن دارو هم جزو پروتکل بود و باید داده می شد. 
متاسفانه این داروها مثل چاقوی دو لبه هستند. شما 
یک دوز را به یکی می دهیدو هیچ اتفاقی نمی افتد 
و همان دوز را به دیگری می دهید و خونریزی 

کرده  دریافت  را  دارو  این  می کند.ایشان 2دوز 
بودند.ما 48 ساعت صبر کردیم اثر این دارو از بدن 
بیمار برود یا کمرنگ شود. در این دوران به ایشان 
فرآورده های خونی و خون هم زدیم. مدام هم باالی 
سرشان بودیم... وقتی دیدیم خونریزی ادامه دارد، 
تصمیم گرفتیم شکم را باز کنیم. در این جورمواقع، 
ما همیشه با خونریزی مبهمی روبرو می شویم که 
منشا خاص شریان یا وریدی ندارد.در این موارد 
به خاطر استفاده از داروهای غیرانعقادی از همه جا 
خون می آید.ماهمه خون ها را جمع کردیم و از آن به 
بعد خونریزی نکردند.بعد از آن عمل بیشتر از یک 

واحد خون به ایشان نزدیم.
* شما پزشک معالج ایشان بودید ولی در این 
دوران هرگز پاسخ و واکنشی از شما ندیدیم. 

چرا؟
من پیش از پاسخگویی به این پرسش باید یادآور 
بشوم که درگذشت عباس کیارستمی ضایعه جبران 
ناپذیری برای فرهنگ و هنر این مرزو بوم است و 
فقدان چنین فرد و استعدادی برای همه ما تاثربرانگیز 
و دردناک است، بنابراین وظیفه خودم می دانم که به 
همه هنرمندان و هنردوستان و کلیه جامعه هنردوست 
ایران تسلیت بگویم. اما چرا من تا امروز سکوت 
اختیار کردم؟ چون مباحث زیادی در این باره وجود 
داشته و پاسخ به آنها نیاز به کارشناسی علمی دارد. 
هدفم این بود که اجازه بدهم کارشناسان به این موارد 
رسیدگی کنند تا در کمال استقالل بتوانند رأی خود 
را اعالم کنند. به همین دلیل در مقابل تمام حرف ها 
و حتی اهانت ها سکوت کردم تا به نتیجه ای عادالنه 
برسیم. ضمن اینکه برخی اظهارنظرها صرفا برای 
مطرح بودن انجام می شد و بنده نمی خواستم ابزار 
این فرایند باشم. من فکر می کنم پزشک وظیفه دارد 
در هر حال رفتاری نمونه داشته باشد و بیمارانمان نیز 

از ما چنین انتظاری را دارند...
* مرحوم کیارستمی با چه عالیمی به شما مراجعه 

کردند؟
ایشان با کم خونی در بیمارستان دیگری مورد بررسی 
قرار گرفته بودند و نتایج آزمایش ها و کولونوسکوپی 
و پاتولوژی نشان می داد که باید جراحی شوند... 
وقتی به من مراجعه کردند، درباره این مساله با هم 
صحبت کردیم و به توافق رسیدیم تا پس از قطع 
داروهای ضدانعقادی که مصرف می کردند، به 

بیمارستان بیایند و جراحی شوند. 
* بیماری ایشان چه بود؟

من مثل هر پزشک دیگری به سوگندی که خورده ام، 
پایبندم. قانون هم حفظ اسرار پزشکی را مقرر کرده 
است. بیماری جزو اسرار پزشکی است. قبال هم 
از من سوال شد و از پاسخ  سر باز زدم چون آقای 
کیارستمی چنین اجازه ای به من نداده بود تا درباره 
بیماری شان با کسی صحبت کنم. امروز هم بر همین 
موضع اصرار دارم. اگر خانواده ایشان چنین اجازه ای 

به من بدهند، دراین خصوص صحبت 
می کنم؛ وگرنه،  نه.

* ایشان کی و چرا بستری و جراحی 
شدند؟

ایشان در بعدازظهر 17 اسفند جراحی 
شدند و به مشکلی دچار بودند که اگر 
نزدیک  آینده ای  در  نمی شدند،  عمل 
می کرد.  تهدیدشان  زیادی  خطرات 
عملشان هم با موفقیت به انجام رسید و 

به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند. 
* عمل دومشان به چه علت بود؟ در 
کیفرخواست آمده که شما در این عمل 

تاخیر کرده اید.
عمل دوم به علت بروز خونریزی بود. 
ایشان به مدت 2 روز داروی ضدانعقاد 
خون دریافت کرده بود و ما مدت 48 
ساعت فرصت دادیم تا اثر این دارو از بین 
برود. در طول این مدت، من و همکارم دکتر 
ناصری و همه پزشکان مشاور و مسووالن 
ICU بر بالین ایشان حاضر بودیم. خون 
و فراورده های خونی به ایشان تزریق شد 

و در این مدت هرگز افت فشار، کم کاری کلیه یا 
عالیم DIC نداشتیم. بررسی بالینی، سونوگرافی و 
سی تی انجام شد و روز 20 اسفند دوباره عمل شدند. 
خونریزی مهار شد، بدون اینکه منشأ خونریزی یافت 
شود. از آن به بعدنیز با مشکل خونریزی مواجه نشدیم. 
توجه بفرمایید که اقدام جراحی در بیماری که داروی 
ضدانعقاد دریافت کرده، پیش از قطع دارو خطرناک 

است.
* و شما بعد از همین عمل به مسافرت رفتید؟

آقای کیارستمی بعد از عمل دوم، روند بهبودی کامال 
رضایت بخشی داشتند. بعد از عمل فقط یک واحد 
خون تزریق کردیم و دیگر نیازی به تزریق خون نشد. 
هموگلوبین رفته رفته به حد نرمال برگشت و از لحاظ 
کلیوی، قلبی، ریوی و عملکرد روده کامال خوب 
بودند. تغذیه بامایعات شروع شد و هموگلوبین 
11 داشتند. در چنین شرایطی بود که بعد ازظهر 
روز 29 اسفند، 9 روز بعد از عمل دوم، در حالی که 
در موقعیت پایدار قرار داشتند، با ایشان صحبت و 
اعالم کردم با موافقت ایشان به سفر خواهم رفت و 
گفتم چنانچه با سفر من موافق نباشند، در کنار ایشان 
خواهم ماند و این به خاطر ارادت خاصم به آقای 
کیارستمی بود، وگرنه پزشک در صورتي که جانشین 
باصالحیتی به جای خود معرفی کند، مکلف نیست 
برای سفر از بیمارش اجازه بگیرد. آقای کیارستمی 
و برادرشان و پسرشان با سفر من موافقت کردند. 
من هم جانشین انتخاب کردم؛ آقای دکتر ناصری، 
متخصص جراحی عمومی که در عمل اول و دوم در 
کنار من بودند و از ریزه کاری بیماری و پرونده ایشان 
مطلع بودند. آقای کیارستمی کوچک ترین مخالفتی 

نشان ندادند و با اجازه ایشان و خانواده شان و تعیین 
جانشین، من به سفر رفتم. من زمانی به مسافرت 
رفتم که شرایط ایشان کامالپایدار ومطلوب بود و 
خونریزی نداشتند. هیچ جراحی بیمار خودش را در 

شرایط بد رها نمی کند ونمي رود.
* و در غیاب شما چه اتفاقی افتاد؟

ایشان در روز دوم فروردین با وضعیت خوب از 
بخش مراقبت های ویژه به بخش منتقل شدند و 
در وضعیت بسیار خوبی به سر می بردند تا اینکه 
چند روز بعد آقای دکترناصری تشخیص دادند که 
ایشان دچار عفونت کیسه صفرا شده. این عفونت 
هیچ ارتباطی به عمل اول و دوم ندارد و ممکن است 
برای هر کسی اتفاق بیفتد. آقای دکتر ناصری کیسه 
صفرا را عمل کردند و بعد از عمل هم ایشان روند 
بهبودی داشتند تا اینکه دوباره دچارتب و درد شکم 
شدند و بعد از مشورت با جراحانی که در آن دوران 
در تهران حضور داشتند، ایشان دوباره عمل شدند. 
این بار محل دوخت دچار نشت شده بود. سطح 
قدامی حالب چپ مشکل پیدا کرده بود و البته حالب 
به هیچ وجه قطع نشده بود،  بلکه به علت خونگیری 
نوعی  دچار  دارند،  باال  که حرارت  وسایلی  با 
سوختگی شده بود، بدون اینکه قطع شده یا نشت 
داشته باشد. برای ایشان کولوستومی گذاشته شد و 
از متخصصان اورولوژی دعوت شد و حالب مورد 
ترمیم قرارگرفت و این عمل با موفقت به پایان رسید. 
با اینکه ایشان دچار عوارض شده بودند، تیم پزشکی 
که در آن زمان در تهران حاضر بود، تشخیص درست 
گذاشت و درمان های درستی انجام داد. من در طول 
مسافرتم پیوسته از راه تلفن و فضای مجازی از طریق 

گزارشات دکتر ناصری در جریان لحظه به لحظه روند 
درمان بودم و درباره هر تصمیمی با من هماهنگی و 

مشورت می شد. 
* پس چرا در همین دوران، وزیر بهداشت، 
گروهی را برای پیگیری درمان مرحوم کیارستمی 

مامور کردند؟
وزیر محترم بهداشت در روز 12 فروردین از آقای 
عباس کیارستمی دیدار کردند و در این دیدار گروهی 
از متخصصان مطرح جراحی، داخلی، آی سی یو و 
عفونی با ایشان همراه شدند و با بررسی هایی که انجام 
دادند، متفق القول بودند که درمان آقای کیارستمی 
به خوبی انجام شده و کوتاهی انجام نشده و بنده هم 
به عنوان پزشک معالج، گزارشات مرتبی را به صورت 
روزانه به دفتر آقای دکتر  هاشمی ارسال می کردم... 
و بارها از راهنمایی های گروه منتخب وزارتخانه 
استفاده کردم و بسیاری از تصمیمات را با کمک این 
بزرگواران گرفتیم و تا زمانی که آقای کیارستمی در 
بیمارستان بودند، از راهنمایی های این گروه همیشه 
بهره مند بودیم. توجه بفرمایید که این فرایند به علت 
اهمیت خاص فرهنگی و اجتماعی ایشان بود و 
 برای هر بیماری چنین امکاناتی فراهم نیست...

ایشان بعد از این اعمال جراحی سنگین از بخش 
مراقبت های ویژه به بخش معمولی منتقل شدند و در 
این دوران روند درمان خوبی را طی کردند و در تاریخ 
7 اردیبهشت از بیمارستان ترخیص شدند. مسلما 
فردی که 4 جراحی سنگین پشت سر گذاشته و چند 
روز در بیمارستان بستری بوده با وضع جسمانی 
طبیعی به خانه برنمی گردد. از لحاظ جسمانی 
ضعیف بودند و از لحاظ روحی دوران سختی را 
گذرانده بودند ولی در ضمن ما با فردی 
قوی روبرو بودیم که از لحاظ روحی و 
از نظر جسمی مطمئن بودیم در منزل هم 

می تواند روند بهبود را ادامه بدهد... 
* اگر قرار بود دوباره درمان ایشان 
را به عهده بگیرید، چه تغییری در 

درمان هایتان می دادید؟
ما آنچه انجام دادیم، از روی قواعد و 
اصول پزشکی بوده و ایشان در این 
درمان ها دچار عوارض شدند. عارضه 
در نهاد درمان ها پنهان است. متاسفانه 
داد  رخ  ایشان  برای  زیادی  عوارض 
ولی ما همه را تشخیص دادیم و درمان 
کردیم و ایشان ترخیص شدند...اگر 
قرار بود این فرآیند تکرار شود، دقیقا 
همان کارهایي را انجام مي دادیم که 

انجام داده ایم...
را  ایشان  شما  که  شد  *  گفته 

نمی شناختید!
آخر مگر می شود؟ من اگر از پشت کوه 

هم آمده بودم، باالخره فیلم آن بچه ای که از مدرسه 
به خانه می رفت را دیده بودم اما حاال اسمش را یادم 

نیست. اسمش چه بود؟
* خانه دوست کجاست؟!

بله. من این فیلم را در سوییس دیدم... این حرف ها 
تاسف بار است و ناخودآگاه روی فکر مخاطبان 
کارشناسان  ذهن  روی  حتی  می گذارد.  تاثیر 
سازمان نظام پزشکی، روی فکر همکاران و ذهن 
مردم... ممکن است عده ای یا یک آقای هنرمندی در 
روزنامه نتواند احساسش را کنترل کند و افکارش 
را نتواند جمع کند و تحت تاثیر جوی قرار بگیرد و 
حرفی بزند اما او یک نفر است. این تلفن من است. 
حدود 20 تا 30 نفر از تمام ایران به من بدوبیراه 
گفتند و فحش های بدی به خانواده من دادند. خب 
اینها تنها 30 نفر هستند اما ایران 80 میلیون جمعیت 
دارد. 30 نفر بی ادب و  نزاکت هم در این میان پیدا 

می شود.
* اتفاقاتی که  در این مدت افتاد،تاثیری در زندگی 

شخصی شما داشت؟
خیلی! احساس می کنم از درون خیلی شکننده تر 
شده ام. من از خانواده ای پزشک هستم و سومین نسل 
از این خانواه جراح هستم. پدربزرگم، پدروعموهایم، 
همه جراح بودند و همیشه با اعتماد به نفس خیلی 
زیادی کار می کردم و این پیشه را به شدت دوست 
داشتم و فکر می کردم من همیشه کار درست را انجام 
می دهم. ممکن است موقعی یک مشکلی پیش بیاید 
اما این موضوع برای هر پزشک یا بهیاری ممکن است 
پیش بیاید و فکر می کردم که پاسخگو خواهم بود 
و کار اشتباه کم می کنم، چون هیچ کس نمی تواند 
بگوید کار اشتباه نمی کند. امروز با این جوی که ایجاد 
شده، نگران می شوم...من حتی زمانی که پدرم، مادرم، 
عمویم، پسرم و همسرم را جراحی کردم، به خودم 
نگفتم این زن من است یا این پدر من است و ممکن 
است هرلحظه برایش مشکلی پیش بیاید؛ بلکه فکر 
می کردم او هم یک بیمار است مثل تمام بیمارانم و 
هر کاری که برای بهبود بیمارانم از دستم بر می آمده ، 
انجام داده ام...من از لحاظ شخصی به کاری که انجام 
می دهم خیلی عالقه دارم و فکر می کنم در زندگی 
هیچ کار دیگری نمی توانم انجام بدهم. بیمارانم را 
 هم خیلی دوست دارم و فکرمی کنم با گذشت زمان 
می توانم از این دوران سخت بگذرم ودوباره آن 
آرامش فکری و روحی را پیدا کنم و مثل سابق با توان 
و انرژی و روحیه مثبت به بیمارستان بروم و مریض 

بیینم و جراحی کنم...

 بهنمام موذن

بیشتر بخوانید

»بهمن کیارستمی: حکم واقعی است؛
نظام پزشکی: حکم واقعی نیست« را در

صفحه 2 همین شماره بخوانید.



سالمت در ایران2

به  ایرانی  خانم  هزار  ساالنه 10 
سرطان پستان مبتال می شود و از 
این تعداد 3 هزار نفر فوت می کنند. 
سرطان پستان شایع ترین سرطان در 
خانم هاست و سن ابتال به این سرطان در خانم های 
ایرانی 10 تا 12 سال پایین تر از کشورهای پیشرفته 
است. با توجه به اینکه هرم جمعیتی کشور ما جوان 
است، نسبت زنان جوان مبتال به سرطان پستان بیشتر 
است. اگر این سرطان در مراحل ابتدایی تشخیص 
داده شود، می تواند تا حد زیادی روند بهبود را آسان 
کند و طول عمر بیمار را افزایش دهد، اما در کشور 
ما معموال این اتفاق کمتر می افتد و بیماری در همان 
سطح 1 تشخیص داده نمی شود. از آنجایی که اطالعات 
خانم ها نسبت به این بیماری کم است و باورهای 
نادرستی نیز در مورد سرطان وجود دارد، آنها حتی 
اگر عالئم را بشناسند، باز هم دیر به پزشک مراجعه 
می کنند. در برخی موارد نیز با وجود مراجعه به موقع، 
ممکن است پزشکان بیماری را تشخیص ندهند و روند 
بهبود و طول عمر بیمار تحت تاثیر قرار  گیرد. مهم ترین 
اقدامی که وزارت بهداشت در زمینه سرطان پستان 
انجام داده، طرح غربالگری یا تشخیص زودهنگام 
سرطان پستان است که هدفش اطالع رسانی بیشتر در 
مورد این بیماری و تشخیص زودهنگام آن است، اما 
با وجود روند افزایشی سرطان و هزینه های مادی و 
انسانی الزم برای آن، این برنامه ها تا چه حد می تواند 
نقش اطالع رسانی و آموزش را در این زمینه داشته 
باشد و بیماران را در مراحل ابتدایی شناسایی کند؟

»چند وقت بود که نوک پستان  هایم پوسته پوسته می شد 
ولی هیچ دردی نداشتم و تصور می کردم شاید صابونی 
که مصرف می کنم، مشکل دارد. بعد از یکی دو ماه باز 
هم بهتر نشدم و کم کم نوک پستان هایم به صورت 
غیرطبیعی قرمز شد. به پیشنهاد خواهرم به متخصص 
پوست مراجعه کردم و او پماد و محلول تجویز کرد. 
نسخه متخصص پوست نیز کمکی به من نکرد و نوک 
پستان راستم کمی فرو رفته شد. تصمیم گرفتم دوباره 
به متخصص پوست مراجعه کنم. ایشان با مشاهده 
عالئم بیماری من را به جراح عمومی ارجاع داد و 
بعد از یک هفته توانستم وقت بگیرم و پیش جراح 
عمومی بروم. هیچ وقت آن روز را فراموش نمی کنم؛ 
در مطب دکتر، بیشتر بیماران مبتال به سرطان بودند 
و من قبل از اینکه نوبتم شود، با صحبت های بیماران 
متوجه شدم به سرطان پستان مبتال شده ام ولی خداخدا 
می کردم دکتر به من بگوید اشتباه می کنم و توده ای که 
در پستانم رشد کرده خوش خیم است. تقریبا ساعت 7 
بعداز ظهر نوبتم شد. دکتر فرهادی بعد از معاینه سنم 
را پرسید و اینکه ازدواج کرده ام یا نه؟ گفتم: »30 سال 
دارم و ازدواج نکرده ام.« از سواالت بعدی اش فهمیدم 
که باید منتظر خبر بدی باشم. تشخیص، سرطان پستان 
بود و آزمایش، عکسبرداری و بدوبدوها شروع شد. 
دکتر از من گالیه داشت که چرا دیر مراجعه کردم 
و آزمایشاتم نشان داد بیماری من در سطح2 است 
و باید حتما جراحی کنم. روزهای سختی گذشت؛ 
جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی و درمان ها پشت 
هم شروع شد، اما همیشه این موضوع اذیتم می کرد 
که اگر عالئم بیماری را می شناختم یا پیش متخصص 
پوست نمی رفتم شاید مجبور نبودم پستان راستم را 
بردارم. از همه اینها بدتر اینکه هزینه پروتز پستان آنقدر 
زیاد بود که تا یکی- دو سال نتوانستم پروتز بگذارم.« 
اینها صحبت های تارای 35ساله است که در حال حاضر 
بعد از درمان ازدواج کرده و به زندگی اش ادامه می دهد. 

غربالگری سرطان پستان؛ فعال در 4 شهر 
 وزارت بهداشت یکی از راه های پیشگیری و تشخیص 
به موقع سرطان را غربالگری می داند؛ به گونه ای که 
افراد در معرض خطر را بشناسد و بیمارانی را که در 
مراحل اولیه بیماری هستند، شناسایی کند. دکتر علی 
مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت در مورد 
طرح غربالگری سرطان پستان که اخیرا اجرایی شده، به 
»سالمت« می گوید: »برنامه تشخیص زودهنگام سرطان 
پستان به این صورت است که در سطح شبکه های 
بهداشتی و درمانی، خانم های 30 تا 70 سال از نظر 
عوامل خطر بیماری سرطان بررسی می شوند. به عبارت 
دیگر، خانم هایی که سابقه سرطان در اقوام درجه1 دارند 
یا عالئم مشکوک در آنها مشاهده شده، مثل ترشح 
غیرطبیعی و وجود توده در پستان، به سطوح باالتر 
ارجاع داده می شوند تا روش های تشخیصی دیگری 
برای آنها انجام شود.« مساله مهمی که از رئیس اداره 
سرطان پرسیدم، تشخیص به موقع پزشکان بود که 
گاهی دیر اتفاق می افتد. دکتر مطلق توضیح می دهد: 
»هدف این برنامه این است که خانم ها عالئم سرطان 
پستان را بشناسند و با آموزش هایی که به گروه های 
تخصصی مانند پزشکان نیز داده می شود، بتوانند بیماری 

را در همان مراحل اولیه تشخیص دهند.«
 به گفته این مقام مسوول، فاز اول طرح غربالگری 
سرطان پستان در 4 شهر نقده، بافق، شهرضا و مراغه 
اجرا می شود و در مراحل بعدی به تدریج در شهرهای 
دیگر توسعه پیدا می کند. وی در پاسخ به این سوال 
»سالمت« که آیا سرطان پستان وابسته به ارث است 
یا نه، تاکید می کند: »کمتر از 5درصد از سرطان ها 
ارثی هستند و فقط 30 درصد افرادی که به سرطان 
مبتال می شوند، سابقه فامیلی سرطان را داشتند. در 
مورد سرطان پستان نیز این قاعده وجود دارد و 
نمی توان گفت این سرطان، سرطانی است که حتما 

تابع ارث است.« 

غربالگری این سرطان در دنیا طرفدار ندارد 
تحقیقات متعدد در دنیا ثابت کرده اگر سرطان پستان در 
مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیماری درمان پذیر تر 
خواهد بود و برای این کار آگاهی بیمار نقش اساسی دارد. 
دکتر محمدرضا میر، رئیس بخش سرطان بیمارستان 
امام خمینی)ره( در گفت وگو با »سالمت« با بیان اینکه 
تشخیص زودرس سرطان پستان امکان پذیر است، 
بیان می کند: »سرطان تخمدان، مری، معده و کولون 
را نمی توان زود تشخیص داد ولی در مورد سرطان 
پستان این امکان فراهم است، اما نکته مهم این است 
که با روش غربالگری نمی توان این کار را انجام 
داد و این روش در دنیا طرفدار ندارد. در حقیقت، 
غربالگری مستلزم این است که جمعیت زیادی را 
تحت پوشش قرار دهیم و دولت باید هزینه های 

زیادی صرف کند.« 
به گفته دکتر میر، روش غربالگری هنوز نتوانسته در 
دنیا مرگ و میر سرطان را کاهش دهد زیرا نیاز به 
مراجعه منظم بیماران، ماموگرافی و آزمایشات منظم 
دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با تاکید بر اینکه باید آگاهی زنان را نسبت به بیماری 
ادامه می دهد:  ببریم، صحبت  هایش را این طور  باال 
»ما باید با کمک رسانه ها به ویژه صدا و سیما که برد 
وسیع تری دارد، خانم ها را آگاه کنیم که به موقع به 
پزشک مراجعه کنند. پزشک نیز با توجه به وضعیت 
بیمار تصویربرداری الزم را درخواست می کند و از 
این طریق بیماری به موقع تشخیص داده می شود.« دکتر 
میر معتقد است براساس تحقیقات ثابت شده معاینه 
پستان ها توسط خود بیمار یا پزشک باعث افزایش 
بقا در بیماران مبتال نشده است. به بیان دیگر، اینکه به 
بیمار یاد دهیم مدام پستان هایش را معاینه کند خیلی 
نمی تواند در تشخیص بیماری کمک کننده باشد. حتی 
در برخی موارد می تواند باعث استرس بیمار شود که 
آیا کیست دارد یا به سرطان مبتال پستان شده است؟

سرطان پستان در ایران دیر به تشخیص 
می رسد 

از هر 24 تا 30 خانم، یک نفر در کشور ما به سرطان 
پستان مبتال می شود که این میزان شیوع نسبت به 
کشورهای اروپایی و آمریکا 3 برابر کمتر است. دکتر 
میر با بیان این آمار شرح می دهد که در کشورهای 
سرطان های  درصد   90 تا   80 آمریکا  و  اروپایی 
پستان در مراحل اولیه تشخیص داده می شود ولی 
در کشور ما این آمار 40 درصد است، بنابراین باید 
خانم ها را آگاه کنیم که به موقع به پزشک مراجعه 
کنند و تنها راه تشخیص نیز با توجه به شرایط بیمار 

تصویربرداری است. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که در 
چه زمانی الزم است برای بررسی پستان ها به پزشک 

مراجعه کرد؟ 
بیمارستان  سرطان  بخش  رئیس  میر،  دکتر 
امام خمینی)ره(، در پاسخ به این پرسش می گوید: 
»اگر خانم ها در خانواده درجه1 خود سابقه سرطان 
زیر سن یائسگی دارند، 5سال زودتر باید بررسی 
شوند؛ یعنی در جمعیت عادی شروع تصویربرداری 
30 سال است ولی افرادی که عامل خطر دارند باید 
5 سال زودتر اقدام کنند. افرادی که دچار نازایی 
یائسگی  داشتند،  زودرس  ماهانه  عادت  هستند، 
دیررس داشتند، سابقه سرطان های دیگر مانند کولون 
یا سر و گردن داشتند، افرادی که پستان هایشان به 
دالیل دیگری رادیوتراپی شده و همچنین برخی 
بیماری ها مانند تکثیر سلولی مجرای پستان داشتند، 

باید 5 سال زودتر از جمعیت عادی بررسی شوند.«

در کشورهای 
اروپایی و آمریکا 
80 تا 90 درصد 

سرطان های 
پستان در 

مراحل اولیه 
تشخیص داده 

می شود ولی در 
کشور ما این آمار 
40 درصد است، 

بنابراین باید 
خانم ها را آگاه 

کنیم که به موقع 
به پزشک 

مراجعه کنند و 
تنها راه تشخیص 

نیز با توجه به 
شرایط بیمار 

تصویربرداری 
است

 مهدیه 
آقازمانی

شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج

»سالمت«درگفتوگوبارئیسادارهسرطانوزارتبهداشتورئیسبخشسرطانبیمارستانامامخمینیبررسیمیکند

اوضاع سرطان پستان در ایران

امحای غیرمجاز ضایعات در بوکان
رئیس محیط زیست بوکان از معرفی واحد پالستیکی بوکان به دادگاه به دلیل امحای غیرمجاز ضایعات خبر داده. محمد 
احمدی گفته: »کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان در بازدید از واحد بازیافت پالستیکی متوجه سوزاندن 
از تولید  ضایعات آن شده اند، در حالی که طبق ضوابط زیست محیطی، سوزاندن هرگونه ضایعات و پسماندهای ناشی 
و هرگونه فرآیندهای صنعتی طبق قانون مدیریت پسماند ممنوع است و با متخلفان طبق ضوابط زیست محیطی برخورد 
می شود.« او با اشاره به آلودگی ناشی از واحدهای بازیافت عنوان کرد: »گاهی اطراف و داخل شهر اشخاصی سهوا یا 
عمدا اقدام به سوزاندن ضایعات از جمله بقایای مواد پالستیکی می کنند که این کار عالوه بر آلودگی زیست محیطی، باعث 
اعتراض مردم می شود.« رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان ادامه داده: »با توجه به اطالع رسانی مکرر و هشدارهای 
پی درپی این اداره، افرادی که مسایل زیست محیطی را رعایت نمی کنند و موجب آلودگی می شوند و سالمت مردم را به 

خطر می اندازند، با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی می شوند.«

کمپین روبان صورتی برای اطالع رسانی درباره سرطان پستان
کمپین سرطان پستان یک سال است برای اطالع رسانی در مورد این بیماری در ماهی که از سوی سازمان 
جهانی بهداشت به عنوان مبارزه با سرطان پستان ثبت شده، کار خود را آغاز کرده است. این کمپین از 
طریق شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام و همچنین وب سایت خود در زمینه سرطان پستان 
اطالع رسانی می کند. دکتر حسین دانشور، مسوول کمپین روبان صورتی در گفت وگو با »سالمت« با 
بیان اینکه آگاهی خانم ها نسبت به این بیماری کم است، می گوید: »5 تا 6 درصد خانم ها نسبت به 
سرطان پستان آگاهی دارند و ما این کمپین را راه اندازی کردیم تا اطالعات آنها در این زمینه افزایش 
یابد. مشکل ما در مورد سرطان پستان، فرهنگی است؛ یعنی ترس از سرطان باعث می شود، مردم کمتر 
به جلسات آموزشی در این زمینه بیایند. مثال اگر ما جلسه ای در خانه های سالمت در مورد جوان سازی 
پوست بگذاریم، تعداد زیادی در آن شرکت می کنند ولی در مورد سرطان بسیاری از افراد تصور می کنند 
کشنده است و حتی برخی افراد قدیمی در مورد سرطان صحبت نمی کنند زیرا فکر می کنند یک بیماری 
العالج است.« وی که مدیر شبکه تحقیقات سرطان نیز است، اعتقاد دارد غربالگری باید فراگیر و 
رایگان باشد که در کشور ما این گونه نیست زیرا زمانی که ما به مردم آموزش می دهیم به کجا مراجعه 

کنند، سیستم های درمانی آمادگی ندارند و مراکز دولتی بسیار شلوغ است و نوبت های 
طوالنی به بیماران می دهد. به گفته دکتر دانشور، اگر سرطان پستان در مراحل اولیه 
تشخیص داده شود با جراحی کوچک از بین می رود ولی در مرحله 2 به طور کامل 
درمان نمی شود بلکه بیمار بهبود می یابد بنابراین این نکته باید برای خانم ها به صورت 
یک باور دربیاید که به موقع به پزشک مراجعه کنند تا اگر مبتال شده اند، به زودی 
تشخیص داده شود. حتی بررسی پستان به وسیله خود فرد کمک کننده نیست زیرا 

وقتی پستان خود را خودآزمایی و احساس وجود توده می کند، به پزشک مراجعه 
خواهد کرد که در این شرایط بیماری از مرحله 1 گذشته است. دکتر دانشور 

در پایان به خانم ها پیشنهاد می دهد از طریق شبکه های اجتماعی با کمپین 
روبان صورتی آشنا شوند و سطح آگاهی شان را باال ببرند. همچنین 

 cancerservice.ir از طریق وب سایت این کمپین و وب سایت
به صورت آنالین سواالت خود را در مورد سرطان پستان بپرسند 

و پاسخ خود را دریافت کنند.

باالخره حکم بدوی پرونده عباس کیارستمی، کارگردان 
بین المللی ایران بعد از نزدیک به گذشت 100 روز منتشر 
شد؛ حکمی که مانوش منوچهری، یکی از وکالی خانواده 
کیارستمی، آن را روز دوشنبه 12 مهرماه رسانه ای کرد. در 
این حکم که با نام سیدجواد ذبیح زاده، عضو قضایی امضا 
شده، آمده است: »هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی به 
تاریخ هجدهم شهریور ماه 95، جلسه هیئت بدوی انتظامی 
نظام پزشکی تهران با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل شده 
است؛ پرونده پیوست به کالسه 95/03214/8 تحت نظر و 
رسیدگی قرار دارد. هیئت با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر انشاء رای 
می نماید: »رأی هیئت بدوی درخصوص کیفرخواست شماره 
دادسرای  مردادماه 95  مورخ 24   3419/131/100/1395
نظام پزشکی تهران علیه دکتر احمد میر، فرزند محمدعلی، 
متخصص جراحی دایر بر تخلف صنفی و حرفه ای در درمان 
موضوع شکایت عادل مقدس جرهی و مانوش منوچهری 
به وکالت از بهمن کیارستمی بدین شرح که بیمار در تاریخ 
17اسفندماه 94 با تشخیص پولیپ دیسپالستیک کولون 
سیگمویید در بیمارستان جم بستری شده و در سرویس 
جراحی دکتر میر به عنوان جراح و دکتر ناصری به عنوان 
کمک جراح قرار می گیرند، پس از 4 مرحله عمل جراحی و 
پس از ترخیص از بیمارستان در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 95 
مجددا در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 95 در بیمارستان مذکور 
بستری و 13 اردیبهشت ماه 95 ترخیص گردیده اند. به دنبال 
عدم بهبود، جهت ادامه سیر درمانی به کشور فرانسه منتقل 
شده، لکن در تاریخ 14 تیر ماه 95 در پاریس فوت نموده اند. 
با توجه به کیفرخواست دادسرا و تحقیقات به عمل آمده از 
کادر درمانی، مالحظه مدارک و سوابق بالینی متوفی، مالحظه 
پرونده پزشکی کارشناسی سازمان نظام پزشکی و مدافعات 
غیرموجه و غیرموثر مشتکی عنه و نظریه کتبی عضو محقق 
و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظام پزشکی، 
تخلف صنفی و حرفه ای مشتکی عنه نامبرده از لحاظ تاخیر 
در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علیرغم وجود شواهد 
کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار که این تاخیر 
منتهی به بروز عوارض بعدی گردیده نیز وجود مغایرت در 
شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج، عدم درج نتیجه 
ویزیت بیمار و سیر بیماری به طور روزانه در پرونده بالینی، 
ترک بیمار با وجود عوارض ایجادشده و رفتن به مسافرت 
که از مصادیق قصور پزشکی تلقی می گردد، محرز و مسلم 
بوده و با انطباق تخلف انتظامی نامبرده با ماده 3 و بند »ث« 
ذیل ماده 37 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی 
و حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته و به استناد 
بند »د« ذیل تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 1383/1/25 حکم 
به محکومیت نامبرده به 3 ماه محرومیت از مطب در محل 
ارتکاب تخلف صادر و اعالم می دارد. رأی صادره ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در 
هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان تهران است. 
ضمنا در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه دکتر مازیار 
پارسا و مدیریت بیمارستان جم، دکتر محسن تدین فر، دائر بر 
قصور پزشکی مقرر است، پرونده تفکیک و جهت رسیدگی 
و انجام تحقیقات الزم به دادسرای سازمان نظام پزشکی اعاده 
گردد...« اما در حالی  که جزییات حکم از سوی خانواده 
مرحوم کیارستمی تایید شد، روز بعد رئیس هیئت بدوی 
سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد و گفت: »آنچه منتشر 
شده، نامه است؛ نه حکم. یعنی غیرقانونی است و از خانواده 
کیارستمی بابت انتشار آن شکایت می شود.« رئیس هیئت 
بدوی سازمان نظام پزشکی، در حالی این حکم را جعلی 
می داند که بهمن کیارستمی )پسر عباس کیارستمی( در واکنش 
به این موضوع گفته: »جعلی بودن حکم ابالغ شده، درست 
نیست. حکمی که من رویت کرده ام، کامال واقعی است.« 
اما خسرونیا می گوید: »آنچه منتشر شده، نامه ای است که 
اسم یک قاضی زیر آن آمده و معلوم نیست چگونه منتشر 
شده. حکم یا باید به امضای من برسد یا اینکه 10 نفر آن 
را امضا کرده باشند و قبل از تایید نهایی، رسانه ای نمی شود. 
خانواده کیارستمی نامه ای را به  عنوان حکم، منتشر کرده 
و با این کار مرتکب جرم شده. سازمان نظام پزشکی هم 
از آنها اعالم جرم می کند. جراح کیارستمی هم می تواند 
از خانواده شکایت کند، چراکه پیش از اینکه حکم قطعی 
شود، آن را اعالم کرده و می تواند بگوید که آبروی او را 
برده اند و تا وقتی که حکم قطعی نشود، نمی توانیم آن را 
اعالم کنیم و حکم از هر طرفی اعالم شود، جرم است.« 
وی درباره اینکه چرا حکم قطعی نشده هم عنوان کرده: 
»ما منتظر اعتراض 2 طرف پرونده هستیم. حکم به دست 
آنها رسیده است، آنها هم باید آن را بررسی و با وکال و 
مشاورانشان مشورت کنند و در نهایت اگر اعتراضی داشتند، 
اعالم کنند.« رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی گفته: 
»ما اصال نمی دانیم که این 3 ماه محرومیت از کجا آمده، اما 
به  هر حال حکمی که داده می شود، عادالنه است. این در 
حالی است که خانواده مرحوم کیارستمی و پزشک معالج 
نیز حق اعتراض دارند و در صورت اعتراض آنها پرونده 
به دادسرا فرستاده می شود.« در گیر و دار این کشمکش ها 
مانوش منوچهری، در مصاحبه با شهروند گفته: »مجازاتی 
که تعیین شده، راضی کننده نیست و خیلی خنده دار است. 
این همه قصور برای دکتر میر عنوان شد، اما او فقط به 3 
ماه محرومیت از طبابت محکوم شد که نشان می دهد حکم 
با جرم صورت گرفته، تناسبی ندارد.« او اضافه کرده: »حکم 
ابالغ شد و ما آن را از دبیرخانه هیئت بدوی دریافت کردیم، 
هنوز اعتراضی نکرده و تصمیم نگرفته ایم درباره آن، چه کاری 

باید کرد، اما این حکمی نیست که ما از آن راضی باشیم.«

خبر اول

بهمن کیارستمی: حکم واقعی است
نظام پزشکی: حکم واقعی نیست

بیشتر بخوانید

»بازگشت به زندگی پس از سرطان« را در 
صفحه 23 همین شماره بخوانید.



3سالمت در جهان

۷۷ حمله به سازمان پزشکان بدون مرز در سوریه و یمن طی  یک سال گذشته 

بیمارستانهاییکهبرسربیمارانآوارمیشوند
می گوید:  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
»بیمارستان ها به بخشی از جبهه جنگ تبدیل 
شده اند.« یک مقام سازمان پزشکان بدون مرز 
در سالگرد حمله به قندوز در شمال افغانستان، 
در جمع خبرنگاران در کابل، پایتخت افغانستان، 
گفت: »در 1 سال گذشته ۷۷ مورد حمله به 
نهادهای  یا  سازمان  این  پزشکی  تاسیسات 
مورد حمایت این سازمان در سوریه و یمن 

ثبت شده است.«
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مینی نیکوال، 
رئیس این سازمان گفت: »بیمارستان ها بخشی 
از جبهه جنگ هستند و تحت نام جنگ علیه 
تروریسم هدف قرار می گیرند.« او همچنین 
خودروهای  و  درمانی  مراکز  علیه  حمالت 
پزشکی در سوریه را »سازمان یافته« خوانده 
است.سال پیش حمالت هوایی به بیمارستان 
سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 
بیش از۴۰ کشته بر جای گذاشت که 3 کودک 
حمله  این  در  بودند.  کشته شدگان  بین  هم 
هواپیماهای نیروهای ائتالف بین المللی حاضر 
نیروهای  از  برای حمایت  که  افغانستان  در 
امنیتی افغانستان در قندوز در عملیات بودند، 
بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز را هدف 
قرار دادند.آمریکا اعالم کرده بود این عملیات با 
تصور حمله به مقر طالبان، انجام گرفته است.
چندی پیش هم سازمان پزشکان بدون مرز 
در گزارشی گفته بود بمباران ماه گذشته یک 
بیمارستان در یمن توسط ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی انجام گرفته است. این حمله 
1۹ کشته بر جای گذاشت. حلب حدود 2 
سوریه  هواپیماهای  سنگین  آتش  زیر  هفته 

طرحی  اروپا  گرفت.اتحادیه  قرار  روسیه  و 
پیشنهاد کرده که طی آن به ساکنان شهر حلب 
در بخش های تحت محاصره شورشیان  که 
می کنند،  زندگی  سوریه  دولت  مخالف 
کمک های بشردوستانه برساند. اتحادیه اروپا 
بر اساس این طرح دارو، غذا و آب به ارزش 
حدود 2۸ میلیون دالر با همکاری سازمان ملل 

متحد به هزاران شهروند سوری که در مناطق 
شرقی حلب زندگی  می کنند، می رساند. در این 
طرح آمده که کمک رسانی نباید از هیچ کدام 
از طرف های درگیر حمایت کند و مسوولیت 
پخش این کمک ها برعهده سازمان های امدادی 
خواهد بود. همچنین براساس این طرح، اتحادیه 
اروپا برای خروج افرادی که به مراقبت های 

متحد  ملل  سازمان  به  دارند  نیاز  پزشکی 
کمک خواهد کرد. با افزایش درگیری میان 
زندگی ساکنان  2 طرف در حلب وضعیت 
شورشیان  توسط  محاصره شده  بخش های 
بسیار نگران کننده شده است. استیون اوبراین، 
مسوول کمک های بشردوستانه سازمان ملل 
متحد گفت: »با باالگرفتن درگیری میان 2 طرف 

ساکنان این شهر با مشکل کمبود شدید غذا 
روبرو هستند و بعید است بتوانند جان سالم به در 
ببرند.« او زندگی در مناطق را به »جهنمی زنده« 
تشبیه کرده است. افزایش شدید قیمت مواد 
غذایی عاملی شده تا بسیاری از افراد نتوانند حتی 
برای رفع گرسنگی غذا تهیه کنند. شورشیان 
در بسیاری از مناطق مسکونی حلب حضور 
دارند. اوبراین از طرف های درگیر خواسته به 
افرادی که به غذا و درمان نیاز دارند، اجازه 
دهند این مناطق را تخلیه کنند. به گفته ناظران، 
مواضع شورشیان در مناطق محاصره شده هدف 
حمالت هوایی هواپیماهای روسیه قرار گرفته 
است. این حمالت ورود نیروهای زمینی ارتش 
سوریه را به مناطق شمالی شهر حلب آسان 
کرده است. ساعاتی بعد ارتش به شورشیان 
پیشنهاد داد در صورتی که حاضر شوند شرق 
اجازه می دهد  آنها  به  کنند،  تخلیه  را  حلب 
بدون آسیب دیدن آنجا را ترک کنند. ارتش 
یک بار دیگر نیز این پیشنهاد را به شورشیان 

در ماه ژوییه داد که پذیرفته نشد. 
رئیس بخش امور انسانی سازمان ملل با توصیف 
شرق حلب به »جهنم« هشدار داد، غیرنظامیانی 
که در شرق حلب محاصره هستند، با سطحی 

»غیرقابل قبول« از خشونت مواجه اند. 
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، استفن 
اوبراین، رئیس بخش امور انسانی سازمان ملل 
در بیانیه ای کاهش رنج و سختی های نزدیک 
به 2۵۰ هزار تن از ساکنان شرق حلب را که 
در محاصره به سر می برند و اقدام فوری برای 
پایان دادن به »جهنمی« که غیرنظامیان در آن 

به سر می برند را خواستار شد. 

رئیس بخش امور انسانی سازمان ملل گفت: 
»مراکز درمانی و پزشکی شرق حلب تقریبا 
همگی نابود شده اند و بزرگ ترین بیمارستان 
این مناطق نیز در بمباران ها هدف قرار گرفت.« 
وی افزود: »مراکز درمانی و پزشکی منطقه یکی 
پس از دیگری هدف بمباران قرار می گیرند.«
اوبراین در ادامه از طرف های درگیر در حلب 
خواست دستکم اجازه دهند صدها غیرنظامی 
که به شدت به درمان و مراقبت های پزشکی 
نیاز دارند از شهر حلب خارج شوند. سازمان 
ملل پیش تر اعالم کرده بود: »امدادهایی مانند 
آب آشامیدنی  و غذا در شرق حلب به صورت 
خطرناکی کم شده و از طرف دیگر، تالش ها 
برای ورود کاروان های امدادرسانی از مرزهای 
ترکیه به حلب به دلیل درگیری ها متوقف شده 
است.« سازمان ملل قصد داشت در جریان 
آتش بسی که با تالش های مسکو و واشنگتن 
حاصل شد، به شرق حلب امدادرسانی کند 
اما شرایط امنیتی الزم برای صدور مجوزهای 
الزم برای ورود این کمک ها فراهم نشد و 
منابع  برخی  شد.  لغو  بعد  کمی  آتش بس، 
پزشکی در حلب اعالم کردند به دنبال بمباران 
بیمارستان »شوقی هالل« در محله »جب القبه«، 
این بیمارستان تعطیل شد. شوقی هالل، یکی 
از بزرگ ترین بیمارستان ها در محله های شرقی 

حلب محسوب می شد.
MSF :منبع

مرگبوکسوربریتانیاییبهدلیلجراحتشدیددرمسابقه
مایک تاول، بوکسور بریتانیایی مدتی پس از اینکه در مسابقه ای در شهر گالسکو دچار 
جراحت جدی شد، در بیمارستان جان خود را از دست داد و باعث انتشار خبری 
راند  در  اینکه  از  اسکاتلندی پس  2۵ ساله  بوکسور  این  دنیای ورزش شد.  در  تلخ 
پنجم به حریف ولزی خود باخت، به دلیل جراحات شدیدی که پیدا کرده بود، به 
بیمارستان منتقل شد. مدیر برنامه های مایک تاول بعدا اعالم کرد که او در بیمارستان 
درگذشته است. درباره بیماری مایک این طور گفته شد که او دچار خونریزی شدید 
مغزی شده بود. از سال 1۹۸۶ میالدی ۴ بوکسور حرفه ای به دلیل جراحت هنگام 

بریتانیا درگذشتند. مسابقه در 
SNS :منبع

برنامهریزی3میلیارددالریزاکربرگبرایبهداشتودرمان
مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیس بوک و همسرش، پریسیال چن اعالم کردند در طول 1۰ سال آینده 
3 میلیارد دالر را برای پیشگیری، تشخیص و درمان همه بیماری ها تا پایان قرن اختصاص خواهند داد. زاکربرگ 
و همسرش چن که متخصص کودکان است، در یک گردهمایی که به طور زنده روی صفحه فیس بوک زاکربرگ 
پخش می شد، اعالم کردند هدف از این طرح آن است که در طول دوران زندگی نسل بعد امکان پیشگیری، درمان 
و تشخیص همه بیماری ها فراهم شود. چن در حالی  که اشک می ریخت، درباره موارد مواجهه اش با خانواده هایی 
سخن گفت که مشکل ترین دوره های زندگی شان را می گذرانند. او گفت: »در این لحظات و در بسیاری از مواقع 
دیگر، ما حس می کنیم که در حد نهایت درک و همذات پنداری در خصوص بیماران، بیماری ها، ارتقای سطح 

دانش پزشکی و کاهش سطح بیماری و رنج قرار داریم. ما می خواهیم از این مرزها بگذریم.«
CNBC :منبع

آمریکا

شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج

بریتانیا

سوریه

براساس اعالم بانک جهانی، در صورتی  که 
اجازه گسترش بی رویه مقاومت دارویی به 
آنتی بیوتیک ها در انسان ها و حیوانات داده 
شود، حدود 2۸ میلیون نفر تا سال 2۰۵۰ 
میالدی به  سوی فقر سقوط خواهند کرد 
و یک قرن پیشرفت در زمینه بهداشت از 
میان خواهد رفت. در گزارش این بانک که 
به دنبال اجالسی درباره همین موضوع در 
سازمان ملل منتشره شده، آمده: »تا سال 2۰۵۰ 
میالدی، تولید ناخالص ملی ساالنه جهان 

حداقل 1/1 درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه این کاهش ممکن 
است به ۸/3 درصد هم برسد که برابر با کاهش ایجادشده در بحران 
مالی سال 2۰۰۸ میالدی است.« استفاده روزافزون و سوءاستفاده از 
آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضدمیکروبی در درمان افراد و دامداری، 
تا حدودی موجب پیدایش ابرمیکروب های مقاوم به داروها شده است.
تیم ایوانس، مدیر بخش بهداشت، تغذیه و جمعیت بانک جهانی 
می گوید: »ما نمی توانیم از عهده از دست دادن دستاوردهایی که در 
قرن اخیر در عصر آنتی بیوتیک کسب کرده ایم، برآییم. با هر معیاری، 
هزینه بی توجهی در مقابل مقاومت ضدمیکروبی بسیار زیاد است و 
به برخورد فوری و قاطعانه نیاز دارد.« براساس یافته های یک گزارش، 
در دامداری مقدار بیشتری از آنتی بیوتیک ها نسبت به درمان انسان ها 
استفاده می شود و بسیاری از آنها برای افزایش رشد حیوانات به جای 
درمان حیوانات بیمار کاربرد دارند. امروزه عفونت های مقاوم به دارو 
ساالنه نیم میلیون نفر را می کشند که این تعداد می تواند تا سال 2۰۵۰ 

میالدی، به بیش از 1۰ میلیون نفر برسد 
که هزینه های درمان را باال خواهد برد. 
دامداران هم بسیار تحت تاثیر قرار خواهند 
گرفت. بانک تخمین می زند در صورت 
کنترل نشدن این معضل، تولید جهانی دام 
تا سال 2۰۵۰ میالدی ممکن است بین 
۶/2 درصد و ۵/۷ درصد در سال سقوط 
کند. براساس این گزارش، برای حل این 
مشکل به سرمایه گذاری فوری در حوزه 
دامپزشکی کشورهای در حال  توسعه نیاز 
است. همچنین به نظارت بر بهبود بیماری، آزمایشگاه های تشخیصی برای 
اطمینان از شناسایی سریع یک بیماری، بازرسی از مزارع و کشتارگاه ها، 
آموزش دامپزشکان و نظارت بر استفاده از آنتی بیوتیک ها نیاز داریم.
طبق تخمین سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(، ساالنه ۶۰هزار 
تن داروهای آنتی بیوتیکی در پرورش دام استفاده می شود که این رقم 
با توجه رشد تقاضا برای محصوالت حیوانی افزایش خواهد داشت. 
یکی از مهم ترین راه ها برای جلوگیری از گسترش میکروب های 
مقاوم به دارو در مواد غذایی، ترویج عملیات درست دامداری است.
بانک جهانی برآورد کرده، سرمایه گذاری ساالنه نزدیک به ۹ میلیارد 
دالری در دامپزشکی و بهداشت انسانی برای غلبه بر این مشکل مورد 
نیاز است. برگشت سرمایه مورد انتظار برای این بودجه، بین 2 تا ۴/۵ 
تریلیون دالر یا حداقل 1۰ تا 2۰ برابر هزینه تخمین زده می شود که 

به اراده سیاسی الزم برای این سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
Reuters :منبع

باالترین آمار سل دنیا در کشورهای جنوب 
صحرای آفریقاست و حاال اولین داروی 
ضدسل که اختصاصا برای کودکان طراحی 
و تولید شده، در کنیا در دسترس قرار گرفته 
است. این تک دارو که در واقع ترکیب 3دارو 
است، به راحتی در آب حل می شود و 
درمان حداقل ۶ ماهه این بیماری را برای 
کودکان مبتال بسیار آسان تر می کند. در دنیا 
ساالنه بیش از 1 میلیون کودک به سل مبتال 
می شوند.  میکروب این بیماری به دارو بسیار 

مقاوم است و معموال باید ترکیبی از 3 تا ۶ آنتی بیوتیک را حداقل به 
مدت ۶ ماه به بیمار داد تا سل بیمار درمان شود. این قرص ها برای 
بزرگساالن ساخته شده و باید آنها را برای کودکان مبتال خرد کرد تا 
بتوانند راحت آن را مصرف کنند. استفاده از این داروهای خردشده 
و بدمزه برای کودکان سخت است. عالوه بر این، دوز دارویی که به 
بدن کودک می رسد، دقیق نیست. اما مصرف داروی جدید که طعم 
میوه می دهد برای کودکان بسیار راحت تر است و دوزدرمانی دقیق 
هم به بدن کودک می رسد. کنیا اولین کشوری است که این دارو را 
در اختیار کودکان مبتال به سل قرار داده و 1۸ کشور دیگر هم این 
دارو را سفارش داده اند. یکی از بزرگ ترین مشکالت درمان سل، 
حتی در بزرگساالن، قطع درمان است. میزان زیاد آنتی بیوتیک های 
الزم برای درمان که باید مدت طوالنی مصرف شوند، عوارض جانبی 
بسیاری برای بیمار ایجاد می کند و باعث می شود بسیاری از بیماران 
درمان را قطع کنند. این مشکل در کودکان شدیدتر است، به خصوص 

که تا به حال باید داروهایی را مصرف 
می کردند که برای بزرگساالن ساخته شده 
بود. نیمه کاره گذاشتن درمان باعث افزایش 
مقاومت میکروب سل به دارو می شود، آن 
هم در حالی که میکروب سل ذاتا یکی از 
مقاوم ترین میکروب ها به درمان است. سل 
حتما باید با مصرف چند آنتی بیوتیک درمان 
شود. از بیماری سل می توان پیشگیری کرد 
و این بیماری واکسن موثری به نام ب. ث. 
ژ دارد. سل شیوع یکسانی در دنیا ندارد؛ در 
برخی کشورهای دنیا بیماری بسیار شایعی است، بنابراین احتمال اینکه 
علت سرفه مزمن سل باشد، بسیار بیشتر است تا مثال در کشورهای 
غربی که سل شیوع بسیار کمی دارد و بیشتر افرادی که در این کشورها 
شناسایی می شوند، یا ساکن کشورهای سل خیز هستند یا اخیرا به این 
کشورها سفر کرده اند. سل در ایران هم شیوع دارد اما شیوعش زیاد 
نیست؛ 2۹ تا ۴۹ مورد تازه در 1۰۰ هزار نفر. شیوع سل در 2کشور 
همسایه ایران )افغانستان و پاکستان( بسیار بیشتر است. سل در سال 
2۰1۴ میالدی جان 1۴۰ هزار کودک را در دنیا گرفت و 1 میلیون 

کودک هم در طول این سال به بیماری سل مبتال شدند. 
BBC :منبع

عرضهنخستیندارویضدسلکودکاندرکنیامقاومتدارویی،تعدادفقیرانراافزایشمیدهد کنیاسازمان ملل

سازمان جهانی بهداشت می گوید از هر 1۰ نفر ساکنان جهان ۹ نفر 
هوای با کیفیت پایین را تنفس می کنند و خواستار آن شده اقدامات 
موثری بر ضد آلودگی هوا انجام شود که مسوول بیش از ۶ میلیون 
مورد مرگ در هر سال است. به گفته ماریا نیرا، رئیس دپارتمان 
بهداشت عمومی و محیط زیست سازمان جهانی بهداشت، این داده های 
جدید که در گزارش این سازمان بهداشتی وابسته به سازمان ملل 
آمده، ما را به شدت نگران می کند. کارشناسان این سازمان معتقدند 
این مشکل بیش از همه در شهرها شدت دارد، اما وضعیت هوا 
در مناطق روستایی هم بدتر از آن حدی است که بسیاری تصور 
می کنند. براساس این گزارش، کشورهای فقیرتر هوای آلوده تری 

نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند، اما به گفته نیرا، آلودگی هوا 
عمال هم کشورهای جهان و هم بخش های جامعه را تحت تاثیر 
قرار می دهد. او گفت: »آلودگی هوا یک اضطرار بهداشت عمومی 
است.« نیرا دولت ها را ترغیب کرد شمار وسایل نقلیه را در خیابان ها 
کاهش دهند، دفع مواد زائد را بهبود بخشند و پخت وپز با سوخت 
پاک را ترغیب کنند. داده های منتشرشده در این گزارش بر ذرات 
معلق خطرناک با قطر کمتر از 2/۵ میکرون PM 2/۵متمرکز است. 
این ذرات شامل سمومی مانند سولفات و دوده است که می تواند 

به اعماق ریه ها نفوذ کند.
WHO :منبع

چین به زودی به کشور مجردها تبدیل خواهد شد. نزدیک به 2۰۰میلیون 
بزرگسال مجرد در چین وجود دارد که 1۴/۶درصد از کل جمعیت 
این کشور را دربرمی گیرد. براساس گزارش رسانه های محلی به نقل 
از وزارت امور شهری چین، این آمار از سال 1۹۹۰ به این سو با 
رشد چشمگیر ۶درصدی مواجه بوده است. چین همچنین با افزایش 
فزاینده نرخ طالق و گرایش به تاخیر و گریز افراد از ازدواج روبرو 
بوده است. کسانی که ازدواج را به تعویق می اندازند چه به تنهایی 
زندگی کنند و چه با خانواده، به نظر از شیوه زندگی خود راضی 
هستند و در نتیجه حاضر به تغییر آن نیستند. با این حال هنوز چین 
نسبت به سایر کشورهایی مانند آمریکا، رتبه باالیی در این زمینه ندارد. 

