
يادداشت مهمان

دانستنی های 
دندانی
)20(

خوشحال و شاد و 
خندانیم؟!
)23(

تب مالت را
بیشتر بشناسیم
)22(

دست به دامن 
مسهل ها نشويد!
)21( صفحات 17 تا 24

تقـویـم سـالمـت

دیــــــا بــــت

دهــان و دنـدان

در مــــا نگــــاه

ـاه عفـونی درمانگ

فرزنـــدپـروری

پـوستـر سـالمـت
سال پانزدهم  شماره 711  شنبه 28 اردیبهشت 1398

کلینیک    وخانواده

دیابت یا استعداد ابتال به دیابت، دو معضل بزرگ سالمت در جوامع بشری است. 
طبق برآورد اخیر انجمن دیابت آمریکا، هر ساله در کشور آمریکا 1/5 میلیون نفر 

به جمع بیماران مبتال به دیابت افزوده می شود...)صفحه 19(

امید يا انکار حقیقت! 
یادم است چندسال قبل همسر جوان یکی از 
آشنایان که مهندسی باتجربه بود، دچار ناتوانی 

نسبی و ناگهانی پاها شد. 
بعد از انجام ام آرآی متوجه شده بودند تومور 
بزرگی در نخاعش دارد و  خالصه با من مشورت 
کردند. من گفتم  باید سریع جراحی  شود. شاید 
بشود پاها را در این مرحله نجات داد. با ناراحتی 
گفت دکتر فالنی که نمی دانم متخصص چه بودند 
و  چکاره گفتند که عملش بی فایده است و با 

ناراحتی خداحافظی و  قطع کرد. 
چند ماه بعد در مراسمی دوباره این جناب مهندس 
را دیدم و  جویای احوال همسرش شدم. خیلی 
خوشحال بود و گفت که با راهنمایی یکی از 
دوستانشان به تایلند رفته و »جراحی معنوی« روی 
نخاع انجام داده و بدون باز کردن و  خونریزی تومور 
را خارج کرده اند و به زودی پاهای همسرشان 
خوب می شود. خب من هم که در این شرایط 
قاعدتا بحثی نمی توانستم بکنم، آرزوی شفای 
عاجل برای همسرش کردم  و خداحافظی کردم، 
تا چند روز قبل که آگهی فوت همسرش را دیدم 
و شنیدم که طی این 3-2 ساله، فلج پاها کامل 
شده بود و بی اختیاری ادرار و مدفوع داشت و 

چقدر روزهای سختی را پشت سر گذاشته...
خالصه داستان اینکه، جایی که عقل و منطق کنار 
می رود، هرگز جای مباحثه ای با کسی باقی نمی ماند. 
متاسفانه، همه فکر می کنند تمام بیماری ها درمان 
دارد اما ممکن است این درمان ها در ایران در 
دسترس نباشد، درنتیجه خیلی از دردها، سرطان ها 
و نقصان ها بی درمان می مانند. از طرف دیگر اگر 
بخواهیم فهرستی از دردها و بیماری های بی درمان 
تهیه کنیم، کتابی چندهزار صفحه ای می شود! که 
همیشه افرادی سودجو به عنوان درمانگر برای همه 
این دردها وجود دارند و با روش های مختلف جادو 
و گیاهان کوهی و انرژی و ... جیب مردمان نادان 
را خالی و آنها را نسبت به علم مشکوک می کنند 
و درنهایت هم همان می شود که باید می شد! حال 
آنکه با اعتماد به علم موجود و اقدام منطقی به موقع 

می توان جلوی خیلی از این زیان ها را گرفت.
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