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ـــرای از  ـــاً ب ـــود، صرف ـــوش نش ـــه( فرام ـــن )حادث ـــم ای ـــا گفتی ـــه م ...اینک
ـــه دارای ابعـــاد  ـــم اســـت؛ حادث ـــه مه ـــزان نیســـت، حادث دســـت دادن عزی
ـــی، از  ـــاظ اجتماع ـــی، از لح ـــاظ سیاس ـــه از لح ـــت؛ حادث ـــی اس گوناگون
ـــردم  ـــا م ـــرای م ـــب، ب ـــت. خ ـــنگر اس ـــی، روش ـــی و دین ـــاظ اخالق لح
ـــورها،  ـــایر کش ـــهدا در س ـــن ش ـــدگان ای ـــرای بازمان ـــد ب ـــران و الب ای
ـــن )غـــم ( طبیعـــی و قهـــری  ـــه ی غم انگیـــزی اســـت؛ ای ـــه، حادث حادث
ـــِت  ـــت. گذش ـــدوه اس ـــر از ان ـــت، پ ـــم اس ـــر از غ ـــا پ ـــای م ـــت. دل ه اس
زمـــان اهّمّیـــت ایـــن حادثـــه و غـــم ایـــن حادثـــه را از ســـینه های 
مـــا و دل هـــای مـــا نـــزدوده اســـت. مـــا غمگینیـــم از ایـــن حادثـــه؛ 
ـــادت از  ـــال عب ـــجدالحرام در ح ـــن در مس ـــا و همچنی ـــان در من عزیزانم
ـــاب داغ و  ـــر آفت ـــد؛ در زی ـــا رفتن ـــنه از دنی ـــب تش ـــا ل ـــد، ب ـــا رفتن دنی
ســـوزان، ســـاعات آخـــر عمـــر خودشـــان را تحّمـــل کردنـــد؛ این هـــا 
ـــا را  ـــای م ـــه دل ه ـــت ک ـــی اس ـــا چیزهای ـــت؛ این ه ـــاک اس ـــه دردن هم
ـــاد  ـــن ابع ـــم؛ لک ـــوش کنی ـــا را فرام ـــم اینه ـــی آورد؛ نمی توانی ـــه درد م ب

ــت. ــا اسـ ــیع تر از این هـ ــئله، وسـ مسـ
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ــی از  ــِی زبانـ ــک عذرخواهـ ــعودی یـ ــّکام سـ ...حـ
ــا وقیحنـــد،  دنیـــای اســـام نکردنـــد! چقـــدر اینهـ
ــه  ــی ای کـ ــن کوتاهـ ــا ایـ ــرمند! آیـ ــدر بی شـ چقـ
ــد،  ــان دادنـ ــه نشـ ــوءتدبیری کـ ــد، سـ ــا کردنـ اینهـ
ـــی  ـــاال بعض ـــد -ح ـــرج دادن ـــه خ ـــه ب ـــی ای ک بی کفایت
ـــن  ـــس ای ـــد- نْف ـــم نباش ـــو آن ه ـــد، ول ـــد تعّم میگوین
بی تدبیـــری و بی کفایتـــی یـــک جـــرم اســـت 
ـــور  ـــی؛ چط ـــی و سیاس ـــه ی دولت ـــک مجموع ـــرای ی ب
ـــت  ـــتید امنّی ـــور نتوانس ـــد؟ چط ـــتید اداره کنی نتوانس
ـــان  ـــد، میهمان ـــه ضیوف الّرحمانن ـــی را ک ـــن جمعّیت ای
خداینـــد و شـــما این همـــه درآمـــد از ایـــن ناحیـــه 
ـــت  ـــوان درس ـــان عن ـــرای خودت ـــد، و ب ـــب میکنی کس

میکنیـــد، حفـــظ کنیـــد؟ چـــه تضمینـــی وجـــود دارد کـــه در اوقـــات مشـــابه، 
ـــام  ـــای اس ـــت. دنی ـــزرگ اس ـــؤال ب ـــک س ـــن ی ـــد؟ ای ـــابهی رخ نده ـــوادث مش ح
ـــد؟  ـــؤال نمیکنن ـــرا س ـــد؛ چ ـــؤال بکن ـــا س ـــرد، از اینه ـــا را بگی ـــان اینه ـــتی گریب بایس

مصائـــب دنیـــای اســـام اینهـــا اســـت. 

ـــی،  ـــه گمراه ـــت، این هم ـــه جهال ـــل این هم ـــامی در مقاب ـــوری اس ـــه جمه اینک
این همـــه ماّدیگـــری، این همـــه ســـهل انگاری و احیانـــاً بی غیرتـــی دیگـــران، 
تنهـــا می ایســـتد و مواضـــع قرآنـــی خـــودش را، مواضـــع اســـامی خـــودش را، 
ـــاخصی  ـــان ش ـــن هم ـــد، ای ـــام میکن ـــاً اع ـــاً و صریح ـــود را علن ـــّق خ ـــر ح ـــع ب مواض
ـــود  ـــد. و خ ـــد و میکنی ـــار کنی ـــه آن افتخ ـــد ب ـــران بای ـــت ای ـــما ملّ ـــه ش ـــت ک اس
شـــما ملّـــت ایـــران هســـتید کـــه ایـــن قـــدرت را، ایـــن شـــجاعت را بـــه وجـــود 
ـــق را  ـــرف ح ـــل، ح ـــک جاه ـــای تاری ـــک دنی ـــل ی ـــد در مقاب ـــه میتوانی ـــد ک آورده ای
ـــن  ـــه ای ـــن کســـانی ک ـــه ای ـــن اســـت ک ـــت ای ـــد. حقیق ـــان کنی ـــق را بی ـــد و حقای بزنی
ـــه در  ـــام -ک ـــای اس ـــاج دنی ـــر حّج ـــی را ب ـــن ناامن ـــد، ای ـــان دادن ـــی را نش بی کفایت
ـــق  ـــاً الی ـــا انصاف ـــد، اینه ـــل کردن ـــوند- تحمی ـــع میش ـــار جم ـــک ب ـــالی ی ـــا س آنج
ـــن  ـــت حرمی ـــرای خدم ـــتند ب ـــق نیس ـــریفین، الی ـــن ش ـــرای اداره ی حرمی ـــتند ب نیس
ـــد،  ـــا بیفت ـــام ج ـــای اس ـــد در دنی ـــن بای ـــت. ای ـــن اس ـــه ای ـــت قضّی ـــریفین؛ واقعّی ش

ـــت. ـــئله اس ـــد مس ـــک بُع ـــم ی ـــن ه ـــود. ای ـــج بش ـــر تروی ـــن فک ـــد ای بای

 یـــک بُعـــد دیگـــر، نـــگاه بـــه دنیـــای مّدعـــی حقـــوق بشـــر اســـت. خـــب، 
ـــه  ـــد ب ـــرض بفرمایی ـــوری ف ـــک کش ـــی در ی ـــک اتّهام ـــا ی ـــری ب ـــک نف ـــا ی ـــک ج ی
قتـــل میرســـد )یعنـــی ( اعـــدام میشـــود یـــا زندانـــی میشـــود، شـــما می بینیـــد 
ـــزه  ـــه انگی ـــورهایی ک ـــه در آن کش ـــد - البّت ـــد ش ـــری بلن ـــوق بش ـــروصداهای حق س
ـــا(  ـــد؛ )اّم ـــت میکنن ـــو درس ـــود دارد- هیاه ـــا وج ـــا آنه ـــارزه ی ب ـــت و مب ـــرای مخالف ب
ـــک  ـــل ی ـــوء عم ـــری و س ـــی و بی تدبی ـــر بی کفایت ـــر به خاط ـــزار نف ـــد ه ـــا چن اینج
ـــی  ـــای مّدع ـــری و دولته ـــوق بش ـــتگاه های حق ـــن دس ـــد و ای ـــان میبازن ـــت ج دول
ـــد!  ـــز نمیگوین ـــچ چی ـــد؛ هی ـــرف نمیزنن ـــد و ح ـــرگ میگیرن ـــکوت م ـــوق بشـــر س حق

ـــت. ـــی اس ـــه ی مهّم ـــک نکت ـــم ی ـــن ه ای

ـــه  ـــد و ب ـــی میدهن ـــازمانهای بین الملل ـــتگاه ها و س ـــه دس ـــه دل ب ـــانی ک ـــن کس ای
ـــد  ـــت را؛ ببینن ـــن واقعّی ـــد ای ـــت را، بفهمن ـــن حقیق ـــد ای ـــد، ببینن ـــد میبندن ـــا امی آنه
کـــه چقـــدر دروغ و ِخـــاف واقـــع در هویّـــت ایـــن ســـازمانها و ایـــن تشـــکیات 
ـــی  ـــی حّت ـــد. گاه ـــز نگفتن ـــچ چی ـــد، هی ـــکوت کردن ـــه س ـــن قضّی ـــود دارد؛ در ای وج
ـــد،  ـــه جنجـــال میکنن ـــد ک ـــدا میکن ـــت پی ـــدر اهّمّی ـــات برایشـــان این ق ـــوق حیوان حق
ـــه ی تصادفـــی،  ـــه یـــک حادث ـــه ای -ن ـــا( چنـــد هـــزار انســـان در یـــک چنیـــن حادث )اّم
ـــد  ـــد بودن ـــه وظیفه من ـــه ای ک ـــک حادث ـــه( در ی ـــا، )بلک ـــک هواپیم ـــقوط ی ـــه س ن
ـــاح  ـــا به اصط ـــا اینه ـــد؛ آنج ـــت کنن ـــت مدیریّ ـــه را درس ـــن حادث ـــه ای ـــانی ک کس
ـــت  ـــه امنّی ـــت ک ـــوده اس ـــا ب ـــه ی آنه ـــد، وظیف ـــان امرن ـــا متولّی ـــد، اینه صاحبخانه ان

اینهـــا را حفـــظ کننـــد- بـــه خـــاک و 
ـــچ  ـــا هی ـــوند و اینه ـــیده بش ـــون کش خ
چیـــز نگوینـــد؛ ســـکوت محـــض بکننـــد!

ـــر  ـــب و الزم ب ـــای واج ـــی از کاره یک
عهـــده ی مســـئوالن اّمـــت اســـامی و 
ـــک  ـــکیل ی ـــر، تش ـــوق بش ـــان حق مّدعی
هیئـــت حقیقت یـــاب در ایـــن قضّیـــه 
ـــد حقیقـــت را )روشـــن  اســـت؛ بایـــد برون
ـــا اینکـــه حـــاال یک ســـال هـــم  ـــد)؛ ب کنن
ــی  ــا مصاحبه هایـ ــت اّمـ ــته اسـ گذشـ
ــته  ــهایی برداشـ ــت، عکسـ ــده اسـ شـ
ـــود  ـــی وج ـــناد و مدارک ـــت، اس ـــده اس ش
دارد کـــه میتوانـــد حقیقـــت را تـــا 
ـــد  ـــد؛ برون ـــن بکن ـــادی روش ـــدود زی ح
ــت  ــاب، حقیقـ ــروه حقیقت یـ ــک گـ یـ
مطلـــب را در بیاورنـــد؛ معلـــوم بشـــود 
ـــر  ـــعود مقّص ـــه آل س ـــن حادث ـــه در ای ک
ـــد  ـــا میگوین ـــتند - آنه ـــا نیس ـــتند ی هس
ـــود،  ـــوم بش ـــتیم- معل ـــر نیس ـــا مقّص م
واقعّیـــت قضّیـــه روشـــن بشـــود کـــه 
اینهـــا مقّصرنـــد یـــا مقّصـــر نیســـتند. 
ایـــن سلســـله و شـــجره ی خبیثـــه ی 
ـــد،  ـــول می بندن ـــا پ ـــا را ب ـــه، دهانه ملعون
ایـــن بنـــدگاِن پـــول و بنـــدگاِن دنیـــا، 
ــا  ــه ( این هـ ــی )علیـ ــد کسـ نمی گذارنـ
ـــک  ـــد. ی ـــی بکن ـــد، اعتراض ـــی بزن حرف
ـــد  ـــت، بای ـــاب الزم اس ـــت حقیقت ی هیئ
برونـــد از نزدیـــک ببیننـــد، مســـئله را 
بررســـی کننـــد؛ هرچـــه )می خواهـــد(

طـــول بکشـــد.

ایـــن از جملـــه ی کارهایـــی اســـت 
ــم  ــا هـ ــرم مـ ــئولین محتـ ــه مسـ کـ
ــال  ــد و دنبـ ــر بگیرنـ ــتی در نظـ بایسـ

ــد(... ــت )بدهنـ ــد و اهّمیـ بکننـ
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به قلم دکتر مجیـد انوشیــروانی
 معاون پژوهشی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ـــرا در  ـــه چ ـــد ک ـــه ان ـــرده گرفت ـــران خ ـــی از بازیگ ـــه یک ـــته، ب ـــد روز گذش در چن
زادروز شـــیخ الرئیـــس، تصویـــر وارونـــه او را در صفحـــه اینســـتاگرامش نشـــر داده 
ـــاحت  ـــودم، س ـــر ب ـــه اگ ـــتم؛ و ن ـــان هس ـــمپات ایش ـــدار و س ـــه طرف ـــن ن ـــت؟ م اس
ـــاف حکمـــت_  ـــراز ق ـــر ف ـــال گشـــوده ب ـــی ســـینا _ آن ســـیمرغ ب حجـــه الحـــق بوعل
ـــه وی در  ـــم ک ـــی کن ـــان م ـــال گم ـــن ح ـــا ای ـــتم؛ ب ـــی پنداش ـــران م ـــه بازیگ را بازیچ

ـــت.  ـــه اس ـــا نرفت ـــه خط ـــد ب ـــه ان ـــه گفت ـــدان ک ـــن کار، چن ای

بـــه رای مـــن بعنـــوان پزشـــکی ســـالک در مســـلک معرفتـــی اطبـــای 
حکیـــم، امـــروز بوعلـــی در قامـــت قطـــب یـــک مکتـــب طبـــی جامـــع و 
ـــده  ـــه نماین ـــت و ن ـــن اس ـــب نوی ـــکان ط ـــه پزش ـــده جامع ـــه نماین ـــر، ن فراگی

جریـــان رایـــج و همگانـــی موســـوم بـــه طـــب ســـنتی ایـــران...

ـــراوان از  ـــره ای ف ـــا به ـــت ب ـــی س ـــیم آدم ـــی شناس ـــا م ـــه م ـــی ک آن بوعل
ـــترگ  ـــی س ـــادم و همت ـــی دم ـــا کوشش ـــک، و ب ـــیال و چاب ـــا و س ـــی پوی هوش
در جســـتجوی حقیقـــت، کـــه هـــم پهنـــه هـــای گســـترده را در حکمـــت 
طبیعـــی و ریاضـــی و الهـــی پیمـــوده و هـــم در هریـــک از ایـــن دانشـــها، 
ـــناخت  ـــدت در ش ـــت و وح ـــه جامعی ـــت و ب ـــده اس ـــق را کاوی ـــای عمی ژرفاه

ـــت. ـــیده اس ـــتان رس ـــتی و هس هس

)1(

ب     ان می  گ  مر ی  ربا هی  و ند ا و  تی  حسر و 
بوعـــلی رونـــگی  وا دربــاره 
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امـــا مـــا ناتمامـــان تهـــی مایـــه کاهـــل کجـــا و بوعلـــی نســـتوه بـــا آن 
ـــن  ـــب نوی ـــکان ط ـــه پزش ـــا؟ کاری ب ـــاحتی کج ـــان چندس ـــاب و ج ـــرد ن خ
ـــم  ـــد؛ بیایی ـــی ندارن ـــش و روش بوعل ـــروی از دان ـــی در پی ـــه ادعای ـــدارم ک ن
و جریانهـــای منتســـب و موســـوم بـــه طـــب ســـنتی را بـــه ســـنجه هـــای 
ـــان کـــه همـــه ســـازوکارهای  حکیمـــان راســـتین بســـنجیم... ایـــن تقلیـــل گرای
زیســـتی را بـــه چهـــار خلـــط فروکاســـته انـــد، چـــه نســـبتی بـــا بوعلـــی دارنـــد؟ 
ـــاری، در  ـــد بیم ـــی از فراین ـــچ فهم ـــی هی ـــه ب ـــتابزده ک ـــان ش ـــن ترفندگرای ای
ـــرد و کان،  ـــوان و خ ـــر و ج ـــار پی ـــر بیم ـــرای ه ـــاعت، ب ـــاه و روز و س ـــر م ه
ـــا  ـــد ب ـــاج بالی ـــه ع ـــت ب ـــگ دس ـــی درن ـــزاج، ب ـــادت و م ـــوت و ع ـــر ق ـــا ه ب
ـــناس ِ آگاه از  ـــان ش ـــس ج ـــیخ الرئی ـــا، و ش ـــد کج ـــی یازن ـــق م ـــغ و َعلَ تی
فـــراز و نشـــیب هـــای تـــن و روان کجـــا؟ ســـپهر فـــراخ و بلنـــد معرفـــت 

ـــا؟  ـــامت کج ـــبان س ـــگ کاس ـــه تن ـــا، و دخم ـــینوی کج س

افــــق

ــی، و  ــی و انفسـ ــاهدات آفاقـ ــینا از مشـ ــن سـ ــرت ابـ حیـ
ــرار  ــات و اسـ ــای محسوسـ ــگفتی هـ ــر شـ ــش در برابـ تواضعـ
معقـــوالت کجـــا، و ایـــن خودفریفتگـــی و خودبســـندگی هـــا و 
ـــه  ـــا ک ـــی در اینج ـــن بوعل ـــا ای ـــا کجا؟آی ـــت م ـــات سس مدعی

ماییـــم وارونـــه نیســـت؟ 

بوعلـــی در ابتـــدای قانـــون، آن کتـــاب را شـــامل حـــّد اقـــل 
ـــر و  ـــا ناگزی ـــتن آنه ـــب از دانس ـــه طبی ـــد ک ـــی دان ـــی م چیزهای
ـــی و  ـــران تضمین ـــوه درمانگ ـــان انب ـــد در می ـــت. بگردی ـــار اس ناچ
ـــاکالس،  ـــان ب ـــده و مدرس ـــان خودخوان ـــتری و حکیم ـــاران پرمش عط
ـــون در  ـــاب اول قان ـــن اول کت ـــم ف ـــه فه ـــدر ب ـــه چق ـــد ک و بنگری

ـــد؟ ـــده ان ـــل ش ـــدن نای ـــه ب ـــور طبیعی ـــناخت ام ش

 دریغــا کــه حتــی در دریافــت چهــار کیفیــت و چهــار آخشــیج نیــز ســخنانی 
ازیشــان مــی شــنویم کــه آدم از شــگفتی چــاره ای جــز ســکوت نمــی یابــد...
دریــغ دارم و انــدوه از روزگاری کــه زر نــاب بــه دســت مــا کیمیاگــران بــه خــاک 
و خاکســتر بــدل مــی شــود... بوعلــی در زمانــه مــا وارونــه اســت و ایــن تصویــر 
وارونــه او حکایتــی حقیقــی از وضــع رایــج مــا در طبابــت، و آمــوزش و پژوهــش 
در آن، و منــش و بینــش و روش متعلــق و همبســته بــه آن اســت، و بــر بهــداد 
خــرده ای نیســت اگــر قصــد داشــته اســت کــه همیــن وارونگــی را بــه کنایتــی 
ــاب "ســیطره  ــد کت ــای وارونگــی بخوانن ــان معن ــد...و طالب ــاش کن ــری ف تصوی

کمیــت و عایــم آخرالزمــان" را، از رنــه گنــون.
... و بس است:

بس کن و خاموش، مشو صد زبان      زانکه یکی گوش نیاورده اند...   )موالنا(
____________________________
 )1 (گیسوی چنگ ببّرید به مرگ می ناب )حافظ(
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پســر جــوان همــراه پــدر مســافت فــردوس بــه مشــهد را طــی کــرده بــود تــا از 
بخــش پزشــکی هســته ای بیمارســتان رضــوی، نتیجــه تصویربــرداری اش را دریافــت 
ــه  کنــد. دو ســال پیــش ســرطان در اســتخوان "ن حســین زاده" رویــت شــده و ب
لنفــوم هوچکیــن مبتــا شــده بــود. در ایــن مــدت بــا شــیمی درمانی در بیمارســتان 
ــا درد و  قائــم تــا حــدودی بهبــود یافتــه بــود امــا 6 مــاه پیــش مجــدداً بیمــاری ب
تــورم اســتخوان ســراغش آمــد. ایــن بــار جهــت درمــان و تشــخیص بــه بیمارســتان 
ــرای اینکــه ببینــم  ــاره علــت مراجعــه اش گفــت: »ب ــن بیمــار درب رضــوی آمــد. ای
ــتان  ــته ای بیمارس ــکن هس ــه سی تی اس ــده، ب ــتخوانم مان ــرطانی در اس ــده س غ
مراجعــه کــردم«. پســر جــوان کــه از برخــورد کارکنــان بیمارســتان و روند 3 ســاعته 
تصویربــرداری رضایــت زیــادی داشــت، یکــی از چندیــن بیمــاری بــود کــه در بخــش 