سال گذشته اداره آمار نیروی کار آمریکا در گزارشی اعالم کرده بود 
بیش از ۵۰درصد جمعیت این کشور را مجردها تشکیل می دهند. 
براساس سرشماری بریتانیا، در انگلستان و ولز، سال 2۰11 آمار 
افراد ازدواج نکرده به ۵1 درصد می رسید. از جمله عوامل این پدیده، 
سیاست تک فرزندی چین است که دولت به تازگی آن را لغو کرده، 
عاملی که باعث شد چین عدم توازن جنسیتی و کهنسالی جمعیت 
را تجربه کند. با توجه به وسعت باالی چین، رقم 1۴/۶ درصد، رقم 
معناداری محسوب می شود که جمعیتی نزدیک به دوسوم جمعیت 

آمریکا را دربرمی گیرد. 
WSJ :منبع
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بیشتربخوانید

»هم پیمان تا پایان سل« را در صفحه 18 و »سل از مظفرالدین  
شاه تا آمیتا باچان« را در صفحه 19 بخوانید.

بیشتربخوانید

 »بیمارستانی که زندگی ما بود« را 
در صفحه 32 همین شماره بخوانید.



پسرک قصه ما در روستای 
شهرستان  چنار  چشمه 
از  آمد.  دنیا  به  بویراحمد 
وقتی که به یاد دارد پدرش 
مریض  احوال بود و او و خواهر و برادر هایش 
زیر سایه مادر پناه گرفتند. این پسربچه هنوز 
محصل بود که   همان سایه مادر را هم به دلیل 
بیماری کبد از دست داد. مادرش در سن ۳۵ 
سالگی فوت کرد و بچه ها تحت قیمومیت 
پدر بزرگ آیت ا... سیدصدرالدین ملک حسینی 
آصدرا درآمدند. مرگ مادر خاطره دردناکی بود 
که پسرک قصه ما را به کسی تبدیل کرد که 
اولین پیوند کبد ایران را انجام داد. دردی که 
هنوز از پس گذشت ۵۰ سال بغض فروخفته ای 
است که با او مانده. قهرمان داستان ما ولی 
لحظه ای تسلیم نشد؛ از روستاهای عشایری 
درس خواند و درس خواند تا پزشکی دانشگاه 
تهران و بعد از سال ها جراحی های سنگین زمان 
جنگ و بعد دانشگاه که بعد از طی یک دوره 
تخصصی در معتبر ترین مرکز پیوند جهان به 
یکی از بزرگ ترین جراحان پیوند کبد ایران 
تبدیل شد. اولین عمل موفق پیوند کبد در 
ایران چهاردهم خردادماه سال ۱۳۷۲ توسط 
»دکتر ملک حسینی« در شیراز انجام شد و عنوان 
»پدر پیوند کبد ایران« را از آن خود کرد. از 
آن زمان، دانشگاه شیراز به عنوان یک مرکز 
موفق پیوند کبد به فعالیت گسترده خود ادامه 
داده است. نشان دولتی درجه ۱ دانش از سوی 
رئیس جمهور به دکتر »سیدعلی ملک حسینی«، 
اولین جراح پیوند کبد در خاورمیانه اهدا شد. 
ساالنه حدود ۱۰۰ پیوند کبد کودکان در شیراز 
انجام می شود که به دلیل تعداد و تخصصی 
بودن آنها، از شیراز به عنوان بزرگ ترین مرکز 
پیوند کبد کودکان دنیا یاد می شود.  وی دوره 
فوق تخصصی جراحی عروق و پیوند کلیه را 
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 
گذراند و در   همان سال به عنوان استادیار و 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
به تدریس مشغول شد. دکتر ملک حسینی سال 
۱۳۶۹ برای طی دوره فوق تخصصی پیوند کبد 
راهی آمریکا شد و پس از بازگشت به ایران 
تیم پیوند کبد را در بیمارستان نمازی شیراز 
تشکیل داد. وی سال ۱۳۷۲ پس از کسب 
اجازه از سیدعلی خامنه ای و گرفتن فتوای 
وی در خصوص انجام پیوند کبد در ایران 
دوره تکمیلی پیوند کبد را در ایران و بسیاری 
از کشورها ازجمله انگلستان سپری کرد و 
در دومین دوره تجلیل از چهره های ماندگار 
به عنوان چهره ماندگار در عرصه جراحی عروق 
و پیوند اعضای حیاتی شناخته شد. در راستای 
خدمات علمی، اولین پیوند کبد از انسان زنده 
به انسان زنده و اولین پیوند کبد به ۲ نفر از آثار 
اوست. دکتر ملک حسینی همراه همکاران پیوند 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیمارستان خیریه 
ابن سینا را پایه ریزی کرده  است. خیریه ای که 

شاید در کل ایران بی نظیر باشد. 

: تعریف شما از زندگی چیست؟
زندگی من که در تمام این سال ها فقط تقدیر بود، 
اتفاق هایی که نمی دانم چرا افتاد و مسیر زندگی ام 
را تعریف کرد. من اصال قرار نبود پزشک 
شوم، حتی به پزشکی فکر هم نمی کردم. معلم 
مدارس عشایری شدم، ولی ما بچه های عشایر 
یک ویژگی مشترک داریم؛ یکجا بند نمی شویم 
و انگار همیشه دنبال یک چیزی هستیم. من در 
روستایی از توابع بویراحمد به دنیا آمدم. بویراحمد 
قسمت سردسیری منطقه و کهگیلویه گرمسیری 
بود. بویراحمد همیشه در تاریخ منطقه نا امنی بود و 
مردم گهگاه علیه حکومت قیام می کردند و منطقه 
کوهستانی نا امنی برای حکومت بود، حتی زمان 
شاه هم غائله بزرگی در سال 1342 به پا شد. آن 
زمان بویراحمد فقط ۵ یا ۶ دبستان داشت که آن  
هم به همت پروفسور حسابی ساماندهی شده 
بود که مالهای ده را آموزش داده بودند تا معلم 

این مدارس شوند. معلم های عشایری را از بین 
افرادی انتخاب می کردند که تا کالس ۵ ابتدایی 
درس خوانده بودند. نظرشان این بود که اگر کسی 
دیپلم بگیرد، دیگر معلمی عشایر را قبول نمی کند 
و به شهر می رود. من کالس 11 بودم که معلم 
شدم. قبل از آن تمام دوره مدرسه را باید به یک 
روستای دیگر می رفتیم. نزدیک ترین مدرسه به 
ما ۵ کیلومتر با ما فاصله داشت. روستایی به نام 
ماه دوان. این ۵ کیلومتر راهی بود که هر روز 
پیاده می رفتیم و برمی گشتیم. یادم هست تنها 
مسیر ترددی که به شیراز وجود داشت، ۷ ماه از 
سال به دلیل برف های سنگین بسته می شد و ما 
راه ارتباطی با هیچ شهر بزرگی نداشتیم. همین 
شرایط بود که برای بچه ها امکان نداشت بیشتر 
از کالس ششم درس بخوانند، مگر اینکه یک 

اتفاق استثنایی می افتاد. 
:  و برای شما هم این استثنا اتفاق افتاد؟
اتفاقی که مسیر زندگی من را تغییر داد، وجود 
عمویم بود. عموی من آیت ا... مشهور و خوشنامی 
در شیراز بود که وقتی کالس ششم من تمام شد 
و می خواستم معلم عشایری شوم و البته راهی 
غیر از این هم نداشتم، آمد و من را با خودش 
به شیراز برد. در   همان مدرسه علمیه خان که 
درس می داد و در   همان حجره ایشان ماندم و 
رفتم دبیرستان. اگر عمویم نبود، من االن اینجا 
نبودم. این هم از جنس   همان اتفاق هایی بود که 
مسیر زندگی من را تغییر داد وگرنه من معلم 
عشایری می ماندم. خالصه آمدم شیراز و دوران 
دبیرستان هم گذشت. همان سال ها فقط برای 
تعطیالت عید می توانستیم به روستای خودمان 
برگردیم. از شیراز می رفتیم اردکان و بعد یاسوج 
و بعد از آنجا 1۰۰ کیلومتر دیگر پیاده می رفتیم 

تا برسیم خانه. 

: تمام این راه را پیاده می رفتید؟
 مسیر ما فقط یک جاده  داشت که رضاشاه در 
زمان درگیری های بویراحمد ساخته بود و آن  
هم که بیشتر سال به دلیل برف سنگین بسته 
بود و ما ۲ روز راه پیاده می رفتیم تا به خانه 
برسیم. تا یاسوج ۱۵۵ کیلومتر فاصله بود؛ از 
کوه، دشت و گردنه ها می گذشتیم تا برسیم آن 
هم با برف آن زمان و لباس هایی که داشتیم. 
امکانات آن زمان کم بود؛ لباس و کفش های 
امروز نبود و حتی اگر هم بود ما پول نداشتیم 

و با حداقل ها زندگی می کردیم. 
: خواهر و برادر ها هم مثل شما درس 

می خواندند؟
خواهرم که از من بزرگ تر بود، خیلی زود ازدواج 
کرد و اصال درس نخواند و یکی از برادر هایم 

معلم شد و برادر دیگرم رفت سراغ عکاسی.
:  چرا فقط شما پیگیر درس و دبیرستان 

بودید؟
نمی دانم چرا، ولی همیشه درس را دوست داشتم. 

: تا زمان دیپلم شیراز ماندید؟
بله، تا سال 134۷ که کالس یازدهم بودم. وقتی 
برای عید برگشتم روستایمان مادرم به شدت بیمار 
شده بود. با هزار مکافات و سختی او را برای مداوا 
به شیراز بردیم، ولی کار از کار گذشته بود و مادرم 
بعد از 2 ماه که درد کشید در سن 34 سالگی بر اثر 
نارسایی کبدی فوت کرد؛ اتفاقی که تمام زندگی 
من را به هم ریخت. پدر من از وقتی بچه بودم 
مریض  احوال بود و عمال تربیت و قیمومیت ما 
با پدربزرگم بود که از روحانیون سر شناس منطقه 
بود. آیت ا... صدرالدین ملک حسینی که همیشه 
مراقب ما بود. من از خانواده روحانی ای بودم. 

:  و این نسب روحانی بودن را ادامه 
ندادید؟

همیشه که ادامه پیدا نمی کند؛ ما ناخلف شدیم و 
هیچ کدام روحانی نشدیم.   همان سالی که مادرم 
فوت کرد، دیگر درس نخواندم. چنان ضربه روانی 
بدی خوردم که ترک تحصیل کردم و مدرسه 
نرفتم. فوت مادر یکی از مهم ترین نقاط عطف 
زندگی من بود. خالصه به شیراز برنگشتم. تا 
اینکه بعد از چند ماه تصمیم گرفتم معلم عشایری 
شوم و به تشویق پدربزرگم رفتم. مسوول امور 
عشایری آقایی بود به نام آقای حبشی که خیلی 
به من کمک کرد و تشویقم کرد که دیپلم بگیرم. 
من هم   همان سال شروع کردم و کالس 11 و 12 
را یکجا امتحان دادم و با معدل 1۷ دیپلم گرفتم. 
بعد رفتم روستایی به نام مزدک و 3 سال معلم 
آنجا بودم تا رسیدم به سن سربازی و رفتم برای 
اینکه معافیت بگیرم زیرا کفیل خواهر و برادر هایم 
محسوب می شدم. وقتی رفتم؛ رئیس پاسگاه گفت 
اگر می خواهی کفالتت را بگیرم باید 2۰۰ تومان به 
خود من بدهی. من از طرفی دوست نداشتم رشوه 
بدهم و از طرفی ته قلبم دوست داشتم درس 
بخوانم. از آنجایی که می گویند عدو شود سبب 
خیر، من تصمیم گرفتم به سربازی بروم و گفتم 
من اصال معافیت نمی خواهم. از کل بویراحمد 
فقط 3 تا دیپلمه برای سربازی اسم نوشته بودند. 
از آنجا که دیپلم داشتیم باید خودمان را به پادگان 
تهران معرفی می کردیم. سه تایی با چه مکافاتی 
خودمان را رساندیم تهران. سال 13۵۰ بود، ما 
رفتیم توی صف و گروهان ما از هم جدا شد. 
فرمانده ای داشتیم که توی صف که ایستاده بودیم 
از همه می پرسید اهل کجا هستید. وقتی نوبت 
به من رسید و گفتم، ناگهان عصبانی شد که 
 ای پدرسوخته  ! همان شما بویراحمدی ها برادر 
من را در جنگ تنگه کشتید و خیلی عصبانی 
شد. از طرفی، 13۵۰ سالی بود که می خواستند 

جنگ های 2۵۰۰ ساله را برگزار کنند و دیپلمه 
برای سپاه دانش می خواستند. دوتا همشهری ما 
انتخاب شدند و رفتند عباس آباد تهران ولی وقتی 
نوبت به من رسید، همین گروهبان به وضوح 
گفت که من این بویراحمدی را نمی دهم و باید 
همین جا بماند تا من پوستش را بکنم. خالصه 
دوستانم رفتند حسن آباد و من ماندم. برنامه آن 
روزهای پادگان ها خیلی سخت و فشرده بود. 
ساعت ۵ صبح صبحگاه داشتیم و بعد رژه بود. 
همان روز ها من حرکتی کردم که به نظر خودم 
شاهکار بود و جهت زندگی ام را تغییر داد. یک 
روز که داشتیم از رژه صبحگاه برمی گشتیم، دیدم 
معاون فرمانده پادگان که سرهنگی بود، در حیاط 
ایستاده. من نمی دانم با چه جراتی ولی ناگهان 
از صف خارج شدم و رفتم روبروی او ایستادم 
و گفتم من مشکلی دارم که باید شما را ببینم 
و عجیب اینکه پذیرفت و من رفتم دفترش و 
گفتم این گروهبان به من و به تمام بویراحمدی ها 
توهین کرده و اجازه نداده من بروم سپاه دانش. 
خالصه همان جا دستور داد و رفتم سپاه دانش 
و همین تغییر مسیر، زندگی من را بازهم تغییر 
داد. بعد از یک دوره سه ماهه برگشتم شیراز و 
بعد رفتم سپاه دانش مسجدسلیمان و آنجا بود که 
تصمیم گرفتم برای دانشگاه درس بخوانم. ضربه 
فوت مادرم کمتر شده بود و کم کم می خواستم 

به زندگی برگردم. 
: به رشته خاصی هم  فکر می کردید؛ 

اینکه مثال دکتر شوید؟
اصال به پزشکی فکر هم نمی کردم. شاید باور 
نکنید ولی تا همین ۵۰ سال پیش در کل بویراحمد 
یک پزشک وجود نداشت. 2 پزشک یار بود و من 
اصال دکتری ندیده بودم که بخواهم الگوی ذهنی 
هم داشته باشم. فقط دوست داشتم دانشگاه قبول 
شوم. همان سال آمدم تهران و کنکور دانشگاه 
تهران شرکت کردم. 12۰ هزار نفر شرکت کننده 
داشت و من فکر می کردم پزشکی قبول نمی شوم، 
بنابراین رشته اول دامپزشکی زدم و شبانه هم علوم 
اجتماعی. هر 2 رشته را قبول شدم. رتبه هایم 
زیر 1۰۰ شده بود و می توانستم پزشکی قبول 
شوم ولی هرچقدر پیگیری کردم، گفتند طبق 
آیین نامه اجازه تغییر رشته انتخاب اول را نداری 
و  ناچار   همان دامپزشکی ثبت نام کردم.  برگشتم 
با  با مادربزرگم و  والیتمان برای خداحافظی 
یکدست رختخواب برگشتم تهران و رفتم یک 
مسافرخانه در ناصرخسرو که پر از شپش بود. 
آن زمان تازه خوابگاه امیرآباد ساخته شده بود و 
ظرفیتش محدود بود و قرعه کشی می کردند. ما 
3۶ نفر بودیم و فقط 2تا سهمیه داشتیم و خدا به 
دادم رسید و من توانستم به خوابگاه بروم. انگار 
همه دنیا را به من داده بودند. خالصه یک سال 
درس های مشترکی که با پزشکی داشتیم، پاس 
کردم ولی اصال دامپزشکی را دوست نداشتم تا 
جلسه اولی که آناتومی خوک داشتم دیگر تصمیم 
گرفتم هر جوری شده تغییر رشته بدهم و دوباره 
درس خواندم برای کنکور. با رتبه خوب قبول 
شدم و واحدهایم را هم قبول کردند و کم کم 

در تهران جا افتادم. 
: هزینه هایتان چگونه تامین می شد؟ 

خانواده کمک می کردند؟
تا امروز که اینجا نشستم، حتی یک تومان از 
طرف خانواده ام کمک و حمایت مالی نداشتم. 
فقط دورانی که پیش عمویم بودم، روزی یک 
تومان پول توجیبی می گرفتم. هزینه های دانشگاه 

را هم یا وام می گرفتم یا چون درسم خوب بود، 
کمک هزینه تحصیلی می گرفتم، ماهی 3۰۰ تومان 

و با آن خودم را اداره می کردم. 
: پس همیشه شاگرداول بودید؟

شاگرداول نبودم ولی جزو چند نفر اول دوره 
بودم. بیشتر درس هایی که به نظرم کاربردی بود 
را می خواندم. درس ها را دوست داشتم و باعالقه 

می خواندم. 
:  در تهران ماندگار شدید و همین جا 

هم ازدواج کردید؟
برای ازدواجم باوجودی که در تهران شرایط و 
مواردش بود، برگشتم شیراز و با دخترعمویم 
ازدواج کردم. همانی که یک  زمان مادرم دوست 
داشت و حرفش را با من زده بود. هم وصیت 
مادرم بود و هم عالقه و ارادتی که به عمویم داشتم 
و هم در کل به ازدواج فامیلی بیشتر فکر می کردم. 

: ازدواج کردید و برگشتید تهران؟
بله، اما خوابگاه متاهلی نداشتیم و من هم پولی 
دوستانم  از  یکی  با  نداشتم.  خانه  رهن  برای 
نزدیکی  در  کردیم  اجاره  مشترک  را   خانه ای 
زورآباد کرج، ماهی ۹۰۰ تومان که نصف- نصف 
پولش را پرداخت می کردیم. من ماهی 3۰۰ تومان 
کمک هزینه می گرفتم و در یک شرکت دارویی هم 
ویزیتور شده بودم و 3۰۰ تومان هم حقوق آنجا 
بود و با وامی که از دانشگاه می گرفتم اموراتمان 

می گذشت. 
شب ها ساعت 12 می رسیدم کرج ولی زندگی 
بود دیگر. سال آینده اش هم بچه دار شدیم و با 
برادرخانمم که پسرعمویم هم بود، آمدیم تهران 
و باهم یک  خانه کوچک اجاره کردیم. تا رسیدیم 
به جریانات انقالب و من شانس آوردم به محض 
انقالب فرهنگی درسم تمام شد وگرنه 4 سالی 

عقب می افتادم. 
:  چرا این تخصص را انتخاب کردید؟
همان مقطع یک نقطه عطف دیگری در زندگی 
من بود. من اول رفتم رشته اطفال و یک ماهی 
در مرکز طبی کودکان کارکردم. در اوج مباحث 
سیاسی آن روز ها بود که یک روز نامه ای به ما 
رسید مبنی بر اینکه دیده شده من روزنامه مجاهد 
می خوانم بنابراین دیگر حق ادامه تحصیل ندارم. 
خودم هم که چندان این گرایش را دوست نداشتم 
و از ادامه درس منصرف شدم. به خانمم گفتم 
بگذرانم.  را  طرحم  من  و  یاسوج  برگردیم 
یک هفته ای آنجا بودیم که نامه ای آمد که اشتباه 
شده و شما می توانید برگردید ولی من عادت 
ندارم به گذشته برگردم. کاری که در ذهنم تمام 
شود، یعنی دیگر تمام شده. خالصه یک سالی 
یاسوج ماندم و در همین دوران طرح به این 
نتیجه رسیدم که جراحی را دوست دارم. در 
شیراز کنکور دستیاری دادم و رتبه اول شدم. 
دکتر ملک زاده که معاون دانشگاه بود، گفت هر 
رشته ای دوست داری، انتخاب کن. باوجودی 
که آن زمان چشم پزشکی شیراز به واسطه دکتر 
خدادوست خیلی مشهور شده بود، من جراحی 
را بیشتر دوست داشتم. دوره دستیاری من 
زمان جنگ بود و من در عملیات کربالی 
۴ در بیمارستان صحرایی امام حسین)ع( با 
دکتر فاضل آشنا شدم و ایشان به من پیشنهاد 
داد پیوند عروق بخوانم. تا اینکه بعد ها رفتم 
بیمارستان  هاشمی نژاد تهران که تنها مرکز پیوند 
ایران بود و 1۰۰ پیوند کلیه زیر نظر دکتر فاضل 
انجام دادم، تا اینکه ایشان به من گفتند همه چیز 
را یاد گرفتی و حاال برگرد شیراز و مرکز پیوند 

آنجا را راه بینداز. 
:  شیراز تا آن روز پیوند نداشت؟

قبل از انقالب اولین پیوند کلیه را دکتر صنادی زاده 
در بیمارستان نمازی شیراز انجام داد و بعد از 
مدت کوتاهی به دلیل برخی اختالفات و اینکه 

دکتر به تهران رفتند، تعطیل شده بود.
:  حرف آخر؟

سرنوشت آدم ها مثل یک فرفره است؛ می چرخد 
و می چرخد تا یکجایی می ایستد. اصال انگار 
خودت در آن چرخش نیستی. سرنوشت، تو را 

با خود می برد. من را هم برد.

گفت وگویی متفاوت با دکترسیدعلی ملک حسینی که 23سال پیش اولین عمل موفق پیوند کبد را در کشورمان انجام داد

پسربچه عشایری که پدر پیوند کبد ایران شد
 حمیده 

طاهری

اصال به پزشکی فکر هم نمی کردم. 
شاید باور نکنید ولی تا همین ۵۰ 

سال پیش در کل بویراحمد یک 
پزشک وجود نداشت. 2 پزشکیار 
بود و من اصال دکتری ندیده بودم 

که بخواهم الگوی ذهنی هم داشته 
باشم. فقط دوست داشتم دانشگاه 

قبول شوم. همان سال آمدم تهران و 
کنکور دانشگاه تهران شرکت کردم

۶۰ درصد تیم پیوند شیراز بچه های عشایر هستند
سیدعلی ملک حسینی، فرزند سیدحبیب ا... ملک حسینی و نوه آیت ا... سیدصدرالدین ملک حسینی )صدرا( در سال 132۸ خورشیدی در 
روستا و در خانواده ای مذهبی و روحانی دیده به عالم هستی گشود. وی در روستای گوشه امامزاده قاسم)ع( و در جوار حرم جدش 
دوران نوجوانی خود را سپری کرد و در روستای ماه دوان در چند کیلومتری شهر یاسوج دوران دبستان خود را گذراند. پدر و اجدادش 
از علمای بزرگ منطقه و فعاالن انقالبی بودند، به گونه ای که قریب به 4۰۰ سال مرجعیت دینی مردم را برعهده داشتند. استاد ملک حسینی 
پس از طی دوران تحصیل پیوند کبد در خارج از کشور، در سال ۷2 موفق شد نخستین پیوند کبد را در ایران و خاورمیانه انجام دهد 
و نام خود را در زمینه پیوند اعضای بدن ماندگار کند. تاکنون 1۰۵ مقاله به زبان انگلیسی از سوی دکتر ملک حسینی منتشرشده است. 
وی از مؤسسان بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینای شیراز، رئیس دوره ای انجمن پیوند اعضای خاورمیانه و عضو فرهنگستان 
علوم پزشکی است. تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ پیوند اعضا در شیراز انجام شده و بر این اساس در دنیا جزو رتبه های اول تا سوم 
هستیم. ملک حسینی معتقد است گروه پیوندش تاکنون با یک حساب سرانگشتی بیش از ۵۰۰ میلیون دالر به مملکت خدمت کرده اند 
و صرفه جویی ارزی داشته اند. او همچنان با دفاع از جوان های هم استانی اش می گوید: »استان کهگیلویه بویراحمد از استعداد خاصی 

برخوردار است و دانشجویان این استان هرکجا هستند، می درخشند و ۶۰ درصد تیم پیوند اعضای شیراز بچه های عشایر هستند.«

مادرم تمام زندگی ام بود
پدرم همیشه مریض  احوال بود و مادرم با سختی کار می کرد و ما را آبرومند بزرگ می کرد. 
هرچند خیلی زود از دست رفت ولی همه زندگی من بود. هیچ چیزی در دنیا نمی تواند 
جایگزین تربیت مادر شود. من هنوز هر چه دارم، ریشه در   همان تربیت دارد. حالل و 
حرام، محرم و نامحرم را در   همان بچگی از مادرم یاد گرفتم. یک چیزی را خوب یادم 
مانده که مادرم از پدرش نقل می کرد؛ اینکه به هیچ عنوان در خانه کسی غذا نخور و سنگ 
به شکمت ببند ولی برای غذا به کسی رو نینداز و اینکه همیشه دیگ غذایت را بزرگ تر 
بگیر تا اگر کسی از راه رسید، میهمان سفره ات شود. ما این طوری تربیت می شدیم. هرچند 
با حداقل ها زندگی می کردیم ولی بااخالق بودیم. من تا کالس ششم اصال نمی دانستم 
پرتقال چه شکلی است. مهم هم نبود ولی یاد گرفتم که دنیا یک کوره است که آدم 
را شکل می دهد و می سازد. اگر از بچگی آدم شکل بگیرد تمام آینده اش با   همان فرم 

می ماند. اگر هر جای دنیا و هر محیط فاسدی هم باشد می تواند خودش را حفظ کند.

ش
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وقف و سالمت

با آغاز ماه محرم هر سال 
برای  غربی   رسانه های 
و  ضدايرانی  تبليغات 
خوراك  خود  ضدشيعی 
تازه ای می يابند. در اين ماه 
تمام رسانه های غربی  همگام با سياست های 
دولت های متبوعشان در جهت رودررو قرار 
دادن شيعه در برابر سنی و ايرانی در برابر 
عرب برای تفرقه افكنی بين كشورهای اسالمی  
و پيشبرد مقاصد سياسی، اقتصادی و نظامی  
گزارش ها،  می كنند.  عمل  حكومت هايشان 
فيلم ها، تفسيرها، عكس های مختلفی ارائه كرده 
و با زيركی تفسيرهای خود را به جهانيان كه 
به طور عموم با فلسفه و تاريخ عاشورا آگاه 
نيستند ارائه می دهند. بين بعضی از اين تفسيرها 
به خوبی  می توان مطالبی  را ديد كه نشانه شيطنت 
خبرنگار، موسسه، سازمان يا نهادی است كه اين 
تفسيرها و خبرها را منتشر می كند. رسانه های 
اروپايی و به ويژه آمريكايی به شدت تحت كنترل 
البی  صيهونيستی هستند، زيرا مالكيت و مديريت 
اين رسانه ها متعلق به آنها است و حتی بسياری 
از نويسندگان و اجراكنندگان برنامه های اين 
رسانه ها وابستگی های مالی و عقيدتی با اين 
البی  دارند. بنابراين بديهی است كه جهت گيری 
اين رسانه ها همان جهت گيری سياستمداران 

صيهونيستی باشد. 

اين جانب مدت های زيادی قصد داشتم مقاله ای 
در تبليغات ضدعاشورا در غرب بنويسم، اما آنچه 
كه باعث شد آن را بنويسم، شدت يافتن اين 
تبليغات در سال های اخير و ارتباط دادن آن با 
مسائل سياسی جاری در ايران و تحقير و توهين 

ايرانيان و به ويژه شيعيان است. 
خالصه اين تبليغات چنين است كه هر شيعه در 
عاشورا بايد فرقش را بشكافد تا خون بيايد، اين 
خون شيعه را از تمام گناهانش در سال قبل پاك 
می كند و او انسان بی گناهی می شود. همان طور 
كه مسيحيان معتقدند كه خون مسيح گناهان همه 
مسيحيان را پاك كرد. همراه با اين گزارش ها 
تصاويری از ابزارهايی كه آنها را ابزارهای دينی 
و مقدس شيعيان معرفی می كنند منتشر می كنند. 
گفته می شود كه اين اقالم دينی تقدس و احترام 
زيادی بين شيعيان دارد و مردم آنها را می بوسند 
و در خانه های همه شيعيان وجود دارد. اين اقالم 
دينی عبارتند از: قمه، خنجر، دشنه، كارد سالخی، 
سرنيزه، زنجيرهای مختلف تيخ دار، شمشير دو 
شاخه، درفش كفاشی، سيم خاردار، بعضی از 
گذاشتن چكش و اره و شن كش در كنار اين 
به اصطالح ادوات مقدس و مذهبی  شيعه نيز 
خودداری نمی كنند! بعضی تصاوير حوضچه های 
گل را كه افراد در آن غلت می زنند و تمامی  لباس 
و اندام هايشان گل آلود شده است و زنان چادر به 
سری كه از فرق سر تا پا تمامی  چادرشان گل آلود 
است را منتشر می كنند. مردانی كه غرقه در خون با 
فرق شكافته روی آسفالت از حال رفته اند و افراد 
در اطراف او به تماشا ايستاده اند. تصوير درد آور 
كودك گريه آلودی را كه مادرش در بغل گرفته و 
پدر با يك دشته بر فرق او می كوبد. فيلم كسانی 
را كه برای ديدن مزار امامان شيعه كيلومتر ها راه 
را به طور سينه خيز خسته و خونين پيموده اند به 
نمايش می گذارند. بعضی ها تقدس و احترام اين 
وسايل را با صليب مقدس مسيحيان و اين اعمال 
را با غسل تعميد باپتيست های مسيحی مقايسه 
می كنند. بسياری از دوستان غربی  و نيز عرب 
سنی از من پرسيده اند در حالی كه اين كار از 

واجبات تشيع است، چرا من هم سرم را در عاشورا 
نمی  شكافم؟ البته هيچگاه توضيح های من در برابر 
فيلم ها، عكس ها و گزارش های مستندی كه در 
تلويزيون ها، راديوها و روزنامه ها و مجله های اينجا 
منتشر می شود، قانع كننده نبوده است و هميشه 
حس كرده ام كه حرف های مرا با ناباوری گوش 
كرده و حمل بر بی  اطالعی اين جانب كرده اند. 
با يك نظر به ديدگاه و فتواهای مراجع دينی و 
رهبران مذهبی  به خوبی  می  توان ديد كه اكثريت 
قريب به اتفاق آنها قمه زدن را ممنوع و حرام كرده اند 
و بسياری آن را يك رسم غير شيعه و غيرايرانی 
دانسته اند كه وارد ايران شده و بين عوام همانند 
خرافات ديگر رواج يافته است. البته كوشش های 
بسياری از علما و مراجع تقليد را برای لغو و فسخ 
اين عمل نمی توان ناديده گرفت كه در كتاب های 
مذهبی  آمده است. به عالوه در سال های اخير 
كتاب های زياديدر مورد تاريخچه قمه زنی و نظر 

علما اسالمی  در باره آن آمده است. 
نه تنها امام خمينی و مقام معظم رهبری قمه زدن 
را نهی كرده و آن را وهن به اسالم دانسته اند، كه 
بسياری از علمای معاصر مانند آيت ا... سيدباقر 
صدر، آيت ا... مطهری، مشكينی، مكارم، صانعی 
و ديگران آن را حرام شمرده اند. با رجوع به 
جايگاه اينترنتی بعضی از اين علما و نيز حوزه 
علميه قم و نيز كتاب هايی كه در مورد قمه زنی 
نوشته شده است می توان اين فتواها را ديد. من 
هنوز يك فتوا يا گفته از علمای دينی نديده ام كه 
قمه زدن و خون ريختن را در عاشورا تاييد بكنند، 
بلكه همگی آن را نهی كرده و حتی بسياری از 
موارد ماليم تر جنبه های اين مراسم را، مانند باال 
و پايين پريدن نهی كرده اند. مخالفت با اين نوع 
عزاری كه موجب توهين به اسالم می شود، فقط 
از سوی علمای معاصر و در واكنش به تبليغات 
غرب نيست. بلكه علمای قرون گذشته نيز آن 
را منع كرده اند. در قرن گذشته بعضی ها ترويج 
قمه زنی را به انگليسی ها نسبت می دادند.  پس چرا 
با اين همه فتواهای موكد اين عادت بين عوام از 
بين نرفته است؟ دليل آن عوامانه شدن يك سنت 

است؛ مانند بسياری از سنت های نادرست كه 
ربطی به اصل مذهب يا دين ندارد. ماجرای تالش 
حضرت آيت ا... العظمي بروجردی در جلوگيری 
از سنت های غلط در عزاداری هيئت مذهبی  قم، 
از زبان مورخ بنام معاصر، حجت االسالم رسول 
جعفريان خالی از لطف نيست. وی می گويد: 
»آيت ا... العظمی  آقای بروجردی كه رهبری شيعيان 
جهان را به عهده گرفته و دارای رياست عامه 
هستند و حوزه علميه قم نيز با رهبری حضرت 
معظم له اداره می  شود، از جريانات نامطلوب بعضی 
از موكب های عزا اظهار انزجار فرموده و مخالفت 
خود را با اعمالی كه مناسب با جهان تشيع نبوده 
و مخصوصا شايسته يك شهر مقدس نيست، 
ابراز كرده اند؛ ولی متاسفانه بعضی از گردانندگان 
دستجات عزا گفته اند ما 12 ماه سال را در تمام 
امور به حضرت آيت ا... مرا جعه كرده و از ايشان 
تقليد می  كنيم ولی دهه عاشورا را درعزاداری از 
معظم له تقليد نخواهيم كرد؛ بلكه از آنچه كه 
خود ما تشخيص می  دهيم، پيروی خواهيم كرد«

فلسفهوشهادتامامحسين)ع(
رابطهایباقمهزدنندارد

در هر صورت، اين سنت ها همانند بسياری از 
سنت های ديگر در جامعه ما رواج دارد و به 
عهده مديران، رهبران و مراجع مذهبی  است كه 
سياست ها و روش هايی برای جهت دار كردن و 
زودن زياده روی ها و اعمالی كه حرمت اسالم 
و تشيع را خدشه دار می كند، به كار  گيرند. از 
آنجايی كه اين مراسم ابعاد و جنبه های پزشكی 
هم دارد نويسنده از اين جنبه به آن می پردازد. 
بسياری از قمه زنان و شمشيرزنان از طبقه ای 
هستند كه بيش از هركس ديگری به اين خون 
نياز دارند تا در بدنشان جاری باشد تا بر سر و 
لباسشان. بعضی ها در اين مرحله متوجه می شوند 
كه دچار هموفيلی هستند و رهسپار بخش فوريت 
بيمارستان ها می شوند. همه ساله چند نفر به علت 
خونزيری، دهيدراتاسيون و علل ديگر جان خود 

را هنگام قمه زدن از دست می دهند. 

عاشورا يك مراسم دينی است و بعضی مردم به 
خاطر عشق و عالقه به امام حسين)ع( دوست 
دارند قمه بزنند. پس چرا اين خون ها را بيهوده 
به زمين بريزند؟ روز عاشورا را می توان روز 
اهدای خون ناميد و اين روز تاريخی را می توان 
به بسيج مردم برای خون دادن در هنگام صلح 
تبديل كرد. مردم به جای اينكه خونشان را روی 
آسفالت های خيابان بريزند، پس از پايان مراسم 
عزاداری به نيت فداكاری امام حسين)ع( كه 
اسالم را بيمه كرد، می توانند به مراكز انتقال 
خون رفته و خون خويش را به بيماران نيازمند 

هديه كنند تا سالمتی آنها را بيمه كنند. 
تا پيش از انقالب عمل خون دادن بين مردم معمول 
نبود. معموال عده ای حرفه ای كه اغلب معتادان 
موادمخدر بودند، خون خود را می فروختند. در 
طی دوران انقالب و به ويژه جنگ با عراق بود 
كه مردم به طور وسيعی و به طور داوطلبانه خون 
خود را اهدا كردند. اهدا خون در زمان جنگ 
امری مقدس است و لزوم آن بديهی است. اما در 
دوران صلح هم به خون نياز است و خون كااليی 
نيست كه هميشه بتوان آن را انبار كرد. در اين 
جا است كه فلسفه خون دادن امام حسين)ع( )ع( 
در عاشورا اهميت اجتماعی پيدا می كند. عاشورا 
می تواند سمبل فداكاری، همبستگی ملی و دينی 
و زنده كردن كار و فلسفه امام حسين)ع( باشد. 
روحانيون، مديران، رهبران اجتماع برای تشويق 
و آگاهی مردم می توانند شعارها، رهكردها و 
نكته های متناسب آن را تهيه كنند، همان طور كه 
در جريان انقالب و در جنگ با عراق ديديم. 
بعضی از اين جمله های كوتاه را در زير می آورم. 
مطمئن هستم كه آنهايی كه در اين زمينه كار 
می كنند، خيلی بهتر، عوام فهم تر و گزيده  تراز 
از اين شعار ها را تهيه خواهند كرد: خون خود 
را بر زمين نريزيد؛ يك بيمار هم اكنون به آن 
نيازمند است.  اهدای خون، ادامه راه ساالر شهيدان 
است. هر قطره خون اهدايی يك قدم در ادامه 
راه حسين است. اگر حسين در كربال خون داد، 

ما اكنون خون می  دهيم...

پیشنهاد »سالمت« به ارادتمندان ساالر شهیدان)ع( در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی

اهدای خون در ماه خون و ایثار
 دكتر 

محمدرضا 
توكلی صابری

داروساز

5 شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج

مواليمان  دوستی  و  محبت 
حسين)ع( را به هركسی نمی دهند. 
اين محبت را خداوند مهربان تنها 
می دهد.  قرار  مومنان  دل های  در 
اين محبت آنقدر بلندمرتبه و رفيع 
است كه به هر كس ذره ای از آن را 
بچشانند، واله و شيدا می شود و آن 
را مايه مباهات، افتخار، خوشبختی و 
سعادت خود می داند. اما بايد توجه 
كرد كه بذر اين محبت را در دل 
هر كس كه كاشتند، بايد با مراقبت 
از آن، به پرورش و شكوفا كردن 
آن اقدام كند. بايد برای تبديل اين 
محبت به عشق، سعی و تالش كند 
تا شكر عملی اين نعمت الهی را به 
جا آورد. اما چگونه می توان محبت 
را به عشق تبديل كرد؟ عشق كه با 
ادعا به وجود نمی آيد. بايد سنگ 
محكی باشد تا صدق مدعا به اثبات 
برسد، وگرنه همه مدعی عاشقی اند. 
سنگ محك، پيروی است. عاشق 
بايد به معشوق اقتدا كند. عاشقی 
كه به حرف نيست؛ به عمل است. 
مدعی عشق بايد عاشقی اش را با 
رفتار خود ثابت كند. مگر نه اينكه 
عاشق از معشوق رنگ می گيرد؟ 
حال كه اين گونه است هر كه در سر 
سودای عاشقی دارد، بسم ا...! بيايد و 
از موال و محبوبش، رنگ و عطری 
بگيرد. بيايد دفتر بی انتهای ويژگی ها، 
صفات و خوبی های مواليمان را 
ورق ورق بخواند و از آن سرمشق 
مهم  ويژگی های  از  يكی  بگيرد. 
ساالر شهيدان، عيادت از بيماران 
بود. آن حضرت با قدم های مبارك 
خود به عيادت و مالقات بيماران و 
دردمندان می رفتند و عالوه بر اينكه 
از آالم روانی و دردهای جسمی 
آنها دلجويی می كردند و حضورشان 
تسكينی برای ايشان بود، برای رفع 
مشكالت مادی و اقتصادی شان نيز 
اقدام می كردند. قلب رئوف و مهربان 
امام نمی توانست و نمی خواست 
كسی درد و ناراحتی داشته باشد؛ چه 
درد و اندوه جسمانی، چه ناراحتی 
فكری و پريشانی. از اين رو، خودشان 
برای پرداخت بدهی بيماران اقدام 
می كردند؛ نمونه اش اسامه بن زيد. 
روزی امام حسين)ع( به مالقات 
بيماری بدهكار به نام اسامه بن زيد 
رفت. او در بستر بيماری آه و زاری 
می كرد و مكرر می گفت: »ای وای از 
دست غم و اندوه!« حضرت از او 
پرسيد: »چه اندوهی داری؟« اسامه 
گفت: »بدهكارم و غم و غصه 60 
هزار درهم قرض، تمام وجودم را فرا 
گرفته است.« امام حسين)ع( فرمود: 
»ناراحت نباش! من بدهی های تو 
را پرداخت می كنم.« اسامه گفت: 
»می ترسم قبل از پرداخت بدهی هايم 
بميرم.« حضرت فرمود: »من تمام 
بدهی هايت را می پردازم.« حضرت 
اباعبدا...)ع( همچنان كه وعده داده 
بود تمام قرض های وی را پرداخت.
مهربانی های  از  نمونه  يك  اين 
مواليمان بود. با اين وصف يقينا 
اين زمان  امام حسين)ع( در  اگر 
می زيستند و حيات مادی داشتند، 
باز هم برای رفع مشكل بيماران و 
نيازمندان اقدام می كردند. اكنون هر 
كه می خواهد در اين راه و شيوه به 
مواليمان اقتدا كند، بسم ا... . كمك 
به بيماران نيازمند از راه هايی است 
كه می تواند عشق را اثبات و عاشق 
را به معشوق نزديك كند. عاشق كه 
منتظر كالم و درخواست نمی ماند. 
عاشق شيفته انجام كارهايی است 
پس  دارد.  دوست  معشوقش  كه 
اين گوی و اين ميدان. البته مومن 
بايد زرنگ باشد. بايد كاری كند 
كه رسم و نشان عاشقی اش پايدار 
و ماندگار شود، اما راه پايدار كردن 
نشانه عشق به حضرت دوست، 
وقف است. می توان با وقف كردن 
برای دستگيری و مساعدت بيماران 
بی بضاعت و نيازمند، مدال پرافتخار 
حسينی شدن را به دست آورد و آن 

را ماندگار كرد.

حال و هوای اين روزهای ما، شور 
و حال حسينی دارد. از پوشش 
عمومی مردم گرفته تا نواهايی كه 
به گوش می رسند و از سخنانی 
تا  وامی دارند  تامل  به  را  ما  كه 
فرصت هايی كه برای بازنگری در 
شيوه های زندگی خود با آن روبرو 
دستاوردهای  از  همگی  هستيم، 
ارزشمند محرم هستند. احساسات 
ما هم رنگ و بوی تازه ای گرفته 
و چشمه های اشك برای ساالر 
شهيدان جوشان شده اند. محرم، 
نقشه های  برترين  به  توجه  ماه 
با  هماهنگ  حركت  و  زيستن 
الگوهای وااليی است كه در بزنگاه 
انتخاب توانستند بهترين مسير را 
برگزينند و در دوراهی های سخت 
سمت  به  منفعت،  و  مصلحت 
رضايت خداوند حركت كردند.

 امام شهيدان، كامل ترين نسخه 
را  اجتماعی  و  فردی  تحول 
پيش روی ما گذاشت تا همانند 
چراغی روشن، رهنمونمان باشد. 
ارادت های عاشورايی ما با دل هايی 
كه به عشق حسين)ع( می تپند، 
مقدمه های نابی هستند برای انسان 
شدن و تحول در برترين سطح 
ممكن. روزها و شب های محرم 
و عاشورايی كه در پيش داريم، 
نردبان جهش همه جانبه ما هستند، 
اگر به ريسمان واسطه امن و انسان 
او  ياری  به  زنيم و  كامل چنگ 

مسير تحول را بپيماييم. 
مراقب باشيم كه در زرق و برق های 
برايشان  اصالتی  كه  پيشنهادی 
از  را  راستين  اسوه های  نيست، 
ياد نبريم و دل حسينی خود را 

دچار زنگار نكنيم.

اداره كل انتقال خون استان تهران با 
اعالم رسمي آمادگی مراكز اهداي 
از  ماه محرم  اول  خون در دهه 
به  خواست  تهراني  شهروندان 
علت ازدحام جمعيت داوطلبان 
اهداي خون در روزهای تاسوعا 
و عاشوراي حسيني)ع( به طرح 

بزرگ نذر خون بپيوندند. 
مردم  مراجعه  ازدحام  به  دليل 
عزادار به مراكز اهداي خون در 
از  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای 
شهروندان تهراني خواسته شده 
به طرح بزرگ نذر خون بپيوندند 
و نذر خود را در بازه زمانی اول 
محرم تا اربعين حسينی ادا كنند.
شعار  با  خون  نذر  بزرگ  طرح 
آگاهانه،  تصميم  خون،  »نذر 
با  و  مسووالنه«  خون  اهداي 
رويكرد استفاده درست از ظرفيت 
به  پيوستن  برای  مردم  فرهنگي 
صف داوطلبان اهداي خون در 

ماه محرم و صفر اجرا می شود.
اهداكنندگان  از  طرح  اين  در 
مي شود،  درخواست  مستمر 
فرصت اهداي خون در روزهاي 
اختيار  در  را  اول  دهه  خاص 
براي  كه  اولي  بار  اهداكنندگان 
اين كار انسان دوستانه شوق دارند، 

قرار دهند.
سال  محرم  ماه  اول  دهه  در 
رسمي  آمار  براساس  و  گذشته 
سازمان انتقال خون استان تهران، 
12هزار و 327 شهروند تهراني 
به صف داوطلبان اهداي خون 
پيوسته اند و از اين تعداد 10هزار 
و 656نفر موفق شدند با اهداي 
خون به نجات جان ده ها هزار 
و  كنند  كمك  نيازمند  بيمار 
افزايش  براساس  پيش بيني ها 
مراكز اهداي خون در دهه اول 
محرم امسال بر اين است كه آمار 
اهداي خون در پايتخت با رشد 

بي نظيري روبرو شود.

نگاه کارشناس نگاه کارشناس

پیشنهاد

با وقف به امام 
حسین)ع( اقتدا کنید

محبت؛ مقدمه تحول 

 نذر خون 
از محرم تا اربعین

 حجت االسالم 
حسین ژولیده

کارشناس 
وقف

 حجت االسالم 
ابراهیم اخوی 

روان شناس مرکز 
مشاوره حوزه علمیه

بيمارستان مهديه با بيش از 60 سال سابقه،  از سوی 
حاج مهدی صبوری در يكی از محروم ترين 
مناطق تهران وقف شد. اين بيمارستان چندی 
پيش ميزبان مسووالنی از وزارت بهداشت، 
نيروی انتظامی و جمعی از خيران بود كه برای 
گراميداشت ياد اين خير، دورهم جمع شدند.
حاج مهدی صبوری از تاجران موفق ايران بود. 
او زمين بيمارستان مهديه را به دليل بيماری و 
مشغله های ناشی از آن به دولت سپرد تا مركز 
درمانی برای خدمت رسانی به  اندازه وسع مردم 
همان منطقه تاسيس شود. از ديگر خدمات 
و موقوفات حاج مهدی صبوحی می توان به 
دارالفنون، مسجد و دارااليتام مهديه اشاره كرد 
كه همه از آثار استاد معماری لرزاده هستند. 
او در كودكی در تجارت خانه ای كار می كرد 
و پدرش را در سنين ابتدايی زندگی از دست 
داد. وی توانست شركت چرم ميش تهران را 
تاسيس كند. بنابراين به يك تاجر موفق در 
صادرات چرم تبديل شد. حاج مهدی صبوحی با 
آيت ا... بروجردی ارتباط نزديكی داشت و خانه 

استيجاری ای كه ايشان در آن زندگی می كرد را 
برايشان خريد. او از اين طريق با استاد حسين 
لرزاده نيز كه از استادان برتر معماری در زمان 

خود بود، آشنا شد.

رضامهابادی،مدیربيمارستانمهدیه:
وقف يكی از اقدامات بسيار پسنديده در دين 
ماست. در تمام جوامع انسانی اين سنت وجود 
دارد. بيمارستان مهديه در يكی از محروم ترين 
و جنوبی ترين نقاط تهران واقع شده است. 
به همين دليل اين اقدام كمك بزرگی برای 
دريافت خدمات درمانی محسوب می شود و 
برای مردم اين منطقه منشاء خير است. از 1/5 
سال گذشته كه من به عنوان مدير بيمارستان 
شروع به كار كردم، اميدوارم بتوانيم خيران را 

به اين مناطق جذب كنيم.
بيمارستان مهديه در حال حاضر دارای 3 بخش 
فعال و برتر در سطح تهران است. بخش آموزشی 
زنان و مامايی تهران، با پذيرش ساالنه بيش از 6 
هزار زايمان، بخش نازايی كه برخی از مراجعان 

آن از ديگر استان ها و نقاط شمال شهر تهران 
هستند و درصد موفقيت اين مركز باالی 50 
درصد است و در نهايت بخش شيمی درمانی 
كه هر ماه حدود 400 بيمار را درمان می كند و 
بيش از 90 درصد مراجعان اين بخش بيماران 
مبتال به سرطان پستان هستند. ساالنه حدود 32 
هزار نفر به اورژانس مراجعه می كنند. همچنين 
5600 جراحی، 13 هزار مورد بستری و 360 
هزار خدمات پاراكلينيك خدمات ارائه می شود.

سيدمحمدهادیایازی،معاون
اجتماعیوزارتبهداشت:

ما در حوزه های مختلف شاهد مشاركت مردم 
بوده ايم. كمبود فضای آموزشی يكی از معضالت 

ما بود كه با مشاركت مردم حل شد.
كمبود در حوزه مراكز بهداشتی و درمانی بسيار 
زياد است. با توجه به سالمند شدن جمعيت 
ايرانيان، نياز ما به اين مراكز بيشتر احساس 
می شود. با توجه به اينكه هر سال 1 ميليون و 
570 هزار مواليد داريم، اگرهر خانم باردار 10 

مرتبه بعد از بارداری به مراكز درمانی مراجعه 
كند، متوجه می شويد كه حجم مراجعه به مراكز 
درمانی چقدر زياد است. ساالنه به طور متوسط 
10/7 تخت جديد می سازيم، در حالی  كه اين 
ميزان در كشورهای توسعه يافته به 12 يا 13 
تخت رسيده بنابراين اينكه بيمار برای بستری 
شدن با مشكالتی مواجه باشد، طبيعی است. 
از سوی ديگر، نزديك به 3/5 ميليون افغان در 
ايران حضور دارند و ما نمی توانيم وقتی بيمار 
هستند به آنها خدمتی ارائه نكنيم و خدمات 
رسانی وظيفه ماست. پيش بينی كرده ايم برای 
هر بيمارستان يك مركز خيريه تاسيس كنيم تا 
مردم خودشان مشكالتشان را حل كنند. دولت 
بايد بيش از بودجه ای كه به وزارت بهداشت 
پرداخت كرده، مبلغی پرداخت كند، اما نمی تواند 
و منابع الزم برای توسعه زيرساخت ها نيزفراهم 
نيست. ما نتوانسته ايم نيازهايی كه داريم را به 
مردم منتقل كنيم. ساالنه 90 هزار بيمار مبتال به 
سرطان به جمعيت بيماران مبتال افزوده می شود 

و ما بايد نيازهای آنها را برآورده كنيم.

آشنایی با بیمارستان های موقوفه/ این هفته: بیمارستان مهدیه
نیکوکاران



آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی )فائو( نشان می دهد 
در حالی که میلیون ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، 
هر ساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف هدر 
می رود. آخرین برآوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان  ملل، فائو، نشان 
می دهد که هر  سال ١/٣  میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود. ایران هم با ٢/٧  درصد کل دورریز 
غذای جهان، به عددی معادل ٣۵  میلیون تن می رسد و به این ترتیب، در رتبه سوم جهان می ایستد. در 
آستانه روزجهانی غذا نگاهی انداخته ایم به آمارهای تلخی درباره دورریز موادغذایی. با ما همراه شوید.

 زیبا مغربی

 هر سال ١/٣ میلیارد تن از مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
تولیدی در جهان طی یک  سال از بین می رود که این رقم 
معادل تولید ٢8 درصد از کل زمین های کشاورزی است.

در  موادغذایی  هدررفت  از  درصد   40
و  انبار  بخش های  در  صنعتی  کشورهای 

مصرف اتفاق می افتد.

دورریز غذا در سطح مصرف کننده در کشورهای 
صنعتی ٢٢٢ میلیون تن است که این میزان کم وبیش به 
همان اندازه تولید خالص غذا در کشورهای آفریقایی 

زیرصحرا )٢٣0 میلیون  تن( است.

جمله  از  نیز  ایران  گزارش،  این  براساس 
کشورهایی است که هر سال درصد باالیی از 

مواد غذایی تولیدشده را هدر می دهد.

40 درصد از دورریز  غذا در کشورهای در حال توسعه 
در نتیجه نگهداری و انبار نامناسب آن است.

40 درصد از محل های دفن زباله به دورریز 
غذاها اختصاص دارد.

دورریز در آخرین مرحله برداشت برنج در کشورهای 
آسیایی بین ١0 تا ٢۵ درصد است.

جهان  دورریز  غذای  از  درصد   ٣  تنها 
در حال حاضر بازیافت می شود.

طبق گزارش های فائو، در جهانی که 900 میلیون نفر از جمعیت 
آن گرسنگی می کشند، یک سوم از مواد غذایی تولیدشده 

به وسیله انسان ها هدر می رود.

سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان هدر می رود 
٢/٧ درصد اعالم شده است.

١٢ درصد از مواد غذایی در مرحله برداشت در کشورهای 
 توسعه یافته هدر می رود.

٢۵ درصد از هدررفت غذا در مرحله پیش از برداشت در 
کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.

برآوردها حاکی است نزدیک به یک سوم تمامی میوه های تازه 
و سبزیجات تولیدشده پیش از اینکه به دست مصرف کننده 

برسد، از میان می رود.

١0 درصد از کل بودجه انرژی آمریکا صرف 
تبدیل مواد کشاورزی به مواد خوراکی 

مصرفی می شود.

١0 درصد از تمامی تولید غالت، 
۵درصد از تولید ماهی و 4 درصد 
از تمامی تولیدات گوشتی در فرآیند 

تولید و بسته بندی از بین می رود.

نزدیک به یک چهارم از تمام آبی که بشر از کره 
زمین می گیرد، در غذاهایی استفاده می شود که 

هیچ کسی آن را نمی خورد.

دست کم یک سوم تولید غذا برای مصارف انسانی در سطح جهانی 
هدررفته و از بین  می رود که این میزان نزدیک به ١/٣ میلیارد تن 

در هر سال است.

هر روز به  ازای هر نفر، ١٣4 کیلوکالری غذا در ایران هدر می رود؛ یعنی 
سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران ١٣4 کیلوکالری است.

تخمین زده می شود که تولید این حجم از غذای هدررفته در هر سال متضمن کشت در 
١98میلیون کیلومترمربع از اراضی کشاورزی کره زمین )تقریبا معادل مساحت کشور مکزیک(، 
صرف ١٧٣میلیارد مترمکعب آب شیرین، مصرف ٢8 میلیون تن کود شیمیایی و تولید گازهای 

گلخانه ای به  میزان ٣٣00 تا ۵600 میلیون مترمکعب )معادل دی اکسیدکربن( است.

برخی گزارش های غیررسمی نشان می دهد ٣۵ درصد از محصوالت کشاورزی تولیدی در ایران هدر می رود. بر این اساس، از ١00میلیون 
تن محصول کشاورزی تولیدشده در کشور، ٣۵ میلیون تن در طول هر سال دور ریخته می شود. این رقم معادل غذای ١۵ میلیون نفر است. 
در این زمینه می توان به ٣0 درصد ضایعات در نان، ٣0 درصد ضایعات در میوه ها و سبزیجات، ١0 درصد ضایعات در برنج، ٢۵ درصد 

ضایعات در خرما و ۵ درصد در بقیه موارد اشاره کرد.
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آمارهای فائو می گوید جهان 900 میلیون گرسنه دارد،  
در حالی که با ضایعات غذای هر سال می توان 800  میلیون گرسنه را سیر کرد

ما 900میلیون نفریم!
آمارهای فائو می گوید جهان 900 میلیون گرسنه دارد،  

در حالی که با ضایعات غذای هر سال می توان 800  میلیون گرسنه را سیر کرد

ما 900میلیون نفریم!
آمارهای فائو می گوید جهان 900 میلیون گرسنه دارد،  

در حالی که با ضایعات غذای هر سال می توان 800  میلیون گرسنه را سیر کرد

ما 900میلیون نفریم!
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی )فائو( نشان می دهد 
در حالی که میلیون ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، 
هر ساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف هدر 
می رود. آخرین برآوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان  ملل، فائو، نشان 
می دهد که هر  سال ١/٣  میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود. ایران هم با ٢/٧  درصد کل دورریز 
غذای جهان، به عددی معادل ٣۵  میلیون تن می رسد و به این ترتیب، در رتبه سوم جهان می ایستد. در 
آستانه روزجهانی غذا نگاهی انداخته ایم به آمارهای تلخی درباره دورریز موادغذایی. با ما همراه شوید.

آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی )فائو( نشان می دهد 
در حالی که میلیون ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، 
هر ساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف هدر 
می رود. آخرین برآوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان  ملل، فائو، نشان 
می دهد که هر  سال ١/٣  میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود. ایران هم با ٢/٧  درصد کل دورریز 
غذای جهان، به عددی معادل ٣۵  میلیون تن می رسد و به این ترتیب، در رتبه سوم جهان می ایستد. در 
آستانه روزجهانی غذا نگاهی انداخته ایم به آمارهای تلخی درباره دورریز موادغذایی. با ما همراه شوید.



ضایعات مواد غذایی در ایران هم از جنبه 
رفتاری و هم ساختاری قابل بررسی است. از 
جنبه رفتاری، باید فرهنگ سازی کنیم تا مردم 
در استفاده از مواد غذایی کمتر اسراف کنند 
ولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
همانند ایران ضایعات مواد غذایی در سطح 
تولید و انتقال بیشتر از سطح عرضه است. 
به طور مثال، در ایران 25 درصد برنج برداشتی 
در خرمن کوبی به برنج نیم دانه و ریز تبدیل 
و دور ریخته می شود بنابراین ضایعات مواد 
غذایی در تولید قابل توجه است. از سوی دیگر، 
به دلیل اینکه قیمت ها واقعی تر شده، مصرف 
مواد غذایی در سبد غذایی خانوارها کاهش 
یافته است. به طور مثال، مصرف گندم از 14 
میلیون تن در سال به 9 میلیون تن رسیده و 
وضعیت مصرف گوشت، لبنیات و برنج نیز 

به همین منوال کاهش یافته است. با این 
اوصاف، ضایعات مواد غذایی در 

سطح مصرف نیز کاهش یافته، 
اما میزان ضایعات در روند 

تولید و انتقال مواد غذایی 
به دلیل اینکه تکنولوژی 
این زمینه  به روزی در 

وجود ندارد و صنایع 
خوبی  تبدیلی 

ایجاد نشده، 
باالست.

ضایعات میوه و سبزی در کشور 
بین 30 تا 50 درصد است

ما در کشوری زندگی می کنیم که مصرف 
فیبر غذایی وضعیت خوبی ندارد. در واقع، 
مردم فیبر غذایی را کمتر از نیازشان دریافت 
می کنند و به همین دلیل شیوع بیماری های 
ناشی از دریافت کم  فیبر باالست. این در 
حالی است که 50-30 درصد ضایعات میوه و 
سبزی در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، 
مردم ما میوه و سبزی کم مصرف می کنند 
ولی مقدار زیادی ضایعات میوه و سبزی نیز 
داریم، بنابراین اگر میزان ضایعات میوه ها کم 
شود، قیمت آن نیز کاهش می یابد و مردم در 
حد بهینه مصرف می کنند. در سال های اخیر 
عرضه و تقاضا در بازار محصوالت کشاورزی 
در نوسان بوده و باوجود اینکه سرمایه مالی، 
تولید  برای  انسانی زیادی  نیروی  انرژی و 

کشاورزی  محصوالت 

صرف شده، بخش زیادی از آنها به ضایعات 
تبدیل می شود و برای بسیاری از کشاورزان 
مقرون  به صرفه نبود که محصولشان را برداشت 
کنند. راهکار قضیه این است که سیاست های 
تغذیه ای  با سیاست های  کشاورزی همسو 
باشد به گونه ای که میزان واردات، صادرات 
و ضایعات مواد غذایی به عنوان خطری در 
کاشت و برداشت محاسبه و بر اساس نیازهای 
تغذیه ای مردم برنامه ریزی شود، بنابراین برای 
کاهش ضایعات، راهکار کالن این است که از 
سیاست های کشاورزی به سمت سیاست های 

تغذیه ای پیشروی کنیم.

وزن ضایعات در سطح تولید از وزن 
ضایعات در سطح عرضه بیشتر است

اگر در کشوری سهم مواد غذایی از سبد 
خانوار بیشتر از 30 

آن  در  غذایی  امنیت  یعنی  باشد،  درصد 
در  دارد.  نگران کننده ای  وضعیت  کشور 
به  خانوار  هزینه های  درصد   24/6 ایران 
مواد غذایی اختصاص دارد و در شهرهایی 
باالی  سیستان وبلوچستان  و  کرمان   مانند 
30 درصد است. این شاخص نشان می دهد 
مردم  باشد،  گران  غذایی  مواد  اگر  حتی 
مجبورند کار کنند تا شکمشان را سیر کنند و 
دیگر پولی برای آموزش، توسعه خانواده و 
بهداشت و درمان باقی نمی ماند. در حقیقت، 
زمانی که ضایعات مواد غذایی زیاد باشد، 
قیمت مصرف کننده نیز افزایش می یابد و 
بالطبع هزینه های خانوار باال می رود و امنیت 
غذایی به خطر می افتد. تورم مواد غذایی در 
ایران در 10 سال گذشته 20 درصد بوده، 
در حالی که نرخ تورم 18/5 درصد بوده 
و این آمار نشان می دهد، مردم غذا را به 
قیمت گران می خورند. حال تصور کنید وقتی 
ضایعات غذا زیاد و عرضه و تقاضا 
باشد، قیمت  هم کم 
زیاد خواهد شد 
مردم  و 

غذای گران تری می خرند.
تبدیلی  صنایع  توسعه یافته  کشورهای  در 
تولید  بخش  در  ضایعات  و  توسعه یافته 
بخش  در  ضایعات  بیشتر  ولی  شده  کمتر 
به  توجه  با  نیز  ما  کشور  در  است.  عرضه 
افزایش درآمد ملی، صنایع فرصت نوسازی 
پیدا می کنند و ما نیز به سمتی خواهیم رفت 
که هم در سطح مصرف و هم در سطح تولید 
ضایعات خواهیم داشت. البته در برنامه چهارم 
توسعه کاهش ضایعات مواد غذایی به عنوان 
ماده قانونی درآمده اما تاکنون در این زمینه 

اتفاق خاصی نیفتاده است.

صنایع تبدیلی به توسعه نیاز دارند
در کشور ما شهرنشینی روبه توسعه است 
و جمعیت در مناطقی ساکن است که غذا 
کمترین ضایعات  نمی شود.  تولید  آنجا  در 
مواد غذایی در کشور ما مربوط به شیالت 
است زیرا مصرف آن در کشور باال نیست. 
حال تصور کنید کارخانه کنسرو تن ماهی در 
شمال کشور است ولی ماهی آن در جنوب 
برداشت می شود. این فاصله زیاد است و میزان 
ضایعات از این طریق افزایش پیدا می کند. 
گندم،  کیلوگرم   1 ازای  به  دیگر،  از سوی 
هزار لیتر آب مصرف و ساالنه 9 میلیون تن 
گندم تولید می شود که 3 میلیون آن ضایع 
خواهد شد. به بیان دیگر، 3 میلیون و 900 
لیتر آب از این طریق به مصرف  هزار 
می رسد. به عالوه، در تهیه گندم از کود 
شیمیایی استفاده می شود و دریاچه ها را 
خشک کردیم، زمین را گرم کردیم تا مواد 
غذایی را دور بریزیم، بنابراین عالوه بر 
اینکه ضایعات مواد غذایی امنیت 
غذایی را به خطر می اندازد، 
فجایع زیست محیطی نیز 

به بار خواهد آورد.

ایرانی ها ساالنه 35 میلیون تن غذا دور می ریزند. بر اساس بررسی های انجام شده 
در سازمان خواروبار جهانی )فائو( هر سال 1/3 میلیارد تن غذا در جهان هدر 
می رود که این رقم معادل تولید 28 درصد از کل زمین های کشاورزی است. 
در حقیقت، گزارش فائو نشان می دهد 30 درصد غالت، 20 درصد لبنیات، 
35 درصد ماهی و غذاهای دریایی، 45 درصد میوه و سبزی، 20 درصد دانه های روغنی و 20 
درصد گوشت تولیدی جهان هدر می رود. با توجه به هدررفت و دورریز مواد غذایی مختلف 
اعم از نان در کشور ما، میزان ضایعات مواد غذایی نیز قابل توجه است. گزارشات فائو نشان 
می دهد ایرانی ها ساالنه 35 میلیون تن ضایعات مواد غذایی دارند و هر روز به ازای هر نفر 134 
کیلوکالری غذا در ایران هدر می رود. به بیان دیگر، سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران 134 

کیلوکالری است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو، فقط 90 میلیون 
تن مواد غذایی دورریز می شود. مهم تر اینکه بیشترین ضایعات در کشور ما مربوط به نان، میوه 
و سبزی و برنج است. فائو برآورد کرده، در جهان 900 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند که 
ضایعات 1/3 میلیارد تنی غذا، می تواند 800 میلیون نفر از گرسنگان را سیر کند و گرسنگی با 
این حجم از غذا ریشه کن می شود. اما موضوع قابل تامل اینجاست که حجم باالی دورریز مواد 
غذایی در کشور ما بیشتر مربوط به تولید است یا مصرف یا هر دوی این موارد از سوی دیگر، 
با توجه به اینکه شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور رو به افزایش است، هم اضافه دریافت 
انرژی در کشور وجود دارد و هم بخش مهمی از دورریز غذا در سطح عرضه اتفاق می افتد؛ 

مشکلی که ریشه اصلی آن در فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی است.

ریشه های تغذیه ای و جامعه شناختی اسراف مواد غذایی

ایرانیانساالنه35میلیونتنغذادورمیریزند
رفتارهای غذایی در کشور ما بر اساس 
سنت، مذهب و فرهنگ شکل گرفته و 
مردم از این طریق عادات غذایی متنوعی 
دارند. گاهی طبق آموزه های دینی برخی از 
غذاها مانند گوشت خوک را نمی خورند، 
اما بسیاری از سنت ها و فرهنگ ها از قدیم 
در رفتار غذایی مردم تاثیر گذاشته و آنها 

را به باور تبدیل کرده است.
نیاز  از  بیش  غذایی  گذشته  از  ایرانی ها 
را  کار  این  و  می کردند  تهیه  میهمان 
اگر  می دانستند.  بزرگی  و  کرامت  نشانه 
تنوع غذایی در سفره های میهمانی دیده 
می شود به این معنا بوده و هست که میزبان 
دست و دلباز است و به میهمان ها عزت 
و احترام بیشتری گذاشته است. این رفتار 
به مرور زمان مورد تمجید قرار گرفت و 
بقیه از سفره رنگین میهمانی ها برای هم 
می گفتند و همین موضوع باعث شد این 
رفتارها نهادینه شود. حتی در حال حاضر 
با توجه به مشکالت اقتصادی، بسیاری از 
جوانان زمانی که می خواهند ازدواج کنند، 
با خود تصور می کنند اگر تاالر بگیرند، 
دهند  سفارش  غذا  نوع  چند  باید  حتما 
بنابراین چنین  آبرویشان می رود،  وگرنه 
رفتارهای غذایی پیشینه فرهنگی دارد و 
نمی توان آن را به مسائل اقتصادی ارتباط 
داد و اتفاقا افرادی که وضعیت اقتصادی 
مناسبی ندارند، بیشترین ضربه را از این 
زیرا  خورد  خواهند  فرهنگی  رفتارهای 
پیچه  فرانسوی،  جامعه شناس  قول  به 
بوردیو، بدعت هایی که افراد ثروتمند 
در جامعه می  گذارند، بیشتر افراد فقیر 
را درگیر می کند زیرا افراد فقیر تمایل 
دارند با افرادی که در طبقه اجتماعی 
باالتری هستند، همانندسازی کنند و به 
همین دلیل رفتارهای آنها را بیشتر الگو 

قرار می دهند.
کشورها  از  بسیاری  در  دیگر،  سوی  از 
مانند آمریکا، مردم بیش از نیازشان غذا 
می خورند ولی غذا را دور نمی ریزند و 
دورریز غذا باال نیست، اما در کشور ما 
و  کند  تغییر  باید  خوردن  غذا  نوع  هم 
در  یابد.  کاهش  غذا  دورریز  میزان  هم 
رسانه ها بسیار بر شیوه زندگی ایرانی و 
اسالمی تاکید می شود ولی اصال در این 
زمینه فرهنگ سازی نمی شود و زمانی که 
صدا و سیما فیلم و سریال نشان می دهد، 
سفره های رنگین و پرزرق و برق را به 
موثر  راه های  از  یکی  می گذارد.  نمایش 
این است که از گروه های مورد قبول و 
محبوب مردم مانند پزشکان، هنرپیشه ها، 
در  بخواهیم  ورزشکاران  و  هنرمندان 
را  آنها  و  باشند  مردم  الگوی  زمینه  این 
تشویق کنند که تشریفات را در میهمانی ها 
در  را  خود  غذای  باقیمانده  یا  کنند  کم 
منزل  به  و  بریزند  ظرفی  در  میهمانی ها 
ببرند. یک اصطالح جامعه شناسی وجود 
 دارد که آنتونی گیدنز مطرح کرده به نام 
ما  که  مفهوم  این  به  سنت ها«،  »بازیابی 
می توانیم سنت های خوبی مانند دور هم 
جمع شدن و میهمانی های خانوادگی را 
به طور متناوب داشته باشیم ولی تشریفات را 
کنار بگذاریم تا ضایعات غذا کمتر شود. از 
این طریق هم رفت و آمدها بیشتر می شود 

و هم میزان اسراف کمتر خواهد شد.

جامعهشناسیاسراف

نگاهجامعهشناس
 دکتر محمدمهدی لبیبی

مدرس دانشگاه

 دکتر علی میالنی
دانشجوی دکترای 

سیاست های غذا و تغذیه

درایران10تا50درصد
ضایعاتمیوهوسبزی
داریم،درحالیکهمردم
مامیوهوسبزیکممصرف
میکنندوشیوعبیماریهای
ناشیازمحدودیتدر
مصرففیبرباالست

چرامیزانضایعاتموادغذاییدرایرانزیاداست؟

 مهدیه 
آقازمانی
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جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی ۲۰۱۶ به 
دانشمند ژاپنی،  یوشیرو اوسومی اهدا شد. 
او سازوکارهای زمینه ای پدیده اتوفاژی را 
که یک فرآیند بنیادی برای تخریب و بازیافت 
اجزای سلولی است، کشف کرد. اوسومی 
۷۱ساله در سال ۱۹۷۴ میالدی دکترای خود 
را از دانشگاه توکیو گرفت و در حال حاضر 

استاد انستیتوی تکنولوژی توکیو است. 
معادل  جایزه ای  نوبل،  مدال  بر  عالوه  او 
8 میلیون کورون سوئد، حدود ۹۳۶ هزار 
دالر دریافت می کند. سال پیش ویلیام کمپل 
اومورای  ساتوشی  ایرلندی تبار،  آمریکایی 

ژاپنی و تو یویو برای کشف درمان هایی برای 
بیماری های انگلی جایزه نوبل پزشکی را 
دریافت کردند. کلمه اتوفاژی از کلمه یونانی 
»اتو« به معنای خود و »فاژی« به معنای خوردن 
گرفته شده و به  این ترتیب اتوفاژی به معنای 

»خودخواری« است. 
و  سالمت  در  مهمی  نقش  فرآیند  این 
می شود  تصور  دارد.  انسانی  بیماری های 
بازیافت  و  تخریب  روند  این  در  اختالل 
بخش های آسیب دیده در فرآیند سالمندی و 
آسیب سلولی نقش داشته باشد. پژوهشگران 
مشاهده  میالدی   ۱۹۶۰ سال  حدود  ابتدا 

کردند سلول می تواند اجزایش را با پیچاندن 
آنها در غشاهای دوالیه و انتقالشان به اندامکی 
در سلول به نام لیزوزوم نابود کند. اوسومی 
سال ۱۹۹۰ میالدی به بررسی پدیده اتوفاژی 

روی سلول های مخمر نان که اجزای سلولی 
ساده تری دارند، پرداخت و توانست ژن هایی 
کشف  هستند،  فرآیند  این  مسوول  که  را 
کند و نشان دهد دستگاه پیچیده مشابهی 
در سلول های انسانی هم این عمل را انجام 
می دهد. به گفته هیئت داوران، جایزه نوبل 
اکتشافات اوسومی به پارادایم جدیدی از 
سلولی  اجزای  بازیافت  چگونگی  درک 

منتهی شد. 
 جهش ها در ژن های اتوفاژی می تواند در بروز 
بیماری های  و  سرطان  مانند  بیماری هایی 

عصب شناختی نقش داشته باشد. 

نقشه سالمت

مدیرکل شیالت 
مازندران: پیش بینی 

می شود بیش از 
105هزار تن انواع 

ماهی شامل پرورشی و 
دریایی در فصل صید 
از مازندران برداشت 

شود.

 آموزش و پرورش 
استان بوشهر از تعطیلی 

مدارس گناوه و دیلم 
به علت آلودگی هوا 

خبر داد. 

معرفی برندگان نوبل مضحک ۲01۶؛ جایزه برتر برای مردی که مثل بز زندگی کرد!
AP  

 رضا نیک پناه، دوچرخه سوار تیم ملی،  حین تمرین به دره سقوط کرد و درحال حاضر 
درکما به سر می برد. »سالمت« برای او آرزوی سالمت و شفای عاجل دارد.

 خبرآنالین

دوربين سالمت

 مبتالیان به آکنه 
بیشتر عمر می کنند

محققان  جدید  تحقیقات 
لندن  کالج  کینگز  دانشگاه 
بیشتر  که  افرادی  داده  نشان 
عمر  طول  می زنند،  جوش 
بیشتری دارند. سلول های این 
افراد دارای یک محافظ داخلی 
در برابر پیری است که احتماال 
در دوران پیری چهره بهتری از 
آنها نمایش می دهد.  متخصصان 
پوست دریافتند افراد مبتال به آکنه 
پیری پوست را دیرتر از سایرین 
متخصصان  می کنند.  تجربه 
می دانستند نشانه های پیری مانند 
چروک و نازک شدن پوست در 
مبتالیان به آکنه بسیار دیرتر از 
سایرین بروز پیدا می کند. اکنون 
دانشمندان دلیل آن را کشف 
گلبول های  بررسی  کرده اند؛ 
به  مبتال  افراد  خون  سفید 
آکنه نشان داد این سلول ها از 
بلندتری در  سرپوش محافظ 
خود  کروموزوم های  انتهای 
سرپوش ها  این  برخوردارند. 
ترکیب  و  شدن  معیوب  از 
کروموزوم ها با همسایگانشان 
در زمان تکثیر سلولی جلوگیری 

می کنند.

محققانمیگویند

■ 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.

نتایج مطالعات محققان دانشگاه آکسفورد 
بریتانیا نشان می دهد از میان کودکان اچ آی وی 
مثبت، ۱۰ درصد به ایدز مبتال نمی شوند. این 
تحقیق نشان می دهد سیستم ایمنی این افراد 
مانند سیستم ایمنی میمون هاست که مانع 
این  براساس  می شود.  ویروس  پیشرفت 
تحقیق که در مجله ساینس منتشر شده، سیستم 
با ویروس  این کودکان در مواجهه  ایمنی 
واکنشی نشان نمی دهد و این موضوع مانع از 
نابودی سلول های سفید می شود که ماموریت 
بیماری  زاست.  عوامل  بردن  میان  از  آنها 
زمانی که سیستم ایمنی بدن درصدد مقابله با 
ویروس ایدز برمی آید، این ویروس با حمله 
به گلبول های سفید، آنها را از میان می برد و 
به این ترتیب مقاومت بدن را در برابر انواع 

عوامل بیماری زا تضعیف می کند و فرد را در 
معرض ابتال به آنها قرار می دهد. آزمایش های 
انجام شده روی ۱۷۰ کودک اچ آی وی مثبت در 
آفریقای جنوبی نشان داده، سیستم ایمنی آنها 
مشابه نخستی های حامل ویروس بوده است. 
متخصصان می گویند یافته های آنها می تواند 
با اچ آی وی  افراد  اولین نشانه هم فرگشتی 

باشد و درنهایت به درمان های جدیدی برای 
بیمارانی منجر شود که حامل ویروس هستند. 
اگر عفونت اچ آی وی میان کودکان در مدت 
۲/5 سال درمان نشود، ۶۰ درصد آنها با احتمال 
مرگ رو برو هستند اما چنین وضعیتی میان 

میمون ها دیده نمی شود.
کودک   ۱۷۰ این طرح خون  پژوهشگران 
داشتند  اچ آی وی  که  را  جنوبی  آفریقای 
پسگرد  ضدویروس  داروهای  با  هرگز   و 
بودند،  نشده  درمان  رتروویروسی(  )ضد 
مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند آنها 
به ایدز مبتال نشده بودند. آزمایش ها نشان داد 
در هر میلی لیتر خون این کودکان، ده ها هزار 
)اچ آی وی(  انسانی  ایمنی  نقص  ویروس 

وجود دارد.

چنین وضعیتی در حالت طبیعی باعث می شد 
سیستم ایمنی آنها بیش از اندازه فعال شود تا با 
عفونت موجود مقابله یا آنها را دچار بیماری 
جدی کند، اما هیچ کدام از این ۲ حالت اتفاق 
نیفتاد. پروفسور فیلیپ گولدر، یکی از محققان 
دانشگاه آکسفورد به بی بی سی می گوید: »در 
نهایت، سیستم ایمنی این کودکان، ویروس 
را تا حد امکان نادیده می گرفت. مقابله با 
ویروس در بیشتر مواقع، کار اشتباهی است.« 
وی می افزاید: »حمله نکردن به ویروس باعث 
می شود سیستم ایمنی بدن حفظ شود و به آن 
آسیب نرسد.« چنین وضعیتی فقط در سیستم 
ایمنی کودکان دیده می شود و در بزرگساالن، 
سیستم ایمنی به جنگ ویروس می رود که 

تقریبا همیشه به شکست منتهی می شود.
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يادداشت مهمان

 اهمیت دقت 
در آمار و سرشماری

آمار و اطالعات درست و کامل، پایه و اساس 
برنامه ریزی و بودجه بندی در همه رشته ها از جمله 
سالمت و بهداشت است. نرخ تورم، رشد اقتصادی، 
نرخ افزایش جمعیت، میزان بیکاری و... که همه از 
اطالعات مهم برای برنامه ریزی سیاست های کالن 
کشور است، بر مبنای آمار درست قابل محاسبه 
است. عوامل دیگر مانند سرانه زمان مطالعه، زمان 
کار مفید یک کارمند و سرانه مصرف شکر، نمک، 
نوشابه و... نیز که با حوزه سالمت ارتباط دارند، 
به داده های خام درست و قابل اطمینان نیاز دارد. 
هرقدر ارائه آمار درست راهگشا و کارساز است، 
ارائه آمار نادرست، زیانبار و مشکل آفرین خواهد 
بود. حتی در بسیاری از موارد حقایق با آمار های 
درست ولی ناقص، وارونه جلوه داده می شود که 

در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می شود:
1( سرانه زمان مطالعه همواره از سوژه های مورد توجه 
و دستمایه ای برای بسیاری از مجله ها، روزنامه ها و 
دنیای مجازی بوده که متاسفانه مورد استناد بیشتر 
افرادی که آن را خوانده اند، قرار می گیرد. حتی 
یک بار هم اعالم نشده که این آمار شامل چیست 
و چگونه به دست آمده است؟ آیا این آمار شامل 
کتاب های درسی و کمک درسی هم می شود؟ آیا 
مطالعه روزنامه ها در این آمار جایی دارد؟ آیا خواندن 
مطالب سایت ها و دنیای مجازی را شامل می شود؟ 
و دست آخر اینکه چگونه متوجه می شوند که هر 

کسی در روز چقدر مطالعه می کند؟
2( متوسط مصرف نوشابه در جهان 10 لیتر و 
مصرف نوشابه ایرانیان 40 لیتر در سال عنوان شده 
که اصل را بر صحت این ارقام می گذاریم. پس از 
اعالم این آمار، تیتر روزنامه ها و خبرگزاری های 
مجازی این شد که هر ایرانی 4 برابر مردم جهان 
نوشابه مصرف می کند. به این ترتیب، ایرانیان رتبه 
اول مصرف نوشابه در جهان، آن هم به میزان 4برابر 
را به خود اختصاص دادند. جالب است بدانید 
به موجب آمارهای ارائه شده از همان منبع، سرانه 

مصرف نوشابه در آمریکا 153 لیتر بود.
ادامه در صفحه 12
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سیستم های اقتصادی- اجتماعی

سالمندان
 و يبوست
)14-15(

بشنويد ای دوستان 
اين داستان...
)10(

همه چیز درباره 
کم خونی
)11(

اينستا سالمت
)13(

صفحات 9 تا 16

نـفـس عمـیــق

ن نـــــــــا  ز 

با خـواننــدگان

اینستـا سـالمـت

سا لـمـنـــد ا ن

سـنـتــی طـب 
سال دوازدهم  شماره 254  شنبه 17 مهر 1395
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دارد و ایرانی ها از چند هزار سال قبل 
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گروه »هزاران درنا« در آستانه 
روز جهانی ناشنوایان، جمعه 
نهم مهرماه به »چارسو« رفتند. 
فقط چند دقیقه طول کشید تا 
اعضای گروه »هزاران درنا«  فضای وسیع سالن 
بزرگ را تغییر دهند. خیلی زود شور و نشاط باال 
می گیرد و تعداد بیشتری از  کاغذهای مربع شکل 
کوچک به درناهای رنگی تبدیل می شوند. چند 
دقیقه دور می ایستم و تماشا می کنم. دست هایی 
روی میز مشغول اند و دست های دیگری در 
حرکت اند و ادامه حرکتشان لبخند و تعجب 
طرف مقابل است. به نشنیدن که فکر می کنم، 
تصویر دستانی در ذهنم تداعی می شود که 
هنرمندانه حرکت می کنند و سخن می گویند 
ولی هر چه نگاهشان می کنم، چیزی متوجه 
نمی شوم. رابطه! همان چیزی که بین ما و 
ناشنوایان وجود ندارد. بیشتر که دقت کنیم، 
به نقطه ناامیدکننده ای می رسیم؛ ناشنوایان در 
کشور خودشان و سرزمین مادری شان به مترجم 
نیاز دارند. آنها ما را می فهمند ولی ما آنها را 
نه می شنویم و نه می خوانیم. همه ما برای یاد 
گرفتن یک زبان خارجی تالش می کنیم، ولی 
هیچ کس برای یاد گرفتن زبان هموطنانی که 

هم زبان خودمان هستند، تالش نمی کند! 

گزارشی از کار زیبای گروه »هزاران درنا« در آستانه روز جهانی ناشنوایان

بشنوید ای دوستان این داستان...
 صحرا 
بختیاری

 با زبان اشاره 
ما با شما برابریم

فدراسیون جهانی ناشنوایان اولین بار 
سال 1958 میالدی در رم-ایتالیا- 
برنامه ای برگزار کرد و پس از آن هر 
ساله این هفته در سراسر دنیا جشن 
گرفته می شود. هدف از گرامیداشت 
این روز و هفته و برگزاری جشن ها 
و برنامه های مختلف در سراسر جهان 
این است که توجه عموم مردم و 
به  را  دولتمردان  و  سیاستمداران 
جمعیت ناشنوایان جلب کند. این 
تا  می کند  فراهم  فضایی  مناسبت 
افراد ناشنوا خواسته ها و نیازهای 
خود را مطرح کنند و دنیا را متوجه 
کنند که آنها هم از حقوق انسانی 
برابر برخوردارند. اهمیت این هفته 
در باال بردن سطح آگاهی جامعه و 
خصوصا توجه های دولتی نسبت 
به شرایط ناشنوایان است. از طرف 
دیگر، یکی از مهم ترین اولویت های 
این  ناشنوایان  جهانی  فدراسیون 
است که حقوق انسانی برابر برای 
این گروه از افراد جامعه بخواهد. 
حقوق بشر یک مساله جهانی است 
و به همه افراد جوامع تعلق دارد؛ با 
هر جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب، 
رنگ پوست، زبان، توانایی و ناتوانی 
متفاوت. بنابراین ناشنوایان هم این 
از  مانند دیگران  حق را دارند که 
امکانات مدنی، سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی برابر با سایرین 
برخوردار شوند. متاسفانه در بیشتر 
موارد بسیاری از حقوق اجتماعی 
می شود،  گرفته  نادیده  افراد  این 
درحال  کشورهای  در  به ویژه 
اصلی ترین  توسعه و جهان سوم. 
مانع ناشنوایان در جوامع کم بودن 
سطح شناخت مردم و پذیرش آنها 
در تمام عرصه های زندگی است. 
از سوی دیگر، نپذیرفتن زبان اشاره، 
احترام نگذاشتن به روش ارتباطی و 

مشخصه اصلی آنهاست.
به همین دلیل 8۰ درصد از جمعیت 
۷۰ میلیون ناشنوای جهان نمی توانند 
درصد   ۲-1 فقط  بخوانند.  درس 
ناشنوایان با کمک زبان اشاره درس 
می خوانند و خصوصا شرایط زنان و 
کودکان ناشنوا سخت تر و بدتر است. 

صدایمارانمیشنوند
مژگان 46 ساله است؛ معلم هنر. 1۷ سال پیش ازدواج کرده و یک دختر 15 ساله دارد. با 
لب  خوانی بیشتر حرف های مرا متوجه می شود ولی من ۲-۳ بار مجبور می شوم خواهش 
کنم کلماتش را برایم بنویسد. وقتی می پرسم چقدر می شنوید؟ با خنده به گوش هایش اشاره 
می کند، دست هایش را عقب می برد و تکان می دهد و می گوید کامال ناشنواست و هیچ 
چیز نمی شنود. مشکل او مادرزادی بوده ولی از 5 سالگی با کمک گفتاردرمانی می تواند 
حرف بزند و حرف های دیگران را بفهمد. مژگان در مدرسه ناشنوایان درس خوانده ولی به 
دانشگاه عادی رفته و در رشته گرافیک فوق دیپلم گرفته است.درباره مشکالت مختص یک 
ناشنوا می   پرسم و او می گوید: »افراد ناشنوا به حمایت بیشتری نیاز دارند. آنها باید بتوانند 
تحصیالتشان را ادامه بدهند تا شغل مناسبی داشته باشند. من اعتماد به نفس دارم و کمتر اذیت 
می شوم ولی مردم با ناشنواها آشنا نیستند و ارتباط با ما برایشان سخت است. آنها نمی دانند 
چطور با ما برخورد کنند.« در سینما هستیم و می دانم او نمی تواند سینما برود، می پرسم تا به 
حال توانسته حداقل یک فیلم در سینما ببیند؟ جوابش متعجبم نمی کند که می گوید سینما را 
دوست ندارد. حتی تلویزیون هم برایش قابل استفاده نیست. او بیشتر نگران بچه هایی است 
که به آنها درس می دهد و قرار است وارد جامعه شوند. مژگان درباره سخت شدن شرایط 
مدرسه  آنها و تغییرات آسیب زننده در آن مدرسه توضیح می دهد: »این مدرسه مختص 
بچه های ناشنوا بود. من برای ارتباط با آنها مشکلی نداشتم و شرایط خوب بود ولی مدتی 
است بچه هایی که معلولیت های دیگری دارند به این مدرسه آورده اند؛ اوتیسم، کم توان ذهنی 
و... این وضعیت کار را خیلی سخت کرده است. همه بچه ها با مشکالت متفاوت در یک 
محیط هستند. کتاب ها و روش تدریسشان تفاوت دارد ولی گاهی همه آنها در یک کالس 

هستند و این مساله، سطح یادگیری شان را کامال پایین می آورد.«

بیمارستانهابادرناهازیباترمیشوند
یکی از اعضای گروه هزاران درنا می گوید: دوست داشتیم شعار جهانی روز ناشنوایان؛ 
»با زبان اشاره من با شما برابرم« را بزرگ نشان دهیم. می خواستیم دقیقا همین اتفاق 
بیفتد. اینجا هیچ   تفاوتی بین افرادی که درنا می سازند، وجود ندارد و همه کنار هم 
مشغول هستند و می خواهند بچه های بیماری را که در بیمارستان ها هستند، شاد کنند. 
این پرنده نماد امید است تا هم بین خودمان امید را زنده نگه داریم و هم حال خوشی 
با بچه های ناشنوا و کم شنوا داشته باشیم و امید را به کودکان بیمار هم منتقل کنیم.« 
همراهی گروه »هزاران درنا« با کودکان، مداوم است و حتی به بیمارستان های قبلی سر 
می زنند: »بیشتر بچه ها به این بیمارستان ها رفت و آمد دارند. خودم به بیمارستان شهدا، 
مفید، امام خمینی و... سر زده ام. نصب درناها در فضا موثر بوده است. ما اعتقاد داریم 
تابلوی زیبایی نصب می کنیم و هیچ وقت زشتی کنار زیبایی دوام نمی آورد. وقتی در 
خانه ای زندگی می کنید که یک اتاقش تمیز و زیباست، ناخودآگاه بقیه آن  را هم تمیز 
می کنید. مثال بعد از اینکه درناها نصب می  شوند، اگر المپ باالی این درناها باشد، 
جلوه بیشتری دارد و اگر فضا روشنایی کافی نداشته باشد برایش نصب می کنند. افرادی 
که در بیمارستان هستند به خودشان می آیند که اگر چنین درنای زیبایی در محیطشان 

هست، سعی می  کنند بقیه فضا را هم زیباتر کنند. 

منناشنواهستم،پدرومادرمهم!
سمیرا بهرامی ۳۳ ساله، مسوول روابط عمومی کانون ناشنوایان است. شغل اصلی او گریموری سینما و تلویزیون است و به صورت افتخاری 
 با این مرکز همکاری می کند. سمیرا در خانواده ای بزرگ شده که پدر و مادر هر ۲ ناشنوا بوده اند؛ او می گوید: »مادرم به دلیل تزریق اشتباه در 
۳ سالگی ناشنوا و پدرم از 5 سالگی به دلیل ابتال به سرخک، کم شنوا شده بود. هر دوی آنها با گفتاردرمانی حرف زدن را یاد گرفته اند ولی زبان 
مادری من »زبان اشاره« است.« بیشتر اعضای فامیل و آشنایان خانواده او در بمباران های قصرشیرین کشته شده اند. سمیرا فرزند اول خانواده 
است و مادر مجبور شده در 1 سالگی او را به خانه مادربزرگ بفرستد تا حرف زدن را یاد بگیرد و سکوت مطلق خانه را بشکند. بعد از آن و 
تا پیش از تولد ۲ خواهر دوقلویش، کارتون های تلویزیونی هم صحبت سمیرا بوده اند. زندگی در چنین خانواده متفاوتی شرایط خاصی ایجاد 
می کند. سمیرا به این وضعیت اشاره می کند: »من زبان ارتباطی و مترجم پدر و مادرم با بقیه بودم. مثال ما مستاجر بودیم و هر بار می خواستیم 
قرارداد ببندیم، حرف های ۲ طرف را ترجمه می کردم.« چنین موقعیتی باعث شده او ناشنوایان را به خوبی بشناسد و شرایط آنها را بهتر بداند 
و مشکالتشان را به  خوبی درک کند. سمیرا درباره شروع همکاری با کانون ناشنوایان ایران توضیح می دهد: »اتفاقی متوجه مشکالت کانون 
شدم. فعالیت این مرکز عام المنفعه و همکاری بیشتر افراد با آن افتخاری است. بچه های کانون نیاز دارند با اماکن مختلف ارتباط برقرار کنند 
و مجوزهایی بگیرند. مثال حرفشان را به بهزیستی بگویند و برای بچه ها سمعک بگیرند. یک نفر باید باشد، تماس بگیرد، پیگیری کند و...« او 
مشکالت ناشنوایان را خوب می  داند و می گوید: »خیلی از این افراد تحصیالت دانشگاهی دارند ولی نمی توانند کار پیدا کنند. براساس قانون، 
سازمان ها و اداره های دولتی باید ۳ تا 5 درصد از کارمندانشان را از بین افراد معلول و کم توان استخدام کنند، ولی این قانون اجرا نمی شود. 
کار که نباشد، پول هم نیست، ازدواج هم برایشان سخت است و زندگی عادی ندارند. این فضا را نبینید که بچه  ها همدیگر را می بینند و شاد 

و خوشحال هستند. خیلی از آنها به دلیل مشکالتشان خسته و افسرده می شوند.«

درمدرسهعادیدرسخواندم
علی رمضانی ۲۰ ساله است. فارغ التحصیل رشته IT در مقطع کاردانی. او کم شنواست و با 
کمک سمعک می تواند صداها را بشنود، به شرط اینکه بلند صحبت کنید. مشکل علی هم 
مادرزادی است. مادر نمی دانسته باردار است و آمپولی تزریق کرده که برایش ممنوع بوده 
است. پزشک هشدار می دهد که نوزاد آینده یا مشکل حرکتی خواهد داشت یا شنوایی. پدر 
و مادر برای جبران آن تزریق اشتباه او را از کودکی به کالس های گفتاردرمانی می فرستند و 
بعد از خرید سمعک اصرار می کنند در مدرسه عادی درس بخواند. آنها می  خواستند با این 
کار ارتباط علی با بقیه جامعه آسان تر شود و مشکالت کمتری داشته باشد. از علی می  پرسم: 
»درس خواندن با بچه  های عادی برایت سخت نبود؟« جواب می  دهد: »اذیت می شدم ولی 
تحمل می کردم.« علی هنوز هم تحمل می کند، ولی اهل شکایت نیست. وقتی می پرسم 
برخورد و رفتار مردم با فردی مثل او چطور است، فقط می گوید: »برخوردها متفاوت است 

و به خود فرد بستگی دارد. بعضی ها رفتار خوبی دارند و بعضی ها هم بد.«
در هر صورت ارتباط با غریبه ها برایش سخت است. آنها شرایطش را نمی دانند و احتماال 
وقت و حوصله ندارند که صبوری کنند. علی سمعک دارد ولی صداهای آرام و آهسته را 
نمی شنود. وقتی می خواهد لب خوانی کند، اگر طرف مقابل تند حرف بزند، فهمیدن حرف 
او برایش سخت می شود. او به نکته دیگری هم اشاره می کند؛ خواندن لب های افرادی که 

با لهجه حرف می زنند، برایش سخت است.
با این همه هیچ کدام از این محدودیت  ها مانع فعالیت علی نشده  و متوقفش نکرده  است. او 
به هر سختی ای که هست، کالس زبان می رود و خوشبختانه معلم ها شرایطش را در نظر 

می  گیرند و شمرده حرف می زنند و توانسته علی خیلی خوب پیشرفت کند.

درناهاگردشگرانآمریکاییراشگفتزدهکردند
۲ گردشگر آمریکایی که به محوطه سینما چارسو آمده اند، جزو افرادی هستند که با دیدن 
فعالیت گروه »هزاران درنا« کنجکاو شدند و درباره آن پرسیدند. ۲ نفر از اعضای گروه فعالیت ها 
و اهدافشان را توضیح می دهند. از اینکه درنا نماد فعالیتشان شده تا حامل پیام امید باشد، از 
دغدغه شان برای امید دادن به کودکان مبتال به سرطان، تالش برای شناساندن گروه های کم توان 
جامعه و یادآوری به مردم که آنها را فراموش نکنند. اعضای گروه هزاران درنا از دردها و 
مشکالت کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنها می گویند، از گرانی و کمبود داروها و اینکه 
در دوران تحریم شرایط آنها سخت تر بود. یکی از گردشگران که سرپرست گروه درمانی است 
با کنجکاوی از تمام فعالیت های گروه هزاران درنا می پرسد. او می گوید: »در آمریکا هم درمان 
بیماران مبتال به سرطان و خصوصا کودکان هزینه میلیونی دارد. من سرپرست گروه درمانی 
و تراپی هستم. برایم خیلی جالب بود که این جوانان دور هم جمع شده اند تا به بچه های 
مبتال به سرطان کمک کنند. این موضوع دقیقا همان است که دوست داشتم در ایران ببینم 
و تجربه کنم. اینکه مردم به افرادی غیر از خودشان توجه دارند و درباره شان فکر می کنند. 
برایشان وقت می گذارند و تالش می کنند تا کاری انجام دهند. جمع شدن افراد کنار هم برای 
اینکه دنیای اطرافشان را تغییر دهند، برای من جالب و جذاب است.«جین و همراهش به 
کشورهای زیادی سفر کرده اند و در اولین روز از اولین سفرشان به ایران انتظار دیدن چنین 
فعالیتی را نداشتند: »شنیده بودم که در ایران صندوق هایی هست که مردم در آن پول می ریزند 
تا به دیگران کمک کنند. منظورش صندوق های صدقات است. از طرف دیگر، ذهنیتم این بود 
که روابط خانوادگی و فامیلی در ایران خیلی قوی است، پس معموال افراد در همین فضاها 
به یکدیگر کمک می  کنند. تصورم این بود که مردم بیشتر در قالب همان روابط به یکدیگر 

کمک می کنند و انتظار نداشتم در اولین روز ورودم به ایران با چنین گروهی روبرو شوم.«

اگرکمیزباناشارهبیاموزید،اینجا
بهشتمیشود

شیدا شهیدی، نایب رئیس هیات مدیره کانون 
ناشنوایان ایران است. او ناشنواست و در خانواده  ای 
به دنیا آمده و بزرگ شده که پدر و مادر هر ۲ ناشنوا 
بوده اند. سمیرا، همان مسوول روابط عمومی کانون 
حرف های او را ترجمه و منتقل می کند: »هفته 
ناشنوایان برای این نامگذاری شده که به همه یادآوری شود ما ناشنوایان 
هم وجود داریم و بخشی از این جامعه هستیم. در بسیاری از کشورها در 
این روز ناشنوایان راهپیمایی دارند؛ راهپیمایی شان اعتراضی نیست، کامال 
صلح آمیز و با شادی است تا توجه مردم جلب شود. برنامه امروز فرصت 
خیلی مناسب و خوبی برای فرهنگ سازی و آشنا کردن مردم با ناشنوایان 
و مسائل آنها بود. من شما را می بینم و شما مرا می بینید و آشنا می شویم. 
الزم است که ناشنوایان و افراد دیگر جامعه همدیگر را بشناسند. رسانه ها 
نقش خیلی مهمی در ایجاد این شناخت دارند. اگر تلویزیون فقط یک 
دقیقه از زمانش را به معرفی این افراد اختصاص بدهد، ۷۰ میلیون نفر آن 
 را می بینند و شناخت پیدا می کنند. با این حال، تلویزیون ما هیچ برنامه ای 

در این مورد ندارد. به این موضوع توجه نمی کنند که برای هر خانواده ای 
ممکن است چنین مشکلی پیش بیاید که فرزندشان ناشنوا باشد، ولی 
هیچ اطالعات و آموزشی وجود ندارد. وقتی فردی با این شرایط روبرو 
می شود، دکتر و مشاور خانواده را در مراکز خاصی معرفی می کند ولی 
متاسفانه بعضی افراد مسیر اشتباه می روند که باعث می شود فرزندشان 
آسیب ببیند.« به نظر نایب رئیس هیات مدیره کانون ناشنوایان ایران، کاشت 
حلزون یکی از دالیل کم توجهی به بچه های ناشنوا و آموزش آنهاست. او 
 می گوید: »وقتی من کوچک بودم، مدرسه ناشنوایان خیلی زیاد بود ولی در
حال حاضر فقط ۳ مدرسه داریم. یک دلیل این تغییر، کاشت حلزون 
است ولی درباره این عمل درست اطالع  رسانی نمی شود. بیشتر خانواده ها 
نمی دانند بچه هایی که کاشت حلزون دارند در آینده نمی توانند مثل 
بقیه بدوند، شنا کنند، برای ام آر آی مشکل دارند و... خیلی از فعالیت ها 
برایشان محدود می شود ولی به همین دلیل تعداد مدرسه های مخصوص 
ناشنوایان کمتر شده است. قبال هم بچه  ها با سمعک به مدرسه می آمدند 
و با گفتاردرمانی توانایی حرف زدنشان باال و پایین می شد ولی در 
حال حاضر همه بچه ها را به مدرسه عادی می فرستند. جامعه باید 
ناشنوایان را بپذیرد، نه اینکه به زور زبان اشاره را حذف کند. ناشنوایان 

باید بتوانند صحبت کنند یا با لب خوانی متوجه منظور اطرافیان شوند، 
اما نباید ابزار اصلی شان گرفته شود.« شیدا شهیدی از بی توجهی مراکز 
خدماتی و درمانی به امثال خودش گله دارد: »همین 1-۲ هفته پیش 
به یک بیمارستان رفته بودم و مسوول آزمایشگاه که متوجه منظور من 
نشد، با تندی گفت: »نمی فهمم چی میگی؛ حوصله ندارم، برو و با یک 
همراه بیا!« حتی به خودش زحمت نداد که حرفش را بنویسد یا از من 
بخواهد حرفم را بنویسم و بخواند. قبال خاله، عمه، دایی و... بودند ولی 
آنها یا خیلی پیر شده  یا فوت کرده اند. من بچه ای ندارم، پدر و مادرم 
هم ناشنوا هستند، با چه کسی بروم؟ اگر نمی توانند و نمی خواهند زبان 
اشاره را یاد بگیرند، باید در تمام سازمان ها و نهادها یک رابط حضور 
داشته باشد. ایران هم عضو کنوانسیون جهانی معلوالن است و براساس 
آن دولت باید هزینه استخدام و استقرار رابطان را بپردازد ولی پرورش 
رابط در کشور ما خیلی ضعیف است و بیشتر افراد افتخاری می کنند. 
در کشورهای پیشرفته رابط آن الین هم دارند. مثال وقتی کسی بیمار 
می شود و دکتر می رود، به صورت تصویری ارتباط برقرار می کند، 
توضیحات بیمار ناشنوا را می  گیرد و به پزشک منتقل می کند. ما گاهی 
برای انجام یک کار معمولی باید رابط پیدا کنیم و به او پول بدهیم؛ مگر 

ناشنوایان چقدر پول دارند که بخواهند برای بیشتر کارهایشان هزینه اضافه 
بپردازند؟« شیدا خطاب به من و شما و جامعه ای که یکی از اعضای آن 
است، می گوید: »من از شما مردم سوال دارم؛ خانواده ام ناشنوا هستند، 
فرزندی ندارم و همراه هم ندارم. در جامعه ما رابط کم است. بیمار 
شده ام و می خواهم دکتر بروم، باید چکار کنم؟ نایب رئیس هیات مدیره 
کانون ناشنوایان ایران که فوق دیپلم گرافیک دارد، حرف هایش را این طور 
تمام می کند: »در دانشگاه هم مشکل داشتم. تا وقتی استاد رو به من 
صحبت می کرد، متوجه می شدم ولی وقتی صورتش را برمی گرداند دیگر 
متوجه حرف هایش نمی شدم. بیشتر از بچه های دیگر تالش می کردم 
ولی نمره هایم پایین تر بود. دوست داشتم درسم را ادامه بدهم ولی به 
همین دلیل نتوانستم بیشتر دانشگاه بروم. گفتاردرمانی باید باشد. یک 
روش مکمل و الزم است. فرد این روش را یاد می گیرد و با لب خوانی 
می تواند ارتباط برقرار کند و اگر سمعک داشته باشد، بیشتر متوجه 
می شود. وقتی کسی کامال ناشنواست، باید با زبان اشاره ارتباط برقرار 
کند و بودن آن ضروری است. اگر این زبان یک واحد درسی باشد، به 
نفع خودتان است. نمی گویم صددرصد یاد بگیرید، 1۰ درصد این زبان 

را هم یاد بگیرید، اینجا برای من بهشت می شود.«
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بیشتر ما، مخصوصا بیشتر ما 
خانم ها، در طول زندگی خود 
بسیار  را  کم خونی  کلمه 
حالی  در  این  و  شنیده ایم 
است که شاید خیلی  از ما ندانیم که »کم خونی« 
دقیقا چیست و اصال چه زمانی اتفاق می افتد؟

مطلبی که در صفحه »زنان« این هفته می خوانید، 
پاسخی به همین پرسش است. 

کم خونی، زمانی اتفاق می افتد که سطح گلبول های 
قرمز بدن، کمتر از حد نرمال شود. گاهی کاهش 
میزان هماتوکریت خون )درصدی از حجم کلی 
خون که از گلبول های قرمز ساخته شده( هم 
می تواند نشانه اولیه ای از کم خونی باشد. به طور 
کلی، کم خونی را می توان براساس آزمایش خون و 
باتوجه به عالئم بالینی بیمار و شاخص هایی مانند 
سن و جنس بیمار تشخیص داد. کم خونی فقر 
آهن، شایع ترین نوع کم خونی است که به دلیل 
کاهش میزان آهن در بدن اتفاق می افتد. بدن ما 
برای تولید پروتئینی به نام »هموگلوبین« به آهن 
نیاز دارد. هموگلوبین، مسئول انتقال اکسیژن به 
بافت ها و عضالت بدن است. تمامی بافت ها و 
عضالت برای عملکرد بهتر، به این اکسیژن نیاز 
دارند و به همین دلیل هم کاهش سطح هموگلوبیِن 
ناشی از فقر آهن در بدن، می تواند عوارضی مانند 
افت عملکرد عضالت و در نتیجه، عوارضی مانند 
خستگی یا ضعف شدید را برای بیمار به همراه 
داشته باشد. شاید جالب باشد بدانید که حدود 
8.8 درصد از مردم دنیا، مبتال به کم خونی ناشی از 
فقر آهن هستند. 9.9 درصد از زنان و 7.8 درصد 
از مردان جهان هم از سطح خفیفی از کم خونی 
فقر آهن رنج می برند و به طور متوسط، حدود 
30درصد از مردم مبتال به کم خونی فقر آهن هستند.

عواملابتالبهکمخونی
کم خونی به دالیل بسیار مختلفی اتفاق می افتد که 

در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
1. وراثت

انواع خاص و تقریبا رایجی از کم خونی، ارثی 

هستند و از بدو تولد بروز می کنند. این نوع 
کم خونی را با تجویز قطره آهن به وسیله پزشک 
اطفال برای اطفال زیر 2 سال می توان کنترل کرد. 

مصرف به موقع و به اندازه قطره آهن در نوزادان 
و کودکان، می تواند تاثیر بسیار چشمگیری بر 
پیشگیری از ابتال به کم خونی در آنها داشته باشد.

2. بارداری و زایمان
ابتال  احتمال  زایمان،  و  بارداری  دوران  در 
می یابد.  افزایش  خانم ها  در  کم خونی  به 

خونریزی های پس از زایمان، تغذیه جنین از 
مادر و قاعدگی های دوره ای که پس از زایمان 
برای خانم ها اتفاق می افتد، همه و همه می توانند 
زمینه ابتال به کم خونی ناشی از فقر آهن را در آنها 
ایجاد کنند. از این رو، مصرف مکمل های آهن 
و اسید فولیک از حدود 6 ماه پیش از بارداری 
تحت نظر پزشک می تواند از ابتال به کم خونی 
در این دوران و به خطر افتادن سالمت مادر و 

جنین پیشگیری کند.

3. افزایش سن
سوءتغذیه و بیماری های ناشی از افزایش سن 
هم دلیل دیگری برای ابتال به کم خونی در بالغین 
محسوب می شود. از این رو، سالمندان هم باید 
برای پیشگیری از ابتال به کم خونی و عوارض 
ناشی از آن، مصرف مکمل های آهن را زیر نظر 

پزشک داشته باشند.

B12 4. کمبود ویتامین
کمبود ویتامین B12 هم می تواند از دیگر دالیل 
رایج ابتال به کم خونی باشد )ویتامین B12 برای 
جذب آهن در بدن ضروری است(. به همین 
دلیل هم معموال افراد گیاه خواری که هیچ منبع 
غذایی حیوانی )به ویژه گوشت قرمز( در برنامه 
غذایی روزانه خود ندارند، دچار کم خونی ناشی از 
کمبود ویتامین B12 می شوند. این افراد می توانند 
 B12 مصرف مکمل های ترکیبی از آهن و ویتامین
را با نظر پزشک خود در برنامه های روزانه شان 

داشته باشند.

5. خونریزی های داخلی
به  ابتال  پی  در  که  داخلی  خونریزی های 
زخم های گوارشی، سرطان کولون یا پولیپ 
روده اتفاق می افتند هم می توانند کم خونی را 
در پی داشته باشند. این بیماران باید عالوه بر 
درمان مشکالت زمینه ای خود برای پیشگیری 
از ادامه خونریزی ، حتما مصرف دوز مناسب 
و مشخصی از مکمل های آهن را هم زیر نظر 

پزشک، در برنامه درمانی خود داشته باشند.

رایجترینعالیمکمخونی
اگر می خواهید بدانید که آیا مبتال به کم خونی 
هستید یا نه، بهتر است که این عالیم را بشناسید 
و اگر 3 مورد از آنها را در خودتان می بینید، 

حتما به پزشک مراجعه کنید:
خستگی عمومی و مزمن 	•

ضعف مداوم 	•
پوسته پوسته شدن پوست بدن 	•

تنگی نفس 	•
سرگیجه 	•

گزگز کردن یا مور مور شدن پاها 	•
تورم و درد زبان 	•

سرد بودن بیش از حد دست ها و پاها 	•
ضربان نامنظم یا تند قلب 	•

شکنندگی ناخن ها 	•
سردردهای دوره ای و مداوم 	•

درمانهایکمخونی
با توجه به عالئم بالینی بیمار و نتایج حاصل 
از آزمایش خون انواعی از مکمل های آهن 

زیر نظر پزشک، تجویز می شود.
مکمل های آهن موجود در بازار حاوی انواع 
مختلفی از ملح های آهن )به عنوان مثال آهن 
سولفات، آهن گلوکونات و...( هستند که در 
میزان جذب آهن در بدن و ایجاد عوارض 

گوارشی احتمالی با یکدیگر تفاوت دارند.
یکی از روش های نوین دارورسانی، استفاده 
مولکول  روش،  این  در  است.  از)لیپوزوم( 
آهن درون ساختار لیپیدی قرار می گیرد تا با 
باشد  نداشته  تماس  مخاط دستگاه گوارش 
نتیجه، عوارض گوارشی مانند تهوع،  و در 
ایجاد  بیمار  برای  را  و...  یبوست  درد،  دل 

نخواهد کرد.
زمان  تا  آهن  حاوی  لیپوزوم های  واقع،  در 
دیواره روده )محل جذب آهن(  به  رسیدن 
تحت تاثیر آنزیم های گوارشی قرار نمی گیرد 
و به همین دلیل هم دارای جذب بسیار باال و 

بدون عارضه گوارشی خواهد بود.
WebMD :منبع

علل، عالیم و عالج آنمی فقر آهن که در زنان شایع تر است

همهچیزدربارهکمخونی
 ترجمه: 
ندا احمدلو

آزمایشخونچهمواردیرانشانمیدهد؟
ابتال یا عدم ابتال به کم خونی را می توان از روی آزمایش خون و براساس شاخص هایی مانند سطح هموگلوبین، هماتوکریت و اندازه و حجم 
سلول های خونی در بدن تشخیص داد. جدول پیش رو، می تواند شما را با شاخص های تشخیص ابتال یا عدم ابتال به کم خونی، آشنا کند.

محدودهطبیعیتعریفشاخصخونینامشاخصخونی

HB)پروتئینیکهدرگلبولهایقرمزخونوجودداردوهموگلوبین)خانمها
اکسیژنرابهاندامهاانتقالمیدهد.

12-16
میلیگرم/دسیلیتر

HB)پروتئینیکهدرگلبولهایقرمزخونوجودداردوهموگلوبین)آقایان
اکسیژنرابهاندامهاانتقالمیدهد.

14-18
میلیگرم/دسیلیتر

48-36درصدنسبتدرصدگلبولهایقرمزدرخونهماتوکریت)HCT(خانمها

54-40درصدنسبتدرصدگلبولهایقرمزدرخونهماتوکریت)HCT(آقایان

MCV96-80میانگینحجمیکگلبولقرمز

MCH33-27پیکوگرمدرصدغلظتهموگلوبیندریکگلبولقرمز

MCHC37-31میانگینهموگلوبیندریکگلبولقرمز

کمبودویتامین
B12کهبرای
جذبآهن

ضرورتدارد،
میتواندیکی
ازعللابتالبه
کمخونیباشد
وبههمین
دلیلمعموال

گیاهخوارانیکه
گوشتقرمز
نمیخورند،

بیشتردرمعرض
خطراینکمبودند



با خوانندگان 12
پرسش

خانمی 36 ساله هستم. صبح ها هنگامی که از خواب بیدار 
می شوم، دستانم ورم می کند و بعد از 1 ساعت به حالت 

اول برمی گردد. مشکل از چیست؟ 873****0912

پاسخ

دکتر آریا جنابی
فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

باید این موضوع را بدانیم که تورم فقط صبح ها در دست ها ایجاد 
می شود یا عالوه بر این عصرها هم دچار ورم  پاها می شوید؟ 
اگر صورت و پاها ورم ندارند و فقط دست ها ورم می کنند و در 
عین حال صبح ها بعد از خواب، خشکی مفاصل هم وجود دارد 
که بعد از مدتی برطرف می شود، باید به بیماری های روماتیسمی 
شک کرد. اگر فقط یک دستتان ورم می کند، ممکن است به دلیل 
وضعیت خوابیدنتان باشد، یعنی طوری می خوابید که سنگینی 
تنه روی دستتان می افتد و باعث تورم آن می شود، ولی اگر تورم 
مربوط به هر دو دست است و عصرها هم پاهایتان ورم می کند 
باید سراغ بیماری هایی برویم که باعث افزایش آب بدن می شوند 
که از جمله آنها می توان به نارسایی قلبی، مشکالت کبدی، 
کلیوی و... اشاره کرد. در این صورت باید بنا به درخواست 
پزشک آزمایش های الزم را انجام بدهید. برای بررسی این مساله 

می توانید ابتدا به متخصص داخلی مراجعه کنید.

