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ورودیــه

ـــال در  ـــل س ـــم تحوی ـــوی در مراس ـــدس رض ـــتان ق ـــت آس تولی
جمـــع زائـــران و مجـــاوران بـــارگاه ملکوتـــی امـــام رضـــا)ع( گفـــت: 
ـــت)ع(  ـــل بی ـــت اه ـــه والی ـــک ب ـــا تمس ـــان ب ـــوال انس ـــن اح احس
ـــی  ـــح و دلدادگ ـــل صال ـــب، عم ـــم صائ ـــود و عل ـــی ش ـــق م محق

ـــاند.  ـــانی می رس ـــال انس ـــه کم ـــه قل ـــر را ب ـــدا ، بش ـــه خ ب

ــک  ــن تبریـ ــی ضمـ ــلمین رئیسـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
حلـــول ســـال جدیـــد بـــه زائـــران مضجـــع شـــریف حضـــرت 
ـــول  ـــام، تح ـــردش ای ـــت، گ ـــدن طبعی ـــت: نوش ـــا)ع( گف ـــام رض ام
ـــانه  ـــان نش ـــار درخت ـــر شاخس ـــا ب ـــکوفه ه ـــدن ش ـــات و روئی نبات
و آیـــه ای بـــزرگ از اراده پـــروردگار متعـــال و دســـت توانـــای 

حضـــرت حـــق اســـت.
ـــی  ـــه زمان ـــن بره ـــان در ای ـــگاه انس ـــش و جای ـــاره نق ـــا اش وی ب
ـــردش  ـــت: گ ـــار داش ـــرود، اظه ـــال می ـــه کم ـــت رو ب ـــه طبیع ک
ـــانها  ـــر انس ـــر عم ـــالی را ب ـــید، س ـــه دور خورش ـــن ب ـــل زمی کام
ـــحالی دارد  ـــکرگذاری و خوش ـــای ش ـــز ج ـــن نی ـــد و ای ـــی افزای م
ـــق  ـــی محق ـــزال اله ـــدرت الی ـــا ق ـــت ب ـــت و رحم ـــن نعم ـــه ای ک

ـــت. ـــده اس ش
ـــا  ـــراز »حـــول حالن ـــا اشـــاره ف ـــدس رضـــوی ب ـــت آســـتان ق تولی
ـــه  ـــزود: آنچ ـــال، اف ـــل س ـــای تحوی ـــال« در دع ـــن الح ـــی احس ال
ـــو شـــدن  ـــن ن ـــا ای ـــه انســـان ب ـــی اســـت ک ـــم اســـت تحول ـــه مه ک
طبیعـــت و بـــا اراده خـــود ایجـــاد مـــی کنـــد و ایـــن احســـن 
ـــن وجـــود  ـــه زمی ـــی رســـد ک ـــور م ـــه منصـــه ظه ـــی ب احـــوال وقت
ـــل  ـــیره اه ـــه س ـــد و ب ـــت بچرخ ـــید والی ـــرد خورش ـــر گرداگ او ب

ـــود. ـــر ش ـــت)ع( نزدیکت بی
ــدس  ــاحت مق ــه س ــق ب ــه متعل ــی ک ــت ایام ــا گرامیداش وی ب
ــت،  ــا( اس ــام اهلل علیه ــه زهرا)س ــرت فاطم ــم حض ــوی دوعال بان
اذعــان داشــت: احســن حــاالت انســانی زمانــی رقــم مــی خــورد 
ــر  ــه ســیره و ســبک زندگــی فاطمــی و رضــوی نزدیــک ت کــه ب
ــروز  ــتند و ام ــی هس ــت و بندگ ــه عبودی ــان در قل ــرا آن ــود زی ش

ــد. ــج( دارن ــام عصر)ع ــن ام ــا را وجــود نازنی ــن حــال ه بهتری
ـــا)ع(  ـــام رض ـــرت ام ـــاوران حض ـــران و مج ـــه زائ ـــاب ب وی خط
ـــارگاه  کـــه در لحظـــات آغازیـــن ســـال جدیـــد توفیـــق حضـــور در ب
ـــار  ـــه در کن ـــزی ک ـــران عزی ـــت: زائ ـــد، گف ـــی رضـــوی را دارن ملکوت
ـــد را آغـــاز  مضجـــع شـــریف حضـــرت ثامـــن االئمـــه)ع( ســـال جدی
ـــه  ـــدن ب ـــر ش ـــک ت ـــا نزدی ـــول را ب ـــن تح ـــتی ای ـــد بایس می کنن
ـــتر  ـــا)ع( بیش ـــام رض ـــیره ام ـــا س ـــرده و ب ـــاد ک ـــت)ع( ایج ـــل بی اه

ـــوند. ـــنا ش آش
حجـــت االســـام و المســـلمین رئیســـی در ادامـــه برخـــی از 
ـــمرد و  ـــا)ع( را برش ـــام رض ـــیره ام ـــی و س ـــبک زندگ ـــق س مصادی
ـــن،  ـــا دشـــمنان دی ـــروردگار، ضدیـــت ب اظهـــار داشـــت: عبودیـــت پ
دوســـتی و محبـــت بـــا دوســـتان و بـــرادران دینـــی، مهربانـــی، 
ـــا، کســـب روزی حـــال،  ـــه ه ـــا و کین ـــدورت ه ـــاز گذاشـــتن ک کن
ـــک زندگـــی  ـــرای ســـاختن ی ـــاد ، ســـعی و کوشـــش ب ـــاش، جه ت
ـــران و  ـــه دیگ ـــه ب ـــر توج ـــه مهت ـــور و از هم ـــی کش ـــالم و آبادان س

دگرخواهـــی در پرتـــو خداخواهـــی از مهمتریـــن محورهـــای ســـیره 
ـــت. ـــوی اس رض

وی گفـــت: در لحظـــات توســـل بـــه ایـــن جایـــگاه نورانـــی 
همانطـــور کـــه در زیـــارت جامعـــه کبیـــره نیـــز آمـــده اســـت 
ـــت)ع(  ـــل بی ـــه اه ـــش را ب ـــه در دل دارد و قلب ـــر آنچ ـــتی زائ بایس
تســـلیم کنـــد و در دلـــش یـــک دلـــدار و آن حضـــرت امـــام 

ــد. رضا)ع(باشـ
تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی گفـــت: مـــردم دلـــداده بـــه 
ســـاحت اهـــل بیـــت)ع(، مهمتریـــن مولفـــه قـــدرت در نظـــام 
اســـامی هســـتند و اقتـــدار و عـــزت ایـــران اســـامی مرهـــون ایـــن 
ـــت. ـــارت اس ـــت و طه ـــدان عصم ـــه خان ـــردم ب ـــق و ارادت م عش
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری ســـخنرانی مقـــام معظـــم رهبـــری در 
ـــات راهبـــردی  ـــروز از بیان حـــرم مطهـــر رضـــوی اظهـــار داشـــت: ام
ـــم  ـــد و در مراس ـــم ش ـــد خواهی ـــره من ـــه به ـــم ل ـــمند معظ و ارزش

ـــت. ـــم یاف ـــور خواهی ـــان حض ـــخنرانی ایش س
عضـــو مجلـــس خبـــرگان رهبـــری بـــا گرامیداشـــت یـــاد و 
ـــدس  ـــد آســـتان ق ـــت فقی ـــظ طبســـی؛ تولی ـــت اهلل واع خاطـــره آی
ـــت  ـــر از برک ـــد پ ـــال جدی ـــم س ـــت: امیدواری ـــان گف رضـــوی در پای
ـــرای همـــه هموطنـــان و مســـلمانان باشـــد و تمامـــی  و موفقیـــت ب
ـــت  ـــن مل ـــد و ای ـــامی دور باش ـــران اس ـــزرگ ای ـــت ب ـــا از مل باه

ـــد.  ـــم بدرخش ـــد در عال ـــرافراز و عزتمن ـــه س ـــون همیش همچ

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تحویل سال؛

با تمسک به  والیت  احسن احوال 
اهل بیت)ع( محقــق می شود
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افـــق

در نگاهی گذرا به پیش بینی ها 95

سال خـــوش بینی
 برای اقتــصاد 

بانک جهانی پیش بینی کرد: رشد 
5/8 درصـدی اقتصـاد ایــران در 

سال آینده  
بـا پشـت سرگذاشـتن شـرایط نامسـاعد 
رفـع  همچنیـن  و  قبـل  سـال های 
شـکوفایی  دوران  تحریـم،  محدودیت هـای 
شـده  تـازه ای  مرحلـه  وارد  ایـران  اقتصـاد 
جهانـی  بانـک  کـه  طـوری  بـه  اسـت، 
درتازه تریـن گـزارش خود با فرض برداشـتن 
همـه تحریم هـا علیـه ایـران پیش بینی کرد 
رشـد اقتصـادی ایـران )در سـال 1395( به 
5/8 درصـد افزایـش خواهد یافت و در سـال 
بعـد از آن نیز رشـد اقتصادی کشـور به 6/7 

درصـد خواهـد رسـید.
کرده  پیش بینی  همچنین  گزارش  این 
به 3/6  در سال 95  ایران  نفت  تولید  است 
میلیون بشکه در روز و در سال 96 به 4/2 
این  نوشته  به  برسد.  روز  در  بشکه  میلیون 
سیاست های  تداوم  با  ترتیب  بدین  گزارش 
اقتصادی صحیح و کارا و همچنین اصالحات 
ساختاری که مراحل اولیه آن آغازشده است 
به نظر می رسد اقتصاد ایران ضمن بازگشت 
به رشد  تحریم ها  اعمال  از  به شرایط پیش 

شتابانی دست یابد.

ایران بزرگترین رویداد اقتصاد 
جهانی پس از فروپاشی دیوار برلین

در  استرالیا  اینسایدر  بینزس  همچنین 
گزارشی نوشت: ایران با برداشته شدن تحریم 
از  بعضی  و  اقتصاد جهانی می پیوندد  به  ها، 
تحلیلگران بانک های سرمایه گذاری از بابت 

این رویداد به هیجان آمده اند..

ایران آخرین اقتصاد مدرن و تحصیل کرده ی جامانده
محققان مورگان اسـتنلی در یادداشـتی نوشـتند: ایـران آخرین اقتصاد بـزرگ، مدرن و 
تحصیلکـرده ای اسـت که خارج از سیسـتم جهانی مانـده و بزرگترین اقتصادی اسـت که 
از زمـان پایـان جنـگ سـرد مجـدداً وارد آن می شـود. اما تحلیلگـران بانکی تنها کسـانی 
نیسـتند کـه بـه هیجـان آمده اند. شـرکت های خودروسـازی هم مایـل هسـتند در ایران 
حضـور داشـته باشـند. شـاید بخشـی از این اشـتیاق بـه دلیل ذخایـر عظیم نفـت ایران 
اسـت اما تمام آن نیسـت. ایران کشـوری با درآمد متوسـط و پتانسـیل عظیم اسـت که 

بـه دلیـل تحریم هـا محدود مانده اسـت.

ایران 95 و بیشترین رشد اقتصادی منطقه
مؤسسـه مالـی بین المللـی )IIF( هم اخیراً در گزارشـی اعالم کرد که ایران در سـال 2016 
زمانـی کـه تحریم هـا برداشـته می شـود، بزرگتریـن رشـد اقتصـادی را در میـان کشـورهای 
منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقا )منا( خواهد داشـت. ایـن نهاد بین المللـی در گزارش خود 
عنـوان کـرده اسـت کشـورهای معـدودی در سـال 2016 رشـد قوی تـری خواهند داشـت و 
ایـران در سـال آینـده با نرخ رشـدی کـه از 1/4 درصد به حدود شـش درصـد افزایش خواهد 

یافـت، در میان کشـورهای منطقـه منا متمایـز خواهد بود.

پیش بینی صندوق بین المللی پول
مسـعود احمـد، رئیـس بخش خاورمیانه و آسـیای مرکـزی صندوق بین المللـی پول در 
سـخنرانی خود در حاشـیه نشسـت سـاالنه مشـترک بانک جهانی و صنـدوق بین المللی 
پـول کـه در لیمـا، پایتخـت پرو برگزار شـد،پیش بینی کرده اسـت رشـد اقتصـادی ایران 
از سـال آینـده تقویـت شـود و از ثمرات توافق هسـته ای بهره برد. او بـا وجود خوش بینی 
نسـبت بـه اقتصـاد ایـران در سـال 95 درخصـوص وضعیـت اقتصاد در سـال جـاری نظر 
دیگـری دارد. بـه گفتـه رئیـس بخـش خاورمیانه و آسـیای مرکـزی صنـدوق بین المللی 
پـول رشـد اقتصـادی ایـران در سـال جاری در سـطح صفر خواهـد بود و انتظـار نمی رود 
کـه ایـران در سـال جـاری شـاهد رشـد اقتصادی باشـد، امـا از سـال آینده فرآینـد احیا 
در اقتصـاد ایـران مشـهود خواهـد بـود. وی درخصـوص میـزان رشـد اقتصادی ایـران در 
سـال آینـده اظهـار کـرده اسـت:»اقتصاد ایـران در سـال آینده شـاهد رشـد اقتصادی 5 
درصـدی خواهـد بـود.« وی در سـخنرانی خـود گفته اسـت: »بگذاریـد در مـورد ایران با 
شـما صحبـت کنـم چـون ایـران در آینده بـه یـک نقش آفرین مهـم تبدیل خواهد شـد. 
انتظـار مـی رود رفـع تحریم هـا، بهبودی اساسـی را در چشـم انـداز اقتصاد ایران در سـال 
آینـده ایجـاد کنـد، البته وقتی از سـال آینـده صحبت می کنـم، منظـورم 2016-2017 
اسـت کـه مقـارن اسـت با سـال شمسـی ایرانی کـه از مـاه مـارس 2016 آغاز می شـود. 
پیش بینـی مـا این اسـت که با وجود رشـد ضعیف امسـال، نرخ رشـد اقتصـادی ایران در 

سـال آینـده بیـن 5/ 4 تـا 5 درصد خواهـد بود.«
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ـــید  ـــن خورش ـــه ای ـــن ک ـــک نک ـــد و ش ـــوع نمی کن ـــمان طل ـــا از آس ـــید تنه ـــا خورش ـــت. اینج ـــی نیس ـــید یک ـــا خورش اینج
ـــک  ـــرمایه ی ی ـــه س ـــا ک ـــا بدانج ـــان دارد ت ـــمانی دل گرمم ـــید آس ـــکوه تر از خورش ـــر و با ش ـــا عظمت ت ـــا ب ـــه بس ـــی چ زمین

عمـــر زندگـــی می شـــود؛ وقتـــی می شـــنویم کـــه خـــادم ایـــن خورشـــید می گویـــد:

ـــر  ـــرمایه ی عم ـــن س ـــن بهتری ـــه م ـــت ک ـــا آگاه اس ـــر دل ه ـــال ب ـــدای متع ـــی؛ و خ ـــچ تعارف ـــدون هی ـــم؛ ب ـــرض بکن ـــما ع ـــه ش ـــن ب م
ـــم.  ـــرت می دان ـــنی حض ـــودم را روش ـــی خ و زندگ

) آیت ا... واعظ طبسی(

ـــی  ـــت؛ کس ـــا نیس ـــن م ـــر در بی ـــد دیگ ـــرت می دان ـــنی حض ـــی اش را روش ـــر و زندگ ـــرمایه عم ـــن س ـــه بزرگتری ـــی ک ـــا کس ـــن روزه ای
ـــت.   ـــوده اس ـــده دار ب ـــهدش عه ـــت را در مش ـــت و والی ـــید امام ـــی خورش ـــال ها خادم ـــه س ـــقانه و خالصان ـــه عاش ک

... ایشــان بــرادری همــدل و همزبــان بــرای اینجانــب و مریــدی 
َصدیــق بــرای امــام راحــل و خدمتگــزاری پایــدار و ســخت کــوش 
بــرای انقــاب بودنــد. از نخســتین طلیعه هــای مبــارزات نهضــت 
اســالمی، مشــهد مقــدس شــاهد حضــور شــجاعانه و اثرگــذار این 
روحانــی محتــرم در عرصــه هــای پرخطــر و قبــول دشــواری های 

آن بــود و ایــن حضــور صریــح و صادقانه 
ــت  ــارزات مل ــای مب ــن روزه ــا آخری ت
ــالب،  ــس از انق ــت. پ ــه یاف ــران ادام ای
ایشــان  بــه  بزرگــوار  امــام  اعتمــاد 
منشــأ کســب افتخــار تولیــت و خدمــت 
بــه آســتان مبــارک رضــوی علیــه 
آالف التحیــة و الســالم شــد و خدمــات 
بی ســابقه بــه ایــن آســتان مقــدس 
بــا همــت و عــزم راســخ ایشــان شــکل 
گرفــت و امیــد اســت کــه توجهــات آن 
حضــرت شــامل حــال ایــن خدمتگــزار 
ــی  ــع انقالب ــردد. موض ــالص گ ــا اخ ب
نظــام  آرمان هــای  بــه  وفــاداری  و 
ــیر  ــن مس ــدت در ای ــالمی و مجاه اس
دشــوار کــه غالبــاً بــدون تظاهــر انجــام 
ــه اســت، خــود فصــل دیگــری از  گرفت
ــدر اســت.  ــی عالیق ــن روحان زندگــی ای
ــب  ــان اینجان ــدان ایش ــا فق ــون ب اکن
بــرادر مهربــان و همســنگر دوران غربــت 
ــال های  ــوش س ــخت ک ــکار س ــالب و هم ــش از انق ــدت پی و ش
ــاداش  ــم پ ــد رحی ــت داده و از خداون ــالب را از دس ــس از انق پ
ــألت  ــان مس ــرای ایش ــی را ب ــوان اله ــران و رض ــته و غف شایس

می کنــم... 

فرازی از پیام مقام معظم رهبری 

برادری همدل برای من و مریدی صدیق برای امام

کرد رونق حرم  و  روشنی  را وقف   مردی ،عمرش 
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حجت االسالم والمسلمین رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی

و همــرزم رهبــری ــگام  همــواره همــ
روحیـــه آیـــت اهلل واعظ طبســـی این گونـــه بـــود کـــه همـــواره همـــگام 
ـــع  ـــوان مطی ـــان را به عن ـــد و خودش ـــری بودن ـــم رهب ـــام معظ ـــرزِم مق و هم

رهبـــری بعـــد از امـــام)ره( تلقـــی می کردنـــد.
ـــه  ـــا از جمل ـــه عرصه ه ـــود و در هم ـــی ب ـــع انقاب ـــان، مواض ـــع ایش مواض
ـــان  ـــرای ایش ـــازی را ب ـــگاه ممت ـــا)ع( جای ـــام رض ـــران ام ـــه زائ ـــت ب خدم
ـــا)ع(  ـــام رض ـــران ام ـــه زائ ـــزاری ب ـــت خدمتگ ـــت.  در حقیق ـــرار داده اس ق
ـــنگربانی  ـــر س ـــاوه ب ـــرار داده و ع ـــان ق ـــرای ایش ـــاز را ب ـــگاه ممت ـــن جای ای
ـــان  ـــان و در خراس ـــه خراس ـــوزه علمی ـــاب، در ح ـــای انق ـــاب و ارزش ه از انق

ـــود. ـــاده ب ـــران فوق الع ـــه زائ ـــت ب ـــان در خدم ـــش ایش ـــزرگ نق ب
نظـــم آیـــت اهلل واعـــظ طبســـی در کار هـــا فوق العـــاده بـــود؛ خدمـــات 
ـــتان  ـــی آس ـــی و کیف ـــعه کم ـــان در توس ـــمند ایش ـــای ارزش ـــته و گام ه شایس

ـــت. ـــر اس ـــل تقدی ـــوی قاب ـــدس رض ق

مردی که تکرار نمی شود
...از کودکـی و دوران دبسـتانم در مشـهد بـه ایـن شـخصیت ارزنـده عاقمنـد 
بـوده ام. وی یـار و یاور اسـام و نظام بـرای خدمت به جامعه بوده اسـت... ایشـان 
طـی سـال ها خدمـت به مـردم و آسـتان مقدس خورشـید تابـان ایران اسـامی، 
حضـرت ثامـن االئمـه علی ابن موسـی الرضا)ع( بـا ایجـاد جریان مدیریـت موفق 
اسـامی، توسـعه آسـتان قـدس و خدمـت بـه زائـران و مجـاوران حـرم رضوی، 
مدیریتـی مثال زدنـی را بـه عنـوان یکـی از موفق تریـن شـخصیت های روحانـی 
کشـور پدیـد آورد... امـروز بزرگ مـردی از میـان مـا رفت کـه زوایای شـخصیت 

واالیـش همچـون روزگار حیات، ناشـناخته باقـی ماند.
عالمـی جلیـل القـدر کـه در طول عمـر پـر برکتـش و در مناصب گوناگـون، هر 
آن چـه توانسـت بـرای شناسـاندن مکتب اهـل بیت )سـام اهلل علیهـم اجمعین( 
انجـام داد و آموزه هـای رحمانـی را درعمـل متجلی سـاخت. طی دوران آشـنایی 
بـا آن بزرگـوار، شـاهد بـودم که همـواره بر اصـول اعتقادیش پای فشـرد، سـاده 
زیسـت و در برابر سـخنان ناصواب، سـکوت پیشـه کـرد. در سـال هایی که تولیت 
آسـتان قـدس رضـوی را بر عهـده داشـت نیز خـادم و امانتـداری واقعـی به ویژه 

در امـر وقـف بود...
بـی شـک همه ارادتمنـدان به امام رضـا )ع( این شـخصیت بزرگ و ارزشـمند را 

بـه خوبی می شناسـند... مـردی که معتقـدم تکرار نخواهد شـد. 
)بخش هایی از یادداشت و پیام تسلیت وزیر بهداشت(
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تریبـون
 پزشـکان

  سال هاســت کــه ســرطان معــده 
ــتگاه  ــرطان دس ــایع ترین س ــری ش و م
ــت،  ــوده و هس ــا ب ــور م ــوارش در کش گ
امــا امــروزه ســرطان روده نیــز بــا 
فزونــی چشــمگیر درجامعــه در کنــار 
ــه  ــرده و ب ــی ک ــراض خودنمای ــن ام ای

طــور فزاینــده قربانــی می گیــرد.

بــه همیــن دلیــل »مروارید«،میزگــردی 
اســد زاده  حمیــد  دکتــر  حضــور  بــا 
عقدایــی، فــوق تخصــص گــوارش و کبــد، 
دکتــر مجیــد غیــور مبرهــن، متخصــص 
ــوق  ــی، ف ــین رحیم ــر حس ــه، دکت تغذی
دکتــر  ســرطان،  و  خــون  تخصــص 
رضــا روشــن روان، فلوشــیب جراحــی 
کولورکتــال و دکتــر کامــران غفــارزادگان، 
ــا  ــرد ت ــزار ک ــوژی برگ ــص پاتول متخص
زوایــای پیــدا و پنهــان ایــن بیمــاری بــه 

ــود. ــی ش ــوط بررس ــور مبس ط

 بررسی گروه های پرخطر

ــرطان  ــد س ــرطانی همانن ــه س ــال ب ابت
ــی  ــخص ط ــدی مش ــا رون ــزرگ ب روده ب
ــود؛  ــه می ش ــروزه گفت ــه ام ــود ک می ش

ــت. ــگیری اس ــل پیش قاب

دکتــر حمیــد اســد زاده عقدایــی در این 
ــزرگ از  ــرطان روده ب ــد: س ــاره می گوی ب
ــد  ــهولت رون ــه س ــه ب ــت ک ــواردی اس م

ــه  ــت. چنانک ــی اس ــل ارزیاب ــاری قاب بیم
ــا  ــپ ت ــن مراحــل از ایجــاد پولی طــی ای
ــراد  ــال در اف ــج س ــا پن ــک ت ــرطان ی س
ــن دوره  ــه ای ــت ک ــاوت اس ــف متف مختل
طالیــی مــا بــه شــمار می آیــد و از وقتــی 
می تــوان  می شــود،  ایجــاد  پولیــپ 
ــت و  ــی آن پرداخ ــخیص وجراح ــه تش ب
پیگیری هــای منظــم را انجــام داد. البتــه 
ــر  ــرض خط ــتر در مع ــه بیش ــرادی ک اف
ابتــال هســتند، هماننــد افــراد بــاالی 
ــه پزشــک  ــه ب ــا مراجع ــد ب 50 ســال بای

ــد. ــی کنن ــود را بررس ــت خ وضعی
ــهید بهشــتی  ــتاد دانشــگاه ش ــن اس ای
ســرطان روده بــزرگ را ســومین ســرطان 
شــایع در مــردان و زنــان در دنیــا عنــوان 
ــار  ــز آم ــران نی ــد: در ای ــرده و می افزای ک
مشــابه اســت و ســرطان روده در جمعیت 
مــردان پــس از ســرطان های معــده، 
ــرطان  ــن س ــتات چهارمی ــه و پروس مثان
ــرطان روده  ــفانه س ــت. متأس ــایع اس ش
در جمعیــت زنــان نیــز پــس از ســرطان 
پســتان قــرار دارد و دومیــن ســرطان 
شــایع محســوب می شــود و می تــوان 
روی هم رفتــه گفــت کــه ازلحــاظ میــزان 
ــرطان  ــن س ــرطان روده چهارمی ــال س ابت

ــران اســت. شــایع ای
بیــن  ســاالنه  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــه  ــال ب ــد ابت ــورد جدی ــا 500 م 400 ت
ــزارش  ــوی گ ــان رض ــرطان در خراس س
مــی شــود کــه بیشــتر آنهــا در مراحــل 
پیشــرفته تشــخیص داده مــی شــوند. 
دکتــر اســد زاده در پاســخ بــه اینکــه چــه 
کســانی نیازمنــد غربالگری ســرطان روده 
ــه  ــرادی ک ــد: اف ــخ می ده ــتند، پاس هس
بیمــاری خاصــی در ایــن زمینــه ندارنــد، 
ــه ســرطان روده  ــال ب ــورد ابت ــک م ــا ی ام
بــزرگ در خانــواده خــود دارنــد کــه ســن 
ــوده  ــالگی ب ــر 50 س ــار زی ــالی بیم ابت
بایــد از زیــر ســن 50 ســالگی بــرای 
تشــخیص مراجعــه کننــد. خانواده هایــی 
کــه دو فــرد و یــا بیشــتر مبتــال بــه ایــن 
ــته ای  ــرطان های وابس ــا س ــاری و ی بیم
وتخمــدان  رحــم  ســرطان  هماننــد 
دارنــد؛ بــرای بررســی های پیشــگیرانه 
ــه  ــالگی مراجع ــن 20 س ــر س ــد از زی بای
کننــد. غربالگــری درایــن عارضــه اهمیت 

ــان  ــرای درم ــه ب ــرا ک ــیاری دارد، چ بس
ســرطان در هــر فــرد بــه طــور میانگیــن 
100 میلیــون تومــان هزینــه بــه خانــواده 
و جامعــه تحمیــل می شــود کــه بــا 
ــه  ــه را ب ــن هزین ــوان ای ــری می ت غربالگ

ــاند. ــان رس ــون توم ــک میلی ی

 ضعف در فرهنگ تغذیه

بررســی ها حکایــت از نقــش تغذیــه در 
ابتــال بــه ســرطان روده بــزرگ دارد.

ــن  ــن در ای ــور مبره ــد غی ــر مجی دکت
ــر  ــل مؤث ــد: از عوام ــار می کن ــاره اظه ب
ــب، وزن  ــه مناس ــدن تغذی ــالمت ب در س
متعــادل و تحــرک کافــی اســت، از ایــن 
ــوده  ــدر ت ــان داده هرق ــی ها نش رو بررس
ــد  ــش یاب ــدن افزای ــفید در ب ــی س چرب
وفــرد دچــار اضافــه وزن باشــد، بیشــتر به 
ســرطان مبتــال می شــود. بنابرایــن تــوده 
بدنــی بایــد بیــن 18تــا25 باشــد کــه در 
ــن  ــود ای ــد می ش ــور ها تأکی ــی کش برخ
ــرای  ــن ب ــد. بنابرای ــا 23باش ــزان 18ت می
تناســب وزن توصیــه می شــود افــراد 
پنــج نوبــت در هفته بــه مــدت 20 دقیقه 

ــی داشــته باشــند. فعالیــت بدن
ــد:  ــه می ده ــن ادام ــور مبره ــر غی دکت
بــا تغییــر الگــوی تغذیــه از ســنتی 
ــاهد  ــی ش ــع غرب ــی در جوام ــه صنعت ب

در میزگرد »سرطان روده« در بیمارستان رضوی تأکید شد

هزینه پیشگیری ۱میلیون، هزینه درمان ۱۰۰میلیون!
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رشــد امــراض دســتگاه گــوارش هماننــد 
ــأله  ــن مس ــه ای ــم ک ــرطان روده بودی س
کشــور  در  اخیــر  ســال های  طــی 
ــرا  ــت، چ ــده اس ــاهده ش ــز مش ــا نی م
ســالم  تغذیــه  بــه  بی توجهــی  کــه 
می توانــد  مختلــف  صورت هــای  بــه 
ــه بیماری هــا باشــد.  زمینه ســاز ایــن گون
ــل  ــه دلی ــی ب ــای صنعت ــه غذاه چنانک
چربــی بــاال موجــب افزایــش چاقــی افراد 
ــوه  ــل نح ــه دلی ــن ب ــود. همچنی می ش
ــب  ــه اغل ــی ک ــواد غذای ــن م ــت ای پخ
ســرخ کردنــی اســت، بســتر را بــرای 
ــروز بیمــاری ســرطان فراهــم می کنــد.  ب
ــدک ســبزی ها و  نکتــه دیگــر مصــرف ان
ــان  ــتان خراس ــه اس ــت، چنانک میوه هاس
مصــرف  میــزان  زمینــه  در  رضــوی 
ســبزی و میــوه در زمــره پایین تریــن 
رده هــای کشــور قــراردارد، در حالــی 
ــک و  ــورت ارگانی ــواد در ص ــن م ــه ای ک
ــود  ــل وج ــه دلی ــد ب ــودن می توان ــازه ب ت
آنتــی اکســیدان ها در مهــار ســرطان 
ــن ســال ها شــاهد  ــه ای ــر باشــد. البت مؤث
ــگ و  ــر رن ــه میوه هــای پ ــردم ب ــال م اقب
ــه  ــی ک ــتیم؛ درحال ــی هس ــاب واردات لع
ــف  ــل ضع ــه دلی ــرفته ب ــع پیش در جوام
در کیفیــت غذایــی، چنــدان توجهــی 
بــه ایــن میوه هــای پررنــگ و لعــاب 

نمی شــود.
همچنیــن گوشــت قرمــز در زمینــه 
بــروز ســرطان روده مؤثــر اســت، در 
ــد،  ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ــی ک حال
در اســتان خراســان رضــوی مــردم دچــار 
کمبــود پروتئیــن نبــوده وحتــی 40-50  
درصــد بیــش از نیــاز تغذیــه ای پروتئیــن 
مصــرف می کننــد. ایــن در شــرایطی 
اســت کــه افــراد بــرای تأمیــن دو واحــد 
ــذای  ــود در غ ــاز خ ــورد نی ــن م پروتئی
ــرغ  ــم م ــک تخ ــد از ی ــه می توانن روزان
ــتفاده  ــم اس ــات ه ــه حبوب ــک پیمان و ی

ــد. کنن
ضرورت اصاح عادات غذایی

ــن، از  ــور مبره ــر غی ــاد دکت ــه اعتق ب
عوامــل مؤثــر در پیشــگیری از ســرطان ها 
ازجملــه ســرطان روده فرهنگ ســازی در 
ــروزه  ــه ام ــت. چنانک ــه اس ــوزه تغذی ح
مــا جــزو مصــرف کننــدگان عمــده 
نوشــابه های گازدار هســتیم، درحالــی 
ایــن  مصــرف  آمــار  آمریــکا  در  کــه 
نوشــابه ها کمتــر از کشــور ماســت، زیــرا 
ــود  ــرف خ ــرای مص ــی را ب ــا اصول آن ه

ــن  ــیدن ای ــه نوش ــتند، چنانک ــل هس قای
مــواد در ســنین کودکی مرســوم نیســت. 
همچنیــن مصــرف ماهــی در کاهــش 
ــه  ــا ب ــر اســت، ام ــه ســرطان مؤث ابتــال ب
ــخ،  ــیوه های طب ــا ش ــنایی ب ــل نا آش دلی
ســرانه مصــرف ماهــی دراســتان مــا یــک 
شــانزدهم برخــی کشورهاســت، در حالــی 
کــه در فهرســت تغذیــه ای می تــوان 150 
تــا160 نمونــه طبــخ ماهــی را یافــت کــه 
بســیار لذیــذ و ســالم اســت. بــه هــرروی 
درحالــی کــه مــا در کشــورمان بــا کاهش 
مصــرف مــواد مغــذی مواجه هســتیم، اما 
در زمینــه مــواد غذایــی زیانبــار هماننــد 
شــیرینی و نمــک و روغــن جــزو پــر 

مصرف هــا محســوب می شــویم.

ریشه یابی ژنتیکی

رشــد  می تــوان  وضــوح  بــه 
فناوری هــای تشــخیصی را در جامعــه 

دریافــت.