پزشــکی هســته ای بیمارســتان رضــوی بــه مــداوا مشــغول بودنــد. 
تحقق اقتصاد مقاومتی

بیمارســـتان فـــوق تخصصـــی رضـــوی بـــه عنـــوان اولیـــن مرکـــز پزشـــکی 
ــوی  ــدس رضـ ــتان مقـ ــی آسـ ــداف عالـ ــتای اهـ ــور، در راسـ ــته ای کشـ هسـ
گام هایـــی بلنـــد برداشـــته اســـت. چهـــارم شـــهریور بـــه بهانـــه هفتـــه دولـــت 
ـــران در  ـــار در ای ـــتین ب ـــرای نخس ـــا ب ـــد ت ـــم ش ـــی فراه ـــازی فرصت و روز داروس
ـــه  ـــور ارائ ـــه منظ ـــه ب ـــوم ک ـــه گالی ـــر پای ـــی ب ـــای مبتن ـــز از رادیوداروه ـــن مرک ای
ـــی  ـــیده، رونمای ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــد و ب ـــخیصی، تولی ـــی و تش ـــات کلینیک خدم
شـــود. رونمایـــی ای کـــه نشـــان از پیشـــرفت هســـته ای کشـــور علـــی رغـــم 
ـــمندان  ـــات دانش ـــا توفیق ـــه ب ـــاب در رابط ـــم انق ـــر معظ ـــا دارد. رهب ـــم ه تحری
ایرانـــی می فرمایـــد: »دانشـــمندان جـــوان ایرانـــی بـــا موفقیـــت بـــزرگ خـــود 
ـــد.  ـــن کردن ـــران را تضمی ـــت ای ـــرژی مل ـــدت ان ـــده بلندم ـــته ای آین ـــش هس در دان
ایـــن سررشـــته را نبایـــد بـــه هیـــچ قیمتـــی از دســـت داد. زیـــرا هـــر گونـــه 

عقب نشـــینی از ایـــن میـــدان صددرصـــد ضـــرر اســـت«. 
ایران تولید کننده رادیودارو مبتنی بر پایه گالیوم

ــن رابطــه  ــری در ای ــات رهب ــرار دادن منوی ــا ســرلوحه ق بیمارســتان رضــوی ب
بــه تولیــد رادیوداروهــای جدیــد مبــادرت ورزیــد و  توانســت بــه عنــوان یکــی از 
چنــد مرکــز تولیــد رادیــوداروی کشــور، بــه لحــاظ تنــوع دارو و مراحــل کنتــرل 
ــتان  ــن بیمارس ــد. ای ــرح کن ــود را مط ــه خ ــور و خاورمیان ــطح کش ــی در س کیف

دستـاورد

به همت بیمارستـــان رضــوی
پیوست لیوم  گا یه  پا بر  مبتنی  روهای  دیودا ا ر تولید کنندگان  به جمع  ن  یرا ا

ــد  ــوداروی جدی ــد 2 رادی ــا تولی ب
ایــران را در زمــره تولید کننــدگان 
ــه  ــر پای ــی ب ــای مبتن رادیوداروه
ــه  ــن راه ب ــرار داد و ای ــوم ق گالی
همیــن جــا ختــم نخواهــد شــد و 
ایــن طــور کــه مســئولین مربوطه 
اعــام کرده انــد؛ در حــال حاضــر 
رادیوداروهــای  تولیــد  فراینــد 
مبتنــی بــر پایــه لوتســیوم بــرای 
مغــز،  ســرطان های  درمــان 
در  پروســتات  و  نورواندوکریــن 
نیــز بیمارســتان رضــوی در حــال 

ــام اســت.  انج
 6 داروی جدید

از  رونمایــی  مراســم  در 
تولیــدی  رادیوداروهــای 
ــوی از  6 داروی  ــتان رض بیمارس
ــد از محصــوالت داروســازی  جدی
ــا  ــا ب ــی شــد ت ــز رونمای ثامــن نی
رادیــودارو  جمــع دو محصــول 
بیمارســتان رضــوی بــه یمــن 
عــدد 8 و وجــود حضــرت رضا)ع( 
رهبــر  پیشــگاه  و  کشــور  بــه 
معظــم انقــاب تقدیــم شــود. 
آنچــه در ادامــه خواهــد آمــد 
ــه  ــه آنچ ــت ب ــاه اس ــذری کوت گ
کــه مســئوالن و دســت اندرکاران 
ایــن  از  رونمایــی  مراســم  در 

داروهــا بیــان کردنــد.
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

رادیوداروهای تولید شده در 
بیمارستان رضوی هدیه ای به 
خانواده شهدای هسته ای است

ــدس  ــتان ق ــت آس ــام تولی ــم مق قائ
دو  از  رونمایــی  مراســم  در  رضــوی 
رادیــوداروی تولید شــده در بیمارســتان 
شــش  و  رضــوی  تخصصــی  فــوق 
ثامــن  داروســازی  محصــول جدیــد 
عنــوان کــرد: رادیوداروهــای تولیــد 
ــه ای  شــده در بیمارســتان رضــوی هدی
ــواده شــهدای هســته ای اســت. ــه خان ب

ــاره  ــا اش ــاری ب ــی بختی ــید مرتض س
ــاره  ــا)ع( درب ــام رض ــی از ام ــه حدیث ب
صحــت بــدن و رابطــه آن بــا روح و جان 
اشــخاص، عنــوان کــرد: بیمارســتان 
ــهد  ــر، مش ــی کلی ت ــوی و در نگاه رض
مقــدس کــه منتســب بــه نــام مبــارک 
حضــرت رضــا)ع( بــه عنــوان عالــم 
خانــدان حضــرت رســول اکــرم)ص( 
ــی  ــد علم ــیر رش ــد در مس ــت، بای اس

ــد. ــت کن حرک
ــظ  ــرورت حف ــر ض ــد ب ــا تأکی وی ب
و  کارمنــد  و خاطــره شــهدای  یــاد 
دانشــمندان هســته ای کــه در ایــن 
نائــل  عرصــه بــه افتخــار شــهادت 
شــدند، اظهــار کــرد: بســیار خرســندیم 
کــه در هفتــه دولــت چنــد دســتاورد از 
دانشــمندان ایرانــی از ایــن منطقــه بــه 
خانواده هــای معــزز شــهدا و به ویــژه 
اهــداء  هســته ای  محتــرم  شــهدای 

می شــود.

ــات  ــه زحم ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
ــرای  ــوی ب ــتان رض ــی در بیمارس فراوان

پیشــرفت در عرصــه تولیــد و بومی ســازی 
و بهره بــرداری از رادیوداروهــا کشــیده 
ــروز  شــده اســت، گفــت: خوشــبختانه ام
متخصصــان  فــراوان  زحمــات  ثمــره  
ــار  ــه ب ــته ای ب ــکی هس ــش پزش در بخ
ــمند در  ــدات ارزش ــن تولی ــته و ای نشس
ایــن روز بــه مــردم شــهیدپرور ایــن مــرز 
ــه همیــن خاطــر، از بیمارســتان رضــوی و هــم چنیــن  ــوم هدیــه می شــود و ب و ب
شــرکت داروســازی ثامــن بــرای اهــدا ایــن هدایــای ارزشــمند بــه مــردم تشــکر و 

قدردانــی می کنیــم.

قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی تصریــح کــرد: مجموعــه آســتان قدس 
رضــوی و در رأس آن حجت االســام والمســلمین رئیســی، مصمــم هســتند تــا در 
ــان  ــه درم ــا در زمین ــری برداشــته شــود ت ــن عرصــه گام هــای اســتوار و بزرگ ت ای

ــه شــود. ــه هم وطنانمــان ارائ خدمــات بهتــر و بیشــتری ب

وی عنــوان کــرد: آن روز کــه دســتان قدرتمنــد دانشــمندان مــا در عرصــه انــرژی 
هســته ای و اتمــی وارد نوآوری هــا شــد، دشــمنان مــا در دنیــا خیــره ماندنــد، چراکــه 
ــا ابتــکار و اســتفاده  ــه دانــش هســته ای بــدون پشــتوانه خارجــی و ب دسترســی ب
ــم را  ــای عل ــوم دنی ــرز و ب ــن م ــوان ای ــمندان ج ــه دانش ــش عالمان ــح از دان صحی

متحیــر کــرد.

ــودم، در نطنــز و  ــی کــه در اصفهــان در خدمــت مــردم ب بختیــاری گفــت: زمان
ــه  ــا دانشــمندان هســته ای از جمل ــه صــورت مســتقیم ب ــان ب ــگاه UCF اصفه پای
شــهید عزیــز مصطفــی احمــدی روشــن کــه بعــدا توســط نیروهــای خبیــث دشــمن 
بــه شــهادت رســیدند، ارتبــاط داشــته ام از نزدیــک شــاهد بــودم کــه میانگین ســنی 

دانشــمندان هســته ای مــا بیــن 30 تــا 38 ســال بــود.

وی تحقــق بخشــیدن بــه کام »مــا می توانیــم« در عرصه هــای گوناگــون 
علمــی را رمــز گشــایش بســیاری از مناســبات سیاســی دانســت و بیــان کــرد: امــام 
ــن  ــز ای ــری نی ــام معظــم رهب ــه کــرد و مق ــا هدی ــه م ــاور را ب ــن ب ــی)ره( ای خمین
ــود را از  ــن خ ــم دی ــا ه ــوان م ــه داده و دانشــمندان ج ــه ادام مســیر را قدرتمندان

ــد. ــهدا ادا می کنن ــه ش ــیر ب ــن مس ــتن در ای ــق گام برداش طری

بختیــاری تأکیــد کــرد: بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری، دشــمنان می داننــد مــا 
بــه دنبــال انــرژی هســته ای صلح آمیــز هســتیم و بــه ســراغ بمــب اتــم نخواهیــم 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــژه رهب ــه وی ــا و ب ــام م ــع عظ ــوای مراج ــه فت ــه ب ــت. چراک رف
اســامی، ورود بــه عرصــه ایجــاد بمــب اتــم حــرام و بــن بســتی شــرعی اســت و این 
امــر را دشــمنان مــا بــه خوبــی مــی داننــد و بــه همیــن دلیل اســت کــه نخواســته و 
نمــی خواهنــد کــه مــا از طریــق دســتیابی بــه ایــن فنــاوری هــا در درمــان بیمــاران 

خــود بــه خودکفایــی برســیم و بــه دنیــای غــرب وابســته نباشــیم.

وی گفــت: دشــمنان مــا از ایــن مــی ترســند کــه انــرژی هســته ای و اتمــی بــه 
عنــوان انــرژی جایگزیــن نفــت در آینــده در اختیــار دانشــمندان مــا قــرار گیــرد و از 

وابســتگی همــه جانبــه بــه آن هــا برهانــد.

وی در پایــان تصریــح کــرد: اکنــون بــا دســتیابی بــه ایــن دانــش و بومی ســازی آن در 
مشــهد مقــدس، بــه جوانــان دانشــمند و کوشــای خــود در عرصه هــای علمــی می بالیــم.
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مدیرعامل بیمارستان رضوی:

داروهای مبتنی بر پایه لوتسیوم در راه است
مدیرعامــل بیمارســتان رضــوی در مراســم رونمایــی از ایــن رادیوداروهــا گفــت: 
بــرای نخســتین بــار در کشــور در بخــش پزشــکی هســته ای بیمارســتان رضــوی 
بــا حمایــت هــای آســتان قــدس رضــوی، ســازمان انــرژی اتمــی و وزارت بهداشــت 
ــه  ــد و ب ــام 68Ga-PSMA و 68Ga_DOTA تولی ــا ن ــد ب ــو داروی جدی دو رادی
بهره بــرداری کلینیــکال رســید و در آینــده ای نزدیــک رادیوداروهــای میتنــی بــر 

پایــه لوتســیوم نیــز تولیــد خواهــد شــد. 

ـــا  ـــن رادیوداروه ـــد ای ـــه تولی ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــلطانی ب ـــم س ـــر قاس دکت
در شـــرایط تحریـــم دســـت یافتیـــم، گفـــت: مراحـــل رســـیدن بیمارســـتان 
ـــان  ـــت متخصص ـــه هم ـــا ب ـــود ام ـــخت ب ـــیار س ـــت بس ـــن موفقی ـــه ای ـــوی ب رض
و دســـت اندرکاران و مســـاعدت های ســـایر دســـتگاه ها امـــروز بـــه ایـــن 
ـــی«  ـــوداروی »اف دی ج ـــد رادی ـــس از تولی ـــزود: پ ـــم. وی اف ـــل آمدی ـــق نائ توفی
ـــکی  ـــش پزش ـــدی بخ ـــه توانمن ـــه ب ـــا توج ـــال 94 ب ـــاه س ـــفند م ـــم اس در شش
ـــتور  ـــر در دس ـــو داروی دیگ ـــوع رادی ـــد ن ـــد چن ـــتان تولی ـــن بیمارس ـــته ای ای هس

ـــت. ـــرار گرف کار ق

وی افـــزود: ایـــن دو رادیـــو دارو پـــس از انجـــام آزمایش هـــای کنتـــرل 
کیفـــی الزم بـــه بیمـــاران تزریـــق شـــد کـــه خوشـــبختانه هـــم رادیوداروهـــا 
ـــاران،  ـــاز بیم ـــورد نی ـــرداری م ـــم اینکـــه تصویرب اســـتانداردهای الزم را داشـــت و ه

ـــد. ـــام ش ـــت انج ـــا موفقی ب

ــرای  ــا ب ــوم )GA( عمدت ــر گالی ــی ب ــای مبتن ــو داروه ــح داد: رادی وی توضی
و  پروســتات  ســرطان های  بــه  مبتــا  بیمــاران  مرحله بنــدی  و  تشــخیص 
گوارشــی هســتند؛  عمدتــا ســرطان های  کــه  نورواندوکریــن  ســرطان های 

ــد. ــرد دارن کارب

اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ایـــن رادیوداروهـــا تـــا کنـــون در 
هیـــچ مرکـــز درمانـــی در کشـــور 
منطقـــه  همین طورکشـــورهای  و 
ــتفاده  ــورد اسـ ــه، مـ ــز ترکیـ ــه جـ بـ
ـــش  ـــت: بخ ـــت؛ گف ـــه اس ـــرار نگرفت ق
بیمارســـتان  هســـته ای  پزشـــکی 
رضـــوی ایـــن امـــکان را دارد کـــه 
در آینـــده ای نزدیـــک بـــا مســـاعدت 
ـــی  ـــوِع درمان ـــی، ن ـــرژی اتم ـــازمان ان س
رادیوداروهـــای مبتنـــی بـــر پایـــه 
لوتســـیوم را نیـــز تولیـــد کنـــد، کـــه 
ــش  ــازه ای را پیـ ــی تـ ــت درمانـ فرصـ
روی بیمـــاران ســـرطانی مبتـــا بـــه 
و  نورواندوکریـــن  ســـرطان های 

پروســـتات قـــرار خواهـــد داد.

ـــای  ـــت: رادیوداروه ـــان گف وی در پای
ـــیوم،  ـــه لوتس ـــر پای ـــی ب ـــِی مبتن درمان
پروســـتات  ســـرطان های  )ویـــژه 
در  کنـــون  تـــا  نورواندوکریـــن(  و 
ــده و بخـــش  ــد نشـ ــه تولیـ خاورمیانـ
بیمارســـتان  هســـته ای  پزشـــکی 
نزدیـــک  ای  آینـــده  در  رضـــوی 
بـــه جمـــع تولید کننـــدگان ایـــن 
رادیوداروهـــا نیـــز خواهـــد پیوســـت.
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رئیس پژوهشگاه علوم و فنون 
هسته ای ایران:

بهره برداری کلینیکی از 
رادیوداروهای مبتنی بر پایه 
گالیوم باعث افتخار سازمان 

انرژی اتمی است

ـــون  ـــوم و فن ـــگاه عل ـــس پژوهش رئی
ـــی  ـــم رونمای ـــران در مراس ـــته ای ای هس
ـــره وری  ـــد و به ـــوداروی تولی از دو رادی
ـــت:  ـــوی گف ـــتان رض ـــده در بیمارس ش
بهره بـــرداری  عرصـــه  بـــه  ورود 
ــای مبتنـــی  کلینیکـــی از رادیوداروهـ
بـــر پایـــه گالیـــوم در کشـــور باعـــث 
افتخـــار و مباهـــات ســـازمان انـــرژی 

اتمـــی اســـت.

ـــی  ـــا ظرفیت ـــت: ب ـــی گف ـــر خلف دکت
کـــه در ژنراتـــور گالیـــوم بیمارســـتان 
ــی  ــت، به راحتـ ــود اسـ ــوی موجـ رضـ
می توانیـــم روزی دو بـــار بـــه فاصلـــه 
ــور  ــن ژنراتـ ــاعت از ایـ ــی 7 سـ زمانـ
از  امیدواریـــم  و  کنیـــم  اســـتفاده 
پیشـــرفت های  شـــاهد  هم اکنـــون 
ــه  ــن عرصـ ــری در ایـ ــی دیگـ اساسـ
در مرکـــز درمانـــی فـــوق تخصصـــی 

رضـــوی باشـــیم.

ــی  ــرژی اتمـ ــازمان انـ ــاون سـ معـ
کشـــور افـــزود: باعـــث افتخـــار اســـت 
ـــای  ـــن فعالیت ه ـــازی ای ـــه س ـــه زمین ک
نویـــن هســـته ای در داخـــل کشـــور و 
در ســـازمان انـــرژی اتمـــی و نیـــز در 
ــورت  ــوپ صـ ــارس ایزوتـ ــرکت پـ شـ
گرفتـــه تـــا متخصصـــان بتواننـــد 
ـــور  ـــاز در کش ـــورد نی ـــای م رادیوداروه

را بـــه تولیـــد برســـانند.

دکتـــر خلفـــی اظهـــار کـــرد: حمـــل و نقـــل ایـــن ژنراتورهـــای ســـبک بـــه 
وزن 17/7 کیلوگـــرم بـــا قطـــر 11 و ارتفـــاع 22 ســـانتی متری بســـیار آســـان 
ــه  ــز بـ ــور مجهـ ــا در کشـ ــز درمانـــی مـ ــه مراکـ ــه همـ ــا کـ اســـت و از آن جـ
ـــی آن  ـــور و جابه جای ـــن ژنرات ـــل ای ـــت حم ـــتند، قابلی ـــیکلوترون نیس ـــتگاه س دس
مهم تریـــن خاصیـــت آن اســـت تـــا در دســـترس جامعـــه پزشـــکی مـــا باشـــد.

 68GA-Dota ــام علمــی ــا ن ــه ب ــی ک ــام مســئول، رادیوداروی ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــورت  ــه ص ــی دارد و ب ــواع مختلف ــود، ان ــاخته می ش ــوم س ــط رادی TATE توس
ترکیبــی اســتفاده مــی شــود و می توانــد در مســائل تشــخیصی یاری رســان باشــد.

وی ادامـــه داد: خوشـــبختانه دانـــش ســـاخت ایـــن ژنراتـــور در کشـــورمان 
ــگاه  ــته در نمایشـ ــال گذشـ ــار سـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــده و بـ ــازی شـ بومی سـ
ـــان  ـــترکی می ـــکاری مش ـــاهد هم ـــروز ش ـــد و ام ـــی ش ـــان رونمای ـــورگ آلم هامب

تولیـــد کننـــده و مصـــرف کننـــدگان ایـــن تولیـــد داخلـــی هســـتیم .