پرسش

داروهای  از  استفاده  جای  به  می توان  آیا 
شیمیایی که ممکن است عوارض مختلفی 
برای  گیاهی  داروهای  از  باشند،  داشته 
کرد؟  استفاده  اضطراب  و  استرس  درمان 

0911****765

پاسخ
دکتر علی باغبانیان

روانپزشک و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی

برای درمان بیماری ها در حوزه روان پزشکی 
باید داروها و عملکرد آنها را به خوبی شناخت 
که  کرد  تجویز  بیمار  برای  را  داروهایی  و 
سازمان غذا و داروی آمریکا »FDA« آنها را 
از نظر سالمت و عوارض کمتر تایید کرده 
باشد. داروهای گیاهی شاید بتوانند از نظر 
بیماری های روان پزشکی  تجربی در حوزه 
تا حدی موثر باشند اما روان پزشکان اعتقاد 
چندانی به تجویز آنها به عنوان داروی اصلی 
برای درمان بیماران ندارند. به خصوص اگر 
مشکل فرد اضطراب آن هم از نوع اضطراب 
منتشر باشد، استفاده از داروهای گیاهی موثر 
نخواهد بود. طول مدت درمان اضطراب با 
داروهای شیمیایی معموال بین 4 تا 6 هفته 
است. پس از این مدت، دوز دارو به تدریج 
بنابراین  می شود  قطع  مدتی  از  پس  و  کم 
پزشک  زیرنظر  شیمیایی  داروهای  مصرف 
هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد و بیماران 
نباید نگران عوارض آنها باشند. جای نگرانی 
خاصی در مورد آنچه افراد باید از انجام آن 
بپرهیزند مصرف خودسرانه داروهای گیاهی 
یا شیمیایی است که می توانند برای بیماران 
مشکل  ساز شوند و عوارض متعددی داشته 
بی مورد  گیاهی  داروهای  اگر  قطعا  باشند. 
یا در طوالنی مدت بدون نظر پزشک معالج 
و  بود  خواهند  عارضه دار  شوند،  مصرف 
منشاء  داروها  این  چون  که  نیست  اینطور 
ایجاد  بیمار  برای  خطری  دارند،  گیاهی 
درباره  نکته  این  به  توجه  کرد.  نخواهند 
گیاهان دارویی که در عطاری ها به فروش 
می رسند، بیشتر اهمیت دارد زیرا اغلب از 
نظر بهداشتی مشکل دار هستند، تاریخ انقضا 

ندارند و بی مورد تجویز می شوند.

پرسش

 آیا مصرف مداوم و مرتب کرم پودر عارضه دارد 
یا برای پوست خوب است؟ 763****0930

پاسخ

دکتر مهدی قیصری
متخصص پوست و عضو هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کرم  پودرها  و  آرایشی  پودرهای  از  استفاده 
می توانند در برخی افراد حساسیت ایجاد کنند و 
در قسمت هایی از پوست باعث بروز اگزما شوند. 
متاسفانه استفاده از انواع پودرها و کرم پودرهای 
آرایشی بسیار رایج شده است و برخی خانم ها 
بدون زدن کرم پودر به پوستشان از خانه خارج 
نمی شوند و ساعات زیادی از روز پوستشان را با 
انواع این کرم ها می پوشانند. این کار باعث می شود 
منافذ پوست گشاد شود و آکنه به وجود بیاید. از 

طرفی، فرد برای اینکه روزنه ها و آکنه های پوستش 
را بپوشاند، دوباره از کرم پودر استفاده می کند. این 
کار یک چرخه معیوب به وجود می آورد که باعث 
بدتر شدن مشکالت پوستی، تشدید آکنه  ها و بازتر 
شدن منافذ پوست می شود، بنابراین توصیه می شود 
استفاده از مواد آرایشی روی پوست را به حداقل 
برسانید و در صورت نیاز حتما از محصوالت 
استاندارد و دارای مجوزهای بهداشتی که مورد 

تایید متخصصان پوست هستند، استفاده کنید.

پرسش

پرسش اول: خانمی 32 ساله هستم. مدتی قبل 
به دلیل  متاسفانه  دادم.  انجام  را  دومم  زایمان 
چسبندگی جفت به رحم، پزشکان رحمم را از 
بدنم خارج کردند. در حال حاضر، حالم خوب 
است، اما نگران مسایلی مانند یائسگی، روابط 
زناشویی، افزایش احتمال عفونت و... هستم. 
لطفا مرا راهنمایی کنید. آیا به مراقبت  خاصی 

نیاز دارم؟ 275****0912

پرسش دوم: من و همسرم 5 سال دنبال درمان های 
نازایی بودیم و 2 بار هم IUI انجام دادیم اما 
نتیجه ای نداشت. در حال حاضر یک سالی است 
که درمان ها را کنار گذاشته  ایم. من سال گذشته 
2 بار آزمایش اسپرم دادم و نتیجه طبیعی بود. 
اخیرا هم آزمایش دادم و سونوگرافی کردم و 
مشکلی نداشتم. تعداد اسپرم ها 100 میلیون گزارش 
شد. آیا احتمال بچه دار شدن ما وجود دارد؟ 

0917****274

پرسش سوم:خانمی 42 ساله هستم. حدود 2 سال 
است در عادت ماهیانه ام بیشتر خون لخته شده دارم 
و روز اول درد آزارم می دهد. مقدار خونریزی ام 
هم نسبت به قدیم بیشتر شده است. آیا این موارد 

طبیعی است؟ 551****0911

پاسخ

دکتر ژاله ذوالقدری
متخصص زنان و زایمان 

فلوشیپ نازایی و عضو مرکز درمان 
ناباروری ابن سینا

پاسخ اول: چسبندگی جفت به رحم را »جفت 
آکرتا« می گویند. این حالت به دلیل چسبندگی های 

رحم یا عواملی مانند سزارین یا جراحی های دیگر 
که رحم برش می خورد، ایجاد می شود. در این 
صورت، اگر خانمی باردار شود و جفت در محل 
جراحی به رحم بچسبد، می تواند به الیه های رحم 
و حتی ارگان های مجاور دست اندازی کند. در این 
صورت، پزشک مجبور می شود طی تدابیر خاصی 
هنگام زایمان سزارین، رحم را هم از بدن خارج 
کند. خانمی که رحمش را از دست می دهد فقط 
از لحاظ بارداری دچار مشکل می شود و قطعا دیگر 
نمی تواند باردار شود. در این شرایط، اگر خانمی 
باز هم تمایل به بچه دار شدن داشته باشد باید از 
رحم اجاره ای استفاده کند. نکته بعد اینکه نباید 
نگران یائسگی زودرس باشید زیرا تخمدان ها و 
هیپوفیز مغز به فعالیت معمولی خود ادامه می دهند 
و هورمون ها بدون حضور رحم نیز همچنان ترشح 
می شوند. تخمکی هم که هر ماه از تخمدان ها 
آزاد می شود، پس از چند روز خودبه خود از بین 
می رود، درست مانند خانم هایی که رحم دارند 
و تخمک گذاری می کنند اما باردار نمی شوند. از 
نظر رابطه زناشویی هم مشکلی نخواهید داشت و 
احتمال عفونت در شما باال نخواهد رفت. به طور 
کلی، هیچ مشکلی نخواهید داشت اما بهتر است 
تحت نظر پزشکتان باشید و هرچند وقت یکبار 
بررسی شوید. شیوع جفت آکرتا بسیار پایین است 
اما می تواند به دنبال افزایش زایمان های سزارین، 

شیوع بیشتری پیدا کند.

پاسخ دوم: زن وشوهرهایی که قصد بارداری دارند 
باید مرتب تحت نظر پزشکشان باشند و درمان ها 
را ادامه بدهند بنابراین اینکه 1 سال است درمان ها 
را قطع کرده اید، کار درستی نبوده است. همان طور 
که شما اسپرموگرافی کرده اید، همسرتان هم باید 
آزمایش های کامل هورمونی و بررسی های الزم را 
انجام بدهد که البته به نظر می رسد همه این آزمایش ها 

را در 6-5 سال گذشته انجام داده اید. باید بدانید 
گاهی اوقات نازایی علت های ناشناخته ای دارد که 
درصد باالیی از آنها پس از مدتی خودبه خود رفع 
می شود و زن و شوهر بچه دار می شوند. در شرح حالی 
که داده اید به سن همسرتان اشاره نکرده اید. اگر 
خانم زیر 35 سال داشته باشد، می توان با IUI یا 
داروهای تحریک تخمک گذاری، روند درمان را تا 
رسیدن به نتیجه ادامه داد ولی اگر سن خانم باالی 
35 سال و ذخیره تخمدان ها رو به کاهش باشد، 
ترجیحا باید IVF انجام بدهید تا زودتر به نتیجه 
برسید. توصیه می کنم به مراکز ناباروری مراجعه 
کنید و دوباره تحت نظر پزشکان متخصص این 

حوزه قرار بگیرید.

پاسخ سوم: نه، عالئمی که به آنها اشاره کرده اید، 
طبیعی نیست. الزم است حتما به متخصص زنان 
مراجعه کنید. آزمایش خون و آزمایش هورمونی الزم 
است. در صورتی که ازدواج کرده اید، سونوگرافی 
واژینال بدهید. شاید الزم باشد خانم هایی که چنین 
مشکلی دارند، کورتاژ تشخیصی هم انجام بدهند. 
عوامل مختلفی می توانند در بروز خونریزی زیاد و 
لخته شدن خون تاثیر داشته با شند که از جمله آنها 
می توان به مشکالت هورمونی و مساله فیبروم یا 
آدنومیوز اشاره کرد که معموال در خانم های حدود 
40 ساله دیده می شود. کمترین احتمالی هم که 
ممکن است چنین عالئمی به دنبال داشته باشد، 
بدخیمی  های رحم است. به همین دلیل توصیه 
می شود کورتاژ تشخیصی انجام شود. عالوه بر 
این موارد، خونریزی زیاد مشکلی است که اگر 
پیگیری و درمان نشود می تواند در طوالنی مدت 
باعث کم خونی شدید فقرآهن شود و مشکالت 
زیادی برای خانم ها ایجاد کند بنابراین باید حتما 

آن را جدی گرفت.
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اهمیت دقت در آمار و سرشماری
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اگر آمار دقیق تری از سایر کشورها همراه سایر پارامترهای 
آماری موجود بود، احتماال تا صدر جدول فاصله زیادی 
داریم. هرچند که دلیل نمی شود مصرفمان را کاهش ندهیم.
3- برای مصرف نمک، شکر و سایر اقالم مضر غذایی 
نیز آمارهای اشتباه، ناقص و غیرکارشناسانه به دفعات 

اعالم شده و می شود.
4- اما یکی دیگر از آمارهایی که همواره دستمایه مطالب 
روزنامه های مختلف است و حتی در بسیاری از موارد به 
سوژه شوخی و طنز هم تبدیل می شود، متوسط ساعات کار 
مفید یک کارمند است که باز هم اصوال مشخص نیست 
چگونه به دست می آید؟ به عنوان مثال یک منشی فقط 
حین جوابگویی به تلفن در حال کار محسوب می شود؟
ارائه آمار نادرست، ناقص یا با تجزیه و تحلیل اشتباه، 
کاری غیراخالقی است، حتی اگر نیتی خیرخواهانه پشت 
آن باشد. قیاس های مع الفارغ با آمار سایر کشورها یا حتی 
جهان، بدون در نظر گرفتن موقعیت های اقلیمی و فرهنگی 
و بدون تجزیه و تحلیل های کارشناسانه فقط باعث گمراهی 

است. در استفاده از آمار دقت کنیم.



رویترز: کارگران مشغول کارند!
صفحه رویترز، عکسی مربوط به آب های آلوده ویتنام منتشر کرده 
و در توضیح این عکس نوشته: »کارگران مشغول جمع آوری 
ماهی های مرده شناور در دریاچه ای در  هانوی، غرب ویتنام، 

هستند.«

تام هنکس: من، عروس و داماد؛ همین االن یهویی!
تام هنکس، بازیگر مشهور فیلم های پرآوازه ای مثل فارست گامپ، 
مسیر سبز و نجات سرباز رایان که 60 سالگی اش را سپری می کند، 
عادت به دویدن در پارک دارد. او طی همین روزهای اخیر با 
لباس ورزشی مشغول دویدن در پارک بوده که به عروس و 
دامادی برخورد می کند که عکس های عروسی شان را می گرفتند. 
هنکس با این عروس و داماد که از دیدن او هیجان زده شده بودند، 
عکس گرفت و این عکس را در اینستاگرامش گذاشت و نوشت: 
»الیزابت و رایان عزیز! تبریک و خیر و خوبی همراه شما باد.« 

نشنال جئوگرافیک: خوبیم ولی دوست داریم به 
عقب برگردیم؛ به روزگار قدیم خودمان در سوریه

عابد  از  عکسی  جئوگرافیک،  نشنال  رسمی  صفحه 
بزرگ خاندان  که  کرده  منتشر  ساله   88 محمدالخضر 
خانواده اش  همراه  که  او  می شود.  محسوب  خانواده اش 
2 سال قبل از سوریه فرار کرده است، می گوید: »ما اینجا 
به سال های  به عقب برگردیم.  خوبیم ولی دوست داریم 
قبل. به زندگی  قبلی مان در سوریه.« آنها فوریه گذشته وارد 
برلین و در یک ورزشگاه بزرگ در نزدیکی ورزشگاه المپیک 
ساکن شدند. پناهندگان سوری و دیگر پناهندگان از سال 
2015 میالدی به سمت اروپا راه افتاده اند، ولی آنها فقط 
از جنگ  بعد  مهاجران  فراوان  دسته های  از  گروه  آخرین 
فرانسه،  در  الجزایری ها  آنها  از  پیش  هستند.  دوم  جهانی 
ترک ها  و  بریتانیا  در  در سوئد، سرخپوستان  سومالیایی ها 

در آلمان از مهاجران مهم محسوب می شوند.

احمد مهران فر: من خواب نیستم؛ شما هم نباشید!
احمد مهران فر در پستی از پیوستنش به کمپینی ضداعتیاد خبر 
داد و از مخاطبانش خواست با او همراه شوند: »با هم به کمپین 
من خواب نیستم مي پیوندیم تا قصه هاي خوش براي کودکانمان 
رقم بزنیم و گامي در جهت سالمت جامعه بیمار خود برداریم. 
این کمپین در حمایت از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال 
مبتال به اعتیاد و به کوشش دکتر تابش و اعضاي هیئت مدیره 
بیمارستان نیکان تشکیل شده. لطفا از این کمپین حمایت کنید.«

سی بی اس نیوز: 23 پاندا به دنیا آمدند
سی بی اس نیوز از تولد 23 نوزاد پاندا طی چند ماه اخیر در چین 
خبر داده. عکسی که از این پانداها در صفحه اینستاگرام سی بی اس 
نیوز گذاشته شده، برخی از آنها را در حال جست وخیز و برخی 
را حین خواب نشان می دهد. این بچه پانداها بین 1 تا 4 ماهه 
هستند و همه آنها در مرکز تحقیقات زادآوری پاندا در چین به 

دنیا آمده اند. از این تعداد 10 جفت 2قلو هستند. 

کسب مدال برنز تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جهانی، مراسم چهلم داوود رشیدی، درگذشت واحد اسکندری، پدر الله و 
ستاره اسکندری، اتمام برنامه های پرمخاطب خندوانه و دورهمی و سالروز درگذشت عمران صالحی، بیشترین پست های اینستاگرام 
را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند اما کنار آنها چهره های معروف از مشغله ها و آرزوهایشان نیز نوشتند و باز هم مساله 
@salamatweekly :مهاجران و جنگ مورد توجه صفحات معروف اینستاگرام بود. همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

سازمان ملل: حفظ هنجارها و سنت ها
جهانی  روز  مناسب  به  ملل،  سازمان  بشر  حقوق  صفحه 
سالمند که اول اکتبر برابر با دهم مهرماه بود، ضمن انتشار 
این عکس نوشت: »در سراسر جهان، فرهنگ، هنجارها و 
سنت ها باید حفظ شوند و تکامل پیدا کنند. سالمندان به  
عنوان اعضای فعال جامعه که مشارکت و حقوقی دارند، 

باید گرامی داشته شوند و از آنها قدردانی شود.«

خیریه بهنام دهش پور: زبان اشاره یاد بگیرید
موسسه خیریه بهنام دهش پور، یکی از پست های اینستاگرامش 
را به روز جهانی ناشنوایان اختصاص داده و نوشته: »9 مهر 
)30 سپتامبر( هر سال »روز جهاني ناشنوایان« نامگذاري شده 
است و هدف از این نامگذاري، ارتقاي فرهنگ ارتباط با 
ناشنوایان، دانسته  هایي از زبان اشاره و آگاهي سیاستمداران 
با  این قشر  از مشکالتي است که  و همچنین عموم مردم 

آن روبرو هستند.« 

احسان کرمی: چه بر سر شازده کوچولوها می آید؟
احسان کرمی، مجری، بازیگر، خواننده و صداپیشه، به مناسبت 
تولد فرزندش پستی در اینستاگرام خود گذاشت که در بخش هایی 
از آن آمده: »شازده کوچولوي ما تولدت مبارک! همه بچه هاي 
زمین مثل تو شازده کوچولوهایي هستن که از اخترکي پا به 
زمین میذارن که توش نه غمه نه زشتي و کسي چه مي دونه، 
چه اتفاقي میفته که خیلي از همون شازده کوچولوها یه روز 
تبدیل به موجوداتي میشن که دنیا رو تبدیل به یه جاي ترسناک 
مي کنن. جایي که توش با بچه ها بدرفتاري میشه....جایي که 
شازده کوچولوها رو از آغوش مادرها و پدر هاشون، از شهرشون، 
از خونشون جدا مي کنن و آواره کوه، صحرا، دریا و... مي کنن. 
کسي چه مي دونه، چي میشه که سقف رو سرشونو خراب 
مي کنن و اونارو زخمي و افسرده و وحشت زده رها مي کنن 
میون خرابه ها...کسي چه مي دونه چه اتفاقي میفته که شازده 
کوچولو ها رو مجبور به کاراي سخت مي کنن؛ از صبح علي الطلوع 
تا نیمه هاي شب تو خیابوناي شلوغ... تالش کن تا وقتي بزرگ 
شدي دنیا رو جاي بهتري کني براي فرشته هایي که سال ها 
بعد از این به جهان ما میان...تالش کن تا یاد هر کسي که 
مي شناسي بندازي که هیچ چیز به اندازه انسانیت ارزش نداره...«

گاردین: آزمون خرس قطبی!
صفحه گاردین یکی از پست های اینستاگرام خود را به یک خرس 
قطبی اختصاص داده و درباره آن نوشته: »این خرس در قطب 
شمال، قدرت یخ دریا را قبل از پا گذاشتن به آن امتحان می کند.«

زهرا عبدی: آرامش در کتابخانه
زهرا عبدی، نویسنده رمان موفق »روز حلزون«، نوشت: »کتابخانه ها 
امن ترین مکان برای ذهن تو هستند. در کتابخانه همه کسانی 
که ذهن ارزشمند و قابل توجهی داشتند و دارند، از آن ذهن 
 باارزش برایت چیزی کنار گذاشته اند. در کتابخانه، خردمندان 
روی در رویت، قفسه به قفسه نشسته اند. بي خردان دورند. خیلي 
دور. آرامش ذهن است و فراخ بالي اندیشه. از هیاهوی رسیدن 
به هیچ ها و پوچ ها، خبری نیست. زمان و مکان در اوج شکوه 
خود است. اینجا راس هرم مازلو است. در هیچ جایي به اندازه 
کتابخانه به آرامش نمی رسي زیرا کتابخانه ما من خردمندان است.«

یونیسف: امید باالتر از ترس پرواز می کند
صفحه رسمی یونیسف با انتشار این تصویر نوشت: »امید باالتر 
از ترس پرواز می کند. در حال حاضر بیش از نیمی از پناهندگان 
جهان را کودکان تشکیل می دهند. طی چند روز رهبران در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد دیدار می کنند تا در مورد راه حل های 
پناهندگان و بحران مهاجران یا در واقع بحران کودکان گفت وگو 
کنند. ما دوست داشتیم برای آنها پیامی بفرستیم. به همین دلیل 
برخی از بهترین و بااستعدادترین تصویرگران از سرتاسر جهان 
به آفرینش اثری براساس این پرسش ما پرداختند که »برای 
کودکان پناهنده و مهاجر چه می خواهید و چه آرزویی دارید؟« 
این عکس اثری از هنرمندی فرانسوی است که به دلیل سبک 

مجزا و ساده خود قابل توجه است. 

یونیسف: بچه های یمن را فراموش نکنیم
یونیسف انگلستان، عکسی از یک کودک یمنی منتشر کرده 
که از چادری در اردوگاه آوارگان در یمن به خانواده اش نگاه 
می کرد؛ مثل بسیاری کودکان دیگر، این بچه مجبور به فرار 
از خانه به دلیل خشونت های جاری و ادامه درگیری ها شده، 
اما کودکان در یمن در معرض خطر فراموش شدن هستند. 
این کودکان در معرض خطرهای فراوانی هستند، در حالی 

که تامین نیازهای اولیه آنها بر زمین مانده است. 
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چرا سالمندان دچار یبوست 
اشتها، مشکل در تهیه مواد غذایی و کم توجهی از سوی مراقبانشان تغذیه نامناسب: سالمندان به دلیل نداشتن دندان، کاهش می شوند؟

ممکن است تغذیه خوبی نداشته باشند. یعنی نتوانند مواد غذایی حاوی 
فیبر مانند میوه ها و سبزیجات را به موقع و به اندازه کافی استفاده کنند.

کاهش تحرک: همه افراد با افزایش سن دچار کندی در حرکت می شوند ولی 
بیماری هایی که به تدریج گریبان سالمند را می گیرند مثل آرتروز، مشکالت اسکلتی 
عضالنی، چاقی و بیماری هایی مانند سکته مغزی و قلبی که باعث بستری شدن 
سالمند می شوند، در کم تحرکی این عزیزان نقش زیادی دارد. برای اجابت مزاج 
منظم روزانه داشته باشند.خوب حرکت فیزیکی نقش بسیار مهمی دارد و سالمندان حتما باید پیاده روی 
استفاده از دارو: بیشتر سالمندان حداقل از یک یا دو رقم دارو در روز 
استفاده می کنند. داروهای اعصاب، داروهای ضدپارکینسون، بعضی از 
را استفاده می کنند، دچار یبوست می شوند.خاصیت یبوست زایی دارند و سالمندانی که این داروها داروهای ضدفشار خون و داروهای مخصوص بیماری های قلبی  توصیه های ضد یبوست

• مصرف غذاهای حاوی پوسته غالت، گندم و 

جو: این مواد را سالمندان می توانند داخل سوپ یا شیر بریزند و 

میل کنند. البته داروهای فرآوری شده ای هم وجود دارد که به شکل پودر 

د و در داروخانه ها به فروش می رسند.
هستن

رد و قادر به جویدن مواد 
• چاره جویی برای دندان ها: اگر سالمند دندان مناسبی ندا

غذایی نیست، باید سالمند را به دندان پزشکی ارجاع داد تا دندان  مصنوعی جایگزین شود. 

روش دیگر هم این است که مواد غذایی نرم برای سالمند تهیه کرد. می توان با استفاده از مخلوط کن 

میوه ها را خرد و نرم کرد. باید دقت کرد آب میوه به تنهایی تاثیر خوبی روی روده ها ندارد. چون 

هنگام تهیه آب میوه قسمت های مفید میوه که حاوی فیبر و سلولز است جدا می شوند. فیبر و سلولز 

در روده باقی مانده و به 
بخش مهمی از میوه هستند که از طریق دستگاه گوارش جذب نمی شوند و 

مدفوع شکل می دهند و به حرکت های دودی روده کمک کرده و جلوی یبوست گرفته می شود.

• افزایش تحرک: اگر سالمند به دلیل اشکاالت مفصلی و استخوانی قادر به راه رفتن نیست، در صورت 

تفاده از واکر یا عصا و... به سالمند کمک کرد تا حرکت خود را از سر گیرد اما گاهی 
لزوم باید با اس

مشکل سالمند بسیار جدی تر است مثال دچار سکته مغزی شده و نمی تواند از بستر بلند شود. در 

د از داروهای شیمیایی و پودرهای مخصوصی که به عمل دفع کمک می کنند 
این مواقع بای

استفاده شود. گاهی مدفوع خشک و سفت شده و در شکم باقی می ماند این سالمندان 

معموال دچار درد شکم و ناراحتی هستند. برای آنها بهتر است از تنقیه یا روغن 

کرچک استفاده شود. گاهی همه این تدابیر بی فایده هستند و پزشک مجبور 

ستفاده از وسایل مکانیکی مدفوع سفت شده را خارج 
است با ا

کند. عدم دفع مدفوع باعث اتساع و بی  اشتهایی و 

وخامت حال بیمار می شود.

چرا یبوست مهم است؟

وقتی مدفوع بسیار سفت شود و جلوی راه 

خروجی را بگیرد احتمال نفخ وجود دارد. نفخ 

در سالمندان گاهی با اختالل در هوشیاری همراه 

نیز صدمه می رسد.  است که گاهی به روده ها 

این مورد اورژانسی است و اگر به موقع اقدام 

نشود ممکن است منجر به فوت سالمند 
نیز شود.

تعریف یبوست

یبوست اختاللی در اجابت مزاج است که در آن فرد 

مجبور است بیش از حد به خودش فشار بیاورد. در 

این افراد مدفوع معموال به شکل سفت و خشک است 

که گاهی از مجرا بیرون آمده است و بیمار می تواند آن 

را لمس کند یا ببیند. گاهی هم بیمار احساس می کند 

دیگر مانند گذشته به راحتی اجابت مزاج نمی کند. 

اجابت مزاج به طور کلی باید بیشتر از 3 بار در 

هفته باشد کمتر از 3 بار در هفته یبوست 

محسوب می شود. 

ملین های گیاهی یبوست

تجویز ملین های گیاهی و طبیعی برای سالمندان دچار 

یبوست مفید است. مواد خوراکی مانند آلو، گالبی، انجیر، 

دانه یا روغن زیتون ملین های طبیعی هستند. اگر این مواد 

خوراکی کافی نبودند از ملین های معدنی و الکتولوز و پودرهای 

خاص استفاده می شود. اگر بیمار نتواند از این ملین ها استفاده 

کند باید از انگشت خود برای تخلیه مدفوع استفاده کند. 

استفاده از ملین حتما باید با نظر پزشک باشد. چون 

باشد  بیماری  یا  تومور  دچار  بیمار  است  ممکن 

خاص  داروهای  به  نیاز  صورت  آن  در  که 

دیگری است.

علل و راه حل یک مشکل گوارشی نسبتا شایع در دوران سالمندی

سالمندان و یبوست

شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنجاین صفحه به تقاضای مخاطبان بزرگوارش با حروف درشت تر چاپ می شود سالمندان 14

در سال های اخیر شیوع اختالل گوارشی یبوست در سالمندان بیشتر شده است. این پدیده به طور عمده ناشی از 
تغییرات سبک زندگی است. کاهش فعالیت بدنی، رشد تکنولوژی و آسان تر شدن زندگی، مصرف مواد غذایی 
ناسالم و... تغییرات اصلی در سبک زندگی مردمان امروزی است اما یبوست در سالمندان مقوله پیچیده تری است. 
یبوست کیفیت زندگی افراد را تغییر می دهد همچنین در درازمدت ممکن است مشکالتی را برای بیماران ایجاد کند بنابراین باید عوامل ایجادکننده 
یبوست شناسایی و درمان شود. مبحث این هفته صفحه »سالمندان« را به یبوست در سالمندان اختصاص داده ایم که اتفاقا یکی از شکایت های اصلی 

این عزیزان است چون سالمندان به دالیلی که در این مبحث توضیح داده خواهد شد، بیشتر دچار یبوست می شوند.

دکترمحمدجعفرفرهوش
فوق تخصص بیماری های گوارش 
و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

13 نکته ای که باید درباره یبوست بدانید

اگر از نظر درمان های تغذیه ای بخواهیم 
به این موضوع نگاه کنیم هر فردی که 
دچار یبوست است حتما باید تغییری در 
مواد غذایی مصرفی روزانه خود به وجود 
آورد چون نوع مواد خوراکی نقش مهمی 
در تشدید یا درمان یبوست دارد. به این 

نکات توجه کنید.

1. نخست الزم است بدانید که مصرف 
بعضی از داروهای مخدر و تسکین دهنده 
در سنین سالمندی افزایش می یابد که این داروهای مخدر 
و ضددرد باعث ایجاد یبوست می شوند. اگر سالمند هستید 
و از داروهای ضددرد استفاده می کنید، بهتر است با پزشک 

خود صحبت کنید، شاید پزشک بتواند از راه های جایگزین 
برای کاهش درد شما استفاده کند.

2. مطالعات نشان داده حداقل نیم ساعت ورزش در روز 
تا حد زیادی شدت یبوست را کاهش می دهد. اگر ناتوانی 
در راه رفتن ندارید حتما تحرک بدنی داشته باشید. بهتر 
است دولت نیز کمک کند و در هر محله ای مکان شاد و 
مناسبی را به سالمندان اختصاص دهد تا با انگیزه بیشتری 

به منظور تحرک بدنی در این اماکن حضور پیدا کنند.

3. آب مفیدترین ماده برای بدن محسوب می شود و هیچ 
جایگزینی برای آن وجود ندارد. گاهی وقتی از سالمند 
در جواب  او  می شود  میزان مصرف آب سوال  درباره 

می گوید که میزان مصرف مایعاتش کافی است و روزانه 
به مقدار زیادی از چای یا قهوه استفاده می کند اما باید 
بدانید چای و قهوه موادی هستند که باعث تشدید یبوست 
می شوند. پس اگر یبوست دارید باید از چای کمرنگ 
باشد  معمولی  آب  مایعات مصرفی تان  و  کنید  استفاده 
 اما جایگزین خوبی برای آب معمولی وجود دارد و آن
آب میوه طبیعی است که به طور خانگی تهیه می شود. 
بهترین  آب میوه برای درمان یبوست مخلوط آب میوه 
گالبی و آلو است. این 2 میوه سرشار از فیبر هستند و به 
سرعت مشکل یبوست را برطرف می کنند. البته سالمندان 
باید توجه کنند که وجود بیماری های زمینه ای مانند دیابت 
ممکن است باعث محدودیت در مصرف میوه ها شود این 
افراد نباید در مصرف چنین آب میوه ای زیاده روی کنند و 

مقدار مصرف آن باید توسط پزشک تعیین شود.

4. مصرف آب تنها کافی نیست و وجود فیبر در غذا 
ضروری است چون فیبرها هستند که باعث می شوند حجم 
توده مدفوع زیاد و راحت تر دفع شود. با خوردن میوه ها 
و سبزیجات تازه می توانید فیبر کافی به بدن تان برسانید.

5. مشکل دیگر در سالمندان که ارتباط نزدیکی با یبوست 
دارد کاهش مصرف آب است. سالمندان مانند افراد جوان 
احساس تشنگی نمی کنند و دیر به دیر آب می نوشند که 
باعث می شود آب بدن و روده ها کاهش یابد. توصیه اکید 
ما به سالمندان این است که حتما در ساعات مقرری آب 
بنوشند البته میزان مصرف آب در بیماران قلبی ریوی و 

دکتر
کوروش
جعفریان
متخصص 

تغذیه و رژیم 
درمانی عضو 
هیئت علمی 

دانشگاه 
علوم پزشکی 

تهران



باعث بیماری های یبوست آور می توانند  که  دارد  وجود  مهم  بیماری  • دیابت: دیابت کنترل  نشده، باعث پرنوشی و پرادراری می شود. یبوست در سالمندان شوند.چند 
با دفع زیاد ادرار، بدن و روده ها دچار کم آبی شده و یبوست ایجاد 

اختالالت  ایجاد  باعث  است  پیشرفته ممکن  دیابت  می شود. همچنین 
گوارش به خوبی صورت نگیرد.عصبی هم شود و اعصاب روده را درگیر کند و حرکات دودی دستگاه 
• افسردگی: همان طور که ذکر شد داروهای ضدافسردگی باعث یبوست 
می شوند ولی فرد افسرده حوصله تحرک فیزیکی و ورزش و... را ندارد و 
مصرف مواد غذایی مناسب را هم ندارند.بی تحرکی عامل دیگر برای ایجاد یبوست است. افراد افسرده حوصله 

به • پارکینسون: بیماران مبتال به پارکینسون نیز به دلیل مصرف  ابتال  معرض  در  بیشتر  در حرکت  اختالل  و  یبوست هستند.دارو 

مصرف مواد مخدر 

یبوست می آورد

بعضی از سالمندان از همان دوران جوانی به 

یکی از مواد مخدر اعتیاد دارند بعضی از آنها 

نیز بعد برای تسکین درد به مواد مخدر روی 

می آورند. مواد مخدر به اعصاب دستگاه گوارش 

صدمه می زنند و روده نمی تواند مدفوع را 

نیز  افراد  این  دهد.  حرکت  جلو  به 

دچار یبوست هستند. درمان این 

بیماران دشوارتر است.
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کلیوی باید با نظر پزشک معالج تنظیم شود.

یبوست زا  ماده   2 این  نخورید.  سفید  برنج  و  نان   .6
هستند برای افرادی که یبوست دارند نان جو و سبوس دار 
مفید است. البته نان های صنعتی وجود دارند که از نظر 
سبوس و غیره غنی هستند. اگر یبوست دارید سعی کنید 
از این نوع نان استفاده کنید و خوردن برنج سفید را به 

حداقل برسانید.

7. بسیاری از سالمندان صبح ها مشکل دارند. با خوردن 
صبحانه و نوشیدن چای معموال روده ها فعال می شوند 
این زمان بهترین موقعیت است تا فردی که دچار یبوست 
است اجابت مزاج کند. بهتر است برای دفع بهتر از شیر 

گرم یا آب ولرم استفاده کنید. شیر گرم را قبل از خواب 
نیز می توانید مصرف کنید.

یا  حرکت  در  اختالل  علت  به  سالمندان  گاهی   .8
بی حوصلگی، رفتن به دستشویی را به تاخیر می اندازند. 
این کار یکی از موارد مهم در ایجاد یبوست است چون 
تاخیر در رفتن به دستشویی باعث جذب آب مدفوع و 

سفتی آن می شود.

9. وضعیت سالمند هنگام اجابت مزاج نیز مهم است گاهی 
توالت فرنگی ها نسبت به جثه سالمند ارتفاع بلندی دارند. 
بهتر است در این مواقع از پایه هایی برای زیر پای سالمند 
استفاده شود تا پاها کمی باال بیاید و دفع راحت تر شود.

10. افراد مسن ممکن است دچار سوءتغذیه به خصوص 
از نوع کمبود امالح و ویتامین ها باشند. توصیه می کنیم 
برای جبران کمبود امالح و دریافت فیبر کافی )خشکبارها 
منابع بسیار غنی از فیبر هستند( از خشکبار استفاده کنید. 

با این کار 2 مشکل را برطرف کرده اید.

11. بعضی از سالمندان تمایلی به تغییر الگوی زندگی 
ندارند و توصیه های پزشکی را جدی نمی گیرند و دوست 
دارند با روش های دیگری مانند مصرف دارو مشکل خود 
را برطرف کنند به همین دلیل به ملین ها روی می آورند. 
درست است که ملین ها به سرعت مشکل بیمار را حل 
می کنند ولی موقتی است و بعد از مدتی روده ها به مسهل 
عادت کرده و مشکل تشدید می یابد. برای برطرف کردن 

یبوست هرگز از ملین ها استفاده نکنید.

12. بعضی از همکاران پزشک، سالمندان مبتال به یبوست 
می کنند. خوردن  تشویق  به خوردن غذاهای چرب  را 
غذای چرب ممکن است بیش از نیاز بدن سالمند باشد 
باید  کند. حتما  فراهم  او  برای  را  و مشکالت دیگری 
الگوی غذایی چنین سالمندانی بررسی شود و در صورتی 
که اثبات شود چربی کافی در غذای آنها وجود ندارد به 

خوردن غذای چرب تشویق شوند.

نیز کمک کننده  مزاج  اجابت  از  قبل  ماساژ شکم   .13
است البته نحوه ماساژ باید به وسیله پزشک به سالمند 

آموزش داده شود.
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طب سنتی پیشینه تاریخی 
و  دارد  ما  کشور  در  غنی 
ایرانی ها از چند هزار سال 
قبل حکیمان و عطاری هایی 
داشتند که تجویزهایشان به اصطالح شفابخش 
بود. در حقیقت، بخشی از فرهنگ و تمدن ایرانی، 
طب سنتی و داروخانه آن، عطاری است. با وجود 
پیشرفت های علمی و تکنولوژی و روش های 
مختلف بهداشتی و درمانی باز هم اقبال مردم به 
طب سنتی کم نشده و عطاری ها هنوز هم رونق 
دارند. در چند سال اخیر با گسترش دوباره طب 
سنتی و راه اندازی رشته طب سنتی از سوی 
وزارت بهداشت، انگار آموزه های طب سنتی 
رونق دوباره گرفت و در این بین طب سنتی 
ملغمه ای شد از افرادی که تخصص الزم را 
در این زمینه نداشتند و افرادی که اقداماتشان 
سالمت محور بود. بر همین اساس تعداد تخلفات 
در این صنف باال رفت و بسیاری افراد با 
ادعای طب سنتی تجویزهایی می کردند که 
سالمت مردم را به خطر می انداخت. از سوی 
دیگر، بیشتر عطاری هایی که در سطح شهر 
فعالیت می کنند، مجوز ندارند و هیچ آموزشی 
ندیده اند و حتی داروهایی می فروشند که تقلبی 
و قاچاق است. برای سر و سامان دادن به 
اوضاع عطاری ها وزارت بهداشت با امضای 
تفاهمنامه شش جانبه بین دانشکده طب سنتی، 
انجمن علمی طب سنتی، کمیسیون مبارزه 
و  عطاران  اتحادیه  ارز،  و  کاال  قاچاق  با 
سازمان غذا دارو و اتاق اصناف تهران در 
نظر دارد نظارت  بر عطاری ها را بیشتر کند.

دکتر محمود خدادوست، مدیر کل دفتر طب 
سنتی ایرانی وزارت بهداشت، در نشست خبری 
ساماندهی عطاری های استان تهران که با حضور 
نمایندگان اعضای این تفاهمنامه برگزار شد، از 
پیشینه تاریخی عطاری ها سخن گفت: »قدمت 
عطاری به اندازه چند هزار سال طب ایرانی 
است و جزیی از تاریخ و تمدن ما محسوب 
می شود. این صنف ظرفیتی برای توسعه طب 

ایرانی و ریشه در باور مردم دارد.« 

دکتر خدادوست در ادامه سخنانش گفت: »پرچم 
طب ایرانی در دوران فطرت 150 ساله آن به همت 
حکما و برجستگان این حرفه برافراشته بود. با 
همه این قدمت و پشتوانه و همچنین اقبال میان 
مردم، از آنجا که این حرفه با نظام سالمت در 
ارتباط است، می طلبید که تولیت سالمت کشور 
به آن توجه ویژه ای داشته باشد.« وی با اشاره به 
همکاری نهادهای مرتبط با عطاری ها، ادامه داد: 
»وزارت صنعت، معدن و تجارت که تولیت اصلی 
اصناف را برعهده دارد، باید به عنوان متولی اصلی 
برای ساماندهی عطاران ورود می کرد. ما بارها 
گفتیم حفظ هویت و حرمت شغلی این صنف 
متوجه خود صنف عطاران است و نباید بگذارد 
دچار افراط و تفریط شود و برخی عطارنماها 

به آن ورود کنند.«
به گفته مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی وزارت 
بهداشت، به دنبال تفاهمنامه ای که برای آموزش 

و ساماندهی عطاری های استان تهران امضا شده 
و با کمک صنف و عطاران خوشنام، افرادی 
که می خواهند مجوز عطاری دریافت کنند باید 
آموزش های الزم را از سوی انجمن علمی طب 
سنتی دریافت کنند. درحقیقت سر و سامان 
گرفتن عطاری ها به این صورت خواهد بود 
که آنها قبل از گرفتن مجوز باید آموزش ببینند. 
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و انجمن علمی طب سنتی این آموزش ها را به 
عطارها می دهند و از همراهی عطاران با سابقه 

نیز بهره مند خواهند شد.
دکتر خدادوست با تاکید بر اینکه آموزش به 
عطاران قبل از دریافت مجوز، سالمت محور بودن 
عطاری را تضمین می کند، افزود: »با باال بردن 
دانش تخصصی عطاران به کمک صنف خود 
عطاران و افراد با سابقه آن، از ورود عطارنماها 

به این صنف جلوگیری می شود.«

فقط نیمی از عطاری ها مجوز دارند
یکی از دغدغه های اصلی برای رسیدگی به اوضاع 
عطاری ها، جلوگیری از تخلفات در این صنف 
است زیرا گزارشات زیادی از فروش داروهای به 
اصطالح گیاهی منتشر شد که حتی منجر به مرگ 
مصرف کنندگان شده بود. معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه این نشست 
با بیان اینکه تنها 50 درصد عطاری ها مجوز 
فعالیت دارند، گفت: »براساس گزارشاتی که از 
دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری کردیم، 
تفاوت معناداری بین عملکرد عطاری هایی که 
مجوز دارند با آنهایی که غیرقانونی فعالیت 
مهم ترین  همچنین  داشت.  وجود  می کنند، 
تخلفاتی که عطاری ها داشتند مربوط به فروش 
داروهای ترک اعتیاد، چاقی و الغری، مسکن و 
داروهای محرک جنسی است که هنوز هم این 
تخلفات وجود دارد.« دکتر منان حاجی محمودی 

با اشاره به اینکه صدور مجوز راه اندازی عطاری از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظارت 
بر آن از طرف وزارت بهداشت است، تاکید کرد: 
»آموزش هایی که برای عطاران در نظر گفته شده، 
باعث تقویت صنف می شود و انجمن علمی طب 
سنتی نیز تدوین آن را برعهده دارد. این آموزش ها 
برای عطاران دارای مجوز انجام می شود و این 
تفاهمنامه اتمام حجت برای افرادی است که 
می خواهند به صورت قانونی اقدام به فعالیت 

در این حوزه کنند.« 
به گفته معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، عطاران باید مانند صاحبان داروخانه ها، هر 
سال دوره بازآموزی بگذرانند. وی به نحوه نظارت 
بر عطاری ها نیز اشاره کرد: »یکی از بزرگ ترین 
دغدغه های وزارت بهداشت این است که مجوز 
عطاران از سوی وزارت بهداشت صادر نمی شود 
و نمی تواند در صورت تخلف، مشابه برخوردی 
که با پزشکان و داروسازان متخلف دارد با عطاران 
نیز داشته باشد، اما با این تفاهمنامه، خود صنف 
نیز درگیر می شود و کمیسیون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز نیز بر آنها نظارت می کند.«

عطاران از اول آذرآموزش می بینند
است  قرار  امضاشده،  تفاهمنامه  براساس 
عطاران برای گرفتن مجوز فعالیت 40 ساعت 
دوره آموزشی داشته باشند که محتوای آن را 
دکتر  می کند.  تهیه  سنتی  علمی طب  انجمن 
نفیسه حاجی حسینی یکتا، رئیس انجمن علمی 
داد:  توضیح  نشست  این  در  نیز  سنتی   طب 

»پیشکسوتان رشته طب سنتی و متخصصان این 
رشته تدریس آموزش ها را برعهده می گیرند که 
مباحثی مانند چگونگی برداشت و نگهداری 
گیاهان دارویی، جزو سرفصل های آموزشی 
ماست. گروه هدف نیز افرادی که مجوز دارند 
یا می خواهند مجوز بگیرند، انتخاب شده  است.« 

مجوز فعالیت عطاری ها باید در 
معرض دید مردم باشد

مجوز هایی که قرار است به عطاران داده شود 
چگونه برای مردم قابل شناسایی است و صنف 
عطاران چگونه می تواند خیل عظیم عطاران را 

برای آموزش فرا بخواند؟
علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه صنف 
عطاران و سقط فروشان تهران در پاسخ به این 
سوال »سالمت« توضیح داد: »عطاران باید پروانه 
کسب خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا 
مردم بتوانند به راحتی افراد بدون مجوز را شناسایی 
کنند. در غیر این صورت خود آنها می توانند از 
عطار بخواهند مجوز فعالیت را به آنها نشان 
دهد. عالوه بر این، براساس ظرفیت کالس های 
آموزشی، افرادی که می خواهند تازه مجوز بگیرند 
در اولویت هستند و عطارهایی که سابقه 50 ساله 
فعالیت دارند نیازی به گذراندن دوره آموزشی 
ندارند. از سوی دیگر مردم نیز باید به این درک و 
آگاهی برسند که به عطاری هایی که بدون مجوز 
هستند، مراجعه نکنند. با این کار عطاری ها مجبور 
می شوند مجوز های الزم را بگیرند.« معاون غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم تاکید 
کرد: »با ساماندهی عطاری ها هر گونه تخلفی در 
عطاری ها پیگیری می شود و عطارها باید دوره های 
چندگانه را بگذرانند تا دوباره اجازه فعالیت داشته 
باشند.« ایرج میرزا علیخانی، عضو کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز استان تهران نیز با بیان اینکه 
قاچاق در حوزه داروهای طب سنتی مشهود 
است، اظهار داشت: »کاالهایی که در این حوزه 
عرضه می شود، مستقیم با سالمت جامعه در ارتباط 
است و بخشی از آنها به صورت غیرمجاز و از 

طریق قاچاق تامین می شود.«

وزارت بهداشت برای سامان  دادن به اوضاع عطاری ها تفاهمنامه 6جانبه امضا کرد

آموزش به عطاران از اول آذر
 مهدیه 
آقازمانی

برای سر و سامان دادن به اوضاع 
عطاری ها وزارت بهداشت با امضای 
تفاهمنامه شش جانبه بین دانشکده 
طب سنتی، انجمن علمی طب سنتی، 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
اتحادیه عطاران و سازمان غذا دارو 
و اتاق اصناف تهران در نظر دارد 
نظارت  بر عطاری ها را بیشتر کند



يادداشت مهمان

مالحظات اخالقی در 
پژوهش های ژنتیک انسانی

اهميت  و  جايگاه  انساني  ژنتيك  اطالعات 
ويژه اي دارد چراكه قادرند ويژگيهاي ژنتيك 
افراد را نشان دهند و تاثيرات عمده اي بر خانواده، 
فرزندان، نسلها و گاهی گروههاي اجتماعي 
خاص، داشته باشند و نيز ممكن است حاوي 
حين  لزوما  آنها  اهميت  كه  باشند  اطالعاتي 
جمعآوري نمونهها شناخته شده نيست. امكان 
سوءاستفاده از اطالعات ژنتيكي در حيطههاي 
مختلف سياسي، اجتماعي و... وجود دارد كه 
ميتواند زمينهساز تبعيضهاي فردي و اجتماعي 
و حتي تبعيض نژادي شود. اين يادداشت تالش 
ميكند با مرور جنبههاي مختلف اخالقي مطرح 
در پژوهشهاي ژنتيكي در جهان امروز به نوعي 
الزام كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران 
اخالقي،  به جنبههاي  دقيق  پرداختن  براي  را 
فقهي و حقوقي اين پيشرفتها گوشزد كرده 
و  استانداردها  تدوين  مباني،  تبيين  لزوم  و 
و  قوانين  تصويب  اخالقي،  دستورالعملهاي 
طراحي سازوكارهاي اجرايي الزم براي تاسيس، 
اداره و نظارت بر نهادهاي فعال در اين عرصه 
را بازگو كند. وجود توارث در برخي بيماريها 
يك موضوع شناخته شده است و علم ژنتيك 
گاهی  و  پيشآگهي  شناسايي  به  حقيقت،  در 
درمان اينگونه بيماريها ميپردازد. با توجه به 
پيشرفت سريع علم ژنتيك و وجود اطالعات 
فراوان در مورد ژنوم و تقويت دانستههاي ما در 
مورد توارث در بيماريها، الزم است تصميمات 
الزم و اساسي براي احترام به ارزش، شأن و 
كرامت انساني گرفته شود تا اين پيشرفتها در 
نهايت به بهروزي و سعادت جسمي و روانی 

بشر منتهي شود...
ادامه در صفحه 20

 دکتر محمود عباسي
معاون حقوق بشر و روابط 
بین الملل وزیر دادگستری

?
)23(

تولد نخستین 
نوزاد سه والدی در 

مکزيک! )20(

وقتی مخاط دهان 
سفید می شود...
)21(

6 سوالی که درباره 
تخم مرغ می پرسند
)22(

صفحات 17 تا 24

پـوستـر سالمـت

د ر مــا نــگــا ه

تـازه هـای طـب

دهـان و دنـدان

تقـویـم سالمـت

بازگشت به زندگی

خــو د مــا نــی
سال دوازدهم  شماره 592  شنبه 17 مهر 1395

کلینیک

بیشتر بخوانید

»تولد نخستین نوزاد سه والدی در مکزیک!« 
را در صفحه 20 همین شماره بخوانید.

دکترطاهرهسوریمتخصصبیماریهایعفونیمیگوید
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مظفرالدين  شاه

تا آمیتا باچان
اوایل فروردین امسال، آمیتا باچان که یکی از ستاره های سرشناس 

بالیوود محسوب می شود، لب باز کرد و از ابتالیش به بیماری 
سل در سال 2000 سخن گفت: »ستون فقراتم خیلی درد 

می کرد و صبح ها وقتی بیدار می شدم، خیلی کوفته بودم. 
من هر چند وقت یک بار آزمایش می دادم، مثاًل هر 3 یا 4 

ماه؛ در جریان ام آرآی، پزشکان یک توده را در ستون 
فقراتم پیدا کردند و تشخیص سل دادند؛ تقریبا یک 

سال تحت درمان حمله ای قرار گرفتم. من دقیقا 
همان روزی که شوی تلویزیونی ام شروع شد، 

سل گرفتم. نمی توانستم بنشینم یا دراز بکشم... 
)صفحه 19(

اوایل فروردین امسال، آمیتا باچان که یکی از ستاره های سرشناس 
بالیوود محسوب می شود، لب باز کرد و از ابتالیش به بیماری 

سل در سال 2000 سخن گفت: »ستون فقراتم خیلی درد 
می کرد و صبح ها وقتی بیدار می شدم، خیلی کوفته بودم. 

من هر چند وقت یک بار آزمایش می دادم، مثاًل هر 3 یا 4 
ماه؛ در جریان ام آرآی، پزشکان یک توده را در ستون 

فقراتم پیدا کردند و تشخیص سل دادند؛ تقریبا یک 
سال تحت درمان حمله ای قرار گرفتم. من دقیقا 
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من هر چند وقت یک بار آزمایش می دادم، مثاًل هر 3 یا 4 
ماه؛ در جریان ام آرآی، پزشکان یک توده را در ستون 

فقراتم پیدا کردند و تشخیص سل دادند؛ تقریبا یک 
سال تحت درمان حمله ای قرار گرفتم. من دقیقا 

همان روزی که شوی تلویزیونی ام شروع شد، 
سل گرفتم. نمی توانستم بنشینم یا دراز بکشم... 

)صفحه 19(

اوایل فروردین امسال، آمیتا باچان که یکی از ستاره های سرشناس 
بالیوود محسوب می شود، لب باز کرد و از ابتالیش به بیماری 

سل در سال 2000 سخن گفت: »ستون فقراتم خیلی درد 
می کرد و صبح ها وقتی بیدار می شدم، خیلی کوفته بودم. 

من هر چند وقت یک بار آزمایش می دادم، مثاًل هر 3 یا 4 
ماه؛ در جریان ام آرآی، پزشکان یک توده را در ستون 

فقراتم پیدا کردند و تشخیص سل دادند؛ تقریبا یک 
سال تحت درمان حمله ای قرار گرفتم. من دقیقا 

همان روزی که شوی تلویزیونی ام شروع شد، 
سل گرفتم. نمی توانستم بنشینم یا دراز بکشم... 

)صفحه 19(
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امسال،  فروردین  اوایل 
از  یکی  که  آمیتا باچان 
سرشناس  ستاره های 
می شود،  محسوب  بالیوود 
لب باز کرد و از ابتالیش به بیماری سل در 
سال 2000 سخن گفت: »ستون فقراتم خیلی 
درد می کرد و صبح ها وقتی بیدار می شدم، 
خیلی کوفته بودم. من هر چند وقت یک بار 
آزمایش می دادم، مثاًل هر 3 یا 4 ماه؛ در جریان 
ام آرآی، پزشکان یک توده را در ستون فقراتم 
پیدا کردند و تشخیص سل دادند؛ تقریبا یک 
سال تحت درمان حمله ای قرار گرفتم. من دقیقا 
همان روزی که شوی تلویزیونی ام شروع شد، 
سل گرفتم. نمی توانستم بنشینم یا دراز بکشم. 
8 تا 10 تا مسکن می زدم تا فقط برنامه ام را 
اجرا کنم. ترس از فاصله گرفتن از مردم باعث 
می شود بیماران به موقع دنبال کمک گرفتن 
نروند و به همین خاطر، درمان بیماری شان 
دشوارتر می شود. من خودم از سل نجات پیدا 
کرده ام و امیدوارم بتوانم به گسترش آگاهی در 
این باره و کاهش انگی که به بیماران می زنند، 

کمک کنم...«
سل یکی از قدیمی ترین و شایع ترین بیماری های 
جهان است که حتی در مومیایی های مصری 
نیز آثاری از ابتال به این بیماری وجود دارد. 
جالب است بدانید مظفرالدین شاه هم به سل 
ریوی مبتال بوده و به دنبال آن بیمارستان مسیح 
دانشوری را پایه گذاری کرده است. انتقال این 
بیماری به قدری شایع است که گفته می شود 
یک سوم از مردم جهان میکروب عامل آن را در 
بدن خود حمل می کنند. این آمار در کشور ما 
به دلیل مجاورت با افغانستان و پاکستان ممکن 
است باالتر هم باشد. با توجه به شیوع باالی 
سل در کشور و اهمیت پیشگیری و درمان آن 
الزم است، همه افراد با این بیماری و راه های 
انتقال آن آشنا شوند. »درمانگاه« این هفته در 
گفت وگو با دکتر طاهره سوری، متخصص 
بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، به همین موضوع می پردازد.

: سل چگونه ما را مبتال می کند و 
چند نوع دارد؟

سل یکی از قدیمی ترین بیماری های عفونی است 
که عاملش یک باسیل یا ارگانیسم میله ای شکل 
است که می تواند باعث بروز طیف وسیعی از 
بدن شود.  بیماری ها در قسمت های مختلف 
سل  است.  ریوی  سل  سل،  نوع  شایع ترین 

دور  پرده  مغز،  چشم،  می تواند  خارج ریوی 
غدد  شکمی،  دستگاه  کلیه،  استخوان،  قلب، 
لنفاوی، پوست، دستگاه تناسلی خانم ها و... را 
درگیر کند. سل ریوی از سایر انواع سل اهمیت 
بیشتری دارد چون واگیردار است، در حالی که 
سایر انواع سل از انسان به انسان منتقل نمی شوند.