دکتــر کامــران غفــارزادگان در ایــن باره 
می گویــد: تجهیــزات تشــخیصی امــروزی 
ــرای  ــه ب ــت چنانک ــرفته اس ــیار پیش بس
ــام  ــوان تم ــکوپی  می ت ــام کولونوس انج
ــی  ــی و بررس ــورد ارزیاب ــول روده را م ط
ــرداری   ــهولت  نمونه ب ــه س ــرار داد و ب ق
ــی  ــواب آسیب شناس ــن رو ج ــرد. ازای ک
ــالم  ــاعت اع ــد س ــا  در چن ــن نمونه ه ای
در  کــه  درحالیســت  ایــن  می شــود 
آسیب شناســِی  پاســخ   گذشــته 
زمــان  روز  چندیــن  نمونه برداری هــا 
می بــرد؛  همیــن مســاله، پیشــرفت قابــل 

مالحظــه ای در تشــخیص ورونــد درمــان 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ب

می افزایــد:  پاتولوژیســت  ایــن   
مــدرن   ازتکنیک هــای 
ــان   ــه نش ــت  ک ــیمی  اس ایمنوهیستوش
می دهــد  آیــا بدخیمــی بــه خاطــر روده 
ــه  ــی چ ــه بدخیم ــت  و اینک ــزرگ اس ب
ویژگی هایــی دارد؟ همچنیــن بــا  اســتفاد 
ــه  ــت  چ ــوان دریاف ــد می ت ــن فرآین از ای
ــد  ــار درنظــر بگیرن ــرای بیم ــی را ب درمان
ــی  ــیمی درمان ــرای ش ــی ب ــا ضرورت وآی
ــک   ــن تکنی ــر ؟ ای ــا خی ــود دارد  ی وج
کــه  موجــب پیش آگاهــی وضعیــت  
ــام  ــا  انج ــته ی ــود  در گذش ــار می ش بیم
نمی شــد یــا  هزینــه گرانــی را بــه بیمــار 
ــر  ــال حاض ــه درح ــرد ک ــل می ک تحمی
در کشــور  مــا بــه وفــور در صــورت نیــاز 

می گیــرد. انجــام 
وی ادامــه می دهــد: از دیگــر روش هــای  
پرکاربــرد و جدیــد در  مقولــه تشــخیص 
و آسیب شناســی  روش هــای ملکولــی 
اســت؛   چنان کــه  براســاس ایــن شــیوه  
بــرای مبتالیــان بــه ســرطان درمان هــای 
ــور  ــه ط ــرد و ب ــورت می گی ــخصی ص ش
ــرطان در وی  ــان س ــد  درم ــاص رون خ

ــود.   ــف می ش تعری

بخشی از آزمایشات غربالگری 
سرطان باید اجباری شود

ــروزه  ــد: ام ــارزادگان می گوی ــر غف  دکت
بــرای  الزم  نمونه برداری هــای  انجــام 
کولورکتــال،  ســرطان های  تشــخیص 
تزریــق  بــا  کلونوســکوپی  طریــق  از 
ــه بیمــار، بســیار راحــت  داروی خــواب ب
قابــل  طــرز  بــه  و  می شــود  انجــام 
ودشــواری های   هراس هــا  از  توجهــی 
نمونه بــرداری بــرای بیمــاران کاســته 
ــن درحــال حاضــر  شــده اســت. همچنی
مدفــوع  نمونه هــای  بررســی   بــا 
ــی  ــخیص های الزم و دقیق ــوان تش می ت
را بــرای ســرطان کولورکتــال ارائــه کــرد. 
بــه ایــن ترتیــب  بایــد اعتــراف کــرد کــه 
روش هــای غربالگــری مناســبی بــرای 
ــود  ــال وج ــرطان کولورکت ــایی س شناس
دارد کــه بــه تشــخیص به هنــگام بیمــاری 
ــان  ــه درم ــت ب ــرده و در نهای ــک ک کم
ــک  ــز کم ــرطان نی ــل س ــی و کام قطع
ــت  ــه اینجاس ــا نکت ــد؛ ام ــی می کن فراوان
ــن  ــیوه های نوی ــود ش ــم وج ــه علی رغ ک
در تشــخیص ایــن نــوع ســرطان بــه 

 استان خراسان 
رضوی در زمینه 

میزان مصرف 
سبزی و میوه در 
زمره پایین ترین 

رده های کشور 
قراردارد

 بررسی ها 
نشان می دهد، در 

استان خراسان 
رضوی مردم دچار 

کمبود پروتئین 
نبوده و حتی  

50-40  درصد بیش 
از نیاز تغذیه ای 

پروتئین مصرف 
می کنند
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ــه  ــبت ب ــردم نس ــی م ــدم اگاه ــت ع عل
زمــان مناســب جهــت بهره گیــری از 
شــناخت  وهمین طــور  روش هــا  ایــن 
در  بیمــاری  معمــوال  خطــر  عالئــم 
ــایی شــده و در  مراحــل پیشــرفته شناس
ــان ســخت و گاه غیرممکــن  ــت درم نهای

 . د می شــو
مــا  می کنــد:  تاکیــد  ادامــه  در  وی 
درهیــچ شــیوه تشــخیصی از کشــورهای 
امــا  پیشــرفته دنیــا عقــب نیســتیم 
ــود پیشــگیری های  ــا نب مســاله جــدی م
ــی  ــگام و بی توجه ــه دیرهن الزم و مراجع
بــه مســاله غربالگــری ســرطان از جملــه 
ســرطان روده بــزرگ اســت. در حالی کــه 
ــا اجبــاری شــدن  در جوامــع پیشــرفته ب
غربالگری هــای ســرطان ایــن بیمــاری 
دریافــت  قطعــی  درمــان  معمــوال 

 . می کنــد
از  بخشــی  اگــر  می فزایــد:  وی 
تســت  های غربالگــری ســرطان در کشــور 
اجبــاری شــود و یــا آموزش هــای همگانی 
را شــامل شــود از بســیاری از نمونه هــای 
جدیــد ابتــال بــه ســرطان از جملــه 
ــه  ــود ک ــگیری می ش ــرطان روده پیش س
ــم  ــراد و ه ــرای اف ــم ب ــدت ه در درازم
ــود.  ــد ب ــودمند خواه ــور س ــرای کش ب

ــش  ــکان جه ــارزادگان از ام ــر غف دکت
ــه  ــه و ادام ــد گفت ــه کب ــرطان روده ب س
می دهــد: در گذشــته نمونه بــرداری از 
ــر  ــال حاض ــا درح ــود ام ــوار ب ــد  دش کب
بــا تکنیکهــای موجــود نمونــه برداری هــا 
آســان صــورت می گیــرد بــه طــوری کــه 
ــور  ــاء توم ــوان منش ــی ت ــی م ــه راحت ب
نمونه بــرداری  ایــن  طریــق  از  نیــز  را 

ــرد. ــخص ک مش
دکتــر غفــارزادگان بــا تأکیــد بــر همین 
ــا ســاده ترین  ــروزه ب ــد: ام مســأله می گوی
ــود  ــام می ش ــا انج ــن آزمایش ه ــیوه ای ش
حاصــل  نیــز  دقیقــی  پاســخ های  و 
می شــود. همچنیــن از مــوارد تشــخیصی 
ــوع  ــی درمدف ــون مخف ــه خ ــوان ب می ت
اشــاره کــرد کــه توســط آزمایشــگاه 
قابــل مشــاهده اســت نــه خــون شــفاف، 
چــرا کــه خــون شــفاف می توانــد نشــانه 
ضایعــات موضعــی در روده و مقعد باشــد، 
ــدی  ــد ج ــز بای ــانه ها نی ــن نش ــا همی ام

گرفتــه شــود.
ایــن پاتولوژیســت می افزایــد: در نمونــه 
ــرداری از بافت هــا نیــز درگذشــته بایــد  ب
ــرای تعییــن تشــخیص خــوش خیمــی  ب

بیمــار  روز  چندیــن  بدخیمــی  یــا  و 
ــان  ــال هم ــه ح ــود ک ــه ب ــر نتیج منتظ
جــا قابــل تشــخیص اســت. همچنیــن بــا 
ــا بررســی  ــوان ب ــن می ت فناوری هــای نوی
ابتــال  اولیــن مرحلــه  کــه  پولیپ هــا 
می توانــد محســوب شــوند، وضعیــت 
ــی های  ــخیص داده و بررس ــا را تش این ه
ثانویــه را مشــخص می کننــد. وی بــه 
ــخیص های  ــر تش ــی ب ــای مبتن درمان ه
مولکولــی و ژنتیکــی اشــاره کــرده و 
ــی ها،  ــن بررس ــال ای ــه دنب ــد: ب می گوی
درمان هــای نوینــی بــه نــام »درمان هــای 
انفــرادی« شــکل گرفته، از ایــن رو بزودی 
شــیوه های درمــان ســرطان براســاس 
ترســیم نقشــه ژنتیکــی افــراد انجــام 
می شــود. همچنیــن بــا بهره گیــری از 
روش توالی یابــی می تــوان بــه ترســیم 
نقشــه ژنتیکــی افــراد پرداختــه و ژن هــای 
ــا را  ــروز ســرطان در خانواده ه ــر در ب مؤث

ــرد. ــخص ک مش

 کم خونی را جدی بگیرید

دکتــر حســین رحیمــی بــا تأکیــد 
ــرطان روده  ــودن س ــان ب ــل درم ــر قاب ب
بــزرگ می گویــد: ایــن عارضــه از معــدود 
ســرطان هایی اســت کــه حتــی در مرحله 
انتشــار بــه عضوهایــی هماننــد کبــد قابل 
مهم تــر  نکتــه  البتــه  اســت.  درمــان 
اینکــه  گاه بــا یــک آزمایــش ســاده 
ــان  ــخیص داده و درم ــوان آن را تش می ت
کــرد. درحالــی کــه بیشــتر افــراد جامعــه 
کــم خونــی ناشــی ازفقــر آهــن را جــدی 

نمی گیرنــد. چنانکــه زنــان معتقدنــد، 
بــه دلیــل ســیکل ماهانــه و فرزنــد آوری 
ــردان  ــتند و م ــه هس ــن عارض ــار ای دچ
ترتیــب  ایــن  بــه  بی توجه انــد.  نیــز 
ــانه هایی  ــروز نش ــا ب ــود ب ــه می ش توصی
درایــن زمینــه، از نظــر ســالمت دســتگاه 
گــوارش بررســی شــوند. از ایــن رو نقــش 
ــاالن در  ــی و فع ــکان عموم ــا، پزش ماما ه
خانه هــای بهداشــت در تشــخیص بــه 

ــت دارد. ــع اهمی موق
وی در خصــوص عالئــم و نشــانه هــای 
ــالوه  ــد: ع ــزرگ می گوی ــرطان روده ب س
ــت  ــادات اجاب ــر در ع ــی تغیی ــر کم خون ب
ــت و  ــا یبوس ــهال ی ــه اس ــزاج، از جمل م
ــزی  ــوع، خونری ــوام مدف ــر در ق ــا تغیی ی
ــی  ــوع، ناراحت ــا خــون در مدف ــد و ی مقع
ــخ و  ــی، نف ــد گرفتگ ــکم، مانن ــداوم ش م
درد، احســاس فــرد از اینکــه کــه روده بــه 
طــور کامــل تخلیــه نمی شــود، ضعــف یــا 
ــد  ــل بای ــش وزن بی دلی ــتگی و کاه خس
ــه  ــرد. البت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م حتم
ــرطان  ــه س ــال ب ــراد مبت ــیاری از اف بس
روده بــزرگ، گاه هیــچ عالمتــی را در 
ــزارش  ــاری را گ ــن بیم ــه ای ــل اولی مراح
کــه  هنگامــی  معمــوال  و  نمی کننــد. 
ــدازه و  ــه ان ــم ظاهــر شــود، بســته ب عالئ
ــم  ــزرگ، عالی ــرطان در روده ب ــل س مح

ــت. ــاوت اس متف

 ضرورت انجام غربالگری سرطان

ــش  ــی نق ــم جراح ــوز ه ــروزه هن  ام
ســرطان های  درمــان  در  را  اصلــی 

دارد. گــوارش  دســتگاه 

 ما درهیچ 
شیوه تشخیصی از 
کشورهای پیشرفته 
دنیا عقب نیستیم 
اما مساله جدی ما 
نبود پیشگیری های 
الزم و مراجعه 
دیرهنگام و 
بی توجهی به مساله 
غربالگری سرطان 
از جمله سرطان 
روده بزرگ است

 بیشتر افراد 
جامعه کم خونی 
ناشی ازفقر آهن 
را جدی نمی گیرند. 
چنانکه زنان 
معتقدند، به دلیل 
سیکل ماهانه 
و فرزند آوری 
دچار این عارضه 
هستند و مردان نیز 
بی توجه اند
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ــاره  ــن ب ــر رضــا روشــن روان در ای دکت
می گویــد: جراحــی از   همــان ابتــدای 
ــی رود و  ــه کار م ــا ب ــخیص پولیپ ه تش
ــی  ــوع جراح ــوال از ن ــی معم ــن جراح ای
ــی  ــن معن ــت؛ بدی ــده اس ــه کن کنن ریش
کــه کل منطقــه درگیــر بــا ســرطان 
ــدد  ــروق خــون رســان و غ ــه همــراه ع ب
بیمــار  بــدن  از  قســمت  آن  لنفــاوی 
خــارج خواهــد شــد تــا جایــی کــه 
تقریبــا مطمئــن باشــیم بافــت ســرطانی 
بــدن  از  کامــال  آن  بــه  مشــکوک  و 
ــا پــس  بیمــار خــارج شــده باشــد. قاعدت
ــه  ــاس مرحل ــر اس ــار ب ــی، بیم از جراح
ــی  ــا رادیوتراپ ــیمی درمانی ی ــاری ش بیم
خواهــد شــد. امــا بایــد اعتــراف کــرد کــه 
نتیجــه عمــل در توفیــق بیمــار در مقابلــه 

ــی دارد. ــش مهم ــرطان نق ــا س ب
وی بـه مسـئله اسـتفاده از کولوسـتومی 
در جراحـی روده بزرگ اشـاره کرده و می 
گویـد: گاهـی حیـن جراحـی و یـا حتـی 
قبـل از جراحـی پزشـک مجبـور خواهـد 
شـد راه جدیـدی را از طریق پوسـت برای 

دفـع بیمـار باز کنـد و اینکه بیمـار مجبور 
به استفاده از کیسـه ای به نام کولوستومی 
شـود. لـذا ایـن جراحی هـا نیاز بـه تبحر و 
تجربـه دارد تـا کمترین آسـیبی بـه بیمار 

شود.  وارد 
وی می افزایـد: از آنجـا کـه در کشـور ما 
غربالگـری سـرطان رایـگان نبـوده و حتی 
بیمه هـا آن را پوشـش نمی دهند، بیشـتر، 
مراجعـه  پیشـرفته  مراحـل  در  بیمـاران 
می کننـد کـه معمـوال بـه جراحـی نیـاز 
نویـن  شـیوه هایی  بـا  همچنیـن  دارنـد. 
جراحی الپاراسـکوبی کیفیـت عمل بهبود 
یافتـه و بیمـار صدمـات کمتـری را تجربه 
می کنـد. بـه اعتقـاد مـن، اگـر غربالگـری 
در جامعـه مـا رایـج شـود، جراحی هـای 
نتیجه بخش تـر  نیـز  گـوارش  دسـتگاه 

بود. خواهـد 
متأسـفانه سـرطان روده بـزرگ به دلیل 
در  نامناسـب  تغذیـه  و  زندگـی  سـبک 
جامعـه مـا رو بـه افزایـش اسـت و نکتـه 
دیگـری که در این خصـوص حائز اهمیت 
اسـت کاهش چشـمگیر سـن ابتال به این 

بیمـاری اسـت. دکتـر رضا روشـن روان در 
ارتبـاط با وضعیت سـرطان روده بزرگ در 
کشـور می گوید: متأسـفانه در حال حاضر 
گـروه اصلی مبتالبـه سـرطان روده بزرگ 

را قشـر جـوان جامعـه تشـکیل می دهد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فراینــد 
درمــان  و  تشــخیص  در  بیماریابــی 
بــا  می افزایــد:  بــزرگ  روده  ســرطان 
توجــه بــه شــیوع ایــن بیمــاری الزم 
ــاران  ــوزه بیم ــت در ح ــا فعالی ــت ت اس
بیشــتر شــود و افــراد بتواننــد در ســنین 
ــد. ــرار بگیرن ــان ق ــورد درم ــری م پایین ت

دکتــر روشــن روان بــا تأکیــد بــر انجــام 
 50 افــراد  در  کولونوســکوپی  عمــل 
ســال بــه بــاال  ادامــه داد: در بســیاری از 
مــوارد بیمــار زمانــی بــه پزشــک مراجعــه 
بیمــاری ســرطان روده  می کنــد کــه 
ــرار  ــرفته تری ق ــل پیش ــزرگ در مراح ب
نمی تــوان  جراحــی  بــا  حتــی  و  دارد 
نســبت بــه درمــان بیمــاری اقــدام کــرد؛ 
لــذا  انجــام عمــل کولونوســکپی می توانــد 

ــد. ــر باش ــی مؤث خیل

سرطان روده بزرگ به دلیل سبک زندگی و تغذیه نامناسب در جامعه 
ما رو به افزایش است و نکته دیگری که در این خصوص حائز اهمیت 

است کاهش چشمگیر سن ابتال به این بیماری است
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رویــداد
 7000 روزانـه  تولیـد  سـیکلوترون،  دسـتگاه  راه انـدازی  بـا   

شـد. محقـق  رضـوی  بیمارسـتان  در  رادیـودارو  میلی کـوری 
رابطـه  ایـن  در  رضـوی  تخصصـی  فـوق  بیمارسـتان  مدیرعامـل 
حلقـوی(  سیکلوترون)شـتاب دهنده  دسـتگاه  راه انـدازی  بـا  می گویـد: 
در بخـش پزشکی هسـته ای ایـن بیمارسـتان، قـادر بـه تولید شـش نوع 

رادیـودارو بـه میـزان 7 هـزار میلی کـوری در روز هسـتیم.

ــودارو  ــزان رادی ــن می ــد: ای ــم زاده می افزای ــعید هاش ــر س دکت
پاســخ گوی 900 بیمــار در مــاه خواهــد بــود. وی ادامــه می دهــد: 
از ششــم اســفندماه 94 تولیــد رادیــودارو توســط دســتگاه 
ــاز شــده و  ســیکلوترون نصــب شــده در بیمارســتان رضــوی آغ
در ایــن مــدت، بیــش از 80 بیمــار از رادیــوداروی تولیــد شــده در 
ــواد  ــوص م ــده اند. وی در خص ــد ش ــی بهره من ــز درمان ــن مرک ای
اولیــه ایــن رادیــودارو می افزایــد: مــواد اولیــه ایــن رادیوداروهــا را 
ــن  ــد. ای ــی شــده  تشــکیل می دهن ــی و آب غن ــای واردات کیت ه
ــتفاده  ــورد اس ــکن م ــت اس ــای پ ــا در تصویربرداری ه رادیوداروه
ــرای  ــا ب ــرد تشــخیصی آن ه ــرد و 90 درصــد از کارب ــرار می گی ق

تشــخیص پیــش روی تومورهــای ســرطانی اســت. 
مدیرعامــل بیمارســتان فــوق تخصصــی رضــوی توضیــح 
ــک  ــدود ی ــکن از ح ــت اس ــرداری پ ــتگاه تصویرب ــد: دس می ده
ــو  ــا ابتــدای اســفندماه رادی ــوده و ت ســال و نیــم پیــش فعــال ب
ــز  ــر نی ــن ام ــه ای ــد ک ــه می ش ــران تهی ــاز از ته ــورد نی داروی م
هزینه هــای انتقــال و تأمیــن دارو را بــه بیمارســتان رضــوی 
ــدازی تولیــد ایــن داروهــا میــزان  ــا راه ان تحمیــل می کــرد کــه ب
هزینه هــای مرتبــط بــا تهیــه رادیــوداروی مــورد نیــاز، بــه حــدود 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه 50 درص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رادیوداروهــا داروهــای پایــداری 

ــال دارو در  ــد فع ــت واح ــزان کیفی ــد: می ــان می کن ــتند، بی نیس
مســیر انتقــال، کاهــش می یافــت و اگــر از تولیــد ایــن دارو بیــن 
ــکی  ــرد پزش ــر آن دارو کارب ــت، دیگ ــاعت می گذش ــا 8 س 6 ت
نداشــت و اکنــون بــا تولیــد ایــن رادیــودارو در محــل بیمارســتان 

ــن مشــکل مرتفــع شــده اســت. ای

تجهیز دستگاه ها و آموزش کارکنان

ــوی  ــدس رض ــتان ق ــان آس ــالمت و درم ــروه س ــس کارگ رئی
ادامــه می دهــد: آمادگــی بیمارســتان رضــوی از نظــر تجهیــزات 
ــوان از  ــه می ت ــت ک ــه ای اس ــه گون ــخت افزاری ب ــائل س و مس
ــودارو  ــد رادی ــن تولی ــودارو و هم چنی ــوع رادی ــدود 6 ن ــد ح تولی
ــا در  ــوع داروه ــن ن ــار از ای ــدود 900 بیم ــدی ح ــرای بهره من ب
ــه ای  ــته ای عرص ــکی هس ــر داد.  پزش ــی خب ــز درمان ــن مرک ای
فعــال و رو بــه رشــد روزافــزون اســت و بــه همیــن دلیــل بــرای 
ــه پیاده ســازی   ــده در بیمارســتان رضــوی برنام ــار ســال آین چه
تجهیــزات بهتــر و بیشــتر را در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم. 
وی می گویــد: در همیــن راســتا از طریــق اعــزام گروه هــای 
ــای  ــا تکنیک ه ــرای آشــنایی ب ــه خــارج از کشــور ب تخصصــی ب
ــی  ــان خارج ــوت از متخصص ــن دع ــودارو و هم چنی ــد رادی تولی
از کشــورهای ایتالیــا، اتریــش و آلمــان، بــرای افزایــش آگاهــی و 

ــم. ــدام کرده ای ــتگاه، اق ــر از دس ــره وری بهت ــوزش به آم

پیشرفت علی رغم تحریم ها

ــرفت در  ــعه و پیش ــد: توس ــح می کن ــم زاده تصری ــر هاش دکت

با راه اندازی دستگاه سیکلوترون در 
بیمارستان رضوی محقق شد

 7۰۰۰ نه  روزا تولید 
رادیودارو میلی کوری 
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ــد  ــن تولی ــیکلوترون و هم چنی ــتگاه س ــدازی دس ــوص راه ان خص
رادیــودارو در شــرایط تحریــم اتفــاق افتــاد. در حــال حاضــر بــه 
جــز بیمارســتان رضــوی در کشــور دو مرکــز مجهــز بــه دســتگاه 
پــت اســکن بــوده کــه از مجمــوع ایــن ســه مرکــز درمانــی تنهــا 
بیمارســتان رضــوی و یــک مرکــز دیگــر توانایــی تولیــد رادیــودارو 

را دارنــد.
دکتــر هاشــم زاده می گویــد: در بهــار ســال 95، تولیــد دارویــی 
بــا عنــوان PSMA در دســتور کار بیمارســتان رضــوی قــرار دارد 
کــه بــرای تشــخیص و درمــان ســرطان پروســتات کاربــرد دارد؛ 
ــون  ــه کشــوری تاکن ــه در خاورمیان ــم ک ــه کن ــم اضاف ــن را ه ای
قــادر بــه تولیــد ایــن دارو نبــوده و بــا ایــن تکنیک آشــنا نیســتند. 
در  را  رادیــودارو  تولیــد  تجربــه  می افزایــد:  ادامــه  در  وی 
بیمارســتان رضــوی بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجــود 
در ســازمان انــرژی اتمــی کشــور و عالوه بــر ایــن، قوانیــن 
بین المللــی و هم چنیــن مقــررات وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی کشــور از ســر گذرانده ایــم. 

بیمه ها وارد شوند

وی یکــی از مشــکالت اساســی بــرای توســعه روش تشــخیصی 
ــخص در  ــتانداردهای مش ــی از اس ــود تعریف ــکن را نب ــت اس پ
پرداخت  هــای بیمــه ای دانســته و می گویــد: ایــن مشــکل باعــث 
شــده اســت تــا مــردم نتواننــد بــه خوبــی از ایــن روش تشــخیصی 
بهره منــد شــوند. دکتــر هاشــم زاده می گویــد: هزینــه پــت 
اســکن در بیمارســتان رضــوی حــدودا ســه میلیــون تومــان اســت 

و ایــن در حالــی اســت کــه انجــام ایــن روش در کشــور امــارات 
ــزار  ــا 18 ه ــن 15 ت ــفر، بی ــی س ــای جانب ــر هزینه ه ــالوه  ب ع
ــا 16 میلیــون تومــان اســت. درهــم یعنــی تقریبــا حــدود 14 ت

ــن روش در  ــام ای ــه  انج ــن هزین ــد: هم چنی ــه می ده وی ادام
ــرای  ــزار دالر را ب ــا 2 ه ــدود 1500 ت ــه ای ح ــز هزین ــه نی ترکی
ــه  ــا توج ــت. ب ــد داش ــراه خواه ــه هم ــواده وی ب ــار و خان بیم
ــز  ــودارو و نی ــد رادی ــی بیمارســتان رضــوی در تولی ــه خودکفای ب
ــد از  ــیاری می توان ــکن، ارزآوری بس ــت اس ــدی از روش پ بهره من

ــرد. ــق صــورت بگی ــن طری ای

تجهیز آزمایشگاهی برای کنترل کیفیت رادیودارو

تجهیــز  از  هم چنیــن  رضــوی  بیمارســتان  مدیرعامــل 
آزمایشــگاهی بــرای کنتــرل کیفیــت رادیوداروهــای تولیــد شــده 
ــن آزمایشــگاه  ــد: ای ــر داده و می گوی ــی خب ــز درمان ــن مرک در ای
منحصــر بــه فــرد، از ویژگی هــای شــاخص ایــن مرکــز اســت کــه 
پــس از تولیــد رادیوداروهــا، نمونــه ای از آن هــا بــه این آزمایشــگاه 
ــه  ــا ب ــن آزمایش ه ــا اســتاندارد دارو بررســی شــود. ای ــی رود ت م
پزشــکان تجویزکننــده و نیــز بــه بیمــاران بهــره ور از ایــن روش، 
اطمینــان و ایمنــی می دهــد تــا بــا خیالــی آســوده از دارو 
اســتفاده کننــد. وی تصریــح کــرد: در هــر بــار تولیــد رادیــودارو 
ــبختانه تــا  ــه و خوش ــورت گرفت ــری و آزمایشــات ص نمونه گی
کنــون هیچ گونــه انحــراف از اســتانداردها گــزارش نشــده اســت.

 

 در حال حاضر 
به جز بیمارستان 
رضوی در کشور 

دو مرکز مجهز 
به دستگاه پت 

اسکن بوده که از 
مجموع این سه 

مرکز درمانی تنها 
بیمارستان رضوی 

و یک مرکز دیگر 
توانایی تولید 

رادیودارو را دارند

 هزینه پت اسکن در بیمارستان 
رضوی حدودا سه میلیون تومان است و 
این در حالی است که انجام این روش در 
کشور امارات عالوه  بر هزینه های جانبی 
سفر، بین 15 تا 18 هزار درهم یعنی تقریبا 
حدود 14 تا 16 میلیون تومان است
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روی خط
ـــعید  هنــــر ـــاخته س ـــن س ـــک روز« اولی ـــد و ی ـــینمایی »اب ـــم س فیل

روســـتایی از 26 اســـفند مـــاه بـــه ســـرگروهی ســـینما آزادی 
ـــاز  ـــگفتی س ـــم ش ـــک روز« فیل ـــد و ی ـــت. »اب ـــده اس ـــران ش اک
جشـــنواره فیلـــم فجـــر34 بـــود و مـــورد تشـــویق و تمجیـــد 
بســـیاری از منتقـــدان، اهالـــی هنـــر و رســـانه قـــرار گرفـــت. 

ـــک  ـــد و ی ـــی »اب ـــن ویژگ ـــه ســـعید روســـتایی، مهمتری ـــه گفت ب
ـــم اســـت.  ـــودن فیل ـــی ب روز« واقع

ـــام  ـــه ن ـــاه ب ـــم کوت ـــه فیل ـــن س ـــش از ای ـــتایی پی ـــعید روس س
ـــی  ـــان خیل ـــا(« و »خیاب ـــای »شـــنبه«، »مراســـم )از طـــرف آنه ه

ـــت.  ـــرده اس ـــی ک ـــوت« را کارگردان خل
ـــم جشـــنواره فجـــر  ـــن فیل ـــوان بهتری ـــه عن ـــک روز« ب ـــد و ی »اب

ـــران ســـام ســـینما انتخـــاب شـــد. ـــگاه کارب از ن
ـــو ســـی  ـــگاه ن ـــابقه و ن ـــک روز« در بخـــش مس ـــد و ی ـــم »اب فیل
ـــم فجـــر حضـــور داشـــت و 9 ســـیمرغ  و چهارمیـــن جشـــنواره فیل

ـــه دســـت آورد.  ـــن ب بلوری
ـــه،  ـــن فیلمنام ـــن بهتری ـــیمرغ های بلوری ـــک روز« س ـــد و ی »اب
ـــار(،  ـــاز ایزدی ـــر اول زن)پرین ـــن بازیگ ـــی، بهتری ـــن کارگردان بهتری
ــن  ــدزاده(، بهتریـ ــد محمـ ــل مرد)نویـ ــر مکمـ ــن بازیگـ بهتریـ
تدویـــن، بهتریـــن چهره پـــردازی، بهتریـــن کارگردانـــی بخـــش 
ـــت آورد  ـــه دس ـــو را ب ـــگاه ن ـــش ن ـــم بخ ـــن فیل ـــو و بهتری ـــگاه  ن ن
ــل  ــر مکمـ ــن بازیگـ ــدا، بهتریـ ــن صـ ــای بهتریـ و در بخش هـ
ــر نقـــش اول  ــن بازیگـ ــزدان بخـــش( و بهتریـ ــیرین یـ زن)شـ

ـــود. ـــده ب ـــزد ش ـــادی( نام ـــان مع مرد)پیم

 خالصه فیلم »ابد و یک روز« 

ـــا  ـــتند، ام ـــمیه هس ـــی س ـــم عروس ـــدارك مراس ـــواده در ت خان
اتفاقاتـــي روابـــط خواهـــران و بـــرادران را ســـرد مي کنـــد کـــه 

ـــود... ـــي ش ـــي م ـــث ماجراهای ـــت باع در نهای

حواشی »ابد و یک روز«

ـــت:  ـــک روز« گف ـــد و ی ـــه »اب ـــاره فیلمنام ـــادی درب ـــان مع پیم
"آنقـــدر جزییـــات نقش هـــای ایـــن فیلـــم را خـــوب نوشـــته 
ـــی  ـــش کس ـــا از اقوام ـــودش ی ـــا خ ـــیدم آی ـــه از او پرس ـــود ک ب
ـــات  ـــت و جزیی ـــزان دق ـــن می ـــون از ای ـــت، چ ـــوده اس ـــاد ب معت

ـــدم." ـــر ش متحی
نویــد محمــدزاده دربــاره بــازی در نقــش معتــاد در فیلــم »ابــد 
و یــک روز« گفــت: "آدم دوســت دارد ریســک کنــد، همان طــور 
کــه خیلــی کــم معتــاد شــاهکار در کل تاریــخ ســینما داشــته ایم. 
معتــاد بــد هــم وجــود داشــته اســت. بــا ایــن حــال فکــر می کنــم 
نبایــد ایــن طــور تصــور کــرد کــه اگــر نقــش خوبــی بــوده دیگــر 
ــزی  ــچ چی ــون هی ــرد، چ ــوان آن را کار ک ــده و نمی ت ــام ش تم
ــی در  ــودش را دارد. وقت ــر خ ــی عط ــر کس ــود و ه ــام نمی ش تم
ــه  ــم، ب ــم می کن ــو وزن ک ــش 11 کیل ــک نق ــرای ی ــاه ب ــک م ی
ایــن معنــی اســت کــه کار انجــام شــده اســت، چــون فقــط گریــم 
بــرای درآمــدن یــک نقــش کافــی نیســت، بــا ایــن حــال اگــر این 
ــد شــده تــاش  نقــش خــوب شــده کــه خــدا را شــکر و اگــر ب
ــاد را   ــا نقــش معت ــم، ام ــازی کن ــدی را خــوب ب ــم کار بع می کن

ــم." ــازی نمی کن ــر ب دیگ

نیم نگاهی به بهترین های فجر94

از دسـت ندهیــد را    ـ     ـلم   هـــا  ـ      ـ      ایـن فیـ    
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»بادیـگارد« مضمونـی اجتماعـی دارد، ایـن فیلـم دربـاره یـک 
محافظ شـخصی اسـت این محافظ شـخصی در بخشـی از داسـتان 
از جـان یکـی از شـخصیت های مهـم نظـام محافظـت می کنـد امـا 
در جایـی دیگـر و بـر اسـاس حـوادث متوجه می شـود کـه او بیش 
از آنکـه بـه فکـر نظام باشـد بـه فکر منافع شـخصی اسـت. محافظ 
شـخصی دچـار تشـکیک می شـود و ایـن موضـوع باعـث می شـود 
کـه محافظـت از آن فـرد را کنـار بگـذارد و بـه سـراغ محافظـت از 
شـخص دیگـری بـرود که یکـی  از فعاالن هسـته ای کشـور اسـت. 
فیلم »بادیگارد« محصول سـازمان هنری رسـانه ای اوج اسـت. فیلم 
»چ«، سـاخته قبلی ابراهیم حاتمی کیا  7 سـیمرغ بلورین در سـی 

و دومیـن جشـنواره فیلـم فجر دریافـت کرد.
 حواشی »بادیگارد«

پرویـز پرسـتویی در فیلـم »بادیـگارد« بعـد از 10 سـال و بـرای 
ششـمین بـار، جلـوی دوربیـن حاتمی کیـا رفتـه اسـت.