ـــه جمـــع  ـــا ب ـــن رادیوداروه ـــد ای ـــا تولی ـــان اینکـــه از ســـال گذشـــته و ب ـــا بی وی ب
ـــت:  ـــد، گف ـــد می کنن ـــودارو را تولی ـــن رادی ـــه ای ـــتیم ک ـــا پیوس ـــور اول دنی 5 کش
ـــدگان  ـــیه از تولیدکنن ـــکا و روس ـــد، آمری ـــان، هلن ـــورهای آلم ـــرکت هایی از کش ش
ـــی از کشـــورهای  ـــوان یک ـــه عن ـــران ب ـــد ای ـــه لطـــف خداون ـــد و ب ـــور بودن ـــن ژنرات ای
ـــده  ـــد ش ـــا تولی ـــون 13 ژنراتوره ـــده و تاکن ـــناخته ش ـــه ش ـــن زمین ـــرح در ای مط
ـــام  ـــار اع ـــا افتخ ـــه و ب ـــرار گرفت ـــرداری ق ـــورد بهره ب ـــل م ـــور در داخ ـــه 8 ژنرات ک
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــادر کردی ـــور ص ـــارج از کش ـــه خ ـــر را ب ـــور دیگ ـــه 5 ژنرات ـــم ک می کنی

ـــا دارد. ـــن ژنراتوره ـــاالی ای ـــت ب ـــان از کیفی ـــر نش ام

دکتــر خلفــی اظهــار کــرد: رادیــوداروی  68GA-PSMA کــه همــکاران 
متخصصمــان در بیمارســتان رضــوی مفتخــر بــه تولیــد آن شــده اند، رادیودارویــی 
ــه  ــورد مطالع ــا م ــمالی و اروپ ــکای ش ــور آمری ــال 2015 در کش ــه از س ــت ک اس
قــرار گرفتــه و بنابرایــن به تازگــی بــرای تشــخیص بیماری هــای پروســتات مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه و ایــن امــر نشــانگر آن اســت کــه جامعــه علمــی مــا واقعــا 
کام »مــا می توانیــم« را بــه فعــل درآورده و در مرزهــای دانــش حرکــت می کننــد.
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دکتـــر خلفـــی گفـــت: بایـــد اذعـــان کـــرد کـــه اصـــل مشـــکات دشـــمنان 
ـــت  ـــن فعالی ـــه ای ـــحالیم ک ـــیار خوش ـــت و بس ـــاوری اس ـــل خودب ـــران، اص ـــا ای ب
ـــش از  ـــاوری را بی ـــن خودب ـــت و ای ـــام اس ـــال انج ـــران در ح ـــه از ای ـــن خط در ای

ـــانید. ـــوم کش ـــرز و ب ـــن م ـــمنان ای ـــه رخ دش ـــش ب پی

ـــبختانه  ـــران خوش ـــی ای ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــرد: در س ـــار ک ـــن اظه وی هم چنی
در تولیـــد رادیوداروهـــای تشـــخیصی و تعـــدادی از رادیوداروهـــای درمانـــی بـــا 
ــران،  ــته ای ایـ ــکی هسـ ــن پزشـ ــان در انجمـ ــارکت متخصصـ ــی و مشـ راهنمایـ
ــد  ــم و بایـ ــازی کنیـ ــا را بومی سـ ــدات روز دنیـ ــه تولیـ ــته ایم کـ ــق داشـ توفیـ
اعـــام کنیـــم کـــه انـــواع کیت هایـــی کـــه در ایـــران تولیـــد می شـــود، 

ــت. ــه اسـ ــی را برانگیختـ ــان خارجـ ــمندان و متخصصـ ــگفتی های دانشـ شـ

ـــازمان  ـــوالت س ـــه محص ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــی کش ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــاون س مع
ــد اتریـــش،  ــورهایی ماننـ ــه کشـ ــته بـ ــال گذشـ ــور در سـ ــرژی اتمـــی کشـ انـ
ـــرد:  ـــام ک ـــده، اع ـــادر ش ـــراق ص ـــر و ع ـــد، مص ـــان، نیوزیلن ـــتان، آلم ـــد، پاکس هن
اکنـــون عاوه بـــر اینکـــه تولیدکننـــده و تأمین کننـــده رادیوداروهـــای اساســـی 
ـــه در دنیـــا بـــا  ـــتیم، صادرکننـــده  ایـــن تولیـــدات نیـــز هســـتیم ک کشـــور هس
کیفی ســـازی و استانداردســـازی تولیدات مـــان بـــه دنبـــال ورود جدی تـــر بـــه 

ــتیم. ــی هسـ ــازار بین المللـ بـ

ــدود  ــوع محـ ــد نـ ــده چنـ ــا تولیدکننـ ــا تنهـ ــال 90، مـ ــت: در سـ وی گفـ
ــراوان  ــش فـ ــا، از دانـ ــم و در اوج تحریم هـ ــخیصی بودیـ ــای تشـ از رادیوداروهـ

تولیـــد  بـــرای  متخصصان مـــان 
ایـــن محصـــوالت در داخـــل کشـــور 
ـــد  ـــه لطـــف خداون ـــم و ب اســـتفاده کردی
ــران اجتماعـــی فائـــق  ــر ایـــن بحـ بـ
آمـــده و در جمـــع صادرکننـــدگان 

ــم. ــرار گرفتیـ ــا قـ ــن رادیوداروهـ ایـ

پایـــان  در  خلفـــی  دکتـــر 
ــد و  ــر داد: تولیـ ــود خبـ ــخنان خـ سـ
رادیوداروهـــا و کیت هـــای  توزیـــع 
رادیوایزوتوپیـــک و هم چنیـــن تولیـــد 
و توزیـــع رادیوایزوتوپ هـــای پزشـــکی 
از برنامه هایـــی اســـت کـــه ســـازمان 
انـــرژی اتمـــی کشـــور در حـــوزه 

بهداشـــت و درمـــان دارد.
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امـــر دیالیـــز بـــرای بیمـــاران اســـتفاده می شـــود و بیمـــاران از ایـــن طریـــق 
ـــزل  ـــبانه در من ـــورت ش ـــه ص ـــر و ب ـــت ت ـــود را راح ـــز خ ـــل دیالی ـــد عم می توانن
ـــی  ـــردی و اجتماع ـــور ف ـــه ام ـــادی ب ـــکل ع ـــه ش ـــی روز ب ـــام داده و ط ـــود انج خ

خـــود بپردازنـــد.

دکتـــر دین محمـــدی اعـــام کـــرد کـــرد: واحـــد پژوهـــش و توســـعه ایـــن 
شـــرکت بـــا توجـــه بـــه بررســـی بـــازار و امکانـــات شـــرکت تـــا پایـــان ســـال 

چندیـــن محصـــول دیگـــر را وارد بـــازار خواهـــد کـــرد.

ـــن  ـــازی ثام ـــرکت داروس ـــی در ش ـــه های انقاب ـــور اندیش ـــرد: تبل ـــار ک وی اظه
ســـبب تولیـــد 78 قلـــم محصـــول اســـتراتژیک در زمینـــه تأمیـــن داروهـــای 
بیمارســـتانی و بیمـــاران خـــاص، داروهـــای بیوتکنولوژیـــک و ضـــد ســـرطان 

ـــت. ـــوده اس ب

دکتـــر دین محمـــدی تصریـــح کـــرد: توانســـته ایـــم در پاســـخ بـــه نـــدای 
ـــدود  ـــرده و ح ـــاال ب ـــد را ب ـــت تولی ـــی( ظرفی ـــد ظله العال ـــم انقاب)م ـــر معظ رهب

ـــم. ـــن کنی ـــور را تأمی ـــی کش ـــول تزریق ـــای محل ـــرآورده ه ـــاز ف %40 از نی

ـــدای  ـــرکت از ابت ـــن ش ـــدات ای ـــزان تولی ـــه می ـــان اینک ـــا بی ـــن ب وی همچنی
ـــد  ـــرد: تولی ـــوان ک ـــرآورده همگـــن اســـت، عن ـــدد ف ـــون ع ـــش از 21 میلی ســـال بی
ـــروم و  ـــار مح ـــدود 1600 بیم ـــرای ح ـــی ب ـــز صفاق ـــتراتژیک دیالی ـــول اس محص

ـــت. ـــی اس ـــزرگ داروی ـــگ ب ـــن هلدین ـــم ای ـــتاوردهای عظی ـــد، از دس نیازمن

مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن 

تولید دستگاه دیالیز صفاقی 
اتوماتیک در داروسازی ثامن

مدیرعامـــل شـــرکت داروســـازی 
ثامـــن گفـــت: بـــه مناســـبت هفتـــه 
شـــرکت  داروســـاز  روز  و  دولـــت 
ــول  ــازی ثامـــن شـــش محصـ داروسـ
جدیـــد تولیـــد شـــده را کـــه بـــرای 
ــی  ــبد دارویـ ــار وارد سـ ــتین بـ نخسـ
ـــرده  ـــه ک ـــازار عرض ـــه ب ـــرده، ب ـــود ک خ
و بـــه مناســـبت روز داروســـاز بـــه 
ـــی  ـــران معرف ـــریف ای ـــز و ش ـــت عزی مل

. می کنیـــم

دین محمـــدی  ابراهیـــم  دکتـــر 
محصـــول  شـــاخص ترین  افـــزود: 
در میـــان ایـــن محصـــوالت جدیـــد، 
محلـــول دیالیـــز صفاقـــی اتوماتیـــک 
ــار  ــتین بـ ــرای نخسـ ــه بـ ــت کـ اسـ
در کشـــور بـــه صـــورت بومـــی در 
داروســـازی ثامـــن تولیـــد شـــده 

ــت. اسـ

دارویـــی  هلدینـــگ  مدیرعامـــل 
دیالیـــز  محلـــول  گفـــت:  ثامـــن 
ــات،  ــر الکتـ ــی )APD(، رینگـ صفاقـ
ــتامینوفن و  ــول، ویتاهـــس، اسـ مانیتـ
گایســـین 1000 سی ســـی دیگـــر 
ــن  ــه در ایـ ــتند کـ ــی هسـ محصوالتـ
ســـبد دارویـــی معرفـــی شـــده اند.

وی اظهـــار کـــرد: دیالیـــز صفاقـــی 
بـــه روش دســـتگاهی، روشـــی نویـــن 
در  تســـهیل  بـــرای  کـــه  اســـت 
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د رویــدا

ــان  ــاون درمـ ــنواره معـ ــن جشـ ــه ایـ ــم افتتاحیـ در مراسـ
ـــال  ـــید مطهرکم ـــر س ـــرد. دکت ـــخن ک ـــراد س ـــتان ای بیمارس

شـــجاعی گفـــت: در منشـــور اباغـــی رهبـــری و تاکیـــدات 
تولیـــت معـــزز خدمـــت رســـانی و ارتقـــاء ســـطح ســـامت 
ـــی مطـــرح شـــده  ـــوان یکـــی از راهبردهـــای اصل ـــه عن جامعـــه ب

اســـت. 
ـــطح  ـــاء س ـــرو ارتق ـــه در گ ـــامت جامع ـــاء س ـــزود: ارتق وی اف
آگاهی هـــای عمومـــی اســـت و ایـــن میســـر نخواهـــد شـــد 
ـــل  ـــامت دخی ـــر س ـــه در ام ـــانی ک ـــه ی کس ـــه هم ـــر اینک مگ
هســـتند در خصـــوص ارائـــه آموزش هـــای حـــوزه ســـامت 
بـــه مـــردم دغدغه منـــد بـــوده و وارد عمـــل شـــوند. دکتـــر 
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ـــرد  ـــا رویک ـــوی ب ـــتان رض ـــت: بیمارس ـــه گف ـــجاعی در ادام ش
ارتقـــاء ســـطح ســـامت جامعـــه و بـــا هـــدف معرفـــی و آشـــنایی 
دســـت اندرکاران امـــور مراقبـــت از ســـامت بـــا اصـــول 
ـــی،  ـــح خودمراقبت ـــگ صحی ـــاعه فرهن ـــار، اش ـــه بیم ـــوزش ب آم
افزایـــش امیـــد بـــه زندگـــی، کاهـــش هزینه هـــای درمـــان، 
اســـتفاده مناســـب از امکانـــات تشـــخیصی- درمانـــی و ....، از 
ـــنواره  ـــی جش ـــی و عموم ـــای تخصص ـــه آموزش ه ـــق ارائ طری
آمـــوزش ســـامت را برگـــزار می کنـــد.وی در پایـــان ضمـــن 
ابـــراز امیـــدواری در خصـــوص توفیـــق برگـــزاری ایـــن جشـــنواره 
ـــگان از 23  ـــه صـــورت رای گفـــت: جشـــنواره آمـــوزش ســـامت ب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــاری برگ ـــاه ج ـــت 26 تیرم لغای
آموزش به بیمار کلید توفیق درمان است

ـــه  ـــر پرســـتاری بیمارســـتان رضـــوی در مراســـم افتتاحی مدی
ـــق  ـــد توفی ـــت: کلی ـــتان گف ـــن بیمارس ـــامت ای ـــنواره س جش
ـــه بیمـــار و جلـــب همـــکاری  ـــه آمـــوزش مناســـب ب درمـــان، ارائ

ـــت. ـــامت اس ـــه س ـــتیابی ب ـــت دس ـــاش وی در جه و ت
ـــزود: راهبـــرد اصلـــی در ارتقـــاء ســـامت  مهســـا ابریشـــمی اف
ـــی مـــی گـــذرد  ـــاء ســـواد ســـامت عموم ـــه از مســـیر ارتق جامع
ـــه بیمـــار از اولولیـــت  ـــن مســـیر آمـــوزش ب ـــدون شـــک در ای و ب

بیشـــتری برخـــوردار اســـت.
وی ضمـــن تشـــکر از همکاری هـــای گـــروه آمـــوزش بـــه 
ـــتان  ـــت: بیمارس ـــهد گف ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــار دانش بیم
ـــی  ـــداف عال ـــه اه ـــه ب ـــا تکی ـــار را ب ـــه بیم ـــوزش ب ـــوی، آم رض
آســـتان قـــدس رضـــوی و اســـتانداردهای تدویـــن شـــده در 
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــی بـ ــی و بین المللـ ــی های ملـ اعتباربخشـ

ـــرد. ـــد ک ـــال خواه ـــی دنب ـــرد اصل راهب
ابریشـــمی در خصـــوص اهـــداف برگـــزاری جشـــنواره 
ـــه  ـــنواره ب ـــن جش ـــت: ای ـــوی گف ـــتان رض ـــامت در بیمارس س
ـــوزش  ـــای آم ـــول و معیاره ـــه اص ـــیدن ب ـــق بخش ـــور تحق منظ
ـــور مراقبـــت  ـــی و آشـــنایی دســـت اندرکاران ام ـــه بیمـــار، معرف ب
ــه  ــتیابی بـ ــا، دسـ ــن آموزش هـ ــول ایـ ــا اصـ ــامت بـ از سـ
ـــش  ـــف، کاه ـــنی مختل ـــع س ـــه در مقاط ـــامت جامع ـــاء س ارتق
ـــات  ـــتفاده از امکان ـــدن اس ـــی ش ـــان و منطق ـــای درم هزینه ه
تشـــخیصی-درمانی و د رنهایـــت بهبـــود کیفیـــت و ارتقـــاء 
ـــود. ـــزار می ش ـــه برگ ـــاد جامع ـــی آح ـــامتی و زندگ ـــطح س س

مدیـــر پرســـتاری بیمارســـتان رضـــوی از پزشـــکان، 
ـــوزش  ـــن آم ـــی، رابطی ـــنل پاراکلینیک ـــا، پرس ـــتاران، ماماه پرس
ــوم  ــتان و عمـ ــف بیمارسـ ــهای مختلـ ــار در بخشـ ــه بیمـ بـ
ـــن  ـــزاری ای ـــدف برگ ـــروه ه ـــوان گ ـــه عن ـــهر ب ـــردم ســـطح ش م
ـــار روز  ـــن جشـــنواره طـــی چه ـــت: ای ـــرد و گف ـــام ب جشـــنواره ن
ـــار و  ـــه بیم ـــوزش ب ـــول آم ـــی اص ـــون بررس ـــی چ ـــه موضوعات ب
ـــردی،  ـــت ف ـــوزش بهداش ـــان، آم ـــه درم ـــت آن در حیط اهمی
آگاهـــی از رفتارهـــای پرخطـــر و ســـن بلـــوغ، هشـــدارهای 
ژنتیکـــی، نابـــاروری و لقـــاح آزمایشـــگاهی، معیارهـــای 
همســـرگزینی، دیابـــت، خودمراقبتـــی در اســـتومی ها و ... 

می پـــردازد.
وی از برگـزاری جلسـه کمیتـه آمـوزش بـه بیمـار بـا حضور 
سرپرسـتاران آمـوزش به بیمار بیمارسـتان های سـطح شـهر در 
حاشـیه برگـزاری این جشـنواره خبـر داد و گفت: این جلسـه به 
منظـور بحث و تبادل نظر سرپرسـتاران آمـوزش به بیمار، انتقال 
تجـارب مفیـد و همچنیـن هماهنگی بیشـتر به ویـژه در زمینه 

آمـوزش بـه بیمـار برگزار خواهد شـد. 
وی در پایـان در خصـوص برنامه هـای اصلـی جشـنواره گفت: 
برنامـه امـروز تخصصی تر بـوده و ویژه سرپرسـتاران و پرسـتاران 
و پزشـکان در نظر گرفته شـده اسـت. روز دوم آموزش بهداشـت 
فـردی بـه کـودکان 7 تـا 12 سـال برگزار خواهد شـد، دوشـنبه 
25 مـرداد نیـز دو گـروه 13 الـی 18 سـال و 18 الـی 40 سـال 
آمـوزش خواهنـد دیـد و روز آخـر نیز آمـوزش به افـراد دیابتی و 

بیمـاران کلسـتومی برگزار می شـود.

ـــد زاده  ـــب محم ـــاج رج ـــاه 95، ح ـــاردم مردادم ـــر چه ظه

ـــالش  ـــم ت ـــی رغ ـــدس عل ـــاع مق ـــال دف ـــت س ـــاز هش جانب

ـــاج  ـــت. ح ـــهد درگذش ـــوی مش ـــتان رض ـــکان در بیمارس پزش

ـــی  ـــی و تنفس ـــت قلب ـــت ایس ـــه عل ـــد زاده ، ب ـــب محم رج

ـــت. ـــهیدش پیوس ـــاران ش ـــع ی ـــه جم ب

ـــرای  ـــاه ب ـــی اســـت؛ حـــاج رجـــب محمـــد زاده 17 تیرم گفتن

ـــتان  ـــه در بیمارس ـــدید ری ـــت ش ـــر عفون ـــر اث ـــار ب ـــن ب اولی

ـــت  ـــس از گذش ـــده و پ ـــتری ش ـــهد بس ـــین)ع( مش ـــام حس ام

ـــه  ـــا ب ـــتان و تنه ـــدن از بیمارس ـــص ش ـــا مرخ ـــه ب ـــد هفت چن

ـــم  ـــر در پنج ـــار دیگ ـــک ب ـــزل ی ـــک روز در من ـــردن ی ـــر ب س

ـــود. ـــده ب ـــتری ش ـــوی بس ـــتان رض ـــاه در بیمارس مردادم

حاج رجــب به جمـــــع یاران شهیـــدش پیـــوست



ــاه  ــک م ــر از ی ــه کمت ــی ک در حال
ــرای  ــران ب ــده ای ــد نماین ــر بای دیگ
حضــور در بخــش فیلــم خارجی زبان 
هشــتاد و نهمیــن دوره جوایز اســکار 
معرفــی شــود، هنــوز هیئــت انتخاب 
بــرای ایــن امــر تشــکیل نشــده و این 
در حالــی اســت کــه تاکنــون حــدود 
۲۰ کشــور نماینــدگان خــود را بــرای 
شــرکت در ایــن بخــش بــه آکادمــی 
علــوم و هنرهــای ســینمایی معرفــی 
ــم  ــری ه ــورهای دیگ ــد و کش کرده ان
ــب  ــای منتخ ــه فیلم ه ــت اولی فهرس
اســکار  در  حضــور  بــرای  خــود 

ــد. ــاده کرده ان آم

اسـکار،  آکادمـی  قوانیـن  طبـق 
کدام فیــلم فیلم هایـی کـه از 9 مهـر 94 )اول اکتبر 

نماینده ایران 
برای اسـکار 
امسـال
خواهد
بـود؟
ــک  ــران شــده در ی ــان لیســت فیلم هــای اک ــوارد، در می ــن م ــن ای ــا در نظــر گرفت ب
ــا  ــادی، »اژده ــر فره ــی اصغ ــه کارگردان ــنده« ب ــه »فروش ــوان ب ــر می ت ــال اخی س
ــه  ــت« ب ــنبه 19 اردیبهش ــی، »چهارش ــی حقیق ــی  مان ــه کارگردان ــود« ب وارد می ش
کارگردانــی وحیــد جلیلونــد، »ناهیــد« بــه کارگردانــی آیــدا پناهنــده و »النتــوری« بــه 

ــرد. ــی رضــا درمیشــیان اشــاره ک کارگردان

ــن  ــه و بهتری ــن فیلنام ــز بهتری ــن امســال جوای ــم ک ــنده« در جشــنواره فیل »فروش
ــژه  ــای وی ــش نمایش ه ــه زودی در بخ ــرد و ب ــینی( را ب ــهاب حس ــرد )ش ــر م بازیگ
ــاز نقطــه شــروع فصــل جوایــز  جشــنواره تورنتــو هــم روی پــرده مــی رود. تورنتــو دیرب
ســینمایی و آشــنایی بــا رقبــای احتمالــی اســکار بــوده اســت. فیلــم جدیــد فرهــادی در 

2015( تـا 9 مهرمـاه 95 )30 سـپتامبر 2016( در کشـور مبـداء اکـران شـده اند، 
می تواننـد بـه عنـوان نماینـده کشورشـان در جوایـز امسـال حضـور داشـته باشـند.