: شیوع ابتال به این بیماری در جهان 

و ایران چقدر است؟
بیماری سل در بیشتر کشورها دیده می شود اما 
آمار آن در بعضی مناطق مثل ایران باالتر و در 
بعضی کشورها مثل کانادا، آمریکا و کشورهای 
اروپایی کمتر است. درواقع، سل جزو بیماری های 
آندمیک یا بومی ایران شناخته می شود. هر سال 
تعداد زیادی از موارد جدید سل در کشور شناسایی 

و درمان می شوند و این روند ادامه دار است. 
تقریبا در تمام استان ها و شهرهای ایران از 
جمله تهران انواع سل ریوی و خارج ریوی 
گزارش شده اما آمار آن در استان هایی مثل 
کرمان، سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی 
بیشتر است. علت باال بودن این آمار، مجاورت 
به طور  است.  پاکستان  و  افغانستان  با  ایران 
کلی، یک سوم از جمعیت کره زمین آلوده به 

میکروب سل هستند.
: یعنی یک سوم از مردم جهان به بیماری 

سل مبتال هستند؟ 
نه، آلودگی به این میکروب به مفهوم ابتال به 
بیماری سل نیست. افرادی که این میکروب را 
در بدن خود حمل می کنند، اگر عالمتی از بیماری 
سل نداشته باشند، نیازی به درمان ندارند. از این 
یک سوم فرد آلوده به میکروب، فقط تعداد کمی 
بعدها در طول زمان به بیماری سل مبتال می شوند 
و به درمان نیاز پیدا می کنند. درواقع، سیستم ایمنی 
بدن قادر است از فعالیت میکروب سل جلوگیری 
کند. در این صورت میکروب در بدن باقی می ماند 
اما نمی تواند فعال شود، مگر اینکه سیستم ایمنی 
بدن به هر دلیلی دچار ضعف شود. وجود عامل 
سل در بدن را می توان با کمک تست پوستی 
توبرکولین تشخیص داد، اما انجام این تست برای 

افراد بدون عالمت بیماری سل، لزومی ندارد.
: این بیماری از چه راه هایی به بدن 

انسان منتقل می شود؟
فقط بیماران مبتال به سل ریوی هستند که باعث 

انتشار این بیماری در جامعه می شوند. این افراد 
می توانند عامل سل را از طریق سرفه کردن به 
دیگران انتقال دهند. برای مثال قرار گرفتن در 
محیط بسته ای که فرد مبتال به سل در آن سرفه 
کرده تا ساعت ها بعد می تواند افراد دیگر را در 
خطر انتقال میکروب سل قرار دهد، به خصوص 
اگر محیط تاریک و خنک باشد. الزم به ذکر است 
این بیماری از طریق آب و غذا، نیش حشرات، 
انتقال خون و تماس جنسی منتقل نمی شود، 

حتی اگر فرد به سل ناحیه تناسلی مبتال باشد.
: در صورت بروز چه عالئمی باید 

به سل ریوی شک کرد؟
عالمت اصلی سل ریوی، سرفه طول کشنده 
است. اگر سرفه بیش از 2 تا 3 هفته طول بکشد و 
فرد دارای خلط خونی یا خلط همراه با رگه های 
خون باشد باید از لحاظ سل بررسی شود. البته 
بیماری های دیگری هم می توانند با این عالئم 
همراه باشند اما چنین فردی حتما باید آزمایش 
خلط بدهد. سل ریوی با عالئم دیگری مانند تب 
به خصوص تب های شبانه، تعریق شبانه، کاهش 
وزن، الغری، ضعف، بی حالی و تنگی نفس نیز 
می تواند همراه باشد. با آزمایش خلط می توان 
خیلی راحت و سریع وجود میکروب سل را 
تشخیص داد. عکس از قفسه سینه نیز در تشخیص 
این بیماری کمک کننده است. بیشتر اوقات در 
افراد مبتال به سل قسمت قله های ریه درگیر 
می شود و این مساله در عکس مشخص است.

: میکروب سل چه تاثیری بر ارگان های 
مختلف بدن می گذارد؟

میکروب سل از ریه وارد بدن می شود و از طریق 
جریان خون به قسمت های مختلف بدن می رود. 
اگر سیستم دفاعی بدن ضعیف باشد، این میکروب 
می تواند هر قسمتی از بدن را آلوده کند. برای مثال 
اگر در ناحیه تناسلی خانم ها قرار بگیرد، باعث 
چسبندگی لوله های رحمی و نازایی می شود. 
اگر در ناحیه کلیه قرار بگیرد باعث تغییراتی در 
کارکرد کلیه می شود که این تغییرات را می توان 

با آزمایش های کلیوی و ادراری تشخیص داد.
ادامه در صفحه 20

دکتر طاهره سوری متخصص بیماری های عفونی در آستانه روز جهانی سل می گوید میکروب این بیماری هنوز در بیشتر کشورهای جهان وجود دارد

سل از مظفرالدین  شاه تا آمیتا باچان
 ستاره محمد

تقریبا در تمام استان ها 
و شهرهای ایران از جمله 
تهران انواع سل ریوی و 
خارج ریوی گزارش شده 
اما آمار آن در استان هایی مثل کرمان، 
سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی 
بیشتر است. علت باال بودن این آمار، 
مجاورت ایران با افغانستان و پاکستان 
است
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خبر تولد اولین نوزاد جهان 
که با استفاده از یک شیوه 
طبی بحث برانگیز به  وسیله 
به  آمریکایی   متخصصان 
دنیا آمده،  روز سه شنبه ۲۷ سپتامبر، مصادف با 
۶ مهرماه، منتشر شد. این روش در ساده ترین 
بیان ممکن، استفاده از DNA سه والد برای 
شکل گیری یک رویان بوده است. اما اینکه 
چرا و چگونه پزشکان این شیوه را برای 
شکل گیری نطفه و تولد این نوزاد به کار 
بردند،  موضوعی است که در »تازه های طب« 

این هفته خواهید خواند.
بر مبنای گزارش اختصاصی مجله نیوساینتیست، 
این نوزاد که حدود 5ماه پیش، از والدین اهل 
اردن، توسط پزشکان آمریکایی و البته در کشور 
مکزیک به دنیا آمده، کامال سالم است و حال 
خوبی دارد. مادر این پسر حامل ژن های اختاللی 
 )Leigh Syndrome( »به نام »نشانگان لی
بوده که یک اختالل کشنده دستگاه عصبی 
مرکزی است که به دو کودک پیشین این مادر 
نیز که هر دو مرده بودند، انتقال یافته بود. این زن 
همچنین چهار بار دچار سقط  جنین شده بود.

مجله  را  هویتشان  که  همسرش  و  او 
است،  داشته  نگه   محفوظ  نیوساینتیست 
توانسته اند به کمک مرکز باروری نیوهوپ 
در منهتن نیویورک نوزادی سالم داشته باشند 
که از لحاظ ژنتیکی به آنان مربوط باشد، 
اما حامل ژن های این بیماری ارثی نباشد. 
از آنجا که آمریکا اجازه استفاده از روش 
سه والدی را برای مقاصد باروری نمی دهد، 
پزشک آنها )دکتر ژانگ( در ماه مه برای 
انجام این کار به مکزیک رفته که در آنجا 

منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در ادامه این مطلب، خواهید دید که دکتر 
ژانگ چگونه توانسته است به کمک روش 
سه والدی به تولد یک نوزاد سالم برای این 

زوج کمک کند.
روش دیگری که برای حل مشکل این زوج 
پیش هسته ای  انتقال  بود، روش  پیشنهاد شده 

)pronuclear transfer( بود که از نظر آنان 
قابل قبول نبود زیرا انجام آن مستلزم نابودی دو 
رویان بود. ازآنجایی که مادر ژن های این بیماری 
را در میتوکندری- یک اندامک درون سیتوپالسم 
سلول و خارج از هسته که محل تولید انرژی و 
حاوی DNA خاص خود است- حمل می کند 
مادری  طرف  از  معیوب   DNA درنتیجه  و 
انتقال می یابد، دکتر ژانگ از DNA هسته ای 
 تخمک مادر استفاده کرد و در شیوه ای که به 

»انتقال هسته ای دوکی« مشهور است، آن را با 
میتوکندری به دست آمده از یک سلول تخمک 
اهدایی ترکیب کرد. او برای انجام این کار هسته 
یکی از تخمک های مادر را خارج کرد و آن را 
به درون یک تخمک اهدایی که قبال هسته آن 

خارج شده بود، وارد کرد.
تخمک حاصل - حاوی DNA هسته ای مادر 
و DNA میتوکندری از اهداکننده- بعدا با اسپرم 
پدر بارور شد. ژانگ با این شیوه پنج رویان را به 

وجود آورد، اما فقط یکی از آنها به طور طبیعی 
رشد کرد. این رویان به رحم زن منتقل شد و به 

تولد پسری انجامید که ظاهرا سالم است.

دانشمندانچهمیگویند؟
انتظار می رود دکتر ژانگ و گروه همکارش ماه 
آینده شیوه خود را در جلسه جامعه پزشکی 
تناسلی آمریکا در سالت لیک سیتی در ایالت 

یوتای آمریکا توصیف کنند.

تولد این نوزاد پسر همزمان با تحسین و انتقاد 
روبرو شده است. برخی از کارشناسان ناباروری 
از آن به عنوان گامی بالقوه مهم برای زنان ناقل 
اختالالت ژنتیکی یاد کرده اند و گروهی دیگر آن را 
اقدامی غیرمسئوالنه توصیف کرده اند که پژوهش 
کافی روی آن انجام نشده است تا معلوم شود 
آیا بی خطر است یا نه. دکتر جاستین سنت جان 
استاد و رئیس مرکز بیماری های ژنتیکی دانشگاه 
موناش در استرالیا درباره این تحول تازه گفت: 

»ازآنجایی که این تکنولوژی بحث برانگیز است 
و برای نخستین بار در دنیا به کار می رفت، به 
نظرم محققان باید به جای اعالم نتایج کارشان به 
این شیوه، یک نسخه از کارشان را برای بازبینی 

کامل در اختیار می گذاشتند.«
تالش های مشابه در دهه ۱۹۹۰ برای تولد نوزاد 
 DNA عاری از اختالل ژنتیکی مشابه با تزریق
میتوکندری از یک اهداکننده به تخمک مادر و 
افزودن بعدی اسپرم همسر او شکست خورده 
بود. در برخی از این نوزادان اختالل ژنتیکی به 
وجود آمد و استفاده از این تکنیک ممنوع شد. 
در این موارد، احتماال مشکل در نوزادانی بروز 
کرده بود که میتوکندری سلول هایشان از دو 
منبع منشا گرفته بود. دیوید کلنسی، کارشناس این 
حوزه، مدرس در دانشگاه لنکستر در بریتانیا، اشاره 
کرد که تجربیات در میمون ها نشان داده است که 
DNA معیوب میتوکندری مادری ممکن است از 
میزان های پایین به میزان های باالتری افزایش یابد 
و درنتیجه بیماری دوباره انتقال یابد، بنابراین باید 
انتظار چنین امکانی در انسان ها را هم باید داشت.
اما به گفته دکتر ژانگ و همکارانش در حال 
حاضر میتوکندری های این نوزاد پسر آزمایش 
شده اند و معلوم شده است کمتر از یک درصد 
آن ها حاوی ژن جهش یافته معیوب هستند. آنان 
می گویند این میزان پایین تر از حدی است که 
باعث مشکلی شود؛ به گفته آن ها عموما تصور بر 
این است که برای ایجاد این اختالل باید حدود 
۱۸ درصد میتوکندری ها حاوی ژن معیوب باشند.
با توجه به این که این نوزاد پسر است، امکان 
انتقال این ژن های معیوب به نسل بعدی وجود 
ندارد، چراکه در فرآیند لقاح فقط هسته اسپرم 
وارد تخمک می شود، درنتیجه ژن های میتوکندری 
که در سیتوپالسم قرار دارند، منحصرا از طرف 
مادری به ارث می رسند: »بااینکه تا هنگامی که 
اطالعات و پژوهش های جدید درباره این تکنیک 
گرد می آیند، باید هشیاری خود را درباره آن حفظ 
کنیم، بگذارید امیدوار باشیم که این کودک رشد 

کند و زندگی طوالنی سالمی داشته باشد.«
Medical Express :منبع

انتشار یک خبر تازه به تقابل طب و اخالق دامن زده است

تولد نخستین نوزاد سه والدی در مکزیک!
 ترجمه: 

حسین احمدی

 تخمک مادر با 
 DNA اختالل در

میتوکندریایی 
در آزمایشگاه با اسپرم 

پدر لقاح می یابد.

اسپرم 
پدر

سلول  
تخمک 
مادر

ژن های 
والدین

جابجایی ژن های 
اهداشده

 DNA
واجد اختالل 
میتوکندریال

 ژن های والدین به 
تخمک سالم اهدایی 

 DNA از نظر
میتوکندریال پیوند 

زده می شود.

 سپس جنین بازسازی 
شده در رحم مادر 

کاشته می شود. 
بنابراین کودک از 

جهت توالی ژنتیکی 
دارای 3 والد است.

از آنجا که آمریکا اجازه استفاده از روش سه والدی را برای مقاصد باروری نمی دهد، پزشک این زوج )دکتر ژانگ( در ماه مه برای انجام این کار به مکزیک رفته که در آنجا برخالف آمریکا، منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
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ادامه از صفحه ۱۷
در دهههاي اخیر تهیه دستورالعملهاي اخالقي 
در جلوگیري از بسیاري از موارد غیراخالقي در 
حوزه پژوهشهاي پزشکي مثمرثمر بوده است. 
این دستورالعمل در ژنتیک نیز از اهمیت خاصي 
مانند  ژنتیک  پژوهشهاي  است.  برخوردار 
سایر پژوهشهاي پزشکي باید اصول اساسي 
بیانیههاي مورد توافق مانند بیانیه هلسینکي و 
سایر معاهدات بینالمللي مرتبط که به نوعي 
بیانیههایي جامع محسوب ميشوند را مراعات 
کنند. آنچه که در این بیانیهها به عنوان اصول 
پذیرفته شده و مدنظر قرار گرفته، همان اصولي 
است که امروزه در اخالق بالیني هم به صورت 
جدي به آنها استناد ميشود که شامل اصول 
اتونومي، سودمندي، عدم ضرررساني و عدالت 
هستند. نکته قابل توجه این است که با توجه به 
پیچیدگي مباحث اخالقي حول پژوهشهاي 
ژنتیک، امروزه بحث در مورد مسائل اخالقي 
پروژههاي ژنتیکي، تخصصي این حوزه انجام 

ميگیرد. 
احتمال نقض حقوق، آزاديها و شأن انساني 
در کسب اطالعات ژنتیک، اهمیت روزافزون 
و  اقتصادي  مقاصد  براي  ژنتیک  دانستههاي 
تجاري، نیازهاي خاص و آسیبپذیري متفاوت 
کشورها در زمینه علوم ژنتیک انساني، اهمیت 
اطالعات ژنتیک به دلیل جنبههاي کاربردي در 
علوم زیستي و پزشکي، احتمال استفاده از این 
اطالعات براي مقاصد غیرپزشکي و لزوم مقدم 
شمردن عالیق، خواستهها و رفاه افراد بر حقوق و 
عالیق جامعه در تحقیقات انساني، از عمدهترین 
عوامل الزام آور براي ایجاد چارچوبهاي نظارتي 

در این حیطه هستند. استانداردهاي اخالقي باید 
به گونه ای طراحي شوند که ضمن مدنظر قرار 
دادن ارزشهاي اعتقادي و اجتماعي، از افراد 
سوءاستفادههاي  مقابل  در  جامعه  آسیبپذیر 
احتمالي حمایت کنند. در این راستا الزم است 
مباني اخالقي، مذهبي، فقهي و حقوقي مساله 
روشن شده و در گام بعد قوانین حقوقي و 
اصول  بر  مبتني  اخالقي   دستورالعملهاي 
مورد پذیرش در جامعه تدوین و ابالغ شود. نهایتا 
ساختار اداري و سازوکار قانوني خاصي براي 
نظارت بر حسن اجراي قوانین و دستورالعملها 
پیشبیني شده و مجازاتهاي قطعي و متناسبي 
در موارد نقض قوانین و دستورالعملها به معرض 

اجرا گذاشته شود.
بیانیههاي بینالمللي در زمینه اطالعات ژنتیک 
هر چند »اعالمیه جهاني ژنوم انساني و حقوق 
بشر در سال ۱997 میالدی توسط سازمان علمي ، 
فرهنگي و آموزشي ملل متحد »یونسکو« به 
تصویب رسیده بود، اما با توجه به نگرانيهاي 
تهیه  سازمان  این  داشت،  وجود  که  وسیعي 
دستورالعملي را در خصوص اطالعات ژنتیک 
انساني در دستور کار خود قرار داد و پس از 
بحث و بررسيهاي فراوان، »اعالمیه بینالمللي 
دادههاي ژنتیکي انساني« در کنفرانس عمومي 
یونسکو در سال 2003 میالدی به تصویب رسید. 
گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2002 
میالدی با عنوان »ژنومیک و سالمت جهاني« نیز 
که شامل توصیهها و نکاتي در مورد تاثیر مطالعات 
و اکتشافات ژنتیک بر سالمت انسانها بود، منتشر 
شد. این گزارش کشورهاي عضو را ترغیب کرد 
چارچوبهاي اخالقي واضح و دقیقي را براي 

هدایت جریان تحقیقات ژنومیک و کاربردهاي 
پزشکي آن ایجاد کنند، به طوری که با وضعیت 
اجتماعي، اقتصادي و مذهبي همان کشور سازگار 
باشد. سازمان جهاني بهداشت در سال 2003 
میالدی نیز در گزارشي بر سیاستگذاري مورد 
نیاز در این زمینه نه تنها از جنبه علمي و فني، بلکه 
با در نظر گرفتن جنبههاي اخالقي و اجتماعي 
تاکید کرد. بنا به توصیههاي سازمان بهداشت 
ژنتیک در کشورهاي  با توسعه علم  جهاني، 
در  ملي  اخالقي  استانداردهاي  باید  مختلف، 
حوزههاي مرتبط با علوم پزشکي و پژوهشهاي 
ژنتیک، به عنوان یک گام مهم اولیه تدوین شود. 
با توجه به پیشرفت در حیطه ژنومیک، سازمان 
با  را  انساني«  »برنامه ژنتیک   بهداشت جهاني 
4 اولویت با عناوین آزمونها و غربالگري ژنتیک، 
ثبت نوآوريهاي ژنتیک، بانک اطالعات ژنتیک 
و فارماکوژنومیک آغاز کرده است. در سالهاي 
اخیر، کشورهاي مختلف از جمله کانادا، استرالیا، 
آمریکا، انگلستان و سوئد گامهایي برای قانونمند 
کردن فعالیتها در زمینه مدیریت و نظارت 
بر اطالعات ژنتیک برداشتهاند. در خصوص 
چشماندازهاي اخالقي و قانوني در کشور نیز 
باید گفت که در یک نماي کلي، به نظر ميرسد 
امر غیرقابل  افزایش آگاهيهاي عمومي یک 
اجتناب است. از طرف دیگر در سالهاي اخیر 
بر تعداد مراکز و متخصصان فعال در عرصههاي 
علم ژنتیک به سرعت افزوده شده است. لزوم 
تبیین مباني نظري، تدوین چارچوبهاي علمي، 
اخالقي، فقهي، حقوقي و تصویب قوانین ملي 

و ایجاد ساختارهاي مدیریتي و نظارتي خاص 
براي تضمین عملکرد این نهادهاي نو ضروري 
است. آزمونهاي ژنتیک در حال حاضر هم در 
آزمایشگاهها، پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتي 
وابسته به بیمارستانها و دانشگاههاي دولتي و 
هم در آزمایشگاههاي خصوصي مرتبط یا مستقل 
از مراکز دولتي انجام ميشوند. بنابراین راههاي 
نظارتي منظم بر هر 2 بخش )دولتي و خصوصي( 
باید به صورت کامال قابل اجرا مشخص شود و 
با توجه به پیامدهاي گاه جبرانناپذیر بر جسم 
و روان افراد باید راههایي براي نظارت هرچه 
علميتر و دقیقتر جهت پیشگیري از اشتباهات 
و خطرات احتمالي در نظر گرفته شود و در 

موارد الزم مجازاتهایي تعیین شود.
راهنماهاي اخالقي باید تحت نظارت نهادهاي 
ملي مرتبط تدوین و ابالغ شود. این در حالي 
است که در حال حاضر قوانین و راهنماهاي 
مرتبط با موضوع اخالق در پژوهشهاي ژنتیک 
در راستاي برنامه استراتژیک اخالق پزشکي 
کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي در دست تدوین است. از سوي دیگر، 
باید راهکارهاي اجرایي و نظارتي الزم براي 
گرفتن رضایتنامههاي معتبر و آگاهانه و اطمینان 
از غیر قابل شناسایي بودن فرد در آزمونهاي 
بدون نام تبیین شود تا از سوءاستفادهها و نقض 
حقوق افراد پیشگیري شود. از آنجا که انجام 
آزمونهاي ژنتیک در نمونههایي که با اهداف 
دیگري گرفته شده اند، ممکن است، نظارت 
بر تمام مراکز آزمایشگاهي که تجهیزات ویژه 

آزمونهاي ژنتیک را در اختیار دارند، الزم به نظر 
ميرسد. نکته کلیدي در این مساله تعیین موارد 
استفاده از اطالعات در موارد همکاريهاي بین 
کشورها و تبادالت بینالمللي، برای حفظ منافع 
ملي است که باید به صورت شفاف مشخص 
براي تصمیمگیري  شود و مراجع ذيصالح 
در این مورد معین شوند. در عین حال تاسیس 
کمیته اخالقي تحت نظر یک نهاد ملي و مستقل 
از مراکز پژوهشي براي تمام مراکزي که در امر 
پژوهشهاي ژنتیک فعالند، الزامي شود یا حداقل 
اینکه براي چند مرکز یک کمیته اخالق منطقهاي 
با شرایط مذکور تعیین شود که تایید فعالیتهاي 
آن مراکز را برعهده گیرد. تامین متخصصان 
مورد نیاز و ارتقاي مهارتهاي پژوهشگران، 
پزشکان و سایر دستاندرکاران غیرمتخصص، 
یک ضرورت اساسي است. همچنین قوانین الزم 
براي ایجاد بانکهاي اطالعات ژنتیک و ایجاد 
مراکز ثبت دادههاي ژنتیک در کشور باید پیشنهاد 
و تصویب شود. از آنجا که آزمونهاي ژنتیک و 
اطالع از نتایج آنها ميتواند با مشکالت جسمي 
و مسائل رواني زیادي براي افراد همراه باشد، 
کمکرساني به اینگونه بیماران از طریق خدمات 
مشاوره اي و حمایتهاي الزم ضروري است.
از پژوهشهاي  فناوريهاي حاصله  نتیجه 
جدید در ژنتیک و ژنومیک، نه فقط براي 
تشخیص و درمان بیماريها مورد استفاده 
است، بلکه براي تقویت رفتارها و ظرفیتهاي 
انساني نیز ميتواند به کار گرفته شود. نکته 
بسیار مهم این است که آموزشهاي عمومي 
و بحثهاي الزم براي حساس کردن عموم 
مردم و برانگیختن نظرات نسبت به جوانب 

اخالقي و حقوقي امر باید انجام گیرد که این 
پیشرفتها را به سمت استفاده مناسب هدایت 
بینالمللي  سطح  در  قوانیني  اینکه  با  کند. 
در این خصوص تدوین شده، پرسشها و 
مباحث مطرح در این حیطه، پاسخهاي سهل 
و مورد توافقي ندارند. هرچند اجراي بیانیه 
بینالمللي دادههاي ژنتیک انساني، راههاي 
را مسدود  احتمالي  عمده سوءاستفادههاي 
می کند، اما با توجه به وسعت استفاده کنندگان 
از اطالعات ژنتیک، روشهاي حفظ حقوق 
انساني و اسالمي افراد در کشور ما نیز باید 
به طور جامع، دقیق و مکتوب تدوین شود. در 
مورد پژوهشهاي ژنتیک در کشور رضایت 
افراد، محرمانه بودن و حق دسترسي فرد به 
قوانین  در  دقت  به  باید  حاصله  اطالعات 
مدنظر قرار گیرند. پژوهش نباید هیچگونه 
بیماري یا عارضه غیرقابل چشمپوشي درپي 
داشته باشد. کنترلهاي کیفي الزم با توجه 
به وضعیت اقتصادي کشور باید مقرون به 
صرفه باشد. شیوه ثبت، جمعآوري، ذخیره 
و گزارش نتایج باید با اصول کلي اخالقي 
مطابقت داشته باشد و انجام پژوهشها با 
امکانات کشور در زمینه پیشگیري، درمان و 
سایر خدمات الزم در بیماريهاي مورد نظر 
هماهنگ باشد. تمام این الزامات بيشک در 
یک چارچوب مشتمل بر تبیین مباني نظري، 
تدوین دستورالعملهاي اخالقي، تصویب 
قوانین حقوقي و در نهایت طراحي ساز و 
کارهاي مدیریت و نظارت بر همه فعالیتهاي 
عرصه ژنتیک به ویژه در بخش پژوهش، قابل 

دسترس خواهند بود.

ادامه از صفحه ۱۹
اگر هم در ناحیه ستون فقرات بنشیند با کمردرد خود را نشان می دهد. 
این میکروب حتی می تواند چشم و مغز را درگیر کند و باعث مننژیت 
سلی )التهاب و عفونت پرده مغزی( شود که بیماری بسیار کشنده و 

خطرناکی است.
: درمان نکردن سل چه عوارضی برای فرد ایجاد می کند؟

اگر فرد به سل مبتال باشد و درمان نشود، با توجه به ناحیه درگیری دچار 
عوارض مختلفی خواهد شد. برای مثال سل ریوی می تواند به تدریج 
قسمت های وسیعی از ریه را تخریب کند و باعث تنگی نفس، نارسایی 
شدید ریه و حتی مرگ شود. سل دستگاه تناسلی در خانم ها ممکن است 
بدون هیچ عالمتی بعدها خود را با نازایی نشان دهد. این افراد باید تحت 
درمان سل قرار بگیرند. این درمان باعث برگشت عوارض سل و باز شدن 
لوله های رحمی  نمی شود. درنتیجه بعد از درمان سل فرد باید برای نازایی 
نیز تحت درمان قرار بگیرد. سل استخوان هم می تواند باعث تخریب و 
شکستگی مهره های کمر و کمردردهای بسیار شدید شود. مننژیت سلی 

نیز اگر زود درمان نشود، با مرگ و میر باالیی همراه است.
: سل چگونه درمان می شود؟

سل با مصرف دارو قابل درمان است. برای این منظور 4 داروی اصلی وجود 
دارد که باید با هم مصرف شوند. امروزه خوشبختانه داروهای ترکیبی برای 
درمان سل در دسترس هستند. بنابراین بیمار تعداد کمتری قرص مصرف 
می کند. دوره درمان سل را حتما باید با دقت کامل کرد زیرا درمان ناقص 
باعث مقاوم شدن بعضی از انواع سویه های میکروب سل می شود. مقاومت 
دارویی در برابر سل بسیار خطرناک است زیرا از راه های معمول قابل درمان 
نیست. به همین دلیل درمان سل باید کامال تحت نظارت انجام شود. در 
کشور ما نیز داروهای سل زیر نظر مرکز بهداشت به بیمار تحویل داده 
می شوند و در داروخانه ها به فروش نمی رسند. کارشناس مرکز بهداشت 
موظف است بر درمان بیمار و نحوه درست مصرف دارو توسط او نظارت 
مستقیمی داشته باشد. دوره درمان سل 6 ماه است. بیمار باید برای 2 ماه 

4 نوع دارو مصرف کند. بعد از آن هم اگر بدن فرد به داروها جواب داد 
و آزمایش خلط از میکروب سل پاک شده بود، باید برای 4 ماه دیگر 2 
نوع دارو مصرف کند. بیماران باید حتما این دوره 6 ماهه را کامل کنند، 
حتی اگر عالئمشان برطرف شده باشد. در بعضی از انواع دیگر سل مثل 

سل استخوان و مننژیت سلی، درمان طوالنی تر و حدود ۱ سال است.
: آیا این بیماری قابل پیشگیری است؟

از آنجایی که بیمار مبتال به سل می تواند با سرفه کردن تعداد زیادی 
از افراد را آلوده کند، شناسایی و تشخیص بیماران بسیار مهم است. به 
عبارتی، اگر بیمار زود شناسایی شود کمتر باعث آلودگی محیط و ابتالی 
اطرافیان می شود. بنابراین هر فردی که بیش از 3 هفته سرفه می کند باید 
آزمایش خلط بدهد. رعایت بهداشت نیز برای پیشگیری از انتقال بیماری 
به دیگران بسیار اهمیت دارد. مبتالیان باید حتی در 2 هفته اول درمان 
دارویی، ماسک بزنند. به طور کلی، توصیه می شود افراد هنگام سرفه کردن 

جلوی دهان خود را با دستمال یا حتی آستین لباس بگیرند تا از پخش 
عوامل بیماری زا جلوگیری شود. از طرف دیگر، باید در نظر داشت سل با 
 HIV ضعف سیستم ایمنی در ارتباط است. بنابراین افراد مبتال به ویروس
و ایدز، دیابتی ها، افرادی که پیوند عضو گرفته اند و داروهای تضعیف کننده 
سیستم ایمنی مصرف می کنند، کسانی که از داروهای کورتونی استفاده 
می کنند، افراد مسن و کودکان زیر 5 سال جزو گروه های پرخطر هستند. 
احتمال ابتال به سل در محیط های بسته و پرازدحام مثل زندان ها نیز بیشتر 
است. بنابراین رعایت بهداشت و تقویت سیستم ایمنی بدن در این افراد 

از اهمیت بیشتری برخوردار است.
: آیا واکسنی هم برای پیشگیری از سل وجود دارد؟

در حال حاضر واکسن موثری وجود ندارد که تا پایان عمر از ابتال به سل 
پیشگیری کند. فقط برای نوزادان واکسنی به نام ب .ث .ژ وجود دارد که 
در بدو تولد تزریق می شود و از ابتالی آنها به انواع خیلی شدید سل مثل 
سل منتشر ارزنی و مننژیت سلی جلوگیری می کند. این واکسن تاثیرگذاری 

خود را تقریبا از دوره جوانی از دست می دهد.

سل از مظفرالدین  شاه تا آمیتا باچان

مالحظات اخالقی در پژوهش های ژنتیکی



بافت  هر  مانند  دهان  داخل  مخاطی  بافت 
دیگری در بدن دچار بیماری می شود. یکی 
از موارد مهمی که افراد باید به آن دقت کنند، 
تغییرات رنگ داخل دهان است. هر نوع تغییر 
رنگی در دهان به جز موارد خاصی که ممکن 
است ژنتیکی باشد، باید جدی گرفته شود. 
این ضایعات ممکن است به رنگ سفید یا 
قرمز باشند. مطلب صفحه »دهان و دندان« 
پدیدار شدن ضایعات  مورد  در  هفته  این 
سفید داخل مخاط دهان است که زیاد هم 
بین بیماران مشاهده می شود و الزم است 
اطالعاتی دراین باره به همراهان »سالمت« 

ارائه شود. پس با ما همراه شوید.

مخاط دهان بافت بسیار لطیفی دارد و رنگ آن 
به نوع بافت پوشاننده مخاط و میزان عروق 
خونی بستگی دارد که به طور طبیعی باید در 
بعضی قسمت ها مانند لثه و کام سخت، صورتی 
رنگ و در بعضی از نقاط به رنگ قرمز دیده 
 شود. در حالت طبیعی نباید در بافت طبیعی 
مخاط دهان ضایعات به رنگ سفید دیده شود 
و اگر پالک یا لکه سفیدی داخل دهان ایجاد 
شود، حتما باید برای تشخیص نوع و درمان 
دندان  و  دهان  بیماری های  متخصص  به  آن 

مراجعه کرد. 

پالک سفید قارچی
وقتی فردی به علت وجود پالک سفید داخل 
دهان به پزشک مراجعه می کند باید به یک نکته 
مهم توجه شود؛ اینکه پالک چسبنده است یا 
نه؟ یعنی هنگام معاینه باید دید آیا لکه سفید 
را با دستکاری به وسیله گاز یا وسیله ای به نام 
آبسالنگ )چوب باریک و بلندی که انتهای آن 
با پنبه کوچکی پوشانده شده است( می توان 
یا  با گاز  بتوان پالک سفید را  برداشت. اگر 

آبسالنگ از سطح مخاط جدا کرد باید به ضایعاتی 
مثل عفونت های قارچی در دهان شک کرد. 
عفونت های قارچی فرصت طلب هستند و در 
چند گروه از افراد بیشتر دیده می شوند. نوزادان، 
سالمندان و افرادی مانند بیماران مبتال به ایدز 
یا افرادی که در اثر شیمی درمانی یا سرطان 
غدد لنفاوی و... سیستم ایمنی بدنشان ضعیف 
شده است در معرض خطر ابتال به عفونت های 
قارچی دهان هستند. در صورت تشخیص باید از 
داروهای ضدقارچ استفاده شود. دوره ضایعات 
قارچی طوالنی نیست و معموال بعد از 7 تا 10 
روز درمان ضایعات از بین می روند. پالک های 
قارچی ممکن است با سوزش کمی همراه باشد 

ولی بدون درد است.

پالک سفید اصطکاکی
این پالک ها همان طور که از نامش پیداست در اثر 
تماس طوالنی بافت مخاط با شیء تیز یا غیرعادی 
در دهان ایجاد می شود. مثال فرد، دندان شکسته ای 
دارد که سطح تیز آن در تماس مستقیم با مخاط 
است یا از دندان مصنوعی خوب و مناسب با 
فک استفاده نمی کند و سطحی از آن به لثه فشار 
می آورد. این پالک ها فقط وقتی از بین می روند 
که عامل ایجاد کننده مثل تیزی دندان به وسیله 
دندان پزشک اصالح شود. دندان پزشکان وقتی 
با ضایعه سفید برخورد می کنند، حتما باید به 
اطراف ضایعه توجه کنند تا اگر عامل اصطکاکی 
پیدا کردند حتما درصدد رفع آن برآیند. خود 
بیماران نیز می توانند با کمی دقت متوجه این 

موضوع شوند. پالک سفید اصطکاکی بعد از 
اصالح عامل ایجاد کننده باید به مرور بهبود یابد. 

پالک اصطکاکی هم بدون درد است.

پالک سفید لکوپالکیا
نیفتاد یا پالک های دیگری در  اتفاق  اگر این 
نقاط دیگر به خصوص در نقاطی مانند کناره 
عقبی طرفی زبان یا کف حفره دهان که از نظر 
دندان پزشکان پرمخاطره محسوب می شود، ایجاد 
شوند که علت مشخصی هم ندارند اصطالحا به 
این پالک ها لکوپالکیا گفته می شود. این نوع از 
پالک بسیار سفت است و نمی توان با استفاده از 
گاز آنها را از سطح مخاط دهان جدا کرد. مدت 
پایداری آن نیز طوالنی است. اغلب بیماران نیز 

به دلیل دوام زیاد پالک داخل دهان و با تانه به 
دندان پزشک مراجعه می کنند. پالک های لکوپالکیا 
در نقاط پرمخاطره که محل شایعی هم محسوب 
می شود قابلیت آن را دارند که به سرطان مخاط 
دهان تبدیل شوند. ضایعات سفیدی که کنده 
نمی شوند و عامل اصطکاکی هم برای وجود آنها 
پیدا نمی شود به عنوان ضایعات پره کانسر یا پیش 
سرطانی مطرح هستند و نیاز به بررسی دقیق و 
نمونه برداری دارند. )حدود 20-10 درصد موارد 
پالک  هایی این چنین دچار تغییرات بدخیمی 
می شوند( چنین پالک هایی معموال بعد از 50-60 
سالگی ایجاد می شوند. درمان لکوپالکیا جراحی 
است و جراح باید ضایعه را بردارد و آزمایش 
میکروسکوپیک روی آن صورت گیرد تا معلوم 
شود تغییرات بدخیم سلولی در آنها به وجود آمده 

است یا نه. لکوپالکیا هم بدون درد است.

چه باید کرد؟
• بهتر است هر 6 ماه برای معاینه داخل دهانی به 
متخصص دهان و دندان مراجعه کنید به خصوص 
اگر سیگاری  هستید، باید بدانید که در معرض خطر 

باالی ابتال به سرطان دهان قرار دارید.
• بیماران نیز توجه کنند بیشتر سرطان های حفره 
دهان در همان دو نقطه یعنی در قسمت کناری و 
عقبی زبان اتفاق می افتند و در قسمت انتهایی زبان 
به ندرت ضایعه سرطانی دیده می شود. اگر در این 
نقطه از زبان ضایعه ای مشاهده کردید منتظر بهبود 
خودبه خودی نباشید و حتما در اولین فرصت به 

دندان پزشک مراجعه کنید.
• گاهی بیمار خیلی دیر مراجعه می کند، وقتی که 
ضایعات سرطانی شده اند. ضایعات سرطانی به 3 
شکل دیده می شوند. توده برجسته از مخاط، زخم 
مخاطی و پالک سفید یا پالک قرمز طول کشیده.
• در بیماری لکوادما به طور ژنتیکی رنگ مخاط 
داخل گونه فرد سفیدتر است. در بیماری به نام 
وایت که این نیز ارثی است، مخاط گونه سفیدتر 
به نظر می رسد. این دو بیماری ارثی مشکلی برای 
بیمار ایجاد نمی کند و افراد نباید با خواندن این 

مطلب دچار نگرانی شوند.

آشنایی با انواع ضایعات سفید داخل مخاط دهان

وقتیمخاطدهانسفیدمیشود...
لکوپالکیا

خطرناکترین
نوعپالکسفید
استکهحتما
بایدتوسط

جراحیبرداشته
شدهونمونهاش

بهآزمایشگاه
ارسالشود

 دکتر نصرت ا. . . عشقیار
متخصص آسیب شناسی دهان و 
فک و صورت و استاد دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آفت  با  کامال  سفید  پالک های 
با  به هیچ وجه  و  افتراقند  قابل 
آن اشتباه گرفته نمی شوند. تقریبا 
هم افراد درطول عمر خود چندین 
بار دچار آفت دهان شده اند و با 
شکل ظاهری آن آشنایی دارند. 
آفت معموال با یک قرمزی مرکزی 
که بخشی از آن با نواحی فیبرین 
زردرنگی پوشانده شده است و 
بروز  دارد  رنگی  قرمز  حاشیه 

می کند. آفت 3 نوع است. 
قطر  که  کوچک  یا  مینور  آفت 
آن کمتر از یک سانتی متر است 
و دوره 14-7 روزه دارد، آفت 
ماژور یا بزرگ که قطری بیشتر 
از یک سانتی متر دارد معموال دوام 
طوالنی تری دارد و حدود یک تا 
دو ماه در مخاط باقی می ماند. نوع 
سوم آفت هرپتی فرم نام دارد. 

به صورت  بافت  از  شکل  این 
ضایعات زخمی متعدد در کنار 

هم است. 
ناراحتی  باعث  آفت  نوع   3 هر 
بیمار هنگام صحبت کردن و غذا 
خوردن می شود چون با درد زیاد 
و سوزش همراه است و فرد به 
دلیل وجود درد به دندان پزشک 
مراجعه و دارو دریافت می کند. 
درمان آفت استفاده از پمادهای 
کورتیکواستروئیدی و دهانشویه 

تتراسایکلین است.
 پماد 2 تا 3 بار در روز روی ضایعه 
مالیده می شود و دهانشویه نیز باید 
توسط خود بیمار تهیه شود بیمار 
باید هر بار 2 کپسول تتراسایکلین 
را باز و پودر آن را داخل آب حل 
و به صورت دهانشویه قرقره کند، 
آفت  درمانی  روش  این  با  ولی 
ریشه کن نمی شود فقط می توان 
عالئم بالینی و طول مدت حضور 

آفت داخل دهان را کمتر کرد.

تفاوتآفتباسایر
پالکهایسفید
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آقا اجازه؟ ما دیابت داریم!

زنگ دیابت 
در مدرسه

راهنمای خرید

عدد بطری 
آب معدنی 
را بخوانید!

والدین و معلمان بخوانند

یک ترس
 و 10 درس

در فصل سرما و آغاز سال تحصیلی نیز تغذیه 

کودکان و ساعت دسترسی آنها به مواد غذایی 

تغییر می کند. بنابراین اگر بخواهند در فصل پاییز 

و زمستان همان میزان انسولین تابستان را تزریق 

کنند شاید در کنترل قند خون دچار مشکل 

شوند. به طور کلی، انسولین های دریافتی باید 

متناسب با میزان غذای مصرفی باشد. کودکان 

باید با شمارش ... صفحه 20

زیر تمام بطری های آب معدنی، عددی درج 

شده که نشانه کیفیت پالستیک آن بطری و سمی 

بودن یا نبودن آن است. این عدد که از 1 تا 7 

است و معموال در میانه مثلثی قرار دارد، نشانه 

قابل بازیافت بودن بطری پالستیکی و کیفیت آن 
است... صفحه 25

ترس از مدرسه ممکن است دالیل مختلفی 

داشته باشد؛ وابستگی شدید به مادر، 

اعتمادبه نفس پایین کودک، ترس از تنهایی 

و دوری از خانواده، ترس از تنبیه و شنیدن 

خاطرات بد و نامطلوب از پدر و مادر ازجمله 

علت های این ترس است. مادر یا پدری که 

تجربه های منفی توأم با وحشت، ترس و 

اضطراب خود را از دوران تحصیل... صفحه 11

صفحه 2 

www.sa lamat . i r

»سالمت« در گفت وگو با مسووالن بررسی می کند

 مهدهای کودک
ستاره دار می شوند
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د 

حم
 م

قابل توجه خانم ها

رژیم 
یائسگی 

زودرس

قابل توجه آقایان

رابطه 
شخصیت  
ورانندگی

محققان با بررسی چند ساله خانم های در سن یائسگی 

یا آنهایی که سابقه خانوادگی یائسگی زودرس را 

داشتند، دریافتند که مصرف روزانه 2 تا 3 واحد از لبنیات 

کم چرب، مخصوصا پنیر، شیر و ماست کم چرب، 

می تواند یائسگی را تا حداقل 3/5 سال در آنها به تعویق 

بیندازد. آنزیم های موجود در شیر گاو، می توانند 

با افزایش سطح استروژن خون باعث پیشگیری از 

یائسگی زودرس  شوند...
صفحه 28

 برخی افراد از نظر شخصیتی، رفتارهای ضداجتماعی 

دارند که یا از لحاظ ژنتیک یا تربیتی آن قسمت از مغز 

که با وجدان مرتبط است در آنها شکل نگرفته، بنابراین 

برایشان کوچک ترین اهمیتی ندارد که رفتارشان چه 

آسیبی به بقیه می زند. این افراد آدم های قسی القلبی 

نیستند، بلکه توانایی درک این را ندارند که مثال اگر در 

اتوبان با سرعت باال پشت یک خودرو می روند و چراغ 

می دهند که  برو کنار من رد شوم، ممکن است...
صفحه 4

صفحه 27 و 30

چین هراسی!
درباره اولین چین وچروک های پوستی

چاپ
 دوم

هزین��ه اش��تراک هفته نام��ه 
س��المت )48 ش��ماره در سال( 

100,000 تومان است. 
برای دریافت هفتگی س��المت )بعد از کس��ر 
10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان در وجه نشریه 
سالمت  به شماره کارت 5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد 

نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی 
ده رقمی به تلفن 9-22887357 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد 

پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان مهر 95 است.

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

امورمشترکین:

22887357-9

: لبخند كاغذي طرح از مسعود ضيايي:

معرفی 4 كتاِب طرح »كتاب خوان ماه« مهر 1395

بخش ويژه منابع دفاع مقدس در كتابخانه شهيد برهان عالی سنندج افتتاح شد

از سوی معاونت توسعه كتابخانه ها و كتابخوانی نهاد اعالم شد؛

: بزرگترين كتابخانه عمومی خيّرساز كشور در زنجان افتتاح شد:
با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبيركل نهاد؛

کتابخانـه عمومـی مهنـدس سـید افضـل 
موسـوی بـه عنـوان بزرگتریـن کتابخانـه 
بیسـت وپنجم  کشـور  خّیرسـاز  عمومـی 
شـهریور بـا حضـور نماینـده ولی فقیـه و 
امـام جمعـه زنجـان، وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی، اسـتاندار زنجـان، دبیـرکل نهـاد 
کتابخانه هـای عمومـی کشـور و جمعـی از 

مسـئوالن افتتـاح شـد.
نهـاد  عمومـی  روابـط   گـزارش  بـه 
کتابخانه هـای عمومـی کشـور، علی جنتی 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و رئیـس 
هیـأت امنای کتابخانه های عمومی کشـور 

در ایـن مراسـم اظهار داشـت: خیریـن در کنار همـه فعالیت ها از 
جملـه مدرسه سـازی و ... بـه کتابخانه سـازی نیز  اهتمـام دارند ، 
بطوریکه بیشـتر کتابخانه هـای فعال حاصل تـاش همین افراد 

خیـر بوده اسـت.
وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـامی با اشـاره بـه فعالیت های نهاد 
کتابخانه هـای عمومـی، یکـی از فعالیت هـای خـوب در کنـار 
توسـعه کتابخانه هـا را برنامه های ترویجی مناسـب دانسـت و 
بـا اشـاره بـه اجـرای موفـق نشسـت  های کتاب خـوان گفت: 
یکـی از نـکات مهمـی که همـواره باید به یاد داشـته باشـیم 
این اسـت کـه می بایسـت افـراد عاقه منـد بـه کتابخوانی را 
بـه سـمت مطالعه مناسـب هدایـت کنیـم؛ در واقع بایـد افراد 
هدایـت شـوند تـا در حوزه هـای مختلـف بداننـد مطالعـه چه 

کتابی برایشـان مفید اسـت.
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های 
بیان  با  مراسم  این  در  نیز  کشور  عمومی 
از  یکی  در  شده،  منتشر  آمار  طبق  اینکه 
حدود  سال،  اروپایی طی شش  کشورهای 
350 کتابخانه تعطیل شده  است. اما در کشور 
ما از سال 92 تاکنون، 83 مورد اتمام پروژه 
کتابخانه سازی رخ داده که از این تعداد 66  
باب به بهره برداری رسیده و 17 باب نیز در 

مرحله تکمیل تجهیزات قرار دارند.
مختارپـور با بیان اینکه از سـال 92 تاکنون 
حـق انتفـاع 166 بـاب کتابخانـه بـه نهـاد 
کتابخانه هـای عمومـی کشـور واگذار شـده اسـت، ادامـه داد: از 
چنـد ماه گذشـته گـروه دیگـری از خیرین پیشـنهاد تکمیل 35 
کتابخانـه را داده انـد و هم اکنـون نیز پـس از طی مراحل مختلف 
مقـرر شـده تـا 26 کتابخانه را تکمیـل کننـد و 9 کتابخانه نیز تا 
زمان فرارسـیدن »هفته گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار« 

تجهیز خواهد شـد.
وی ادامـه داد: بـا رایزنی هـای صـورت گرفتـه بـا سـتاد اجرایـی 
فرمـان امـام)ره( نیز، 47 مورد از 52 پـروژه کتابخانه ای با اولویت 
مناطـق محروم به اتمام می رسـد و همچنین 5پـروژه نیز مربوط 
بـه احـداث کتابخانه بـا اولویت مناطق محـروم خواهد بـود. این 
اقدامـات کـه ظـرف چند سـال گذشـته انجام شـده بـا توجه به 

کمبـود بودجه و اعتبـارات از اهمیت باالیی برخوردار هسـتند.

:: اولين نشست كتاب خوان تخصصی مطالعات دفاع مقدس 
و فرهنگ مقاومت شهرستان ساری، هم زمان با گراميداشت 
هفته دفاع مقدس در كتابخانه عمومی آزادگان اين شهرستان 

برگزار شد.

:: اولين نشست كتاب خوان نابينايان و كم بينايان شهر ايالم 
همزمان با دهه واليت در كتابخانه عمومی امام جعفر صادق)ع( 

برگزار شد.

:: جمعی از اعضای كودک و نوجوان كتابخانه های عمومی 
اردبيل در نشستی با حضور محمد رضا بايرامی، شخصيت های 

»فصل پنجم: سکوت« را بازآفرينی كردند.

:: نشست كتاب خوان ويژه دفاع مقدس به همت اداره كل 
بوشهر در جمع مدافعان حرم  استان  كتابخانه های عمومی 

استان بوشهر برگزار شد.

:: نخستين نشست كتاب خوان تخصصی هنر فارس به همت 
اداره كل كتابخانه های عمومی فارس در خانه سنتی منطقی نژاد 

شيراز برگزار شد.

:: نشست كتاب خوان تخصصی دفاع مقدس همراه با شب 
شعری با اين موضوع در كتابخانه مسروری شهرستان جوين 

برگزار شد.

:: سومين برنامه از سلسله نشست های »آثار خواندن«، 
نداريم« در سالن  رهايی  كتاب  »از  كتاب  نقد  و  با معرفی 
كنفرانس كتابخانه مركزی تهران )پارک  شهر( برگزار شد.

معاونـت توسـعه کتابخانه هـا و کتابخوانـی نهـاد کتابخانه های 
عمومـی کشـور کتاب هـای »پانصـد نکتـه دربـاره مطالعـه«، 
»عقرب های کشـتی بمبـک«، »نامیرا« و »رضایت زناشـویی« 
را در قالـب هفتمیـن سـری از کتاب هـای طـرح »کتاب خـوان 
مـاه« ویـژه مهـر 95 معرفـی کـرد. به گـزارش روابـط عمومی 
نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور، کتاب هـای »پانصد نکته 
دربـاره مطالعـه« نوشـته فیـل ریـس و ترجمه بیتا عسـگری و 
گیتـا عسـگری، »عقرب هـای کشـتی بمبـک« نوشـته فرهاد 

حسـن زاده، »نامیرا« نوشـته صادق کرمیار، »رضایت زناشویی« 
نوشـته عباس پسـندیده در قالـب هفتمین سـری از کتاب های 
طـرح »کتاب خوان ماه« ویژه مهر 95 از سـوی معاونت توسـعه 
کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشـور و در 
راسـتای اجـرای منویات مقام معّظم رهبـری)دام ظله العالی( در 
خصوص لزوم معرفی و در اختیار گذاشـتن کتاب خوب و سـالم 
بـرای پرورش فکـری جامعه و نیز اقدام عملی در مسـیر اجرای 
سیاسـت های سـال 1395 نهاد )سـال خواندن( معرفی شـدند.

بخـش ویـژه کتاب هـای دفاع مقـدس همزمـان با فرارسـیدن 
هفتـه گرامیداشـت هفتـه دفاع مقـدس در کتابخانـه عمومـی 

شـهید برهـان عالـی سـنندج افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانه هـای عمومـی 
کردسـتان، محمدرضـا شـرف بیانی مدیـرکل بنیاد حفـظ آثار و 
نشـر ارزش هـای دفاع مقدس کردسـتان گفت: این اقـدام قابل 
تقدیـر و گامـی مهم در راسـتای ترویـج فرهنـگ و ارزش های 

دفاع مقـدس اسـت.
شـرف بیانـی افـزود: کتـاب مانـدگاری زیـادی دارد و به همین 

دلیـل تولید آن از سـایر تولیدات فرهنگی و هنـری با اهمیت تر 
اسـت و انتظار می رود که سـایر نهادها و سـازمان های مسـئول 
در ایـن حـوزه وارد کار شـده و نسـبت بـه ایـن مهـم بی تفاوت 

نباشند.
وی در پایـان ضمـن تقدیـر از اداره کل کتابخانه هـای عمومی 
کردسـتان بـرای راه انـدازی بخـش ویـژه دفاع مقـدس اضافـه 
کـرد: مـا در حـوزه دفاع مقـدس در کردسـتان باید به سـطحی 
از تولیـدات برسـیم که چندین بـاب  کتابخانه تخصصی در این 

موضوع داشـته باشیم.

سر خط مهم ترين اخبار نهاد 
كتابخانه های عمومی كشور

با ما در ارتباط باشید؛ ارتباطی از جنس کتاب، کتابخوانی و کتابخانه :: سامانه پیامک: 450 000 10
www.iranpl.ir :: p.r@iranpl.ir ::       /iranpl.ir ::        /iranpl.ir     
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9 اكتبر،  مصادف با 17 مهر، روز جهاني تخم مرغ است! 

6 سوالی که درباره 
تخم مرغ می پرسند

 ترجمه: ندا 
احمدلو

تخم مرغ از منظر طب سنتي داراي 2مزاج 
توامان است؛ يعني زرده آن مزاج گرم 
و سفيده آن مزاج سرد دارد. از اين رو، 
بهترين مصلح هايي كه در طب سنتي 
براي تخم مرغ معرفي مي شوند، انواع 
ادويه هاي گرم و نمك)البته در حد 
متعادل و برای مزه دار كردن( هستند. 
سنتي،  طب  نظر  از  تخم مرغ  زرده 
صالح الكيموس است؛ يعني در اثر هضم، 
خون طبيعي در بدن به وجود مي آورد و 
هر 4 خلط را به اندازه الزم و متناسبي در 
بدن توليد مي كند. به عالوه، در طب سنتي 
به كثيرالغذا بودن زرده تخم مرغ هم اشاره 
شده و آمده؛ اين ماده غذايي مي تواند مقوي 
قلب و مغز و افزايش دهنده قواي جنسي 
باشد. به عالوه، افرادی كه به هر دليلي 
خون زيادي از دست داده اند، مي توانند 
تخم مرغ آبپز را به عنوان غذايي خونساز 
و تامين كننده آهن بدن در برنامه غذايي 
خود داشته باشند. البته، فراموش نكنيد 
زياده روي در مصرف تخم مرغ مي تواند 
عالوه بر افزايش خطر ابتال به سنگ 
كليه، احتمال ابتال به برخي مشكالت 
پوستي مانند لكه ها و آكنه هاي پوستي 
را هم افزايش دهد. اين در حالي است 
كه رعايت تعادل در مصرف اين ماده 
غذايي، براي سالمت معده، روده،  كليه 

و مثانه مفيد است.

اصالحات تخم مرغی!

نگاه  متخصص طب سنتي
 دكتر غالمرضا 

كردافشاري
استاد دانشكده 

طب سنتي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران

9 اكتبر، برابر با 17 مهرماه هر سال، روز جهاني تخم مرغ نامگذاري شده است. براساس آخرين آمارهاي 
ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني، مصرف تخم مرغ در سال 2014 ميالدی نسبت به 2 دهه 
گذشته، افزايش چشمگيري داشته است. اين افزايش مصرف، بيشتر در كشورهاي در حال توسعه و 
به دليل تغيير الگوهاي غذايي آنها بوده است. مردم كشورهاي در حال توسعه در 5 سال اخير، مصرف 
مواد غذايي حاوي پروتئين مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ را در برنامه غذايي شان افزايش داده اند. 
در حال حاضر، سرانه جهاني مصرف تخم مرغ براي هر نفر، حدود 179 عدد تخمين زده مي شود. آمارهاي موجود 
نشان مي دهند كشورهاي ژاپن، چين و اوكراين با سرانه مصرف 18/9، 18/5 و 18 كيلوگرم تخم مرغ در سال، جزو 
پرمصرف ترين كشورها در اين زمينه هستند. همين آمارها، سرانه مصرف تخم مرغ را در ايران حدود 5/5 كيلوگرم در 

سال براي هر نفر اعالم كرده اند. در »تقويم سالمت« اين هفته، به چند سوال رايج درباره تخم مرغ، پاسخ خواهيم داد.

2. چرا پوست تخم مرغ 
 خوبی متوقف می كند و كندن پوست آن را هم دادن تخم مرغ آبپز درون آب سرد، فرآيند پختن را به همچنان ادامه پيدا می كند، مگر اينكه سريعا سردش كنيد. قرار زمانی كه تخم مرغ را از آب جوش بيرون می آوريد، فرآيند پختن آن كه حداقل 2 يا 3 روز از عمرشان گذشته باشد.خواهد شد. بنابراين، هميشه از تخم مرغ هايی برای آبپز كردن استفاده كنيد حفره زيرين پوست تخم مرغ را بزرگ تر می كند و كندن پوستش راحت تر كوچک تر می شود. هوايی كه از طريق پوست تخم مرغ در آن پراكنده می شود، به پوستش را كمتر می كند. محتوای تخم مرغ هم بر اثر كاهش رطوبت آن، تخم مرغ بيشتر از آن خارج می شود و احتمال چسبيده شدن محتوای آن است. هرچه عمر تخم مرغ بيشتر شود، دی اكسيدكربن و رطوبت درون برای تخم مرغ های تازه ايجاد می شود زيرا ميزان اسيد در آنها زياد محتوای درون آن به پوستش چسبيده است. اين مشكل معموال گاهی اوقات، بعد از آبپز كردن تخم مرغ، متوجه می شويد به آن مي چسبد؟

راحت تر خواهد كرد.