گفـت:  »بادیـگارد«  موسـیقی  و  فیلـم  دربـاره  همایون فـر  کارن 
"بعـد از ایـن همه سـال دوسـتی و کار مشـترک، زیباتریـن، خوش  
سـاخت ترین، هیجـان انگیزتریـن و بی شـک از نظـر مـن بهتریـن، 
در  دوبـاره  را  حاتمی کیـا  اثـر  نفس گیرتریـن  سـاخت یافته ترین، 
کنـارش هسـتم. شـک نکنیـد زیباترین موسـیقی ای که در سـینما 
سـاخته ام و لحظـه بـه لحظـه، نـت بـه نـت آن را با عشـق و هیجان 
نوشـتم.  حاتمی کیا با یک پرویز پرسـتویی تکرارنشـدنی با بازگشت 
بـه اوجـی غریب از مریـا زارعی درخشـان و امیرآقایـی حیرت انگیز 
و بابـک حمیدیـان متفـاوت و فیلمبـرداری باشـکوه محمـود کاری 
دوسـت قدیمـی و گروهـی بـی نظیر امسـال قلب هایتان را تسـخیر 

کرد." خواهـد 

پرویـز پرسـتویی دربـاره نقشـش در فیلـم »بادیـگارد« گفـت: " 
»بادیـگارد« تجربـه بسـیار شـیرینی بـرای مـن بـود. حیـدر که در 
»بادیگارد«حضـور دارد خـود را بادیـگارد نمی دانـد بلکـه ایثارهایی 
کـه می کنـد و از همـه چیـز خـود مثـل همسـر و فرزنـد خـود 
می گـذرد بـرای این اسـت که وظیفـه حفاظت را حراسـت از اعتقاد 
و ایمـان خـودش می دانـد. در یک جملـه درباره نقـش »حیدر« در 
ایـن فیلـم بایـد بگویم کـه او در نهایت دچار شـک می شـود و  این 

شـک گـره داسـتان »بادیگارد« اسـت."
 محمود کالری درباره فیلم »بادیگارد« گفت:

"»بادیـگارد« در ژانری سـاخته شـده که به دلیل مشـکات مالی 
و بضاعـت ضعیف سـینمای ایـران، کمتـر تهیه کننده ای سـراغ آن 
مـی رود و همراهـی مـن به عنـوان مدیـر فیلمبرداری بـا حاتمی کیا 
از ایـن جهـت جـذاب بـود چون کمتـر فرصتی پیش می آیـد که در 

این ژانـر کار کنم."
شـیا خـداداد بعـد از پنـج سـال دورری از سـینما بـا انصـراف از 
فیلـم »رسـوایی 2«، در فیلـم »بادیـگارد« بـازی کـرده اسـت. فیلم 
»بادیـگار« سـومین همـکاری امیر آقایـی و ابراهیـم حاتمی کیا بعد 
از فیلم »ارتفاع پسـت«و سـریال »خاک سـرخ« اسـت. اولین حضور 

سـینمایی امیـر آقایـی در فیلـم »ارتفاع پسـت« بود.
نقـش  دربـاره  نـگار،  روزنامـه  و  خبرنـگار  زاده،  نجـف  کامـران 
کوتاهـش در فیلـم »بادیـگارد« گفـت: "باعـث افتخار شـد که بین 
افـراد حرفـه ای و نـام آشـنا و قابل احترام سـینما هسـتم. احسـاس 
کـردم می خواهـم جلـوی دوربیـن حاتمی کیـا و در کنـار آن هـا - 

حتـی در همیـن مـدت کـم- بـازی کنـم."

نیم نگاهی به بهترین های فجر94
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به روایت یک
 متخصص

ــش از آن  ــم و بی ــه ک ــت هم ــنایی نیس ــارِی ناآش ــر بیم  دیگ
ــرعت  ــا س ــا ب ــن روزه ــه ای ــاری ای ک ــرطان بیم ــد. س می دانن
ــا  ــوان ت ــر و ج ــت و از پی ــت اس ــورمان در حرک ــادی در کش زی
کــودکان همــه را درگیــر خــود کــرده اســت. ایــن ســرعت چنــان 
خیره کننــده بــوده کــه در یکــی دو ســال اخیــر اصطــالح 
ــه کار  ــه ب ــر چ ــت. اگ ــده اس ــج ش ــم رای ــرطان ه ــونامی س س
بــردن چنیــن اصطالحاتــی نتیجــه ای جــز ایجاد اســترس و فشــار 
روانــی نــدارد امــا بایــد پذیرفــت کــه  بــا مــرگ و میرهــای ناشــی 
ــال  ــرطان کام ــونامی س ــد س ــر می رس ــه نظ ــاری ب ــن بیم از ای
ــری،  ــا قوام نصی ــد رض ــر محم ــه ی دکت ــه گفت ــت دارد. ب واقعی
رئیــس انجمــن کلینیــکال انکولــوژی ایــران؛ راه مبــارزه و مقابله 
ــگیری و  ــوزش، پیش ــی، آم ــیر آگاه ــونامی از مس ــن س ــا ای ب

ــذرد.    ــی می گ ــان اصول درم
وی کــه جــزو تیــم درمانــی حضــرت امــام )ره( در ســال 
ــه در  ــش تغذی ــور نق ــا دو مح ــی ب ــت؛ در گفتگوی ــوده اس 67 ب
پیشــگیری از ســرطان و طــب تســکینی در مســیر درمــاِن 

ســرطان، پاســخ گوی ســواالت »مرواریــد« شــده اســت.

 تکمیل چرخه درمان با طب تسکینی 

ــاز جامعــه در درمــان  ــن پزشــک متخصــص در خصــوص نی ای
تســکینی  طــب  بــه  صعب العــالج  و  ســخت  بیماری هــای 
می گویــد: چرخــه درمــان بیمــاران صعب العــالج بــا طــب 
ــب  ــه ط ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــل می ش ــکینی کام تس
تســکینی در مراحــل درمانــی بیمــاران صعــب العــالج بــه ویــژه 
ــکالت  ــت و مش ــای هنگف ــا هزینه ه ــه ب ــرطانی ک ــاران س بیم

ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م ــد؛ کمت ــی مواجه ان روح

 گسترش دایره خدمات این شاخه از طب 

ــر آن  ــروزه دیگ ــکینی ام ــب تس ــد: ط ــری می افزای ــوام نصی ق
معنایــی را کــه 10 ســال قبــل داشــت را نــدارد. مــا امــروز از طبی 
ــی کــه  ــام طــب تســکینی توقــع نداریــم کــه تنهــا بیماران ــه ن ب
ــان«  ــل درم ــه اصطــالح جــواب شــده اند و  تشــخیص »غیر قاب ب
دریافــت کرده انــد را بپذیــرد. طــب تســکینی امــروز دایــره 

خدمــات گســترده تری دارد و حــوزه فعالیتــش توســعه بیشــتری 
یافتــه اســت. وی خدمــات ایــن شــاخه از طــب را بــه دو بخــش 
  palliative care می گویــد:  و  کــرده  تقســیم بندی  کلــی 
ــد  ــت می کن ــه خدم ــو ارائ ــک نح ــه ی ــال ب ــاران ترمین ــه بیم ب
ــخت و  ــای س ــان بیماری ه ــیر درم ــه در مس ــی ک ــه بیماران و ب
صعب العــالج چــون ســرطان قــرار دارنــد بــه نحــو دیگــری ارائــه 
خدمــت می کنــد. وی معتقــد اســت بخــش مهمــی از آنچــه در 
طــب تســکینی بایــد اتفــاق بیفتــد برمی گــردد بــه بیمارانــی کــه 
ــادی  ــای زی ــت درمان ه ــه تح ــد بلک ــر را نمی گذرانن ــل آخ مراح
ــف  ــوارض مختل ــیمی درمانی و ع ــی، ش ــی، رادیوتراپ ــل جراح مث
ایــن درمان هــا قــرار دارنــد.  ایــن عــوارض روی کیفیــت زندگــی 
ــی  ــار روی زندگ ــر بیم ــالوه ب ــود و ع ــد ب ــذار خواه ــار اثرگ بیم
اطرافیــان و خانــواده وی نیــز موثــر اســت. طــب تســکینی 
ــی در  ــته و حت ــه داش ــار توج ــی بیم ــب زندگ ــه ی جوان ــه هم ب
خصــوص نحــوه برخــورد خانــواده بیمــار بــا فــرد مبتــال یــا حتــی 
واکنــش خانــواده بیمــار در مقابــل ســوگ از دســت دادن او نیــز 

وارد عمــل می شــود. 

 آموزش، موثر در پیشگیری و درمان 

وی معتقــد اســت کــه آگاهــی بیمــار از رونــد و مســیر درمانــش 
در فرآینــد بهبــودی وی بســیار اثرگــذار اســت و کمــک خواهــد 
کــرد بــا روحیــه بهتــری درمــان را طــی کنــد. دکتــر قــوام نصیری 
می گویــد: متخصصــان طــب تســکینی در ایــن رابطــه می تواننــد 
نقــش موثــری داشــته باشــند و در خصــوص آمــوزش بــه بیمــار 
ســکان دار باشــند. وی معتقــد اســت بــا ارائــه آموزش هــای 
ــادی  ــوارد زی ــواده وی در م ــار و خان ــه بیم ــی ب ــت و اصول درس
می تــوان بــا حمایــت خانــواده، بیمــار را بســتری نکــرد و بخشــی 
از طــول مــدت درمــان را در منــزل ســپری کــرد. ایــن موضــوع 
هــم بــه کاهــش هزینه هــای درمانــی بیمــار کمــک خواهــد کــرد 
ــت و  ــام بهداش ــه نظ ــازاد ب ــه م ــل هزین ــه از تحمی ــم اینک و ه

درمــان کشــور خواهــد کاســت. 

رئیس انجمن رادیوتراپی 

انکولوژی ایران:

راه مقابله با سونامی 

از مسیر آموزش،  سرطان 

و  درمان می گذرد پیشگیری 
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 ضعیفی که باید قدرت گیرد

ــف  ــگ و ضعی ــور را کم رن ــکینی در کش ــب تس ــگاه ط وی جای
ــور  ــوی در کش ــکینی ق ــب تس ــز ط ــد: مراک ــته و می گوی دانس
ــم جــز یکــی  ــه جــرات بگوی بســیار محــدود و انگشت شــمارند ب
ــران  دو مرکــز در کشــور مــا مرکــز طــب تســکینی کامــل در ای
نداریــم. وی موضــوع آمــوزش در مراکــز طــب تســکینی را 
بســیار پراهمیــت دانســته و می افزایــد: آمــوزش در مراکــز طــب 
تســکینی نبایــد محــدود و متمرکــز بــر آمــوزش بــه بیمــار باشــد 
ایــن مراکــز بایــد در زمینــه آموزش هــای مرتبــط بــا پیشــگیری 

ــا بتواننــد موثــر وکارآمــد باشــند.   نیــز وارد میــدان شــده ت

 چرا به سرطان مبتا می شویم؟  

بحــث کــه بــه اینجــا می رســد از دکتــر می پرســم؛ آیــا 
ــه  ــویم ک ــال می ش ــرطان مبت ــه س ــرا ب ــه چ ــت ک ــوان گف می ت
بتــوان در مــورد پیشــگیری از ابتــال بــه ســرطان، آموزشــی ارائــه 
داد؟ دکتــر قــوام نصیــری در پاســخ می گویــد: بســته بــه اینکــه 
ســرطان در چــه ناحیــه ای از بــدن باشــد، دالیــل ابتــال بــه آن هم 
متفــاوت اســت. مثــال دالیــل ابتــال بــه ســرطان دســتگاه گــوارش 
ــخ  ــرز طب ــه ط ــوط ب ــده بیشــتر مرب ــری و مع ــد م ــی مانن فوقان
ــال  ــی. چــون مث ــت مواد غذای ــوع و کیفی ــا ن ــی اســت ت مواد غذای
ــد  ــا آن طبــخ می شــود، نبای درجــه حــرارت روغنــی کــه غــذا ب
ــی  ــای ایران ــه خانواده ه ــی ک ــد در حال ــه باش ــش از  80 درج بی
اطالعــات دقیقــی در ایــن زمینــه ندارنــد. هلیکوباکتــر یــا باکتری 
موجــود در معــده کــه در بیــن ایرانیــان هــم بســیار شــایع اســت 
و آلودگــی محیــط معــده را بــه دنبــال دارد، از دیگــر دالیــل ابتــال 

بــه ســرطان معــده اســت.
ــر  ــز از دیگ ــخصی نی ــی و ش ــترس های محیط ــن اس همچنی
دالیــل شــایع ابتــال بــه ایــن ســرطان اســت. ســرطان روده بــزرگ 
بیشــتر در اثــر اســتفاده از چربی هــای اشــباع شــده اســت. 
افزایــش بی رویــه وزن بــدن هــم در گرفتــاری بــه آن نقــش دارد. 
ــل شــیوع ســرطان در  ــن دلی ــدان مهم تری بهداشــت دهــان و دن
ایــن ناحیــه اســت. همچنیــن ســیگار عــالوه بــر تاثیرگــذاری در 
ــروز ســرطان حفــره دهــان نیــز  ایجــاد ســرطان ریــه، موجــب ب

. می شــود 

 رعایت نکردن بهداشت، دلیلی برای ابتا به سرطان 

ــه  ــن ب ــران همچنی ــوژی ای ــی- آنکول رییــس انجمــن رادیوتراپ
ــاره  ــران اش ــایع در ای ــیار ش ــرطان های بس ــری از س ــورد دیگ م
ــم در  ــه رح ــا دهان ــلی ی ــتگاه تناس ــرطان دس ــد. وی س می کن
ــل  ــن دلی ــد و مهم تری ــایع می دان ــیار ش ــران بس ــوان را در ای بان
ابتــال بــه آن را عــدم رعایــت بهداشــت جنســی عنــوان می کنــد 
ــورهای  ــژه کش ــا وی ــرطان ها عمدت ــه از س ــد: این گون و می گوی
ــن  ــه ای ــان ک ــت. همچن ــران اس ــد ای ــعه ای مانن ــال توس در ح
ــوام  ــر ق ــاد اســت. دکت ــز بســیار زی ــد نی ــوع از ســرطان در هن ن
ــواع ســرطان را ســرطان خــون برمی شــمرد  نصیــری از دیگــر ان
و مــی  افزایــد: مهم تریــن دلیــل ابتــال بــه ایــن بیمــاری آلودگــی 
ــادی جــذب  ــرا در زمــان آلودگــی هــوا ســرب زی هــوا اســت، زی
ــود.  ــر می ش ــرطان منج ــه س ــت ب ــه در نهای ــود ک ــون می ش خ
ــی از  ــش شــده یک ــن پاالی ــتفاده از بنزی ــد  اس ــد می کن وی تاکی

ــن ســرطانی اســت.  ــری از چنی ــای جلوگی راه ه

 تغذیه سالم؛ کمک به درمان، نه! درمانگری 

وی با اشـاره به اینکه سـرطان معده یکی از سرطان های شایع در 
جمعیـت مردان ایرانی اسـت می گوید: تغذیه سـالم در پیشـگیری 
از ابتـال بـه تمامـی سـرطان ها اثرگذار اسـت. امـا بایـد متوجه بود 
اسـتفاده از تغذیـه سـالم و مـواد غذایـی ارگانیگ در پیشـگیری و 
کمـک بـه رونددرمـان موثـر هسـتند و هیچـگاه نمی تواننـد نقش 
درمانگـری داشـته باشـند. وی بـه مصـرف سـبزجات و میوه جات 
خـام توصیـه می کنـد و می افزایـد: کاتنوئیدهـا در پیشـگیری از 
ابتـال به سـرطان بسـیار مفیدنـد. وی بـه موضع نحوه طبـخ غذاها 
اشـراه می کنـد و توضیـح می دهـد: متاسـفانه امـروز اسـتفاده از 
فسـت فودهایی کـه بـا روغن هـای نامناسـب و چنـد بـار مصـرف 
شـده سـرخ می شـوند بسـیار رایج شـده اسـت و این در حالیسـت 
کـه بهتریـن روغن برای آشـپزی غذاها با حـرارت 85 تا 90 درجه 

روغـن کنجـد و و تـا دمـای 60 درجـه روغن زیتون اسـت.
ــرای  ــی ب ــوع روغن ــر ن ــه اســتفاده از ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ســرخ کــردن تنهــا یــک بــار مجــاز اســت؛ مــی گویــد: متاســفانه 
ایــن مســئله در رســتوران ها و مراکــز تهیــه فســت فودها رعایــت 
نشــده و ایــن غذاهــا عمدتــا بــا کیفیــت پاییــن عرضــه می شــوند. 
ــداق دارد.  ــم مص ــده ه ــای مان ــوص غذاه ــورد در خص ــن م ای
ــه  ــار گــرم و ســرد می شــوند ن ــد ب ــی کــه چن متاســفانه غذاهای
ــه گاه  ــد بلک ــت می دهن ــود را از دس ــی خ ــت غذای ــا خاصی تنه

ســرطان زا نیــز خواهنــد شــد. 
وی نیتروزامیــن موجــود کالبــاس و سوســیس و مــواد خوراکــی 
از ایــن دســت را صــد درصــد ســرطان زا و خطرآفریــن خوانــد و 
گفــت: بــه تمــام کســانی کــه بــه ســالمت خــود مــی اندیشــند 
توصیــه می کنــم اکیــدا از مصــرف ایــن گونــه خوراکی هــا 

ــد.   بپرهزین

 ممانعت از ورود داروهای پاکستانی هندی و بنگادشی 

وی همچنیــن در مــورد هزینه هــای شــیمی درمانــی و توافقاتــی 
کــه بــا وزارت بهداشــت در ایــن مــورد داشــته اند، اضافــه می کنــد: 
جلســاتی در ایــن زمینــه بــا شــخص وزیــر داشــته ایم. قــرار شــده 
ــری هســتند،  ــت کمت ــه دارای اهمی ــای شــایع تر ک اســت داروه
کــف بیمــه را داشــته باشــند یــا در نهایــت تــا ســقف 10درصــد 
ــای  ــتر هزینه ه ــود و بیش ــت ش ــار دریاف ــا از بیم ــت هزینه ه باب
دارو از طــرف بیمه هــا و وزارت بهداشــت تقبــل شــود. در مــورد 
ــر  ــتند و تاثی ــتری هس ــت بیش ــه دارای اهمی ــم ک ــی ه داروهای
ــتری  ــرل بیش ــد کنت ــد، بای ــان دارن ــد درم ــتری در فرآین بیش
ــگاه ها و  ــی دانش ــز درمان ــال در مراک ــود و مث ــام ش ــان انج رویش
ــاد  ــوص ایج ــن خص ــکیالتی در ای ــی تش ــای خصوص کلینیک ه
ــا  ــن داروه ــد آن انجــام و ای ــر رون ــا نظــارت بیشــتری ب شــود ت
بــا قیمــت دولتــی در اختیــار بیمــاران قــرار گیــرد. وی در پایــان 
می افزایــد: همچنیــن بــه دلیــل اینکــه در هشــت، 9 ســال اخیــر 
داروهایــی کــه بــرای درمــان بیمــاران مبتــال به ســرطان اســتفاده 
ــتان و  ــتان، پاکس ــون هندوس ــورهایی چ ــت از کش ــده اس می ش
بنــگالدش وارد می شــدند کــه عــوارض آنهــا از درمانگــری آنهــا 
بســیار بیشــتر بــوده اســت، مقــرر شــده اســت از ورود دارو از ایــن 
کشــورها ممانعــت بــه عمــل آیــد و داروهــا از کشــورهای اروپایــی 

و بهتریــن تولیدکننــدگان دارو وارد شــود.

 مراکز 
طب تسکینی 

قوی در کشور 
بسیار محدود و 
انگشت شمارند 
به جرات بگویم 

جز یکی دو مرکز 
در کشور ما مرکز 
طب تسکینی کامل 

در ایران نداریم

 بهترین روغن 
برای آشپزی 

غذاها با حرارت 
85 تا 90 درجه 

روغن کنجد و و 
تا دمای 60 درجه 

روغن زیتون است
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گزارشگر

ماهه مرکز مهر رضوی گزارش عملکرد سه 

نجا سـرطان به زانـو 
ای

درآمده است

 امــروزه در درمــان بیمــاری هــای صعب العالجــی همچون 
ــش  ــتان ها نق ــی در بیمارس ــز درمان ــات متمرک ــرطان خدم س
بســیار مهمــی در بهبــود و ســالمتی بیمــاران دارد. زمانیکــه 
ــا  ــرطان ب ــخیص س ــس از تش ــند پ ــور نباش ــاران مجب بیم
اتــکا بــه اطالعــات خــود، مســیر درمانشــان را برنامه ریــزی 
کننــد و از ایــن و آن راجــع بــه اینکــه داروهایشــان را چطــور 
ــات  ــی خدم ــد تمام ــند و بتوانن ــوال بپرس ــد س ــرف کنن مص
درمانــی خــود را از قبیــل رادیوتراپــی، شــیمی درمانــی، 
مشــاوره، غربالگــری و ... را در یــک مرکــز درمانــی و توســط 
ــد از بســیاری آســیب هــای  ــم پزشــکی دریافــت کنن یــک تی

ــد. ــون می مانن ــمی مص ــی و جس روح
ــدس رضــوی و بیمارســتان  ــه همــت آســتان ق خوشــبختانه ب
رضــوی مرکــز »مهــر رضــوی« بــه عنــوان یکــی از پیشــرفته ترین 
ــان  ــخیص و درم ــری، تش ــوزش، غربال گ ــات، آم ــز تحقیق مراک
ســرطان کشــور در مهرمــاه ســال جــاری در مشــهد افتتــاح شــد؛ 
در حــال حاضــر در کشــور هیــچ مرکــز درمانــی که در این ســطح 
ارائــه خدمــات کنــد وجــود نــدارد و در ســطح خاورمیانــه نیــز بــه 
ــد و در  ــت می کن ــه خدم ــه ارائ ــه در ترکی ــز ک ــک مرک ــز ی ج
ــکا  ــرطان از آمری ــان س ــز درم ــک مرک ــعبه ای از ی ــت ش حقیق

اســت؛ بــه ایــن ســبک و ســیاق مرکــز دیگــری وجــود نــدارد.
مرکــز »مهــر رضــوی« از ابتــدای راه تــا انتهــای جــاده ســرطان 
را در تعریــف خدمــات خــود دیــده اســت. در ایــن مرکــز خدمــات 
ــی چــون  ــا موضوعات ــی ب ــی و عموم ــوزش همگان ــا آم ــط ب مرتب
ــه ســرطان،  ــا ســرطان، نحــوه ی پیشــگیری از ابتــا ب آشــنایی ب
فــردی،  تشــخیص های  بــرای  خودمعاینه گــری  روش هــای 
شناســایی عائــم بــروز ســرطان و... در قالــب کارگاه هــای 
آموزشــی، کاس هــای آموزشــی، چــاپ و نشــر بروشــورهای 

اطاع رســانی، مقــاالت و ... انجــام می شــود.

ویزیت رایگان دو هزار و 642 بیمار

در بحــث مراقبت هــاي پزشــکي برقــراری یــک ارتبــاط خــوب 

بیــن پزشــک و بیمــار بســیار اهمیــت دارد چــرا کــه در طــی آن  
تبــادل اطاعــات درســت بیــن پزشــک و بیمــار صــورت گرفتــه و 
تصمیــم هــاي مرتبــط بــا درمــان کــم ضــرر تــر و موثرتــر  انجــام 
ــرطان  ــل س ــک مث ــاي مهل ــاري ه ــورد بیم ــد. در م ــد ش خواه
ــت  ــار در کیفی ــک و بیم ــن پزش ــوب بی ــه خ ــک رابط ــش ی نق
درمــان بیمــار اثــر گــذار اســت، بــه همیــن منظــور فراهــم کــردن 
فضایــی کــه بیمــار بتوانــد بــه راحتــی احساســات خــود را بــروز 
داده و بــه شــرح و توضیــح بیمــاری اش بپــردازد نقــش مهمــی را 

ــد بهبــودی بیمــار ایفــا می کنــد. در تصمیــم گیــری و رون
ــادل  ــه تب ــح اســت ک ــاط صحی ــک ارتب ــس از شــکل گیری ی پ
اطاعــات بیــن پزشــک و بیمــار اتفــاق می افتــد و در آن پزشــکان 
ــاران  ــح بیم ــان صحی ــخیص و درم ــت تش ــات الزم را جه اطاع
ــي و  ــود آگاه ــاري خ ــورد بیم ــز در م ــاران نی ــع آوری و بیم جم
علــت بیمــاري را متوجــه شــده و مطمئــن می شــوند کــه پزشــک 
ــت.  ــه اس ــدي گرفت ــا را ج ــاري آنه ــرده و بیم ــا را درک ک آنه
ــکل گیری  ــوص ش ــات در خص ــن اقدام ــی ای ــبختانه تمام خوش
ارتبــاط صحیــح بیــن بیمــار و پزشــک در مرکــز »مهــر رضــوی« 
بــا ویزیــت هــای نیــم ســاعته رایــگان انجــام می شــود. از مهرمــاه 
ــت  ــات ویزی ــار از خدم ــزار و 583 بیم ــاری دو ه ــاه ج ــا آذرم ت
رایــگان بهــره منــد شــدند کــه در ایــن ویزیــت بیمــاران از منظــر 
تمامــی عائــم ســرطان بررســی می شــوند و ســپس فــرم هــای 

ــای مربوطــه انجــام می شــود. ــش ه ــل و آزمایی ــط تکمی مرتب

انجام 516 تست  غربالگری سرطان

ــه می شــود  ــز ارائ ــن مرک ــه در ای ــژه ای ک ــات وی ــی از خدم یک
ــرادی  ــی اف ــرای تمام ــرطان ب ــری س ــت های غربالگ ــام تس انج
اســت کــه بــه ایــن مرکــز مراجعــه می کننــد، کــه در ایــن مــدت 
زمانــی 485 تســت غربالگــری جهت تشــخیص ســرطان دســتگاه 
ــز و نخــاع، ســینه  ــال، ســرطان پروســتات، مغ ــوارش، کلورکت گ
ــه  ــار متفرق ــار ســرطانی و 51 بیم و ســرویکس انجــام و 76 بیم

پذیــرش شــدند.
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تشکیل 26 کمیسیون پزشکی

از دیگـر خدمـات مرکـز مهـر رضـوی تشـکیل کمیسـیون های 
پزشـکی اسـت کـه در ایـن خصـوص مجمـوع 23 کمیسـیون بـه 
تفکیـک 13 کمیسـیون بـرای بیمـاران ارجاعـی و 10 کمیسـیون 
بـرای بیمـاران پذیرشـی بـا حضـور کادر پزشـکی مرتبـط بـا نوع 
سـرطان فـرد و با حضـور بیمـار تشـکیل و پروتکل درمانـی بیمار 
بـه صـورت هفتـه به هفتـه و با مشـورت کلیه پزشـکان متخصص 
تدویـن شـد. همچنیـن بیمـار از طریـق ارتبـاط بـا منشـی مرکـز 
»مهـر رضـوی« از کلیه نوبت هـا و فرآیند درمانی خـود اطالع پیدا 
کـرده و در تمامـی مسـیر درمـان و بهبـودی از خدمـات این مرکز 

بهره مند شـده اسـت.

ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به 1106 بیمار

متاسـفانه یکـی از مشـکالتی که بیمـاران سـرطانی و خانواده ی 
آن هـا بـا آن روبـرو هسـتند اضطـراب هـا و آسـیب هـای روحی و 
روانـی اسـت. بر اسـاس تحقیقـات انجام شـده بسـیاری از بیماران 
سـرطانی نـه از سـرطان بلکه از ناامیدی و مسـائل روحـی و روانی 
پـس از تشـخیص سـرطان می میرنـد. مـا در بیمـاران سـرطانی با 
مـوارد زیـاد خودکشـی روبرو هسـتیم. ایـن یک زنگ خطر اسـت. 
متاسـفانه همـان طورکـه اطالعـات جامعـه از بیمـاری سـرطان و 
روش هـای پیشـگیری و درمـان کافـی نیسـت؛ اطالعـاِت عمومی 
در خصـوص روش برخـورد مناسـب بـا بیمـار سـرطانی و نحوه ی 
مواجهـه خـود فـرد با ایـن بیمـاری نیز کافـی نمی باشـد در حالی 
کـه سـرطان یک بیماری اسـت که امـکان دارد هر فـردی را مبتال 
کنـد و تنهـا راه برای شکسـت آن امیـدواری و طی مسـیر درمانی 

مناسـب است.
در همیـن راسـتا در مرکـز »مهر رضـوی« ارائه خدمات مشـاوره 
ای و روانشناسـی جهـت کاهـش اضطـراب بیمـار و بـه عنـوان 
یـک درمـان مکمـل در بهبـود وضعیـت بیمـاران سـرطاني مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد کـه در این خصوص 987 بیمـار از خدمات 
روانشناسـی مرکز مهر رضوی در مدت سـه ماهه بهره مند شـدند.

بهره مندی از خدمات هنر درمانی

یکـی از خدماتـی که در قالب روانشناسـی و مشـاوره بـه بیماران 
سـرطانی ارائه شـده اسـت هنردرمانی برای 208 بیمار بوده اسـت 
کـه در قالـب کارگاه، بیماران سـرطانی به ویژه کودکان با نقاشـی، 
رنگ آمیـزی و حتـی خطاطـی بـه تخلیه روحـی و روانـی پرداخته 
و مسـیر درمـان خـود را بـه ایـن نحـو راحت تـر طـی می کننـد. 
در ادامـه نیـز ایـن فعالیـت هـا بـر سیسـتم ایمنـی بیمـاران تاثیر 
گذاشـته و بـه مقاومـت بدن بیمـار و تولید و ترشـح هورمون های 

ضـد اسـترس کمـک می کند.

گروه درمانی

در حـوزه روانشناسـی در ایـن مرکـز جلسـاِت گـروه درمانی نیز 
برگـزار می شـود. در ایـن جلسـات بیمارانی که از سـرطان رهایی 
پیـدا کرده انـد نیـز حضـور خواهنـد داشـت و تجـارب شـخصی 
 اشـان در حـوزه مقابلـه بـا سـرطان از مسـائل درمانـی گرفتـه تـا 
مسـائل روحـی خـود را بـه اشـتراک می گذارنـد، تحقیقات نشـان 
داده، برگـزاری این جلسـات در افزایش روحیه و حرکت در مسـیر 

بهبـودی بیمـاران به نحـو فزاینـده ای اثرگذار اسـت.

8جراحی مغز پیشرفته 

همچنیـن بـا مسـاعدت و همـکاری مرکـز »مهـر رضـوی« طی 
ایـن مـدت 8 جراحـی مغـز بـا همـکاری دانشـگاه های مطـرح 
خارجـی همچون دانشـگاه مونسـتر آلمـان در بیمارسـتان رضوی 
انجـام شـده؛ کـه برخـی از ایـن جراحی هـا ، مثل جراحـی مغز در 
حالـت هوشـیاری برای نخسـتین بار در شـرق کشـور انجام شـده 

ست. ا



 ایــن روزهــا از اثــرات منفی فســت فودهــا و غذاهــای کنســروی، مــواد نگهدارنده و 

... زیــاد می شــنویم. از ســوی دیگــر شــاهد تبلیغــات فــراوان رســمی و غیررســمی در 

خصــوص اثــرات مثبــت و بعضــا معجزه آســای مصــرف داروهــای گیاهــی و غذاهــای 

طبیعــی هســتیم. گاه ایــن تبلیغــات منفــی آن قــدر زیاد می شــود که احســاس می شــود 

بایــد کال دور فرآورده هــای غذایــی کارخانجــات را خــط قرمــز کشــید و گاه تبلیغــات 

دیگــری مــا را ســوق می دهــد تــا از آن ســوی بــام بیفتیــم و بــرای دســتیابی بــه غذای 

ســالم و تندرســتی بــه هــر چیــزی بــا عنــوان گیاهــی یــا ارگانیک چشــم بســته اعتماد 

کنیــم. بدیــن منظــور پــای صحبــت دکتــر ســالک، رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد نشســتیم تــا از زبــان وی در ایــن رابطــه بشــنویم.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

از بـروز بسیاری  سالـــم  در جلوگیری  ـذیه 
تغـ

ه ســرطان مــوثر است
از جمل از بیماری ها     

HEALTHY NUTRITION
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گفتـگو

دکتر سالک، به عقیده شما تغذیه 
چه میزان در ابتال به سرطان اثرگذار 
است. آیا می توان تغذیه نامناسب را 
عامل اصلی بروز سرطان ها دانست؟

در زمینــه عوامــل بروز بیماری ســرطان 
بحث هــا بســیار اســت و اختــاف نظرهــا 
هــم فــراوان، امــا بایــد اعتــراف کــرد کــه 
ــه قطعیــت  ــن مــوارد ب هیــچ کــدام از ای
مشــخصی نرســیده اســت. حقیقــت ایــن 
اســت کــه ســرطان یــک بیمــاری چنــد 
ــدن  ــع ش ــا جم ــه ب ــت ک ــوری اس فاکت
ــراد  ــار هــم در اف ــف در کن عوامــل مختل
ــرد  ــه ف ــردی ب ــر ف ــد و از ه ــروز می کن ب
ــه  ــا اینک ــت. ام ــاوت اس ــز متف ــر نی دیگ
تغذیــه چــه میــزان نقــش دارد بایــد 
ــوان  ــا نمی ت ــت ام ــر اس ــه موث ــت ک گف
ــف  ــم ردی ــم مته ــه بگویی ــور ک ــن ط ای
ــردی  ــویم ف ــی ش نخســت اســت و مدع
ــه ســالم هیــچ گاه  ــا رعایــت تغذی تنهــا ب
ســرطان نخواهــد گرفــت. ببینیــد مثــا 
ــتان ارث  ــرطان پس ــروز س ــه ب در زمین
موثــر اســت امــا گاه دو نفــر بــا »ژن هــای 
ــرطان  ــه س ــا ب ــاز ابت ــابه زمینه س مش
ــا  ــی مبت ــه یک ــم ک ــتان« می بینی پس
شــده  دیگــری نــه. خــب در اینجــا نقــش 
می شــود؛  مطــرح  محیطــی  عوامــل 
ــی از  ــد یک ــه می توان ــه تغذی ــی ک عوامل

ــا باشــد. آن ه

یعنی تغذیه ســالم در بروز 
سرطان یا به طور کلی بیمــاری ها 

موثر نیست؟!