همچنیــن 12 مهرمــاه )ســوم اکتبــر 2016( آخریــن مهلــت تحویــل نســخه ای از 
ــان اســت. ــرای حضــور در بخــش خارجی زب ــه دفتــر آکادمــی ب فیلم هــا ب

ــه  ــان در دو مرحل ــکارفیلم خارجی زب ــای اس ــاب نامزده ــرای انتخ ــری ب رأی گی
انجــام می شــود. ابتــدا 9 فیلــم بــه فهرســت کوتــاه راه پیــدا می کننــد و در نهایــت 
پنــج فیلــم بــه عنــوان نامزدهــای نهایــی معرفــی می شــوند کــه اســامی آن هــا پنجــم 
بهمــن )24 ژانویــه 2017( همــراه نامزدهــای دیگــر بخش هــای جوایــز اســکار اعــام 
خواهــد شــد. برنــدگان جوایــز اســکار هــم بامــداد دوشــنبه 9 اســفند بــه وقــت ایــران 

)26 فوریــه( در مراســمی در دالبــی تیه تــر در لــس آنجلــس معرفــی می شــوند.

توجــه بــه ایــن موضــوع ضــروری اســت کــه فیلم هایــی امــکان دیــده شــدن در 
ــی شــدن را  ــد کــه داســتان آن هــا قابلیــت جهان ــان را دارن ــم خارجی زب بخــش فیل
ــتن  ــر، داش ــی و از آن مهم ت ــنواره های بین الملل ــور در جش ــه حض ــن اینک دارد. ضم
ــان را  ــکار خارجی زب ــش اس ــه بخ ــا ب ــی فیلم ه ــانس راه یاب ــوی، ش ــده ق پخش کنن

ــد. ــتر می کن بیش
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هنـــــر

ــه در چنــد جشــنواره ســینمایی دیگــر هــم حضــور داشــته اســت. ــن فاصل ای

شــرکت ممنتــو فیلمــز در پاریــس حــق پخــش و فــروش بین المللــی »فروشــنده« 
را در اختیــار دارد. ایــن شــرکت در کــن حــق پخــش »فروشــنده« را بــه آمــازون و 
کوهــن میدیــا گــروپ فروخــت و بــرای پخــش در دیگــر کشــورها هــم ده هــا قــرارداد 
دیگــر امضــاء کــرد. گذشــته از ایــن، فرهــادی نامــی آشــنا بــرای اعضــای آکادمــی 
ــان  ــزه اســکار فیلــم خارجی زب ــده جای ــادر از ســیمین« برن ــا »جدایــی ن اســت. او ب
شــد و پیــش از ایــن چنــد فیلــم دیگــرش هــم بــه نمایندگــی از ایــران در اســکار 

رقابــت کــرده اســت.

ــش  ــای بخ ــی از فیلم ه ــته یک ــال گذش ــی س ــود« حقیق ــا وارد می ش »اژده
ــوری  ــچ فکت ــی م ــرکت آلمان ــود. ش ــن ب ــم برلی ــنواره فیل ــل جش ــابقه بین المل مس
ــی  ــوش و آک ــم جارم ــون جی ــی چ ــای مطرح ــار کارگردان ه ــده آث ــه پخش کنن ک
ــود”  ــا وارد می ش ــی “اژده ــروش بین الملل ــش و ف ــوق پخ ــت، حق ــماکی اس کوریس

ــار دارد. را در اختی

ــابقه  ــش مس ــته در بخ ــال گذش ــد س ــت« جلیلون ــنبه 19 اردیبهش »چهارش
افق هــای جشــنواره فیلــم ونیــز حضــور داشــت. »ناهیــد« پناهنــده ســال گذشــته 
یکــی از فیلم هــای بخــش نوعــی نــگاه جشــنواره کــن بــود و جایــزه “آینــده روشــن” 
ایــن بخــش را دریافــت کــرد. »النتــوری« درمیشــیان هــم ســال گذشــته در بخــش 

پانورامــا جشــنواره فیلــم برلیــن نمایــش داده شــد.

ــز اســکار  ــان جوای ــا خارجی زب بخــش غیــر انگلیســی زبان ی
تقریبــاً از دوره بیســت و نهــم آن بــه شــکل جــدی پــای ثابــت 
ایــن مراســم شــد. تــا پیــش از ایــن دوره در برخــی از ســال ها 
ــرای  ــی ب ــر انگلیس ــای غی ــاص فیلم ه ــرایطی خ ــق ش و طب

ــن مراســم انتخــاب می شــدند. حضــور در ای

ــی  ــال ها نمایندگان ــن س ــی ای ــز در ط ــران نی ــینمای ای س
بــرای  اســت.  اســکار داشــته  بــرای حضــور در مراســم 
نخســتین بار وزارت فرهنــگ و هنــر وقــت در ســال ۱۳۵۶ 
ــه  ــی را ب ــوش مهرجوی ــاخته  داری ــا« س ــره  مین ــم »دای فیل
اســکار معرفــی کــرد و پــس از آن فیلــم »بــاد صبــا« ســاخته  
ــال ۱۳۵۷  ــران در س ــده  ای ــوان نماین ــه عن ــس ب ــر الموری آلب

ــد. ــکار ش ــی اس ــی آکادم راه

پــس از آن ســینمای ایــران بــه مــدت ۱۶ ســال نماینــده ای 
ــر  ــم »زی ــا ســال ۱۳۷۳ کــه فیل ــی نکــرد ت ــه اســکار معرف ب
درختــان زیتــون« ســاخته  عبــاس کیارســتمی معرفــی شــد.

ــس  ــی از جن ــای مختلف ــز فیلم ه ــال ها نی ــن س ــی ای در ط
ــه  ــران ب ــدگان ســینمای ای ــوان نماین ــه عن ــف ب ــر مختل و ژان
ــدی  ــد مجی ــی شــدند. بیشــترین ســابقه را مجی اســکار معرف
ــمان« در  ــای آس ــم »بچه ه ــا فیل ــال ۱۳۷۷ ب ــه از س دارد ک
ــال  ــی س ــال یعن ــان س ــت و در هم ــور یاف ــم حض ــن مراس ای
۱۹۹۹ میــادی موفــق شــد جــزو پنــج نامــزد نهایــی بخــش 

از  پــس  بگیــرد.  قــرار  زبــان  غیرانگلیســی  فیلم هــای 
آن »رنــگ خــدا« در ۱۳۷۸، »بــاران« در ۱۳۸۰، »آواز 
ــول اهلل« در ۱۳۹۴،  ــد رس ــک ها« در ۱۳۸۷ و »محم گنجش
ــده  ــوان نماین ــه عن ــه ب ــد ک ــدی بودن ــای مجی ــر فیلم ه دیگ

ــدند. ــی ش ــی معرف ــه آکادم ــران ب ــینمای ای س

ــول  ــال ها رس ــن س ــدی، در ای ــای مجی ــر فیلم ه ــاوه ب ع
صدرعاملــی در ســال ۱۳۸۱ بــا »مــن ترانــه ۱۵ ســال دارم«، 
ــا »نفــس عمیــق«، رضــا  پرویــز شــهبازی در ســال   ۱۳۸۲ ب
میرکریمــی در ســال ۱۳۸۴ بــا »خیلــی دور خیلــی نزدیک«، 
ــت«،  ــه ترانزی ــا »کاف ــال ۱۳۸۵ ب ــوی در س ــا پرت کامپوزی
ــادر«،  ــا »میــم مثــل م رســول ماقلی پــور در ســال ۱۳۸۶ ب
اصغــر فرهــادی در ســال ۱۳۸۸ بــا »دربــاره الــی« و مهــدی 
نــادری در ســال ۱۳۸۹ بــا »بــدرود بغــداد«، نماینــده ایــران 
در بخــش فیلــم خارجی زبــان بودنــد. فرهــادی در ۱۳۹۰ 
ــران را  ــینمای ای ــم س ــیمین« طلس ــادر از س ــی ن ــا »جدای ب

ــده جایــزه اســکار ایــن بخــش شــد. شکســت و برن

ــد«  ــه قن ــه حب ــرار شــد در ســال ۱۳۹۱ »ی پــس از آن ق
رضــا میرکریمــی نماینــده ایــران باشــد کــه بــه علــت تحریــم 
ــال  ــد. در س ــی نش ــم معرف ــن فیل ــران ای ــوی ای ــکار از س اس
۱۳۹۲ »گذشــته« اصغــر فرهــادی و در ســال ۱۳۹۳ »امــروز« 
رضــا میرکریمــی بــه عنــوان نماینــدگان ســینمای ایــران بــه 

اســکار معرفــی شــدند.

ــی  ــه کارگردان ــک روز« ب ــد و ی »اب
ســعید روســتایی و » ایســتاده در غبــار« 
بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویان، 
دو برنــده اصلــی جشــنواره فیلــم فجــر 
ــور  ــد حض ــم هرچن ــته ه ــال گذش س
ــا  ــد، ام ــته ای ندارن ــنواره ای برجس جش
ســینمای  گزینه هــای  از  می تواننــد 
ایــران بــرای بخــش فیلــم خارجی زبــان 

ــند. باش

امیــد اســت مســئوالن ســینمایی 
مهــم  رخــداد  ایــن  دربــاره  کشــور 
و  نکــرده  فرصت ســوزی  ســینمایی 
هرچــه زودتــر و بــا فــراغ بــال و آرامــش 
از هــر گونــه نــگاه  خاطــر بــه دور 
جناحــی بهتریــن فیلــم ســینمای ایــران 
ــه  ــده ای شایســته ب ــوان نماین ــه عن را ب

اســکار 2017 معرفــی کننــد.

  نگاهی به تاریخ حضور ایران در بخش اسکار خارجی زبان  
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امیـــد 
برای بیمـاران 
مبتال به سرطان

اما این روزها فرشته های نجات، اجازه 
نمی دهند بیمار سرطانی تو، به راحتی 

گذشته تسلیم مرگ شود. مردان و زنانی 
هستند که با داشته های علمی خود و 
ابزارهای نوینی که در اختیار دارند، 

شب های ناامیدی بیمارن سرطانی را به 
صبح امید پیوند می زنند...

اینکه ببینی عزیزت مقابل دیدگانت در 
حال پژمردن است، خیلی سخت است. 

اینکه بشنوی »سرطان« بر جسم و جان 
او پنجه انداخته و اگر درمانی برای 

دردش نیابی، روزهای زیادی را زندگی 
نخواهد کرد، واقعاً دردناک است.
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طالیـــه دار ایـــن امیدآفرینـــی و زندگـــی بخشـــی در 
ــن  ــت. ایـ ــوی اسـ ــتان رضـ ــور، بیمارسـ ــرق کشـ شـ
بیمارســـتان بـــا حمایت هـــای ســـازنده آســـتان قـــدس 
رضـــوی، وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و 
ـــگاه  ـــی و دانش ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــای س ـــه همکاری ه البت
علـــوم پزشـــکی مشـــهد توفیـــق دیگـــری را در مســـیر 
ـــرده و  ـــان ک ـــن عزیزم ـــب میه ـــی نصی ـــی داروی خودکفای
بخـــش پزشـــکی هســـته ای اش موفـــق بـــه تولیـــد دو 
رادیـــوداروی جدیـــد و بهره بـــرداری کلینیکـــی از ایـــن 
ـــی  ـــت، موفقیت ـــده اس ـــور ش ـــل کش ـــودارو در داخ دو رادی
ــا  ــر از مرزهـ ــورمان را فراتـ ــزودی آوازه کشـ ــه بـ کـ

ـــرد. ـــد ب خواه

ایـــن روش، یعنـــی تولیـــد ایـــن رادیوداروهـــا تنهـــا در 
ـــت و  ـــام اس ـــش و انج ـــال پژوه ـــی در ح ـــور اروپای ـــد کش چن
ـــث  ـــر، بح ـــال حاض ـــه در ح ـــت ک ـــی اس ـــیار دقیق روش بس
ـــن روش در  ـــام ای ـــت و انج ـــته ای در دنیاس ـــکی هس روز پزش
ـــی  ـــی خودکفای ـــوارد قطع ـــد از م ـــوی را بای ـــتان رض بیمارس

ـــت. ـــی دانس مل

بـــه همیـــن بهانـــه بـــا دکتـــر قاســـم ســـلطانی، 
ـــت  ـــی حرک ـــاره چگونگ ـــوی درب ـــتان رض ـــل بیمارس مدیرعام
ـــت  ـــی گف ـــت داروی ـــن موفقی ـــه ســـمت ای ـــتان ب ـــن بیمارس ای

وگـــو کرده ایـــم.

دکتر سلطانی! از آغاز حرکت در مسیر پزشکی هسته ای در 
این مرکز درمانی برایمان بگویید.

- حرکـــت بـــه ســـمت و ســـوی فعالیت هـــای پزشـــکی 
ــخیص  ــرای تشـ ــزی بـ ــیس مرکـ ــرای تأسـ ــته ای بـ هسـ
بیمـــاران ســـرطانی در بیمارســـتان رضـــوی، از ســـال 86 
آغـــاز شـــد، امـــا بـــا توجـــه بـــه موانـــع بســـیار زیـــادی 
کـــه تحریم هـــا ایجـــاد کـــرده بـــود، بهره بـــرداری از ایـــن 
ـــن،  ـــر ای ـــاوه  ب ـــد. ع ـــول انجامی ـــه ط ـــی ب ـــم کم ـــروژه عظی پ
پـــروژه ای بـــا ایـــن وســـعت و عظمـــت تـــا آن زمـــان در 
ـــه  ـــرای ب ـــی ب ـــر، دلیل ـــن ام ـــود و همی ـــام نشـــده ب ـــران انج ای

طـــول انجامیـــدن ایـــن فراینـــد بـــود.

ـــوی  ـــتان رض ـــته ای بیمارس ـــکی هس ـــز پزش ـــیس مرک تأس
جرقـــه ای شـــد تـــا از ایـــن روش مفیـــد بـــرای تشـــخیص 
ـــود  ـــه ش ـــره گرفت ـــور به ـــل کش ـــاران در داخ ـــان بیم و درم
و اکنـــون، تنهـــا ســـه مرکـــز فعـــال در زمینـــه پزشـــکی 
هســـته ای بـــا نـــگاه بـــه تشـــخیص و درمـــان ســـرطان از 
ــودارو توســـط  ــد رادیـ ــرداری PET و تولیـ طریـــق تصویربـ

ــود دارد. ــران وجـ ــیکلوترون ها در ایـ سـ

چه داروهایی در تشخیص بیماران سرطانی با این روش 
تشخیصی و تصویربرداری کمک می کنند؟

ـــرطان ها  ـــواع س ـــه ان ـــز هم ـــن مرک ـــه در ای ـــرای اینک - ب
ـــتین  ـــود، از نخس ـــش داده ش ـــه  پوش ـــورت همه جانب ـــه ص ب
ــوداروی  ــد رادیـ ــر از تولیـ ــا غیـ ــد تـ ــزی شـ روز برنامه ریـ
FDG کـــه در همـــه مراکـــز کاربـــرد دارد، برنامـــه تولیـــد 
ـــان  ـــه درم ـــرای تشـــخیص و البت ـــز ب ـــر نی ـــای دیگ رادیوداروه

ـــرد. ـــرار گی ـــتور کار ق در دس

ایـــن مســـیر تـــا جایـــی پیـــش رفـــت کـــه در اســـفند 
ـــرفته  ـــز و پیش ـــیکلوترون مجه ـــار س ـــتین ب ـــرای نخس 94 ب
ـــوداروی FDG را  ـــوی رادی ـــتان رض ـــده در بیمارس ـــب ش نص
ـــه  ـــت ک ـــد گف ـــد و بای ـــاز ش ـــق آن آغ ـــرد و تزری ـــد ک تولی
ــرای  ــه از ایـــن روش بـ ــاری کـ ــام حـــدود 1000 بیمـ تمـ
ــد  ــد، از رونـ ــرده شـ ــره بـ ــا بهـ ــاری آن هـ ــخیص بیمـ تشـ

ــتند. ــل داشـ ــت کامـ ــان رضایـ ــخیص بیماری شـ تشـ

این دارو حاوی چه موادی است؟

ـــا  ـــز ی ـــابه گلوک ـــد مش ـــی قن ـــودارو، نوع ـــوع رادی ـــن ن - ای
قنـــد طبیعـــی بـــدن ) مـــورد اســـتفاده تمـــام ســـلول های 
ــم رادیواکتیـــو فلوئـــور  ــت کـــه توســـط اتـ بـــدن( اسـ
ــان دار  ــود، نشـ ــد می شـ ــیکلوترون تولیـ ــط سـ ــه توسـ کـ

می شـــود.

یعنی قندها در این روش مفیدند؟

- ببینیـــد، در داخـــل ســـلول های ســـرطانی بـــه طـــور 
ـــد  ـــش می یاب ـــد افزای ـــم قن ـــا متابولیس ـــم ی ـــی، متابولیس کل
ـــرطان ها،  ـــتر س ـــه در بیش ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ـــر ب ـــن ام و ای
تجمـــع ایـــن مـــاده مشـــاهده می شـــود. بنابرایـــن از ایـــن 
خاصیـــت می تـــوان بهـــره بـــرد و تصویربـــرداری را از 

ــام داد. ــع انجـ ــای تجمـ محل هـ

در همه سرطان ها این فرایند رخ می دهد؟

- نکتـــه همیـــن جاســـت کـــه همـــه ســـرطان ها ایـــن 
ـــتان  ـــر، بیمارس ـــن خاط ـــه همی ـــتند و ب ـــت را دارا نیس خاصی
ـــد گســـتره  ـــه می توان ـــی ک ـــا آنجای رضـــوی در نظـــر داشـــت ت
فعالیـــت خـــود را در زمینـــه تصویربـــرداری از ســـرطان ها 
ــودارو،  ــن رادیـ ــا ایـ ــه بـ ــواردی را کـ ــد و مـ افزایـــش دهـ
ـــت  ـــز تح ـــدارد نی ـــود ن ـــا وج ـــرداری از آن ه ـــکان تصویرب ام
ـــرار  ـــح ق ـــی و صحی ـــرداری اصول ـــن روش تصویرب ـــش ای پوش
دهـــد. بنابرایـــن در مرحلـــه نخســـِت ایـــن جامع نگـــری، 
ــای 68GA-PSMA و 68GA-DOTA را  ــتیم رادیوداروهـ توانسـ
بـــه عرصـــه تولیـــد و بهره بـــرداری برســـانیم کـــه بـــرای 

گفتــگو
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تشـــخیص 
بیـــماری هـــــای 
و  پروســـتات  ســـرطان های 

نورواندوکریـــن کاربـــرد دارد.

سرطان های نورواندوکرین؟

- بلـــه؛ ســـرطان نورواندوکریـــن از ســـرطان هایی اســـت 
ــوند و  ــت می شـ ــوارش یافـ ــتگاه گـ ــتر در دسـ ــه بیشـ کـ
ــند  ــه آن را می شناسـ ــه همـ ــتات هـــم کـ ســـرطان پروسـ
ــر  ــاال را درگیـ ــنین بـ ــردان در سـ ــیعی از مـ ــف وسـ و طیـ
ــه  ــردان بـ ــایع در مـ ــرطان های شـ ــی از سـ ــد، یکـ می کنـ

شـــمار مـــی رود.

عمـــًا همـــه ســـرطان های نورواندوکریـــن از ایـــن روش 
ــرطان ها خیلـــی  ــوع از سـ ــن نـ ــی ایـ ــد، ولـ ــره می برنـ بهـ
شـــایع نیســـتند و شـــاید در مجمـــوع هفـــت یـــا هشـــت هـــزار 
ـــرطان  ـــاره س ـــا درب ـــند، ام ـــه آن باش ـــا ب ـــر در کشـــور مبت نف
ـــخیص  ـــش تش ـــت. بخ ـــاوت اس ـــان متف ـــن جری ـــتات ای پروس
ـــود،  ـــامل می ش ـــیعی را ش ـــف وس ـــرطان طی ـــوع از س ـــن ن ای
ـــور  ـــتات دارد و توم ـــرطان پروس ـــه س ـــی ک ـــر کس ـــی ه یعن
ســـرطانی وی مشـــکوک بـــه عـــود یـــا دســـت اندازی بـــه 
ــن روش  ــد از ایـ ــت، می توانـ ــدن اسـ ــر بـ ــای دیگـ اندام هـ

ـــرد. ـــی را بب ـــره کاف به

یعنی این نوع از سرطان ها با روش های سابق تصویربرداری 
تشخیص داده نمی شوند؟

- تومورهـــای نـــورو اندوکریـــن بـــه دلیـــل اینکـــه 
بـــه کنـــدی رشـــد می کننـــد و متابولیســـم کمـــی 
ــتفاده از  ــا اسـ ــا بـ ــرداری از آن هـ ــکان تصویربـ ــد، امـ دارنـ
رادیـــوداروی FDG وجـــود نـــدارد و مـــاده ای اختصاصـــی 
بـــرای تصویربـــرداری از آن هـــا الزم اســـت. حتـــی در بســـیاری 
از مـــوارد دســـت اندازی تومـــور ســـرطانی بـــه اســـتخوان 
کشـــف می شـــود، از ایـــن روش اســـتفاده می شـــود.