يا پوست تخم مرغ را كامال جدا كنيد.ديگر، اين امكان را برای شما فراهم می كند تا لكه های خون تخم مرغ در ظرف جداگانه پيش از مخلوط كردن آن با مواد غذايی چاقو از تخم مرغ جدا كنيد و بقيه تخم مرغ را به  راحتی بپزيد. شكستن تخم مر غ های ديگر ندارند. بنابراين، فقط كافی است لكه خون را با قاشق يا تخم مرغ نيستند. درواقع، اين تخم مرغ ها از نظر ارزش تغذيه ای هيچ تفاوتی با برخالف باور رايج، اين لكه ها اصال نشان دهنده آلودگی يا مشكالت ديگر در شكستن يک رگ خونی در سطح زرده يا بريده شدن آن در ديواره لوله تخم بر. لكه های خون به علت 2 اتفاق در روند شكل گيری تخم مرغ ايجاد می شوند؛ آزارمان می دهد و ما را نسبت به خوردن چنين تخم مرغی نگران می كند. درون تخم مرغ می بينيم. در اين مواقع، لكه خون در تخم مرغ واقعا شفاف و زرده روشن مواجه شويم، اما گاهی اوقات لكه خون همه ما انتظار داريم بعد از شكستن تخم مرغ با سفيده 5. لكه خون نشانه چيست؟

4. لكه هاي سفيد داخل 
تخم مرغ است و با افزايش عمر تخم مرغ ضرورتی ندارد. درواقع، اين ماده نشان دهنده تازه بودن دارد. كاالزا كامال خوراكی است و جدا كردن آن از تخم مرغ باشد و هدف اصلی اش، اين است كه زرده را در مركز تخم مرغ نگه بند ناف جنين نيست! كاالزا می تواند در 2 طرف زرده وجود داشته نشويد. اين ماده به  ظاهر عجيب، كاالزا نام دارد و برخالف تصور رايج، چسبيده است. اگر شما هم با چنين صحنه ای مواجه شديد، اصال نگران سفيد، چسبناک و عجيبی ديده اند كه به قسمت پايينی زرده تخم مرغ شده اند؛ يک تخم مرغ خام را درون ظرف شكسته اند و ماده بسياری از افراد حداقل يک  بار با اين اتفاق مواجه تخم مرغ چه هستند؟

نيز از بين می رود.

1. تخم مرغ عسلي بخوریم 
یا سفت؟

پختن تخم مرغ، ساختار پروتئين های موجود در آن را تغيير 

می دهد. پروتئين هايی كه در تخم مرغ خام وجود دارند، شديدا به هم 

چسبيده اند و به  واسطه پيوندهای شيميايی خاصی در يک نقطه كنار هم 

باقی می مانند. وقتی كه تخم مرغ در فرآيند پختن حرارت می بيند، اين پيوندهای 

شيميايی می شكنند و اليه های پروتئينی از هم جدا می شوند. همين روند، هضم و 

جذب پروتئين های موجود در تخم مرغ را بسيار راحت تر می كند. بنابراين، با وجود اينكه 

ميزان پروتئين در تخم مرغ عسلي و پخته يكسان است، بدن انسان از پروتئين موجود در 

تخم مرغ پخته بهتر استفاده می كند. عالوه بر اين مزيت تغذيه ای، پختن تخم مرغ از نظر سالمت 

غذايی نيز مهم است. حتی تخم مرغ هايی كه بدون مشكل به نظر می رسند، ممكن است حاوی 

باكتری هايی باشند كه باعث مسموميت غذايی می شوند. خوشبختانه، اين باكتری ها در فرآيند پختن 

از بين می روند. پس برای كاهش خطر ابتال به مسموميت غذايی، هميشه تخم مرغ را كامل بپزيد.

ارزش تغذيه ای تخم مرغ پخته شده، بدون چربی اضافی و افزودنی های ديگر، با روش های 

رايج طبخ تخم مرغ )مثل سرخ كردن يا املت كردن( بسيار متفاوت است. 2 عدد تخم مرغ 

بزرگ عسلی يا آبپز، تقريبا 155 كيلوكالری انرژی، 12/5 گرم پروتئين و 10/6 گرم چربی 

دارد. سرخ كردن همين مقدار تخم مرغ همراه يک قاشق غذاخوری كره، حدود 100 

كيلوكالری انرژی و 11/5 گرم چربی به آن اضافه می كند. درواقع، روش پختن 

خود تخم مرغ روی ارزش تغذيه ای آن تاثير زيادی نمی گذارد اما مخلوط 

چنين تاثيری داشته باشد.كردن آن با مواد غذايی ديگر در طول فرآيند آماده سازی می تواند 

پخته، تيره مي شود؟3. چرا دور تخم مرغ 
گاهی اوقات بعد از كندن پوست تخم مرغ، متوجه می شويد 

دور سفيده آن را حلقه ای پوشانده كه رنگ خاكستری مايل 

به سبز تيره دارد و زرده آن هم بی رنگ شده است. اين حالت به 

گوگرد و آهن موجود در سفيده تخم مرغ ارتباط دارد. اگر سفيده 

فارنهايت  از 158 درجه  بيشتر  به  مدت زياد و در دمای   تخم مرغ 

)70 درجه سانتی گراد( پخته شود، تركيبات درون آن نسبت به اين روند 

واكنش نشان می دهند و به سولفيد آهن تبديل می شوند. رعايت 

كردن زمان بندی مناسب برای پختن تخم مرغ و قرار دادن آن 
جلوگيری می كند.در آب سرد بعد از پايان روند پختن، از اين تغيير رنگ 

6. تخم مرغ آبكي را 
بخوریم یا نه؟

تقريبا پذيرفته شده كه آبكی يا رقيق بودن سفيده 

تخم مرغ، نشان دهنده كهنگی تخم مرغ است. درواقع، 

نگهداری تخم مرغ در دمای باال و رطوبت كم باعث می شود 

عمر تخم مرغ سريع تر افزايش پيدا كند. اين تصور در اغلب موارد 

درست است اما عوامل ديگری هم می توانند روی چسبناكی 

آلبومين تاثير بگذارند. برخی مواد غذايی و حتی بيماری های 

مرغی مثل برونشيت عفونی می توانند كيفيت آلبومين را 

كاهش دهند، در حالی كه هيچ عارضه ديگری 

برای تخم مرغ ايجاد نمی كنند.

Livestrong  :منبع



23بازگشت به زندگی شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج

صدایش فرق داشت. درست 
یک سال پیش بود که از پشت 
تلفن به من گفت: »آخرش 
این درد کار دستم داد« اما تا 
وقتی که از نزدیک او را ندیدم، قضیه را درک 
نکردم. ما روزهای زیادی را با هم گذرانده 
بودیم. کمترین تغییری را در چهره و صدایش 
می شناختم. این بار با همیشه فرق داشت. فهمیدم 
قضیه جدی است و بعد همه چیز شروع شد. 
جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی و در تمام 
مدت اصرارش بر اینکه نباید مادر پیر و بیمارش 
چیزی بفهمد و از راه دور زجر بکشد. یک گروه 
از دوستان تصمیم گرفتیم به نوبت و طی یک 
برنامه ریزی، مسوولیت مراقبت از او را برعهده 
بگیریم. روزهای سختی بود، اما گذشت. روحیه 
خوبی داشت. نمی توانستم خودم را جای او 
بگذارم اما او مقاومت کرد و چیزی نگفت. 
اشک هایش را در خلوت می ریخت و هر وقت 
مادرش تماس می گرفت، طوری حرف نمی زد 
که او کمترین شکی کند. امروز او بهبود یافته 
و به زندگی عادی اش برگشته، با این تفاوت 
که زندگی معنای دیگری برایش یافته است.

: چطور متوجه بیماری تان شدید؟
تقریبا 2 سال پیش در ناحیه دست و سینه چپم درد 
داشتم که به پزشکم مراجعه کردم ولی متاسفانه 
ایشان تشخیص ندادند و گفتند مشکلی نداری و 
فقط غدد لنفاوی ات متورم شده است. خب من 
هم به عنوان یک انسان دوست داشتم خبرهای 
خوبی از پزشکم بشنوم و به حرفش اعتماد کردم. 
بعد از مدتی دوباره دست چپم درد می کرد. تمام 
آزمایش های مربوط به قلب را انجام دادم و هیچ 
مشکلی نداشتم. پیش چند پزشک مختلف رفتم 
که هر کدام تشخیص های متفاوتی می دادند؛ 
احتمال دارد گرفتگی عضله باشد، یا مشکالت 

قبلی-عروقی و...
گهگاهی  یا  بود  همیشگی  درد   :

می گرفت؟
یک وقت هایی خیلی عود می کرد، طوری که 
احساس می کردم دستم فلج می شود. همین طور 
گذشت تا اینکه یک بار که از مسافرت برگشتم 
به دلیل تب و لرز شدید به دکتر عمومی مراجعه 
کردم. از ایشان خواستم سونوگرافی و ماموگرافی 
هم برایم بنویسد. وقتی جواب سونو را گرفتم، 
دکتر سونوگراف به من گفت غده های لنفاوی ام 
درگیر است و باید حتما ام آرآی و ماموگرافی 
انجام بدهم. من هم سریع انجام دادم و از طریق 
یکی از آشنایان به خانم دکتر عمرانی پور معرفی 
شدم و همان موقع به من گفتند که دچار سرطان 

پستان شده ام.
: زمانی که متوجه علت دردهایتان 

شدید چه وضعیتی داشتید؟
شوکه شده بودم. برای چند دقیقه نتوانستم 
هیچ جوابی بدهم. بعد از انجام ماموگرافی 
خانم دکتر من را برای نمونه برداری فرستادند. 
روز بعد از آزمایشگاه با من تماس گرفتند و 
گفتند باید آزمایش تکمیلی انجام بدهم که با 
مشورت خانم دکتر نیازی به آزمایش مجدد 
نبود. خانم دکتر بعد از دیدن نتیجه نمونه برداری 
گفتند باید عمل شوم. از من پرسیدند: »چه 
زمانی آمادگی داری؟« من گفتم: »همین االن.« 
که خب به دلیل شرایط ام آرآی مجدد پستان، 

جراحی یک هفته عقب افتاد.
: ام آرآی مجدد چه شرایطی دارد؟

باید بین 6 تا 14 روز بعد از عادت ماهانه ام آرآی 
انجام داد تا وضعیت هورمون ها در سطح متعادل 

باشد.
: بعد از قطعی شدن شرایط، جراحی 

شدید؟
دقیقا یک هفته بعد؛ یعنی اول شهریور سال 
گذشته جراحی روی من انجام شد. 2 هفته بعد 

هم شیمی درمانی را شروع کردم.
من قبل از عمل با 4 پزشک دیگر هم مشورت کردم 
و همه آنها حرف های خانم دکتر را تایید کردند.

مساله  این  با  چطور  :خانواده  تان 
مواجه شدند؟

فقط 2 نفر از اعضای خانواده ام در جریان مشکل 
من بودند. مادرم در جریان نبود. ایشان خودش 
بیمار بود و می دانستم احساساتش جریحه دار 
می شود بنابراین برایم راحت تر بود که مادر را 
در جریان قرار ندهم. اصال تحمل دیدن ناراحتی 
مادرم را نداشتم. بعد از جراحی وقتی فهمیدم 
پستانم را برنداشته اند، خیلی خوشحال بودم. از 
طرفی، جراحی هم رضایت بخش بود. واقعیت 
این است که من در مرحله 3 بودم اما از لحاظ 
بیولوژیکی اوضاع مناسبی داشتم و با وجود 

بدخیم بودن تومور شرایطم خوب بود.
: تومور چقدر پیشرفت کرده بود؟

8 تا از لنف های زیر بغل من را درگیر کرده 
بود که همه در جراحی برداشته شدند. بعد از 
گذراندن دوران نقاهت در تاریخ 18 شهریور 
اولین جلسه شیمی درمانی ام را شروع کردم و هر 
2 هفته یکبار شیمی درمانی می شدم. خوشبختانه 
هر بار که آزمایش سی بی سی می دادم، دکترم 

رضایت داشت.
: چند جلسه شیمی درمانی داشتید؟

من 8 جلسه شیمی درمانی داشتم و 2 هفته بعد 
از شیمی درمانی، رادیوتراپی را هم شروع کردم.

: شیمی درمانی برایتان چطور گذشت؟ 
منظورم این است که عوارضش در بدنتان به 

چه شکل بود؟
خوشبختانه برخالف عوارض رایجی که وجود 
دارد و من منتظرش بودم، عوارض خیلی کمتر 
برایم پیش آمد. بی اشتهایی و حالت تهوع زیادی 
نداشتم. در واقع، فقط شب اول شیمی درمانی 
داشتم و در 4 دوره آخر دچار  تهوع  حالت 
استخوان درد شدیدی شدم. موهای سر، ابرو و 
مژه هایم هم ریخت که چون از ریزش موقت 
موها خبر داشتم، آنها را ماشین کردم و در دوران 
شیمی درمانی موهایم رشد نمی کرد. خیلی هم 
با این قضیه مشکلی نداشتم زیرا می دانستم که 
موقت است. همیشه هم خودم را به گونه ای 
آرایش می کردم که کسی متوجه ریزش ابرو 

و موهایم نشود.
: داروهای شیمی درمانی روی اخالق 

هم تاثیری دارد؟
تاثیر می گذارد اما نه آنقدر شدید. خودتان که 
می دانید به هر حال اطرافم را دوستان خوبم گرفته 
بودند و آنقدر فضا را برایم راحت کرده بودند که 
اصال به شیمی درمانی و بیماری ام فکر نمی کردم.

: با اینکه هنوز به مادرتان چیزی از 
بیماری نگفته بودید، این همه شرایط دشوار 

را چطور تاب می آوردید؟
به هر حال هر روز با 2 برادرم که مطلع بودند 
در تماس بودم. آنها مدام به تهران می آمدند و به 
من سر می زدند. فقط نمی خواستم مادرم بداند.

مشکلی  هزینه ها  پرداخت  برای   :
نداشتید؟

من با بیمه اداره ای که در آن شاغل ام توانستم از 
عهده مخارج بربیایم. بخش کوچکی از آن هنوز 
پرداخت نشده و حدود 90 درصد مخارجم را 
بیمه تقبل کرد و با وجود اینکه 7 ماه نمی توانستم 
اداره ام حمایت شدم؛  از طرف  بروم  سر کار 
حقوق کاملم را دریافت می کردم و مدیرانم مدام 
جویای حالم بودند و به مالقاتم می آمدند و 

دلگرمی می دادند.
: هیچ وقت فکر کردید در آن دوران 
یا بعد از آن به روان شناس و مشاوره نیاز 

داشته باشید؟
نه، بیشتر با پزشک آنکولوژیستم در ارتباط بودم 
و با یکی از دوستان پزشکم نیز که صحبت کردم 
به این نتیجه رسیدیم که نیازی به گرفتن مشاوره 

روانی ندارم.
: وقتی شیمی درمانی می شدید، اوضاع 
و احوال بقیه بیماران مبتال به سرطان چطور بود؟
همه نوع بیماری دیدم؛ بعضی ها راحت تر برخورد 
می کردند و می گفتند و می خندیدند و بعضی ها 
برایشان سخت بود. بعضی ها هم چند سال بود که 
می آمدند و می رفتند. خیلی ها هم مثل من باراولی 
بودند اما کال محیط مطبی که ما شیمی درمانی 
می شدیم، خوب بود. 2 پرستار مهربان داشتند که 
تو احساس نمی کردی رفته ای برای شیمی درمانی. 
در همین مطب با خیلی ها دوست شدم و درباره 
خودمان و حالت های قبل از تشخیص بیماری مان 
صحبت می کردیم و جالب بود که اصال کسی 

درباره مرگ حرفی نمی زد.
: فکر می کنید چه عاملی بیشترین 

تاثیر را در بهبود شما داشت؟
می دانید آدم ها زندگی را دوست دارند و من هم 
زندگی را دوست دارم و تمام تالشم را کردم که زنده 

بمانم. یکی از دالیلی که پزشک هایم با من راحت 
بودند این بود که خودم از درمانم استقبال می کردم. 
مرحله به مرحله با رغبت پیش می رفتم و سریع 
انجام می دادم. من فکر می کنم اغلب پزشکانی 
که در این زمینه ها طبابت می کنند چه از لحاظ 
علمی و چه روان شناسی، بیمار را خوب درک 
می کنند. شاید هم من بیمار خوش شانسی بودم.

: پرتودرمانی هم شدید؟
بله، 30 جلسه پرتودرمانی داشتم. در این مرحله 
هم به جز کمی سوختگی پوست از جلسات 18 

به بعد مشکل خاصی نداشتم.
: در حال حاضر در چه شرایطی به 

سر می برید؟ 
حدود 7 ماه از درمانم می گذرد و هر 3 ماه یکبار 
دکتر آنکولوژیستم برایم آزمایش های مختلف 
می نویسد و هر 6 ماه یکبار جراحم را می بینم. خدا 
را شکر حالم خوب است و مساله خاصی ندارم.

: چه عاملی بیشتر از همه ممکن است 
نگرانتان بکند؟

گاهی وقت ها احساس نگرانی می کردم. هنوز 
هم این احساس را دارم. درست است که درمان 
شده ام اما به هر حال به دلیل سابقه بیماری ام 
احتمال اینکه مجددا سر باز کند یا یک جای 
دیگر بدنم درگیر بشود، کمی نگرانم می کند اما 
آنقدر نیست که زندگی ام را تحت تاثیر قرار بدهد. 
یک وقت هایی اصال یادم می رود که بیمار بوده ام.

با  خانم هایی  نگاه  می کنید  فکر   :
موقعیت شما درباره ازدواج و بچه داشتن 

چقدر تغییر می کند؟
من فکر می کنم همه چیز به خود آدم بستگی دارد. 
خیلی از خانم ها را می دیدم که قبل از ازدواج 
سرطان پستان داشته و ازدواج کرده اند و برای 

چکاپ به مطب می آمدند. وقتی با آنها صحبت 
می کردم، متوجه می شدم راحت زندگی شان را 
می کنند و قرار نیست همه چیز برایشان تمام شود. 
البته بچه دار شدن به شرایط خاصی بستگی دارد. 
50-50 است. ممکن است هورمون ها به حالت 
عادی برنگردند. البته این مساله در مورد همه 
مصداق ندارد. با توجه به سطح بیماری، دوز 

شیمی درمانی و داروها متفاوت است.
: شیوه زندگی تان هم تغییری کرد؟

من قبل از بیماری هم به سالمتم اهمیت می دادم. 
خیلی از لحاظ تغذیه تفاوتی نکرده ام اما در حال 

حاضر بیشتر از قبل رعایت می کنم.
: چه مواردی را رعایت می کنید؟

می خورم،  کمتر  سرخ کردنی  خوراکی  مواد 
می کنم  سعی  و  می خورم  بیشتر  سبزیجات 

بیشتر شاد باشم.
: ورزش چطور؟

مجبورم حتما ورزش کنم و به خاطر دستم که 
لنفودرم نشود، حتما در خانه نرمش های سبک 

انجام می دهم.
: درباره آینده چه احساسی دارید؟

راستش حاال احساس خوبی دارم. زندگی ام 
به روال عادی اش برگشته است. دوباره کار 
سر  از  را  اجتماعی ام  فعالیت های  می کنم. 
گرفته ام. حتی بهتر از قبل. سرطان باعث شده 
است که من در حال حاضر قدر زندگی ام 

را بیشتر بدانم. واقعیت را به مادرم هم گفتم.
: چه برخوردی داشتند؟

خیلی ناراحت شدند راستش گریه کردند اما در 
نهایت وقتی دیدند که من خوبم و خطر برطرف 

شده، آرام گرفتند.
: حرفی مانده که دوست داشته باشید 
بزنید، مخصوصا به افرادی که در موقعیت آن 

روزهای شما هستند؟
دوست دارم بگویم هیچ وقت بیماری آخر زندگی 
نیست. همیشه باید امیدوار بود. شوکه نشوید. 
درست است که بیماری سخت و پرهزینه ای 
را  دارد. روزهای سختی  درمان  راه  اما  است 
خواهید گذراند اما فقط چند ماه از زندگی تان 
را می گیرد و بعد می رود پی کارش. خیلی به 
بیماری تان اهمیت ندهید. فقط درباره اش بدانید، 

کافی است. )بلند می خندد(

گفت وگو با زنی که سال ها با  سرطان جنگیده و حاال می گوید این بیماری باعث شده او قدر زندگی  را بیشتر بداند

بازگشت به زندگی پس از سرطان
 بهار اصالنی

من انواع بیماران را دیدم؛ بعضی ها 
راحت تر برخورد می کردند و می گفتند 

و می خندیدند و بعضی ها برایشان 
خیلی سخت بود. بعضی ها هم چند 
سال بود که می آمدند و می رفتند. 
خیلی ها هم مثل من باراولی بودند 

اما کال محیط مطبی که ما شیمی درمانی 
می شدیم، خوب بود. آنجا 2 پرستار 
مهربان داشت که تو اصال احساس 

نمی کردی رفته ای برای شیمی درمانی. 
در همین مطب با خیلی ها دوست شدم 

و درباره خودمان و حالت های قبل از 
تشخیص بیماری مان صحبت می کردیم 
و جالب بود که اصال کسی درباره مرگ 

حرفی نمی زد.
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به درخواست مصاحبه شونده اسم و چهره ایشان حذف شده است.
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بیشتر بخوانید

»بازگشت به زندگی پس از اسیدپاشی« را در 
صفحه 26 همین شماره بخوانید.
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می خواهم زندگی کنم

هم  به  همه  را  این  کن!  زندگی  هستی،  تا 
زیر  و  می خوانیم  کتاب ها  در  می گوییم. 
توی  می کشیم.  خط  این چنینی  جمله های 
فیلم ها می شنویم و ذوق می کنیم، اما گاهی 
زندگی  هستند،  وقتی  تا  »آنها«  نمی گذاریم 
کنند. آنها پدر و مادر های ما هستند که دوران 
که  دورانی  می گذرانند؛  را  خود  سالمندی 
برای زندگی کردن است  آن هم مرحله ای 
بزرگ  ظاهرا  حاال  که  –بچه هایی  ما  ولی 
شده ایم-آن را تبدیل می کنیم به پیش مرحله 
مرگ و به همین واسطه، اجازه بیرون رفتن 
و زندگی کردن را از آنها می گیریم، اجازه 
این  و  می گیریم  آنها  از  را  گرفتن  ارتباط 
از  یکی  ماندن  و  جفتشان  مرگ  با  تراژدی 
در  انکارمان  همه  با  ما  می شود.  بیشتر  آنها 
درون و با رفتارهایمان در بیرون گویی به 
آنها می گوییم: »شما راهیان مرگ هستید، نه 
زندگی!« این همان چیزی است که بیشتر از 
همه آنها را عذاب می دهد. گزارش تصویری 
خبرگزاری مهر را در »قاب خودمانی« این 
و  داده  آنها  دست  را  تلفن  که  ببینید  هفته 
خواسته خودشان را ثبت کنند و آنها مانند 
کودکی با شوق پرشور زندگی در وجودشان، 

ثبت کرده اند. تصاویر خودشان را 

یادداشت خودمانی

یا  خوانده  جایی  شاید  را  این 
اشتباه  هم  شاید  باشید،  شنیده 
متخصصم  دوستان  و  می کنم 
درباره اش  باید  نشریه  این  در 
توضیح بدهند؛ می گویند خیلی 
از دکترها استفاده از مایع دستشویی 
آنتی باکتریال را توصیه نمی کنند و 
می گویند آنقدرها که تبلیغ می شود، 
مفید نیست. می گویند تفاوت زیادی با پاک کننده های 
معمولی ندارد. این یکی را شاید کمتر شنیده باشید؛ 
بعضی از دندان پزشک هایی که دیده ام، حتی استفاده از 
دهانشویه )نوع آنتی سپتیک( را جز در مواقع ضروری 
توصیه نمی کنند. در حالی که بیمارها و مراجعانشان 
اصرار می کنند روزی 2 بار مسواک بزنید، اما دهانشویه 
را زیاد دوست ندارند. وقتی می گویی مصرف کنم 
یا نه، بدون اینکه نگاهت کنند و همان طور که به 
سابقه پزشکی ات چشم دوخته اند یا چیزی در دفترچه 
بیمه ات می نویسند، سری تکان می دهند که »خود دانی! 
اگر می خواهی، مصرف کن!« یا نهایتش می گویند: »اگر 
استفاده می کنی، مارک فالن و بهمان بخر.« همین. 
معموال توضیح زیادی نمی دهند یا اگر بگویند، همین 
است که »ای! بد نیست، ولی...« راستش بیشترین 
توضیحی که درباره استفاده از دهانشویه از دکترها 
شنیده ام، این است که کارکرد مشخص و فوق العاده ای 
ندارد، که پس از مدتی ممکن است باکتری ها به آن 
مصونیت پیدا کنند؛ همان توضیحی که اغلب در مورد 
استفاده از مایع دستشویی آنتی باکتریال می شنویم. 
راستش این ادعاها ممکن است تخصصی نباشد. 
حتما پزشکان و استادان نظرهای دقیق تری دارند و 
البد اختالف نظرهایی هم هست اما همین توضیح 
نیم بندی که گفتم، خودش به اندازه کافی قوی هست 
تا خیلی ها را از صرافت استفاده از آنتی باکتریال 
بیندازد. بگذریم که عده ای حتی به شستشوی زیاد 
هم توصیه نمی کنند و می گویند افراط در استفاده از 
مواد پاک کننده خودش باعث باال رفتن حساسیت 

بدن می شود و الزاما به سالمت بیشتر نمی انجامد.
حاال چرا اینها را می گویم؟ راستش مطالب باال علمی 
باشد یا نه، موضوع مصونیت پیدا کردن باکتری ها و 
باال رفتن مقاومتشان در برابر دارو و مواد شیمیایی 
ردخور ندارد. این موضوع را دیگر همه تایید می کنند 
که آنتی بیوتیک ها هم ممکن است بعد از مدتی کم اثر 
شوند زیرا میکروب ها تکامل می یابند و در برابر دارو 
ایستادگی می کنند. همان طور که تجربه نشان داده، 
آفات گیاهی در طول چند دهه ای که از مصرف سموم 
شیمیایی می گذرد، پدرسوخته تر شده اند و با هر سمی 
نابود نمی شوند. با همه اینها باید پرسید آیا انسان ها هم 
با گذشت زمان در مقابل عوامل آسیب زننده طبیعی 
و غیرطبیعی مقاوم تر شده اند؟ یعنی نسل بشر نسبت 
به قرون گذشته کمتر به بیماری های معمول دچار 
می شود یا نسبت به پیشینیان خود در برابر باکتری ها 
و میکروب ها قوی تر است و از نظر طبیعی  بیشتر 
می تواند تاب بیاورد؟ جواب این سوال هرچه باشد، 
تقابل بشر با سرطان، چاقی و میکروارگانیسم های 
مضر ادامه خواهد داشت و با وجود همه تغییراتی که 
در وضعیت سالمت و افزایش طول عمر آدمی ایجاد 
شده، قرار نیست به این زودی مشکالت سالمت 

کاهش چشمگیری پیدا کند.
در عین حال، آنچه به چشم می توان دید، این 
به  توسعه  دنیا  از  بخش هایی  در  اگر  که  است 
از  پرهیز  و  زندگی  بیشتر  هرچه  کنترل  معنای 
است،  امید  بردن  باال  و  محیط زیست  تخریب 
بحران ها در بخش های دیگر تثبیت می شوند و 
مصونیت پیدا می کنند و حساسیت جامعه نسبت 
به خطرات پایین می آید. مثال بخش توسعه یافته 
دنیا قوانینی است که در مورد تغذیه و استفاده 
از انرژی های پاک مورد نظر قرار می گیرد. نگاه 
کنید که در همین انتخابات پیش روی آمریکا، 
سر  بر  دعوایی  چه  ترامپ  و  کلینتون  هیالری 
پایین آوردن یا نیاوردن استفاده از سوخت های 
فسیلی و رفتن به سمت انرژی های پاک دارند؟ 
خود  سیاست  را  موارد  این  کلینتون  سویی،  از 
اعالم کرده و از طرف دیگر ترامپ می گوید چنین 
سیاست هایی رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد 
و بیکاری به دنبال خواهد داشت. هرچه هست، 
چالش بر سر موضوعی است که برای جوامعی 
و  ندارند  اعراب  از  محلی  اصال  گویی  ما  مثل 
انگلیسی ها  و  فرانسوی ها  نشده اند.  طرح  هنوز 
آمار  دیگر  سال  تا چند  که  می گذرانند  قوانینی 
به چرخه  که  یک بارمصرفی  از ظروف  استفاده 
طبیعت برنمی گردند، باید صفر شود. این اواخر 
معدود فعاالن محیط زیستی از فروریزش زمین و 
ایجاد حفره ها و شکاف های وحشتناک در مناطق 
مختلف ایران خبر می دهند و تصاویر آن منتشر 
می شود. کارشناسان می گویند: »استفاده بی رویه 
از آب های زیرزمینی و متوقف نشدن برداشت ها 
باعث این نشست ها می شود و روند آن رو به 
و  بود.« تخریب خاک و زمین  افزایش خواهد 
از بین رفتن محیط زندگی انسان، اما انگار همه 
به شکل غیرقابل باوری در مقابل این فجایع و 
تبعاتش واکسینه شده ایم و دیگر احساس نگرانی 

و درد نمی کنیم.

 ص. ب
درد مشترک است انگار! اینکه پاییز و افسردگی 

همراه و همقدم هستند، نه تنها مشکل بیشتر افرادی است که افسردگی را 
تجربه کرده اند یا هنوز با آن دست به گریبان اند، حتی برای »دوقطبی ها« 
هم پاییز فصل دوست نداشتنی و تلخی است. فکر می کردم فقط من 
خرافاتی شده ام و پاییز را فصل شکست ها و جدایی های زندگی ام 
می دانم، ولی هفته پیش نوشته های دوستی را خواندم که با نفرت از این 
فصل نوشته بود؛ از اینکه پاییز برایش بدیُمن و یاد آور تمام تلخی هاست 
و از اینکه هر سال باید برای زنده ماندن و گذر از سرمای فلج کننده 

آن به گرمای محبت جمع های دوستانه پناه ببرد.
آن دوست دوقطبی-بای پوالر- است و نوشتن ابزار نجاتش شده 
است. می گوید: »حال »ویرجینیا وولف« را خوب می فهمم، وقتی 
فراز و فرودهای روانی  اش را توضیح می دهد.« نوشته  هایش مرا یاد 
بحث های کالس »اصول تفکر« انداخت. مربی اصرار داشت افکارتان 
را کنترل و مدیریت کنید. مغزتان نباید چاله میدان باشد که هر کسی 
و هر چیزی از هرجایی سرش را پایین بیندازد و به ذهن و فکرتان 
وارد شود و آنجا بچرخد، داد و بیداد راه بیندازد و حتی قمه کشی کند؛ 

مسلما کسی که بیش از همه لت و پار خواهد شد، خودتان هستید.
در جواب ما که می گفتیم: »مگر می شود فکر نکرد؟« می گفت: »شما 
فکر نمی کنید، تفکر یک رفتار هدفمند است و آغاز و پایان دارد. خط 
محوری دارد. هر چیزی در سرتان می چرخد، اسمش فکر نیست.« 
پرسیدم: »تحلیل چطور؟« گفت: »توجیه نکن؛ مشکل تو دقیقا همین 
است؛ تحلیل نکن، آنالیز نکن.« گفتم: »پس چطور بنویسم؟« جواب داد: 
»مطمئنی از همه تحلیل ها و افکار پراکنده ات، نوشته ای تولید می شود؟«
جوابم منفی بود ولی وقتی پس از آن بحث به نوشته های قدیمی ام سر 
زدم، به نتیجه ترسناک و نگران کننده ای رسیدم؛ بهترین شان را روزها 
و شب هایی نوشته ام که حالم خیلی بد و شاید خیلی خیلی بد بوده 
است. خوب یادم بود هر کدام را چه زمانی، کجا و بعد از چه اتفاقی 
نوشته ام. حتی یادآوری آن روز و شب های افسردگی حالم را بد می کند 
و اگر بگویند می توانی در آن شرایط بزرگ ترین شاهکار ادبی را خلق 
کنی و به آرزوی نویسنده شدن برسی، حاضر نیستم به آن برگردم. با 
این همه خواندن کتاب »درمان شوپنهاور« بخشی از عقیده مرا درباره 

ارتباط افسردگی و هنر تقویت کرد...

از افکار پراکنده نوشتن
من و افسردگی

 رویا کمالی
 

آنچه گذشت: من معلم مدرسه ابتدایی هستم. سال گذشته شاگردی داشتم 
که همه درباره اش به من هشدار می دادند؛ پسر 8 ساله ای که آرام و قرار 
نداشت و با توجه به مواردی که از حالت های او می دیدم، فکر می کردم 
بیش فعال است و اختالل او ناشناخته است. به همین دلیل از پدرش 

خواستم که به مدرسه بیاید اما او پسر ر ا به باد کتک گرفت.

از پدر که تا حدود زیادی ناامید شده بود و خودم مانده بودم به عنوان یک معلم 
که حداقل در این ساعت های کالس با این دانش آموز بیش فعال و فوق العاده 
مهربان درست رفتار کنم و خودم را کنترل کنم تا از کوره درنروم و باتالش 
او را به بچه ها نزدیک تر کنم زیرا با بازیگوشی ها و گاهی اذیت هایش آنها را 
ناراحت می کرد و کار حتی به کتک کاری در زنگ تفریح هم می رسید. این گونه 
شد که برای قدم اول او را مبصر کالس کردم. دهان خودش و بیشتر بچه ها از 
تعجب باز مانده بود. یکی از بچه ها گفت: »خانم اینکه شاگرد زرنگ نیست.« 
یکی دیگر بلند شد و گفت: »تازه همه را اذیت می کند.« یکی از بچه ها دستش 
را نشان داد و گفت: »ببینید با مدادش روی دست من کوبید.«  پسر نگران شده 
بود. سر جایش ایستاده بود و تکان تکان می خورد. کالس را ساکت کردم و 
گفتم: »نوبتی است. زیاد ناراحت نباشید، اما اول با امیر شروع می کنیم و بعد 
به شما می رسیم.« بعد هم از امیر خواستم بیاید پای تخته و آن را پاک کند و 
کلمه های جدید را روی آن بنویسد. وقتی هم که می رود بنشیند، به مسوول 
کتابخانه بگوید کتاب هایی که با هم حرفشان را زده ایم، تحویل او بدهد. 
زمانی هم که آمد، از او خواستم کتاب ها را پخش کند. حتما اکنون که این 
متن را می خوانید، می پرسید: »این همه کار از بچه خواسته اید؟!« حق دارید، 
اما درست نیست. یکی از مشکالت بچه های بیش فعال انرژی زیادی است 
که دارند و نمی دانند با آن چه کنند. فعالیت برای آنها خوب است و به تخلیه 
انرژی شان کمک می کند. امیر بلکه از همان روز اول مه از همان دقیقه های 
اول عوض شد. سر جایش نشست و فقط وقتی حواسش پرت می شد، از 
جایش بلند می شد و قبل از اینکه من به او چیزی بگویم، دوباره سرجایش 
می نشست او دیگر بچه ها را کمتر اذیت می کرد و این موضوع خودش نشانه 

خوبی بود از اینکه این بچه کامال آمادگی تغییر را دارد.
ادامه دارد...

من و بیش فعالی

امیر مبصر کالس می شود

شماره پانصدونود و دو  شنبه هفده مهر نودوپنج

 سیامک 
 رحمانی

سردبیر هفته نامه 
زندگی مثبت

چرا احساس درد نمی کنیم؟

 احسان سلیمانی

آنچه گذشت: سال ۱۳8۳ متوجه سرطان حنجره پدرم شدیم و 
با انجام عمل جراحی، حنجره او برداشته شد. تمام مراقبت ها و 
مشکالت را مادرم حل و فصل می کرد و ما به خاطر زحماتی 
که مادر برای پدر و مادر کشیده بود و بسیار خسته بود، تصمیم 
به مسافرت گرفتیم تا روحیه او عوض شود امادر راه تصادف 

کردند و ...

یکی از مسائلی که برای ما تعجب آور بود، غش کردن مادرم بود. روز 
پنجم بود که تصمیم گرفتیم با اجازه پزشک برای خوردن غذا او را با 
احتیاط بلند کنیم، اما ناگهان حس کردیم رنگ صورت و مردمک چشم 
مادرم تغییر کرد. من بالفاصله او را دراز کردم، پاهایش را بلند کردم. 
حالش کمی بهتر شد. به او آب قند دادیم، پس از چند لحظه به حالت 
طبیعی برگشت. )بعد با مطالعه و تحقیق در مورد آن متوجه شدم که 
به علت سریع بلند کردنش از حالت درازکش به حالت نشسته دچار 
افت فشارخون می شود و راهش این است که ایشان آهسته و اول به 
صورت ۴۵ درجه و بعد ۷۵ درجه و سپس ۹۰ درجه بنشیند تا سیستم 
خونرسانی بدن خود را با وضعیت جدید هماهنگ کند و مشکل افت 
فشارخون پیش نیاید.  2 ماه اول مراقبت از مادر گذشته بود و ما در 
قدم اول نگذاشتیم امور خانه بعد از ضایعه نخاعی شدن مادرم به هم 
بریزد. صبح، ظهر و عصر از روی برنامه او را ورزش می دادیم. صبحانه، 
ناهار، عصرانه و شام را خاله های مهربانش آماده می کردند و بستگان 
و همکاران مادرم هم فقط عصر به مالقات و دیدار او می آمدند زیرا 
صبح ها را به دلیل انجام کارهای شخصی مالقات ممنوع اعالم کرده 
بودیم که تاکنون همین شیوه باقی مانده است.  جالب این بود که پس 
از گذشت 2 ماه مادرم احساس ناراحتی و غم و غصه نداشت و عالقه ای 
هم به خیلی از چیزها مثل موسیقی، تلویزیون و... نشان نمی داد و در 
بی تفاوتی سیر می کرد. دکتر می گفت سعی کنید با او حرف بزنید تا 
زبانش باز شود. حتی پیشنهاد کرد کاری انجام بدهیم تا سعی کند داد 

بزند و صدایش باز شود. 
منبع: مرکز ضایعات نخاعی
ادامه دارد...

مادرم در بی تفاوتی سیر می کرد
من و معلولیت

 مریم امیدی 

حس سرماخوردگی داشتم. فکرکردم بهتر است به 
درمانگاه نزدیک خانه مان بروم. در حالی که حدود 
2۰۰متر مانده بود به درمانگاه برسم، ازدحام زیادی را 
جلوی رویم احساس کردم. این فاصله مسیری نبود 
که همیشه ترافیک باشد و به این نتیجه رسیدم که حتما 

تصادفی شده. این  مواقع معموال ترافیک پیش می آید، 
اما جلوتر که رفتم، چهره های پریشان، ماشین پلیس 
و در نهایت صدای آمبوالنس باعث شد مطمئن شوم 
ماجرا چیز دیگری است. حاال به هر زحمتی بود، ماشینم 
را پارک کرده بودم و چند قدمی با درمانگاه فاصله 
داشتم. ازدحام جمعیت آشفته ام کرده بود و آشفته تر 
شدم وقتی که دیدم راه پله های درمانگاه پر از جای 
قطره های خون است. به درمانگاه که رسیدم، چهره هایی 
مغشوش و درهم دیدم، با خود گفت: »چرا؟« اتاقی 

که درش نیمه باز بود، پر از خون بود و مرد سرایدار 
با سختی مشغول پاک کردن لکه های خون. با صدای 
خانم منشی به خودم آمدم: »چه کمکی از من برمیاد؟« 
گفتم: »یک وقت ویزیت می خواستم.« به سمت اتاق 
آقای دکتر راهنمایی شدم. دکتر گفت: »بله بفرمایید؟«  
طاقت نیاوردم و پرسیدم: »آقای دکتر! ببخشید اینجا چه 
اتفاقی افتاده؟ « دکتر گفت: »طفلکی خیلی ازش خون 
رفته بود.« گفتم: »کی؟« ادامه داد: »امیدوارم به بیمارستان 
برسه. اینجا که نشد براش کاری بکنم.یکی از همین 

دعواهای لعنتی؛ با چاقو زده بودن به شاهرگش. خیلی 
ازش خون رفته بود...« بقیه صدای آقای دکتر را نامفهوم 
می شنیدم و انگار تب کمی که داشتم، حاال شدت پیدا 
کرده بود. از در درمانگاه که بیرون آمدم تا مسافتی 
که به ماشین برسم، لکه های خون بود که خودنمایی 
می کرد. با خودم فکر کردم چقدر از روابط کالمی دور 
افتاده ایم و برای به دست آوردن همه خواسته هایمان به 
زور متوسل می شویم و گاهی در این راه جانمان را هم 

از دست می دهیم. انگار همین طور عقب می رویم.

سالمتشهر

مرز خشونت
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بیماری پروانه ای )EB( چیست؟

به تازگی با حضور برخی از عزیزان مبتال به بیماری 
EB یا اپیدرمولیز بلوزا که در ایران به بیماری پروانه ای 
مشهور است، بسیاری از همراهان »سالمت« در 
سوال هایی  بیماری  این  کم وکیف  خصوص 
پرسیده اند که در این یادداشت سعی می کنم به 
آنها پاسخ دهم. EB یک بیماری نادر و ژنتیکی 
پوست است که معموال در کودکان حاصل از ازدواج 
فامیلی مشاهده می شود. در این بیماری، کودک با 
یک نقص ژنتیکی در سطح پوست متولد می شود 
که به موجب آن بین الیه ها و سلول های مختلفش 
اتصال  کافی وجود ندارد. این بیماری را می توان به 
آجرهایی تشبیه کرد که بدون سیمان روی هم چیده 
شده اند و هر لحظه احتمال ریختنشان وجود دارد. 
پوست آنها بسیار شکننده است و به راحتی دچار 
تاول و زخم های سطحی می شود. این بیماری انواع 
مختلفی دارد؛ گاهی در الیه های عمقی، گرفتاری 
وجود دارد. گاهی نیز محدود به اپیدرم است. هرچه 
درگیری عمقی تر باشد، بیماری با شدت بیشتری 
ظاهر می شود و طول عمر بیماران کوتاه تر خواهد  
شد. علت مرگ معموال بروز زخم های وسیعی است 
که دچار عفونت می شوند. وجود تاول های متعدد 
و از دست دادن آب بدن، باعث عفونت و درنتیجه 
فوت بیمار می شود. طول عمر بیمارانی که زخم  و 
تاول های سطحی دارند ممکن است طبیعی باشد، 
اما  این افراد نیز تا آخر عمر باید مراقب باشند که 

پوستشان دچار ضربه، ساییدگی و... نشود. 
هزینه درمانی این بیماران زیاد است زیرا باید مرتب از 
داروهای مالیدنی و موضعی استفاده کنند. آنها البسه، 
پوشاک و کفش های خاصی نیاز دارند. در مواقعی 
که بیماری شدید است، دخالت های جراحی الزم 
است. پانسمان بیماران نیز هزینه زیادی بر دوش 

خانواده ها می گذارد. 
افرادی که ازدواج فامیلی دارند، باید قبل از ازدواج 
مشاوره ژنتیک شوند. اگرچه این بیماری غالبا در 
ازدواج های فامیلی دیده می شود ولی همیشه هم 
این طور نیست و اگر کودکی حاصل از ازدواج 
غیرفامیلی دچار این بیماری شده، حتما والدین باید 
در بارداری های بعدی مشاوره ژنتیک انجام دهند.

 دکتر مسعود داوودی
متخصص بیماری های پوست
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پزشکی بقیه  ا...)عج(

کارتان فکری است؟ 
ورزش کنید!
)30(

صرع، سوختگی 
و باقی قضايا
)27(

29 کیلوگرم کاهش 
وزن در 14 ماه
)28(

بفرمايید
 قیمه نجفی!
)29(

چهـره و زیبـایی

ميزگـرد زیبـایی

ميزگـرد تغـذیـه

دستـور آشپـزی

تنـاسـب انـدام

ز یـبـــــا یــی

صـفـحـه آخــر
سال دوازدهم  شماره 592  شنبه 17 مهر 1395

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه

سوختم. فریاد زن در خانه ، خیابان، شهر، کشور و تمام دنیا می پیچد. 
سوختم. زن می سوزد و فریاد می زند و هیچ سرمایی در هیچ 
کجای دنیا آتش اسید را خاموش نمی کند، تا اطرافیان 
بفهمند آن مایع سردی که روی صورتش ریخته از 
هر آب داغی سوزاننده تر است، اسید می سوزاند و 
فرومی رود. از پوستش می گذرد، بافت های زیرین 
را سوراخ می  کند و به رگ و پی و استخوانش 
می رسد. حتی نوشتن اش هم سخت 
است، دیدن عکس ها هم سخت است، 
شنیدن اش سخت است... )صفحه 26(

رشما قریشی مانکن هندی االصلی که قربانی 
اسید پاشی شده، از زندگی دوباره اش می گوید

بازگشت به 
زندگی پس از 
اسیدپاشی

سوختم. فریاد زن در خانه ، خیابان، شهر، کشور و تمام دنیا می پیچد. 
سوختم. زن می سوزد و فریاد می زند و هیچ سرمایی در هیچ 
کجای دنیا آتش اسید را خاموش نمی کند، تا اطرافیان 
بفهمند آن مایع سردی که روی صورتش ریخته از 
هر آب داغی سوزاننده تر است، اسید می سوزاند و 
فرومی رود. از پوستش می گذرد، بافت های زیرین 
را سوراخ می  کند و به رگ و پی و استخوانش 
می رسد. حتی نوشتن اش هم سخت 
است، دیدن عکس ها هم سخت است، 
شنیدن اش سخت است... )صفحه 26(

رشما قریشی مانکن هندی االصلی که قربانی 
اسید پاشی شده، از زندگی دوباره اش می گوید

بازگشت به 
زندگی پس از 
اسیدپاشی



سوختم. فریاد زن در خانه ، 
خیابان، شهر، کشور و تمام 
دنیا می پیچد. سوختم. زن 
می سوزد و فریاد می زند و 
هیچ سرمایی در هیچ کجای دنیا آتش اسید 
را خاموش نمی کند، تا اطرافیان بفهمند آن 
مایع سردی که روی صورتش ریخته از هر 
آب داغی سوزاننده تر است، اسید می سوزاند 
و فرومی رود. از پوستش می گذرد، بافت های 
زیرین را سوراخ می  کند و به رگ و پی و 
هم  نوشتن اش  حتی  می رسد.  استخوانش 
سخت است، دیدن عکس ها هم سخت است، 
شنیدن اش سخت است. باورم نمی شود که 
انسانی بتواند آنقدر بی رحم و دیوخو باشد 
که چنین بالیی سر انسان دیگری خصوصا 
از نزدیکان اش بیاورد. در حیرتم از دیدن آن 
زنان و کودکان و مردانی که چنان درد بزرگی 
را تحمل کرده اند و هرگز نخواهند توانست 
بار دیگر خود قبلی شان را بیابند، ولی آنها 
می توانند دوباره لبخند بزنند. من ضعیفم، خیلی 
ضعیف ولی در این دنیا آدم های توانمند و 
پرقدرتی هستند که نگاهشان به زندگی و دنیا 
جور دیگری است. آنها آنقدر قوی هستند 
که اسید نتواند روحشان را بسوزاند و اصل 
زندگی را از آنها بگیرد. دیگرانی آنقدر قوی 
هستند، آنقدر نگاهشان به انسان و زندگی 
متفاوت است که زندگی خود را وقف کمک 
به آسیب دیدگان اسیدپاشی کنند. هفته گذشته 
نام و عکس دختری در راس اخبار جهان قرار 
گرفت و در همه جای دنیا چرخید و دیده شد. 
آن دختر نه ملکه زیبایی است، نه بازیگر و 
هنرمند و نه قهرمان تنیس. رشما قریشی تا همین 
2 سال پیش یک زندگی معمولی در یکی از 
شهرهای هند داشت ولی شوهرخواهرش این 
سهم را هم از او گرفت و دخترک با صورتی 
که نیمی از آن با اسید سوخت و تغییر شکل 
داد، از تمام آینده چشم پوشید. همان موقع 
که رشما در جستجوی راهی برای خودکشی 
بود، »ریا شارما« سر راهش قرار گرفت تا امید 
به زندگی را دوباره در او زنده کند. تنها 2 
سال بعد از آن فریادهای جانسوز »سوختم« 
که در ایستگاه قطار پیچید، رشما چنان تغییر 
کرد که بگوید حس خوبی دارم، قلبتان را زیبا 

کنید، من هنوز زیبا هستم.

ما را در حاشیه نبینید
دختر نوجوان پیش از ورود به سالن مد نیویورک 
عصبی بود، اما وقتی باالخره با پیام شجاعت و 
توانمندی خود قدم پیش گذاشت و روی استیج 
راه رفت، تمام توجه ها را به خودش اختصاص 
داد. وقتی »رشما قریشی« با لباس بلند سفید 
منجوق دوزی شده و تاج کوچک سفیدی روی 
موهایش، برای معرفی مجموعه کارهای یک طراح 
هندی، وارد سالن شد، صدای بلند دست زدن و 

تشویق حاضران به او خوشامد گفت.
»می خواهم به دنیا بگویم: ما را زیر نوری ضعیف 
و در حاشیه نبینید؛ ببینید که ما می توانیم از سایه 
بیرون بیاییم و زندگی کنیم. مردم عادت کرده اند 
به افرادی که با اسید سوخته اند، از دور نگاه کنند 
ولی من نمی خواهم ما را این طور ببینند.« این 
جمله ها را دختر ۱۹ ساله ای به خبرنگار رویترز 
گفته است که 2 سال پیش اسید نیمی از صورتش 
را سوزاند و از بین برد. روزی که شوهرخواهر 
و 2 مرد غریبه روی او اسید ریختند، »رشما« 
۱۷ ساله بود. دختر نوجوان آن روز در مسیر 
رسیدن به محل امتحانش بود که این حمله درد 
و رنج را به جانش ریخت و مسیر زندگی اش 
را تغییر داد. صورت و بدنش سوخت و یکی 
از چشمانش را کامال از دست داد. »حتی در 
دورترین رویاهایم فکر نمی کردم چنین اتفاقی 
بیفتد، به محلی شبیه اینجا بیایم و روی یک 
استیج بزرگ راه بروم.« رشما در اولین مصاحبه 
خود خارج از هندوستان گفت او امیدوار است 
بتواند حرکت و جنبشی را پیش ببرد که فروش 
اسید را در هند محدود کند. حضور نوجوان 
هندی زیر نور پروژوکتورهای سالن نمایش مد، 
اولین اقدام و حرکت او در جهت رسیدن به 
هدفش نبود. رشما پیش از اینکه تصمیم بگیرد 
درباره قربانیان اسیدپاشی حرف بزند، در سالی پر 
از رنج و درد ناشی از عوارض و عواقب جسمی 
و روحی این حمله را پشت سر گذاشت. سپس 
به ان جی اوی »عشق بیافرین، نه زخم« پیوست 
تا آنها را در کمپین آنالین شان همراهی کند. 
کمپینی که می خواهد فروش اسید را در هند 
متوقف کند. سال 2۰۱۵ رشما با کمک دوستانش 
در این کمپین، ویدیوی تاثیرگذاری ساخت که 

سرخط خبرها شد.
ویدیو به تماشاگر نشان می دهد که یک چهره 
چطور آرایش و زیبا می شود ولی در پایان، تصویر 
چرخش کاملی دارد و صورت رشما را نشان 

می دهد که با اسید سوخته و به شدت آسیب دیده 
و تغییر کرده است. 2 دقیقه طول می کشد تا بتوانید 
پوست صورت را با مواد آرایشی مثل کرم یا 
پنکیک بپوشانید و رنگ آن  را عوض کنید ولی 
فقط ۳ ثانیه طول می کشد تا یک زخم را برای 
ابد روی آن ایجاد کنید. او به تماشاگران این 
ویدیو می گوید: »تعداد زیاد مکان هایی که اسید 
می فروشند به اندازه فروشگاه هایی است که 
لوازم بهداشتی و آرایشی می فروشند و شاید 
به همین دلیل است که هر روز یک دختر به 
قربانی اسیدپاشی تبدیل می شود«. در این کلیپ 
کوتاه مخاطب متوجه می شود که در هند اسید 
به راحتی لوازم آرایش در دسترس است و خرید 
و فروش می شود. پوستر و ویدیوی کمپین در 
جشنواره کن 2۰۱۶ جایزه گرفت. با اینکه دادگاه 
عالی هندوستان سال 2۰۱۳ اعالم کرد دسترسی 
به اسید، آسان و زیاد است ولی همچنان ساالنه 
صدها حمله اتفاق می افتد. دقیقا همان روزی 
که رشما روی استیج رفت، این دادگاه مردی را 
به مرگ محکوم کرد. مجرم به دختر 2۳ ساله 
همسایه حمله کرده و روی او اسید ریخته بود. 

حمله ای که در پایان به مرگ دختر منجر شد.

قلبتان را زیبا کنید
رشما کوچک ترین دختر خانواده ای است که 
پدرش با رانندگی تاکسی هزینه های زندگی  آنها 
را می پردازد. حادثه در ایستگاه قطار و در ۳۶ 
کیلومتری محل زندگی اش رخ داد. شوهرخواهر 
رشما او را با خواهر بزرگ تر- همسر خودش- 
اشتباه گرفت زیرا هر 2 برقعه پوشیده بودند و 

صورتشان دیده نمی شد.
دختر پس از دیدن صورتش افسرده شد و رابطه اش 
را با دنیا قطع کرد و در فکر راهی برای خودکشی 
بود که مالقاتی با »ریا شارما« – بنیانگذار سازمان  
مردم نهاد »عشق بیافرین، نه زخم« زندگی اش 
را تغییر داد. »ریا« با صحبت هایش رشما را از 
افسردگی نجات داد و کمک کرد تا هزینه های 
درمانی او فراهم شود. رابطه عاطفی محکمی که بین 
آنها ایجاد شد، کمک کرد تا رشما دوباره شجاعت 
خود را بازیابد و بتواند برای عدالت و زندگی 
بجنگد و پس از آن بود که او دیگر صورتش را 
در انظار عمومی نپوشاند. تا آنجا که هرچند نیمی 
از صورتش را از دست داده، دوست دارد سلفی 
بگیرد.  رشما قریشی که توانسته خودش را بیابد 
و دوباره به زندگی برگردد، نمی خواهد قربانی 
باشد؛ او در یکی از مصاحبه هایش گفته: »مگر 
نه اینکه من از آن حمله نجات پیدا کردم؟ پس 

چطور ممکن است هنوز یک قربانی باشم؟« او 
حاال و بعد از آن سوختگی شدید که صورتش را 
تغییر داد، بیشتر از همیشه احساس زیبایی می کند 
زیرا درک و نظرش درباره زیبایی تغییر کرده و 
این همان پیامی است که می خواهد با تمام دنیا 
به اشتراک بگذارد؛ »قلبتان را زیبا کنید،  زیبایی 
فقط آن چیزی نیست که با چشمانتان می بینید.«

عشق بیافرین، نه زخم!
وقتی وارد سایت می شوید، تصاویر زنانی را 
می بینید که بخش های سوخته صورت و دستا نشان 
را پنهان نکرده اند. باقیمانده یک چشم که دیگر 
مژه ای ندارد، آرایش شده است یا روی موهایی 
که صورت سوخته شان را در میان گرفته، تاجی از 
گل گذاشته اند و به سمت دوربین لبخند می زنند. 
»عشق بیافرین، نه زخم« نام یک سازمان غیردولتی 
است که تالش می کند قربانیان اسیدپاشی شانس 
دوباره ای داشته باشند، نیروی روانی خود را بازیابی 
کنند و با توانمندسازی به زندگی برگردند. این 
سازمان با ایده اولیه یک وب سایت تشکیل شد؛ 
سایتی که قرار بود محلی برای ثبت نام و حضور 
قربانیان اسیدپاشی باشد تا آنها هر هفته در یک 
پست وبالگی یا ویدیویی، از خودشان بگویند و 

استعدادها و توانمندی هایشان 
را معرفی کنند.

مدتی  از  پس 
ام ان ال اس 

متوجه شد که آسیب دیدگان اسیدپاشی به یک 
نیروی حمایتگر و هدایت کننده نیاز دارند تا اعتماد 
به نفسشان را به دست آورند و بتوانند در مسیر 
زندگی پیش بروند. افرادی که در این سازمان 
جمع شده اند می خواهند نشان دهند هر قربانی 
نجات یافته از اسیدپاشی یک استعداد منحصر 
به فرد است و به همین دلیل هر کدام از آنها 
یک صفحه و فضای مختص به خود دارد. تمام 
افراد عضو این نهاد به صورت داوطلبانه و بدون 

دریافت مالی فعالیت می کنند.