ــود  ــا مقص ــت ام ــر اس ــه موث ــه ک البت
مــن افــراط و تفریــط و جوســازی در 
ــه  ــم تغذی ــه بگویی ــه اســت ک ــن زمین ای
ــور  ــن ط ــر ای ــت؛ خی ــی اس ــل اصل عام
نیســت. بــه طــور کلــی تغذیــه ســالم در 
ــش  ــراد نق ــامت اف ــالم و س ــی س زندگ
ــه  ــن اســت ک ــت ای بســزایی دارد. حقیق
هــر چــه بــه ســمت تغذیــه ســالم  مــواد 
ــتی  ــن بهداش ــت موازی ــا رعای ــی ب غذای
حرکــت کنیــم بــه ســامت خــود کمــک 
کرده ایــم. وجــود فلــزات ســنگین در 
برخــی مــواد غذایــِی کارخانجــات در 
بــروز بیماری هــای مختلــف از جملــه 
ــدی  ــکات کب ــی، مش ــی، کودن کم خون
ــرف  ــن مص ــت. همچنی ــذار اس و ... اثرگ
چربی هــای بــا منشــاء حیوانــی کــه ایــن 
روزهــا بــا تبلیغــات افراطــی در خصــوص 

مصــرف مــواد غذایــی طبیعــی، طرفــدار 
ــیاری از  ــروز بس ــز در ب ــرده نی ــدا ک پی
ــی  ــکته های قلب ــه س ــا از جمل بیماری ه

ــت.  ــذار اس ــی و ... اثرگ ــزی، چاق و مغ

بله حق با شماست نگرش غلط در 
مــورد مواد غذایی زیاد شده برای 
تصحیــح این نگــرش غلط چه 

باید کرد؟

بــه موقــع  و  اطاع رســانی درســت 
بایــد صــورت گیــرد. ایــن روزهــا خیلــی 
ــه  ــم ک ــرطانی را می بینی ــاران س از بیم
گاهــی می گوینــد کــه مثــا پزشــک 
معالجشــان بــه آن هــا توصیــه کــرده 
لبنیــات مصــرف نکنــد یــا کمتــر مصــرف 
کنــد. علــت چیســت؟! چــون چنــد ســال 
ــه نشــان داده  ــک مطالع ــج ی ــش نتای پی
ــه  ــا ب ــا در ابت ــات مث ــی لبنی ــود چرب ب
اثرگــذار هســت.  ســرطان پروســتات 
ــرف  ــا مص ــی ب ــه ارتباط ــن چ ــب ای خ
ــیر  ــت ش ــات دارد؟! کافیس ــیر و لبنی ش
و ماســت کــم چــرب مصــرف کــرد 
البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه بعدهــا در 
همــان مطالعــه مشــخص شــد کــه علــت 
حتــی در چربــی شــیر هــم نیســت و در 
ــا  ــی خــاص اســت. از همــه اینه پروتئین
بگذریــم تغذیــه ســالم بــه اعتقــاد بنــده 
ــوردار از  ــوع و برخ ــت متن ــه ای اس تغذی
همــه ترکیبــات غذایــی حتــی چربی هــا. 
ــرای  ــد ب ــازگار و مفی ــای س ــا چربی ه ام
ــی و اشــباع. ــه چربی هــای حیوان ــدن ن ب

نظرتان در خصوص وجود کارشناس 
یا متخصص تغذیه در تیم درمان 

بیماران سرطانی چیست؟

بســیار اتفــاق خــوب و فرخنــده ای 
ــن متخصصــان  اســت. مســلما وجــود ای
بــه رونــد درمــان و بهبــودی بیمــار 
کمــک خواهــد کــرد. متاســفانه بیمــاران 
ــدر در شــوک بیمــاری هســتند  ــا آن ق م
کــه کمتــر بــه مــوارد دیگــر توجــه دارند؛ 
بیمــاری کــه شــیمی درمانــی مــی شــود 
نیــاز بــه مصــرف مایعــات بیشــتری دارد؛ 
ــه مصــرف مــواد غذایــی مناســب  نیــاز ب
ــا  ــفانه م ــب دارد؛ متاس ــان مناس در زم
می افتیــم.  بــام  ســوی  آن  از  گاهــی 
ــه  ــا ب ــده ام ــی ش ــیمی درمان ــار ش بیم
علــت وجــود باورهــای غلــط چنــد برابــر 
نیــازش بــه او غــذا خورانــده شــده تــا بــه 
اصطــاح ضعیــف نشــود. بیمــار نــه تنهــا 

ــش وزن  ــه افزای ــته ک ــش وزن نداش کاه
افراطــی نیــز پیــدا کــرده اســت کــه خب 
ــودی  ــد بهب ــدی رون ــن در کن مســلما ای

ــت.  ــذار اس اش اثرگ

مرکــز »مهــر رضــوی« اقــدام بــه ارائــه 
خدمــات جدیــد در قالــب کلنیــک تغذیه 
وکنینیــک طــب تســکینی ویــژه بیماران 
ســرطانی کــرده اســت. ایــن خدمــات تــا 
ــه  ــت و در چ ــاز اس ــورد نی ــد م ــه ح چ

ــود. صورتــی موفــق خواهــد ب

ــز  ــن مرک ــدازی ای ــم راه ان ــد بگوی بای
یکــی از بهتریــن حرکت هــای حــوزه 
ــر  ــال های اخی ــی س ــرطان ط ــان س درم
بــوده کــه آســتان قــدس رضــوی انجــام 
داده اســت. راجــع بــه تغذیــه کــه مفصــل 
طــب  مــورد  در  امــا  کــردم  عــرض 
ــه در  ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــکینی بای تس
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــی ب کشــور خیل
ــاده  ــاق افت ــادی اتف ــت زی ــده و غفل نش
اســت. جــای ســپاس و تشــکر هســت از 
مجموعــه ای مثــل آســتان قــدس رضــوی 
ــورد  ــده و در م ــه ش ــن عرص ــه وارد ای ک
آن برنامه ریــزی می کنــد امــا ایــن را 
ــن  ــت در ای ــم فعالی ــرض کن ــا ع همینج
ــه باشــد؛  ــه صــورت خیری زمینــه بایــد ب
نمی تــوان درآمــدزا  را  ایــن خدمــات 
تعریــف کــرد. ایــن وظیفــه ی اجتماعــی 
بــر عهــده ی همــه ی ماســت کــه بتوانیــم 
از درد، رنــج و محنــت یکدیگــر بکاهیــم. 
وقتــی بیمــاری بــه انتهــای راه می رســد، 
در  را  او  از  ویــژه  حمایت هــای  بایــد 
دســتور کار قــرار داد و ایــن حقیقتــا 
وظیفــه خیریه هــا و نهادهــای اینچنینــی 
اســت کــه پــا بــه میــدان گــذارده و وارد 
ــه  ــم ک ــدر بگوی ــوند؛ همین ق ــل ش عم
کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی کــه 
ــد درایــن مــوارد  ادعــای مســلمانی ندارن

ــتند. ــر هس ــی جلوت خیل

مرکز تحقیقات سرطان در عرصه 
طب تسکینی چه کرده است؟

ــه  ــهد ب ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل دانش
عنــوان قطــب آموزشــی طــب تســکینی 
در کشــور معرفی شــده اســت. بــه همین 
منظــور دوره هــای آموزشــی مختلفــی را 
ــم  ــزی کرده ای ــان طرح ری ــژه متخصص وی
ــتین دوره ی  ــر نخس ــال حاض ــه در ح ک
آن در مرکــز درمانــی امیــد در حــال 

ــت.  ــزاری اس برگ
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نکوداشت
 بعضــی آدم هــا را کــه می بینــی نمی توانــی فرامــوش کنــی. در همــان 
لحظــات کوتــاه دیــدار، اثرشــان را مــی گذارنــد. بــدون اینکــه اذیــت شــوی. 
بــدون اینکــه از ایــن اثرگــذاری ناراحــت شــوی. اصــا انــگار خــودت هــم 

پذیــرای ایــن تاثیــر  بــوده ای...

دکتــر رضــا فریــد حســینی یکــی از ایــن آدم هاســت کســی کــه در همــان لحظــات 
ــا اوســت.  ــد« ب ــن ســطور گفتگــوی »مرواری ــذارد؛ ای ــی گ ــو م ــرش را روی ت ــاه اث کوت

ــی! ــوع طبابت ــر ن ــه ه ــا ن ــت دارد. ام ــا طباب ــابقه دهه ه ــه س ــردی ک م
ــه اســت.  ــال دکترشــیخ گرفت ــش را از امث ــه ی خــودش الگوی ــه گفت ــه ب ــی ک  طبابت
روایــت زندگــی دکتــر رضافریدحســینی روایتــی خواندنــی اســت. روایتــی کــه بــا همه ی 
کلیشــه های ذهنــی مــا از زندگــی  یــک پزشــک فــرق دارد. دکتــر فریدحســینی یکــی 
ــای  ــم فرصت ه ــرژی در کشــور اســت و علی رغ ــوژی و آل ــذاران رشــته ایمونول از بنیانگ
زیــادی کــه بــرای زندگــی و تدریــس در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی داشــته و دارد؛ 

خدمــت در وطــن را ترجیــح داده اســت. 

استاد از آغاز زندگیتان بگویید، از کودکی اتان و...

در مشــهد متولــد شــدم. پدربزرگــم پــای ضریــح دعــا می کنــد کــه اگــر مــادرم ســالم 
باشــد و نــوزاد نیــز پســر؛ اســمش رضــا باشــد. متولــد اردیبهشــت 1320 هســتم و بــه 
مناســبت دعــای پدربزرگــم و تقــارن تولــدم بــا والدت حضــرت، اســمم را رضا گذاشــتند. 
از پــدرم چیــز زیــادی بــه خاطــر نــدارم خیلــی کوچــک بــودم کــه ایشــان فــوت شــدند.  

از تحصیلتان بگویید.

کالس اول و دومـم را در نیشـابور گذرانـدم. ایـن را بگویم که اصالتا نیشـابوری ام و پدرم 
از بزرگان دررود بوده اسـت. ادامه دوره دبسـتان را در مشـهد و مدرسـه هدایت گذارندم. 

البتـه ایـن را بگویـم کـه دوره دبسـتان را 
دو بـار گذرانـدم. علـت هـم ایـن بـود کـه 
برایـم شناسـنامه نگرفتند و شناسـنامه ی 
بـرادر بزرگتـرم که چند سـالی با سـن من 
متفـاوت بـود را داشـتم تـا زودتـر مسـائل 
قانونـی ارثـم حـل شـود بـه ایـن خاطـر 
مجبـور شـدم 2 بـار دوره دبسـتان را طی 
کنـم کـه مدارکم به نـام خودم باشـد. بعد 
از اتمـام دوره ابتدایـی بـا توجـه بـه اینکه 
برادرهایـم اهـل بـازار و تجـارت بودند من 
هـم وارد بـازار شـدم و برای ادامـه زندگی 
وارد بـازار فـرش و فرش فروشـی شـدم.  

چطور شد که فرش فروشی را 
رهاکردید؟

ماجرایــش طوالنــی اســت ... بــازار قدیم 
بــا بــازار ایــن روزهــا خیلــی فــرق داشــت. 
در آن روزهــا خیلــی از شــخصیت های 
ــازار  ــه ب ــی ب ــی و اجتماع ــته علم برجس
ــر  ــر و نش ــا حش ــا بازاری ه ــد و ب می  آمدن
ــودم کــه  ــک روز دم حجــره ب داشــتند. ی
ــض  ــد و تقاضــای تعوی ــم آم ــردی معم ف
فــرش کهنــه  بــا نــو را کــرد. بــرادرم 
ــن را  ــان م ــرش ایش ــد از ف ــرای بازدی ب

حسینی،  فرید  رضا  استاد 

از بنیانگذاران رشته ایمونولوژی آلرژی در ایران

را برای  همه ی بضاعتم 

ش به دانشجویان و کمک 
آموز

به بیماران
 خرج کردم
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راهــی منــزل آن آقــا کــرد. در مســیر بــا 
ــدم  ــه ش ــدم و متوج ــکالم ش ایشــان هم
بــا فــرد عــادی ای روبــرو نیســتم. ایشــان 
اســتاد آشــتیانی بودنــد کــه در آن زمــان 
معقــول و منقول)الهیــات( در دانشــگاه 
ــان  ــد. در هم ــس می کردن ــهد تدری مش
ــد  ــی دادن ــن کتاب ــه م ــان ب ــدار ایش دی
ــا  ــان« و ب ــر عرف ــام »هســتی از نظ ــه ن ب
خــط زیبایی برایــم یادداشــتی روی کتاب 
نوشــتند کــه هنــوز آن را نگــه داشــته ام. 
کتــاب ســنگینی بــود و خیلــی از مســائل 
نمی فهمیــدم  را  آن  در  شــده  مطــرح 
امــا بــه هــر حــال در عطــِش مــن بــرای 
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــذار ب ــن اثرگ آموخت
اســتاد شــریعتی در آن ســال ها بــا بــرادرم 
ــرادرم در  ــق ب ــن از طری ــود و م ــنا ب آش
جلســات »کانــون نشــر حقایــق اســالمی« 
ــم  ــریعتی ه ــر ش ــدم. دکت ــر می ش حاض
مرتــب مــن را تشــویق بــه ادامــه تحصیــل 
می کردنــد. در همــان دوران بــود کــه 
ــی  ــم خیل ــاری مادربزرگ ــت بیم ــه عل ب
ــتیم.   ــه داش ــکان مراجع ــب پزش ــه مط ب
البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه مادربزرگــم 
ــن  ــت و م ــه داش ــن عالق ــه م ــی ب خیل

بیشــتر اوقــات در منــزل ایشــان بــودم؛ بــه همیــن خاطــر وظیفــه ی همراهــی و بــردن و 
آوردن ایشــان بــه پزشــک بــه مــن واگــذار شــده بــود. مادربزرگــم را مطــب دکتــر شــیخ 
می بــردم. آنجــا بــود کــه کم کــم بــه پزشــکی عالقمنــد شــدم. شــخصیت دکتــر شــیخ 
برایــم جذابیــت داشــت. دکتــری بــه نــام دکتــر ســاالری هــم بــود کــه او هــم انســان 
ــد  ــم بلن ــه مطــب ایشــان می رفتی ــم ب ــاق مادربزگ ــه اتف ــت ب ــر وق ــود ه وارســته ای ب
ــی بیــش نبــودم دســت مــی داد. خالصــه اینکــه آرزوی  ــا مــن کــه نوجوان می شــد و ب
ــا اینکــه در یــک  ــه نظــر خیلــی دور می نمــود. ت ــود کــه ب ــی ام پزشــکی ب دوره نوجوان
روز بارانــی روزنامــه ی آفتــاب شــرق بــه دســتم رســید. مطلبــی دیــدم بــه ایــن مضمــون 
کــه کســانی کــه عالقمنــد بــه ادامــه تحصیــل در دبیرســتان باشــند می تواننــد شــبانه 
درس بخواننــد و اگــر معــدل بــاالی 14/5 هــم داشــته باشــند می تواننــد بــه جــای یــک 

ــد.  ــال بگذرانن ــال دو کالس در س کالس در س

شبانه دبیرستان را خواندید؟!

ــل 10  ــد حداق ــرای تشــکیل کالس شــبانه بای ــد ب ــر شــدم گفتن ــم و پیگی ــه. رفت بل
نفــر بشــوید. خالصــه از دوســتان و آشــنایان صحبــت کردیــم و 10 نفــر جمــع شــدیم. 
تحصیــل در دبیرســتان آن هــم شــبانه در آن زمــان خیلــی بــا تحصیــل در ایــن دوران 
متفــاوت بــود. یــادش بخیــر یــک دبیــر ریاضــی داشــتیم کــه هــر چهــار جلســه، پنــج 
ــد  ــا درس بده ــه م ــش ب ــش می آوردیم ــاس و خواه ــا التم ــت ب ــه می گذش ــه ک جلس
ــه  ــود. در همــان یــک جلســه کار چنــد جلســه را می کــرد. امــا خب،ب آدم باســوادی ب
ــر  ــه ه ــه اش و ب ــام خان ــت ب ــم روی پش ــود می رفتی ــاز ب ــهدی ها کفترب ــالح مش اصط
روشــی بــود راضــی اش می کردیــم کفترهــا را رهــا کنــد و بیایــد بــه مــا درس بدهــد. 
بــا ایــن ســختی هــا هــر جــور بــود شــبانه و طــی ســه ســال دیپلــم گرفتــم و کنکــور 
شــرکت کــردم. در همــان ســال دندانپزشــکی تهــران قبــول شــدم و پزشــکی مشــهد. به 
توصیــه بــرادرم مشــهد مانــدم. هنــوز جســته و گریختــه حجــره می رفتــم تــا جایــی کــه 
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مــادرم بعــد از ســه ســال کــه پزشــکی مــی خوانــدم تــازه فهمیــد 
مــن فقــط حجــره نمــی روم.

چطور ؟چرا به مادرتان نگفته بودید؟

آن زمــان مثــل ایــن روزهــا نبــود کــه مادرهــا خیلــی بــه کار 
ــا کاری  ــاح مرده ــه اصط ــا ب ــرها ی پس

نداشــتند؛ یــک روز کــه آمدم 
خانــه مــادرم گفت شــنیدم 

قــرار اســت دکتر شــوی. 
گفتــم بلــه همیــن طــور 
خیــر  گفــت  اســت. 
خوشــحال  اســت؛ 

ــدم. ش

و بعد...؟

ــه  ــادم ب ــه ی زی ــه دلیــل عاق ــا ب ــدم ام مــن پزشــکی می خوان
ادبیــات و اســتاد شــریعتی مرتــب بــه ایــن دانشــکده رفــت و آمــد 
داشــتم. ایــن را هــم بگویــم کــه در ایــن ســال ها مــا یــک منــزل 
بــزرگ دو هــزار متــری در چهــار راه نــادری خریــده بودیــم و آنجــا 
ــی داد.  ــان م ــم ج ــواری ه ــرای دوچرخه س ــه ب ــم ک ــاکن بودی س
یــادش بخیــر اوایلــی کــه ایــن خانــه را خریــده بودیــم از همــه 
ــتم  ــت و میتوانس ــی داش ــاط بزرگ ــه حی ــن ک ــتر همی بیش
ــم جذابیــت داشــت.  ــم برای راحــت دوچرخــه ســواری کن
خاصــه اینکــه مــاه رمضــان منــزل مــا چــون بــزرگ بود؛ 
محــل تجمع مــردم برای شــرکت در جلســات ســخنرانی 
اســتاد شــریعتی بــود. کــه بــا دخالــت ســاواک بعــد از 
ــرم  ــواده همس ــا خان ــان ب ــد. ایش ــزار نش ــی برگ مدت
ــرای  ــرم را ب ــواده همس ــد و خان ــاط بودن ــم در ارتب ه
ازدواج بــه مــن معرفــی کردنــد. خانــم مــن لیســانس 
ادبیــات دارد و آن موقــع دانشــجوی ادبیــات بــود. 
خاصــه خانــه همســرم را پیــدا کردیــم و خواســتگاری 
رفتیــم. البتــه از نظــر فرهنگی کمــی دو خانــواده متفاوت 
بودنــد امــا بــا مشــورت با دکتــر شــریعتی تصمیــم قطعی 
گرفتیــم. خاطــرم هســت کــه دکتــر شــریعتی گفــت مهم 
ــه هــم مــی خــورد  اصــل و بنیــان فرهنگــی اســت کــه ب
ظواهــر خیلــی مهــم نیســت. در آســتانه ی 
ــا  ــه ب ــودم ک ــی ب فارغ التحصیل
ــی ای  ــن خودمان جش
کردیــم.  عقــد 
هســت  خاطــرم 
ســفره  ســر 
در  عقدمــان 
مــاه،  اســفند 
گلدانــی پــر 
شــکوفه  از 
ســفید بــود.  
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بعــد از آن بــا توافــق خانــواده همســرم از گرفتــن مجلــس بــرای 
عروســی صرف نظــر کردیــم و قــرار شــد بــا آن پــول بــرای گرفتن 
تخصــص در انگلســتان اقــدام کنــم. همســرم بزرگوارانــه موافقــت 

کــرد و بــا حمایــت بــرادرم راهــی انگلســتان شــدم.

 در کدام دانشگاه انگلیس تحصیل کردید و این دوران چطور بود؟

ــرم دوران  ــت همس ــا حمای ــتم و ب ــه داش ــل عالق ــه تحصی ب
خوبــی بــود. اول از دانشــگاه چســتر وابســته بــه منچســتر 
ــروم و  ــه لنــدن ب پذیــرش گرفتــم  و بعــد از یکســال توانســتم ب
ــن جورج  ــتان س ــم و در بیمارس ــرش گرفت ــا پذی ــگاه آنج از دانش
ــگاه  ــد از دانش ــم و بع ــی گرفت ــص داخل ــدم تخص ــغول ش مش
ــه  ــه گرفتــم. همانجــا کمــی راجــع ب ــز تخصــص ری ــِف ول کاردی
ــته های  ــورد از رش ــه گوشــم خ ــی ب ــوژی چیزهای ــته ایمونول رش
ــدن از پیشــگامان آن محســوب  ــه دانشــگاه لن ــود ک ــدی ب جدی
ــد  ــدم و بع ــرژی خوان ــوژی- آل ــی کالج ایمونول ــد. در چلس می ش
ــورک شــدم. و  ــی نیوی ــرای دوره فلوشــیپ امتحــان دادم و راه ب

ــه دادم. ــل ادام ــه کار و تحصی ــا ب آنج

چرا آمریکا نماندید؟ 

ــدن  ــه مان ــه ای ب ــرم عالق ــه همس ــودم و ن ــه خ ــه ن اول اینک
نداشــتیم و در ثانــی از همــان ابتــدای ســفر بــه انگلســتان بنــای 
مانــدن نداشــتم. خاطــرم هســت کــه بــه خیلــی هــا قــول دادم 
برگــردم و بــه مــردم خــودم خدمــت کنــم بــه دکتــر شــریعتی، 
ــه  ــو ک ــار دوانل ــه تیمس ــی ب ــی و حت ــای تهران ــواد آق ــرزا ج می
ــه اصطــالح قــول  کمــک کــرد کارهــای معافیتــم جــور شــود؛ ب

ــم. ــت کن ــودم خدم ــردم خ ــه م ــردم و ب ــه برگ ــرف دادم ک ش

خیلی ها قول می دهند و بدعهدی می کنند.

اعتقــاد قلبــی و نیــت باطنــی مــن از ســفر بــرای ادامــه تحصیل 
ــا کســب دانــش روز  ــروم و ب ــود کــه ب ــن ب ــکا ای ــا و آمری در اروپ
برگــردم و بــه مــردم خــودم خدمــت کنــم؛ ایــن بــاور مــن بــود. 
بــاوری کــه یــک روزه و دو روزه شــکل نگرفتــه بــود بــاوری بــود 
ــی  ــان های بزرگ ــا انس ــراوده ب ــق م ــال ها و از طری ــی س ــه ط ک
ــر شــریعتی و ... شــکل  ــی، دکت ــای تهران ــرزا جــواد آق چــون می

گرفتــه بــود. خالصــه  مــن نرفتــه بــودم؛ بمانــم. 

در سال های اقامتتان در انگلیس و آمریکا اعتقاداتان تغییر 
نکرد؟ 

قبــل از ســفرم اســتاد شــریعتی بــه مــن توصیــه ای کــرد گفــت 
در انگلســتان افــکار چپــی در کنفدراســیون های دانشــجویان 
ــام  ــوس ام ــرو پاب ــل از ســفر ب ــج می شــود؛ قب ــاد تروی ــی زی ایران
رضــا)ع( اعتقاداتــت را نــزد ایشــان امانــت بگــذار؛ وقتــی برگشــتی 
بــرو از آقــا پــس بگیــر. همیــن شــد کــه مــن هیــچ وقــت جــزو 
ــه  ــی نشــدم و هنــوز هــم نیســتم ن هیــچ دســته و گــروه و حزب
چپــی نــه راســتی نــه ایــن طرفــی نــه آن طرفــی؛ خالصــه کــه 
بــاور مــن خدمــت بــه مــردم بــوده و هســت. دوســتانی داشــتم 
خیلــی مذهبی تــر از خــودم امــا متاســفانه در آن ســال های 
ــا کمونیســتی شــدند.  انقــالب جــذب تفکــرات مارکسیســتی ی

چند فرزند دارید؟... از طعم پدر بودن بگویید.

خـب! خدا دو پسـر در لندن به من داد و یـک دختر هم دارم که 
متولد مشـهد اسـت. پدر بودن مسـلما شیرین اسـت. فرزندان من 
مایـه افتخـار مباهات من و مردم کشورشـان هسـتند. دخترم لیال. 

االن آمریـکا داروسـازی می خوانـد و با یک سـید خـوب اهل نائین 
ازدواج کرده. پسـر بزرگم دکترای مهندسـی در رشـته آب شناسـی 
دارد و عضـو هیـات علمـی دانشـگاه فردوسـی اسـت. پسـر دومـم 
روانپزشـکی خوانـده و مدتـی عضـو هیات علمی دانشـگاه شـهید 
بهشـتی بـود کـه بـه خاطـر نزدیکتر بـودن به خانـواده به مشـهد 
آمـد در حـال حاضـر عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی 

مشـهد است. 

شما یکی از بنیاندگذاران رشته ایمونولوژی و آلرژی در 
کشورید؛ از تالش در این زمینه بگویید.

ــق و  ــا عش ــن ب ــون م ــد؛ چ ــر باش ــم بهت ــالش نگویی ــاید ت ش
ــردم.  ــی ک ــق م ــردم عش ــالش نمی ک ــردم. ت ــه کار می ک عالق
عشــق می کــردم کــه بدانــم و ایــن دانایــی را منتقــل کنــم. ســال 
59 در بهبوهــه ی مســائل بعــد از انقــالب اولیــن دوره بازآمــوزی 
در مــورد بیمــاری ریــه را برگــزار کردیــم بعــد از آن دوره ای بــرای 
ــت  ــرم هس ــم. خاط ــزار کردی ــروق برگ ــب و ع ــای قل بیماری ه
ــور  ــرای حض ــخنرانان ب ــار س ــن ب ــرای اولی ــا ب ــن دوره ه در ای
ــا  ــد ب ــت می کردن ــام پرداخ ــه ثبت ن ــد و هزین ــام می کردن ثبت ن
ایــن حــال اســتقبال خیلــی خــوب بــود. کنگــره آســم و آلــرژی 
ــی  ــال 61 خیل ــن دوره ی آن در س ــه دومی ــردم ک ــزار ک را برگ
ــال 30  ــه ح ــا ب ــود. ت ــذار ب ــکی آن دوران اثرگ ــه پزش در جامع
جلــد کتــاب تالیــف کــردم  کــه بخشــی از آن هــا کتــاب درســی 
دانشــگاهی اســت. از کتاب هــای موفقــم بایــد بــه ترجمــه کتــاب 
ایمونولــوژی آلــرژی اشــاره کنــم کــه کتــاب ســال شــد. کتــاب 
ــگاه های  ــال دانش ــاب س ــم کت ــی ه ــوژی بالین ــرژی ایمونول آل
ــی  ــرح تحقیقات ــتر از 48 ط ــد. بیش ــور ش ــکی کش ــوم پزش عل
ــی انجــام دادم کــه طرحــی کــه روی HDL1 انجــام شــد  بالین
ــا مــن کار  ــادی ب ــزه خوارزمــی شــد. دانشــجویانی زی ــده جای برن
ــته اند؛  ــن داش ــا م ــز ب ــتر  از 100 ت ــجویانم بیش ــد دانش کرده ان
ــروز  ــانده ام و ام ــاپ رس ــه چ ــی ب ــه بین الملل ــش از 120 مقال بی
ــار  ــکی در کن ــوم پزش ــتان عل ــه در فرهنگس ــم ک ــار می کن افتخ

ــدا و دکتــر آرمیــن مــی نشــینم.  ــر یل ــی چــون دکت بزرگان

و در نهایت...

و در نهایــت راضــی ام از اینکــه ســرافکنده نیســتم نــه در مقابــل 
ــردم همــه ی  ــن ســعی ک ــم. م ــل مردم ــه در مقاب ــواده ام و ن خان
ــم و فرهنــگ دانشــجویانم و بهتــر  ــرای اعتــالی عل بضاعتــم را ب
زیســتن بیمــاران و مردمــم خــرج کنــم. همــه ی هــدف مــن در 
ــوده  ــم در کشــورم ب ــی عل ــه رشــد و ترق ــت ب ــن ســالها خدم ای
ــال  ــن در ح ــده ام. م ــم دی ــه اش را ه ــه نتیج ــم ک ــد بگوی و بای
ــم  ــد بگوی ــا بای ــا تدریــس می کنــم ام حاضــر در دانشــگاه آریزون
ــل مقایســه  ــا دانشــجوی آمریکایــی قاب ــی ب کــه دانشــجوی ایران
نیست.دانشــجویان ایرانــی بســیار قدرشــناس و بــا محبتنــد. عمــر 
ــزی هســت  ــم چی ــه ظرف ــذرد. خوشــحالم ت ــی گ ــرق م ــل ب مث
کــه راضــی ام کنــد. دانشــجویانی کــه تربیــت کــردم. کتاب هــای 
ــد و  ــد مان ــادگار خواه ــه ی ــن ب ــتم و از م ــه نوش ــی ای ک درس

ــد. ــتم دارن ــه دوستشــان دارم و دوس ــواده ای ک خان

ممنون که وقتتان را در اختیار »مروارید« گذاشتید.

ــیرین  ــاد ش ــو ی ــن گفتگ ــه  ی ای ــه بهان ــکرم ب ــم متش ــن ه م
ــرای  ــه ب ــی ک ــده شــد. روزهای ــی ام زن ــی و جوان روزهــای نوجوان
ــه  ــت و البت ــرژی اس ــور و ان ــر از ش ــی پ ــردی در زندگ ــر ف ه

تکرارناشــدنی.
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روپـوش 
سفیدها

  ایــن روزهــا نقــش آزمایــش و آزمایشــگاه در تشــخیص های طبــی خیلی بیشــتر از 
گذشــته مــورد توجــه اســت. پیشــرفت های علــم در زمینــه راه هــای حصــول اطمینــان از 
طریــق آزمایش هــای مختلــف و پیشــرفته باعــث شــده کــه پزشــکان بــرای رســیدن بــه 
تشــخیص درســت و بــه موقــع، در وهلــه ی نخســت اســتفاده از روش هــای تشــخیصی 
آزمایشــگاهی را تجویــز کننــد. در حقیقــت آزمایشــگاه ها در حــال حاضــر بــه عنــوان 
ــه  ــاید ب ــد. ش ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــی ب ــتم درمان ــن ارکان سیس ــی از مهم تری یک
ــتین  ــزو نخس ــوی ج ــتان رض ــگاه بیمارس ــه آزمایش ــت ک ــوده اس ــر ب ــن خاط همی

ــدازی شــده در ایــن بیمارســتان در ســال 1384 بــوده اســت. بخش هــای راه ان

ایــن را دکتــر فریــد فرخــی رئیــس بخــش آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی و آزمایشــگاه 
ــگاه  ــتیابی آزمایش ــا وی دس ــو ب ــرای گفتگ ــد« ب ــه ی »مرواری ــا بهان ــد. ام ــد می گوی تمدی
بیمارســتان رضــوی در ماه هــای اخیــر بــه افتخاراتــی چــون دریافــت لــوح کیفیــت خدمــات 
آزمایشــگاهی بــرای دومیــن بــار از آزمایشــگاه مرجــع ســالمت کشــور، دریافــت لــوح ســپاس 
ــت خــون  ــه مدیری ــر در زمین ــوان آزمایشــگاه برت ــه عن ــال خــون کشــور ب ــازمان انتق از س
ــد نماینــدگان  ــا AMR طــی بازدی ــه ب ــی مقابل ــروژه جهان ــه پ ــن آزمایشــگاه ب و الحــاق ای

ســازمان بهداشــت جهانــی بــوده اســت.

  معرفی کوتاه  

دکتــر فرخــی کــه تقریبــا از قدیمی تریــن پزشــکان ایــن بیمارســتان محســوب می شــود؛ 
ــع  ــا 900 مترمرب در خصــوص ایــن آزمایشــگاه می گویــد: آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی ب
فضــا و در زیــر شــاخه های کلینیــکال، آناتومیــکال، مولکولــی و IVF فعالیــت دارد؛ کــه در 
هــر کــدام از بخش هــای ذکــر شــده از حضــور پزشــکان و متخصصــان مربوطــه بهــره گرفتــه 

شــده اســت. 

 خدمات 24 ساعته 

وی ایـن آزمایشـگاه را جـزو جامع تریـن آزمایشـگاه های کشـور دانسـته و می گویـد: طیـف 
وسـیعی از آزمایشـات درخواسـتی پزشـکان در شـاخه های مختلـف در ایـن آزمایشـگاه بـه 
صـورت روتیـن در24 سـاعت شـبانه روز  پاسـخ داده می شـود و عـالوه بـر ایـن، در مـوارد 

درخواسـتی بـه صورت اورژانـس نیز خدمات 
آزمایشـگاهی ارائـه می شـود.

 تیم علمی موفق 

وی بـه تیم علمی آزمایشـگاه اشـاره کرده 
و می گویـد: اگـر یکـی از ارکان مهـم در یک 
بیمارسـتان خـوب آزمایشـگاه آن باشـد از 
ارکان اصلی و مهم یک آزمایشـگاه موفق نیز 
تیـم علمی و پرسـنل کارآمد آن آزمایشـگاه 
اسـت. پزشـکان و متخصصان بـه کار گرفته 
شـده در یک آزمایشـگاه هسـتند که صحت 
و سـقم آزمایشـات را ضمانـت می کننـد؛ ما 
در آزمایشـگاه بیمارسـتان رضـوی عـالوه بر 
بهره گیـری از بهترین امکانـات و تجهیزات از 
برجسـته ترین پزشـکان و متخصصان کشـور  
چـون دکتر کامـران غفـارزادگان، دکتر رضا 
هاشـمیان،  حمیدرضـا  دکتـر  ضیاء الحـق، 
نرگـس  دکتـر   ، جعفـری راد  مریـم  دکتـر 
بـه  جاللـی  محسـن  دکتـر  و  جعفـرزاده  
عنوان پزشـکان مقیـم و از حضور اسـاتیدی 
مشـاور  جاللـی  طـه  محمـد  دکتـر  چـون 
ارشـد آزمایشـگاه و دکتر مسـعود هوشـمند 
بـه عنـوان دانشـمند برتـر جهـان اسـالم در 
رشـته ژنتیـک بهـره گرفته ایـم و قاعدتا این 
موضـوع در ارائـه نتایج  صحیح آزمایشـگاهی 

اسـت.   اثرگذار 
آزمایشـگاه  توجـِه  بـه  فرخـی  دکتـر 

موفقیت های آزمایشگاه بیمارستان رضوی به روایت مدیرش

شد  خواهیم  منطقـه  و  کشـور  در  مرجـع  زمایشـگاه  آ نزدیک  ینده ای  آ در         
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بیمارسـتان رضـوی در دسـتیابی بـه علـم و 
تکنولـوژی روز اشـاره کـرده و می افزایـد: در 
آینـده ی اقدامـات تشخیصی-آزمایشـگاهی، 
متدهـای تشـخیِص مولکولـی و ژنـی نقـش 
داشـت.  خواهنـد  موثرتـری  و  پررنگ تـر 
ایـن  آتـی  دهه هـای  قطـع طـی  طـور  بـه 
درمان هـا  از  بسـیاری  اسـاس  تشـخیص ها 
منظـور  بـه همیـن  قـرار خواهنـد گرفـت. 
بیمارسـتان رضـوی همگام با پیشـرفت های 
علمـی دنیـا در ایـن زمینه وارد میدان شـده 
اسـت. در حال حاضر بسـیاری از آزمایشـات 
مولکولـی و ژنتیکـی مرتبـط بـا سـرطان ها 
روش هـای  طریـق  از  بیماری هـا  انـواع  و 
نقـش  ژنتیکی،کـه  ذخیـره  توالی یابـی 
بسـزایی در تشـخیص، درمـان و پیش بینـی 
شـانس ابتـال بـه بیماری هـا دارنـد در ایـن 
آزمایشـگاه انجام می شـود. ایـن را هم اضافه 
کنـم که هـم اکنون انتخـاب نـوع داروهایی 
کـه در برخـی از درمان هـا اسـتفاه می شـود 
علـم  و  بـوده  آزمایشـات  ایـن  اسـاس  بـر 
پزشـکی در حـال ورود بـه فصـل جدیدی از 
درمان هـای هدفمنـد منطبق بر مشـخصات 
ویـژه و منحصـر بـه فـرد بیمـار می باشـد. 