این روش در مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی به 
بهره برداری کلینیکی رسیده است؟

ـــودارو  ـــامت رادی ـــت و س ـــه از کیفی ـــس از اینک ـــه؛ پ - بل
ـــم،  ـــان حاصـــل کردی ـــم پیـــش اطمین ـــاه و نی در حـــدود دو م
بـــه صـــورت محـــدود حـــدود 15 بیمـــار را تحـــت انجـــام 
ــه  ــم کـ ــرار دادیـ ــن روش قـ ــق ایـ ــرداری از طریـ تصویربـ
ــرح درمانـــی  ــذران طـ ــال گـ ــبختانه همگـــی در حـ خوشـ

خـــود هســـتند.

این روش چه مزیتی بر روش های دیگر و روش های پیشین 
تصویربرداری دارد؟

-از مزایـــای ایـــن روش، ایـــن اســـت کـــه در بســـیاری 
در  بیوشـــیمیایی،  نظـــر  از  وقتـــی  حتـــی  مـــوارد  از 
ـــت،  ـــن اس ـــزان PSA پایی ـــرطانی، می ـــرد س ـــای ف آزمایش ه
ــای  ــه اندام هـ ــرطانی بـ ــلول های سـ ــت اندازی های سـ دسـ

دیگـــر را می تـــوان تشـــخیص داد.

ــا  ــاری  آن هـ ــه در بیمـ ــانی کـ ــرای کسـ ــن روش بـ ایـ
ــه  ــرطانی بـ ــدد سـ ــت اندازی غـ ــا دسـ ــود یـ ــال عـ احتمـ
ـــت و  ـــب اس ـــیار مناس ـــی رود، بس ـــدن م ـــر ب ـــای دیگ اندام ه
ـــز  ـــه مرک ـــی برنام ـــرد دارد، ول ـــیار کارب ـــخیص بس ـــرای تش ب
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــوی ای ـــتان رض ـــته ای بیمارس ـــکی هس پزش
ـــاده  ـــر م ـــاوه  ب ـــور، ع ـــی کش ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــاری س ـــا ی ب
ـــد  ـــز تولی ـــودارو را نی ـــن رادی ـــی ای ـــاده درمان ـــخیصی، م تش

ـــم. کنی

پیشرفت تولید رادیوداروها در ایران در چه جایگاهی از این 
جریان در جهان قرار دارد؟

ـــوداروی 68Ga-PSMA از مباحـــث روز  ـــد رادی - بحـــث تولی
ـــده  ـــام ش ـــر روی آن انج ـــی ب ـــای فراوان ـــت و پژوهش ه دنیاس
ـــاالت  ـــادی از مق ـــش زی ـــه بخ ـــت ک ـــن اس ـــدی نوی ـــه ح و ب
ـــر  ـــث را در ب ـــن مباح ـــا ای ـــکی دنی ـــات پزش ـــتر مج در بیش
ـــن  ـــه ای ـــد اینک ـــواردی مانن ـــا م ـــن پژوهش ه ـــد و در ای دارن
ـــرد دارد و  ـــاران کارب ـــدام بیم ـــخیص ک ـــرای تش ـــودارو ب رادی
ـــذار  ـــد تأثیرگ ـــاران می توان ـــت بیم ـــد در سرنوش ـــه ح ـــا چ ت

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــری دارد، بررس ـــه تأثی ـــوال چ ـــد و اص باش

برای تولید این رادیوداروها از تجربیات خارج از کشور 
استفاده شده است؟

ـــه اطمینـــان  ـــرای تولیـــد ایـــن رادیوداروهـــا نیـــاز ب - بلـــه! ب
ـــن  ـــرای ای ـــتیم و ب ـــن روش داش ـــامت ای ـــت و س ـــه کیفی ب
ـــان،  ـــورهای آلم ـــی از کش ـــاوران خارج ـــی از مش ـــر، از برخ ام
اتریـــش و ایتالیـــا بهـــره برده ایـــم و دارو را بـــا همـــکاری 
ســـازمان انـــرژی اتمـــی و شـــرکت پـــارس ایزوتـــوپ، 

ـــم. ـــد کردی ـــازمان، تولی ـــن س ـــه همی ـــته ب وابس

در همیـــن رابطـــه بایـــد بگویـــم کـــه یـــک امـــر بـــرای 
ـــن  ـــوده و آن ای ـــه ب ـــب توج ـــیار جال ـــی بس ـــاوران خارج مش
اســـت کـــه ژنراتـــور گالیـــوم ایـــن شـــرکت، بهـــره وری 
ـــا  ـــده ت ـــام ش ـــز انج ـــی نی ـــت و مذاکرات ـــگفت انگیزی داش ش
ـــادر  ـــی ص ـــورهای اروپای ـــرای کش ـــی را ب ـــران، ژنراتورهای از ای

ـــم. کنی
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مواردی که گفتید فقط برای تشخیص بیماری مؤثر است. از 
این روش برای درمان نمی توان بهره برد؟

- درمـــان بیمـــاران بـــه ایـــن روش نیـــز بســـیار پیشروســـت. 
ـــد  ـــز بای ـــن روش نی ـــه ای ـــی ب ـــاده درمان ـــد م ـــث تولی در بح
ـــا  ـــال در اروپ ـــز فع ـــار مرک ـــا چه ـــه ی ـــا س ـــه تنه ـــم ک بگوی
وجـــود دارد کـــه ایـــن فعالیـــت را انجـــام می  دهنـــد و بـــا 
چنـــد مـــورد از ایـــن مراکـــز، تفاهم نامـــه امضـــا شـــده و 

ـــت. ـــده اس ـــرار ش ـــی برق ـــیار خوب ـــات بس ارتباط

برای پیشگیری چطور؟

- معمـــوالً روش هـــای تصویربـــرداری بـــا اشـــعه، پـــس 
ــی  ــود، یعنـ ــام می شـ ــاری انجـ ــه بیمـ ــخیص اولیـ از تشـ
ـــاری  ـــن بیم ـــه ای ـــویم ک ـــن ش ـــا مطمئ ـــی الزم اســـت ت مدرک
ـــرار  ـــعه ها ق ـــرض اش ـــار را در مع ـــپس بیم ـــود دارد و س وج

ـــم. دهی

آقای دکتر! این روش عوارضی دارد یا نه؟

ـــات  ـــی اثب ـــورت علم ـــه ص ـــی ب ـــچ زیان ـــن روش هی - در ای
نشـــده اســـت و بـــا توجـــه بـــه کمکـــی کـــه بـــه رونـــد 
ـــاس  ـــی در قی ـــرات احتمال ـــرد، مض ـــد ک ـــار خواه ـــان بیم درم

ـــت. ـــه نیس ـــل توج ـــع آن قاب ـــا مناف ب

از هزینه گفتید؛ هزینه تمام شده برای هر بیماری که از این 
روش استفاده می کند چقدر است؟

- به رغـــم اینکـــه هزینه هـــای تمـــام شـــده بـــرای ایـــن 
مرکـــز خیلـــی فـــراوان اســـت، هزینـــه ای کـــه از بیمـــار 
ـــکن  ـــی اس ـــی ت ـــت س ـــه پ ـــادل هزین ـــود، مع ـــت می ش دریاف
معمولـــی اســـت. در واقـــع، طبـــق تعرفه هـــای وزارتخانـــه، 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــرداری ب ـــق تصویرب ـــخیص از طری ـــه تش هزین
ـــی  ـــت، ول ـــان اس ـــون توم ـــج میلی ـــش از پن ـــا بی رادیوداروه
ـــه در  ـــدس رضـــوی، هزین ـــا مســـاعدت مســـؤوالن آســـتان ق ب
ـــدود  ـــه و ح ـــش یافت ـــی کاه ـــش دولت ـــای بخ ـــد تعرفه ه ح
ســـه میلیـــون تومـــان بـــرای ایـــن نـــوع تصویربـــرداری از 

ــار دریافـــت می شـــود. بیمـ

و نقش بیمه ها در این میان؟

- بیمه هـــای خـــاص هزینـــه ایـــن روش تصویربـــرداری 
را پرداخـــت می کننـــد، ولـــی متأســـفانه بیمه هایـــی کـــه 

ـــای  ـــتند، هزینه ه ـــا هس ـــش آن ه ـــت پوش ـــردم تح ـــوم م عم
ایـــن تصویربـــرداری را تقبـــل نمی کننـــد. امیدواریـــم کـــه 
ـــرد  ـــورت بگی ـــن روش ص ـــرای ای ـــی ب ـــه ای کاف ـــش بیم پوش
ـــردم  ـــوم م ـــرای عم ـــودمند ب ـــن روش س ـــه ای ـــتیابی ب ـــا دس ت
آســـان تر شـــود. متأســـفانه بیمه هـــا فقـــط بحـــث درمـــان 
ـــخیص  ـــه تش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد و ای ـــر دارن ـــد نظ را م
بســـیار مهـــم اســـت، زیـــرا بســـیاری از هزینه هـــا بـــرای 

شـــیمی درمانی ها نبایـــد بیهـــوده انجـــام شـــود.

هر بیمار چند بار نیاز دارد تا از این روش تصویربرداری 
استفاده کند؟

- اســـتفاده از ایـــن روش بســـتگی بـــه ایـــن دارد کـــه 
ــر  ــد. اگـ ــی می افتـ ــه اتفاقـ ــرد چـ ــاری فـ ــیر بیمـ در سـ
ـــا  ـــود ی ـــال ع ـــه دنب ـــرداری ب ـــن روش از تصویرب ـــا ای ـــی ب کس
دســـت اندازی بـــه اندام هـــای دیگـــر بدنـــش باشـــد، یـــک 
بـــار ایـــن تصویربـــرداری از او صـــورت می گیـــرد و طـــرح 
ـــه  ـــن مســـأله ک ـــه می شـــود و بررســـی ای ـــی او درانداخت درمان
ـــق روش هـــای  ـــه، از طری ـــن رفت ـــدر از بی ـــزان بیمـــاری چق می
ــار  ــک بیمـ ــکان دارد یـ ــی امـ ــت، ولـ ــن اسـ ــر ممکـ دیگـ
ــال های  ــی سـ ــاری اش طـ ــود بیمـ ــد عـ ــرطانی فراینـ سـ
آینـــده نیـــز برایـــش رخ بدهـــد. در حالـــت کلـــی، خیلـــی 
ـــورت  ـــه ص ـــود و ب ـــارج ش ـــرل خ ـــه از کنت ـــم ک ـــار نداری انتظ
ـــاز  ـــار نی ـــا دو ب ـــک ی ـــش از ی ـــن بی ـــد، بنابرای ـــود کن ـــرر ع مک
ـــن  ـــا همی ـــود، ام ـــد ب ـــن روش نخواه ـــرداری از ای ـــه تصویرب ب
ــاری را  ــار و بیمـ ــت بیمـ ــد سرنوشـ ــم می توانـ ــات کـ دفعـ

ـــد. ـــر ده تغیی

تولید رادیوداروهای دیگری هم در برنامه آینده این مرکز 
قرار دارد؟

- بلـــه؛ بـــه دلیـــل اینکـــه در ســـرطان های ناحیـــه 
ـــا  ـــت، ب ـــاد اس ـــی زی ـــز خیل ـــم گلوک ـــز متابولیس ـــزی نی مغ
FDG نمی تـــوان آن را شناســـایی کـــرد.  رادیـــوداروی 
بنابرایـــن، تولیـــد رادیوداروهـــای اختصاصـــی ســـرطان های 
مغـــزی نیـــز از برنامه هـــای آینـــده مرکـــز پزشـــکی 
هســـته ای بیمارســـتان رضـــوی اســـت. برنامـــه دیگـــر مـــا 
بـــرای آینـــده ایـــن اســـت کـــه بـــا همـــکاری ســـازمان 
انـــرژی اتمـــی مـــواد رادیواکتیـــو را بـــرای مـــوارد مقـــاوم 
بـــه درمـــان ســـرطان پروســـتات و درمـــان ســـرطان های 

نورواندوکرین نیز تولید کنیم. 
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متولـــد شـــهر زنـــوز اســـت. شـــهری کـــه در 18 کیلومتـــری مرنـــد و در 20
78 کیلومتـــری تبریـــز واقـــع شـــده اســـت. می گویـــد" ایـــن شـــهر پـــر از 
ـــهر،  ـــن ش ـــد " ای ـــی"، می گوی ـــر نوع ـــم از ه ـــت؛ آن ه ـــیب اس ـــان س درخت
خیلـــی زیباســـت" می گوید"زمـــان مـــا در شـــهر مـــا هیچ کـــس بی ســـواد 

ـــود" ـــتمندی نب ـــچ مس ـــود و هی نب

ـــالها  نخســـتین  ـــه س ـــد؛ کســـی ک ـــدم می گوی ـــروز اق ـــر عطـــااهلل به ـــا را دکت اینه
ـــز را  ـــوژی و دیالی ـــن بخـــش نفرول ـــوده و اولی ـــا نفرولوژیســـت شـــهر مشـــهد ب و تنه

ـــدازی کـــرده اســـت. ـــا ســـه تخـــت راه ان ـــم مشـــهد ب در بیمارســـتان قائ

اگـــر چـــه هنـــوز هـــم لهجـــه ترکـــی اش کامـــا پیداســـت امـــا او یکـــی از 
ـــت  ـــهر خدم ـــن ش ـــه ای ـــری ب ـــهدی دیگ ـــر مش ـــتر از ه ـــه بیش ـــت ک ـــانی اس کس
ـــه  ـــوت در ادام ـــتاد پیشکس ـــن اس ـــا ای ـــد ب ـــاه مرواری ـــوی کوت ـــت. گفتگ ـــرده اس ک

ـــت. ـــی اس ـــد ن خوان

از کودکیتـــان بگوییــد از دورانی که تحصیــل می کردید و هنــوز به 
پزشـــک شدن فکر نمی کردید!

ــر از خاطــره اســت؛ مــن 9 بهمــن 1318  ــرای همــه دوران پ دوران کودکــی ب

ــوف  ــدم ؛ زن ــا آم ــوز دنی ــهر زن در ش
شــهر فــوق العــاده زیبایــی بــود پــر از 
باغهــای ســیب و زیبایی هــای طبیعــی 
ــودم و  ــواده ب ــد اول خان ــراوان. فرزن ف
ــر  ــر کوچکت ــک خواه ــردار و ی ــک ب ی
از خــودم دارم. خاطــرم هســت کــه 
دوران  در  مــا  تفریحــات  از  یکــی 
ــود؛  ــا ب ــن از درخته ــاال رفت ــی ب کودک
اصــا  و  شــاخه ها  ســر  می رفتیــم 
هــم نمی ترســیدیم؛ شــاد بودیــم و 
ســرزنده. مثــل ایــن روزهــا نبــود کــه 
کوچــک  آپارتمان هــای  در  بچه هــا 
طبیعــت  از  و  هســتند  محبــوس 
ــان  ــرای خودم ــب ب ــا عجی ــره. م بی به
ــالم  ــز س ــه چی ــم. هم ــف می کردی کی
ــود. در آن  ــان ب ــی در اختیارم و طبیع
شــهر کوچــک مــا هیــچ چیــز جــز قند، 
ــم،  ــش نمی خریدی ــای و کف ــکر، چ ش
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شت ا د نکو

همــه چیــز تولیــد خودمــان بــود. 
لباســمان، خوراکمــان، میــوه و خالصــه 
جــز آنهــا کــه اســم بــردم بقیــه 
خریدنــی نبــود بایــد خانــواده بــه 
شــکلی آنهــا را تولیــد مــی کــرد. مــن 
اســب داشــتم و ســوارکاری می کــردم، 
بــاغ داشــتیم، کنــدوی عســل داشــتیم 
و شــما نمــی توانیــد تصــور کنیــد کــه 
چــه زندگــی ســالم و شــادی را در 
ــزه ی  ــم. م ــپری می کردی آن دوران س
عســل معرکــه  ای کــه از کندوهــای 
فرامــوش  گرفتیــم  مــی  خودمــان 
کــه  نابــی  عســل  اســت.  نشــدنی 
زنبورهایــش جــز گــرد گل از چیــز 
دیگــری تغذیــه نمــی کردنــد. کســانی 
کــه کنــدو دارنــد می داننــد کــه کنــدو 
بایــد جابــه جــا شــود و از محلــی کــه 

گلهایــش تمــام شــده بــه محلــی کــه گل دارد منتقــل شــود، ایــن کار بایــد شــبانه 
انجــام شــود تــا زنبورهــا از کنــدو خــارج نشــوند؛ شــبهایی کــه بــه پــدرم بــرای 
ــت  ــود، طبیع ــه ب ــرم معرک ــاد نمی ب ــردم را از ی ــک می ک ــا کم ــی کندوه چابجای
بکــر و زیبــا در شــب ، صــدای جیرجیرک هــا، نورمهتــاب... خالصــه کــه تعریــف 
نکنــم بهتــر اســت چــون بــا زندگــی ماشــینی امــروزی تعریــف ایــن خاطــرات ، 
اینقــدر دور بــه نظــر می رســد کــه گویــی رویــا اســت امــا مــا در چنیــن شــرایط 

روایایــی ای زندگــی می کردیــم.

از شیطنــت های کودکی اتان بگوییــد.

مـــن کال بچـــه ی شـــلوغ یـــا فضولـــی نبـــودم. ســـر بـــه راه بـــودم و اهـــل 
ـــم  ـــتحمام خوش ـــه از اس ـــت ک ـــرم هس ـــا خاط ـــودم. ام ـــراوان نب ـــیطنت های ف ش
ـــرد.  ـــروع می ک ـــتمان ش ـــو را از دس ـــام شستش ـــوال در حم ـــادرم معم ـــد. م نمی آم
ـــتم را  ـــا دس ـــادرم ت ـــم م ـــرار کن ـــتحمام ف ـــتم از اس ـــم داش ـــه تصمی ـــار ک ـــک ب ی
ـــاز همـــان  ـــت ب ـــم را گرف ـــد. خالصـــه بازوی ـــی کن ـــم آخ دســـتم درد م ـــت گفت گرف
ـــم و  ـــی گفت ـــم آخ ـــاز ه ـــت ، ب ـــم را گرف ـــردم، پای ـــه ک ـــن و درد را بهان آخ گفت
ـــا را  ـــن همانج ـــد م ـــت درد نمی کن ـــو کجای ـــو بگ ـــب ت ـــت خ ـــادرم گف ـــه م خالص
ـــه  ـــد؛ خالص ـــرم درد می کن ـــم و س ـــه بدن ـــال هم ـــم اص ـــم گفت ـــن ه ـــورم. م بش

ـــت. ـــده اس ـــادم مان ـــه ی ـــود ک ـــی ام ب ـــیطنت های بچگ ـــی از ش ـــن یک ـــه ای ک

از دوران مدرســه و تحصیــل بگویید.

ســـال 1326 بـــود کـــه بـــه علـــت انتقـــال پـــدرم کـــه آن موقـــع کارمنـــد 
دارائـــی بـــود بـــه تبریـــز نقـــل مـــکان کردیـــم و مدرســـه را در آنجـــا شـــروع 
ـــتم.  ـــه داش ـــم عالق ـــه ه ـــه درس و مدرس ـــودم و ب ـــر به راهی ب ـــاگرد س ـــردم. ش ک

ـــدم. ـــکی ش ـــکده پزش ـــه وارد دانش ـــود ک ـــال 1338 ب س

چطور شــد پزشکی را انتخاب کردید؟

ـــود  ـــت او ب ـــود در حقیق ـــده دار ب ـــی را عه ـــش اصل ـــاب نق ـــن انتخ ـــدرم در ای پ
کـــه شـــغل بچـــه هایـــش را تعییـــن کـــرد. همیشـــه بـــه مـــن می گفـــت تـــو 
بهتـــر اســـت پزشـــک شـــوی و در ایـــن زمینـــه مســـتعد هســـتی. بـــرادرم را 
ـــت.  ـــگاه اس ـــات در دانش ـــتاد ادبی ـــروز اس ـــرد و او ام ـــویق می ک ـــات تش ـــه ادبی ب
خواهـــرم هـــم بـــا مدیریـــت مهـــد کـــودک شـــروع کـــرد و امـــروز مدیریـــت 
ـــک  ـــه ی ـــت. البت ـــده دار اس ـــی را عه ـــر انتفاع ـــه غی ـــودک و مدرس ـــد ک ـــد مه چن
ـــم  ـــد؛ معل ـــش کن ـــدا رحمت ـــت، خ ـــای نعم ـــام آق ـــه ن ـــتم  ب ـــیمی داش ـــر ش دبی
بی نظیـــری بـــود. اول ســـال تحصیلـــی گفـــت کتـــاب را ببندیـــد و بگذاریـــد 
ـــار  ـــی ســـال چه ـــان جـــزوه شـــیمی نهای ـــا هم ـــن ب ـــد م ـــار و جـــزوه ام را بخوانی کن

و کنکـــور را 20 شـــدم.