تغییر باورهای اسیدی
»ریا شارما«، بنیانگذار »عشق بیافرین، نه زخم«، 
سال 2۰۱۴ از کالج هنری لیدز فارغ التحصیل 
شد. ایده شکل گیری این مجموعه ابتدا یکی از 
پروژه های دانشگاهی او بود که به تدریج پیشرفت 
کرد و نهاد فعلی از آن بیرون آمد.  ریا در دهلی به 
دنیا آمده و با بنیان گذاشتن ام ان ال اس زندگی اش 
را وقف کمک به آسیب دیدگان اسیدپاشی کرده 
ابتدایی دوره  او که هنوز در سال های  است. 
جوانی است، این امید را دارد که تالش هایش 
در سال های آینده به نتیجه برسد و تغییر مهمی 
ایجاد کند. ریا با رسانه های آنالین و شبکه های 
اجتماعی همکاری می کند و مقاله و 
گزارش می نویسد تا صدایش 
را به گوش همه برساند 
و راه حلی برای این 

معضل بزرگ اجتماعی پیدا کند. هدف افرادی 
که با شعار »عشق بیافرین، نه زخم« دورهم جمع 
شده اند این است که کنار حمایت از آسیب دیدگان، 
به آنها آگاهی و انرژی بدهند تا شأن و جایگاه 

اجتماعی خود را بازیابند.
است  این  سازمان  تالش های  از  دیگر  یکی 
که اسیدپاشی و دیگر رفتارهای خشونت آمیز 
جنسیتی– که هدف بیشتر آنها زنان هستند – را 
متوقف کند و در این مسیر با دولت، رسانه  ها و 
سازمان های غیردولتی دیگر همکاری می کند. آنها 
می خواهند اعتقادات سنتی و رفتارهای فرهنگی 
و اجتماعی اشتباهی را که پایه و اساس چنین 

رفتارهای خشونت آمیزی هستند، تغییر دهند.

فروش اسید را متوقف کنید
سازمان  مردم نهاد »عشق بیافرین، نه زخم« پس 
از انتشار ویدیوی اثرگذارش تالش مستمری 
برای توقف فروش اسید در هندوستان آغاز 
کرده است. آنها تاکنون نزدیک نیم میلیون امضا 
جمع کرده اند و در سایتشان نوشته اند: »نوع دردی 
که به دلیل ریختن اسید روی بدن حس می شود، 
غیرقابل تصور و توضیح است. قربانی با صدمات 
روانی و جسمی زیادی روبرو می شود؛ پوست تن 
و صورتش از بین می رود، بینایی و شنوایی اش را 
از دست می دهد یا کم می شود، بافت استخوانی و 
غضروفی اش آسیب می بیند، عفونت های کشنده 
را تحمل می کند، حس المسه و بعضی حس های 
دیگرش را از دست می دهد، دچار نقص یا قطع 
عضو می شود، باید پیوند پوست داشته باشد و... 
و او مجبور است با تمام این دردها و نقص ها 
و با صورتی که هرگز مثل قبل نمی شود تا آخر 
عمر زندگی کند. باید متحد شویم و یک بار 
برای همیشه این درد بی پایان را متوقف کنیم. 
دولت باید بداند که فروش و دسترسی آسان 
به اسید خطر بزرگی است. خانه، مدرسه و 
بیمارستان مکان های مناسبی برای نگهداری 
اسید نیستند و روش های متفاوت و بی خطرتری 
برای ضدعفونی سازی و نظافت وجود دارد.«

باالترین آمار اسیدپاشی در بنگالدش
بین کشورهای دنیا باالترین آمار اسیدپاشی به 
بنگالدش تعلق دارد. زنان قربانیان اصلی این 
حمالت هستند و نیمی از اسیدپاشی ها به دلیل 
جواب رد به خواستگار یا تقاضای طالق اتفاق 
می افتد. با باالرفتن آمار جنایت و انتشار بیشتر 
خبرهای این رفتار غیرانسانی، سال ۱۹۹۹ »بنیاد 
بازماندگان اسیدپاشی« در بنگالدش تشکیل شد. 

هدف اصلی این بنیاد حمایت از قربانیان است. 
درد و رنج سوختگی و از دست دادن سالمت 
بخشی از مشکالت این افراد است. طرد شدن از 
جامعه آنها را منزوی می کند و نمی توانند درس 
بخوانند یا کار کنند. خانواده ها در تمام مراحل 
درمان باید هزینه های سنگینی بپردازند که خارج 
از حد توانشان است. افسردگی و ناراحتی های 
روانی هم بخش عمده ای از مشکالت قربانیان 
و خانواده های آنهاست. احتماال کمتر کسی توجه 
می کند که این افراد با از دست دادن ظاهر و صورت 
خود، حتی برای استفاده از کارت شناسایی دچار 
مشکل می شوند.  این بنیاد بنگالدشی توانست یک 
بیمارستان 2۰ تخته تاسیس و کمک های مالی و 
معنوی برای قربانیان جمع آوری کند. بنیاد هر ماه 
آمار حمالتی را که اعالم می شوند، ثبت و پیگیری 
می کند. فرهنگ سازی و حمایت از حقوق زنان 
بخش دیگری از فعالیت های »بنیاد بازماندگان 
اسیدپاشی« است و بر اساس آمار وب سایت آن، 
تعداد حمله  ها از سال 2۰۰۰ روند رو به کاهشی 
داشته است. به نظر می رسد تغییر قانون و در 
نظر گرفتن مجازات سنگین، در این کشور اثر 
بسزایی روی کاهش آمار داشته. زیرا دقیقا سال 
2۰۰۰، پس از اینکه آمار ثبت شده اسیدپاشی در 
بنگالدش به شدت باال رفت و به ۵۰۰ مورد 
برای  اعدام  در سال رسید، مجازات مرگ و 
آن تعیین شد. پس از بنگالدش، هند رده دوم 
حمالت اسیدپاشی را دارد و در کشور کوچک 
کامبوج در جنوب شرقی آسیا نیز آمار باالیی 
از اسیدپاشی ثبت شده است. هر چند دولت 
پادشاهی این کشور سعی کرده با وضع قوانین 
مانع این رفتار خشونت آمیز شود ولی جدایی 
و فاصله فرهنگی بین دولت و مردم راه نجاتی 

برای مجرمان ایجاد کرده است.
بر اساس نقشه آمار جهانی اسیدپاشی، پاکستان، 
افغانستان، بنگالدش، عراق، عربستان، ترکیه، 
مصر، اتیوپی، اوگاندا، الجزایر، نیجریه،  لیبی، کانادا، 
ایاالت متحده، آالسکا، کلمبیا، انگلستان، استرالیا 
و ایران دیگر کشورهایی هستند که حمالت در 
آنها گزارش شده است. هرچند اسیدپاشی جزو 
جرایمی است که به دلیل ثبت و اعالم نشدن 
بسیاری از حمله ها، گزارش ها و آمار آن دقیق 
نیست اما بر اساس اطالعات موجود، کشورهای 

آسیایی و خاورمیانه ای قربانیان بیشتری دارند.

زخم ها نمی توانند...
از  یکی  انگلستان  بدانید  باشد  جالب  شاید 
زیادی  موارد  آن  در  که  است  کشورهایی 
از اسیدپاشی گزارش شده است. بر اساس 
گزارش روزنامه گاردین، آمار این حمالت 
از ۵۵ مورد در سال 2۰۰۵ به ۱۰۶ مورد در 
سال 2۰۱۴ رسید و در پایان سال 2۰۱۵ تعداد 
۱۸ حمله ثبت شده است. »کتی پایپر«، یکی از 
قربانیان اسیدپاشی در انگلستان است. صورت او 
سال 2۰۰۸ در سن 2۴ سالگی پس از اینکه مورد 
تجاوز نامزد سابق و دوستانش قرار گرفت، با 
اسید سوزانده شد و 2 ماه در بخش سوختگی 
بیمارستان های چلسی و وستماینر بستری شد. 
کتی پیش از حمله، گوینده و نمایشگر تلویزیونی 
بود که زندگی کاری و اجتماعی شلوغ و پر 
شدید  آسیب  و  حمله  داشت.  سرو صدایی 
صورتش، او را از درون و بیرون ویران کرد 
و کتی هم مانند تمام قربانیان که با سوختگی 
به  شدید درگیرند، گمان می کرد زندگی اش 
پایان رسیده، ولی با کمک دوستان و خانواده اش 
شروع به جستجوی روش های حمایتی و درمانی 
قربانیان اسیدپاشی کرد و توانست از روش های 
دکتر  کند.  استفاده  متفاوتی  و  متعدد  درمانی 
پیوند پوست،  »محمدعلی جواد« چند عمل 
جراحی پالستیک و... روی دست ها، صورت 
و شانه  های کتی انجام داد تا جایی که دیگر 

»زخم هایش« معرف او نیستند.
پس از آن کتی تصمیم گرفت از سایه بیرون 
برنامه  یک  در  را  زندگی اش  داستان  و  بیاید 
تلویزیونی تعریف کند. او بنیاد خیریه ای برای 
حمایت از قربانیان اسیدپاشی تاسیس کرد که 
سایمون کاول – مجری معروف برنامه استعداد 
بریتانیایی- یکی از حامیان اصلی آن است. شعار و 
رویکرد اصلی خیریه این است؛ زخم ها نمی توانند 
فعالیت، حضور اجتماعی و حس خوبی را از 

تو بگیرند.
»صورت زیبای من که میلیون ها نفر آن  را دیده 
بودند«، نام فیلم مستندی درباره زندگی »کتی 
پایپر« است که جایزه بفتای سال 2۰۱۰ را از 

آن خود کرد.
منبع: هافینگتون پست، گاردین

رشما قریشی مانکن هندی االصلی که قربانی اسید پاشی شده، از زندگی دوباره اش می گوید

بازگشت به زندگی پس از اسیدپاشی
 صحرا 
بختیاری

بیشتر مجرمان اسیدپاشی در ایران مرد هستند
هرچند قربانیان اسیدپاشی در سراسر جهان، زنان و مردان پیر و جوان و حتی کودکان هستند ولی 
بر اساس آمار، در بیشتر موارد مجرمان مردان هستند و گناه زنان قربانی جواب رد خواستگاری، 
تقاضای طالق و سوءتفاهم همسر درمورد خیانت آنهاست. در مجموع هدف اصلی اغلب 
حمالت اسیدپاشی در بیشتر کشورها و از جمله، ایران زنان و کودکان هستند؛ انتقام و انگیزه 
شخصی دلیل اصلی حمالتی است که بارها پس از آن مشخص شده فرد بر اساس یک سوءتفاهم 
یا برداشت اشتباه دست به جنایت زده است. بین قربانیان افرادی هم هستند که به اشتباه هدف 
قرار گرفته و آسیب سختی دیده اند.  در کشور ما هم دسترسی آسان به اسید یکی از دالیل موثر 

بر باال بودن تعداد این حمالت است. از طرف دیگر، به نظر می رسد قانون هم به اندازه کافی 
بازدارنده نیست. سیدمهدی حجتی، جرم شناس، سال ۱۳۹۳ در این مورد به خبرگزاری فارس 
گفته: »اولین اسیدپاشی در کشور ما سال ۱۳۳۴ گزارش شد و آن هم اسیدپاشی روی یک قاضی 
دادگستری بود؛ به دلیل اینکه کسی را به حبس محکوم کرده بود. همین اتفاق باعث شد قانونگذار 
سال ۱۳۳۷ برای جرم اسیدپاشی قانونی وضع کند اما قانونی که آن سال تصویب شد تاکنون 
تغییر و تحولی نداشته و هنوز هم دادگاه به استناد همان قانون سال ۱۳۳۷ در قوانین مربوط به 
قصاص و دیه تصمیم می گیرد. قوانین فعلی قابلیت بازدارندگی برابر اسیدپاشی ندارند. در واقع، 
مجازات در قوانین باید به گونه ای باشد که فرد مجرم با احتساب آن مجازات دیگر سمت جرم 

نرود، در حالی که قانون فعلی این ویژگی را ندارد و شاهد آن هم وقایع سالیان گذشته است.«
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راسل پاول، هنرمند طراح 
و نقاش کالیفرنیایی که 

به دلیل خلق آثار هنری با 
اثر انگشت و روی دست 

شهرت دارد، نقاشی سیاه و 
سفیدی از چهره این دختر 
ترسیم کرد که اشک را در 
چشم مخاطب جمع می کند.

بیشتر بخوانید

»بازگشت به زندگی پس از سرطان« را در 
صفحه 23 همین شماره بخوانید.



»میزگرد زیبایی« درباره مشکل طبی و پوستی خانم فاطمه با حضور دکتر مجتبی امیری و دکتر 
مسعود داوودی متخصصان پوست و دکتر مسعود مهرپور نورولوژیست

صرع، سوختگی و باقی قضایا
فاطمه 2 فرزند دارد و به صرع 

مبتالست. او چند ماه قبل دچار 
حادثه سوختگی شدیدی شد؛ هنگام 
پختن غذا حمله صرع به او دست داد 

و روی گاز افتاد. متاسفانه پنجه دست راستش روی 
شعله آتش و گردنش نیز نزدیک شعله افتاد. از کل 

پنجه دست فقط یک انگشت باقی مانده و 
گردن نیز در اثر سوختگی به سمت راست 

متمایل و این اتفاق باعث دردهای شدید در 
این ناحیه شده است. در »میزگرد زیبایی« 

این هفته قصد داریم راهکارهایی 
برای باال بردن کیفیت زندگی و 
اصالح بدشکلی های ایجادشده 

ایشان و دیگرانی که مشکلی 
مشابه دارند، ارائه دهیم و 

مهم تر از همه پیام پیشگیرانه ای 
داشته باشیم برای افرادی که صرع 
دارند و ممکن است دچار حوادث 

این چنینی شوند.

 پرنیان 
پناهی

سوختگی و 
محدودیت حرکتی 

 دکتر مسعود داوودی
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیبقیها...)عج(

نگاه  متخصص بیماری های پوست

پوست از 3 الیه تشکیل شده است. اگر سوختگی 
خفیف یا در حد درجه 1 و 2 باشد، ضمائم پوستی حفظ 
می شود. پوست عالوه بر سلول های پوششی، ضمائم 
مختلفی مثل غدد چربی ساز، مو، عرق، رشته های حسی 
و سلول های ایمنی و... دارد. تا زمانی که این اجزا سالم 
باشند، پوستی که دچار سوختگی شده سالمت خود 
را به دست خواهد آورد و به مرور ترمیم خواهد شد. 
اگر سوختگی از سطحی فراتر رود، یعنی الیه سطحی 
و میانی پوست صدمه ببیند، عالوه بر ساختمان طبیعی 
پوست، ضمائم پوستی هم از بین می رود و پوست 
نمی تواند بازسازی شود. بنابراین از این زمان به بعد 
هر درمانی که برای پوست انجام می شود فقط برای 
حفظ ظاهر فرد است. گاهی هم مانند بیمار این هفته 
سوختگی آنقدر شدید است که عملکرد عضو را تغییر 
می دهد یا حتی مختل می کند. اگر وسعت محل کم 
باشد، می توان ناحیه سوخته را برداشت و از پوست 
اطراف برای ترمیم آن ناحیه استفاده کرد. گاهی هم 
بافت جوشگاه زیاد است و باعث ایجاد درد در بیمار 
می شود. در این مواقع به کمک تزریق یا لیزر می توان 
عملکرد عضو را بهتر کرد و درد بیمار را تسکین داد. 
شدت ضایعه براساس نوع ضایعه است و پزشک حتما 
باید بیمار را ویزیت کند. امروزه طیف درمانی متنوعی 
برای مشکالت اینچنینی وجود دارد. مرحله آخر نیز 
پیوند پوست است که معموال در مواقعی که سوختگی 

کمی گسترده است از این روش استفاده می شود.

سوختگی و 
بازسازی پوست

مهم ترین توصیه ها و هشدارهای ایمنی به 
مبتالیان به صرع

 دکتر مجتبی امیری 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیبقیها...

 دکتر مسعود مهرپور 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیایران

نگاه متخصص پوست

نگاه نورولوژیست

بعد از سوختگی های شدید در زیر پوست طناب هایی 
به نام باند فیبروتیک ایجاد می شود که باعث می شوند 
عضو حالت جمع شده و چروک پیدا کند و دچار 
کوتاهی شود. در واقع، نوعی عدم تقارن بین 2 طرف 
بدن ایجاد می شود اما در مورد این خانم که دچار کجی 
گردن شده باید باند فیبروتیک آزاد شود. معموال با 
آزاد کردن باند، محدودیت حرکتی از بین می رود. 
گاهی شرایط بافت دچار سوختگی به گونه ای است 
که پزشک مجبور است از پوست پیوندی استفاده 
کند. پوست پیوندی، معموال از پا یا پهلوی بیمار 
گرفته می شود. این کار عالوه بر زیباتر کردن محل 
باعث می شود محدودیت حرکتی تا حد زیادی از بین 
برود. البته باید به بدن کمی فرصت داد زیرا بدن انسان 
سعی می کند محل آسیب دیده را ترمیم کند. این بیمار 
نیز بهتر است 6 ماه صبر کند. ترمیم پوست معموال تا 
1سال بعد از سوختگی ادامه پیدا می کند. اگر طی این 
مدت روند بهبودی در کار نبود و تغییری در پوست و 
کشش ایجادشده در آن دیده نشد، می توان اقدامات 
مربوط به بازسازی را انجام داد ولی از بین بردن کامل 
آثار سوختگی های شدید در پوست تقریبا غیرممکن 
است. سوختگی در نواحی غیرمفصلی که حرکت 
آنچنانی ندارند به جراحی نیاز ندارد اما در مکان هایی 
که حرکت وجود دارد به تدریج باعث ضعف عضالت 
و حتی درد می شود. در این موارد حتما باید دخالت 

کرد تا محدودیت از بین برود.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد زيبايی« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه 
بخوانيد. شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.
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بروز اختالل در سیستم عصبی مرکزی باعث بیماری 
صرع می شود که در آن بخشی از فعالیت سلول های 
عصبی مختل می شود و فرد به طور ناگهانی عالئم 
غیرعادی از خود نشان می دهد. عالئم صرع مختلف 
است. ممکن است حمله تشنجی در فرد فقط به 
صورت خیره شدن به یک نقطه اتفاق بیفتد ولی 
در بیمار دیگر حرکات غیرعادی در دست ها و پاها 
دیده شود یا شیوه صحبت و گفتار بیمار تغییر کند 

ولی در بعضی مواقع بیمار به طور ناگهانی هوشیاری 
خود را از دست می دهد و در بی خبری کامل قرار 
می گیرد. این نوع صرع بسیار خطرناک است و اگر 
حمالت تشنجی در چنین افرادی کنترل نشود، 
ممکن است خطر جانی نیز برای آنها داشته باشد. 
بنابراین کنترل بیماری جزو ملزومات است. گاهي 
بیماری صرع در فردی کنترل نمی شود و با وجود 
مصرف دارو حمله های تشنجی به او دست می دهد. 

در این مواقع حتما قبل از اینکه اتفاق ناگواری برای 
بیمار بیفتد باید علت کنترل نشدن بیماری را پیدا 
کرد. وقتی بیماری صرع در فردی کنترل نمی شود 
و با وجود مصرف دارو حمله دست می دهد،  باید 
علت را مشخص کرد. گاهی داروی مناسبی برای 
بیمار تجویز نشده. گاهی هم ممکن است میزان 
داروهای مصرفی کافی نباشد. بیشتر بیماران به دلیل 
خسته شدن از مصرف مداوم دارو یا ترس از ضرر 

زیادی مصرف دارو به طور خودسر دوز دارو یا 
میزان آن را کاهش می دهند. البته در موارد معدود 
گاهی صرع مقاوم به درمان است. در این مواقع تعداد 
داروهای مصرفی بیشتر و گاهی هم نیاز به عمل 
جراحی است. بنابراین بیماران حتما باید به ساعت 
مصرف، دوز و تعداد داروها دقت کنند ولی برخی 
عوامل محیطی هم می توانند باعث تشدید تشنج 
شوند. یکی از مهم ترین آنها بی خوابی و خستگی 

است. بیماران مبتال به صرع باید به موقع و به اندازه 
کافی بخوابند. مشاغلی که به صورت کشیک شبانه 
هستند، اصال برای مبتالیان به صرع مناسب نیستند. 
این افراد باید از قرار گرفتن در معرض فلش دوربین 
خودداری کنند و به هیچ وجه در میهمانی هایی که 
در آن رقص نور وجود دارد، حاضر نشوند. حتی 
هنگام رانندگی در شب نباید به نور خیره شوند.  
این افراد به هیچ وجه نباید در محیط خطرناک 

مانند مکان های مرتفع، استخر عمیق، کنار آتش 
و... قرار گیرند و در این مواقع حتما باید یک فرد 
به عنوان کمک کنار آنها باشد. نباید این افراد در 
انجام کارهاي خانه تنها باشند. همیشه خوب است 
کسي براي یاري آنها کنارشان باشد. سقوط ناگهانی 
بیمار هنگام بروز حمله حتي احتمال ضربه به سر و 
آسیب های مغزی را باال می برد بنابراین باید موارد 

احتیاط رعایت شود.



: روند کاهش وزن خانم جوادی را چطور 
ارزیابی می کنید؟ 

مقدار کاهش وزن ایشان در مدت یادشده مناسب 
است، به شرطی که رژیم غذایی اصولی و درست 
را رعایت و از همه گروه های غذایی استفاده کرده 
باشند. با وجود اینکه به دیابت مبتال هستند، برنج، 
می تواند  مناسب(  مقدار  به  )البته  ماکارونی  و  نان 
بخش عمده ای از غذای اصلی شان را تشکیل  دهد.

: چه وزنی برای خانم جوادی مناسب 
است و ایشان برای رسیدن به وزن مطلوب باید 

چقدر وزن کم کنند؟
حداکثر وزنی که این خانم می توانند داشته باشند 
حدود 67 کیلوگرم است اما با توجه به اینکه ایشان 
مبتال به دیابت هستند، بهتر است وزنشان را به 61 

کیلوگرم برسانند. 

: ایشان انسولین تزریق می کرده اند اما به 
دلیل چاقی قندخونشان از کنترل خارج شده بوده 
است. با کاهش وزن قندخونشان کنترل و مقدار 
نیازشان به دارو نیز کمتر شده است. به نظر شما 
کاهش وزن چقدر به سالمتشان کمک کرده است؟
کاهش وزن اصولی با سرعت مناسب که باعث کاهش 
قند، کلسترول و  به کنترل  بافت چربی بدن شود 
این  دچار  فردی  اگر  و  می کند  کمک  فشارخون 
مشکالت باشد با کاهش وزن و کاهش بافت چربی 
بدن مشکالتش تا حد زیادی برطرف می شود. به این 
ترتیب قندخون ایشان هم باوجود مصرف انسولین 
کنترل نمی شده، اما با کاهش وزن و کاهش بافت 
چربی بدن، با حداقل دوز دارو کنترل شده است. 

: کاهش وزن افراد مبتال به دیابت با سایر 
افراد متفاوت است؟ آیا این افراد هنگام وزن کم 

کردن باید نکات خاصی را در نظر بگیرند؟
با  دیابت  به  مبتال  افراد  قندخون  که  زمانی  اصوال 
انسولین کنترل می شود، فکر می کنند انسولین تنها 
وسیله کنترل قندخونشان است، در حالی که عوامل 
دیگری از جمله کاهش وزن با رژیم غذایی و فعالیت 
بدنی هم در کنترل قندخون موثر است و ممکن 
اتفاقا عالمت  است دچار افت قندخون شوند که 
خوبی است و به این معنی است که قندخونشان با 
مقدار کمتر دارو کنترل شده و باید مقدار دارویشان 
را کم کنند. به نظر می رسد ایشان با روش درست 
وزن کم کرده اند و قندخونشان با مقدار کمتر دارو 

کنترل شده است. 
نکته مهم این است که پزشکان به محض مواجهه با 
افراد مبتال به دیابت به خصوص دیابت نوع2 که چاق اند 
و اضافه وزن دارند از همان مرحله اول بیماری تاکید 

کنند که افراد با مشورت متخصص تغذیه وزن کم 
کنند. هر فرد چاقی مقاومت به انسولین پیدا خواهد 
کرد و مجبور است با دوز باالی انسولین بیماری اش 
را کنترل کند، اما اگر فرد چاق مبتال به دیابت بتواند 
وزن کم کند، قندخونش با دوز کمتر دارو کنترل 
خواهد شد. چنین افرادی حتما باید به طور جدی 

برای کاهش وزن اقدام کنند. به نظر می رسد خانم 
جوادی با روش درست و به شکل اصولی وزن کم 

کرده اند و چربی و قندخونشان کنترل شده است.
: این خانم بعد از رسیدن به وزن مطلوب 

باید چطور غذا بخورند؟
این خانم و به طور کلی همه افراد باید درست و 
سالم غذا بخورند. موضوع وزن بسیار مهم است و 
وزن ایشان هم باید به محدوده طبیعی برسد اما برای 
این کار نباید هیچ عجله ای داشته باشند و سعی کنند 
به مرور زمان این کار را انجام دهند. خانم جوادی 
حتما باید فعالیت فیزیکی داشته باشند. هنگام ورزش 
و فعالیت بدنی قند بدون نیاز به انسولین می سوزد. 
همچنین برای کنترل قندخون از شرایط استرس زا 
دور شوند و زمینه بروز استرس را کم کنند زیرا 

کاهش استرس به کنترل قندخون کمک می کند.

توصیه ها و هشدارهای دکتر سعید حسینی به سوژه »میزگرد تغذیه«

بدون عجله به برنامه کاهش وزنتان ادامه دهید

نگاه متخصص تغذیه

»خواستن توانستن است. افرادی که از چاقی رنج می برند، کافی است 
اراده کنند تا برای همیشه از عوارض منفی چاقی و اضافه وزنشان خالص 
شوند. اما برای این کار باید از تجربه سایر افرادی که وزن کم کرده اند، 
استفاده کرد...« اینها توصیه های مریم جوادی، خانم 28 ساله ساکن تهران 
به افرادی است که قصد کاهش وزن دارند. این خانم که مهندس سخت افزار، خانه دار و 
مادر 2 فرزند دوقلوست و از 12 سالگی به دیابت نوع1 مبتالست و انسولین تزریق می کند، 
توانسته با اراده، تالش و پشتکار وزنش را از 105 به 76 کیلوگرم برساند. خانم جوادی 
برای اینکه دیگران از کاهش وزنش انگیزه بگیرند و برای رسیدن به وزن مطلوب تالش 

کنند، در »میزگرد تغذیه« این هفته »سالمت« شرکت کرده است.

 فرزانه 
فوالدبند

: چه شد که چاق شدید؟
من بعد از ازدواج چاق شدم و در دوران بارداری ام 
هم به دلیل اینکه دوقلو باردار بودم و استراحت 
مطلق داشتم، بیشتر چاق شدم، به طوری که بعد 

از زایمان وزنم به 117 کیلوگرم رسیده بود. 
: چاقی اذیتتان نمی کرد؟ در اثر چاقی 
دچار مشکل و بیماری خاصی نشده بودید؟
من از 12 سالگی دیابت نوع1 داشتم و انسولین 
تزریق می کردم. در اثر چاقی قندخونم از کنترل 
خارج شده و چربی خونم خیلی باال رفته بود، به 
طوری که امروز با کاهش وزن، مقدار انسولین 

مصرفی ام کمتر شده است.
وزن  گرفتید  تصمیم  که  چه شد   :

کم کنید؟
برای خرید لباس مشکل داشتم. با 2 تا بچه 
مجبور بودم زمان زیادی دنبال لباس بگردم و در 
نهایت هم لباس مورد عالقه ام را پیدا نمی کردم. 
نمی توانستم با بچه هایم بازی کنم و بدوم. همه 
اینها باعث شد به فکر کاهش وزن بیفتم. البته 
پزشکم هم می گفت با این چربی خون باال احتمال 
سکته خیلی زیاد است و برای سالمتم باید رژیم 

می گرفتم و وزن کم می کردم. 
: چطور این کار را انجام دادید؟

بعد از زایمان طی 2 سال با کم خوری 12 کیلوگرم 
وزن کم کردم و وزنم به 105 کیلوگرم رسید. 

پس از آن در شبکه های مجازی با افرادی که 
وزن کم کرده بودند، آشنا شدم و مطالبی که 
درباره کاهش وزنشان گذاشته بودند، خواندم و 
از راهنمایی هایشان استفاده کردم. باورم نمی شد 

یک فرد بتواند اینقدر وزن کم کند. 
: چقدر طول کشید به این وزن برسید؟
تقریبا در 1 سال و 2 ماه وزنم از 105 کیلوگرم 

به 76 کیلوگرم رسید.
: به وزن مناسب رسیده اید یا هنوز 

قصد کاهش وزن دارید؟
قصد دارم 10 کیلوگرم دیگر وزن کم کنم و 

بعد از آن وزنم را ثابت نگه دارم.
: برای کاهش وزن از قرص یا دارو 

هم استفاده کردید؟
من برای کاهش وزن از هیچ قرص و دارویی 
استفاده نکردم. هم به دلیل ضررهای احتمالی 
و هم به  علت تداخلی که ممکن بود با انسولین 

داشته باشد.
: ورزش و فعالیت بدنی چقدر در 
کاهش وزنتان موثر بود؟ روزی چقدر ورزش 

می کنید؟
ورزش قطعا در کاهش وزن و چربی سوزی 
پیاده روی  30دقیقه  روزی  با  من  است.  موثر 
شروع کردم و در حال حاضر روزی 2 ساعت 

پیاده روی تند می کنم.

: وقتی چاق بودید یک روزتان را 
چطور می گذراندید و حاال چطور؟

از صبح تا شب غذا نمی خوردم، فقط آب قند 
می خوردم و زیاد هم می خوابیدم اما در حال 
حاضر زندگی و غذا خوردنم نظم پیدا کرده 

و با برنامه است. 
: در یک روز چه غذاهایی می خورید؟
تا   5 ناهار  نان،  دست  کف   2 تا   1 صبحانه 
10 قاشق برنج و شام هم 1 تا 2 کف دست 
میوه،  هم  میان وعده ها  می خورم.  سنگک  نان 
کاکائوی  و  سبز  چای  سبوس دار،  بیسکویت 

تلخ می خورم. 
: چطور اشتهایتان را کنترل می کنید؟
با خوردن کاهو، خیار، گوجه فرنگی، هویج و 
بیسکویت سبوس دار. از طرفی، مسواک زدن، 
آرام غذا خوردن و جویدن کامل غذا هم خیلی 

به کنترل اشتهایم کمک می کند. 
: کاهش وزن مشکلی برایتان ایجاد 

نکرد؟ 
نه، خدا را شکر تا امروز مشکلی نداشته ام. 

: فکر می کردید به این وزن برسید؟ 
نه، هرگز فکر نمی کردم  راستش را بخواهید 

بتوانم الغر شوم.
: راز موفقیتتان چه بود؟

پشتکار در پیاده روی روزانه و رعایت رژیم غذایی.

چه  کرده اید  کم  وزن  که  حاال   :
احساسی دارید؟

با  می کنم.  سبکی  احساس  خوشحالم،  واقعا 
از  می کنم.  بازی  و  می دوم  می پرم،  بچه هایم 
و  چربی  شده ام.  راحت  کمردرد  و  زانودرد 
و  شادابم  کامال  است.  شده  کنترل  قندخونم 

مانند گذشته کسل و خواب آلود نیستم. 
: حرف، پرسش یا نکته آخر؟

به نظر من اگر انسان در زندگی هدفی دارد باید 
تالش کند تا دیر نشده به هدفش برسد. به افراد 
چاق توصیه می کنم هر چه زودتر برای کاهش 
وزن اقدام کنند. طبق آمار، مرگ و میر در افراد 
چاق بیشتر است. برای کاهش وزن می توانند 
از تجربه دیگران استفاده کنند و ببینند چطور با 
ترک عادت های نادرست غذایی و حذف مواد 
غذایی مضر می توان وزن کم کرد و چند سال 
بیشتر و سالم تر زندگی کرد. خواستن توانستن 
است و من با بیماری دیابت و 2 بچه دوقلو 
توانستم وزن کم کنم، پس دیگران هم می توانند. 
امیدوارم کاهش وزن من باعث شود دیگران 
انگیزه بگیرند، اراده کنند و برای همیشه از شر 
از همسر  پایان  چاقی شان خالص شوند. در 
مهربان، پدر بزرگوار و همچنین مادر عزیزم 
که در طول کاهش وزنم به من کمک کردند و 

به من روحیه دادند، تشکر می کنم.

خانم جوادی که وزنش را در طول 14 ماه از 105 به 76 کیلوگرم رسانده، می گوید: 

احساس سبکی می کنم؛ با بچه هایم می پرم، می دوم و بازی می کنم 

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن خانم جوادی
با حضور دکتر سعید حسینی متخصص تغذیه، 

دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی فوق تخصص غدد و 
دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی 

29 کیلوگرم 
کاهش وزن 

در 14 ماه

دیابتی ها نباید بیشتر از هفته ای 
یک کیلوگرم وزن کم کنند

توصیه های ورزشی  
به دیابتی ها

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه فوق تخصص غدد 

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

معموال بیماران مبتال به دیابت نوع1 دچار کاهش وزن می شوند. 
یکی از عالئم اولیه این بیماری تکرر ادرار و پرنوشی است و فرد 
با وجود مصرف بیشتر غذا به دلیل کمبود انسولین و دفع قند از 
طریق ادرار دچار کاهش وزن می شود. انسولین یک هورمون 
آنابولیزان است و کمبود آن باعث کاهش وزن می شود. اگر 
این بیماری مدتی تشخیص داده نشود، به سمت کتواسیدوز 
دیابتی می رود اما اگر تشخیص داده و درمان شود، وزن بیمار 
باال می رود و به وزن اولیه می رسد. گاهی بیماران حین درمان با 
افزایش مصرف مواد غذایی دچار اضافه وزن می شوند، وزنشان 
از وزن اولیه باالتر می رود و به دلیل چاقی و اضافه وزن ممکن 
است دچار درجاتی از مقاومت به انسولین شوند. تغییرات وزن 
در بیماران مبتال به دیابت می تواند علل دیگری از جمله همراهی 
بیماری سلیاک یا کم کاری تیرویید نیز داشته باشد اما به طور 
معمول انتظار می رود دیابت به صورت کاهش وزن خود را 
نشان دهد. بیماران مبتال به دیابت نوع1 تا قبل از سال 1920 
میالدی فوت می کردند اما بعد از خالص سازی و تهیه انسولین 
که اولین بار از لوزالمعده یک سگ گرفته و سپس به صورت 
صنعتی تولید شد، می توانند به زندگی ادامه دهند. رعایت رژیم 
غذایی فقط مختص بیماران مبتال به دیابت نوع2 نیست و افراد 
مبتال به دیابت نوع1 هم باید مراقب باشند که چاق نشوند. به 
طور کلی، کاهش یا افزایش وزن سریع برای بیماران مبتال به 
دیابت مناسب نیست و نباید از نیم تا 1 کیلوگرم در هفته بیشتر 
وزن کم کنند زیرا کاهش وزن سریع می تواند مشکالتی مانند 

کبدچرب و سنگ کیسه صفرا برایشان ایجاد کند. 
کاهش و افزایش متناوب وزن نیز به هیچ عنوان توصیه نمی شود 
و ممکن است صدماتی برای بدن در پی داشته باشد که عوارضش 
به مراتب از چاقی و اضافه وزن بیشتر است. اگر افراد مبتال به 
دیابت قصد کاهش وزن دارند، باید زیرنظر متخصص تغذیه رژیم 

بگیرند و امالح و ویتامین های مورد نیازشان را استفاده کنند.

ورزش باعث بهبود مصرف قند داخل سلولی و بهبود متابولیسم 
قند می شود و اثر بسیار مثبتی در بدن دارد. به افراد مبتال به 
دیابت توصیه می شود برای کنترل قندخون و کاهش مصرف 
دارویشان ورزش کنند. ورزش در افراد مبتال به دیابت نوع2 
باعث کاهش وزن و کاهش چربی های شکمی و در نتیجه بهبود 
دیابت می شود. افراد مبتال به دیابت نوع1 اغلب الغرند اما خانم 
جوادی مدتی دچار چاقی شده اند و ورزش کردن در افراد 
مبتال به دیابت باید با مالحظات خاصی انجام شود. بیشترین 
نگرانی در مورد ورزش کردن افراد مبتال به دیابت، افت 
قندخون است. این افراد حتما باید زمانی را برای ورزش 
انتخاب کنند که دچار افت ناگهانی قندخون و کاهش سطح 
هوشیاری نشوند. توصیه می شود فاصله مصرف انسولین 
بیشترین  در  قندخون  که  شود  انتخاب  طوری  ورزش  و 
مقدار و ترجیحا 2 ساعت بعد از غذا باشد. این افراد باید 
هنگام ورزش مواد قندی همراه داشته باشند تا در صورت 
مشاهده عالئم افت قندخون از آن استفاده کنند. بهترین 
ورزش های  قندخون،  کنترل  و  وزن  کنترل  برای  ورزش 
هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شناست. برای 
کمتر شدن احتمال آسیب توصیه می شود ورزش های هوازی 
به صورت متنوع انجام شود و به جای یک نوبت طوالنی 
در 2 تا 3 نوبت کوتاه و هر بار حدود 30 دقیقه طی روز 
انجام گیرد. نکته دیگر استفاده از کفش مناسب است. این 
افراد باید بهداشت پا را رعایت کنند و پس از هر بار ورزش 
پاهایشان را از نظر وجود زخم و تاول بررسی کنند. از آنجا 
که ورزش باعث کنترل قندخون و کاهش نیاز به دارو می شود، 
الزم است مدتی پس از شروع ورزش داروهای مصرفی افراد 

مبتال زیرنظر پزشک معالج به تدریج کم شود.

شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد تغذیه« باشيد. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در ميان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »ميزگرد تغذیه« 
براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیيد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

کاهش وزن اصولی با 
سرعت مناسب که باعث 
کاهش بافت چربی بدن 
شود، به کنترل قند، 
کلسترول و فشارخون 
کمک می کند
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1. متاسفانه خیلی از افرادی که نذری می دهند، گمان می کنند 
هرچه غذای آنها چرب تر یا خوش نمک تر باشد، بهتر است. این در 
حالی است که براساس آمارهای موجود، این روزها تعداد زیادی 
از ما ایرانی ها از بیماری هایی مانند فشار و چربی خون باال رنج 
می بریم. به همین دلیل توصیه اکید ما به کم کردن نمک و چربی در 
غذاهای نذری است. ساده ترین ترفند برای این کار هم این است که 
سیب زمینی یا پیاز خردشده را قبل از سرخ کردن، داخل آبکش استیل 
بزرگی بریزید و آبکش را چند دقیقه داخل آب در حال جوش قرار 
بدهید. به این ترتیب، مدت زمان سرخ شدن سیب زمینی و پیاز و 
حجم روغن مورد نیاز برای سرخ کردن آنها، به شدت کم می شود.

2. برای اینکه برنج نذری تان، نرم تر و خوش خوراک تر شود، 
حتما آن را از چند ساعت قبل در آب و نمک خیس کنید. جالب 
است بدانید افزودن برگ بو به برنج خیس  کرده، می تواند طعم 

نذری شما را جذاب تر کند. 

3. برای اینکه برنجتان شفته نشود، آن را کمی زنده تر بردارید و 
در عوض، هنگام پخت مقداری آب یا آب و روغن به آن اضافه 
کنید. به عالوه، اگر می خواهید دانه های برنج نرم تر شوند، کمی 
از آب خود برنجی که آبکش کرده اید را نگه دارید، با روغن 
مخلوط کنید، این مخلوط را گرم کنید و آن را روی برنجی که 

قرار است دم بکشد، بریزید. 

4. اگر می خواهید برنج را با کره یا روغن سرو کنید، فقط روی 
آن آب جوش بریزید و روغن را از مرحله پخت، حذف کنید. 
زمانی هم که آب یا آب و روغن را به برنج اضافه کردید و در 
قابلمه را گذاشتید، چند دقیقه شعله را زیاد کنید تا آب بخار شود 
و این بخار، داخل برنج شما بپیچد. به این ترتیب، برنج نرم و 
خوش خوراک می شود. اگر برای چند دقیقه شعله را زیاد نکنید، 
برنج بخش های پایینی قابلمه، شفته خواهد شد. به عالوه، برای 
اینکه بخار به خوبی داخل برنج بپیچد و برنجتان خوب دم 
بکشد، حتما قبل از بستن در قابلمه چند سوراخ در قسمت های 

مختلف برنج، ایجاد کنید.

 سامان گلریز
مدرس آشپزی

4 راز قیمه نجفی

نذری محبوب و متداول عراقی ها در روزهای تاسوعا و عاشورا

بفرمایید قیمه نجفی
آشپزی  دستور 
طرز  به  هفته  این 
نذری  غذای  تهیه 
کشور همسایه مان، 
عراق، اختصاص دارد. زائرانی که 
تجربه کربال رفتن در ماه محرم و 
صفر را داشته اند، حتما غذای نذری 
مخصوص این ایام که همان قیمه 
نجفی باشد را خورده اند و می دانند 
این غذا، هرچند ظاهری شبیه  که 
قیمه ما ایرانی ها ندارد، اما طعمش به 
قیمه ما نزدیک است و عطر خوشی 
دارد. قیمه نجفی برخالف قیمه ما 
ایرانی ها، کمتر شبیه خورش و بیشتر 
و  عطر  است.  شبیه گوشت کوبیده 
طعم خاص این غذا، آن را میهمان 
»دستور آشپزی« این هفته کرده تا 
اگر کسی قصد دارد محرم امسال، 
نذری متفاوتی به عزاداران بدهد، با 

طرز تهیه آن آشنا شود.

مقدار كالري اين غذا
 950 یادشده  غذایی  مواد  مجموع 
کیلوکالری دارند و در صورت تقسیم 
آن میان 4 نفر، به هر یک 237 کالری 
که  آنجایی  از  رسید.  انرژی خواهد 
این غذا با برنج خورده می شود، به 
برنج غذاخوری  قاشق   5 هر   ازای 
80 کیلوکالری دیگر نیز به عدد یادشده 

اضافه خواهد شد.

همراهان اين غذا
این غذا می تواند همراه زرشک پلو، 
سبزی خوردن و دوغ خنک سرو شود. 
اگر نگران بو گرفتن دهانتان نیستید، 
همراه کردن این غذا با پیاز خام هم 
طعم متفاوت و جذابی به آن می دهد. 
قیمه نجفی برخالف قیمه ایرانی، لیمو 
عمانی ندارد بنابراین می توانید هنگام 
سرو، کمی آب لیموی تازه هم روی 
خورش خود بچکانید تا تجربه طعم 
نزدیک تری به قیمه خودمان را داشته 
باشید. اگر می خواهید این غذا را با 
بهترین  سنگک  نان  کنید،  سرو  نان 

همراه آن از نظر طعم است.

طـرز تـهـیـه
برای آماده کردن این غذا باید از شب قبل، نخود را حداقل به مدت 24 ساعت 
با آب جوش خیس کنید و حداقل 3 بار آب آن را دور بریزید. سپس، گوشت 
و نخود را همراه 1 پیاز خام متوسط و خردشده، بپزید. هنگامی که نخود و 
گوشت در حال پختن بودند، 1 پیاز درشت را خاللی خرد و با 2 قاشق روغن 
سرخ کردنی، سرخ کنید. بعد از طالیی شدن پیازها، نمک، فلفل و زردچوبه 
را حدود 20 ثانیه در پیاز تفت دهید. حاال رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و 
2 دقیقه دیگر به تفت دادن خود ادامه دهید. حدود 5 قاشق غذاخوری آب 
به این مخلوط اضافه کنید و 3 دقیقه دیگر این مواد را با هم تفت دهید تا هم 
رنگ رب باز شود و هم آب، تبخیر! این مخلوط را از روی حرارت بردارید و 
سپس، زعفران دم کرده را داخل آن بریزید. مایه را کنار بگذارید و سراغ گوشت 
و نخودی که پخته است، بروید. گوشت و نخود را آبکش کنید و آب صاف آن 
را داخل قابلمه کنار بگذارید. گوشت و نخود را تا حدی که مایه گوشتی تان کش 
بیاید و دیگر هیچ نخود درسته ای داخل آن باقی نماند، بکوبید. این مایه گوشتی 
را به سس خود اضافه کنید و ظرف آن را روی حرارت بگذارید. کم کم آب 
گوشت را به قیمه خود اضافه کنید و آن را هم بزنید تا خورشتان در نهایت، 
کمی شل تر از گوشت کوبیده و سفت تر از قیمه شود. 2 دقیقه قبل از خاموش 
کردن حرارت، هل دم کرده و پودر دارچین را هم با سایر مواد ترکیب کنید و 

با هم زدن مداوم، اجازه دهید طعم تمام مواد با هم آمیخته شود.

 ترجمه:
ندا احمدلو

هزينه متوسط تهیه اين غذا

/1440 آماده می شود

/240 پخته می شود

15000 تومان

مصرف این غذا پیشنهاد می شود به:

شما می توانید برای کاهش نفخ این غذا و بهبود بافت آن، نخود 
خیس شده را در دستمال نخی مالش دهید تا پوست آن کنده 
شود. اگر به مغزها عالقه دارید و دوست دارید کالری این غذا 
را هم باالتر ببرید، می توانید کمی خالل بادام و پسته هم در 
مراحل نهایی پخت به این خورش اضافه کنید. اگر طعم نخود 
را نمی پسندید، می توانید این غذا را با لپه هم درست کنید. طعم 
این غذا با گوشت گوسفندی چربی دار، بسیار عالی است اما 
اگر از بوی چربی خوشتان نمی آید یا به کلسترول خون مبتال 
هستید، می توانید گوشت گوساله بدون چربی را جایگزین کنید.

پیشنهاد سرآشپز

كيلوكالري490گرم200گوشت گوسفند یا گوساله بدون استخوان

كيلوكالري240گرم200نخود

كيلوكالري10عدد1پياز متوسط

كيلوكالري25عدد1پياز بزرگ

كيلوكالري5قاشق غذاخوری3رب گوجه فرنگی

كيلوكالري180قاشق غذاخوری2روغن سرخ كردنی

كيلوكالري0قاشق غذاخوری3زعفران دمکرده 

كيلوكالري0قاشق چای خوری1نمک

كيلوكالري0قاشق غذاخوری10هل دمکرده

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/2پودر دارچين

كيلوكالري0قاشق چای خوری 1/2زردچوبه

مواد الزم )براي 4 نفر(

1( مهم ترین بحثی که سال هاست درباره غذاهای نذری مطرح می شود، 
استفاده از ظروف یکبار مصرف برای سرو و توزیع آنهاست. از آنجایی 
که بیشتر این ظرف ها، پالستیکی و حاوی ترکیبات شیمیایی هستند، 
ریختن غذاهای داغ یا چرب داخل آنها باعث انتقال ترکیبات شیمیایی از 
ظرف به غذا و به خطر افتادن امنیت غذای مصرفی می شود. از این رو، 
توصیه می شود به جای تهیه حجم فراوانی از غذای نذری و به خطر 
انداختن سالمت آن با استفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی، حجم 
کمتری از غذا را بپزید و در عوض، آنها را در ظرف های استاندارد یکبار 
مصرف که از نشاسته ذرت تهیه می شوند و کمی گران تر هستند، توزیع 
کنید. به این ترتیب، هم نذرتان را ادا کرده اید و هم سالمت افرادی که 

از نذری شما استفاده می کنند را به خطر نینداخته اید. راه ساده تر دیگر 
هم این است که از افرادی که قرار است به آنها نذری بدهید، بخواهید 
ظرف هایی مانند قابلمه از خانه با خود همراه بیاورند تا به این ترتیب، 
باز هم بتوانید دور استفاده از ظرف های پالستیکی یکبار مصرف و از 

بین رفتن ایمنی غذایی تان را خط بکشید. 
2( برای افزایش سالمت غذای نذری، توصیه می کنیم دور مصرف 
چربی های اشباع مانند دنبه را برای سرخ کردن موادی مثل سیب زمینی 
و پیاز یا طعم دادن به برنج و خورش خط بکشید. سرخ کردنی ها را 
حتما با روغن سرخ کردنی، طبخ کنید و از مصرف روغن های بیش از 

حد حرارت دیده یا سوخته بپرهیزید. 

3( محرم امسال در فصلی قرار گرفته که هنوز خیلی از شهرهای 
کشورمان، مخصوصا در ظهر تاسوعا و عاشورا، هوای گرمی دارند. به 
همین دلیل اگر فاصله سرو تا توزیع غذای نذری زیاد باشد، احتمال 
رشد آلودگی های میکروبی در غذا، فاسد شدن آن و به خطر افتادن 
سالمت مصرف کننده بیشتر خواهد شد. از این رو، توصیه می شود غذا 

تا آخرین لحظات نزدیک به توزیع، سرو نشود. 
4( بهتر است غذای نذری بیش از 48 ساعت داخل یخچال نماند. عالوه 
بر این، باید غذای نذری را در اولین فرصت ممکن از ظرف یکبار مصرف 
خارج کنید و آن را داخل ظرف های شیشه ای یا قابلمه هایی با درهای 
کامال محکم بریزید و در یخچال نگهداری کنید. هنگام گرم کردن هم 

باید تمام قسمت های غذا حدود 70 تا 80 درجه سانتی گراد حرارت 
ببینند تا آلودگی های میکروبی احتمالی موجود در آنها از بین بروند. 

5( آخرین نکته هم درباره زمان طبخ و شیوه توزیع غذای نذری 
است که به نظر می رسد در این زمینه، به فرهنگ سازی مناسبی در 
کشور نیاز داریم. توصیه ما این است که به جای طبخ حجم باالیی 
از غذای نذری در یکی-دو یا 10 روز اول محرم، برخی از افراد یک 
خانواده که نذری می دهند، طبخ غذا را به روزهای دیگری از سال 
موکول و غذا را بین نیازمندان در تمام طول سال توزیع کنند تا به 
این ترتیب، نه غذایی اسراف شود و نه نگرانی از بابت نگهداری و 

سرو این غذاها ایجاد شود.

5 توصیه برای ارتقای سالمت غذای نذری

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

Food :منبع

29دستور آشپزی شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج

داروخانهشبانهروزی

دکترادیبهاشمی
تاییداینترنتینسخههای
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تمرین اول
صاف بنشینید. بدن را در وضعیت راحت 
قرار دهید. عمل دم را از طریق بینی به 
انجام  ثانیه   4 را  بازدم  و  ثانیه   2 مدت 
دهید. تمرین را 10 مرتبه اجرا کنید. 
30 ثانیه استراحت و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

ورزش و عملکرد مغز
ورزش فواید بسیاری دارد؛ از تاثیر آن بر تقویت عملکرد قلب گرفته تا 
عضالت و پیشگیری از بروز بسیاری بیماری ها. یکی از این فواید؛ رساندن 
هوای تازه به پرده مغز است که این کار باعث شادابی، باالبردن حافظه و 
هوش، جلوگیری از افسردگی و استرس و بیدار کردن استعدادهای نهفته 
در انسان می شود. طبق نتایج تحقیقی که در دانشگاه کانادا )UBC( انجام 
گرفته، تمرینات منظم هوازی )50-30 دقیقه 3 بار در هفته( باعث افزایش 
گردش خون در ناحیه مغز می شود و همچنین تعداد هیپوکمپوس در مغز را 
که مربوط به بخش حافظه و یادگیری است، افزایش خواهد داد. به گفته دکتر 
هیدی گودمن، سرپرست بخش سالمت دانشگاه  هاروارد، ورزش به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت مغز و بهبود عملکرد آن تاثیر می گذارد. البته 
طبق اعالم کالج پزشکی ورزشی آمریکا، زمان توصیه شده برای فعالیت های 

هوازی )مانند راه رفتن، دویدن و...( بین 150-120 دقیقه در هفته است.

یادتان باشد که...
در تمام حرکات عمل تنفس را به درستی اجرا کنید. یعنی عمل دم باید از 
طریق بینی انجام گیرد. )درون بینی مژک هایی قرار دارد که مانند فیلتر عمل 
می کنند، گرد و غبار و... را می گیرند و دمای هوا را با توجه به دمای بدن 
تنظیم می کنند.( عمل بازدم از طریق دهان و در کل تنفس شکمی داشته 
بادکنک  با عمل دم  بگیرید.  بادکنک درنظر  را یک  یعنی شکمتان  باشید. 
مملو از هوا می شود و با عمل بازدم بادکنک داخل می رود و هوای داخل 

آن تخلیه می شود.

تناسب اندام 30
9توصیهغیرورزشیو7توصیهورزشیبهافرادیکهبیشترازمغزشانکارمیکشند

کارتان فکری است؟ ورزش کنید!
انسان با اجرای هرگونه فعالیت از جمله خوردن، لمس کردن، انجام کارهای مختلف و... می تواند کارایی مغزش را افزایش دهد و باعث تقویت 
آن شود و حتی برعکس. تمامی مشاغل به تفکر نیاز دارند اما برخی از آنها مانند برنامه نویسی رایانه، کارهای گرافیکی و... نیاز به فعالیت بیشتر مغز 
نسبت به سایر مشاغل دارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در صفحه »تناسب اندام« این هفته تمرین های ورزشی ای را انتخاب کنیم که عمدتا به 
متصدیان این مشاغل توصیه می شود تا با تکرار آنها، هم خستگی ناشی از فعالیت فکری این افراد کاهش پیدا کند، هم عملکرد مغزشان تقویت شود.

تمرین دوم
را  پاهایتان  کف  و  بنشینید  تصویر  مشابه 
به یکدیگر بچسبانید. نفس عمیق فراموش 
 5 کنید.  را حفظ  ثانیه وضعیت  نشود. 30 
ثانیه استراحت و 4 مرتبه دیگر نیز آن را 

تکرار کنید.

تمرین چهارم
چهار دست و پا قرار بگیرید. آرام به سمت دست ها قدم بردارید. مانند 
شکل بدن را در حالت عدد 8 فارسی قرار دهید. سر و قفسه سینه تان کامال 

پایین باشد. 20 ثانیه مکث کنید. 15 ثانیه 
استراحت و سپس 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین پنجم
به شکم دراز بکشید. پیشانی را روی زمین قرار دهید. کف 2 
دست را کنار گوش ها بگذارید. پاها را جفت کنید و با فشار 
کف دست سر و قفسه سینه را باال بیاورید و نفس عمیق 
بکشید. 20 ثانیه مکث کنید. 10 ثانیه استراحت و سپس 3 

مرتبه دیگر تمرین را تکرار کنید.

تمرین هفتم
در وضعیت خوابیده به پشت یک چرخش خلفی در لگنتان ایجاد و سعی 
کنید کمرتان را به زمین بچسبانید. تمرین را 6-2 مرتبه در روز انجام دهید 
ثانیه در این وضعیت بمانید. استراحت بین هر مرتبه  و هر مرتبه 6-10 

تمرین باید 20-15 ثانیه باشد. 

 تمرین سوم
20 سانتی متر از دیوار فاصله بگیرید و مشابه تصویر پاها 
را باال آورید و روی دیوار بگذارید. دست هایتان را نیز 
در طرفین قرار دهید. )اگر در عضالت پشت پا کشش 
نرمی را احساس نمی کنید فاصله خود را از دیوار کمتر 
کنید.( یک دقیقه وضعیت را حفظ و 15 ثانیه استراحت 

کنید. یک بار دیگر هم تمرین را انجام دهید. 

تمرین ششم
دست چپ را روی زمین بگذارید و خم شوید. پای چپ را هم 

1 متر عقب بگذارید. دست چپتان را کنار پایتان قرار دهید و 
وزن بدنتان را روی پای جلوتر بیندازید. بدن را در 

جای خود ثابت نگه دارید. لگنتان را جمع کنید 
و آرام نفس بکشید و سپس دست راست 
بکشید.  باال  به سمت  مستقیم  را  خود 
سرتان را بچرخانید و به سمت دست 
کشیده تان نگاه کنید و گردنتان را هم 
بکشید. هرچه این حرکت بهتر انجام 
شود، مثلث بین پاها و بازوها بزرگ تر 
می شود. 20 ثانیه مکث کنید. 10 ثانیه 
استراحت و سپس 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

1. ترک سیگار: به گفته محققان انگلیسی، پس از قطع سیگار 
کشیدن 17 درصد اکسیژن رسانی به مغز افزایش می یابد.