 لوح کیفیت آزمایشگاهی برای بار دوم 

وی بـا اشـاره بـه تاکیـدات تولیـت عظمی 
آسـتان قدس رضـوی و عزم ریاسـت محترم 
کنتـرل  بـه  توجـه  زمینـه  در  بیمارسـتان 
آزمایشـگاه  ایـن  در  اسـتاندارد ها  و  کیفـی 
افتتـاح  روز  نخسـتین  همـان  از  می گویـد: 
آزمایشـگاه، سیسـتم کنترل کیفیـت بر پایه 
اسـتانداردهای جهانی پیاده سـازی شـد؛ این 
امـر منجر بـه اخذ لوح کیفیت آزمایشـگاهی 
از آزمایشگاه مرجع سـالمت وزارت بهداشت 
و درمـان شـد که شـاهد تمدید آن در سـال 
کـه  کنـم  اضافـه  هـم  را  ایـن  بودیـم.   94
آزمایشـگاه بیمارسـتان رضـوی جـزو اولیـن 
آزمایشـگاه های  برتر کشـور اسـت که موفق 

بـه اخـذ ایـن عنوان شـده اسـت. 

 ISO  هم اینجاست 

دکتـر فرخـی می گویـد: در هـر فعالیـت 
پزشـکی امـکان بـروز خطـا و اشـتباه وجود 
دارد امـا مسـئله در ارائـه خدمـات مطلـوب 
ایـن اسـت کـه درصـد خطـا و اشـتباه بایـد 
و  بـوده  حداقـل  و  کنترل شـده  محـدود، 
اقدامـات پیشـگیرانه در مـورد آن هـا اعمـال 
شـود. مـا در آزمایشـگاه بـرای هـر قسـمت 
دسـتورالعمل ویـژه داریـم. سیسـتم کنترل 
استانداردسـازی  خصـوص  در  کیفیـت 
و  مصرفـی  مـواد  آزمایشـگاهی،  تجهیـزات 
همین طـور فعالیـت پرسـنل الزاماتـی دارد و 

مرتـب بـه ارتقـاء جـزء به جزء مشـغول اسـت. تمام ایـن فعالیت هـا در قالب لـوح کیفیت که 
بـر اسـاس اسـتاندارد بین المللـی ISO 15189 مـی باشـد؛ در حـال انجـام اسـت. 

 نظارت حتی بر حمل و نقل 

ــی در آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی  ــواد مصرف ــر روی م وی در خصــوص حساســیت ب
می گویــد: در یــک سیســتم کنتــرل کیفیــت مناســب مــا طبــق دســتورالعمل های 
اســتاندارد رصــد مرتــِب  مــواد مصرفــی و اســتفاده از برندهــای بــا کیفیــت مناســب را در 
دســتور کار داریــم؛ امــا بایــد بگویــم در آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی عــالوه بــر ایــن مــا 
حتــی در خصــوص حمــل و نقــل مــواد مصرفــی هــم حساســیم و بــر روی آن نظــارت داریــم 
تــا بهتریــن مــواد مصرفــی از بهتریــن برندهــا در بهتریــن شــرایط حمــل و نقلــی بــه دســت 

ــا برســد.  متخصصــان، پزشــکان و تکنســین های م

 به زودی، 2200 متر مربع فضای آزمایشگاهی  

وی از طرح هــای توســعه ای آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی می گویــد و توضیــح می دهــد: 
بــا توجــه بــه امکانــات و توانایی هــای بالقــوه آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی، رســیدن بــه 
جایــگاه یــک آزمایشــگاه مرجــع در ایــران و منطقــه از اهــداف ماســت. در ایــن راســتا طــرح 
توســعه ای آزمایشــگاه را در فضایــی بالــغ بــر 1300 متــر مربــع را دنبــال کرده ایــم کــه بــا 
مجمــوع فضــای فعلــی بــه فضایــی بالــغ بــر 2200 متــر مربــع خواهیــم رســید. ایــن فضــا 
آمــاده شــده و در حــال تجهیــز اســت. در آزمایشــگاه بــزرگ بیمارســتان رضــوی عــالوه بــر 
انجــام آزمایشــات تخصصــی و فــوق تخصصــی پاتولــوژی و کلینیــکال، خدمات آزمایشــگاهی 
ــرد و  ــم ک ــه خواهی ــزا ارائ ــای مج ــب بخــش ه ــوالر و سم شناســی را در قال ــک، مولک ژنتی
بخش هــای فعلــی نیــز توســعه خواهنــد یافــت. همچنیــن در نظــر داریــم آزمایشــگاه ویــژه 
ــه بیمــاران و نظــام  اورژانــس بــه صــورت اختصاصــی ایجــاد کنیــم کــه خدمــت بزرگــی ب
درمانــی در بیمارســتان رضــوی خواهــد بــود. در کنــار همــه ی ایــن مــوارد برقــراری ارتبــاط 
ــا متخصصــان داخلــی و خارجــی را در دســتور کار داریــم و ســعی داریــم ایــن روابــط را  ب

توســعه و گســترش دهیــم. 

 قبل از هر چیز عشق 

دکتــر فرخــی کــه پزشــکی را بــه تاءســی از پــدرش برگزیــده و او را همــواره الگــوی خــود 
ــی در  ــتی و درمان ــتم بهداش ــردن در سیس ــن کار ک ــده ی م ــه عقی ــد: ب ــد؛ می گوی می دان
هــر زمینــه ای قبــل از هــر چیــز نیــاز بــه عشــق و عالقــه دارد. شــاید بگوییــد عالقــه بــه 
کار الزمــه ی هــر شــغلی اســت امــا بایــد بگویــم ایــن موضــوع در خصــوص ارائــه خدمــات 
ــک  ــک، ی ــک پزش ــتباه ی ــداق دارد. اش ــری مص ــی ت ــق اول ــه طری ــی ب ــتی و درمان بهداش
کارشــناس یــا یــک تکنســین آزمایشــگاه گاه ممکــن اســت بــه قیمــت جــان یــک بیمــار 
تمــام شــود از ایــن رو اعتقــاد دارم کــه در ایــن کار اگــر عشــق نباشــد؛ نتیجــه ی درســت 
حاصــل نخواهــد شــد. بایــد اعتــراف کنــم انتخــاب نخســتم ایــن رشــته تخصصــی نبــود امــا 
بــه مــرور زمــان طــی دوران تحصیلــم عاشــق ایــن رشــته شــدم. روزانــه بــه طــور متوســط 
12 تــا 14 ســاعت کار می کنــم و ایــن میســر نیســت مگــر اینکــه بــه کارت عشــق بــورزی 
و ایمــان داشــته باشــی. در همیــن راســتا ســعی کرده ایــم پرســنلی را در آزمایشــگاه جــذب 
کنیــم کــه عــالوه بــر برخــورداری از تجربــه و علــم بــا عالقــه و انگیــزه کار کنند. بــه عقیده ی 
مــن ایــن امــر باعــث شــده روحیــه ی تیمــی هــم در میــان پرســنل تقویــت شــود و ایــن 

ــن آزمایشــگاه شــود. ــب ای ــا نصی موفقیت ه

 موفقیت هایی مرهون زحمات پرسنل 

وی در پایــان ضمــن تشــکر از پرســنل آزمایشــگاه بیمارســتان رضــوی می گویــد: 
ــنل آن  ــبانه روزی پرس ــای ش ــات و تالش ه ــون زحم ــگاه مره ــن آزمایش ــای ای موفقیت ه
ــرم  ــت ریاســت محت ــا حمای اســت. معتقــدم افق هــای روشــنی پیــش روی ماســت؛ کــه ب
بیمارســتان و اهــداف ســازنده ی ایشــان عملــی خواهــد بــود. از منظــر اقتصــادی و اجتماعــی 
نیــز فرصت هــای مناســبی پیــش روی ایــران اســالمی قــرار دارد و امیــدوارم بــا حمایــت و 
ــان ســرآمد گروه هــای حرفــه ای خــود در اســتان  ــم کــه هــر یــک از آن مســاعدت همکاران
شــده اند؛ در ایــن آزمایشــگاه بتوانیــم بــه بهتریــن نحــو از ایــن فرصت هــا اســتفاده کــرده و 

ــه توفیقــات ایــران در حــوزه بهداشــت و درمــان موثــر باشــیم.  در دســتیابی ب
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دستاورد

  انجام موفقیت آمیز یک عمل نادر در بیمارستان رضوی  

بـرای نخسـتین بـار در جهـان عمـل ابلیشـن ضربـان نابه جـای 
بطنـی )PVC( بـر روی دریچـه مصنوعـی بیولوژیـک آئـورت در 
بیمارسـتان فـوق تخصصـی رضوی مشـهد بـا موفقیت انجام شـد.

دکتر مهدی طاهرپور اینترونشـنال الکتروفیزیولوژیسـت قلب در 
ایـن خصـوص گفـت: ایـن عمـل بـه کمـک تیـم همـراه بـر روی 
بیمـاری 76 سـاله بـا سـابقه دیابـت، فشـارخون بای پـس کرونر و 

تعویـض دریچـه آئـورت از نـوع بیولوژیک انجام شـده اسـت.
دکتر طاهرپور با اشاره به اینکه این عمل تا کنون بر 

ــر  ــا ب ــچ کجــای دنی اســاس جســتجوهای انجــام شــده در هی
روی بافــت دریچــه مصنوعــی صــورت نگرفتــه اســت، افــزود: بروز 
PVC بــا منشــاء دریچــه بیولوژیــک بســیار نــادر بــوده و در همــه 
ــن  ــای زیری ــون ابلیشــن در بافت ه ــا کن ــزارش شــده ت ــوراد گ م

دریچــه انجــام شــده اســت.
او گفـت: ایـن عمـل بیش از دو سـاعت و نیم به طـول انجامید و 

در نهایـت بـدون عارضـه و با موفقیت کامـل پایان یافت. 
وی قدمـت عمـل ابلیشـن را در ایران 16حدود سـال عنوان کرد 
و گفـت: ابلیشـن نوعی درمـان مداخله ای طپش هـای غیر طبیعی 
قلـب اسـت کـه درآن طپـش آزار دهنده یـا آسیب رسـان قلبی به 
کمـک انـرژی رادیوفرکوئنسـی و در بعضـی مـوارد کرایـو بر طرف 
می شـود. ایـن عمـل از دهـه 80 میـالدی در جهان آغاز شـده و از 

دهه 90 گسـترش یافته اسـت. 

  انجام عمل کاشت واچمن در بیمارستان رضوی 

ــا  ــن ب ــت واچم ــل کاش ــهد عم ــار در مش ــتین ب ــرای نخس ب
ــد. ــام ش ــوی انج ــتان رض ــت در بیمارس موفقی

ــتان  ــب در بیمارس ــر قل ــی و پیس میک ــص آریتم ــوق تخص ف
رضــوی، ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن عمــل بــرای بســتن 
ــت  ــا موفقی ــاله ب ــاری 78 س ــب بیم ــپ  قل ــز چ ــک دهلی گوش

ــت. صــورت گرف
دکتـر مهـدی طاهرپـور افـزود: گوشـک زائـده ای کوچک متصل 

بـه دهلیزهـا اسـت کـه در بیماران بـا فیبریالسـیون دهلیزی 

می تواند منشاء پرتاپ آمبولی)لخته( از دهلیز چپ باشد.
ــب  ــی مناس ــن عمل ــرای چنی ــه ب ــرادی ک ــوص اف وی در خص
تشــخیص داده می شــوند؛ توضیــح داد: ایــن عمــل معمــوال 
بــرای بیمارانــی بــا فیبریالســیون دهلیــزی کــه قــادر بــه مصــرف 
داروهــای ضــد انعقــاد نبــوده یــا ممنوعیــت مصــرف ایــن داروهــا 
ــب  ــورت مناس ــه در ص ــود؛ البت ــام می ش ــوال انج ــد معم را دارن
ــی  ــای الزم م ــد از تصویربرداری ه ــک و بع ــکل گوش ــودن ش ب

ــود.  ــتفاده نم ــن اس ــت واچم ــد کاش ــوژی جدی ــوان از تکنول ت
دکتــر طاهرپــور ادامــه داد: ایــن عمــل بــا کمــک دکتــر »جــان 
فــوران« )John Foran( از لنــدن بــا موفقیــت و بــدون عارضــه 
در خانمــی 78 ســاله کــه بــه علــت مصــرف وارفاریــن در زمینــه 
فیبریالســیون دهلیــزی دچــار خونریــزی شــده و بارهــا بســتری 

شــده بــود؛ انجــام شــد. 

جــراحی های خـاص قلب 
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نسخه پیچ

 )Advil( آیــا واقعــا تفــاوت زیــادی بیــن اثربخشــی ایبوبروفــن
و اکِســدرین وجــود دارد؟ ممکــن اســت زمانــی  کــه در داروخانــه 
 )OTC( ــکنی ــوع مس ــه ن ــه چ ــده اید ک ــد ش ــک و تردی ــار ش دچ

بایــد تهیــه کنــم، بــه ایــن مــورد فکــر کنیــد.

ــده  ــوع عم ــف، اساســا دو ن ــا وجــود نام هــای تجــاری مختل ب
ــوان  ــا  عن ــه ب ــتامینوفن ک ــود دارد: اس ــکن های OTC وج از مس
ــی  ــای ضدالتهاب ــود دارد و داروه ــدرین وج ــا اکس ــول ی تایلن
ــد  ــترده ای را مانن ــف گس ــه طی ــتروئیدی )NSAIDs( ک غیراس
ــود. ــامل می ش ــپرین ش ــن و آس ــل(، ناپروکس ــن )ادوی ایبوپروف

در اینجــا مــا به دنبــال بررســی تفاوت هــای اســتامینوفن 
ــر  ــم به نظ ــابه ه ــن دو مش ــه ای ــتیم. اگرچ ــن هس و ایبوپروف

ــد. ــم دارن ــا ه ــادی ب ــاوت زی ــا تف ــد، آنه می آین

کاهش درد

از چهــار مســکن اصلــی، اســتامینوفن )بــا نــام تجــاری 
پاراســتامول در خــارج از کشــور(، دومیــن و قدیمی تریــن مســکن 
ــر  ــار در اواخ ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ک ــپرین اس ــس از آس پ
ــور  ــتامینوفن به ط ــال 1950 اس ــا س ــد. ت ــف ش ــرن 19 کش ق
گســترده ای به عنــوان یــک داروی بی خطــر بــرای از بیــن بــردن 
درد و کاهــش تــب اســتفاده شــد، پــس از آن بــه زودی بــا عنــوان 
 OTC تایلنــول بــه بــازار عرضــه شــد. در ســال 1959، به صــورت
ــا  ــت. ب ــرار گرف ــردم ق ــاالت متحــده در دســترس عمــوم م در ای
ــال  ــتامینوفن در ح ــرف آن، اس ــگام مص ــروع دیرهن ــود ش وج
حاضــر بــه طــور گســترده ای به عنــوان مســکن در جهــان، هــم از 

ــود. ــه می ش ــورت OTC عرض ــه ص ــم ب ــخه و ه ــق نس طری
از ســوی دیگــر، ایبوپروفــن دومیــن و جوان تریــن مســکن 
از ســه گــروه عمــده OTC اســت. NSAIDهــا، در ســال 
ــا ســال 1970  ــاالت متحــده ت ــازار ای 1960تولیــد شــدند و در ب
ــه  ــا نســخه عرضــه می شــدند. از ســال 1984، ایــن دارو نیــز ب ب

ــود. ــی ش ــه م ــکا ارای ــورت OTC در آمری ص
ــدن  ــاب را در ب ــک NSAID، الته ــوان ی ــه عن ــن، ب ایبوپروف
ــت  ــا آن، خاصی ــه ب ــتامینوفن، در مقایس ــد. اس ــش می ده کاه
ــد  ــر شــما دردی داری ــه اگ ــی ک ــن معن ــدارد، به ای ــی ن ضدالتهاب
ــا ایجــاد شــده، مصــرف ایبوبروفــن  ــورم مــچ پ ــه دلیــل ت کــه ب

ــت. ــدرین اس ــر از اکس ــل( بهت )ادوی

کمردرد و بی اثری استامینوفن

همانطــور کــه پیــش از ایــن از ســوی Medica- Daily، گزارش 
شــده و در فوریــه 2015 نیــز در BMJ منتشــر شــده، بــا نگاهــی 
بــه 13 کارآزمایــی تصادفــی، محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــری  ــوده و تاثی ــر ب ــردرد بی اث ــان کم ــتامینوفن در درم ــه اس ک
ــروز دارد. در عیــن حــال  ــه  آرت ــراد مبتــال ب ــرای اف کوتاه مــدت ب

ایبوپروفــن، بــرای کاهــش حمــالت حــاد ناشــی از ایــن دو عارضه 
اثربخــش اســت.

پــس وقتــی دچــار ســر درد شــدید می شــویم، چــه کار کنیــم؟ 
ــال 2005  ــتاری، در س ــواهد پرس ــر ش ــی ب ــی مبتن ــک بررس ی
ــن  ــب شــدید کــودک، ایبوپروف ــگام ت نشــان می دهــد کــه به هن
ــد،  ــی ده ــش م ــب را کاه ــت و ت ــتامینوفن اس ــر از اس موثر ت
ــان  ــی می ــاوت قابل توجه ــه تف ــه نظــر نمی رســد ک ــد ب ــر چن ه
ایبوپروفــن و دیگــرNSAID ها، در تســکین درد ناشــی از ســردرد 

تنشــی و کرامــپ وجــود داشــته باشــد. 

ایبوپروفون و سندرم ری

ــوزادان تجویــز  ــا خیــال راحــت در ن اســتامینوفن را می تــوان ب
کــرد و کامــال بی خطــر اســت ولــی در کــودکان کمتــر از 6 مــاه، 
نبایــد ایبوپروفــن را تجویــز کــرد. در نوجوانــان زیــر 18 ســال نیــز 
ــام ســندرم  ــادر به ن ــاری ن ــک بیم ــروز ی ــا مصــرف آن خطــر ب ب

ــود دارد. ری)Reye’s Syndrome( وج
در حالــی کــه ممکــن اســت ایبوپروفــن تطبیق پذیری بیشــتری 
ــتامینوفن  ــه اس ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــی اعتق ــته، به تازگ داش
گزینــه ای امن تــر اســت. نتایــج یــک بررســی در ســال 2015 کــه 
ژانویه گذشــته در BMJ منتشــر شــده، نشــان داد عــوارض جانبی 
وابســته بــه  دوز بــرای اســتامینوفن، در مقایســه بــا NSAID هــا، 
بهتــر نبــوده اســت. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه خطــر واقعــی 
ناشــی از مصــرف پاراســتامول )اســتامینوفن( باالتــر از آن اســت 
کــه پیــش از ایــن تصــور می شــد. آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه ایــن 
ــدی و در  ــمیت کب ــاد  س ــت ایج ــتامینوفن به عل ــرات در اس خط
ایبوپروفــن نیــز مربــوط بــه بــروز خونریــزی از دســتگاه گــوارش 

و آســیب کلیــه اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ ایــده آل کامــل و مطلقــی بــرای 
ــا  ــه ت ــت ک ــم نیس ــدارد و مه ــود ن ــکن ها وج ــن مس ــرف ای مص
ــا در  ــدت آنه ــدت و بلند م ــی کوتاه م ــزان، خــواص درمان چــه می
مقــاالت اعــالم شــود. بــه عنــوان مثــال، هــر چنــد ممکــن اســت 
ــتری  ــی بیش ــرات درمان ــتامینوفن اث ــبت به اس ــا نس NSAID ه
داشــته باشــند، افزایــش خطــر ابتــال بــه  حملــه قلبــی و ســکته 
ــر اســت.  ــا، نســبت به اســتامینوفن، کمت ــا مصــرف آنه ــزی ب مغ
ســالیانه نزدیــک بــه 500 آمریکایــی به علــت افــراط در مصــرف 
ــد.  ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــتامینوفن ج )overdoses( اس
ــه محــض احســاس هــر  ــد ب ــن معنــی اســت کــه نبای ــن بدی ای
ــی  ــر قرص ــه ه ــید ک ــد. آگاه باش ــرص بخوری ــک ق ــردردی ی س

ــوت و ضعــف بالقــوه ای اســت. دارای نقــاط ق

Medpage Today :منبع
ترجمه: نسرین عراقی بصیری

کنیم؟ نتخاب  ا ا  ر میک  کدا
ایبـــوپروفن یا    استامینـوفن 
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کنفرانس 
عــلمی 

ضـرورتی که احســـاس می شود
برگرفته از کنفرانس علمی بیماری های مادرزادی قلب کودکان

ــد از  ــک درص ــادل ی ــی مع ــروز تقریب ــد ب ــا درص ــب ب ــادرزادی قل ــای م  بیماری ه
تولدهــای زنــده ســهم عمــده ای از اختــالالت مــادرزادی و طیــف وســیعی از بیماری های 

ــود. ــامل می ش ــب را ش ــف قل مختل

بــا پیشــرفت های صــورت گرفتــه در خصــوص درمان هــای طبــی، مداخلــه ای 
ــتند  ــان هس ــل درم ــا قاب ــن بیماری ه ــیاری از ای ــروزه بس ــی ام ــی و جراح ــر جراح غی
ــا و  ــد و قابلیت ه ــی جدی ــخیصی و درمان ــای تش ــاندن روش ه ــرورت شناس ــه ض ک
پیشــرفت های صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص در کشــور عزیزمــان ایــران بیــش از 

ــود. ــس می ش ــش ح پی

فوق تخصص قلب کودکان درخواست کرد

دولت از درمان بیماری های مادرزادی قلب بیشتر حمایت کند

از  کــودکان  قلــب  تخصــص  فــوق 
دســتگاه های مرتبــط بــا درمــان دولتــی 
ــی  ــای درمان ــا از رونده ــرد ت ــت ک درخواس
بیشــتر  قلــب  مــادرزادی  بیماری هــای 

حمایــت کنــد.
دکتــر »بهــزاد علیــزاده« عنــوان کــرد: 
ــه  ــال ب ــده مبت ــای زن ــد از تولده ــک درص ی
هســتند،  قلــب  مــادرزادی  بیماری هــای 
ــی مــا  بنابرایــن در کشــور هفتــاد میلیون
شــیوع زیــادی دارد؛ لــذا جــا دارد کــه 
دولــت حمایــت ویــژه ای داشــته باشــد و نیــز 
ــتر  ــا بیش ــالمت و بیمه ه ــن س ــروه خیری گ

ــد. ــی کنن همراه
دبیــر علمــی کنفرانــس »بیماری هــای 
بیماری هــای  گفــت:  قلــب«  مــادرزادی 
ــی  ــام مختلف ــواع و اقس ــب ان ــادرزادی قل م
دارنــد کــه طیــف وســیعی از آن هــا بــه شــدت بــا زندگــی مغایرنــد و مداخلــه ی عاجــل را 

الزم دارنــد و بعضــا تــا آخــر عمــر هســتند 
ــد. ــر ندارن ــه آن خب ــا ب ــراد از ابت و اف

ــی  ــن بطن ــواره بی ــزود: نقــص دی وی اف
شــایع ترین نــوع از ایــن اختــاالت اســت 
کــه امــکان تشــخیص آن حتــی از دوران 
جنینــی وجــود دارد و اکثــر بیماری هــای 
بــه  منجــر  کــه  قلبــی  صعب العــاج 
عــوارض زیــادی می شــوند را می تــوان 
از هفته هــای نخســت بــارداری شناســایی 
شــرعی  و  قانونــی  لحــاظ  از  و  کــرد 
مجازیــم تــا هفتــه ی 18 حاملگــی در 
صورتــی کــه اختالــی بــه صــورت جــدی 
وجــود داشــته باشــد، بــا تأییــد ســه نفــر 
از اســاتید، از پزشــکی قانونــی ختــم 

حاملگــی درخواســت می شــود.
دکتـر علیـزاده با اشـاره به اینکـه در این 
حـوزه همـگام با کشـورهای پیشـرفته در 
حرکتیـم، ادامه داد: مـواردی از درمان های 
جنینـی توسـط اسـاتید دانشـگاه شـیراز 
انجـام شـده کـه بسـیار حائـز توجـه بوده 
و بایـد گفـت کـه پـس از تولـد نیـز انـواع 
اقدامـات درمانـی اعـم از اقدامـات دارویی، 
جراحـی و حتـی تهاجمـی غیرجراحی در 

کشـور مـا ممکن اسـت.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتادیار 
مشــهد دربــاره ی هزینه هــای درمــان 
بیماری هــای مــادرزادی قلــب تصریــح 
کــرد: درمان هــا هزینه هــای مختلفــی 
دارنــد؛ هرچنــد بــا اجــرای طــرح تحــول 
ســامت در کشــور قســمتی از مشــکات 
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حــل شــده ولــی بــرای بهتــر شــدن آن هــا 
ــم. ــب دهی ــات بیشــتری ترتی ــد اقدام بای

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تشخیص بیماری های مادرزادی قلب 
کودکان در دوران جنینی ضروری 

است

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــیار 
مشــهد مطــرح کــرد: بــا اســتفاده از روش 
ــای  ــی تشــخیص بیماری ه اکوکاردیوگراف
دوران  در  کــودکان  قلــب  مــادرزادی 
ــر در  ــن ام ــت و ای ــن اس ــی ممک جنین

ــت. ــروری اس ــیار ض ــواردی بس م
ــزود:  ــدم« اف ــی مق ــر »حســن متق دکت
زمانی کــه  ماننــد  در شــرایط خاصــی 
مــادر بیماری هــای سیســتماتیک، دیابــت 
ــا تحــت شــیمی درمانی  و چاقــی دارد و ی
ــت  ــی اس ــای خاص ــا داروه ــان ب ــا درم ی
بایــد حتمــا اکوکاردیوگرافــی جنیــن 

ــود. ــام ش انج
فــوق تخصــص قلــب اطفــال بــا تأکیــد 
اکوکاردیوگرافــی  انجــام  ضــرورت  بــر 
یکــی  حداقــل  کــه  خانواده هایــی  در 
ــی  ــکل قلب ــن مش ــا والدی ــدان ی از فرزن
مــادرزادی دارد، ادامــه داد: هم چنیــن 
نامنظمــی  قبیــل  از  مشــکالتی  اگــر 
ضربــات قلــب جنیــن، مشــکالت ژنتیکــی 
و کروموزومــی یــا وجــود ناهنجاری هایــی 
ــد  ــن باش ــوارح جنی ــا و ج ــایر اعض در س
ــی  ــه اکوکاردیوگراف ــه شــده ک ــز توصی نی

ــود. ــام ش ــن انج جنی
وی ادامــه داد: از جملــه مزیت هــای ایــن 
شــیوه از تصویربــرداری در دوران جنینــی 
درمان هــای  زمینــه ی  شــدن  فراهــم 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس جنین

ــود. ــاممیش ــیارپیشــرفتهانج ــزبس ــیمحــدودودرمراک ــهصــورتخیل ــاب دنی
دکتـرمتقـیمقـدماضافهکـرد:همچنیـنزمانیکـهنارسـاییوناهنجاریهـایقلبی
درجنیـنتشـخیصدادهشـود،بـهپزشـکدرانتخاببهتریـنراهدرمـان،روشوزمان
مناسـبزایمـانوانتخابمرکزمناسـبکهدسترسـیبهجراحومتخصـصقلباطفال

داشـتهباشـدکمـکمیکنـدتاجـانجنینومـادربهخطـرنیفتد.
ویادامــهداد:اســتفادهازســایرروشهــایتصویربــرداریماننــدرادیوگرافــیازقفســه
ــی ــتآنژیوگراف ــبودرنهای ــو،امآرآیقل ــیآنژی ــیت ــی،س ــدری،اکوکاردیوگراف ص
ــای ــاریه ــدناهنج ــکمیتوان ــردهوپزش ــمک ــیرافراه ــصقلب ــخیصنواق ــهتش ک
ــار ــرایبیم ــبیراب ــانمناس ــوعدرم ــانون ــخیصدادهوزم ــیراتش ــادرزادیقلب م
انتخــابکنددانشــیاردانشــگاهعلــومپزشــکیمشــهدعنــوانکــرد:پــسازتشــخیصاز
ســهروشدرمــاندارویــی،روشهــایتهاجمــیغیــرجراحــیوتهاجمــیجراحــیبرای

ــباســتفادهمیشــود. ــادرزادیقل ــایم ــاریه ــانبیم درم
ویتاکیــدکــرد:درروشهــایتهاجمــیغیــرجراحــیهیــچبرشــیقفســهصــدری
مــادرایجــادنمیشــودبلکــهبــاازطریــقپوســتوعــروقمحیطــیاقــدامبــهبســتن
نواقــصقلبــیماننــدســوراخبیــنبطنــی،بیــندهلیــزییــارگبازماندهبــااســتفادهاز
وســایلیشــبیهچتــرویــااگــرتنگــیدریچــهایبــااســتفادهبالــنازایــنجملهاســت.

فوق تخصص عفونی کودکان

اساس پیشگیری از التهاب های درونی قلب بهداشت دهان و دندان است

یکفـوقتخصـصعفونیکـودکانگفت:
درونـی التهابهـای از پیشـگیری اسـاس

قلـببهداشـتدهـانودنـداناسـت.
دکتــر»محمدحســناعلمــی«گفــت:
التهــابعفونــیبافــتدرونــیقلــبدر90
ــد ــاقمیافت ــرادیاتف ــاناف ــددرمی درص
ــد ــهیبیماریهــایقلبــیرادارن کــهزمین
ــا ــبمبت ــهایقل ــکاتدریچ ــهمش ــاب ی
ــن ــیممک ــابقلب ــنالته ــاای ــتندام هس
اســتدرافــرادســالمنیــزصــورتبگیــرد.
ویادامـهداد:بـرایتشـخیصاینالتهاب
راهکارهایـیقراردادهشـدهکـهمجموعهای
ازبالیـنیـاکلینیـک،آزمایشـگاهوکشـت
خـونوتصویربرداریاکوکاردیوگرافیاسـت
ومجموعـهیایـنراهکارهاامـروزهدردنیاو

درکشـورمـابازنگـریشـدهوبـراسـاسایـنراهکارهاتشـخیصصـورتمیگیرد.
ــرایکشــت ــریب ــایجدیدت ــانروشه ــاگذشــتزم ــرد:ب ــانک ــراعلمــیبی دکت
ــری ــقم ــیازطری ــداکوکاردیوگراف ــیمانن ــایاکوکاردیوگراف ــونوتصویربرداریه خ
ــن ــردهوای ــهیلک ــخیصیراتس ــدتش ــهرون ــدهک ــعش ــودکانوض ــرایک ــیب حت

ــد. ــدمیکنن ــارارص ــهایباکتریه ــدجوان ــدرش ــیرون ــاحت روشه
ــه ــاب ــرادمبت ــهاف ــتک ــماس ــیارمه ــربس ــنام ــرد:ای ــارک ــیاظه ــراعلم دکت
ــودرا ــدانخ ــانودن ــدهبهداشــتده ــیش ــرادجراح ــااف ــهایی ــایدریچ بیماریه
رعایــتکننــدودرایــنراســتابایــدحداقــلدوتــاســهبــاردرروزمســواکزدهشــوند

وجرمگیــریشــوند.
ویهمچنیــندربــارهیاســتفادهازآنتیبیوتیکهــادربیمــاراناظهــارنگرانــیکــرد
وگفــت:آنتیبیوتیکهــانیــزخــودعوامــلخطرناکــیهســتندوبــدنبیمــاراننســبت
ــادر ــدازآنتیبیوتیکه ــن80درص ــوندهمچنی ــرمیش ــامقاومت ــهآنتیبیوتیکه ب
دامهــایخوراکــیاســتفادهمیشــوندکــهمنجــربــهمشــکاتوبیماریهــایفراوانــی

میشــوندودرایــنحــوزهنیــزبایــددقــتنظــربیشــتریبــهخــرجداد.
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چـالش

 ایـن روزهـا ویـروس »زیـکا« بـه عنـوان چالـش مهمـی در 
حوزه بهداشـت و سـامت دنیا مطرح اسـت و نگرانی هـای زیادی 
را بـه همـراه داشـته اسـت، مسـأله ای کـه بـه خاطـر آسـیب های 

خطرناکـش نمی تـوان بـه سـادگی از کنـار آن گذشـت.

ایـن ویـروس که کانون اصلـی آن نواحی حاره ای اسـت بتازگی 
در برخـی کشـورهای اروپایـی ماننـد فرانسـه نیز دیده شـده که 
هشـدار جدی برای بهداشـت و سـامت جهانی محسـوب می شود. 
همچنیـن خبرهـا حاکی از آن اسـت که این ویـروس در برزیل، یک 
و نیـم میلیـون نفر را مبتا کـرده و نزدیک به پنج هـزار کودک را 

هـم دچار نقـص مادرزادی کرده اسـت.

شرایط ایران در برابر »زیــکا«

البتــه ایــن دوری مســافت و از طرفــی کاهــش تکثیــر ویــروس 
در هــوای ســرد، کارشناســان را بــه نگرانــی جدیــدی از عمــدی 
ــه  ــا توجــه ب ــه ای کــه ب ــن شــیوع واداشــته اســت. نکت ــودن ای ب
ــته  ــت داش ــت صح ــن اس ــتی ممک ــای تروریس ــت گروه ه فعالی

ــود. ــاد می ش ــم« ی ــوان »بیوتروریس ــه عن ــد و از آن ب باش
ایــران نیــز بــه دلیــل نزدیکــی بــا کانــون ایــن تهدیدهــا، ممکن 
ــه گفتــه رئیــس  ــوده باشــد. گرچــه ب اســت در معــرض خطــر ب
ــال  ــر وزارت بهداشــت، احتم ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری مرک

ــه کشــور بســیار کــم اســت، امــا مراقبــت  ورود ویــروس زیــکا ب
کامــل بــرای کنتــرل حشــره ناقــل ضــروری اســت.