چرا نفرولوژی را در دوره تخصص انتخاب کردیــد باز هم پدرتان نقش داشت؟

پـــدرم بـــا رفتـــار و منشـــش خیلـــی چیزهـــا را بـــا آمـــوزش مـــی داد. مـــن 
همزمـــان کـــه پزشـــکی میخوانـــدم در انیســـتیتو فرانســـه ی تبریـــز، فرانســـه 
ــت.  ــی هسـ ــورس تحصیلـ ــک بـ ــه یـ ــد کـ ــالم کردنـ ــا اعـ ــدم؛ آنجـ می خوانـ
ـــورس  ـــم ب ـــاز بودن ـــت ممت ـــه عل ـــم ب ـــران ه ـــدم، از ای ـــول ش ـــان دادم و قب امتح
ـــن  ـــه م ـــد ک ـــور ش ـــد و اینط ـــاء ش ـــن اعط ـــه م ـــص ب ـــذ تخص ـــرای اخ ـــی ب تحصیل
ـــود تخصـــص  ـــرار ب ـــدم؛ ق ـــی فرانســـه ش ـــال 1348راه ـــرای دوره تخصـــص در س ب
ـــن  ـــد از ای ـــا بع ـــدم ام ـــال خوان ـــم اطف ـــی ه ـــال و نیم ـــک س ـــم؛ ی ـــال بخوان اطف
مـــدت رشـــته ام را عـــوض کـــردم و نفرولـــوژی را شـــروع کـــردم علتـــش هـــم ایـــن 
ـــوزش  ـــال را آم ـــوژی اطف ـــا نفرول ـــه م ـــان ب ـــر در آن زم ـــور پیی ـــه پروفس ـــود ک ب

گفتگو با
 استاد عطااهلل بهروز اقدم
نخستین نفرولوژیست مشهد

سه عشــق با 
م زنده ا  
کار،
و  ده   خانــوا
طبیــعت
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ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرد و ب ـــی ک ـــذب م ـــی ج ـــن را خیل ـــان م ـــی داد؛ درس ایش م
ـــد  ـــتری خواه ـــرد بیش ـــاال کارب ـــته احتم ـــن رش ـــورم ای ـــردم در کش ـــاس ک احس
داشـــت و بیشـــتر مـــورد نیـــاز اســـت، نفرولـــوژی را ادامـــه دادم. چهـــار ســـال 
ـــتان های  ـــی از بیمارس ـــز یک ـــش دیالی ـــم در بخ ـــا ه ـــدم و 36 م ـــوژی خوان نفرول

ـــتم. ـــران برگش ـــه ای ـــد از آن ب ـــردم و بع ـــس کارک ـــراف پاری اط

خیلی ها چه در گذشتــه و چه االن وقتی موقعیــت مناسبی در کشور 
اروپایی و آمریکایی پیدا می کننــد برنمی گردند، چرا برگشتیــد؟

ـــاال  ـــد؟! احتم ـــود دی ـــا می ش ـــاب را کج ـــوع آفت ـــن طل ـــد زیباتری ـــی دانی ـــما م ش
ـــوع  ـــن طل ـــد زیباتری ـــی بخواه ـــر کس ـــم اگ ـــما می گوی ـــه ش ـــن ب ـــد م ـــی دانی نم
آفتـــاب را ببینـــد بایـــد بـــرود قلـــه ســـهند؛ مـــن از ســـال 1337 بـــه صـــورت 
ــای  ــر قله هـ ــروز اکثـ ــه امـ ــا بـ ــردم و تـ ــروع کـ ــوردی را شـ ــه ای کوهنـ حرفـ
ـــوع  ـــبالن اســـت و طل ـــه س ـــن قل ـــران زیباتری ـــرده ام در ای ـــح ک ـــران را فت ـــل ای داخ
آفتـــاب در ســـهند بـــی نظیـــر اســـت. فرانســـه هـــم زیبـــا بـــود و هســـت امـــا 
ـــه  ـــوص ک ـــه خص ـــم، ب ـــه بودی ـــا غریب ـــا آنج ـــت؛ م ـــی اس ـــه ایران ـــی همیش ایران
از زیبایی هـــای وطنمـــان هـــم دور بودیـــم؛ مـــن هیچوقـــت بـــه قصـــد مانـــدن 
ـــه  ـــد ب ـــام ش ـــی کارم تم ـــا وقت ـــب قاعدت ـــردم. خ ـــرک نک ـــم را ت ـــه وطن در فرانس

ـــتم. ـــران برگش ای

از ازدواجتــان بگوییـــد.

ـــته  ـــه نداش ـــه عالق ـــه اینک ـــتم، ن ـــه ازدواج نداش ـــادی ب ـــی اعتق ـــن خیل ـــب م خ
باشـــم ازدواج کنـــم؛ امـــا پیگیـــر نبـــودم کـــه حتمـــا در ســـن خاصـــی ازدواج کنـــم ؛ 
ـــم  ـــن ه ـــرای م ـــا ب ـــد . تقریب ـــش بیای ـــرایطش پی ـــد ش ـــد بای ـــنیده اید می گوین ش

همین طـــور بـــود. ســـرگرم تحصیـــل 
و کار بـــودم و دنبـــال ازدواج نبـــودم. 
ــاب  ــورد انتخـ ــه در مـ ــژه کـ ــه ویـ بـ
همســـر هـــم اولویتـــم بـــا درک بـــاال 
و هوشـــمندی طـــرف مقابلـــم بـــود. 
ـــا 34 ســـالگی مجـــرد  ـــه ت ـــن شـــد ک ای
بـــودم. ســـال 1352 بـــا خانمـــی 
ـــود  ـــاده ب ـــیار س ـــه بس ـــدم ک ـــنا ش آش
و بـــه قولـــی اهـــل آرایـــش و ظاهـــر 
ســـازی نبـــود. می دیـــدم صبح هـــا 
در زمیـــن تنیـــس دانشـــکده تنیـــس 
بـــازی  می کنـــد بعـــد هـــم بالفاصلـــه 
پیگیـــر درس و کار اســـت. ایشـــان 
کـــه در حـــال حاضـــر همســـر بنـــده 
هســـتند در ســـوربون جامعه شناســـی 
می خواندنـــد؛ طـــی صحبت هایـــی 
ـــم  ـــا خان ـــدم ب ـــه ش ـــتم متوج ـــه داش ک
ــرف  ــی طـ ــده و مطلعـ ــیار فهمیـ بسـ
هســـتم و ایـــن شـــد کـــه ازدواج 
کردیـــم. در ســـال 1356 بـــه اتفـــاق 
همســـرم کـــه متولـــد مشـــهد بـــود 
ــت  ــتیم. در برگشـ ــران برگشـ ــه ایـ بـ
ـــن  ـــدم و ای ـــهد آم ـــه مش ـــران ب ـــه ای ب
ـــدم و  ـــی دی ـــهر آرام و زیبای ـــهر را ش ش
ـــه در  ـــرایط کاری ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــود  ـــده ب ـــم ش ـــم فراه ـــهر برای ـــن ش ای
ـــز  ـــرم نی ـــدم. همس ـــهد ش ـــاکن مش س
ــغول  ــگاه مشـ ــه تدریـــس در دانشـ بـ
شـــد و در حـــال حاضـــر دانشـــیار 

دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد اســـت.

شنیدم دو فــرزند دارید، آنها چه 
می کننـد و اینکه آیا آنها هم پزشکی 

را انتخاب کــرده اند یا نه؟

ـــال 54  ـــم در س ـــر بزرگ ـــا دخت کاتی
در فرانســـه دنیـــا آمـــد، دندانپزشـــک 
ـــکا و در دانشـــگاه  اســـت و ســـاکن آمری
ــا  ــد، از کاتیـ UCLA تدریـــس می کنـ
ـــر  ـــه دخت ـــر س ـــه ه ـــوه دارم ک ـــه ن س
ـــت  ـــی اس ـــم لیل ـــر دوم ـــتند. دخت هس
کـــه ســـال 1360 در مشـــهد متولـــد 
شـــد. لیلـــی ســـاکن ایـــران اســـت و 
بـــه قـــول خـــودش زرنگـــی کـــرده و 
پزشـــک نشـــده، کارشناســـی ارشـــد 
IT دارد و بـــا همســـرش زندگـــی 
می کنـــد و خیلـــی هـــم هـــوای مـــن 

ــادرش را دارد.  و مـ
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چرا زرنگی کــرده؟
مگر از شغــل شما راضی نیست؟

ــت.  ــختی اسـ ــغل سـ ــکی شـ پزشـ
اگـــر  کـــه  بگویـــم  همین قـــدر 
ــید،  ــی باشـ ــک خوبـ ــد پزشـ بخواهیـ
بایـــد از خیلـــی چیزهـــا بگذریـــد. 
پزشـــک شـــب و روز نـــدارد. از نظـــر 
ـــب  ـــت و مرت ـــار اس ـــت فش ـــی تح روح
بایـــد بـــا درد و رنـــج مـــردم روبـــرو 
ـــخت  ـــکی س ـــه پزش ـــه ک ـــد؛ خالص باش
ـــت  ـــه وق ـــی همیشـــه از اینک اســـت، لیل
ـــود  ـــی ب ـــردم ناراض ـــادی را کار میک زی
ـــت  ـــت نداش ـــر دوس ـــن خاط ـــه همی و ب

پزشـــک باشـــد. 

زندگی شخــص اتان که مملو از 
موفقیت بوده، موفقیت های زندگی 
حرفه ای اتان هم چشمگیــر است 
ارزیابی اتان را از دستــاوردهای 

کاری اتان  بگوییــد.

در  را  دیالیـــز  بخـــش  اولیـــن 
بیمارســـتان قائـــم در ســـال 57 راه 
ـــتگاه  ـــع 3 دس ـــردم. آن موق ـــدازی ک ان
ـــم  ـــار ک ـــام. بیم ـــتیم و تم ـــز داش دیالی
ـــه از دم  ـــود ک ـــده ب ـــوری ش ـــود؛ ج نب
درب بیمارســـتان از هـــر کســـی کـــه 
ــا  ــر تـ ــان بگیـ ــیدی از نگهبـ می پرسـ
می گفتنـــد  بیمارســـتان،  رئیـــس 
ـــان  ـــد مریضت ـــدم بخواه ـــر اق ـــر دکت اگ
دیالیـــز می شـــود و اال نـــه! هیـــچ 
ـــر  ـــدم اگ ـــر اق ـــت دکت ـــی نمی گف کس
بتوانـــد بیمارتـــان دیالیـــز می شـــود. 
ــاز  این قـــدر ایـــن موضـــوع دردسرسـ
ــدم از  ــور شـ ــه مجبـ ــود کـ ــده بـ شـ
ــدم  ــه می شـ ــی کـ ــرس تهدیدهایـ تـ
ـــه  ـــز. خالص ـــم تبری ـــرار کن ـــه ف دو هفت

کـــه خیلـــی دردســـر داشـــتم. 

و این دردســرها کی تمام شد؟

ـــدارد  ـــی ن ـــه تمام ـــر ک ـــب دردس خ
ـــا  ـــد و م ـــر ش ـــم بهت ـــاع کم ک ـــا اوض ام
ـــم و  ـــه کنی ـــا را اضاف ـــتیم تخت ه توانس
ـــم بخـــش  ـــر ه در بیمارســـتان های دیگ
ــرایط  ــد و شـ ــدازی شـ ــز راه انـ دیالیـ
بهتـــر شـــد. ســـال 68 بـــود کـــه 
ـــه را در بیمارســـتان  ـــد کلی بخـــش پیون
قائـــم راه انـــدازی کـــردم و ســـال 76 

ـــی راه در مشـــهد  ـــز صفاق ـــا همـــکاری دوســـتانم بخـــش دیالی ـــق شـــدم ب هـــم موف
ـــن  ـــم و باالتری ـــی بودی ـــز صفاق ـــش دیالی ـــن بخ ـــور بهتری ـــم؛ در کش ـــدازی کن راه ان
ـــز  ـــش دیالی ـــه بخ ـــوط ب ـــه مرب ـــل عارض ـــا حداق ـــی ب ـــز صفاق ـــام دیالی ـــار انج آم
ـــه  ـــردی ب ـــت ، ف ـــه موفقی ـــم ک ـــم بگوی ـــن را ه ـــود. ای ـــم ب ـــتان قائ ـــی بیمارس صفاق
دســـت نمی آیـــد مجموعـــه عواملـــی و افـــرادی کنـــار هـــم قـــرار می گیرنـــد 
کـــه یـــک کار موفـــق شـــکل می گیـــرد و یـــک یـــا دو نفـــر در آن کار بیشـــتر 
از ســـایرین مطـــرح می شـــوند در کار مـــن هـــم همیـــن بـــود موفقیـــت مـــن 
ـــیر  ـــن در مس ـــتم؛ م ـــه داش ـــود ک ـــی ب ـــکاران خوب ـــتان و هم ـــه دوس ـــته ب وابس
ـــره  ـــدی به ـــواد مجاه ـــر محمدج ـــرادری دکت ـــکاری و ب ـــتی، هم کاری ام از دوس
ـــته و دارد. ـــی داش ـــن ارزش فراوان ـــرای م ـــکاری ب ـــتی و هم ـــن دوس ـــردم و ای ب

گفتیـــد پزشکی حرفه ی مشکلی است؛
اگر پزشــک نمی شدید دوست داشتیـد چه کاره شوید؟

ـــد  ـــه ســـختی هایش، راســـتش را بخواهی ـــم هم پزشـــکی را دوســـت دارم علی رغ
ـــتم. در  ـــه نداش ـــا عالق ـــم ام ـــته باش ـــازی داش ـــغل پول س ـــه ش ـــتم ک ـــت داش موقعی
بـــازار تبریـــز دوســـتی داشـــتم بـــه اســـم محمدخداپرســـت کـــه فرش فـــروش 
ـــذارم  ـــار بگ ـــه درس را کن ـــرد ک ـــرار ک ـــن اص ـــه م ـــاری ب ـــد ب ـــد چن ـــود. محم ب
ـــار او  ـــن ب ـــردم. اخری ـــول نک ـــا قب ـــوم ام ـــغول ش ـــی مش ـــه فرش فروش ـــا او ب و ب
ـــکا  ـــای آمری ـــت ه ـــی از ایال ـــی در یک ـــت منزل ـــن گف ـــه م ـــدم ب ـــه دی را در فرانس
خریـــده، گفـــت بـــه نـــام مـــن می زنـــد اگـــر وارد بـــازار فـــرش شـــده  بـــا او 
ـــو کار  ـــدارد ت ـــی ن ـــت" عیب ـــدارم. گف ـــت ن ـــن کار را دوس ـــه ای ـــم ن ـــم؛ گفت کار کن
خـــودت را ادامـــه بـــده و مـــن هـــم همین طـــور امـــا دیگـــر مـــن را نخواهـــی 
ـــت  ـــه محمدخداپرس ـــود ک ـــاری ب ـــن ب ـــه آخری ـــد آن دفع ـــم ش ـــن ه ـــد" همی دی
ـــتم. ـــری از او نداش ـــر خب ـــدم و دیگ ـــهد ش ـــاکن مش ـــتم و س ـــن برگش ـــدم. م را دی

و در ادامــــه

ـــردم، دو  ـــم ک ـــه بیماران ـــه ب ـــت صادقان ـــه خدم ـــرف ارائ ـــم را ص ـــرم و وقت ـــن عم م
ـــری  ـــاص دارد و دیگ ـــز اختص ـــوع همودیالی ـــه موض ـــی ب ـــردم یک ـــه ک ـــاب ترجم کت
ـــگاه  ـــال در دانش ـــالهای س ـــتم و س ـــادی نوش ـــاالت زی ـــت مق ـــوژی اس ـــات نفرول کلی
ـــس  ـــجو و تدری ـــت دانش ـــه تربی ـــام ب ـــتاد تم ـــوان اس ـــه عن ـــهد ب ـــکی مش ـــوم پزش عل
ـــه  ـــتگی ب ـــد از بازنشس ـــدم. بع ـــته ش ـــه بازنشس ـــت ک ـــالی اس ـــد س ـــه ام و چن پرداخت

ـــم. ـــت می کن ـــه خدم ـــاران ارائ ـــه بیم ـــا ب ـــدم و اینج ـــوی آم ـــتان رض بیمارس

دستاورد زندگیتــان چیست؟

ـــق  ـــم، عش ـــردم و بیماران ـــه م ـــق ب ـــت. عش ـــق اس ـــن عش ـــی م ـــتاورد زندگ دس
ـــردی.  ـــان گ ـــوص بیاب ـــه خص ـــردی ب ـــه طبیعت گ ـــق ب ـــه عش ـــواده ام و البت ـــه خان ب

توصیـــه شما به جوانان چیست؟

زندگـــی کوتـــاه اســـت ســـعی کننـــد در ایـــن زندگـــی کوتـــاه بـــا عشـــق و 
عالقـــه بـــه کار وزندگـــی بپردازنـــد.

از اینکه وقت خودتان را به خوانندگان »مــروارید« اختصاص دادید؛ سپاسگذارم

ممنون، لطف دارید.
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در ابتال به بیماری های قلبی 
کنترل استرس اهمیت زیادی دارد

مدیرعامـــل بیمارســـتان رضـــوی 
کنتـــرل اســـترس را در جلوگیـــری 
از ابتـــال بـــه بیماری هـــای قلبـــی 

ـــت. ـــت دانس ـــز اهمی حائ

دکترقاســـم ســـلطانی در جمـــع 
خبرنـــگاران بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف 
برگـــزاری ایـــن کنگـــره، عنـــوان 
کـــرد: اســـتفاده از دانـــش علمـــی 
و  نظـــر  تبـــادل  متخصصـــان، 
تجـــارت  از  شـــدن  بهره منـــد 
ـــای  ـــان بیماری ه ـــرای درم ـــف ب مختل
ــداف  ــه اهـ ــی از جملـ ــب و عروقـ قلـ
برگـــزاری ایـــن کنگـــره هســـتند. وی 
را  عروقـــی  و  قلـــب  بیماری هـــای 
یکـــی از شـــایع ترین بیماری هـــا در 
کشـــور دانســـت و افـــزود: متاســـفانه 
ـــالم  ـــی ناس ـــه ســـبک زندگ ـــه ب ـــا توج ب
ــادی از  ــداد زیـ ــرک تعـ ــدم تحـ و عـ
افـــراد بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا 

کنگــره ای پــربار 
با حضــور220 استــاد 
داخلی و خارجی و ارائـه 

241 مقاله علــمی

ـــروق  ـــب و ع ـــره قل ـــتمین کنگ هش
رضـــوی در حالـــی در بیمارســـتان 
ــه ۲۲۰  ــد کـ ــزار شـ ــوی برگـ رضـ
اســـتاد داخلـــی و خارجـــی در آن  
ــتند در ایـــن کنگـــره  شـــرکت داشـ
بـــزرگ 31 ســـخنران خارجـــی از 
انگلیـــس،  آلمـــان،  کشـــورهای 
ــزی،  ــن، مالـ ــا، ژاپـ ــکا، ایتالیـ آمریـ
ـــی،  ـــره جنوب ـــر، ک ـــد، مص ـــه، هن ترکی
ـــاتید  ـــار اس ـــد در کن ـــام و ایرلن ویتن
بـــزرگ از سراســـر ایـــران، حاضـــر 
شـــدند. هم چنیـــن در ایـــن کنگـــره، 
۲41 مقالـــه در قالـــب ســـخنرانی و 
ـــتر  ـــب پوس ـــه در قال ـــدود 1۰ مقال ح
ارائـــه خواهـــد شـــد؛ آنچـــه در 
ـــر  ـــاه ب ـــروری کوت ـــد م ـــه می آی ادام
توصیه هـــای علمـــی و پزشـــکی 
ایـــن  در  شـــرکت کننده  اســـاتید 

کنگـــره اســـت.
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کنگــره ــتان  ــل بیمارسـ ــوند. مدیرعامـ می شـ
از  قســـمتی  داد:  ادامـــه  رضـــوی 
بیماری هـــای قلبـــی و عروقـــی نیـــز 
مـــادرزادی بـــوده کـــه یـــک درصـــد 
ــر  ــا آن درگیـ ــور بـ ــت کشـ از جمعیـ
ـــد:  ـــادآور ش ـــلطانی ی ـــتند.دکتر س هس
بـــا تشـــخیص زود هنـــگام بیمـــاری 
ــه  ــریع تر بـ ــیار سـ ــوان بسـ ــی تـ مـ

