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پرونده »سالمت« برای حادثه پالسکو

ایستاده در غبار
حادثه پالسکو که منجر به جان باختن گروهی از آتش نشانان و تعدادی از شهروندان شد، ایران را اندوهگین کرد و بسیاری 
از اقشار جامعه، از جمله جامعه پزشکی، کوشیدند به هر نحوی که از دستشان برمی آید، با آسیب دیدگان همدردی و از آنها 

حمایت کنند؛ در این میان، سه انجمن پزشکی )متخصصان پوست، متخصصان جراحی  پالستیک و متخصصان گوش و حلق 
و بینی( نیز در اقدامی همدالنه و خداپسندانه تصمیم گرفته اند برای کمک به آسیب دیدگان حادثه دلخراش پالسکو، تمام 
خدمات درمانی را که در حیطه وظایفشان است، به طور رایگان برای این آسیب دیدگان انجام دهند... )صفحه های 2 تا 6(
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يادداشت مهمان

دکتر مصطفی معین 65 ساله حاال پس از 4 دهه طبابت و 3 دهه زندگی سیاسی و 10 
سال وزارت و 3 دوره نمایندگی مجلس خود را یک پزشک و استاد دانشگاه می داند 

و معتقد است تجربه این سال ها به او نشان داده که راه نجات یک جامعه کارهای 
زیرساختی و فرهنگی است، راهی که او طی 10 سال گذشته پایبند آن بوده و با 

تاسیس چند سازمان مردم نهاد و موسسه تحقیقاتی دغدغه کمک به آموزش های 
همگانی اش را عملی کرده است. معین که در سن 31 سالگی به ریاست دانشگاه 

شیراز رسید و بعد بالفاصله به نمایندگی مردم شیراز وارد مجلس شد و بعد از 3 دوره 
نمایندگی به یکی از پرحاشیه ترین وزیران کابینه محمد خاتمی تبدیل شد، 6 سال 
سکان دار وزارت علوم در بحرانی ترین شرایط اجتماعی بود و تنش های زیادی را 

پشت سر گذاشت... )صفحه18(

دکتر مصطفی معین در پاسخ به این پرسش که
»از بین طبابت و سیاست، کدام را ترجیح 

می دهد؟« می گوید: »انسانیت«

انسانیت
مهم تر از طبابت
و سیاست است

رابطه آلودگی هوا 
و پوکی استخوان

آلودگی هوای کشور، مخصوصا در شهر تهران و 
به ویژه در ماه های اخیر به مرز بحرانی رسید و 
 این در حالی است که همگی می دانیم این آلودگی
بر سالمت بدن اثر مخرب و نیاز به توجه جدی دارد 
اما در این بین کمتر به استخوان ها توجه می شود.

در مطالعات اخیر که در مرکز تحقیقات استئوپروز 
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و نتایج آن در 
سمینارهای مربوطه مورد توجه قرار گرفته، ارتباط 
آلودگی هوا با تراکم معدنی استخوان، شاخص های 
سالمت استخوان و ویتامین D مشخص شده است. 
این مطالعات در کالنشهر تهران به  عنوان یکی از 
آلوده ترین شهرهای جهان زنگ خطری است برای 
توجه به آثار بلندمدت این آلودگی ها بر استخوان.
فزاینده  کمبود  نشان دهنده  مطالعات  این  نتایج 
ویتامین D در مناطق آلوده تر تهران است، این در 
حالی است که کمبود ویتامین D در همه کشور 
در همه سنین مساله ای عام است که این کمبود 
در کشور بین 50 تا 70 درصد برآورد می شود و 
در گروه های پرخطر مانند خانم های باردار حتی 
به 90 درصد می رسد. مطالعات جدید در مورد 
ارتباط آلودگی هوای تهران با ویتامین D نه تنها 
نشان می دهد هوای کل شهر تهران از شهرهای 
دیگری مثل تبریز، مشهد و ساری وخیم تر است، 
بلکه مناطق آلوده تر تهران نیز نسبت به مناطق کمتر 
آلوده آن وضع وخیم تری دارد. این مطالعات بیانگر 
تراکم معدنی پایین تر در ساکنان مناطق آلوده تر و 
شیوع باالتر پوکی استخوان در این مناطق است. از 
طرف دیگر، در دانش آموزان 19-14 ساله تهرانی 
مقادیر کمبود ویتامین D در مناطق آلوده حدود 
1/5 برابر مناطق کمتر آلوده بوده است. خبر خوب، 
راه حل عملی برای مواجهه با این آلودگی ها برای 
محافظت از استخوان وجود دارد؛ استفاده از لبنیات، 
مخصوصا شیر. دانش آموزانی که بیشتر از 5 گرم 
کلسیم در هفته از منابع لبنی دریافت می کردند به 
مراتب وضعیت بهتری از نظر رشد و شاخص های 
سالمت استخوان داشتند. این میزان کلسیم معادل 

3 لیوان شیر در روز یا معادل آن ماست است.

 دکتر ژیال مقبولی
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات 
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