ــن  ــی در ای ــت فعال ــل نظــام مراقب ــار ســال قب ــع از چه در واق
زمینــه آغــاز شــده، امــا وجــود ایــن پشــه در کشــورهای همســایه 
ــه  ــه ارای ــال دارد. البت ــه دنب ــیت ها را ب ــع حساس ــور قط ــه ط ب
ــای پیشــگیری از  ــم و روش ه ــورد عالی ــق در م ــای دقی آگاهی ه

ــود.   ــردم ضــروری خواهــد ب ــه م آن ب

»زیــکا« چیست؟

زیــکا، بیمــاری مرتبــط بــا ویروســی اســت کــه از طریــق پشــه 
ــود،  ــه می ش ــز گفت ــد نی ــر مانن ــه بب ــه آن پش ــه ب ــدس« ک »آئ
ــب  ــب زرد و ت ــای ت ــواده بیماری ه ــم خان ــد و ه ــال می یاب انتق

ــگ اســت. دان
پشــه آئــدس، انــدازه کوچکــی بیــن پنــج تــا هشــت میلــی متــر 
دارد و بــه دلیــل وجــود خط هــای ســیاه و ســفید روی شــکم بــه 
ــن پشــه حتــی در طــول روز  ــل تشــخیص اســت. ای راحتــی قاب

ــد. ــراد را نیــش می زن نیــز اف
ــیای  ــا، آس ــالدی در آفریق ــال 2014 می ــکا در س ــروس زی وی
جنــوب شــرقی و جزایــر اقیانــوس آرام شــیوع پیــدا کرد و ســپس 

دکتر امیر رضا خلیـقی،
متخصص بیماری های های عفونی،فوق تخصص هپاتیت های ویروسی

رئیس کمیته پیشگیری و کنترل عفونت و مدیر گروه عفونی بیمارستان رضوی 

تهدید روزافزون 
یک پشه برای زنان 

با   ، باردار  

»زیـکا«
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و  ایســتر  بــه جزیــره 
ــید.  ــز رس ــیلی نی ش
مــه  مــاه  تــا 
ــش از  2015، بی
84 هــزار مــورد 
بــه  ابتــا 
ــروس  ــن وی ای
برزیــل  در 
شــد  ثبــت 
ــش  ــا افزای ــه ب ک
بــه  آمــار  ایــن 
نفــر،  میلیــون   1/5
برزیــل در بطــن بحــران 
قــرار دارد. البتــه در بســیاری 
ــکای  ــوزه آمری ــورهای ح از کش
ــن  ــز ای ــزی نی ــی و مرک جنوب
ویــروس دیــده شــده و ســازمان 
شــیوع  از  جهانــی  بهداشــت 
گســترده آن در قــاره آمریــکا 

اســت. داده  خبــر 
ویــروس زیــکا از طریــق گزش 
پشــه منتقــل می شــود، امــا 
ــرد  ــروس در خــون ف ــر وی تکثی
آلودگــی  موجــب  می توانــد 
زمــان  در  دیگــر  پشــه های 
ــرای  ــود. ب ــز بش ــش زدن نی نی
شکســتن ایــن چرخــه معیــوب، 
الزم اســت از گــزش دوبــاره 
ــا 10 روز  ــه ت ــی س ــه ها ط پش
ــرا در  ــود، زی ــری ش اول جلوگی
ــده  ــا زن ــه ویروس ه ــن فاصل ای
هســتند و بیمــاری در حــال 
ایــن  امــا  اســت،  پیشــرفت 
ویــروس از طریــق انســان بــه انســان دیگــری منتقــل نمی شــود.  

زیــکا با چه عالیمی همراه است؟

جوش هــای پوســتی شــبیه بــه تــاول  نخســتین عامــت ایــن 
ــا تــب همــراه باشــد. البتــه  بیمــاری اســت کــه ممکــن اســت ب
عایــم دیگــری مانند احســاس خســتگی، درد عضــات و مفاصل، 
ورم و قرمــزی ملتحمــه چشــم و ســردرد نیــز امــکان بــروز دارد. 
ــای مشــابه نواحــی  ــر بیماری ه ــا دیگ ــم آن ب ــا شــباهت عای ام
قــاره ای ماننــد تــب دانــگ، تشــخیص آن را مشــکل کــرده اســت. 
ــچ  ــدون هی ــاری ب ــوارد بیم ــد م ــا 80 درص ــاوه، در 70 ت ــه ع ب
عامــت خاصــی بــروز می کنــد. بررســی نمونه هــای خــون 
ــا در  ــت، ام ــه الزم اس ــوم پش ــود ژن ــخیص وج ــرای تش و ادرار ب
صورتــی کــه جــواب منفــی باشــد، امــا همچنــان عایم مشــکوک 
دیــده شــود، نیــاز بــه آزمایش هــای ســم شناســی اســت کــه بــه 
طــور دقیــق آنتــی کورهــای خــاص ویــروس را نشــان می دهــد.  
ــد  ــروس می توان ــا وی ــی اســت، ام ــم بیمــاری معمول گرچــه عای
زمینــه ســاز عــوارض جــدی نورولوژیــک شــود. ایــن ویــروس بــه 

خصــوص بــرای خانم هــای بــاردار بســیار خطرنــاک اســت، زیــرا 
ــن  ــزی جنی ــای مغ ــفالی و ناهنجاری ه ــروز میکروس ــب ب موج
می شــود. البتــه تحقیقــات گســترده ای در زمینــه شــناخت 

عــوارض آن در حــال انجــام اســت.

 درمانی برای این بیـماری وجود دارد؟

در حــال حاضــر هیــچ درمــان و واکســن خاصــی بــرای مقابلــه 
بــا ویــروس زیــکا وجــود نــدارد و فقــط می تــوان عایــم را بهبــود 
بخشــید. بهتریــن توصیــه، اســتراحت کافــی و مصــرف داروهــای 
مســکن ماننــد اســتامینوفن اســت. البتــه از آنجــا کــه پیشــگیری 
ــه مناطــق  ــد هنــگام ســفر ب همــواره بهتــر از درمــان اســت، بای

ــوده اقدام هــای بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــود. آل

 توصیــه های جدی به خانم های باردار

بــاردار  خانم هــای  شــد،  اشــاره  کــه  طــور  همــان 
ــتند و  ــروس هس ــن وی ــه ای ــبت ب ــروه نس ــیب پذیرترین گ آس
ــرا انتقــال ویــروس  بایــد مراقبــت جدی تــری داشــته باشــند، زی
ــرد و  ــی ســریع صــورت می گی ــن خیل ــه جنی ــق خــون ب از طری

پــی دارد. در  جبران ناپذیــری  عواقــب 
- در وهلــه اول بــه آن هــا توصیــه می شــود از ســفر بــه مناطــق 
ــه طــور جــدی پرهیــز کننــد، امــا در صــورت ضــرورت  ــوده ب آل
ــد و  ــه کنن ــک مراجع ــه پزش ــت ب ــد از بازگش ــل و بع ــد قب بای

وضعیــت عمومــی کامــًا کنتــرل شــود.
ــلوار  ــد و ش ــتین بلن ــای آس ــا لباس ه ــق حتم ــن مناط - در ای
ــه  ــن نکت ــر شــود. ای بپوشــند کــه احتمــال گــزش پشــه ها کمت
بخصــوص حوالــی غــروب کــه فعالیــت حشــرات بیشــتر اســت، 

ــت. ــد داش ــی خواه ــت دو چندان اهمی
- در حــد امــکان از حشــره کش های مناســب کــه بــرای 
ــود  ــت خ ــل اقام ــود دارد، در مح ــره وج ــن حش ــا ای ــه ب مقابل

ــد. ــتفاده کنن اس
- بــروز عایــم معمــوالً 12 روز پــس از ورود ویــروس بــه بــدن 
ــوع گــزش پشــه  ــد هــر ن ــه همیــن دلیــل بای ــده می شــود. ب دی

جــدی تلقــی شــده و فــوری بــه پزشــک مراجعــه شــود.
- اســتفاده از کرم هــای مخصوصــی کــه مانــع از نزدیــک شــدن 
ــاردار بســیار  ــرای خانم هــای ب ــز ب ــدن می شــود نی ــه ب پشــه ها ب

ــت.   مفید اس
ــن مناطــق  ــه ای ــای کوچــک ب ــوزاد و بچه ه ــردن ن ــراه ب - هم
نیازمنــد مراقبــت بیشــتری اســت، زیــرا نمــی تــوان از پمادهــای 
ــه  ــد ب ــع حشــرات اســتفاده کــرد. لباس هــای مناســبی را بای دف
ــرد  ــی بررســی ک ــا پوشــاند، ســاک و کالســکه را بخوب ــن آن ه ت
تــا پشــه ای وارد نشــده باشــد و همچنیــن در صــورت بــروز هــر 
ــه پرشــک  عامــت هشــداردهنده، حتــی خیلــی جزیــی، بایــد ب

مراجعــه کــرد.
- پشــه ناقــل ویــروس زیــکا در قســمت های گــرم و مرطــوب و 
در ارتفــاع حــدود 50 تــا 100 متــر زندگــی می کنــد. مؤثرتریــن 
ــاعد  ــرایط مس ــذف ش ــور آن، ح ــری از حض ــرای جلوگی روش ب
اســت و نبایــد حتــی کمتریــن مقــدار آب نیــز در اطــراف محــل 

اقامــت وجــود داشــته باشــد.

تهدید روزافزون 
یک پشه برای زنان 

با   ، باردار  
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پرونـده

برگــزاری کارگاه هـــای آموزشی 
احیاء نوزادان ضروری است .

ـــوزاد در  ـــاء ن ـــک روزه احی ـــس ی کنفران
بیمارســـتان رضـــوی در حالـــی برگـــزار 
ـــرورت  ـــی آن از ض ـــر اجرای ـــه دبی ـــد ک ش
و اهمیـــت برگـــزاری ایـــن کنفرانس هـــا 

ـــت. ـــی گف ـــای آموزش و کارگاه ه
ـــور  ـــی پ ـــم زمان ـــر مری ـــه ی دکت ـــه گفت ب
ـــاء  ـــا احی ـــوزادان ب ـــاء ن ـــی کـــه احی از آنجائ
ـــاوت اســـت و  ـــودکان و بزرگســـاالن متف ک

همین طـــور بـــه علـــت اهمیـــت احیـــاء 
ـــن  ـــزاری ای ـــد برگ ـــه تول ـــوزادان در لحظ ن
ـــت.  ـــروری اس ـــی ض ـــای آموزش برنامه ه

ــی در 90  ــور کلـ ــه طـ ــزود: بـ وی افـ
ــور  ــه طـ ــوزادان بـ ــا نـ ــد تولد هـ درصـ
طبیعـــی مرحلـــه ی خطیـــر شـــروع 
ـــد  ـــی می کنن ـــت ط ـــا موفقی ـــس را ب تنف
و در ده درصـــد باقـــی مانـــده اکثـــر 
ــام برخـــی از اقدامـــات  ــا انجـ ــوارد بـ مـ
ــی  ــس طبیعـ ــه تنفـ ــق بـ ــاء موفـ احیـ
ــاز  ــا یـــک درصـــد نیـ ــوند و تنهـ می شـ
ـــامل  ـــاء ش ـــرفته ی احی ـــات پیش ـــه اقدام ب

ــد. ــق دارو دارنـ تزریـ
ـــم  ـــد را رق ـــد از کل موالی ـــک درص وی ی
ـــط  ـــزود: خ ـــت و اف ـــی دانس ـــل توجه قاب
ـــد  ـــه تول ـــوزادان در لحظ ـــاء ن ـــدم احی مق
ـــد  ـــه بای ـــتند ک ـــا هس ـــک ماماه ـــدون ش ب
در ایـــن زمینـــه نیـــز آموزش هـــای 
ــت  ــت دریافـ ــن خدمـ ــی و ضمـ تکمیلـ
ــوص  ــن در خصـ ــر ایـ ــالوه بـ ــد عـ کننـ
بـــه  حتمـــا  پرخطـــر  زایمان هـــای 
ازای هـــر فرزنـــد بایـــد فـــرد متبحـــر و 
آمـــوزش دیـــده بـــرای احیـــاء نـــوزاد در 
ـــد.  ـــته باش ـــکاری داش ـــکی هم ـــم پزش تی

دکتر احمد شاه فرهت:

نجات 9000 نوزاد تنها در خــراسان 
رضوی با روش های ســاده احیــاء 

امکانپـــذیر است

اسـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد 
گفـت: سـاالنه تنهـا در اسـتان خراسـان 
انجـام  بـا  نـوزاد  هـزار   9 نجـات  رضـوی 
نـوزادان(  ویـژه  احیـاء)  سـاده  روش هـای 
از مـرگ و صدمـات جبران ناپذیـر مغـزی 

اسـت. امکانپذیـر 

ی که می خواهنــد 
ده درصـد

نفــس بکشنـــد!

نوزاد؛ احیاء  از کنفرانس یک روزه  بیمارستان رضوی()برگرفته  94؛  بهمن   19
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دکتر احمدشـاه  فرهـت افـزود: آمارهای 
مربـوط بـه قبـل از انقالب نشـان می دهد؛ 
25 نـوزاِد فـوت شـده در هـر هـزار نـوزاد 
داشـتیم در حالیکـه ایـن رقـم در حـال 
نـوزاد  نفـر  هـزار  در  نـوزاد   18 حاضـر 
بـوده اسـت. ایـن نشـان می دهـد در ایـن 
رابطـه خیلی کار شـده اسـت. بدون شـک 
برگزاری سـمینارهای علمی و آموزشی در 

ایـن خصـوص نیـز اثرگـذار بوده اسـت. 
ایـن فوق تخصـص نـوزادان در خصوص 
مغـز  گفـت:  نـوزادان  احیـاء  اهمیـت 
نـوزادان بسـیار آسـیب پذیر اسـت و اگـر 
اکسیژن رسـانی بـه موقـع صـورت نگیـرد 
منجـر بـه صدمـات جبران ناپذیـر مغـزی 
و  فلـج  بـه  منجـر  حتـی  گاه  کـه  شـده 
معلولیـت دائمـی خواهـد شـد؛ لـذا احیاء 
نـوزاد در ایـن زمینـه بسـیار موثـر اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنهـا 10 درصد 
نـوزاداِن متولـد شـده احتیـاج بـه احیـاء 
دارنـد گفـت: از ایـن میـان 5 درصـد نیـاز 
بـه تنفس مصنوعـی پیدا می کننـد و تنها 
یـک درصـد نیـاز بـه تزریـق دارو خواهند 
داشـت. اما اجـرای همیـن اقدامات سـاده 

در نجـات نـوزاد بسـیار اثرگذار اسـت. 

توصیه ی متخصص کودکان بیمارستان 
رضوی به بانوان باردار

زایمان طبیعی را انتخاب کنید

فـوق  بیمارسـتان  کـودکان  متخصـص 
تخصصـی رضوی بـه بانـوان بـاردار توصیه 
کرد: بـرای اینکه نوزادتان با مشـکل مواجه 

نشـود، زایمـان طبیعـی را انتخـاب کنند.
در  مقـدم«  نخعـی  »علی رضـا  دکتـر 
حاشـیه ی سـمینار یک روزه ی احیاء نوزاد 
در بیمارسـتان رضوی عنوان کـرد: در این 

کارگاه اصـول کلـی احیاء نوزاد را بر اسـاس درس نامه ی احیاء نـوزادان)NRA( که در 32 
کشـور در حـال تدریـس و آمـوزش اسـت، مرور شـد که این اصـول و به روز کـردن آن ها 

هـم گام بـا علـم پزشـکی روز دنیـا از اهمیت به سـزایی برخوردار اسـت.
وی افـزود: در احیـاء اقداماتـی بـر روی نـوزاد در شـرف مـرگ انجام می شـود کـه او را 
از مـرگ پـس از زایمـان رهایـی داده و باعـث جلوگیـری از آسـیب دیدن نوزاد می شـود.

احیاء نوزادان؛ امری حیاتی

ایـن متخصـص کـودکان احیاء را بـرای نوزادان امـری حیاتی خواند و گفـت: در نوزادان 
مغـز بـه دلیـل بافت های عروقی خاصی که داراسـت، بسـیار آسـیب پذیر اسـت و اگر این 
بافـت بـا کم اکسـیژنی مواجـه شـود، معلولیت  هـای طوالنـی و بار مالـی بسـیار فراوانی را 

بـرای جامعـه به بار مـی آورد؛ بنابرایـن احیاء امری حیاتی اسـت.
دکتـر نخعـی مقـدم با اشـاره بـه اینکه هر فـرد معلـول به طـور متوسـط ماهیانه 400 
هـزار تومـان هزینـه بـرای خانـواده به بار مـی آورد، اذعـان کرد: بـا توجه به ایـن امر مهم 
کـه دویسـت میلیـون تولـد در سـال در دنیـا اتفـاق می افتـد و حـدود 4 میلیـون از این 
موالیـد بـه مـرگ هنـگام زایمان منجـر می شـود و از آن مهم تر 23 درصـد از این مرگ ها 
ناشـی از خفگی هـا هسـتند و بـه احیاء سـریع احتیـاج دارند، بدون شـک ماماهـا باید در 

ایـن زمینـه آموزش هـای تکمیلی و ضمـن خدمت دریافـت کنند.
دکتـر نخعـی اظهـار کـرد: تقابل مـرگ و زندگـی، سـالمت و معلولیت نیاز بـه آموزش 
مـداوم از طریـق شـرکت در سـمینارهای علمـی، فیلم هـای آموزشـی، شبیه سـازی ها، 
انیمیشـن ها و هم چنیـن کار بـا مـوالژ و در نتیجه، ایجـاد ارتباط و هماهنگـی میان گروه 
متولدکننـده را بسـیار ضروری تـر کـرده و هماهنگـی برای احیـاء از مهم ترین آن هاسـت 

تـا بـه صـورت صد درصـدی خطـا را در ایـن زمینه رفـع کنیم.

فوق تخصص نوزادان بیمارستان رضوی:

احیاء صحیــح نـوزاد یک عمـر 
زندگی می خرد

یـک فـوق تخصـص کـودکان در حاشـیه 
بیمارسـتان  نـوزادان« در  سـمینار »احیـاء 
رضـوی گفـت: احیاء صحیح نـوزاد یک عمر 
زندگـی سـالم را بـرای فـرد می خـرد؛ ایـن 
در حالیسـت کـه در احیـاء بزرگسـاالن کـه 
عمدتا مشـکالت قلبـی دارند؛ شـما احتماال 
یکـی دو دهـه زندگی فرد را احیـاء کرده اید.

عمدتـا  افـزود:  امیدیـان  مسـعود  دکتـر 
مشـکالت نـوزادان در لحظه تولد مشـکالت 
ریـوی اسـت کـه ناشـی از خـارج نشـدن 
کامـل آب از ریـه و مـوارد مرتبـط اسـت، با 
ایـن حـال احیـاء بـه موقـع و صحیح نـوزاد 
بـه علت حسـاس بـودن بافـت مغـزی نوزاد 

از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.

بگذارید همــه چیز طبیعی باشد

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه نــوزادان ســزارینی بیشــتر نیــاز بــه احیــاء 
دارنــد یــا نوزادانــی کــه بــه طــور طبیعــی متولــد می شــوند؛ گفــت: متاســفانه در شــرایط 
ــه ســزارین و رشــد ســطح  ــاردار ب ــادران ب ــراوان متخصصــان و م ــال ف ــا اقب ــی و ب فعل
کیفــی خدمــات پزشــکی در عمــل ســزارین و افزایــش تبحــر متخصصــان مربوطــه در 
ایــن زمینــه، نــوزادان ســزارینی کمتــر بــه احیــاء نیازمندنــد. امــا اگــر پروســه ی زایمــان 
ــه دور از مداخــالت پزشــکی از قبیــل  ــا حوصلــه پزشــک و مــادر و واقعــا ب طبیعــی، ب
تزریــق دارو و اپیزیاتومــی صــورت گیــرد، نوزادانــی کــه بــه ایــن روش متولــد می شــوند، 

کمتــر نیــاز بــه احیــاء خواهنــد داشــت. 
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بیماران کلیوی 

بهداشت دهان و دندان 

را جدی بگیرند

پیشخوان
ــان  ــد محققـ ــه جدیـ ــج مطالعـ  نتایـ
کـــه  می دهـــد  نشـــان  انگلیســـی 
در  را  مـــرگ  خطـــر  لثـــه  بیمـــاری 
بیمـــاران مبتـــا بـــه بیمـــاری مزمـــن 

ــد. ــی دهـ ــش مـ ــه افزایـ کلیـ

ـــه  ـــام متوج ـــگاه بیرمنگه ـــان دانش محقق
ـــش  ـــا افزای ـــه ب ـــاری لث ـــه بیم ـــدند ک ش
التهـــاب سیســـتماتیک مرتبـــط بـــا 
بیمـــاری مزمـــن کلیـــه، خـــط مـــرگ و میـــر 
را در مبتایـــان بـــه ایـــن دو وضعیـــت 

مزمـــن افزایـــش مـــی دهـــد.

بیمـــاری لثـــه ششـــمین بیمـــاری شـــایع 
در انســـان اســـت کـــه 11.2 درصـــد از 
ـــت.  ـــرده اس ـــا ک ـــان را مبت ـــت جه جمعی
تحقیقـــات قبلـــی همچنیـــن بهداشـــت 
ـــاری  ـــه بیم ـــا ب ـــا ابت ـــان را ب ـــف ده ضعی
ــر و  ــاری آلزایمـ ــو، بیمـ ــی، درد زانـ قلبـ
انـــواع مختلفـــی از ســـرطان مرتبـــط 

دانســـته بودنـــد.
دانشـــگاه  اســـتاد  چاپـــل'  'ایـــان 
ـــی  ـــه مطبوعات ـــک بیانی ـــام در ی برمینگه
اعـــام کـــرد: ذکـــر ایـــن نکتـــه حائـــز 

اهمیـــت اســـت کـــه بهداشـــت دهـــان 
تنهـــا بـــرای دنـــدان هـــا نیســـت بلکـــه 
ـــر  ـــاوه ب ـــت و ع ـــدن اس ـــان دروازه ب ده
ـــه محســـوب  ـــک ارگان جداگان ـــه ی ـــن ک ای
ـــری  ـــرای ورود باکت ـــی ب ـــود، محل ـــی ش م
هـــا بـــه جریـــان خـــون از طریـــق لثـــه 

اســـت.
ــاری  ــه بیمـ ــان بـ ــیاری از مبتایـ بسـ
ـــتند  ـــع نیس ـــود مطل ـــاری خ ـــه از بیم لث
و احتمـــاال تنهـــا بعـــد از مســـواک زدن 
دنـــدان هـــا، متوجـــه خونریـــزی مـــی 
ـــا  ـــه ه ـــیب لث ـــه آس ـــی ک ـــوند، در حال ش
ــایر  ــرای سـ ــری بـ ــه خطـ ــده بـ در آینـ

نقـــاط بـــدن تبدیـــل مـــی شـــود.
در ایـــن مطالعـــه کـــه در مجلـــه 
منتشـــر   Clinical Periodontology
شـــد، محققـــان ســـوابق دندانـــی و 
پزشـــکی 13 هـــزار و 784 شـــرکت 
کننـــده در ســـومین بررســـی ملـــی 
ـــل  ـــه و تحلی ـــه را تجزی ـــت و تغذی بهداش
ـــر 861  ـــد و محـــور توجـــه خـــود را ب کردن
ـــه  ـــن کلی ـــاری مزم ـــه بیم ـــا ب ـــرد مبت ف

ــد. ــز کردنـ متمرکـ

ـــزون  ـــری اف ـــک پیگی ـــگران در ی پژوهش
بـــر 14 ســـاله متوجـــه شـــدند کـــه در 
مبتایـــان بـــه بیمـــاری مزمـــن کلیـــه، 
میـــزان مـــرگ و میـــر در طـــول 10 ســـال، 
ـــرای  ـــزان ب ـــن می ـــا ای ـــود ام ـــد ب 32 درص
ـــن  ـــاری مزم ـــر بیم ـــاوه ب ـــه ع ـــرادی ک اف
ـــه  ـــتند، ب ـــز داش ـــه نی ـــاری لث ـــه بیم کلی

ـــت. ـــی یاف ـــش م ـــد افزای 41 درص
ـــرادی  ـــر در اف ـــن اث ـــر، ای ـــوی دیگ از س
ـــاری  ـــه بیم ـــت ب ـــر دیاب ـــاوه ب ـــه ع ـــز ک نی
مزمـــن کلیـــه مبتـــا بودنـــد، مشـــاهده 
شـــد بـــه طـــوری کـــه میـــزان مـــرگ 
ـــال،  ـــرض 10 س ـــراد در ع ـــن اف ـــر ای و می

ـــت. ـــش یاف ـــد افزای ـــه 43 درص ب
ـــاط،  ـــن ارتب ـــه ای ـــتناد ب ـــا اس ـــان ب محقق
ـــاری  ـــخیص بیم ـــه تش ـــتند ک ـــار داش اظه
ـــه دندانپزشـــکان اجـــازه مـــی دهـــد  ـــه ب لث
ـــن و  ـــای مزم ـــاری ه ـــخیص بیم ـــه تش ب
ـــگام ناشـــی از  ـــرگ زودهن پیشـــگیری از م

این وضعیت ها کمک کنند. 
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یک روز بدون مسواک زدن....

پــس از 24 ســاعت مســواک نــزدن، 
الیــه نازکــی پــاک کــه منبــع 
ــطح  ــت روی س ــم هاس میکروارگانیس
خارجــی دنــدان هــا جمــع مــی شــود. 
طــی یــک روز ممکــن اســت آســیب 
جــدی بــه دنــدان هــا وارد نشــود امــا 
بایــد ســریع دهــان را تمیــز کــرد تــا 
ــته  ــر نداش ــدرت تکثی ــا ق ــری ه باکت

باشــند و بــوی نامطبــــوع دهــان 

یک سال بعد ....

فـــردی کـــه 365 روز مســـواک 
ـــی  ـــت وخیم ـــا وضعی ـــت ب ـــزده اس ن
روبـــرو خواهـــد بـــود زیـــرا بـــزاق 
ــیدگی و  ــل پوسـ ــز عامـ ــان نیـ دهـ
حفـــره دندان هـــا مـــی شـــود. 
تجمـــع پـــاک هـــا نیـــز مشـــکل 
ــا  ــه هـ ــرا لثـ ــت زیـ ــری اسـ دیگـ
ـــره  ـــز تی ـــگ قرم ـــده و رن ـــورم ش مت

پبـــدا کـــرده انـــد.

یک ماه بعد ....

ـــا،  ـــدان ه ـــان و دن ـــت ده ـــه بهداش ـــی ب ـــی توجه ـــاه ب ـــک م ـــس از ی پ
ـــی  ـــروع م ـــا را ش ـــدان ه ـــیدگی دن ـــه و پوس ـــد تجزی ـــا رون ـــری ه باکت
ـــده  ـــاد ش ـــا ایج ـــه ه ـــدن لث ـــز ش ـــاب و قرم ـــورت الته ـــن ص ـــد. در ای کنن
ـــوص  ـــه خص ـــا ب ـــیدگی ه ـــاس درد از پوس ـــی احس ـــل توجه ـــور قاب ـــه ط و ب
ـــس  ـــود. پ ـــی ش ـــدید م ـــیرین تش ـــای ش ـــی ه ـــرف خوراک ـــان مص در زم
ـــی  ـــر م ـــا ظاه ـــدان ه ـــی روی دن ـــه های ـــا و لک ـــه ه ـــدت نقط ـــن م از ای
ـــد  ـــت و بای ـــدان اس ـــای دن ـــن مین ـــن رفت ـــده از بی ـــان دهن ـــه نش ـــود ک ش

ـــود. ـــی ش ـــدار تلق ـــت هش ـــوان عام ـــه عن ب

یک هفته بعد...

اگــر دنــدان هــا یــک هفته مســواک 
و  غذاهــا  باقیمانــده  نشــوند،  زده 
ــوند و  ــی ش ــع م ــا جم ــیدنی ه نوش
ــر از  ــد و تکثی ــرای رش ــا ب ــری ه باکت
آنهــا تغذیــه مــی کننــد. الیــه پــاک 
ــده و  ــر ش ــم ت ــز ضخی ــی نی دندان
احســاس و بــوی بدی بــه همــراه دارد.
پـــس از چنـــد روز لثـــه هـــا 
ـــه  ـــد ک ـــی کنن ـــورم م ـــه ت ـــروع ب ش
ـــاب و  ـــا الته ـــی ب ـــت دهان ـــن عفون ای
ـــراه  ـــا هم ـــه ه ـــری لث ـــک پذی تحری
اســـت و موجـــب خونریـــزی هـــای 

کـــم نیـــز مـــی شـــود.

اگر مدتی مسواک نزنیم چه اتفاقی 
برای دندان ها می افتد؟

عـــدم رعایـــت صحیـــح بهداشـــت 
ـــوی  ـــاد ب ـــر ایج ـــاوه ب ـــدان ع ـــان و دن ده
بـــد دهـــان و تشـــدید پوســـیدگی هـــای 
ـــز آســـیب  ـــک نی ـــه ف ـــد ب ـــی توان ـــی م دندان
ـــی  ـــا را در پ ـــدان ه ـــادن دن ـــانده و افت رس

داشـــته باشـــد.
مســـواک زدن یکـــی از عـــادات بهداشـــتی 
اســـت کـــه همـــه افـــراد بایـــد هـــر روز 
ـــد  ـــچ مســـئله ای نبای ـــد و هی ـــت کنن رعای
توجیـــه دوری از آن باشـــد. همـــواره 
توصیـــه مـــی شـــود کـــه روزانـــه ســـه 

ـــا  ـــدان ه ـــذا دن ـــده غ ـــر وع ـــد از ه ـــار بع ب
ـــوند  ـــز ش ـــدان تمی ـــخ دن ـــواک و ن ـــا مس ب
زیـــرا باقیمانـــده غذاهـــا عامـــل زمینـــه 
ســـاز بیمـــاری هـــای مختلـــف اســـت. 
ــه  ــراد بـ ــی از افـ ــال بعضـ ــن حـ ــا ایـ بـ
ـــی  ـــه خوب ـــن کار را ب ـــف ای ـــل مختل دالی
ــای  ــه هـ ــد و توصیـ ــام نمـــی دهنـ انجـ
دندانپزشـــکان را نادیـــده مـــی گیرنـــد.

ــت  ــی اس ــان طبیع ــر متخصص ــه نظ ب
ــتگی  ــل خس ــه دلی ــرد ب ــی ف ــه گاه ک
بیــش از حــد، دیــر رســیدن بــه منــزل یــا 
رســیدگی بــه مشــغله ای مســواک زدن را 
فرامــوش کنــد امــا متاســفانه بعضــی افراد 

ــت  ــه بهداش ــی ب ــی توجه ــدت طوالن م
ــد. ــا ندارن ــدان ه ــان و دن ده

ســامت دهــان و دنــدان نقــش مهمــی 
در زندگــی هــر فــردی دارد. بــروز ناراحتی 
ــن  ــا همچنی ــه ه ــا و لث ــدان ه ــای دن ه
ــده  ــان دهن ــان نش ــکات ده ــر مش دیگ
ــه  ــدن ب ــردی در ب ــه عملک ــن اســت ک ای

ــی انجــام نمــی شــود. خوب
ـــم  ـــر اســـت توجـــه کنی ـــن رو بهت از همی
کـــه عـــدم رعایـــت بهداشـــت دهـــان و 
دنـــدان هـــا پـــس از یـــک روز، هفتـــه، 
ـــی  ـــکاتی را در پ ـــه مش ـــال چ ـــاه و س م

ـــت. ـــد داش خواه

رونـــد تخریـــب دنـــدان هـــا در ایـــن 
مـــدت بـــا توجـــه بـــه ژنتیـــک فـــرد و 
ســـن متفـــاوت اســـت زیـــرا هـــر چـــه 
ــت  ــدن مقاومـ ــد بـ ــر باشـ ــن کمتـ سـ
بهتـــری خواهـــد داشـــت. یـــک فـــرد 
ـــوب  ـــامت مطل ـــت س ـــا وضعی ـــوان ب ج
ـــه  ـــرای مقابل ـــدرت بیشـــتری ب ـــوال ق معم
بـــا ایـــن عـــوارض در مقایســـه بـــا 
ـــر  ـــاوه، اگ ـــه ع ـــال دارد. ب ـــردی میانس ف
ـــدی  ـــان ج ـــا درم ـــد ی ـــار باش ـــرد بیم ف
ـــت  ـــن اس ـــد ممک ـــت کن ـــی را رعای داروی
ـــا اســـتحکام خـــود را از دســـت  ـــدان ه دن

داده و حتـــی بـــه راحتـــی بیفتنـــد.
منبع:
www.Ameliore ta sante.fr
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پیشخوان

بســیاری از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد 
ــالم و  ــی س ــواد غذای ــاب م ــا انتخ ــه ب ک
مناســب و کاهــش حجــم غــذای خــورده 
ــد  ــا ح ــوان ت ــده، می ت ــک وع ــده در ی ش
ــه  ــبانه غلب ــای ش ــر بی خوابی ه ــادی ب زی
کــرد. معمــوال 7 تــا 8 ســاعت خــواب 
ســامت  روی  بســزایی  تأثیــر  شــبانه 
عمومــی بــدن بــه جامی گــذارد. محققــان 
معمــوال افــرادی را کــه کمتــر از 5 ســاعت 
ــد  ــرار می دهن ــی ق ــد، در گروه می خوابن
کــه خــواب بســیار کوتاهــی دارنــد؛ افرادی 
ــا 6 ســاعت می خوابنــد، در  کــه بیــن 5 ت
ــن 7  ــه بی ــرادی ک ــا، اف ــروه کم خواب ه گ
تــا 8 ســاعت می خوابنــد کســانی هســتند 
کــه خــواب متعــادل و اســتانداردی دارنــد 
و در آخــر، افــرادی کــه 9 ســاعت و بیشــتر 

می خوابنــد، در گــروه افــراد پرخــواب 
ــد. ــرار می گیرن ق

بیــن  را  ارتباط هایــی  پژوهشــگران 
مغــذی  مــواد  انــواع  و  زمــان خــواب 
بــه گونــه ای کــه  یافته انــد،  مصرفــی 
ــواب  ــه خ ــرادی ک ــال، اف ــوان مث ــه عن ب
بســیار کوتاهــی دارنــد، کمتــر آب خالــص 
ــرف  ــه مص ــل ب ــتر تمای ــد و بیش می خورن
در  موجــود  ترکیــب  و  کربوهیدرات هــا 
مــواد نارنجــی رنــگ دارنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه افــراد پرخــواب کمتــر بــه 
مصــرف ترکیبــات موجــود در چــای و 
ــرغ  ــم م ــود در تخ ــواد موج ــکات و م ش

ــد. ــل دارن ــت تمای و گوش
ــرادی  ــد اف ــان دریافتن ــه محقق در نتیج

ــادی  ــاه و مــدت زی ــی کــم، کوت کــه خیل
ــه  ــرادی ک ــا اف ــه ب ــد، در مقایس می خوابن
در طــول شــب  اســتانداردی  ســاعات 
تنــوع غذایــی کمتــری  از  می خوابنــد 
اســتفاده می کننــد.  غذایــی  رژیــم  در 
بررســی ها نشــان می دهــد مــدت خــواب 
ــت و  ــه وزن، دیاب ــا اضاف ــدت ب ــاه م کوت
ــاط  ــی در ارتب ــی ـ عروق ــای قلب بیماری ه
از ســوی دیگــر، خوابیــدن در  اســت. 
ــدن را  ــامت ب ــز س ــی نی ــاعات طوالن س
بــه خطــر می انــدازد بنابرایــن بــا ترکیبــی 
از مــواد مغــذی و کالری هــا می تــوان 
ــر  ــرد و خط ــه ک ــالمی را تجرب ــواب س خ
ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و متابولیــک 

ــش داد.  ــی را کاه و چاق

خواب شیرین 
با

 تغــذیه سالم

توی رختخواب مدام غلت می زند. صدای تیک تیک ساعت بلندتر از همیشه به گوش می رسد و 
سایه ها وحشتناک تر از آن چیزی که هستند، خود را نشان می دهد.  این روند مدت هاست ادامه 
دارد. بی خوابی های شبانه، خواب آلودگی های طول روز و خستگی ناشی از آن زندگی او را از 
حالت طبیعی خارج کرده است. خواب همان قدر که شیرین است، بی خوابی می تواند زندگی را 
تلخ کند و باید راه حلی برای مقابله با آن وجود داشته باشد. محققان، مطالعات فراوانی روی 
این مقوله انجام داده  و به عنوان یک راه حل مناسب، راهکار تغذیه مناسب را توصیه کرده اند.
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37 مصــرف  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
رژیــم غذایــی کــم فیبــر و سرشــار از 
چربــی اشــباع شــده و مــواد قنــدی 
قابــل  حــد  تــا  را  خــواب  کیفیــت 

می دهــد. کاهــش  مالحظــه ای 
وزن  کاهــش  باعــث  کافــی  خــواب 
می شــود و در نقطــه مقابــل، کمبــود 
خــواب اضافــه وزن را بــه همــراه دارد. 
محققــان حــدود 26 فــرد بالــغ بیــن 30 تا 
45 ســال را بــا وزن معمولــی کــه مشــکلی 
ــه  ــورد مطالع ــتند م ــواب نداش ــر خ از نظ
قــرار دادنــد. محققــان آنهــا را 5 شــب در 
آزمایشــگاه خــواب تحــت کنتــرل گرفتنــد 
ــا  ــر روز از 10 شــب ت ــه ه ــوری ک ــه ط ب
ــد و  ــح را در رختخــواب می گذراندن 7 صب
بعــد امــواج مغــزی آنهــا را ثبــت کردنــد. 
ــد  ــده نشــان می ده ــه دســت آم ــج ب نتای
افــرادی کــه فیبــر بیشــتری در رژیــم 
غذایــی خــود می گنجاندنــد خــواب بهتــر 

ــر،  ــوی دیگ ــتند. از س ــری داش و عمیق ت
هرچــه میــزان چربی هــای اشــباع و مــواد 
ــد،  ــتر باش ــا بیش ــدی و کربوهیدرات ه قن
احتمــال  و  خــواب ســبک تر می شــود 
ــب در طــول شــب  ــدار شــدن های مرت بی

بیشــتر اســت.