ــید.  ــی رسـ ــان قطعـ درمـ

براهمیـــت  تاکیـــد  بـــا  وی 
ــی،  پیشـــگیری از بیماری هـــای قلبـ
ـــه  ـــا ب ـــد تنه ـــراد نبای ـــرد: اف ـــح ک تصری
ـــای  ـــا روش ه ـــند ب ـــان باش ـــال درم دنب
ــار  ــرل فشـ ــه کنتـ ــاده ای از جملـ سـ
ســـالم،  زندگـــی  ســـبک  خـــون، 
ــوان از  ــاب از اســـترس مـــی تـ اجتنـ
بیماری هـــا  بســـیاری  بـــه  ابتـــا 
جلوگیـــری کـــرد. ســـلطانی درخصـــوص 
تاثیـــر ســـبک زندگـــی مـــدرن در ابتـــا 
بـــه بیماری هـــای قلبـــی و عروقـــی، 
ــدن  ــدرن شـ ــا مـ ــا بـ ــت: قطعـ گفـ

ـــر  ـــراد کمت ـــت اف ـــی فعالی ـــوع زندگ ن
شـــده اســـت، همچنیـــن اســـتفاده از 
شـــبکه های اجتماعـــی و مشـــغله های 
فـــراوان، موجـــب افزایـــش اســـترس 
عامـــل  می شـــود.مدیر  افـــراد  در 
بیمارســـتان رضـــوی بـــا تاکیـــد 
برلـــزوم انجـــام ورزش هایـــی ماننـــد 
پیـــاده روی، عنـــوان کـــرد: متاســـفانه 
ــش  ــب افزایـ ــدرن موجـ ــی مـ زندگـ
اســـترس شـــده اســـت ایـــن فاکتـــور 
ـــه  ـــورد توج ـــف م ـــات مختل در تحقیق

نمی گیـــرد.  قـــرار 

ــه  ــد توجـ ــا بایـ ــه داد: امـ وی ادامـ
اســـترس  کـــه  باشـــیم  داشـــته 
ـــه  ـــا ب ـــی در ابت ـــیار مهم ـــور بس فاکت
ـــت.  ـــی اس ـــی و عروق ـــای قلب بیماری ه
ـــر  ـــه دیگ ـــاره ب ـــا اش ـــلطانی ب ـــر س دکت
راه هـــای پیشـــگیری از بیماری هـــای 
ـــرل  ـــرد: کنت ـــان ک ـــی، بی ـــب و عروق قل
فشـــار خـــون نیـــز در ایـــن زمینـــه 
ـــفانه  ـــا متاس ـــادی دارد؛ ام ـــت زی اهمی

ـــی  ـــاع کاف ـــه اط ـــن زمین ـــردم در ای م
ـــوی  ـــتان رض ـــل بیمارس ندارند.مدیرعام
ناکافـــی،  تحـــرک  یـــادآور شـــد: 
ـــترس  ـــات و اس ـــک، دخانی ـــرف نم مص
ـــب  ـــای قل ـــش بیماری ه ـــب افزای موج

و عروقـــی می شـــود. 

وی بـــا بیـــان اینکـــه تغییـــر ذائقـــه را 
بایـــد از خانـــواده آغـــاز کـــرد، گفـــت: در 
ـــد  ـــن آن طـــور کـــه بای ـــا والدی کشـــور م
ـــت  ـــود اهمی ـــدان خ ـــه فرزن ـــه تغذی ب
تبلیغـــات  همچنیـــن  نمی دهنـــد 
زیـــادی بـــرای نوشـــیدنی های مضـــر 
ـــود  ـــابه و مصـــرف فســـت ف ـــد نوش مانن
می شود.ســـلطانی بـــه لـــزوم کنتـــرل 
ـــرد:  ـــار ک ـــاره و اظه ـــون اش ـــار خ فش
ــه  ــا بـ ــن ابتـ ــر سـ ــال حاضـ درحـ
فشـــار خـــون کاهـــش پیـــدا کـــرده 
افزایـــش فشـــار خـــون  اســـت و 
می توانـــد دیگـــر ارگان هـــا را تحـــت 

تاثیـــر قـــرار دهـــد.
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40درصد مرگ و میرها درکشور 
مربوط به بیماری های قلبی و 

عروقی است

ایـــران  انجمـــن قلـــب  رییـــس 
ـــرگ  ـــا 40درصـــد م ـــت: درکشـــور م گف
ــای  ــه بیماری هـ ــوط بـ ــا مربـ ومیرهـ

ــی اســـت. ــی و عروقـ قلبـ
دکتـــر فریـــدون نوحـــی در جمـــع 
ـــفانه  ـــه متاس ـــان اینک ـــا بی ـــگاران ب خبرن
در  قلبـــی  بیماری هـــای  وضعیـــت 
ـــرد:  ـــوان ک ـــت، عن ـــوب نیس ـــران خ ای
ـــه  ـــا ب ـــراد مبت ـــان اف ـــت زم ـــا گذش ب
ــتر  ــور بیشـ ــا در کشـ ــن بیماری هـ ایـ
ــن  ــاالی ایـ ــیوع بـ ــوند. وی شـ می شـ
بیمـــاری را ناشـــی از مشـــکاتی در 
ســـبک زندگـــی افـــراد دانســـت و اظهـــار 
ـــون،  ـــار خ ـــیدن، فش ـــیگار کش ـــرد: س ک
چربـــی بـــاال، چاقـــی و... در کنـــار 
ــه نامناســـب موجـــب افزایـــش  تغذیـ
ـــس  ـــده اند. ریی ـــاری ش ـــوع بیم ـــن ن ای
انجمـــن قلـــب ایـــران بـــا تاکیـــد بـــر 
اینکـــه بیماری هـــای قلبـــی در دنیـــا 
ــا  ــزود: امـ ــتند، افـ ــایع هسـ ــز شـ نیـ
متاســـفانه در کشـــور مـــا هیـــچ اقدامـــی 
ــاری  ــن بیمـ ــگیری از ایـ ــرای پیشـ بـ
ـــوص  ـــی درخص ـــود. نوح ـــام نمی ش انج

درصـــد ابتـــای بیماری هـــای قلبـــی 
ــال  ــرد: درحـ ــح کـ ــور، تصریـ در کشـ
حاضـــر 40 درصـــد مـــرگ و میرهـــا 
در کشـــور مربـــوط بـــه بیماری هـــای 
قلبـــی هســـتند. وی بـــا یـــادآوری 
ـــه  ـــا ب ـــه متاســـفانه ابت ـــن موضـــوع ک ای
ســـرطان در کشـــور نیـــز رو بـــه افزایـــش 
ـــه  ـــد ب ـــه امی ـــی ک ـــت: زمان ـــت، گف اس
ـــه  ـــه ب ـــه افزایـــش یافت زندگـــی در جامع
ـــز  ـــف نی ـــای مختل ـــال آن بیماری ه دنب

بیشـــتر می شـــوند.
ایـــران  انجمـــن قلـــب  رییـــس 
در  قلبـــی  بیماری هـــای  وضعیـــت 
ــی  ــده ارزیابـ ــران کننـ ــور را نگـ کشـ
ــل  ــک معضـ ـــا یـ ــزود: ب ــرد و افـ کـ
اساســـی در ایـــن زمینـــه روبـــرو 
ـــاری  ـــوع بیم ـــن ن ـــان ای ـــتیم؛ درم هس
گـــران و نیازمنـــد تجهیـــزات خاصـــی 
ـــا  ـــرد: ب ـــان ک ـــی خاطرنش ـــت. نوح اس
ــی  ــه راحتـ ــاده بـ ــگیری های سـ پیشـ
می تـــوان از ایـــن نـــوع بیماری هـــا 
بیـــان  بـــا  وی  کـــرد.  جلوگیـــری 
اینکـــه مصـــرف نمـــک در کشـــور 
مـــا دو برابـــر جهـــان اســـت، عنـــوان 
کـــرد: می توانیـــم بـــا مصـــرف کمتـــر 
ـــیاری  ـــه بس ـــا ب ـــی از ابت ـــک و چرب نم

ــون  ــار خـ ــد فشـ ــا ماننـ از بیماری هـ
 20 متاســـفانه  کنیـــم  جلوگیـــری 
درصـــد مرگ ومیرهـــا در افـــراد بالـــغ 
ایرانـــی در اثـــر فشـــار خـــون اســـت. 
ـــا تاکیـــد  رییـــس انجمـــن قلـــب ایـــران ب
ـــا  ـــرفته دنی ـــورهای پیش ـــه کش ـــر اینک ب
ـــگیری  ـــای پیش ـــتفاده از روش ه ـــا اس ب
بیماری هـــای  شـــیوع  توانســـتند 
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــی را کاهـــش دهن قلب
ـــه  ـــار ب ـــن آم ـــورها ای ـــی از کش ـــا برخ ب
30 درصـــد رســـیده اســـت متاســـفانه 
در ایـــران در موضـــوع پیشـــگیری 

مشـــکل داریـــم.

درمان های اینترونشنال 
واندوواسکوالر جایگزین عمل 

های باز می شود
متخصصـــان معتقدنـــد، درمان هـــای 
اندوواســـکوالر  و  اینترونشـــنال 
محیطـــی  عـــروق  بیماری هـــای 
مـــوارد،  از  بســـیاری  در  آئـــورت  و 
جایگزیـــن عمل هـــای جراحـــی بـــاز و 
ـــی از  ـــر ناش ـــرگ و می ـــش م ـــبب کاه س
عمل هـــای جراحـــی بـــاز می شـــود.

در  مداخلـــه ای  درمان هـــای  کارگاه 
در  محیطـــی  عـــروق  بیماری هـــای 
حاشـــیه ایـــن کنگـــره  برگـــزار شـــد.

دکتــر علــی فانــی متخصــص درمــان 
هــای مداخلــه ای در عــروق محیطــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه درمان هــای مداخلــه ای 
ــق  ــی، اف ــروق محیط ــای ع در بیماری ه
ــزود:  ــدی را ایجــاد کــرده اســت، اف جدی
بــرای تبییــن ایــن روش کارگاهــی برگزار 
شــد تــا اســاتید بنــام و مطــرح در حــوزه  
جراحــی عــروق و همچنین اینترونشــنال 

رادیولوژیســت هایی از داخــل و خــارج از 
کشــور ضمــن  ســخنرانی  و معرفــی موارد 
ــاران  ــات در خصــوص بیم ــه تجربی و ارائ
خــاص، بــه تبــادل نظــر در زمینــه  
موضوعــات تشــخیصی و درمان هــای 
اندوواســکوالری بیماری هــای عروقــی 

ــد.  بپردازن
اینترونشــنال  فانــی  علــی  دکتــر 
رضــوی  بیمارســتان  رادیولوژیســت 
کــرد:  بیــان  کارگاه  ایــن  مســئول  و 
درمان هــای اینترونشــنال و اندوواســکوالر 
ــورت  ــروق محیطــی و آئ ــای ع بیماری ه
جایگزیــن  مــوارد،  از  بســیاری  در 
ــه و  ــرار گرفت ــاز ق ــی ب ــای جراح عمل ه
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــش م ــث کاه باع
ــت. ــده اس ــاز ش ــی ب ــای جراح عمل ه

ایــن متخصــص درمــان هــای مداخلــه 
ــی  ــروق محیط ــای ع ــاری ه ای در بیم
اضافــه کــرد: در ایــن کارگاه کــه حــدود 
ــی  ــتند، یک ــرکت داش ــر در آن ش 40 نف
ــای  ــان تنگی ه ــن درم ــای نوی از روش ه

شــدید عروقــی بــه وســیله دســتگاه 
ــی کــه  مکانیــکال اســت کــه پاکت های
باعــث انســداد عــروق شــده اند را بــا 
اســتفاده از آنژیوگرافــی از داخــل رگ 
ــا قســمت های تنــگ  جمــع می کنیــم ت

ــاز شــوند. شــده ب
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انجام اعمال جراحی رایگان 
بر روی کودکان در کنگره بین 

المللی قلب و عروق

ـــتان رضـــوی  ـــان بیمارس ـــاون درم مع
ـــر  ـــگان ب ـــی رای ـــال جراح ـــام اعم از انج
روی کـــودکان در حاشـــیه کنگـــره 
بیـــن المللـــی قلـــب و عـــروق خبـــر 

داد.

ـــد  ـــرد: چن ـــار ک ـــجاعی اظه ـــر ش دکت
ـــط  ـــت توس ـــی بضاع ـــار ب ـــودک بیم ک
تیـــم پزشـــکی مجـــرب شـــرکت کننـــده 

در ایـــن کنگـــره بـــه طـــور رایـــگان 
ــال  ــل آنژیوگرافـــی و اعمـ ــورد عمـ مـ

ترمیمـــی قلـــب قـــرار گرفتنـــد.

وی در آئیـــن اختتامیـــه هشـــتمین 
ـــروق  ـــب و ع ـــی قل ـــن الملل ـــره بی کنگ
رضـــوی تصریـــح کـــرد: در حاشـــیه ایـــن 
ـــکاری  ـــا هم ـــار ب ـــتین ب ـــره، نخس کنگ
متخصصـــان صاحـــب نـــام داخلـــی و 
ـــای  ـــک ه ـــیوه و تکنی ـــی، ش ـــن الملل بی
ـــی  ـــی غیرجراح ـــات تهاجم ـــن اقدام نوی
ـــی  ـــودکان و آنژیوگراف ـــب ک ـــر روی قل ب
ـــش  ـــه نمای ـــس ب ـــو کنفران ـــی ویدئ را ط
گذاشـــتند.معاون درمـــان بیمارســـتان 
ــان  ــا بیـ فـــوق تخصصـــی رضـــوی بـ
اینکـــه در حاشـــیه ایـــن کنگـــره 
ــک  ــی کوچـ ــل جراحـ ــن عمـ چندیـ
ــی  ــاتید داخلـ ــط اسـ ــزرگ توسـ و بـ
و خارجـــی بـــا نظـــارت پزشـــکان 
مجـــرب بیمارســـتان رضـــوی انجـــام 
شـــد، افـــزود: ســـه مـــادر بـــاردار بـــا 
ـــایی  ـــه نارس ـــکوک ب ـــای مش ـــن ه جنی
ــا  ــدند تـ ــی شـ ــی اکوکاردیوگرافـ قلبـ
ســـامت جنیـــن هـــا محـــرز شـــود. 

دکترشـــجاعی در ادامـــه گفـــت: 
 ،TAVI دریچـــه گـــذاری بـــه روش
بررســـی نارســـایی هـــای قلبـــی، 

ـــروق  ـــه ای در ع ـــان هـــای مداخل درم
ــذاری و روش  ــتنت گـ ــی، اسـ محیطـ
از  الکتروفیزیولـــوژی  نویـــن  هـــای 
ـــده در  ـــزار ش ـــای برگ ـــه کارگاهه جمل

حاشـــیه ایـــن کنگـــره بـــود.

معـــاون درمـــان بیمارســـتان فـــوق 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــوی بـ ــی رضـ تخصصـ
ــر  ــرگ و میـ ــدی مـ ــار 40 درصـ آمـ
ـــر  ـــی خاط ـــای قلب ـــاری ه ـــی از بیم ناش
ـــه  ـــا ب ـــگیری از ابت ـــرد: پیش ـــان ک نش
ـــا در اقتصـــاد ســـامت  ـــاری ه ـــن بیم ای
ـــت:  ـــن گف ـــت. وی همچنی ـــذار اس اثرگ
ـــعی  ـــوی س ـــتان رض ـــئوالن بیمارس مس
دارنـــد بـــا برگـــزاری محافـــل علمـــی 
و تبـــادل تجـــارب و اطاعـــات میـــان 
اســـاتید داخلـــی و خارجـــی در روز 
آمـــدی خدمـــات پزشـــکی کشـــور 
ــتان  ــن بیمارسـ ــند و ایـ ــهیم باشـ سـ
عـــاوه بـــر ارائـــه خدمـــات معمـــول 
بـــه منظـــور جلـــب رضایتمنـــدی 
ــات  ــن خدمـ ــه بهتریـ ــاران و ارائـ بیمـ
ـــش  ـــا دان ـــه ارتق ـــبت ب ـــات نس و امکان
پزشـــکی و بـــروز رســـانی آن اهتمـــام 

ورزیـــده اســـت.

هشدار متخصصان قلب و عروق 
به زوج های جوان

دکتــر شــکیل قریشــی فــوق تخصص 

اولینــای  بیمارســتان  اطفــال  قلــب 
انگلیــس گفــت: اگــر زوجهــای جوانــی 
کــه منتظــر تولــد فرزنــد خــود هســتند 
در دوران جنینــی و بــا مراجعــه بــه 
متخصــص متوجــه ابتــای بیمــاری  
قلبــی وی شــوند، بــا اتخــاذ برنامــه 
امــکان  جنینــی  دوران  در  درمانــی 
ــک  ــود دارد.پزش ــان وج ــرل و درم کنت
ــودکان،  ــب ک ــای قل ــاری ه ــد بیم ارش
ــه  ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ــت: ب گف
ــام  ــادرزادی انج ــی م ــای قلب بیماری ه
دقیــق  و  پیشــرفته  غربال گری هــای 
ضــرورت دارد. بــه گفتــه دکتــر شــکیل 
ــل  ــه عم ــی ک ــی بیماران ــی، برخ قریش
ــد، هــر 10  ــاز را انجــام می دهن ــب ب قل
ــه عمــل  ــار نیــاز ب ــا 15 ســال یــک ب ی
ــه  ــور ک ــا همان ط ــد، ام ــی دارن ترمیم
در هشــتمین کنگــره بیــن المللــی 

قلــب عــروق رضــوی مطــرح شــد، 
بــا انجــام اعمــال مداخلــه ای نظیــر 
ــاز  ــال نی ــی« احتم ــوس پ ــه ون »دریچ
ایــن افــراد بــه عمل هــای ترمیمــی 
ایــن  افــزود:  وی  می یابــد.  کاهــش 
ــره  ــن کنگ ــه در ای ــه ای ک روش مداخل
ــان  ــر جه ــاط دیگ ــد، در نق ــرح ش مط
ماننــد آمریــکا و اروپــا انجــام نمی شــود 
ــات  ــده مطالع ــا آین ــا م ــرار اســت ت و ق
مــوردی آن را در اروپــا صــورت پذیــرد. 
ــن  ــال، ضم ــب اطف ــص قل ــوق تخص ف
ابــراز تاســف از شــیوع ابتــای جوانــان 
ــزود:  ــی اف ــای قلب ــه بیماری ه ــی ب ایران
اهمیــت  انســان  قلبــی در  سیســتم 
ــل  ــه دلی ــص آن ب ــی دارد، و نق فراوان
ــه  ــب ب ــی در قل ــای الکتریک ناموزونی ه
ــیار  ــن آن بس ــه یافت ــد ک ــود می آی وج

ــت. ــختی اس کار س
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به  بهتر  درمانی  ارائه خدمات 
اصلی  دستاورد  قلبی  بیماران 

ماست
کنگــره  هشــتمین  علمــی  دبیــر 
عــروق رضــوی  و  قلــب  بین المللــی 
ــر  ــی بهت ــات درمان ــه خدم ــت: ارائ گف
بــه بیمــاران قلبــی و عروقــی دســتاورد 
اصلــی و مهــم برگــزاری کنگــره قلــب و 
ــر منوچهــر  ــروق رضــوی اســت. دکت ع
هشــتمین  داشــت:  اظهــار  رادپــور 
عــروق  و  قلــب  بین المللــی  کنگــره 
ــوم  ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــوی ب رض
پزشــکی مشــهد و بیمارســتان رضــوی 
آســتان  اقــدام  و  می شــود  برگــزار 
ــن  ــت از چنی ــوی در حمای ــدس رض ق
ــر اســت،  ــته تقدی ــی شایس ــه های برنام
زیــرا اثربخشــی ایــن برنامــه هــای 
ــاران  ــان بیم ــتقیما در درم ــی مس علم

ــود. ــد ب خواه

وی افـــزود: آخریـــن دســـتاوردهای 
علمـــی دنیـــا در تشـــخیص و درمـــان 
مؤثـــر  ارتبـــاط  قلبـــی،  بیمـــاری 
ـــش  ـــا و افزای ـــر دنی ـــا سراس ـــکی ب پزش
توانمنـــدی متخصصـــان داخلـــی در 
ــاری  ــخیص بیمـ ــان و تشـ ــر درمـ امـ
ـــزاری  ـــداف برگ ـــن اه ـــی از مهمتری قلب
هشـــتمین کنگـــره بین المللـــی قلـــب 

و عـــروق رضـــوی اســـت.