2. تغذیه سالم: محققان به افرادی که دنبال افزایش عملکرد 
را  منابع غذایی فالونوییدها  توصیه می کنند،  مغزشان هستند 
داده  نشان  تحقیقات  زیرا  دهند  غذایی خود جای  برنامه  در 
فالونوییدها باعث بهبود گردش خون در مغز و افزایش عملکرد 
این ارگان می شوند. انگور قرمز، سیب، انواع توت ها، چای سبز 
و شکالت از منابع بسیار خوب فالونوییدها هستند. به عالوه، 

محققان تاکید می کنند مصرف بیش از حد کربوهیدرات باعث 
افزایش سطح قند و چربی در بدن می شود که خود عواقب 
منفی برای سالمت دارد پس باید مقدار مصرفی شان متعادل 
باشد. چغندر هم به دلیل اینکه منبع غنی از نیترات است که به 
گشاد شدن عروق خونی کمک می کند و خونرسانی به مغز را 
افزایش می دهد، به این افراد توصیه می شود. یادتان باشد، نیترات 
در کرفس، کلم و سایر سبزیجات سبزرنگ نیز یافت می شود.
3. انجام بازی های فکری: امروزه بازی های فکری بسیاری 

برای گوشی های همراه طراحی شده است. جالب است بدانید 
همسر اوباما، رئیس جمهور آمریکا پس از 4 ماه استفاده از این 
بازی ها گفت که عملکرد مغز او بسیار تغییر کرده و قدرت 

تصمیم گیری او نیز بهبود یافته است.
4. انجام تمرینات نیوروبیک: این تمرینات با هدف تحریک و 
رشد مغزی طراحی شده اند. چند نمونه از این تمرینات عبارتند 
از استشمام مواد غذایی با بستن چشم، گوش دادن به موسیقی 
و صحبت کردن با شخص دیگر و حل کردن مسائل ریاضی 

به صورت ذهنی حین اجرای فعالیت ورزشی
5. تصویرسازی حروف در ذهن: برای مثال، کلمه هایی که 
در  را  است  با »ب«  با »خ« و حرف آخرشان  اولشان  حرف 

ذهن تان فهرست کنید مثل خواب، خوب و...
6. یادگیری زبان جدید

7. انجام کارهای جدید 
8. محاسبات ریاضی به صورت ذهنی

9. خواب کافی

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

عوامل غیرورزشی 9 گانه

شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج



گفت وگو با دکتر مجتبی امیری متخصص پوست

ریزش موی سکه ای از تشخیص تا درمان
در  که  عواملی  از  یکی 
زیبایی افراد سهم بسزایی 
موها  موهاست.  دارد، 
به  زیبایی خاصی  معموال 
دلیل  همین  به  و  می بخشند  انسان  چهره 
است که در طول زندگی باید مواظب آنها 
باشیم. اما گاهی درطول زندگی، بیماری های 
به  زیبا  مانع  که  پیش می آید  یا مشکالتی 
نظر رسیدن موها می شود. آلوپسی آره آتا یا 
کچلی سکه ای یکی از همان بیماری هاست 
مجتبی  دکتر  با  هفته  این  »زیبایی«  در  که 
امیری، متخصص پوست، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( درباره 
علل و راه حل آن گفت وگو کرده ایم. با ما 

همراه شوید.

برایمان  سکه ای  کچلی  درباره   :
بیماری  این  دچار  چگونه  افراد  بگویید. 

می شوند؟
اسم علمي اين بيماري آلوپسيا آره آتاست که 
به آن ريزش موی سکه ای هم می گويند. اين 
اختالل در واقع يک نوع بيماري خودايمني در 
بدن انسان است که بر اثر آن فوليکول هاي موي 
شما از بين نمي روند، اما بدنتان موها را اضافي 
تلقي می کند و تيشه به ريشه شان مي زند. متاسفانه 
هنوز علت اصلي اين بيماري مشخص نيست 
اما در قديم باور بر اين بود که عفونت ها عامل 
بروز آن هستند که امروزه اين نظريه رد شده 
است. گذشته از اين، براي اينکه درمان درستي 
براي بيماری تان پيدا کنيد، ابتدا بايد نوع آن را 
تشخيص دهيد. اگر ريزش موهايتان با خارش، 
سوزش و تورم همراه باشد، در گروه مبتاليان 
کچلي سکه اي قرار نمي گيريد. درست است 
که اسم اين بيماري کچلي سکه اي است اما 
مقدار ريزش موها ربطي به اندازه سکه ندارد و 
هميشه محدود به ميزان اوليه ريزش نمي ماند. 
به عبارت ديگر، شايد وسعت ناحيه کچلي ابتدا 
کم باشد اما ممکن است بعدا گسترده تر شود و 
حتي تا کچلي کامل هم پيش برود که در اين 

موارد درمان دشوارتر مي شود. از سوي ديگر، 
کچلي سکه اي فقط روي سر ظاهر نمي شود 

و ممکن است ابروها و مژه ها را هم کچل 
کند. ريش و سبيل يا ديگر نقاط بدن هم 

از اين بيماري در امان نيستند.
: عالئم خاص این بیماری 

چیست؟
در این نوع ریزش مو یک یا چند 
لکه طاسی به شکل دایره یا سکه و 
گاهی بیضی شکل به طور ناگهانی و 
بی خبر در سر یا ریش ایجاد می شود؛ 
در  مو  ریزش  متوجه  بیمار  یعنی 
حمام یا هنگام شانه کردن نمی شود 

و از آنجا که معموال با سوزش، 
خارش و درد همراه نیست، از 

این طریق هم به وجود آن پی 
نمی برد و گاه تا مدت ها از 
آن بی خبر می ماند. گرچه 
اين بيماری اغلب بدون 
عالمت است ولی گاهی 
بيماران پيدايش لکه های 
جديد را از روی سوزش يا 
خارش يک منطقه حدس 

به  طاسی  شکل  می زنند. 
يا  گرد  لکه های  صورت 

بيضی شکل است. به همين دليل 
يا  طاسی سکه ای شکل  آن  به 

اگر  می گويند.  لکه لکه 
ريزش مو محدود به 

لکه  يا چند  يک 
آن  باشد، 

ريزش  را 
موی 

سکه ای 
محدود 

می گويند. 
گاهی 
ريزش 

حالت  مو 

و  شبکه ای 
دارد  تورمانند 

لکه  اتصال چند  از  که 
سرانجام  و  می شود  حاصل 

گاهی موهای پشت سر و دور سر 
به شکل نعل اسب می ريزد که غالبا عالمت 

خوبی نيست و خبر از پيشرفت بيماری 
می دهد.

: اگر ریزش مو غیر از 
ناحیه سر باشد، چه باید کرد؟
اگر فرد در ناحيه ای غير از سر مانند 
ريش، ابرو يا بدن دچار ريزش 
مو شود، آن را آلوپسی آره آتای 
و  می نامند  خارج جمجمه ای 
بريزد،  بدن  موهای  تمام  اگر 
نوع سرتاسری يا يونيورساليس 
نوع،  اين  در  می شود.  ناميده 
عالوه بر موی سر موهای ريش، 
ابرو، بدن و حتی موهای داخل 

بينی هم می ريزد.
: این بیماری تا 
چه زمانی ادامه خواهد 

داشت؟
گرچه کچلي سکه اي 
مي تواند  گاهي 
براي  تهديدي جدي 
موها محسوب شود، 
بيماری  معموال  اما 
جدی ای تلقی نمی شود 
مشکل  اين  غالبا  و 
خودبه خود بعد از گذشت 
مدتي خوب مي شود، يعني 
ابتدا ريشه موهايتان می ريزد و 
بعد از مدتي دوباره جوانه مي زند 
 6 تا   3 از  بعد  موها  همه  و 
مي شوند.  جايگزين  ماه 
در بعضي موارد هم 
مشکل به همين 
ختم  جا 
نمي شود 

به  و 
صبوري 

بيشتري 
نياز است. در 
مواقعي  چنين 

به  شروع  قسمت  يک  موهای  است  ممکن 
ريزش کرده و قسمت هاي بيشتري را درگير کند.
در برخي مواقع هم بعد از ريزش و رويش مجدد 
يک ناحيه، قسمت ديگري دچار کچلي مي شود. 
براي درمان، پزشک باتوجه به شدت بيماري، 
با کمک  انتخاب و  شيوه درماني مناسب را 
يا تزريق دوره اي داروها  دارو هاي خوراکي 
براي برطرف شدن مشکل، تالش مي کند. اگر  
ريزش مو محدود باشد، از دوره هاي تزريق 
دارو براي درمان استفاده مي شود. اگر هم هيچ 
کدام از اين شيوه ها کارساز نبود، نوردرماني يا 
فوتوتراپي انجام مي  گيرد تا باعث رشد مجدد 
نوردرماني،  در  شود.  رفته  دست  از  موهاي 
يک  ماه   6 تا   3 فرابنفش  مهتابي  المپ هاي 
روز در ميان به سطح سر تابيده مي شود که 
البته درمان تضميني و صددرصدي براي رفع 
از  بعد  مدتي  است  ممکن  و  نيست  مشکل 

درمان فرد دوباره دچارمشکل شود.
آن  خرابی  باعث  موها  ریزش   :

نمی شود؟
دائمی  خرابی  باعث  مو  سکه ای  ريزش  نه! 
برخی  در  حتی  نمی شود.  مو  فوليکول های 
بيماران، ريزش و رويش مجدد موها به کرات 

در طول زندگی اتفاق می افتد.
: چه افرادی بیشتر دچار این بیماری 

می شوند؟
اين بيماری در دهه دوم و چهارم زندگی شيوع 
بيشتری دارد. البته سير بيماری در افراد مختلف، 
متفاوت است. ممکن است بعد از چند ماه 
موهای جديد رشد کنند يا در برخی افراد، 

ضايعات جديدی در نقاط ديگر ديده شوند.
مجدد  رشد  زمانی  چه  از  موها   :

خواهند داشت؟
در 3۴ تا ۵۰ درصد موارد و حتی گاهی تا ۸۰ 
درصد موارد، تا 1 سال بعد از شروع بيماری، 

موها مجدد رشد خواهند کرد.
: آیا کودکان هم دچار ریزش سکه ای 

مو می شوند؟
بله، ممکن است بچه ها هم گرفتار آن شوند، 
اما بيشترين سن شيوع آن بين ۲۰ تا ۴۰ سالگي 
است. کچلي سکه اي به جنسيت ربطی ندارد 
و ميزان شيوع و سن شيوع آن در خانم ها و 

آقايان برابر است.
: برای درمان این بیماری معموال از 

چه داروهایی استفاده می شود؟
معموال از داروهای حاوی کورتون یا تزریق 
کورتون در موضع ریزش مو برای درمان 
)آمپول  کورتون  تزریق  می شود.  استفاده 
بدون  ناحیه  پوست  درون  تریامسینولون( 
مو هر ۴-۶ هفته تکرار می شود. پماد های 
حاوی آنترالین نیز تاثیر خوبی دارد. اخیرا 
از تابش لیزر هم برای تحریک رویش موها 
درمان های  کنار  می توان  می شود.  استفاده 
اصلی از محلول ماینوکسیدیل هم استفاده 
کرد. موهای جدید ابتدا نازک و سفیدرنگ 
هستند ولی به تدریج رنگ و جنس اولیه را 
پیدا می کنند.در موارد محدود و کوچک اگر 
باوجود درمان، موها بعد از 1-۲ سال رشد 
مو  کاشت  بيمار  برای  می توان  حتی  نکنند، 

انجام داد.
: حرف آخر؟

متاسفانه در طاسی های خيلی وسيع پاسخ افراد 
به درمان خوب نيست يا موها چند ماه بعد از 
درمان دوباره می ريزند. اين افراد تحت استرس 
شديد هستند و مجبورند سال ها از روش های 
آرايشی مانند کاله گيس يا تاتو استفاده کنند. البته 
بيماران نبايد هيچ وقت نااميد شوند زيرا ممکن 
است روزی موها خودبه خود يا با درمان های 

جديدتر دوباره رشد کنند.

 محبوبه 
ریاستی

در ۳۴ تا ۵۰ درصد 
موارد و حتی گاهی 
تا ۸۰ درصد موارد 
می بینیم که تا 1 سال 
پس از شروع بیماری، موها مجدد 
رشد خواهند کرد
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 وایوال دیویس؛ بازیگر: 
با کاله گیس روی فرش قرمز رفتم
این بازیگر هالیوودی گفته که به 

آلوپسی مبتال بوده و بارها این مشکل 
برایش اتفاق افتاده و ناچار شده در 
مراسم فرش قرمز کاله گیس به سر 

بگذارد تا ریزش موی خود را بپوشاند، 
اما در حال حاضر مشکلش رفع شده 

و عکسی که از او روی مجالتی 
مانند InStyle منتشر شده، با موهای 

پرپشت خودش بوده است.

جسی نلسون؛ خواننده:
در 13سالگی موهایم ریخت

او در مصاحبه ای گفته که در 13 
سالگی به دلیل استرس دچار ریزش 
موی موضعی شده و این موضوع به 
شدت او را افسرده کرده، اما نلسون 

پس از آن هرگز با این مشکل روبرو 
نشد.

سین وارد؛ بازیگر:
برای درمان بازیگری را کنار گذاشتم
این بازیگر انگلیسی مدتی از کار در 
سریال های تلویزیونی کناره گرفت 
زیرا فشار کار و استرس باال سبب 

ریزش شدید موی او شد. این ریزش 
به حدی بود که هیچ درمانی برای 
آن کارساز نبود و گرچه محلول 

ماینوکسیدیل با درصد باال استفاده 
می کرد ولی ریزش موهایش قطع 

نمی شد. در نهایت با کاهش استرس 
و کناره گیری از کار بازیگری ریزش 

موی او درمان شد.

تایرا بنکس؛ مجری تلویزیون:
کارم باعث ریزش موهایم شد

این مجری برنامه »انتخاب مدل برتر 
آمریکا« در گفت وگویی با مجله وال 

استریت اعالم کرده که حجم زیاد کار 
و استرس شغلی باال باعث ریزش مو و 

آلوپسی او شده است.

کریستوفر ریو؛ بازیگر:
زمان فیلمبرداری سوپرمن دچار 

آلوپسی شدم
این بازیگر معروف آمریکایی که او 
را به عنوان سوپرمن می شناسید، در 16 
سالگی یک بار دچار آلوپسی شد و 

برای اینکه کچلی برخی نواحی سرش 
را بپوشاند، موهایش را بلند و روی این 
نواحی شانه می کرد. زمان فیلمبرداری 
سوپرمن هم دچار آلوپسی شد و هر 3 

ماه یکبار آمپول های استروییدی تزریق 
می کرد تا موهایش سریع تر رشد کنند.

جیمی میستری؛ بازیگر:
استرس باعث ریزش موهایم شد
این بازیگر نیز همانند سایرین به 

دنبال استرس باال در برهه های مختلف 
زندگی دچار آلوپسی شده است.

نوو کلمپبل؛ بازیگر:
موهایم بعد از طالق ریخت

این بازیگر اعتراف کرد استرس ناشی 
از کار، مسائل خانوادگی و دردسرهای 

مربوط به طالق باعث ریزش موی 
شدید و آلوپسی در او شده بود.

چهره آلوپسی آره آتا

روبان آبی 
و سکه نماد 

آلوپسی آره آتاست
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فرزندپروری مثبت؛ شعار روز جهانی کودک

دكترميتراحكيمشوشتري
فوقتخصصروانپزشكیكودکونوجوان،عضوهياتعلمیدانشگاهعلومپزشكیایران

نگاه نو

در هفته ای که گذشت، 16 مهرماه، روز جهانی »کودک« بود و شعارش »فرزندپروری مثبت«. شاید 
اگر از پایه به این موضوع نگاه کنیم و بخواهیم کودکی سالم پرورش دهیم، الزم باشد نقطه شروع 
را از تصمیم به بچه دار شدن در نظر بگیریم. زن و شوهری که با هم رابطه خوبی ندارند و حس 
می کنند با بچه دار شدن شاید اوضاع زندگی شان بهتر شود، قطعا نمی توانند کودکی شاد بار بیاورند، 
چراکه اولویت آنها فرزندپروری مثبت نیست؛ آنها در پی حل مشکل خود هستند و بدون داشتن 
پیش زمینه عاطفی، هیجانی و رسیدن به بلوغ فکری کامل و از همه مهم تر داشتن رابطه خوب با 
هم تصمیم گرفته اند بچه دار شوند. دومین شرط فرزندپروری مثبت عشق بدون قید و شرط است. 
والدین باید فرزندشان را به خاطر خودش دوست داشته باشند و هرگز حس نکنند او قرار است 
آرزوهای دست نیافته آنها را محقق کند و اگر در این مسیر حرکت کند، دوست داشتنی خواهدشد. 
شرط سوم فراهم کردن زمینه های الزم برای رشد سالم کودک است. برای اینکه شما به عنوان والد 
بتوانید راه رشد سالم کودک را فراهم کنید، الزم است حتما از سالمت روانی کامل برخوردار 
باشید. اگر فردی از نظر سالمت روانی مشکل داشته باشد نمی تواند در امر تربیت و فرزندپروری، 
موفق عمل کند چراکه در برقراری رابطه سالم با کودکش ناتوان است. عالوه بر این، شما باید از 
مراحل رشد و نمو و تکامل کودک آگاهی کسب کنید وگرنه مهم ترین سال های زندگی او، یعنی 5 
سال اول زندگی را از دست می دهید و نداشتن رابطه سالم و غنی در این سال های طالیی مساوی 
است با مشکالت جدی در سال های بعدی زندگی کودک. والدینی که با کودک خود تا قبل از 7 
سالگی رابطه سالمی برقرار می کنند به نوعی از مشکالت او در نوجوانی و سال های بعد پیشگیری 
خواهندکرد. شرط چهارم فرزندپروری مثبت این است که نقش خودتان را در مشکالت فرزندتان 
ببینید. اگر شما فقط فرزندتان را مقصر بدانید و خشم و رنجش زیادی از او در مواقعی که دچار خطا 
می شود، پیدا کنید نمی توانید برای اصالح رابطه تان و حل مشکالت موفق عمل کنید. شرط پنجم 
خیلی مهم است؛ والدینی که به دلیل مراقبت از بچه مجبور می شوند از ارتقای شغلی یا تحصیلی 
دست بکشند، نباید این حس ناخوشایند را به کودک منتقل کنند. ارج نهادن به این کار که زیباترین 
کار دنیاست، باعث می شود شما حس خوب مادر شدن، تعامل برقرار کردن با کودکتان و وقت 
گذاشتن برای او را با عالقه انجام دهید. بسیاری از والدین فکر می کنند این بچه های کوچک درکی 
ندارند و یادشان می رود با آنها چه رفتاری شده ولی همین  برخوردهاست که مانع خودباوری کودک 
می شود و نمی گذارد او به خودآگاهی برسد و با هر آنچه هست، از زندگی لذت ببرد. به همین 
دلیل ما کودکانی را می بینیم که واقعا شاد نیستند و از داشته هایشان لذت نمی برند. شاید اشتباهات 
و سبک شناختی ماست که روی فرزندانمان اثر می گذارد و آنها را از دنیای کامال شاد کودکی دور 

می کند. پس کمی بیشتر فکر کنید و هر وقت آماده بودید، بچه دار شوید.

عکس و مکث

شماره پانصدونودودو  شنبه هفده مهر نودوپنج

من در دوران دفاع مقدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 
بودم و اولین بار در کنار سایر دوستان در عملیات فتح المبین 
براي ساخت بیمارستان صحرایي یک کانکس در منطقه »دارپري« 
راه اندازی کردیم. این منطقه حوالی دزفول بود. از آنجا که ما از 
مسایل امنیتي چیزي نمي دانستیم، بیمارستان را بسیار نزدیک به 
نیروهاي عراقي ساخته بودیم و خیلي زود لو رفتیم. بیمارستان 
ما نسبت به هر جاي دیگری به عراقي ها نزدیک تر بود و حتي 
خط مقدم جبهه خودي هم از بیمارستان ما عقب تر بود. دومین 
بیمارستان را بچه هاي سپاه در »بستان« ساختند. این بیمارستان 
چراغ مخصوص اتاق عمل نداشت و ما با چراغ هاي معمولي کار 
مي کردیم. پس از آن یک بیمارستان در دل زمین ساختیم ولي باز 
هم مشکالتي داشتیم و با هر توپي که به بیمارستان مي خورد، کار 
ما به هم مي خورد. بعد از آن بیمارستان صحرایي امام رضا)ع( و 
پس از آن بیمارستان فاطمه زهرا)س( و علي بن ابیطالب)ع( ساخته 
شد. سرانجام مجهزترین بیمارستان صحرایي به نام امام حسین)ع( 
ساخته شد. در آن زمان در بیمارستان ها کارکنان تا جایي که هنوز 
کار بود، کار مي کردند؛ نه تا وقتي که خسته مي شدند. پزشکاني 
بودند که ساعت ها کار می کردند ولي حاضر نبودند استراحت 
کنند. کنار این موضوع همیشه شاخص هاي علمي نیز رعایت 
مي شد و هیچ گاه از این لحاظ مشکلي ایجاد نشد. در هر جنگ 
طبق قاعده باید تعداد کشته ها و زخمي ها تقریبا برابر باشد ولي 
در جنگ تحمیلي، تعداد کشته ها نصف مجروحان بود و این 
مساله نشان مي دهد که گروه پزشکي تا چه حد در مناطق جنگي 
فعالیت و تالش کرده اند. آن زمان این بیمارستان، زندگي ما بود؛ 
در بیمارستان صحرایي امام حسین)ع( همه  کاري انجام مي شد؛ 
دانشجوها حضور و غیاب مي شدند و باید سر کالس حضور پیدا 

مي کردند، همه چیز مانند یک بیمارستان معمولي بود.

قضاوت تعمیم  یافته نسل قدیمي تر نسبت به نسل جدید، یکي از 
کلیشه هاي نادرست و مرسوم ما ایراني هاست. البته کم وبیش در 
تمام فرهنگ ها به خصوص آنهایي که شکاف نسل ها نمود بیشتري 
دارد یا آنهایي که نسل جدیدشان پرجمعیت تر از نسل قدیم است، 
خطاي قضاوت و تعمیم به چشم می خورد. به این عبارات دقت 
کنید؛ »دهه هفتادي ها توان حضور اجتماعي ندارند«، »تازه اینا خوبن، 
خدا به دادمون برسه با دهه هشتادي ها«، »نسل جدید اصال بلد نیستند 
گفت وگو کنند. وقتي حرف می زنند انگار دارند چت می کنند«، »اینا 
انگار توي یه دنیاي دیگه اي اند«. این عبارت و نمونه هاي بي شمار مشابه 
آن را هر روز ما قدیمي تر ها در محاوراتمان می گوییم و می شنویم. 
سرخوش از اینکه ما از نسل با جنم و آداب دان و اهل گفت وگو و 
معاشرت بودیم و هستیم اما به نظر می رسد نیک که در احواالت 
نسل جدید بنگریم، به ویژگي هایي برمی خوریم که ما قدیمي تر ها 
و قدیمي تر از ما، عموما از آنها بي بهره بوده ایم. نسل جدید برخالف 
ما که اهل تعارف بودیم و حتي آن را ابزار ابراز محبت کرده بودیم، 
انگار تعارف ندارد. به همین دلیل برخالف بسیاري از ما که منظورمان 
را با ابهام، ایهام و هزار ترفند ناواضح بیان می کنیم و گاهی به مرز 
کنایه و طعنه می رویم، نسل »صراحت« است. صراحت اگر عصاي 
صداقت نشود، راستگویي، ممکن است لنگان خرک خویش را به 
منزل نرساند. از این رو، نسل جدید در بسیاري نمونه ها حتي در 
صداقت هم سربلندتر می نماید. ما گاهي صداقت را به پاي خجالتي 
مذموم ذبح می کردیم. بسیاري از ما توان »نه« نگفتن نداشتیم و به همین 
دلیل به بیراهه هاي بي بازگشت کشیده شدیم. خوشبختانه این مهارت 
اخالقي و ارتباطي در نسل جدید نمود واضحي دارد. این حرف ها به 
معناي استغناي جدیدي ها از درنگ و درک اخالق نیست، بلکه در 
پي آن است تا نشان دهد بد و بیراه گفتن! به دهه هفتادي ها و دهه 
هشتادي ها، سالمت اجتماعي فردا را به خطر می اندازد. نسل جدید 
تافته جدا بافته اي از فرهنگ ما نیست. البته ممکن است بسیاري از 

آنها تافته صداقت و صراحتشان را جدا بافته باشند!

بیمارستانی که زندگی ما بود

صراحت و صداقت دیگر مهم نیست

ایرجضيایی
شاعرومنتقدادبی

شعر و سالمت

»از فردا این کلید
با حسرت دیگری به خانه می آید و 

این پنجره با انتظار دیگری به کوچه  باز خواهد شد.
پنجره های این دیار

برای انتظار کشیدن ساخته شده اند
انتظارهایمان را که نمی توانیم
پنجره هایمان را عوض... نه 

این پنجره ها
این نشانی هایند که ما را عوض می کنند

برای پستچی هم فرق نمی کند
که این پالک به گردن چه کسی باشد.

از فردا این زنگ
با همان صدا- بدون کمترین گرفتگی از رفتن نامی که کنارش بود-

خبر از نیامدن کسی می دهد
که حاال دیگر مهم نیست مثل چه کس باشد.

صبرکن
ما به جز این اثاث ها

چیزهای دیگر هم داریم
که باید با خودمان ببریم:

تردیدها 
دروغ ها

وحشت ها...
و بقیة »ها«هایی که از بچگی با ما بزرگ شده اند.«

»بهزاد زرین پور« از مجموعه »ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد«
 

باشد.  این خانه در دست چه کسی  دیگر مهم نیست کلید 
کلید  در وجود  کلید  با  آشنا  مدت ها حسرت دست های  تا 
باقی خواهد ماند تا او به رفتار و بوی آن دست خو کند و 
شاید هم بدقلقی کند، به راحتی راه ندهد و در به آسمانی باز 
نشود و خاطرات پیشین همچنان پافشاری کنند. از کوچه ها و 
خیابان های دیگری به سمت خانه برسد. پنجره  نیز با حس و 
نگاه و انتظار دیگری به کوچه باز خواهد شد. پنجره های این 
دیار برای انتظار کشیدن ساخته شده اند. انتظارهایمان را که 
نمی توانیم عوض کنیم؛ پنجره ها را چطور؟ نه! نشانه ها ما را 
عوض خواهند کرد. برای پستچی هم فرقی نمی کند که تو از 
این نشانه به نشانی دیگری رفته ای و این پالک به جا مانده این 
بار به گردن چه کسی آویخته خواهد شد. همانگونه  که کلید 
و پنجره و پالک تو در جایی دیگر آغاز می شود. آن کلید هم 
با تأخیر با تو انس خواهد گرفت. آن پنجره با انتظار دیگر باز 
خواهد شد و آن پالک به گردن تو آویخته می شود. برای کلید 
و پنجره و پستچی هیچ چیز مهم نیست. نشانه ها سرجایشان 
ایستاده اند. این ماییم که جا به جا می شویم. عوض می شویم. 
زنگ این در هم با همان صدا ساز خود را خواهد زد اما خبر 
از نیامدن کسی خواهد داد که نامش روی آن حک شده بود 
و این نام هم باید عوض شود. این دور تکراری دست از سر 
بسیاری از ما برنخواهد داشت. در این اثاث کشی، چیزهای 
دیگری هم هست که باید با خودمان ببریم. تردیدها و دروغ ها 
و وحشت ها. این ها را نمی شود جا گذاشت. گویی جزیی از 
ملزومات است. چسبیده به اثاث ها و زندگی ها. سخت  می شود 
رهایشان کرد و قالشان گذاشت و بقیة »ها«هایی که همچون 
هاهای خنده ها و گریه های بچگی هامان با ما بزرگ شده اند. 
روایت های  و  این خانه به دوشی ها، حکایت ها  در  راستی  به 
شگفت انگیزی وجود دارد؛ گویی خانه به دوشان و خوش نشینان 
هیچگاه محله ای ندارند. هم محله اِی و هم بازی و رفاقت های 
سال های جوانی و پیری ندارند. تکه تکه و گسسته به زندگی 
ادامه می دهند و چقدر کلیدها و پنجره ها و پالک ها بر دست 
و نگاه و گردنشان سنگینی می کند. نشانه ها و اشیا می مانند و 

آدم ها غیب می شوند.

دكترحميدرضانمازی
عضوگروهاخالقپزشكیدانشگاهعلومپزشكیتهران

اخالق پزشکی

دكترمحمداسماعيلاكبري
استادجراحیدانشگاهعلومپزشكيدانشگاهشهيدبهشتي

از دفتر خاطرات

آرام نگیریم

دكتراحمدرئيسی/دانشياراپيدميولوژی
مدیربرنامهحذفماالریا

زهراساداتصفوی

بسمه تعالی
سردبیر محترم هفته نامه سالمت

با سالم و عرض ادب
احترما از آنجایی که مطلبی تحت عنوان 
ایران« در شماره 591 آن  »ماالریا در 
هفته نامه وزین در روز شنبه دهم مهر ماه 
به چاپ رسیده است، استدعا دارد دستور 

فرمایید اصالحات ذیل مبذول گردد:
• در دو مورد به صراحت اشاره شده 
که ماالریا در شمال و جنوب ایران شایع 
است، در حالی که طی 30 سال اخیر 
هیچ مورد بومی ماالریا در شمال کشور 

گزارش نشده است.
با  ماالریا  دارویی  پیشگیری  رژیم   •
توجه به مقاومت گسترده در تمام مناطق 
ماالریاخیز جهان به هیچ وجه کلروکین 
نیست، در حالی که، به طور اکید در مقاله 
استفاده از کلروکین برای پروفیالکسی 
توصیه شده است. در حال حاضر از 
مفلوکین به عنوان داروی پروفیالکسی 

در کشور استفاده می شود.
)به خصوص  پشه بند  از  استفاده   •
پشه بندهای آغشته به حشره کش( بهترین 
راه پرهیز از گزش پشه ها )نه تنها آنوفل( 

هنگام خواب 
در  که  است 
این مقاله هیچ 
اشاره ای به آن 

نشده است.

آب مظهر روشنایی، طراوت، شادابی، 
سیرابی و پاکی است، اما همین آب اگر 
در جایی ساکن شود، می گندد، مرداب 
می شود و بوی نای آن منزجرت می کند. 

آب همان آب است اما...
ما آدم ها هم از یک گل سرشته شده ایم 
اما همه مان از آنهایی نیستیم که انسانیت 
برازنده شان باشد. همه ما آدمیم اما با 
هم فرق داریم؛ بعضی مان رودخانه ایم، 
بعضی  چشمه،  بعضی  برکه،  بعضی 
دریاییم و بعضی هم مرداب! اینکه چه 
باشیم، ربطی به تقدیر و قضا و قدرمان 
ندارد که در اوج تنگدستی هم می توان 
عشق  ورزید و در مهر سرآمد بود. می شود 
مثل کودک تکه نانی را هم با دیگری 
قسمت کرد و مهر را در طبق اخالص 
زندگی  کجای  نیست  مهم  گذاشت. 
ایستاده ایم، در چه طبقه ای هستیم، چه 
شغلی داریم، مهم این است که همان جا 
که هستیم، چگونه ایم و چطور ضریب 
انسانیت را در وجودمان باال می بریم. 
مهم این است که بدانیم درست است 
که فخرفروشی زیبا نیست اما اگر به 
انسان بودنمان بنازیم، به هیچ جای دنیا 
برنمی خورد. مهم است بدانیم که »زنده به 
آنیم که آرام نگیریم« و بدانیم که »آسودگی، 

عدم ماست«*
* ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/ موجیم 
که آسودگی ما عدم ماست/ صائب تبریزی

بازتاب

حرف آخر

ستون آخر

فاطمه 43 ساله است و مادر 2 فرزند. 
او مثل همه مادرهای دنیا، آرزوهای 
زیادی برای بچه هایش دارد و دلش 
برایشان  زیادی  کارهای  می خواهد 
انجام دهد. بچه ها هم دلشان می خواهد 
مادرشان مثل مادرهای دیگر شاداب 
و سالمت کنارشان باشد اما سرطان 
تیروییدی که به غدد لنفاوی  فاطمه 
سرایت کرده، دست و پایش را بسته و 
نمی گذارد آن طور که دلش می خواهد 
مادری کند. تنها ممر درآمد این خانواده 
یارانه است که کفاف هزینه خورد و 
خوراک و اجاره خانه را هم نمی دهد، 
چه برسد به هزینه  دارو و درمان بیماری 

خانم فاطمه.
تحقق  در  سهمی  خواستی  اگر 
آرزوهای مادرانه فاطمه و فرزندانش 
داشته باشی، می توانی وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
نام موسسه  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی 
و با شماره تلفن 26301054 یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیری.

این بیمار با کد 18499 در موسسه 
امدادگران عاشورا شناخته می شود.

امسال شعار روز جهانی سل
این است: »هم پیمان تا پایان  سل«

محدود بودن منابع محیط زیست به خصوص منابع آبی، انسان را به سوی رویکردی 
پیچیده به نام آمایش سرزمین سوق داده که به طورخالصه نگاه و برآوردی کارشناسانه 
است به آنچه زمین دراختیار ما گذاشته و تعیین بهترین روش استفاده از آنها تا ساکنان آن 
منطقه یا کشور بتوانند بدون هدر دادن منابع زیست محیطی به گونه ای که امروز در بیشتر 
نقاط جهان در حال  وقوع است به رفاه و نیکبختی برسند. شاید جامع ترین تعریف در 
کشور از سوی مرکز ملی آمایش سرزمین ایران در سال 1385 ارائه شده باشد؛ »آمایش 
سرزمین عبارت است از تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی برای 
ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی.« شبکه 
نظارت برنامه ریزی اروپا نگاهی جامع تر درحد برنامه ریزی جهانی به برآورد امکانات 
محیطی برای بهره وری بهتر دارد و آمایش سرزمین را رویکرد منسجم و فعال توسعه 
سرزمینی برای شکل دادن به آینده شهرها، نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگ تر به گونه ای 
می داند که از سیاست های توسعه ای منطقه ای فراتر رود و به رویکرد برنامه ریزی جهانی 
نزدیک تر شود و باالخره فائو، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، که با نگاهی دقیق تر به 
مشکل منابع آبی که امروز از مشکالت بسیار جدی در کشور ما در بهره وری است، آمایش 
سرزمین را این گونه تعریف می کند؛ »برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی سیستماتیک 
از پتانسیل های آب و زمین برای استفاده های مختلف از اراضی با درنظر گرفتن شرایط 

اقتصادی و اجتماعی جهت انتخاب بهترین گزینه برای کاربری اراضی.«
به باور نگارنده، این تعریف آخر را با توجه به وضعیت منابع آبی کشورمان باید با دقت 
زیاد بارها بخوانیم تا مفاهیم مندرج در آن را به طور کامل به ذهن بسپاریم. نکته مهمی که 
به آن توجه کافی نشده، محدودیت منابع آب کشور در الگوهای توسعه است. به گفته 
معاون وزیر راه و شهرسازی، درحال حاضر، دوسوم از جمعیت کشور ما در یک سوم 
مساحت آن زندگی می کنند و 60درصد این جمعیت نیز در کالنشهرها متمرکز هستند. 
درواقع، توان اکولوژیک مناطقی که عمده جمعیت ما در آن ساکن هستند، کمتر از حد 

بارگذاری انجام شده است. برای مثال امروز همه حوزه های آبخیز منطقه عمومی تهران 
از فیروزکوه تا هشتگرد و از جنوب تا حسن آباد را به سمت تهران هدایت می کنیم. 
عمال کشاورزی دیگر به صورت طبیعی انجام نخواهد شد زیرا حق آبه آن را به کالنشهر 
اختصاص داده ایم. دلیل این اتفاق همانا سرمایه گذاری های انجام شده در کشور است که 
عمال اشتغال و گردش سرمایه  را طوری سامان داده که این تمرکز ایجاد شده و به شکل 

روزافزون رو به افزایش است. 
جمعیت کشور از سال 1225 تا سال 1390، حدود 10  برابر شده، در صورتی که 
جمعیت تهران در همین مدت 280برابر شده؛ این آمار یعنی رشد نامتناسب جمعیت. 
در اصفهان، مشهد، اهواز، شیراز و تبریز هم کم وبیش با همین وضع روبرو هستیم.  در 
زمینه کشاورزی توجه ناکافی به الگوی کشت بهینه که تامین محصوالت راهبردی و 
امنیت غذایی کشور را به دنبال داشته باشد و باعث تولید محصوالت کشاورزی با وضعیت 
اقتصادی باالتر با مصرف آب کمتر باشد، مشکالت بسیاری به  بار آورده است. برای 
مثال، تشویق برای سرمایه گذاری در زمینه فرآوری و بسته بندی و صادرات محصوالت 
پربازده مانند پسته، زعفران و بادام به جای محصوالتی که آب زیادی مصرف می کنند 
مانند هندوانه می تواند زنجیره ارزش این محصوالت را تکمیل کند و بازار آن را بهبود 
بخشد و کشاورزان را تشویق کند کشت های متداول خود را تغییر دهند و محصوالت 

موردنظر الگوی کشت  بهینه را جایگزین کنند.
در شرایط فعلی نمی دانم کشت برنج در استان های فارس و اصفهان را با آن تبخیر باال 

و محدودیت منابع آبی با چه منطقی می توان توجیه کرد؟
اما به باور نگارنده، مهم ترین نکته ای که در آمایش سرزمین مان از آن غافلیم، الگوی 
توسعه و زیست است. ما می توانیم در این سرزمین سال های سال با جمعیتی بیش از 
جمعیت فعلی مرفه زندگی کنیم، به شرطی که الگوی توسعه در سرزمینمان الگوی مبتنی 

بر مصرف درست و بهینه باشد و نه مصرف بی محابا و بی رحمانه به شیوه آمریکایی.

محمدرضاقائدی
كارشناسصنعتآب آمایش سرزمین

نقطه سر خط

درمانگاه
شماره پانصدونودویک  شنبه ده مهر نودوپنج
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به  تازگی با اجرای طرح بیماریابی و مبارزه 
با ماالریا در شهرستان بوشهر، 200 بیمار 
مبتال به ماالریا شناسایی و درمان آنها آغاز 
شده است. ماالریا از مهم ترین بیماری های 
عفونی مناطق گرمسیری است که از دیرباز 
با نام آن آشنا هستید. یک انگل تک یاخته ای 
باعث بروز این بیماری می شود و فقط از 
افراد،  بین  انتقال خون  طریق نیش پشه و 
در  هم  شما  شاید  می کند.  پیدا  گسترش 
با  مناطق شمالی و جنوبی کشور  به  سفر 
بیماری  این  یاد  به  بزرگ،  پشه های  دیدن 
دچار وحشت شوید اما باید بدانید پشه های 
انتقال دهنده ماالریا اغلب طولی حدود 5 
اندازه همان  تا 8 میلی متر دارند؛ یعنی به 
پشه های معمولی هستند، بنابراین الزم است 
قبل از سفر به مناطق ماالریاخیز در ایران یا 
کشورهای آفریقایی، آسیای جنوب شرقی و 
سایر مناطق گرم و مرطوب، با این بیماری و 

راه های پیشگیری از آن آشنا شوید. 

مناطق  شایع  بیماری های  از  یکی  ماالریا 
به  تک سلولی  انگل  یک  است.  گرمسیری 
بیماری  این  بروز  باعث  »پالسمودیوم«  نام 
می شود. پالسمودیوم می تواند از طریق گزش 
پشه خاصی به نام »آنوفل« از فردی به فرد 
دیگر منتقل شود. انتقال ماالریا تنها از طریق 
نیش پشه و انتقال خون امکانپذیر است و راه 
دیگری برای انتقال آن وجود ندارد. این پشه 
در مناطق گرمسیری مثل کشورهای آفریقایی، 
کشورهای آسیای جنوب شرقی و سایر مناطق 
گرم و مرطوب مثل جنوب و شمال کشور 
ایران می تواند به راحتی زاد و ولد داشته باشد 
بنابراین  و چرخه زندگی خود را طی کند، 
بیماری ماالریا در این مناطق شایع است. در 
فصل های سرد که دیگر پشه قادر به تخم ریزی 
نیست، انتقال ماالریا متوقف می شود، اما از 
آنجا که در مناطق استوایی، آب و هوا همیشه 
گرم است، ماالریا تقریبا در تمام طول سال 

دیده می شود. 

ماالریا چند نوع دارد؟
 4 به  ماالریا  عامل  انگل  یا  »پالسمودیوم« 
»فالسیپاروم«،  ویواکس«،  »پالسمودیوم  نوع 
نوع   2 می شود.  تقسیم  »اواله«  و  »ماالریه« 
شایع آن در ایران »پالسمودیوم ویواکس« و 
»فالسیپاروم« هستند که در شمال و جنوب 
کشور دیده می شوند. پالسمودیوم ویواکس از 
لحاظ عالئم بالینی و عوارض بیماری، از انواع 
 تر هستند اما انگل فالسیپاروم 

دیگر خوش خیم
می تواند نوع بدخیم ماالریا را ایجاد کند و 
متاسفانه این انگل از مهاجران کشورهای 
همسایه مثل افغانستان و پاکستان و مسافران 
کشورهای آفریقایی و... وارد ایران شده است. 
این همان انگلی است که در گلبول های قرمز 
 گزینی می کند. فردی که به ماالریا مبتال 

النه
می شود، انگل پالسمودیوم را در جریان خون 
خود دارد، بنابراین اگر پشه او را نیش بزند، 
این انگل را وارد نیش پشه می کند. حال اگر 
این پشه فرد دیگری را نیش بزند، انگل را 
وارد جریان خون او خواهدکرد. پالسمودیوم 

بعد از ورود به جریان خون، چرخه زندگی 
می گذراند.  قرمز  گلبول های  داخل  را  خود 
بعد از طی شدن مراحل رشد و رسیدن به 
و  می کند  پاره  را  قرمز  گلبول  بلوغ  مرحله 
انگل های جوان  وارد جریان خون می شود. 
یا الروهای تولیدشده از انگل بالغ نیز دوباره 
وارد گلبول های قرمز خون می شوند و چرخه 
جدیدی را آغاز می کنند. پاره شدن گلبول های 
قرمز یکی از عوامل همولیز یا کم خونی های 

تب و لرز و تعریق، 3 عالمت اصلی خیلی شدید در بیماری ماالریاست. 
ماالریا هستند

در مرحله تکثیر انگل داخل گلبول قرمز، پاره 
شدن گلبول قرمز و ورود انگل ها به گلبول های 
قرمز دیگر عالئم کلینیکی بیمار شروع می شود. 
زمان  )از  بیماری  نهفته  یا  کمون  دوره  البته 
نیش پشه تا بروز عالئم( ممکن است به طور 
متوسط 1 هفته تا 30 روز طول بکشد. با این 
حال، دوره های کمون طوالنی تر هم گزارش 
شده که در ادامه به علل آن اشاره خواهد شد. 
این  و مشخص  شایع  بسیار  عالئم  از  یکی 
است.  تب  بدون  لرز  با  آن  شروع  بیماری 
این لرز به قدری شدید است که بدن بیمار 
به طور واضح می لرزد و دندان هایش به هم 
از چند  لرز ممکن است  می خورند. مرحله 
دقیقه تا 1 یا 2 ساعت طول بکشد. پس از 
آن فرد وارد مرحله تب می شود. تب حاصل 
از این بیماری بسیار باال و حدود 39 تا 40 
درجه سانتی گراد است. در این مرحله فرد دچار 
ضعف و بی حالی شدیدی می شود. حتی ممکن 
است سردردهای شدید یا تهوع و استفراغ را 
نیز ممکن است همراه  تجربه کند. کودکان 
با تب، تشنج کنند. مرحله تب از چند دقیقه 
تا چند ساعت طول می کشد و بعد فرد وارد 
مرحله تعریق شدید می شود. با ورود به این 
مرحله تب قطع می شود و درجه حرارت بدن 

مثل قبل خواهدشد.
ماالریا  بیماری  در  تعریق  و  تب  لرز،  دوره 
می تواند به طور متوسط 1 تا 6 ساعت طول 
بکشد. در انواع شایع ماالریا در ایران یعنی 
این  »فالسیپاروم«  »پالسمودیوم ویواکس« و 

ساعت   48 هر  ساعته   6 تا   1 چرخه 
اوقات  گاهی  می شود.  تکرار  یکبار 

حتی این اتفاق سر ساعت می افتد، 
به طوری که فرد می داند پس فردا 
عالئم  دچار  دوباره  ساعتی  چه 
لرز، تب و تعریق خواهد شد. این 
تب های دوره ای یک مشخصه 
تشخیص  برای  خوب  بسیار 
ماالریا هستند که به آنها »تب 

نوبه« نیز گفته می شود. 
تب  لرز،  مراحل  بروز  علت 
انگل  زندگی  تعریق، چرخه  و 
پالسمودیوم است. این انگل با 

شروع به تکثیر داخل گلبول قرمز، 
جریان  وارد  را  آنزیم هایی  و  مواد 

مواد  تولید  باعث  که  می کند  خون 
توسط  )سایتوکاین(  خاصی  شیمیایی 

سیستم ایمنی بدن می شود. سایتوکاین ها 
درواقع موادی التهابی هستند که سیستم ایمنی 
آنها را برای مقابله با هر نوع جسم خارجی 
واردشده به بدن تولید می کند، بنابراین لرز، 
تب و تعریق به علت ورود سایتوکاین ها داخل 
جریان خون هستند. هر بار که انگل یک مرحله 
48 ساعته را طی می کند و آنزیم های خاص 
خود را به جریان خون می ریزد، سایتوکاین ها 
و  تب  لرز،  عالئم  و  می  شوند  تولید  مجدد 
از عالئم  مراحل  این  ایجاد می کنند.  تعریق 
در  محلی  افراد  حتی  ماالریاست.  کالسیک 
آفریقا و مناطق ماالریاخیز بدون مراجعه به 
پزشک با دیدن این عالئم، ماالریا را تشخیص 

می دهند و خوددرمانی می کنند. 

درمان ماالریا چیست؟
ماالریا برای سال های بسیار یک بیماری کشنده 
اما امروزه اگر این بیماری  محسوب می شد 
به موقع تشخیص داده شود، به راحتی قابل درمان 
است و عوارضی از خود به جای نمی گذارد. اگر 
ماالریای شدید یا ماالریای بد خیم فالسیپاروم 
تحت درمان قرار نگیرد، می تواند خطراتی به 
دنبال داشته باشد. این نوع انگل، گلبول های 
قرمز را مستعد می کند که به دیواره های رگ 
)به خصوص عروق مغزی( بچسبند. درنتیجه 

عالئم  و  مغز  عروق  انسداد  باعث  می تواند 
مغزی، تشنج، سردردهای بسیار شدید و کما 
شود. یکی دیگر از عوامل خطری که می تواند 
باعث مرگ بیمار مبتال به ماالریای بدخیم شود، 
کم خونی شدید ناشی از پاره شدن گلبول های 
قرمز خون است. درواقع، اگر تعداد انگل ها 
از  تعداد زیادی  باشد،  زیاد  در جریان خون 
گلبول های قرمز همزمان از بین می روند و فرد 
دچار کم خونی شدید می شود. خطر دیگر در 
ماالریای بدخیم،  هایپوگالیسمی یا افت قندخون 
کودکان،  در  به خصوص  عارضه،  این  است. 
می تواند باعث کما یا آسیب های مغزی شدید 
شود. علت افت قندخون، مصرف آن توسط 
انگل ها در جریان خون است. نارسایی حاد 
تنفسی از دیگر عوارض ماالریای بدخیم است 
که می تواند به دلیل  ترشح مواد التهابی سایتوکاین 
توسط سیستم ایمنی بدن ایجاد شود. این عارضه 
در بعضی موارد باعث فوت بیمار خواهد شد.

تشخیص فوری در 3 تا 5 دقیقه
اگر فردی با عالیمی مانند تب، لرز و تعریق 
باید  همه  از  اول  کند،  مراجعه  پزشک  به 
شرح حال از او گرفته شود و اگر فرد سابقه 
سفر به مناطق ماالریاخیز مثل جنوب ایران 
یا شمال کشور )در فصول گرم( یا آفریقا، 
افغانستان، پاکستان، تایلند و... داشته باشد، 
باید به این بیماری شک کرد. برای اطمینان 
از این موضوع می توان خیلی راحت یک الم 
خون محیطی از بیمار تهیه و گلبول های قرمز 
خون او را زیر میکروسکوپ نگاه کرد. اگر 
این آزمایش را فرد مجربی در آزمایشگاه انجام 
دهد، در عرض 3 تا 5 دقیقه می توان وجود 

انگل عامل ماالریا را تشخیص داد. 

درمان با مصرف 10 قرص خوراکی
درمان بیماری ماالریا، به خصوص نوع شایع 
آن در ایران )پالسمودیوم ویواکس(، بسیار 

راحت است و با مصرف 10 قرص خوراکی 
انجام می شود. این دارو که »کلروکین« نام 
دارد، چرخه پالسمودیوم را در بدن متوقف 
می کند و آن را از بین می برد. مصرف آن 
حتما باید طبق ترتیبی باشد که پزشک تعیین 
می کند. سایر انواع ماالریا از جمله فالسیپاروم، 
ماالریه و اواله ممکن است نسبت به این دارو 
مقاوم باشند، بنابراین برای درمان آنها می توان 
از روش های درمانی دیگر استفاده کرد. درواقع، 
حدود 8 نوع دارو برای مقابله با ماالریا در 
دسترس است. اگر ماالریا به موقع تشخیص 
داده شود و بیمار دچار عارضه خطرناکی نشده 
باشد، معموال خیلی خوب به این داروها جواب 
می دهد، به طوری که در عرض 2 تا 3 روز 

عالئم بالینی اش برطرف می شود. 

ماالریا واکسن دارد؟
و  است  تحت بررسی  هنوز  ماالریا  واکسن 
 توان 

خیلی در دسترس نیست، بنابراین نمی
گفت همه افراد مسافر به مناطق ماالریاخیز 
باید آن را تزریق کنند. در حال حاضر برای 
پیشگیری از این بیماری به تمام افرادی که 
قصد سفر به مناطق ماالریاخیز دارند، توصیه 
می شود در طول روز و هنگام خواب از 
مواد، کرم ها و وسایل ضدپشه استفاده کنند. 
همچنین می توان از پروفیالکسی یا پیشگیری 
دارویی استفاده کرد. برای این منظور باید 
مصرف داروی کلروکین را از حدود 2 تا 
3 هفته قبل از ورود فرد به خاک کشور 
مقصد آغاز کرد و تا 4 هفته بعد از خروج 
از منطقه ادامه داد. البته پروفیالکسی دارویی 
در صورت ابتال به ماالریا گاهی اوقات دوره 
کمون بیماری را بسیار طوالنی تر می کند. در 
این شرایط به جای اینکه فرد طی 1 تا 4 هفته 
بعد از نیش پشه دچار عالئم شود، چند ماه بعد 
عالئم این بیماری را مشاهده می کند. تشخیص 
ماالریا در این موارد برای تیم پزشکی بسیار 
دشوار می شود و ممکن است آنها را به اشتباه 
بیندازد. علت طوالنی شدن دوره کمون این 
است که فرد طی پروفیالکسی دارویی دچار 
نیش پشه آلوده شده اما به جای درمان کامل 
فقط درمان پیشگیری را دریافت کرده است. 
درنتیجه برای فردی که از درمان پیشگیری 
مناطق  به  او  سفر  زمان  از  و  کرده  استفاده 
ماالریاخیز بیش از 2 یا 3 ماه گذشته باشد 
انگل را به صورت  باید احتمال وجود  نهفته در بدن در نظر گرفت.هم 

در 5 روز اول پاییز200 بیمار مبتال به ماالریا در بوشهر شناسایی شده است

ماالریا در ایران
یکی از عالیم بسیار شایع و مشخص 
این بیماری، شروع آن با لرز بدون 

تب است. این لرز به قدری 
شدید است که بدن بیمار به طور 

واضح می لرزد و دندان هایش 
به هم می خورند. مرحله لرز 

ممکن است از چند دقیقه تا 
1 یا 2 ساعت طول بکشد. 

پس از آن فرد وارد مرحله 
تب می شود. تب حاصل از 

این بیماری بسیار باال و حدود 
39 تا 40 درجه سانتی گراد 
است. در این مرحله معموال 

فرد دچار ضعف و بی حالی 
شدید می شود

شناسایی 200 مورد جدید مبتال به ماالریا در بوشهر 

با اجرای طرح بیماریابی و مبارزه با ماالریا در شهرستان بوشهر، 200 

بیمار شناسایی و درمان آنها آغاز شده است. پرویز احمدی، معاون 

بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتی استان بوشهر در آغاز اجرای 

این طرح بهداشتی در دهستان کبگان گفت: »با آغاز فصل پاییز که 

بیماری در استان بوشهر است،  افزایش موارد  انتقال ماالریا و  زمان 

طرح بیماریابی گروه های پرخطر در دهستان کبگان و منطقه زیارت 

ساحلی شهرستان دشتی به اجرا درآمده است. در راستای اجرای این 

با  که  می شود  گرفته  آزمایش خون  پرخطر  گروه های  تمام  از  طرح 

استفاده از کیت تشخیص، بیماری ماالریا سریع شناسایی خواهدشد. 

در 5 روز اول اجرای این طرح تاکنون موارد بیماری ماالریا در 200 

نفر از کارگران شاغل در حوضچه های پرورش میگو منطقه زیارت 

که اتباع افغان و بلوچ هستند، تشخیص داده شد و پس از شناسایی 

این بیماران بالفاصله درمان گروهی و پیشگیرانه آغاز شده است. برای 

درمان این بیماران در مدت 14 روز درمان گروهی، روزانه یک تیم 

بهداشتی برای تحویل دارو به کارگران به منطقه زیارت دشتی اعزام 

می شوند. در حال حاضر این بیماری به طور کامل تحت کنترل است و 
بیماران در حال درمان هستند.«

افزایش تردد اتباع مهاجر؛ عامل افزایش آمار ماالریا در ایران

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز پیش از این گفته 

بود: »شمار مبتالیان به ماالریا در این استان افزایش یافته است. علت افزایش موارد ابتال به بیماری 

ماالریا، زیادشدن تردد اتباع مهاجر خارجی در استان و تشدید فعالیت ها برای کشف موارد بیماری 

است، به طوری که در برخی موارد بیماران قبل از عالمت دار شدن شناسایی و درمان شده اند.« وی 

با هشدار نسبت به اینکه دومین فصل انتقال ماالریا در استان بوشهر از شهریورماه آغاز شده افزود: 

»ضروری است تمام کادر بهداشتی و درمانی استان نسبت به شناسایی موارد ابتال به ماالریا حساس 

باشند. باید از تمام مهاجران عالمت دار و افرادی که به تازگی از مرزهای شرقی کشور گذشته و 

وارد استان شده اند، نمونه گیری انجام گیرد. ماالریا از سال های دور به صورت بومی در کشور وجود 

داشته و تعداد موارد آن در 50 سال پیش حدود 5 میلیون نفر بوده که در استان بوشهر هم با توجه 

به وضعیت اقلیمی، شرایط الزم برای تکثیر پشه ناقل و انتقال بیماری همواره وجود دارد.« رئیس 

مرکز بهداشت استان بوشهر ادامه داد: »با شناسایی سریع بیماران و درمان آنها، ذخایر انگلی از بین 

رفته و درواقع، از آلوده شدن پشه ها و درنتیجه انتقال بیماری جلوگیری شده است. برای نجات جان 

بیماران و جلوگیری از انتشار بیماری، بیماریابی و درمان موارد ابتال به این بیماری در کوتاه ترین 

زمان ممکن ضروری است. در بخش درمان نیز انتظار می رود تمام بیماران تبعه کشورهای همسایه 

شرقی با عالئم مختلف به پزشکان؛ اعم از خصوصی و دولتی مراجعه کنند تا پزشکان در صورت 

مشاهده مورد مشکوک به ماالریا آنها را به نزدیک ترین مرکز بهداشتی- درمانی )مرکز خدمات جامع 

سالمت( ارجاع دهند تا آزمایش و درمان این افراد به صورت رایگان انجام شود.«

 دکتر ژانت سروش
متخصص بیماری های عفونی 

عضو انجمن متخصصان 
بیماری های عفونی ایران

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها
داروهای تخصصی و فوق تخصصی

ساخت داروهای ترکیبی با مواد اولیه مرغوب
محصوالت بهداشتی ارتوپدی

نمایندگی معتبرترین برندهای آرایشی

داروخانه شبانه روزی روناس
)دکتر ترکمان(

مشاوره دارویی توسط دکتر داروساز

تلفن: 22233774ـ22674340

 روزی آفریقا
داروخانه شبانه

• داروهای تخصصی

• ساخت داروهای ترکیبی

• لوازم آرایشی و بهداشتی و پوستی
• لوازم ارتوپدی

بلوار آفریقا )جردن(، نرسیده به اتوبان مدرس، روبروی مرکز خرید الهیه 

تلفن: 22041414-22010452

بیشتر بخوانید

»هم پیمان تا پایان سل«
را در صفحه 18 و »سل از 

مظفرالدین  شاه تا آمیتا باچان« 
را در صفحه 19 بخوانید.
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