 در حد متعادل بخورید 

غذایــی  وعده هــای  از  یکــی  حــذف 
ممکــن اســت بــه کاهــش وزن کمــک کند 
ــر هــم  ــا حــدی ب امــا الگــوی خــواب را ت
ــر  ــام در آخ ــده ش ــوردن وع ــد. خ می زن
شــب هــم می توانــد مشکل ســاز باشــد بــه 
طــوری کــه یــک وعــده غــذای ســنگین، 
ــی  ــاری گوارش ــه مج ــون را ب ــان خ جری
می شــود  باعــث  و  می دهــد  افزایــش 
اســید بیشــتری ترشــح شــده و پانکــراس 
و ماهیچه هــای روده ســخت کار کننــد. 

صبحانه را فراموش نکنید

ذخیـره  انـرژی  از  خـواب  هنـگام  بـدن 
پروتئیـن  از  ترکیبـی  می کنـد.  اسـتفاده 
صبحانـه  وعـده  در  کربوهیدرات هـا  و 
ماننـد تخم مـرغ و نـان تسـت و مصـرف 6 
میان وعـده کـه هـر کـدام معـادل 250 تـا 
300 کالـری داشـته باشـد، در طـول روز 
توصیـه می شـود. مصـرف مـواد مغـذی در 
طـول روز و هـر چنـد سـاعت یکبـار بـه 
بـدن و مغـز در حفـظ تعـادل هورمون هـا 
و انتقال دهنده هـای عصبـی کمـک کرده و 

خـواب شـبانه را تنظیـم می کنـد.

راحت نه بگویید

محققــان معتقدنــد اگــر می خواهیــد 
ــه  ــد ب ــید بای ــته باش ــی داش ــواب خوب خ
ــه  ــول روز ن ــی در ط ــواد غذای ــی م برخ
بگوییــد و آنهــا را از برنامــه غذایی تــان 
حــذف کنیــد. مــوادی ماننــد پنیــر پیتزا و 
پنیرهــای پرچــرب، گوشــت های پرچربــی 
و غذاهــای چــرب، غذاهــای پرادویــه کــه 
ــث  ــد و باع ــل می کن ــذا را مخت ــم غ هض
ــواب  ــود، خ ــده می ش ــید مع ــت اس برگش

ــد. ــر می اندازن ــه تأخی را ب

شام کربوهیدرات بخورید

اسـت  آن  از  حاکـی  جدیـد  مطالعـات 
کـه خـوردن برنـج پیـش از خـواب باعـث 
می شـود زودتـر بـه خـواب برویـد. برنـج 
کـه  اسـت  گلوکـز  شـاخص  از  سرشـار 
تولیـد تریپتوفـان را در بـدن بـاال می بـرد. 
تریپتوفـان اسـیدآمینه ای اسـت کـه باعث 
نتیجـه  در  و  می شـود  خواب آلودگـی 
مصـرف ایـن مـاده غذایـی بویـژه قبـل از 

خـواب به خوابـی راحت تر کمـک می کند.

افـراط نکنید

وقتـی کالـری روزانـه بـدن زیـر 1200 
باشـد، یکـی از مـواد مغـذی اصلـی بـدن 
از دسـت رفتـه اسـت و ایـن مسـاله روی 
کیفیـت خـواب تأثیـر می گـذارد. به عنوان 
مثـال، کمبـود آهـن ممکن اسـت عالئمی 
چـون سـندرم پاهـای بی قـرار ایجـاد کند 
و کمبـود اسـیدفولیک موجـب بی خوابـی 
می شـود. بی اشـتهایی و افـراط در مصـرف 
غذاهـای کم کالـری، زمان الزم بـرای انجام 
کامـل چرخـه خـواب را محـدود می کند و 
ماهیچه هـا زمان الزم بـرای ترمیم و بهبود 

پیـدا نمی کننـد.

مواد طبیعی مصـرف کنید

قبــل از خــواب، نوشــیدن یــک فنجــان 
چــای بابونــه کــه بــه عنــوان یــک مســکن 
طبیعــی عمــل می کنــد، بــدن را آرام 
از  می کنــد.  راحت تــر  را  خوابیــدن  و 
ــد  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــر ت ــوی دیگ س
از مــواد طبیعــی اســتفاده کنیــد و حجــم 
ــداد  ــر و تع ــی را محدودت ــای غذای وعده ه

ــد. ــش دهی ــا را افزای آنه

در مصرف برخی مواد زیاده روی نکنید

ماننــد  فــرآوری  شــده  غذاهــای 
ســدیم  از  مملــو  آمــاده  گوشــت های 
ــردن  ــاال ب ــا ب ــه ب ــتند ک ــک هس ــا نم ی
ــدن در  ــردن ب ــم آب ک ــون و ک ــار خ فش
ــد.  ــاد می کنن ــالل ایج ــواب اخت ــد خ رون
ــال  ــث فع ــن باع ــر، کافئی ــوی دیگ از س
ــا بیــش از  ــدن ت نگــه داشــتن سیســتم ب
ــکان  ــن پزش ــود بنابرای ــاعت می ش 12 س
عصــر  بــه  وقتــی  می کننــد  توصیــه 
نزدیــک می شــوید، از خــوردن قهــوه، 
چــای و مــواد حــاوی کافئیــن خــودداری 
ــن  ــیدن ای ــرات نوش ــه اث ــرا ک ــد چ کنی
مــواد زمانــی کــه بــه موقــع خــواب 
ــب  ــای ش ــا نیمه ه ــوید ت ــک می ش نزدی

می یابــد. ادامــه 

خوب بخورید

رژیم غذایــی سرشــار از ویتامین هــای 
ــواب  ــه خ ــیم و روی ب ــواده B، کلس خان
ــن  ــد. ویتامی ــک می کن ــما کم ــر ش بهت
هورمــون  تولیــد  در  بــدن  بــه   B6
آرامبخــش ســروتونین نقــش مهمــی دارد 
آرامبخش هــای  نیــز  روی  و  کلســیم  و 

ــتند. ــی هس طبیع

 افرادی که 
حجم باالی کالری 

را در طول روز 
مصرف می کنند، 

بیشتر خواب 
کوتاهی دارند و 
به همین ترتیب، 

هر چه میزان 
مصرف کالری 
کمتر می شود، 
تعداد ساعات 
خواب شبانه 
باالتر می رود
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بـه  کـه تصمیـم  هنگامـی  بی تردیـد   
بیمارتـان  بـرای  دارویـی  کـردن  نسـخه 
می گیریـد یـا مشـغول پیگیـری وضعیـت 
دارویـی بیمـاری هسـتید، دسترسـی بـه 
اطالعـات دقیـق و صحیـح دارویـی نقش 
اصلـی را در فعالیـت پزشـکی شـما ایفـا 

می کنـد.

 اما متخصصان و درمانگران، چگونه 
به اطاعات دارویی مورد نیازشان 

دسترسی پیدا می کنند؟

بــا وجــود هــزاران داروی نســخه ای 
داروی  و  غــذا  ســازمان  تاییــد  مــورد 
آمریــکا و هــزاران داروی غیرنســخه ای 
ــرف آن  ــه مص ــه ب ــه توصی ــاز ب ــه مج ک
هســتید، احتمــاالت فــراوان و پیچیــده ای 
ــرای نسخه نویســی، عــوارض ناخواســته،  ب
ممنوعیت هــای  و  دارویــی  تداخــالت 
بنابرایــن  می شــوند،  مطــرح  مصــرف 
ــه  ــار در روز مراجع ــل یکب ــرورت حداق ض
بــه منابــع اطالعاتــی، چنــدان دور از ذهن 
نیســت. امــا شــرایط مکانــی و زمانــی کــه 
ــات  ــن اطالع ــه ای ــر ب ــر درمانگ در آن ه
نیــاز پیــدا می کنــد، بســیار متفــاوت 
اســت. بیمارســتان، مطــب، داروخانــه، 
کالس درس، ســالن کنفرانــس، وســیله 

تحول در دسترسی پزشکان به اطالعات دارویی

اطالعــات دارویی روی مـــوبایل شمـــا
نقلیــه، پارکینــگ ماشــین؛ زیــرا نیــاز بــه اطالعــات دارویــی در هــر مکانــی ممکــن اســت 
ــود  ــط خ ــا محی ــد آن را ب ــه بتوان ــد ک ــزاری می خواه ــی اب ــود و کادر درمان ــس ش ح

ــد. ــق ده تطبی

چگونه PDR)Physicians’ Desk Reference( می تواند به متخصصان در 
دسترسی به اطالعات دارویی به روزرسانی شده کمک کند؟

منبــع  یــک   PDR درمانگــران،  و  متخصصــان  از  متعــددی  نســل های  بــرای 
ارزشــمند اطالعــات دارویــی نســخه ای صحیــح و قابــل اطمینــان بــوده اســت. در ســال 
 PDR .ــت ــن گرف ــود را جش ــاالنه خ ــش س ــن ویرای ــاری، PDR هفتادمی ــالدی ج می
ــزار  ــا مجموعــه ای از اب شــامل اطالعــات اصلــی موجــود در کتــب کالســیک دارویــی ت
ــتم های  ــراه و سیس ــق وب، تلفن هم ــات از طری ــه اطالع ــتیابی ب ــرای دس ــی ب دیجیتال
الکترونیــک ضبــط و ثبــت اطالعــات پزشــکی اســت. PDR بــا ایجــاد چند راه دسترســی 
ــن  ــه متخصــص ای ــاز ســریع پزشــکان پاســخ می دهــد و ب ــه نی ــف، ب ــع مختل ــه مناب ب
ــز  ــه تجوی ــوط ب ــه اطالعــات مرب ــی ب امــکان را می دهــد کــه در هــر زمــان و هــر مکان
ــرای  ــکان، مناســب ترین راه را ب ــان و م ــر اســاس زم ــته باشــد و ب دارو دسترســی داش
ــدد  ــای متع ــود گزینه ه ــد وج ــد. از فوای ــاب کن ــات انتخ ــن اطالع ــه آخری ــتیابی ب دس
بــرای دســتیابی بــه اطالعــات از طریــق PDR ، نمی تــوان گذشــت. متخصصــان همیشــه 
ــه تلفن همــراه دسترســی  ــا همیشــه ب ــه بنشــینند؛ ام ــل صفحــه رایان ــد مقاب نمی توانن
ــد  ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــراه ای ــژه تلفن هم ــن، اپلیکیشــن PDR وی ــد، بنابرای دارن
ــه دنبــال اطالعــات دارویــی مــورد نیــاز  کــه بتواننــد در هــر زمــان و در هــر مکانــی ب
ــرای  ــژه تلفن همراه-اپلیکیشــن رســمی PDR ب ــر PDR وی ــد. نســخه اخی خــود بگردن
دســتیابی بــه اطالعــات دارویــی- منحصــرا بــرای ایــن منظــور طراحــی شــده اســت و 
ــار  ــی را دراختی ــردی داروی ــا چنــد اشــاره انگشــت دســت متخصــص، اطالعــات کارب ب
وی قــرار دهــد. PDR ویــژه تلفن همــراه ایــن امتیــاز را دارد کــه راهــی آســان و ســریع 
ــزار  ــد. اب ــم کن ــانی شــده فراه ــم و به روزرس ــی مه ــات داروی ــه اطالع ــرای رســیدن ب ب
کنتــرل تداخــالت دارویــی و اطلــس شناســایی ظاهــر دارو بــا عکس هــای تمامــا رنگــی 

و  فناوری 
پزشــکی
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از جملــه امکانــات ایــن اپلیکیشــن هســتند. امــکان دسترســی چندجانبــه متخصصــان 
بــه اطالعــات دارویــی مهــم، قابلیــت اتصــال بــه ســرویس های دیژیتــال ارتباطــی، وب 
ــتند.  ــر PDR هس ــای اخی ــد ویرایش ه ــی از فوای ــراه همگ ــژه تلفن هم ــن وی و اپلیکیش

دسترســی بــه ایــن اپلیکیشــن بــرای متخصصــان در داخــل آمریــکا رایــگان اســت.

چطور می توان از اپلیکیشن PDR ویژه تلفن همراه، برای جستجوی اطالعات 
دارویی استفاده کرد؟

اطالعــات بالفاصلــه پــس از ورود بــه صفحــه اصلــی اپلیکیشــن قابــل دسترســی اســت. 
بــه ســادگی نــام تجــاری یــا ژنریــک یــک دارو یــا نــام خانــواده دارویــی را وارد کنیــد تــا 

خالصــه اطالعــات دارویــی آن بــرای شــما نمایــش داده شــود.

فرق اپلیکیشن PDR با اپلیکیشن های مشابه چیست؟

ــه  ــن اســت کــه PDR ب ــه اپلیکیشــن های مشــابه، ای ــا بقی ــرق اپلیکیشــن PDR ب ف
ــما  ــه ش ــان را ب ــن اطمین ــی دارد و ای ــات دسترس ــن اطالع ــن و صحیح تری دقیق تری
می دهــد کــه خالصــه اطالعــات دارویــی بــه طــور روزانــه توســط تیمــی از متخصصــان 
داروســاز مانیتــور می شــود. ایــن تیــم بــه طــور مســتمر محتــوای اطالعــات دارویــی را 
مــرور کــرده و بــه روز می کنــد تــا بتوانــد تغییــرات اعمــال شــده از ســوی ســازمان غــذا و 
داروی آمریــکا طــی چنــد روز اول پــس از تغییــر اطالعــات دارویــی درج شــده در برگه را 
منعکــس کنــد. در زمینــه به روزرســانی ســریع، هیــچ اپلیکیشــن دارویــی دیگــری مشــابه 

اپلیکیشــن PDR نیســت.

آیا امکان مقایسه چند دارو با یکدیگر در PDR وجود دارد؟

متخصصـــان و درمانگـــران می تواننـــد چنـــد دارو را انتخـــاب کـــرده و ویژگی هـــای 
ـــک از  ـــدام ی ـــه ک ـــوند ک ـــه ش ـــا متوج ـــد ت ـــاهده کنن ـــر مش ـــار یکدیگ ـــان را در کن آن
آنهـــا بهتریـــن گزینـــه بـــرای بیمارشـــان اســـت. اندیکاســـیون های مجـــاز، عـــوارض 
ــوان  ــی را می تـ ــر دارویـ ــات دیگـ ــایر اطالعـ ــی و سـ ــالت دارویـ ــته، تداخـ ناخواسـ

ـــرد. ـــه ک ـــتقیما مقایس مس

آیا این اپلیکیشن از تداخالت 
دارویی جلوگیری کرده و خطر بروز 
آنها در بیماران را کاهش می دهد؟

ــژه  ــی در اپلیکیشــن وی ــکان اضاف دو ام
متخصصــان  بــه   ،PDR تلفن همــراه 
کمــک می کنــد کــه خطــر بــروز عــوارض 
ناخواســته دارویــی را در بیمــاران کاهــش 
ــی  ــده تداخــات داروی ــد. کنترل کنن دهن
بــا اســتفاده از رنگ هــای متنــوع بــه 
درمانگــر کمــک می کنــد کــه بــه ســرعت 
ــط و  ــف، متوس ــدت خفی ــا ش ــوارض ب ع
شــدید را شناســایی کنــد. بــا یــک اشــاره، 
ــات بیشــتری  ــد اطاع متخصــص می توان
ــد و  ــروز عــوارض بخوان در مــورد خطــر ب
ــل  ــورد تعدی ــی در م ــای مطمئن توصیه ه
دوز دارو در بیمــار خــود دریافــت کنــد. از 
ــدازه،  طریــق ایــن اپلیکیشــن می تــوان ان
ــا  ــش روی قرص ه ــگ و پوش ــکل، رن ش
یــا کپســول ها را دیــد. تصویــر تمــام 
رنگــی، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا 
درمانگــر بتوانــد ظاهــر قــرص یــا کپســول 
را بــا مــورد جســتجو شــده تمامــا تطبیــق 

دهــد.
News-medical.net :منبع
ترجمه: شیرین میرزازاده
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بازی هــای رایانــه ای به دلیــل داشــتن 
و  رنــگ  تنــوع  گرافیکــی،  صفحــات 
ســرعت زیــاد تعویــض صفحــات، تاثیــرات 
ــودکان و  ــاب ک ــز و اعص ــی روی مغ منف
حتــی بزرگ ترهــا می گذارنــد و از ایــن 
راه باعــث برخــی اختــاالت روانــی و 

می شــوند. خشــونت آمیز  رفتارهــای 
دارای  کــه  بازی هایــی  همچنیــن 
بــرای  هســتند،  خشــن  اکشــن های 
ــه همــراه  ــرات خطرناکــی را ب کــودکان اث
ــه و  ــت تجزی ــا قابلی ــز آنه ــرا مغ دارد، زی

تحلیــل ایــن تصاویــر را نــدارد.
ــان  ــن آن ــر ذه ــی ب ــرات مخرب ــس اث پ
می گــذارد. چراکــه کــودک تصاویــر را 
ــا در  ــن بازی ه ــد و ای ــر می کن ــی فک واقع

ذهنیــت او شــکل می گیــرد.
ــد  ــان می ده ــات نش ــن تحقیق همچنی
کــه فعالیــت آن بخــش از مغــز کــودکان 
کــه مرتبــط بــا احساســات و عواطــف 
آنهاســت، افزایــش پیــدا کــرده و فعالیــت 
آن بخــش کــه کنترل مغــز کــودکان را در 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــار دارد، کاه اختی
ــه  ــمن درج ــا دش ــن بازی ه ــن ای بنابرای
ــتند  ــا هس ــزی آنه ــلول های مغ ــک س ی
کــه بــه مــرور زمــان می تواننــد بــه 
ــن  ــن ای ــن رفت ــدن و از بی ــر ش کوچک ت

ســلول ها منجــر شــوند.
بــه  معتــاد  کــه  کودکانــی  اکثــر 
ــرور  ــه م ــتند ب ــه ای هس ــای رایان بازی ه
زمــان در برقــراری ارتبــاط بــا افــراد 
و... بشــدت دچــار  خانــواده، دوســتان 
دیگــر  از  همچنیــن  می شــوند.  مشــکل 
ــوان  ــه ای می ت ــای رایان ــی بازی ه ــرات منف اث

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ب

ــی  ــای عاطف ــا واکنش ه ــن بازی ه   ای
کــودک را ســرکوب می کننــد.

بازی هــا،  خشــن  محتویــات    
رفتارهــای تهاجمــی را افزایــش می دهنــد.

ــاری  ــی بیم ــالت ناگهان ــر حم   خط
ــیت  ــی از حساس ــالالت ناش ــرع و اخت ص

ــد. ــش می ده ــور را افزای ــه ن ب
طوالنی مــدت  کردن هــای  بــازی    
چاقــی،  بــه  منجــر  اســت  ممکــن 
ــودکان  ــرد ک ــف عملک ــی و ضع حواس پرت

در مدرســه شــود.
رایانــه ای  بازی هــای  می دانیــد  آیــا 
ــز  ــمتی از مغ ــدن قس ــک ش ــث کوچ باع
کــه وظیفــه کنتــرل رفتارهــای اجتماعــی 
ــمت  ــوند و در قس ــده دارد، می ش را برعه
ایجــاد  ناهنجــاری  نیــز  آن  ســفید 

. می کننــد

مطالعــات نشــان داده کودکانــی کــه 
رایانــه ای  بازی هــای  از  حــد  از  بیــش 
اســتفاده می کننــد از طریــق ام.آر.آی و 
ــات  ــه اثب ــب ب ــن مطل ــزی، ای ــکن مغ اس
رســیده کــه آن قســمت از مغــز کــه 
وظیفــه رفتارهــای اجتماعــی و همچنیــن 
مهارت هــای شــناختی را دارد، نســبت بــه 
ــت. ــده اس ــر ش ــی کوچک ت ــت طبیع حال

ــده  ــام ش ــکن های انج ــن در اس همچنی
ناهنجارهایــی در قســمت ســفید مغــز کــه 
وظیفــه هماهنگــی میــان مناطــق مختلف 
مغــز را به عهــده دارد، مشــاهده شــده 

اســت.
بنابرایــن بازی هــای یارانــه ای عــالوه 
بــر آســیب های شــناختی در مهــارت 
بــروز احساســات، می توانــد در قــدرت 
ــی  ــرات منف ــودکان تاثی ــری ک تصمیم گی

ــذارد. ــز بگ ــی نی ــل جبران و غیرقاب
آیا می دانید بازی های رایانه ای 
بویژه بازی های خشونت آمیز چه 

قسمت هایی از مغــز را تحت فشـار 
قــرار داده و چه تاثیــراتی روی 

آنها می گــذارد؟
  قشـر جداری مغــز

عملکــرد  بــه  نیــاز  کــه  بازی هایــی 
ــال  ــمت را فع ــن قس ــد، ای ــه ای دارن لحظ

بازی های رایانه ای که امروزه تقریبا در بیشتر خانه ها راه یافته اند، هم تاثیرات مثبت و هم منفی روی مغز کودکان دارند. مثال، 
بازی های خشن، بخش کنترل کننده مغز کودک را بشدت تضعیف می کنند؛ البته بازی های آموزشی مفید هم می توانند تاثیر 

بسزایی در رشد و پیشرفت کودکان داشته باشند. 

به گفته کارشناسان، بازی های رایانه ای برای کودکان بخصوص در سنین پایین می تواند در دید محیط، مهارت های یافتن 
راه، چرخش ذهنی و هماهنگی دست و چشم و نیز تصمیم گیری بسیار مفید باشد، اما تاثیر همین بازی ها روی مغز، ذهن و 

رفتارهای اجتماعی کودکان چه خواهد بود؟!

بر مغــز کـودکان یانه ای  را بازی های  تاثیر 

بر مــدار
تربیــت      
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ــرل  ــاس را کنت ــرکات حس ــه ح ــرده ک ک
می کنــد.

ــای  ــا بازی ه ــه ب ــی ک ــن کودکان بنابرای
دارای خشــونت بــاال بــازی می کننــد هــم 
از افــراد معمولــی عصبانی ترنــد و هــم 
عملکــرد مغزی شــان ضعیف تــر اســت.

لب جلویی مغـز

یکــی از تحقیقــات نشــان داده کــه 
ــا  ــدگان، تنه ــیاری از بازی کنن ــداد بس تع
می تواننــد مغــز بازی هــای رایانــه ای را 

ــند. ــته باش داش
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ای
ــن  ــای خش ــردن بازی ه ــازی ک ــه ب هفت
ــی  ــب جلوی ــت ل ــم شــدن فعالی باعــث ک
مغزشــان شــده و باعــث تغییــرات خلقــی 

در آنهــا می شــود.
قشـر پشت استـخوان پیشانی

تعقــل  نیازمنــد  کــه  بازی هایــی 
هســتند، ایــن قســمت را فعــال می کننــد 
کــه کارش تصمیم گیــری اســت. بنابرایــن 
وقتــی بازی کننــدگان به طــور پیوســته 
می پردازنــد،  خشــن  بازی هــای  بــه 
کاهــش قابل توجهــی در ایــن قســمت 

می شــود. پیــدا 
خلقــی  تغییــرات  باعــث  نتیجــه  در 
پرخاشــگرانه  رفتارهــای  و  ناگهانــی 
می شــود، کــه حتــی پــس از خــارج 
ادامــه می یابــد. نیــز  بــازی  از  شــدن 

دپامیــن

دپامین تقریبا وسط مغز است و با انجام 
بازی های رایانه ای در مغز ترشح و باعث 

یادگیری بهتر و حس پاداش می شود.
بازی هــای  کــردن  بــازی  بنابرایــن 
خشــن باعــث افزایــش رفتارها، احساســات 
و  کوتاه مــدت  در  تهاجمــی  تفکــرات  و 

می شــود. بلندمــدت 

شعاع قشر کمربنـدی قدامی

ــیله  ــه وس ــدازی ب ــد از تیران ــا بع دقیق
رایانــه ای  بازی هــای  در  اســلحه 
ایــن قســمت از مغــز کــه مخصــوص 
اســت،  ادراکــی  امــور  و  برنامه ریــزی 
فعالیــت بیشــتری از خــود نشــان می دهــد 

می شــود. تقویــت  و 
بنابرایــن یــک هفتــه بــازی کــردن، 
بازی هــای خشــن باعــث کــم شــدن 

می شــود. عــددی  امــور  در  فعالیــت 
شعاع قشر کمربند خلفی و آمیـگدال

در حیــن تیرانــدازی و بعــد از آن نقاطــی 
مســئول تفکیــک تضادهــای رفتــاری 
کاربــر هســتند. مطالعــات نشــان داده انــد 
کــه بازی کننــدگان ممکــن اســت بخاطــر 
مقابلــه بــا خشــونتی کــه در بــازی از خــود 
ــی  ــای هیجان ــد، واکنش ه ــان می دهن نش

خــود را ســرکوب کننــد.
فرزندتان را در انتخاب بازی رایانه ای 

کمک کنید، چطور؟!
ــدر  ــک پ ــوان ی ــه عن ــم ب ــا می توانی م
و مــادر آگاه و مســئول بــه فرزندمــان 
نامناســب  یــا  مناســب  تشــخیص  در 
ــا  ــه ت ــم، البت ــک کنی ــا کم ــودن بازی ه ب
ــا روش  ــد ب ــت بای ــن اس ــه ممک ــا ک آنج

دوســتانه ای او را همراهــی کنیــم.
   مـا می توانیـم با بازی هـای رایانه ای و 
گذرانـدن دوره های آموزشـی در این زمینه 
آشـنا شـویم و در صورت لزوم برخی نکات 

را از کـودک دلبندمان یاد بگیریم.
ــم  ــک دوســت می توانی ــل ی ــا مث    م
ــش  ــا نق ــد بازی ه ــال در خری ــور فع به ط
داشــته باشــیم و ســعی کنیــم بازی هایــی 
ــه  ــم ک ــاب کنی ــان انتخ ــرای فرزندم را ب
ــد از  ــن بای مناســب ســن او باشــد. بنابرای

ــویم. ــا آگاه ش ــنی بازی ه ــروه س گ

   تمــام رســانه هایی را کــه فرزندمــان 
از آن اســتفاده می کنــد، کنتــرل کنیــم.

ــان در  ــد دلبندم ــرای فرزن ــی را ب ـ زمان
نظــر بگیریــم و بــا او دربــاره بازی هــا 
صحبــت کــرده و احســاس او را دربــاره آن 

ــا شــویم. ــز جوی نی
ــادر  ــدر و م ــک پ ــوان ی ــه عن ــا ب    م
آگاه بایــد اطالعــات کاملــی در مــورد 
ــای  ــم بازی ه ــم. ه ــب کنی ــا کس بازی ه
ــودک  ــرای ک ــن را ب ــم اکش ــری و ه فک
ــان  ــدت زم ــا م ــم، ام ــاب کنی ــود انتخ خ
اســتفاده از هرکــدام را مشــخص نماییــم. 
به طــور کلــی مــدت زمــان بــازی کــودک 
در روز نبایــد بیشــتر از دو ســاعت باشــد.
   والدیــن بایــد در نظر داشــته باشــند 
ــا  ــدودی از بازی ه ــد مح ــا درص ــه تنه ک
بســیار خشــن و نامناســب هســتند و 
بســیاری از بازی هــا اثــرات مثبــت زیــادی 
داشــته  مــا  کــودک  روی  می تواننــد 

ــند. باش
   ایده هــا و اطالعــات خــود را دربــاره 
درمیــان  دیگــر  والدیــن  بــا  بازی هــا 

ــم. ــک بگیری ــا کم ــم و از آنه بگذاری
      و در پایــان، دنیــای امــروز 
دنیــای تکنولــوژی اســت بنابرایــن گفتــن 
ایــن جملــه کــه بازی هــای رایانــه ای 
ــا  ــوی آنه ــد جل ــتند و بای ــب هس نامناس
ــت. ــول اس ــخنی نامعق ــود، س ــه ش گرفت
         در نتیجــه بایــد بپذیریم که 
بازی هــا وجــود دارنــد و ســاالنه میلیون هــا 
و  آنهــا می شــود  دالر صــرف ســاخت 
فرزنــدان مــا نیــز بــه شــیوه های مختلــف 
دارنــد،  دسترســی  بازی هــا  ایــن  بــه 
بنابرایــن والدیــن بایــد نظــارت خــود را بــر 

ــد. ــتر کنن ــا بیش بازی ه
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هـا 42  I-DOSING و   Digital Drug
بخشـی از Binural Beats هایی اسـت که 
ایـن روزهـا بـه مخدرهـای صوتی شـهرت 
کـه  خاصـی  صوتـی  فایل هـای  یافته انـد؛ 
بـا  تولیدشـده  پالس هـای  بـا  می تواننـد 
فرکانس هـای متفـاوت بـرای هـر گـوش، 
تاثیـر خاصـی بـر بخش هـای مختلـف مغز 
بگذارنـد و تجربـه متفـاوت مـواد مخـدر و 
محـرک صنعتـی و سـنتی را در مغـز بـه 
وجـود آورنـد؛ ایـن اختـالف فرکانس هـای 
پخـش شـده در هـر گـوش می تواننـد اثـر 
متفـاوت هـر یک از مـواد مخـدر و محرک 
همچـون کوکائین، تریاک، اسـید، مورفین، 
حشـیش،  هروئیـن،  کـراک،  آدرنالیـن، 
ماریجوانـا، ریتالین و بسـیاری از مواد دیگر 
و حتـی الـکل را در مغـز مصـرف کنندگان 

شـبیه سـازی کنند.

فرکانس هایی برای مغز

ایـن درحالـی اسـت کـه حتـی برخـی 

سـایت های ارائـه دهنـده ایـن مخدرهـای 
دیجیتالـی، بـا توجـه بـه تاثیـر هریـک از 
در  را  محرک هـا  و  مخدرهـا  ایـن  آنهـا، 
تاثیـر  بـا  مطابـق  و  مختلـف  بخش هـای 
هریـک از مخدرهـا و محرک هـای موجود، 

کرده انـد. بنـدی  طبقـه 
رئیـس  صفاتیـان،  رضـا  حمیـد  دکتـر 
کارگـروه کاهـش تقاضا در کمیته مسـتقل 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام دربـاره ایـن مـواد گفـت: 
فرکانس هـای  نـام  شـنیداری  مخدرهـای 
توهم زایـی اسـت کـه بـه راحتـی از فضای 
مجـازی قابـل دریافـت کـردن هسـتند و 
همیـن موضـوع دلیـل بـر نگرانی ها اسـت.

اثـر شـنیدن  تاریخچـه شـناخت  البتـه 
فرکانس هـای متفـاوت از هـر گـوش، بـه 
سـال 1839 برمی گـردد کـه »هاینریـش 
ویلهلـم داو« توانسـت ایـن اثـر را کشـف 
کند و خیلی زود سـوء اسـتفاده از آن همه 

شـد. گیر 

مخدرهای دیجیتالی

از اوائـل قرن بیسـتم، پزشـکان بـه تاثیر 
و  درمانـی  مباحـث  در  فرکانس هـا  ایـن 
کنترل درد و خاصیت تسـکینی آن دسـت  
یافتنـد. البتـه ایـن خاصیـت، بر اثـر ایجاد 
ضربـان میـان دو فرکانـس صوتـی پخـش 
شـده در هـر گـوش بـه وجـود می آیـد، به 
شـرط آنکه اختالف فرکانـس، کمتر از 30 

باشـد. هرتز 
همچنیـن بـا دسـتکاری ایـن ضربـان و 
گوش هـا  از  هریـک  بـه  ورودی  فرکانـس 
محرک هـای  و  مخدرهـا  اثـر  می تـوان 
برخـی   کـرد.  سـازی  شـبیه  را  مختلـف 
در  می توانـد  اصـوات  ایـن  انـد  مدعـی 
تقویـت  یادگیـری،  میـزان  وزن،  کاهـش 
حافظـه و غیـره نیـز اثرگذار باشـد. مصرف 
ایـن مـواد در سـال 2010 در کشـورهای 
غربـی بـه انـدازه ای بود کـه حتـی روزنامه 

نــوع تــازه ای از مخدرهــا و محرکهــای نوظهــور بــه بازارهــای جهانــی رســیده کــه بــه صــورت 
دیجیتالــی تولیــد و در دنیــای مجــازی، دســت بــه دســت می شــود؛ مخدرهایــی کــه از طریــق امــواج 

صوتــی، همــان تاثیــر مخدرهــای ســنتی را دارنــد.
بــه گــزارش »مرواریــد« و بــه نقــل از »مهر«محرک هــا و مخدرهــای صوتــی، همــان تاثیــر مخدرهــای 
ســنتی و گاهــی قــوی تــر از آن را بــرای مصــرف کنندگانشــان بــه ارمغــان می آورنــد؛ امواجــی کــه 

بــه عنــوان »مخدرهــای دیجیتالــی« در میــان جوانــان شــناخته مــی  شــود.

نوظهـور

گوش کردنی ها جایگزین دودکردنی ها

ظهور مخدرهای 
دیجیتــالی
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واشـنگتن پسـت هـم در واکنـش بـه ایـن 
بـه  و  کـرد  منتشـر  را  مطلبـی  موضـوع، 
ادعاهـای والدیـن و برخـی مخاطبـان ایـن 

پرداخـت. دیجیتالـی  مخدرهـای 

متخصص های باال بردن دوپامین مغز

دیجیتالـی  مخـدر  مـواد  حضـور  خطـر 
از سـال 88  در ایـران مطـرح شـد، امـا 
اطالعـات چنـدان زیـادی دربـاره آن وجود 
نداشـت. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت که 
ایـن مخدرهـا فرکانس هایـی هسـتند کـه 
می تواننـد میـزان دوپامین مغـز را افزایش 

داده و موجـب خوشـحالی کاذب شـوند.

وقتی مغز شرطی می شود

عـادت به مصرف و اسـتفاده از هر چیزی 
اعتیـاد بـه آن را بـه دنبـال خواهد داشـت. 
دکتـر صفاتیـان، درباره تاثیر این موسـیقی 
هـا مـی گوید: گـوش کـردن طوالنی مدت 
بـه ایـن فایل های صوتـی اعتیاد بـه همراه 
مـی آورد. تـا جایـی که مجبور می شـود هر 
نـوع فعالیـت اجتماعـی را همـراه بـا گوش 
کـردن بـه ایـن فایل هـای صوتـی انجـام 
دهـد زیرا به مرور ترشـح دوپامیـن در مغز 

وابسـته بـه شـنیدن ایـن فرکانس هـا مـی 
شـود و در مـوارد عـادی مغز دیگـر قادر به 

ترشـح دوپامین نیسـت.

ساقی های مفت و دیجیتالی

ایـن روزهـا بسـیاری از فایل هـای صوتی 
از اینترنـت بـه صـورت رایـگان در اختیـار 
جوانـان قـرار می گیـرد و فضای مجـازی را 
تبدیـل بـه یک سـاقی بـدون پـول و مفت 

اسـت. کرده 
دکتـر صفاتیان، درباره حضور و اسـتفاده 
ایـن نـوع مخدرهـا در کشـور مـی گویـد: 
هنـوز در مرحلـه ای نیسـتیم که نسـبت به 
شـیوع این مواد هشـدار دهیم، اما بسیاری 
از سـایت های اینترنتـی، اقدام بـه فروش و 
حتـی تحویل رایـگان این موزیک هـا برای 
در  راحت تـر  تـا  می کننـد  مخاطبانشـان 
اختیـار عمـوم قـرار گیرنـد و باعـث ترویج 

هرچـه زودتـر ایـن مخدرها شـوند.
موضوع اسـتفاده از مخدرهای دیجیتالی، 
حتـی  کـه  اسـت  جـدی  انـدازه ای  بـه 
مخدرهـا  ایـن  منتشـرکننده  سـایت های 
 ،WARNING نیز با هشـدارها و پیام هـای
نسـبت بـه ورود بـه صفحـات دانلـود ایـن 
موزیـک  هـا و اسـتفاده از آن بـرای افرادی 
کـه از مشـکالت ذهنـی و روحـی رنج می  
فیلم هـای  در  و  انـد  داده   هشـدار  برنـد، 
منتشـر شـده از آثـار مصرف ایـن مخدرها 
نیـز، تاثیر خطرنـاک اسـتفاده از آنها کاماًل 

هویداسـت.

اعتیاد دیجیتالی داریم

دکتـر »الهـام روحـی« روانپزشـکی کـه 
در یـک مرکـز تـرک اعتیـاد فعـال اسـت 
هـا  فرکانـس  ایـن  عملکـرد  نـوع  دربـاره 
مـواد  بـه  اعتیـاد  کال  می گویـد:  مغـز  در 
مخـدر از طریـق دوپامیـن ایجاد می شـود. 
سیسـتم دوپامین، سیسـتم پـاداش مغزی 
اسـت بـه خصـوص در موادی مثل شیشـه 
و محرک هـا؛ مثـل وقتـی کـه یکبـاره بـه 
فـردی پاداش زیـادی داده می شـود و بعد 
از آن دیگر هیچ پاداشـی برای او خوشـایند 
نیسـت فـرد بـا مصـرف این مـواد، پـاداش 
زیـادی بـه مغـزش می دهـد و لذتـی کـه 
ایجـاد می شـود آن قـدر شـدید اسـت کـه 
فـرد دیگر بـدون مصرف آن احسـاس لذت 
بـه آن محـرک  نسـبت  بعـد  و  نمی کنـد 
مصـرف  سـمت  بـه  و  می شـود  شـرطی 

مجـدد مـی رود.
کـه  هسـت  موزیک هایـی  می گویـد:  او 
ایـن حالـت را ایجـاد می کنـد حتـی اگر با 

نابـاوری بـه آن نـگاه کنیم.
وی مـی گویـد البتـه نـوع دیگـر اعتیـاد 
هـم عـادت بـه چیـزی اسـت مثـل وقتـی 
کـه بحـث اعتیـاد بـه اینترنـت بـه وجـود 
اعتیـاد  امـا  نکردنـد  بـاور  خیلی هـا  آمـد 
بـه اینترنـت، فقـط یـک اصطالح نیسـت. 
در  و  دارد  وجـود  اینترنـت  بـه  اعتیـاد 
کشـورهای دیگـر سـال ها پیش بـه عنوان 
اعتیـاد درمـان می شـده اسـت. در واقع هر 
وابسـتگی که اثـرات مخربی روی جسـم و 
روان فـرد بگـذارد و باعـث شـود کـه فـرد 
دیگـر بازدهی نداشـته باشـد بـه آن اعتیاد 

می گوینـد.
اعتیادهـا  انـواع  مـا  روحـی،  گفتـه  بـه 
را در دنیـا داریـم مثـل اعتیـاد بـه مـواد 
مخـدر، بـه داروهـای خـاص، بـه اینترنـت 
و بازی هـای کامپیوتـری کـه در دنیـا بـه 
شـکل تحقیقی روی اینها کار شـده اسـت 
و کلینیک هـای درمـان اعتیـاد اینترنت در 
دنیـا فعال انـد همین طـور بـرای انـواع این 
اعتیادهـا درمـان وجـود دارد پـس در ایـن 
مـورد هـم حتمـا تحقیقاتی شـده اسـت او 
بـه مـا سـایتی را معرفـی می کنـد کـه در 
آن نتیجـه تحقیقـات پزشـکان غربی روی 
اثـرات مخـرب ایـن نـوع موسـیقی آورده 
شـده اسـت. نتیجه تحقیقـات کامال علمی 
بیـان شـده امـا نکته جالـب این اسـت که 
از ایـن نوع صوت از اصطالح ضرب و شـتم 

گوش اسـتفاده شـده اسـت!
در  صـدا  بـه  کـه  خطـری  هـای  زنـگ 

نـد آمده ا
مـواد  ورود  خطـر  زنـگ   88 سـال  از 
مخـدر شـنیداری بـه صـدا در آمـد و بـا 
توجـه بـه آنچه گفته شـد مشـخص اسـت 
کـه مخدرهایـی صوتـی وجـود دارنـد کـه 
در صـورت غفلـت مـی تواننـد بـه شـکلی 
کامال غیرمحسـوس بین افـراد به خصوص 
جوانـان و نوجوانـان کـه هـم در ایـن دوره 
سـنی عالقـه خاصی به شـنیدن موسـیقی 
هـای مختلف دارند و هم دسترسـی آسـان 
بـه اینترنـت و ...، رواج پیـدا کننـد و ایـن 
وظیفـه دولـت و پلیـس فضـای مجـازی 
اسـت کـه بـا کنتـرل بـه موقـع و آگاهـی 
بخشـی مناسـب از بـروز مشـکالت مرتبط 
بـا ایـن وابسـتگی و اعتیاد جلوگیـری کند 
و همچنیـن خانـواده هـا نیز باید بـا آگاهی 
از ایـن موضـوع بر ایـن نکته توجه داشـته 
باشـند و زمینـه هـای گرفتـاری جوانـان 
بـه ایـن نـوع مخدرهـا را شـناخته و آن را 

کنند. کنتـرل 
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درآمدی بر شناخت 
سرطان در متون مکتب 

ایــرانی طب 
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به قلم دکتر مجید انوشیروانی،
PhD تخصصی طب سنتی ایران

استادیار و معاون پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مکتــب طــب ایرانــی، یکــی از شــاخه های بــزرگ زیرمجموعــه مکمل جایگزین 
بــه شــمار مــی رود. ایــن مکتــب از ســابقه ای بســیار کهــن برخــوردار اســت و 
دانشــمندان و طبیبــان بــزرگ در پهنــة تمدنــی و فرهنگــی ایــران باســتان و 
ایــران پــس از اســالم، یونــان، روم شــرقی )ترکیــه کنونــی(، و ســرزمین های 
و  بزرگتریــن  و  داشــته اند  نقــش  آن  توســعه  و  پیدایــش  در  اســالمی 
نام آورتریــن پزشــکان آن ماننــد ابوعلی ســینا، رازی، سیداســماعیل گرگانــی، 
ــتند.  ــی هس ــری ایران ــن طب ــوازی، و علی بن رب ــی اه ــاس مجوس علی بن عب

ــف در  ــراد مختل ــی اف ــی و روان ــوع حــاالت بدن ــه تن ــد ب ــب بای ــب، طبی ــن مکت در ای
حالــت تندرســتی و بیمــاری توجــه کنــد، زیــرا هــر شــخص بنــا بــه سرشــت مــادرزادی 
خــود، ویژگی هایــی را در حــاالت بدنــی و روانــی اش بــروز می دهــد کــه بــا افــراد دیگــر 
یکســان نیســت. بنــا بــه متــون، وظیفــه نخســت طبیــب آن اســت کــه ســالمت هــر فرد 
را در طیــف اعتــدال شــخصی وی نگهــداری کنــد، و اگــر فــرد دچــار بیمــاری شــد، وی 

را تــا حــد ممکــن بــه تندرســتی بازگردانــد.  
ــواع بیماری هــا پیامــد دگرگونــی در بخشــی از مایعــات  در طــب ایرانــی، برخــی از ان
بدنــی بنــام اخــالط هســتند. کمــی و زیــادی، یــا تغییــر ویژگی هــای کیفــی، یــا تغییــر 
ــر  ــود. تغیی ــر ش ــاری منج ــه بیم ــد ب ــالط می توان ــن اخ ــری در ای ــای جوه ویژگی ه
ویژگی هــای طبیعــی اخــالط می توانــد موجــب بیماری هــای اعضــای مختلــف از 
پوســت گرفتــه تــا اعضــای داخلــی باشــد و حتــی بســیاری از اختــالالت روانــی را نیــز 

ایجــاد کنــد. 
امــا اخــالط چیســتند؟ از دیــدگاه مکتــب طــب ایرانــی، مــواد غذایــی پــس از هضــم 
ــل می شــوندکه  ــط« تبدی ــه »خل ــه فرآورده هــای ســیالی موســوم ب ــد ب در معــده و کب
ــس از  ــر جن ــد. ه ــودا می گنجن ــرا، و س ــم، صف ــام دم، بلغ ــی بن ــس کلّ ــار جن در چه
ــار  خلط هــا، نماینــده گروهــی از ترکیبــات فعــال زیســتی اســت کــه در کیفیــات و آث
ــی  ــون مقتض ــی گوناگ ــواد غذای ــد. م ــتراکاتی دارن ــم اش ــا ه ــی ب ــای بدن و عملکرده
ــره و  ــت ب ــت، گوش ــرد تندرس ــک ف ــاًل در ی ــتند، مث ــف هس ــای مختل ــد خلط ه تولی
ــط دم  ــه خل ــاً ب ــدی عمدت ــس از گــذر از هضــم معدی کب ــرغ نیم برشــت، پ زرده تخم م
)خــون( تبدیــل می شــوند، در حالــی کــه از هضــم ماســت شــیرین بیشــتر خلــط بلغــم 

ــردد.  ــاد می گ ــودا ایج ــط س ــاً خل ــدس عمدت ــوردن ع ــد، و از خ ــد می آی پدی
ــای  ــم نقش ه ــردی و ه ــای عملک ــم نقش ه ــه ه ــالط چهارگان ــدگاه، اخ ــن دی در ای
ــده، در  ــه مع ــه دهان ــودا ب ــط س ــزش خل ــاًل ری ــد، مث ــدن دارن ــی در ب ــاختاری مهم س
ــف  ــروق از وظای ــم دانســته شــده، و تســهیل حرکــت خــون در ع ــک اشــتها مه تحری
صفــرا برشــمرده شــده اســت. اخــالط همچنیــن پیش ســازهای تشــکیلبافت های بــدن 
ازجملهماهیچــه، عصــب، اســتخوان و دیگــر بافت هــا هســتند و مغــّذی آنهــا محســوب 
می شــوند. بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت کــه خلــط دم، مــادة اصلــی در تولیــد ماهیچــه 
شــمرده می شــود؛ خلــط بلغــم در تشــکیل مایــع مفصلــی و مایــع مغزی نخاعــی شــرکت 
می کنــد، و خلــط ســودا در اســتخوان و ربــاط )لیگامــان( غالــب اســت. بنابرایــن بــرای 
حفــظ ســاختار و پایایــی اعضــای بــدن نیازمنــد آن هســتیم کــه از طریــق مصــرف مــواد 
غذایــی گوناگــون، همــة اخــالط مــورد نیــاز بافت هــای گوناگــون را فراهــم کنیــم. ایــن 
ــه اعضــای مختلــف می رســند و پــس  اخــالط پــس از تولیــد در کبــد از راه وریدهــا ب
از تغییــرات دیگــری در مراحــل مختلــف، ســرانجام در سرشــت و شــکل و ویژگی هــای 
ــا بافت هــای آنهــا کامــاًل هماننــد می شــوند. می تــوان گفــت کــه خوراکی هــا در  دیگر،ب
فرآینــد پیچیــدة هضــم ، از معــده تــا عضــو، مســیری را طــی می کننــد کــه از صورتــی 

بیگانــه بــرای بــدن بــه صورتــی کامــاًل مشــابه آن تبدیــل می شــوند. 
ناگفتــه پیداســت کــه پــس از طــی هریــک از مراحــل هضــم، بخش هایــی از خــوراک 
ــف  ــای مختل ــه صورت ه ــد ب ــی را ندارن ــای اصل ــه بافت ه ــل ب ــتگی تبدی ــه شایس ک
ــده می شــوند. اگــر فرآینــد هضــم خوراکی هــا  ــدن ران ماننــد مدفــوع، ادرار و عــرق از ب

ــا  ــع پســماندهای آنه و نوشــیدنی ها و دف
ــی در  ــود، اختالالت ــام نش ــتی انج به درس
ــتگی  ــع انباش ــه تاب ــد ک ــدن رخ می ده ب
مــواد هضم نشــده و تبــاه اســت. از جملــه 
ــدن  ــدن ب ــتعد ش ــالالت، مس ــن اخت ای
بــرای ابتــال بــه بیماری هــای عفونــی، 
ــی و  ــد چاق ــک مانن ــای متابولی بیماری ه
کبــد چــرب، برخــی ورم هــای عضــوی، و 

اختــالالت متعــدد دیگــر اســت.
ایرانــی،  طــب  مکتــب  دیــدگاه  از 
افزایــش خلط هــای  ســرطان حاصــل 
پســماندهای  انباشــتگی  یــا  طبیعــی 
عــادی مراحــل هضــم نیســت. ایــن 
روزهــا زیــاد می شــنویم کــه برخــی 
ــاد  ــل ایج ــودا را عام ــط س ــان، خل ناآگاه
ســرطان معرفــی می کننــد در حالــی کــه 
ــنتی  ــب س ــی ط ــع اصل ــون و مناب در مت
ایــران ماننــد قانــون ابن ســینا یــا ذخیــره 
خوارزمشــاهی سیداســماعیل گرگانــی 
هرگــز چنیــن نظــری ابــراز نشــده اســت.
ــالط  ــس از اخ ــر جن ــه ه ــح آنک توضی
دارای اقســام غیرطبیعــی نیــز هســت 
کــه نقــش مفیــدی در بــدن ندارنــدو 
تجمــع آنهــا در بــدن ممکــن اســت 
ــود؛  ــر  ش ــدد منج ــای متع ــه بیماری ه ب
ــه  ــط ســودای طبیعــی در تغذی ــاًل خل مث
نگهدارنــده  بافت هــای  و  اســتخوان 
ــط ســودای  ــی کــه خل نقــش دارد درحال
ــرد  ــد عملک ــا نمی توان ــی نه تنه غیرطبیع
تغذیــه ای ســودمندی بــرای اعضــا داشــته 
ــرای  ــرطان زا ب ــاده ای س ــه م ــد، بلک باش

آنهــا محســوب می گــردد. 
ــب  ــد موج ــی می توانن ــل گوناگون عوام
در  غیرطبیعــی  خلط هــای  پیدایــش 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــوند ک ــدن ش ب
ــدل،  ــای غیرمعت ــرف خوراکی ه ــه مص ب
ــترس های  ــی، اس ــط غذای ــای غل رفتاره
یــا  محیطــی،  مزمــن  یــا  و  شــدید 
اســترس های روانــی و عاطفــی ماننــد 
احســاس ناکامــی شــدید و خشــم و انــدوه 
سرکوب شــده اشــاره کــرد. ایــن ســبب ها، 
هضــم  فرآینــد  در  عامــل  نیروهــای 
ــه در  ــد ک ــر می دهن ــا را تغیی خوراکی ه
نتیجــة آن ممکــن اســت یکــی از اقســام 
ســودای غیرطبیعــی بوجــود آیــد و نهایتــاً 

ــود. ــر ش ــرطان منج ــه س ب
در نوشــتار بعــد بــه نــکات بیشــتری در 
ــگیری و  ــای پیش ــرطان، و راه ه ــورد س م
ــم  ــان خواه ــدگاه حکیم ــان آن از دی درم

پرداخــت.

از دریچـه 
طب سنتی 
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ــه  ــمش" ب ــن "داب اس ــازی از اپلیکیش ــای مج ــران فض ــا کارب ــن روزه ای
صــورت گســترده ای اســتفاده میکننــد کــه البتــه در برخــی مــوارد میتوانــد 

ــود. ــی ش ــای مخرب ــیب ه ــروز آس ــب ب موج

ــل و  ــای اپ ــی ه ــرای گوش ــت ب ــنی اس ــام اپلیکیش ــمش )dubsmash( ن داب اس
اندرویــد اســت کــه در آن کاربــران مــی تواننــد تصویــر خــود را بــر روی صــدای دیگــران 
قــرار دهنــد. بــرای مثــال کاربــران بخشــی از یــک ترانــه و یــا دیالوگــی از یــک فیلــم 

ســینمایی را انتخــاب کــرده و بــه اصــالح بــا آن لــب مــی زننــد.
 نــرم افــزار داب اســمش توســط چنــد جــوان آلمانــی ســاخته شــده و در ایــن بیــن 
توســط میلیــون هــا کاربــر در سرتاســر جهــان دانلــود شــده اســت. برخــی از کاربــران 

ــد. ــرم افــزار بســیار اســتقبال کرده ان ایرانــی اخیــرا از ایــن ن
مهــدی کریمــی صبــا کارشــناس فضــای مجــازی پیرامــون اینکــه اســتقبال کاربــران 
ــرار دارد، گفــت: آن  ــران در چــه جایگاهــی ق ــوده و در ای ــه ب از "داب اســمش " چگون
ــورهای  ــیم از  MEME در کش ــمش" میشناس ــوان "داب اس ــه عن ــا ب ــه م ــزی ک چی
غربــی سرچشــمه گرفتــه و نــه بــه آن شــدتی کــه کشــور مــا از آن اســتفاده میکننــد.
وی ادامــه داد: در کشــور هــای اروپایــی اســتفاده از ایــن شــبکه  اجتماعــی بــه نوعــی 
ــد  ــای ض ــار ه ــردان و رفت ــت م ــداران و دول ــت م ــه سیاس ــراض ب ــده اعت ــان دهن نش
انســانی اســت امــا در کشــور مــا برخــی از کاربــران در فضــای مجــازی در ایــن زمینــه 

زیــاده روی میکننــد.
ــا بیــان اینکــه در ابتــدا مقصــر اصلــی ایــن حرکــت خــود کاربــران   کریمــی صبــا ب
بــوده کــه بــا انتشــار تصاویــری از خــود مــورد دیــده شــدن قــرار میگیرنــد گفــت: در 
ــا انتشــار تصویــری از کودکانشــان کــه در نهایــت بــه عنــوان  نگاهــی دیگــر والدیــن ب
هویــت آنهــا در فضــای مجــازی ثبــت شــده و  اثــرات مخربــی در آینــده  برایشــان رقــم 

میزنــد.
 وی در ادامــه افــزود: برخــی دیگــر بــا اســتفاده از تصاویــری را کــه خودمــان در فضــای 
مجــازی منتشــر کــرده ایــم مــورد اســتفاده قــرار داده و و روی آن صداگــذاری میکننــد 
کــه در هــر دو صــورت چــه منتشــر کننــده و چــه سوءاســتفاده کننــده از ایــن کلیــپ 

هــا  مقصــر هســتند.
ــه  ــن زمین ــدوارم مســئولین مربوطــه در ای ــرد: امی ــان ک ــان بی ــا در پای  کریمــی صب

ــد. ــه دهن ــن مهــم ارائ ــرای ای ــژه ای ب راهکارهــای وی

ودر نهـایت...

ــه شــمار  ــی ب ــم آســیب اجتماع ــای مه ــه ه ــوان یکــی از مقول ــه عن ــن مســئله ب ای
میــرود. چراکــه ایــن ســرگرمی ها بــه بدتریــن شــکل در فضــای مجــازی کشــیده شــده 
ــار  ــا کپــی آن را در اختی ــوروارد و ی ــا زدن یــک دکمــه ف ــا ب ــراد تنه و در آن واحــد اف

میلیــون هــا کاربــر قــرار مــی دهنــد. 

"داب اسمش"
 بالی جان ما      در هویت مجازی

نبــض 
جامعــه
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نـگار،  روزنامـه  فاالچـي،  اوریانـا 
نویسـنده و یـک آژیتاتـور بـود. از 9 
سـالگي شـروع بـه نوشـتن داسـتان 
هـاي کوتاه کـرد. اما به گفتـه خودش 
ایـن داسـتان هـا بسـیار بچـه گانه و 
بـي خـود بودنـد. از 16 سـالگي بـه 
عنـوان خبرنـگار در یکـي از روزنامه 
هـاي ایتالیایـي در فلورانـس شـروع 
بـه کار کـرد. ایـن ایـام مصـادف بود 
با جنـگ جهانـي دوم و مبـارزات ضد 

فاشیسـتي در ایتالیـا. 
اوریانــا در خانــواده اي فقیــر اما سیاســي 
ــل وي  ــاي فامی ــود. اعض ــده ب ــد ش متول
ــم  ــدري و ه ــواده پ ــرف خان ــم از ط ، ه
مــادري، پیشــینه فعال سیاســي داشــتند.

اوریانــا فاالچــي ، از روزنامــه نــگاري 
بــه عنــوان پلــي بــراي رســیدن بــه 
ــود  ــه ب ــرد. گفت ــي ب نویســندگي اســم م
ــد  ــا بتوان ــت ت ــده اس ــگار ش ــه ن روزنام
بیامــوزد.  را  نویســندگي  مقدمــات 
ــا فاالچــي  ــدد اوریان ــاي متع ــه ه مصاحب
ــر و  ــان و تبح ــي جه ــران سیاس ــا رهب ب
ــه  ــن مصاحب ــت ای ــارت وي در هدای مه
ــه  ــکار مصاحب ــره و اف ــر چه ــا و تصوی ه
شــونده، او را بــه عنــوان یکــي از برجســته 
تریــن مصاحبــه گــر هــاي سیاســي قــرن 

ــود. ــرده ب ــرح ک 20 مط
ــا  ــینجر، محمدرض ــري کیس ــا هن وی ب
پهلوي ، یاســر عرفــات، امام خمینــي)ره(، 
محمــد قذافــي، محمدعلیکلــي مصاحبــه 

کــرده بــود.
 اوریانــا فاالچــي در مصاحبــه هــاي 
خــود، بــا جســارت و پــي گیــري خاصــي 
، ایــن افــراد را بــه چالــش مــي گرفــت و 
آنهــا را وادار بــه ذکــر مــواردي مــي کــرد 
کــه بعــدا از آن پشــیمان مــي شــدند. امــا 
دیگــر پشــیماني ســودي نداشــت چــون 

ــود. ــده ب ــر ش ــان، از آن باخب جه
ــام  ــا ام ــه اش ب ــا فاالچــي مصاحب اوریان

خمینــي را 8 مــاه پــس از انقــالب یعنــي در 7 اکتبــر 79 در "تایمــز" بــه چــاپ رســاند. 
وي بــراي ایــن مصاحبــه بــه قــم رفتــه بــود و 10 روزي بــراي مصاحبــه منتظــر مانــده 
بــود تــا ایــن کــه بــه حضــور پذیرفتــه شــد. او چــادر ســر کــرد و نــزد امــام خمینــي)ره( 
رفــت. فاالچــی زیــاد ســیگار می کشــید و از ســاعت 8 صبــح تــا 6 بعدازظهــر یــک ســره 

مشــغول کار بــود؛ نــه تلفــن جــواب مــی داد و نــه بــا کســی تماســی داشــت.
دکتــرش در تعجــب بــود کــه چگونــه بــا ایــن کــه هــم ســرطان ســینه داشــت و هــم 
ســرطان ریــه، هنــوز زنــده مانــده اســت. اوریانــا در جــواب گفتــه بــود: تــو بــه عنــوان 

پزشــک بایــد بــا مــن از زندگــي حــرف بزنــي ، نــه از مــرگ.

آثار این نویسنده در کتابخانه بیمارستان رضوی:
ج ن س  ض ع ی ف  )گ زارش ی  از وض ع ی ت  زن ان  ج ه ان (

ن ام ه  ب ه  ک ودک ی  ک ه  ه رگ ز زاده  ن ش د
گ ف ت  و گ وه ای  اوری ان ا ف االچ ی 

زن دگ ی  ج ن گ  و دی گ ر ه ی چ 

چند قدم همراه با کتاب » نامه به کودکی که هرگز زاده نشد«
ـــک  ـــه  ای از راوی داســـتان، ی ـــب نام ـــد اول شـــخص و در قال ـــه دی ـــا زاوی ـــاب ب ـــن کت ای
ـــاردار  ـــود ب ـــم خ ـــه در رح ـــی ک ـــا جنین ـــت، ب ـــی اس ـــود فاالچ ـــا خ ـــه گوی ـــوان ک زن ج
اســـت نوشـــته شـــده کـــه فرزنـــد نـــازاده اش را از مصیبت هـــای دنیـــا و بی رحمـــی 

آن می آگاهانـــد.
امشــب پــی بــردم کــه وجــود داری؛ بســان قطــره ای از زندگــی کــه از هیــچ جــاری 
باشــد. بــا چشــم بــاز، در ظلمــت محــض دراز کشــیده بــودم کــه ناگهــان در دل تاریکی، 
جرقــه ای از آگاهــی و اطمینــان درخشــید: آری، تــو آنجــا بــودی. وجــود داشــتی. گویــی 
تیــری بــه قلبــم خــورده بــود. و وقتــی صــدای نامرتــب و پــر هیاهــوی ضربانــش را بــاز 
شــنیدم احســاس کــردم تــا خرخــره در گــودال وحشــتناکی از تردیــد و وحشــت فــرو 
ــا دیگــران کاری نــدارم...  رفتــه ام. ســعی کــن بفهمــی ... مــن از دیگــران نمی ترســم. ب
ــودت را از  ــت، وج ــه سرنوش ــو ک ــت. از ت ــن از توس ــرس م ــم. ت ــم نمی ترس از درد ه
هیچربــود و بــه جــدار بطــن مــن چســباند. هــر چنــد همیشــه انتظــارت را کشــیده ام، 
هیچــگاه آمادگــی پذیرایــی از تــو را نداشــته ام و همیشــه ایــن ســوال وحشــتناک برایــم 
مطــرح بــوده اســت: نکنــد دوســت نداشــته باشــی بــه دنیــا بیایــی؟ نکنــد نخواهــی زاده 
شــوی؟ نکنــد روزی بــه ســرم فریــاد بکشــی کــه: " چــه کســی از تــو خواســته بــود مــرا 

بــه دنیــا بیــاوری؟ چــرا مــرا درســت کــردی؟ چــرا ؟"
 ایــن کتــاب تــا ژانویــه 2007 بیــش از 4 میلیــون نســخه )بــدون احتســاب کپی هــا( 
فــروش داشته اســت. ایــن کتــاب نخســتین بــار قبــل از انقــالب بــا عنــوان » بــه کودکــی 
کــه هرگــز زاده نشــد« توســط مانــی ارژنگــی بــه فارســی ترجمــه و توســط موسســه 
انتشــارات امیــر کبیــر در ایــران منتشــر شــد. دومیــن ترجمــه کتــاب بــا عنــوان »نامــه 
بــه کودکــی کــه هرگــز متولــد نشــد« توســط ویــدا مشــفق انجــام شــد  و انتشــارات 
جاویــدان آن را در ســال 1355 منتشــر کــرد. در ســال 1382 یغمــا گلرویــی ترجمــه 

چهــارم ایــن کتــاب را انجــام داد و انتشــارات دارینــوش آن را بــه چــاپ رســاند.

نگاهی کوتاه به زندگی اوریانا فاالچی و آثارش

بسان  داری!  وجود 
که  زندگی  ز  ا قطره ای 
باشد ز هیچ جاری  ا

"داب اسمش"
 بالی جان ما      در هویت مجازی

با  ز  پــروا
کتــاب
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افقــی
1- عارضه خطرناک به دنبال بی تحرکی 

زیاد – کافی
2- از مصالح ساختمانی – همان دارو 

است – ته آب 
3- » وام « ناقص – التهاب شایع اورژانسی 

– این نیست
4- » ملخ « - جمع رعیت - » سرو « اره 

شده
5- هنوز باران نشده – آنگاه

6- واو ، سین ، الف ، پ – ازاختالالت 
عصبی – سس معروف

7- از اصطالحات ورزشی –یازده – برابر – 
شیوا و مشخص

8- پول آسیایی – هرگز عرب - » مطر « 
بی انتها – کشتی گیر معروف

9- خط کش مهندسی – حرف ندا – 
عالمت معروف مفعولی – پهلوان 

10- »گیسو« ی ژولیده – از درختان 
معروف – دلیر نیست

11- از مارک های کپسول گاز مایع – 
اطمینان

12- آتش – نمک بی نون - » را « - 
چه وقت ؟

13- تو بیگانه –از اختالالت عصبی – دست
14- رفلکس ارزیابی تاندون کشکک زانو

15- عمل جراحی برداشتن کلیه

عمــودی
1- از اختالالت پالکتی

2- بیماری خطر ناک دیافراگم
3- غوزه پنبه – بنده – درخت تسبیح- 

» ر « مکرر
4- جای قربانی – از بیماری های عصبی – 

خوردنی بی خاصیت
5- نوعی پوشش – تب خطرناک

6- خداحافظی – دهلیز – شهر عراقی 
بدون کاف

7- بیماری عصبی –از اختالالت خلق و 
خو – کاف ، سین ، میم

8- سرزمین - » پیری « نا مرتب 
9- » یا « - خوراک مجردی – صد دانه 

یاقوت دسته به دسته ...

10- خشک و بی آب – بیماری خطرناک – ستاد نشده
11- عالَم امروز – به دنیا آمدن

12- آتی در هم – بسته بندی باز نشده – نوعی آزمون – عضو تنفسی
13-  روزگار  هم دارد– عدد – صریح
14- افزایش غیر طبیعی تون عضالت

15- بیماری سینوسی بدن 

پاسخ جدول شماره هشت

جــدول کلمات متقاطع تخصـصی و عمومی 
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زورلکسالپیتلوم1

اینیشامیگدنزص2

ندرمزودار3

دکنیگدامارنف4

وتسپرانورومس5

سولوبرایرازاب6

وررلکشرسسپز7

نوهایسنیارسی8

ولانااشیرسو9

گایرتدبالمتشم10

رکفتتیبلفقاری11

السارکناپراو12

فکخمنیاره13

یلوزادینورتم14

نربممودوستیلوک15

جدول شماره         نه

جـدول
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