کنگــره  هشــتمین  علمــی  دبیــر 
عــروق رضــوی  و  قلــب  بین المللــی 
ــی  ــش بیمــاری قلب ــه افزای ــا اشــاره ب ب
جهــان،  ســطح  در  کرونــر  عــروق 
خاطرنشــان کــرد: بیمــاری قلبــی کرونر 
در دنیــا رو بــه افزایــش بــوده کــه 
ــش  ــینی و افزای ــی ماش ــت آن زندگ عل
طــول عمــر اســت و چاقــی، پرخــوری، 
ــغلی  ــری و ش ــی، فک ــترس های روان اس
و غیــره در مبتاشــدن شــدن افــراد 
ــش دارد .  ــی نق ــاری قلب ــن بیم ــه ای ب
ــم  ــوان مته ــه عن ــیگار ب ــور از س رادپ
ردیــف نخســت ابتــا بــه بیمــاری هــای 
قلبــی نــام بــرد و گفــت: در ایــران بعــد 
از ســیگار، فشــار خــون و مــرض قنــد از 
ــه  عوامــل اصلــی گرفتــاری و ابتــای ب

بیماری هــای قلبــی هســتند. 

وی تأکیــد کــرد: چربی هــای اشــباع 
ــن  ــی و همچنی ــی و گیاه ــده حیوان ش
ــیار  ــز بس ــت قرم ــاد گوش ــرف زی مص
ــن  ــد در ای ــانه ها بای ــت و رس ــر اس مض
داشــته  را  الزم  فرهنگســازی  رابطــه 
باشــند و عوامــل خطــر بیمــاری قلبــی 
ــانند. ــه برس ــاد جامع ــاع آح ــه اط را ب
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 در واقـــع، ژلوفـــن نوعـــی داروی 
ــت  ــتروئیدی اسـ ــاب غیراسـ ــد التهـ ضـ
کـــه در درمـــان و کاهـــش دردهـــا 
التهـــاب  از  ناشـــی  التهاب هـــای  و 
پوکـــی  و  مفاصـــل  روماتیســـمی 
ـــا  ـــف ت ـــای خفی ـــب، درده ـــتخوان، ت اس
ــای  ــه دردهـ ــان اولیـ ــط و درمـ متوسـ
ــر  ــاوه بـ ــه کار می رود.عـ ــی بـ قاعدگـ
مـــوارد کاربـــردی کـــه بـــرای ژلوفـــن 
ــن  ــم، از ایـ ــاره کردیـ ــن( اشـ )ایبوپروفـ
ــدان درد  ــردرد، دنـ ــکین سـ دارو در تسـ
ــتفاده  ــز اسـ ــی نیـ ــای عضانـ و دردهـ
ـــزا  ـــرماخوردگی و آنفلوآن ـــود. در س می ش
ـــه کار  ـــش درد ب ـــرای کاه ـــن ب ـــز ژلوف نی
مـــی رود. ترشـــح پروســـتاگاالندین ها 
ــاب و درد  ــروز التهـ ــث بـ ــز باعـ در مغـ

 . ند می شـــو

ژلوفن و تأثیرات مثبت آن
ـــوده  ـــکل ب ـــه ای ش ـــکن ژل ـــن مس ژلوف
و تنهـــا تفـــاوت آن بـــا ایبوپروفـــن 
ژلـــه ای بـــودن آن اســـت. هـــر دوی 
ایـــن داروهـــا مســـکن های ضدالتهابـــی 
غیراســـتروئیدی هســـتند و از نظـــر ظاهـــر 

عملکـــرد  مهم تریـــن  متفاوت انـــد. 
ژلوفـــن دردزدا بـــودن آن اســـت و از 
ـــش  ـــه کاه ـــی ک ـــرد محیط ـــق عملک طری
ـــطه های  ـــتاگاالندین )واس ـــت پروس فعالی
شـــیمیایی مشـــابه کلســـترول کـــه 
ترشـــح  بیمـــاری  بـــه  واکنـــش  در 
جلوگیـــری  احتمـــال  و  می شـــود( 
ــواد را  ــایر مـ ــا عمـــل سـ از ترکیـــب یـ
بـــه دنبـــال دارد،گیرنده هـــای درد را 
ــی  ــای مکانیکـ ــه محرک هـ ــبت بـ نسـ
ـــه  ـــد و ب ـــاس می کن ـــیمیایی حس ـــا ش ی
ــای  ــت تکانه هـ ــورت از فعالیـ ــن صـ ایـ

می کنـــد.  جلوگیـــری  درد 
التهابـــی  ضـــد  داروی  ایـــن 
غیراســـتروئیدی بـــا ممانعـــت از تولیـــد 
مـــواد طبیعـــی خاصـــی کـــه موجـــب 
و  درد  می شـــوند،  التهـــاب  بـــروز 
التهـــاب را در افـــراد کاهـــش می دهـــد 
و در نهایـــت تـــورم، درد و تـــب را کـــم 
می کنـــد. ترشـــح پروســـتاگاالندین ها 
ــاب و درد  ــروز التهـ ــث بـ ــز باعـ در مغـ

 . ند می شـــو
می کننـــد  توصیـــه  پزشـــکان 

افـــرادی کـــه از برخـــی بیماری هـــا 
ــه  ــان بـ ــد مبتایـ ــد ماننـ ــج می برنـ رنـ
آســـم، مشـــکات کبـــدی، کلیـــوی، 
ــار  ــی، فشـ ــف قلبـ ــایی های خفیـ نارسـ
ــای  ــات و بیماری هـ ــاال، حمـ ــون بـ خـ
قلبـــی، بیماری هـــای عـــروق محیطـــی 
عـــروق،  شـــدن  باریـــک  قبیـــل  از 
مبتایـــان بـــه ســـکته و افـــرادی کـــه 
ــته اند،  ــده داشـ ــزی معـ ــابقه خونریـ سـ
بایـــد بـــا احتیـــاط اقـــدام بـــه مصـــرف 
ـــاد  ـــن کنند.مصـــرف زی ـــن و ایبوپروف ژلوف
ــش  ــث کاهـ ــان باعـ ــن در زنـ ایبوپروفـ

قـــدرت بـــاروری مـــی شـــود.

 خطراتی که شما را تهدید می کند
داروهـــای شـــیمیایی بـــا وجـــود 
فوایـــدی کـــه دارنـــد و قادرنـــد درد و 
عائـــم بیماری هـــا را تســـکین دهنـــد، 
ـــد  ـــال دارن ـــه دنب ـــز ب ـــی نی ـــوارض جانب ع
ــد  ــوارض می توانـ ــن عـ ــی از ایـ و برخـ
ــر  ــان مصرف کننـــدگان را بـــه خطـ جـ
بینـــدازد. ژلوفـــن یـــا ایبوپروفـــن هـــم 
از ایـــن گردونـــه مجـــزا نیســـتند و 
ــت در  ــن اسـ ــز ممکـ ــی را نیـ خطراتـ

تاثیرات
و     منـفی مثبت   

ایبــوپروفن و       ژلوفـــــن     

نسخه پیچ

ــد، بــه طــور  ــی رود.می شــوند. پــای ثابــت ایــن جعبه هــا معمــوال مســکن هایی هســتند کــه در مواقــع درد مــورد اســتفاده قــرار قطــع داروهایــی پیــدا خواهیــد کــرد کــه بــدون نســخه از داروخانــه تهیــه شــده و بــرای روز مبــادا نگهــداری ژلوفــن در درمــان و کاهــش دردهــا موثــر اســت. اگــر ســری بــه جعبــه داروی منــزل بزنی ــه کار م ــوارد ب ــن م ــه در ای ــت ک ــکن هایی اس ــن مس ــی از قوی تری ــن یک ــد. ژلوف می گیرن
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افـــراد ایجـــاد کننـــد. اســـهال، حالـــت 
ســـوء هاضمه  اســـتفراغ،  و  تهـــوع 
شـــامل نفـــخ و درد شـــکمی، هرگونـــه 
ـــزو  ـــا ج ـــا روده ه ـــده ی ـــه مع درد در ناحی
عـــوارض شـــایع ایـــن مســـکن ها و 
ضـــد التهاب هـــا بـــه شـــمار مـــی رود.

در کنـــار ایـــن عالئـــم، احســـاس 
ــاس  ــورم و احتبـ ــاد تـ ــرگیجه، ایجـ سـ
ـــن  ـــاال رفت ـــخ، ب ـــا نف ـــدن ی ـــات در ب مایع
فشـــار خـــون، یبوســـت، ایجـــاد زخـــم 
در سیســـتم گوارشـــی، بـــروز کهیـــر و 
ـــای  ـــی واکنش ه ـــدی و برخ ـــورات جل بث
ـــم در  ـــم آس ـــدید عالئ ـــیتی و تش حساس
ــراغ  ــت سـ ــن اسـ ــز ممکـ ــاران نیـ بیمـ
مصرف کننـــدگان بیایـــد کـــه تنهـــا در 
ــورد.  ــم  می خـ ــه چشـ ــادر بـ ــوارد نـ مـ
ـــی  ـــن عالئم ـــار چنی ـــه دچ ـــی ک بیماران
ـــه  ـــع دارو ب ـــد از قط ـــد بع ـــوند بای می ش
ـــر  ـــالوه ب ـــی ع ـــه کنند.ول ـــک مراجع پزش
عوارضـــی کـــه بـــرای مصـــرف ژلوفـــن 
ــیاه  ــم، سـ ــاره کردیـ ــن اشـ و ایبوپروفـ
شـــدن مدفـــوع و اســـتفراغ خون آلـــود 
جـــزو عـــوارض بســـیار نـــادری اســـت 
ـــم  ـــه چش ـــاص ب ـــوارد خ ـــا در م ـــه تنه ک
می خورد.محققـــان در مطالعـــات خـــود 
ـــان  ـــه زن ـــیده اند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ب
بـــه دنبـــال اســـتفاده طوالنی مـــدت 
ــدرت  ــش قـ ــار کاهـ ــن دچـ از ایبوپروفـ
ـــکل  ـــن مش ـــی ای ـــوند ول ـــاروری می ش ب
ـــای  ـــاز راهکاره ـــریع و آغ ـــات س ـــا اقدام ب
ـــن  ـــت و ای ـــت اس ـــل برگش ـــی قاب درمان
گـــروه از زنـــان می تواننـــد بـــارداری 
را تجربـــه کننـــد. از ســـوی دیگـــر، 
محققـــان توصیـــه می کننـــد افـــراد 
بعـــد از مصـــرف ژلوفـــن چنانچـــه بـــا 
ـــودی  ـــا کب ـــزی ی ـــد خونری ـــی مانن عالئم
ـــا  ـــنوایی ی ـــزان ش ـــر در می ـــاده، تغیی س
زنـــگ زدن گـــوش، تغییـــرات روحـــی 
ــا  ــوزک پـ ــورم قـ ــی، تـ ــی و خلقـ روانـ
ــی  ــور ناگهانـ ــه طـ ــت ها بـ ــز دسـ و نیـ
ــدون  ــل، افزایـــش وزن بـ ــدون دلیـ و بـ
دلیـــل، ســـفت شـــدن ناحیـــه گـــردن، 
تغییـــر در حجـــم ادرار، تغییـــرات بینایـــی 
ـــه رو شـــدند،  و خســـتگی غیرمعمـــول روب

حتمـــا بـــا پزشـــک مشـــورت کننـــد.

 بـــا مصـــرف ژلوفـــن ممکـــن اســـت 
چـــون  مهلکـــی  و  حـــاد  مشـــکل 
ــد.  ــز رخ دهـ ــدی نیـ ــای کبـ بیماری هـ

ـــی  ـــه عالمت ـــاهده هرگون ـــورت مش در ص
مبنـــی بـــر آســـیب کبـــدی از قبیـــل 
ـــوع  ـــت ته ـــود حال ـــدن ادرار، وج ـــره ش تی
ـــده  ـــتها، درد مع ـــش اش ـــتفراغ، کاه و اس
ــت و  ــدن پوسـ ــکمی و زرد شـ ــا شـ یـ
چشـــم ها بایـــد نســـبت بـــه اقدامـــات 
ســـریع پزشـــکی اقـــدام کـــرد. البتـــه 
معمـــوال واکنـــش حساســـیتی بســـیار 
شـــدید نســـبت بـــه ایـــن دارو بســـیار 
ـــه  ـــا مشـــاهده هرگون ـــی ب ـــادر اســـت، ول ن
ـــا  ـــارش ی ـــدی، خ ـــورات جل ـــا بث ـــر ی کهی
تـــورم در نواحـــی صـــورت، زبـــان یـــا 
ـــواری در  ـــدید و دش ـــرگیجه ش ـــو، س گل
تنفـــس حتمـــا بـــه درمانـــگاه مراجعـــه 
کنیـــد چـــرا کـــه ادامـــه ایـــن عالئـــم 
ــر  ــه خطـ ــما را بـ ــان شـ ــد جـ می توانـ

بینـــدازد.

 مشـــکالت کلیـــوی جـــزو عوارضـــی 
ـــه دنبـــال مصـــرف داروهـــای  اســـت کـــه ب
ـــل  ـــتروئیدی از قبی ـــاب غیراس ـــد الته ض
ـــه  ـــن ممکـــن اســـت رخ دهد.البت ایبوپروف
ـــت  ـــادی از دس ـــه آب زی ـــرادی ک ـــر اف اگ
ـــوی  ـــای کلی ـــه بیماری ه ـــال ب داده و مبت
ـــالمند  ـــند، س ـــی باش ـــایی های قلب و نارس
ـــور  ـــه ط ـــی را ب ـــای خاص ـــوده و داروه ب
ـــرده باشـــند ممکـــن  ـــان مصـــرف ک همزم
ـــی از  ـــوارض ناش ـــار ع ـــتر دچ ـــت بیش اس
ـــوند. از  ـــن ش ـــن و ایبوپروف ـــرف ژلوف مص
ـــد  ـــه می کنن ـــان توصی ـــن رو، متخصص ای
افـــراد در طـــول روز بـــه انـــدازه کافـــی 
آّب و ســـایر مایعـــات را مصـــرف کننـــد 
ـــود. ـــری ش ـــدن جلوگی ـــی ب ـــا از کم آب ت
ـــوال  ـــن دو دارو معم ـــن، ای ـــر ای ـــالوه ب ع
معـــده  ناراحتـــی  کـــه  افـــرادی  در 
ــای  ــت خونریزی هـ ــن اسـ ــد ممکـ دارنـ
ــد،  ــته باشـ ــال داشـ ــه دنبـ ــده را بـ معـ
ـــد  ـــان معتقدن ـــل محقق ـــن دلی ـــه همی ب
ــا  ــب بـ ــات در ترکیـ ــتعمال دخانیـ اسـ
ژلوفـــن و ایبوپروفـــن خطـــر خونریـــزی 
ــن  ــه همیـ ــرد. بـ ــاال می بـ ــده را بـ معـ
ـــه  ـــراد توصی ـــن اف ـــه ای ـــکان ب ـــل پزش دلی
ــار  ــیگار را کنـ ــیدن سـ ــد کشـ می کننـ
ــن  ــن و ایبوپروفـ ــرف ژلوفـ بگذارند.مصـ
ـــور آفتـــاب را  ـــه ن همچنیـــن حساســـیت ب
بـــاال می بـــرد. از ایـــن رو، قـــرار گرفتـــن 
خورشـــید  برابـــر  در  طوالنی مـــدت 
می توانـــد احتمـــال آفتاب ســـوختگی 
را افزایـــش دهـــد کـــه اســـتفاده از 

ضدآفتاب هـــا و لباس هـــای پوشـــیده 
ــد. ــر را کاهـــش دهـ ــد خطـ می توانـ

 مصرف ژلوفن در کودکان 

طبـــق گفتـــه  محققـــان، تجویـــز 
در  تنهـــا  ایبوپروفـــن  یـــا  ژلوفـــن 
کـــودکان بـــاالی 3 مـــاه کـــه بیـــش از 
ــه  ــند بـ ــته باشـ ــرم وزن داشـ 5 کیلوگـ
ـــرل  ـــاب و کنت ـــش درد، الته ـــور کاه منظ
ـــکان  ـــی پزش ـــت.ولی برخ ـــاز اس ـــب مج ت
ممکـــن اســـت در صـــورت لـــزوم ایـــن 
ـــودکان  ـــب در ک ـــرل ت ـــرای کنت دارو را ب
ــز کننـــد.در  ــز تجویـ ــال نیـ زیـــر 3 سـ
واقـــع، در ایـــن ســـنین دادن ژلوفـــن و 
ایبوپروفـــن تنهـــا بـــا دســـتور پزشـــک 
ـــمندان  ـــت. دانش ـــر اس ـــج امکان پذی معال
ـــن در  ـــه ایبوپروف ـــد ک ـــی دریافتن کانادای
مقایســـه بـــا اســـتامینوفن و کدئین هـــا 
بـــرای  مســـکن  داروی  مؤثرتریـــن 
کـــودکان مبتـــال بـــه جراحت هـــای 
ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــکلتی ب ـــی اس عضالن
مصـــرف ژلوفـــن و ایبوپروفـــن حساســـیت 

ــرد. ــاال می بـ ــاب را بـ ــور آفتـ ــه نـ بـ

 تداخالت دارویی

می دهـــد  نشـــان  بررســـی ها 
ـــن  ـــن و ایبوپروف ـــان ژلوف ـــرف همزم مص
ـــث  ـــن اســـت باع ـــا ممک ـــا برخـــی داروه ب
ــوارض  ــروز عـ ــی و بـ ــالت دارویـ تداخـ
ـــن  ـــی از ای ـــود. یک ـــته  ش ـــی ناخواس جانب
تداخـــالت، اســـتفاده از داروهـــای ضـــد 
ـــاران  ـــوال بیم ـــه معم ـــارخون اســـت ک فش
ـــتفاده  ـــاال اس ـــون ب ـــار خ ـــه فش ـــال ب مبت
می کننـــد.در برخـــی مـــوارد بـــا وجـــود 
مصـــرف داروهـــای کاهنـــده فشـــار، 
ایبوپروفـــن می توانـــد ایـــن اثـــر را 
ـــاران  ـــون بیم ـــار خ ـــرده و فش ـــی ک خنث
ـــرات  ـــا خط ـــه طبیعت ـــد ک ـــش ده را افزای
زیـــادی بـــرای مبتالیـــان بـــه دنبـــال 
ــرف  ــن مصـ ــت. همچنیـ ــد داشـ خواهـ
ـــر  ـــپرین خط ـــا آس ـــن دارو ب ـــان ای همزم
خونریـــزی معـــده را بـــاال می بـــرد. 
عـــالوه بـــر ایـــن اســـتفاده از وارفاریـــن 
ــادی  ــکل انعقـ ــه مشـ ــی کـ در بیمارانـ
ـــن  ـــر ای ـــن اث ـــا ژلوف ـــان ب ـــد، همزم دارن
ــه  ــال لختـ دارو را کاهـــش داده و احتمـ

ــرد ــاال می بـ ــون را بـ ــدن خـ شـ
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ــود  ــی ش ــور م ــه تص ــن ک ــا ای ب
شــخصی،  بهداشــتی  محصــوالت 
کامــا ایمــن هســتند و هیــچ خطــری 
بــرای کســی ندارنــد، امــا اکنــون بــر 
اســاس تحقیقــات جدیــدی کــه مرکز 
ــا"  ــر انتفاعــی "کونرکوبی توســعه غی
انجــام داده اســت، ایــن تصــور ممکــن 
اســت اشــتباه باشــد. تحقیقــات جدید 
ــاف  ــر خ ــه ب ــد ک ــی دهن ــان م نش
ــط  ــه توس ــی ک ــتانداردهای داروی اس
اداره غــذا و داروی امریــکا تنظیــم 
شــده اســت، صنایــع آرایشــی و 
ــردی  برخــی محصــوالت بهداشــتی ف
و  دنــدان  خمیــر  شــامپو،  مثــل 
محصــوالت مراقبــت از مــو، خــارج از 
نظــارت و کنتــرل ســازمان غــذا و دارو 
ــارت  ــورای نظ ــد و ش ــت می کنن فعالی
امــکان کنتــرل ایــن نــوع محصــوالت 
را نــدارد. حتــی تولیــد کننــدگان ایــن 
نــوع محصــوالت ملــزم بــه ذکــر تمام 
ــدات  ــه در تولی ــه کار رفت ــات ب ترکیب

ــع  ــه جــای آن صنای خــود نیســتند ب
ــزی  ــه چی ــی ک ــتی و آرایش بهداش
ــی  ــارد دالر ارزش مال ــدود 71 میلی ح
دارد، ازدرون خــود را ســازماندهی و 
ــود  ــن خ ــه ای ــد. ک ــی کنن ــرل م کنت
نتایــج قابــل توجهــی برایــش داشــته 

ــت. اس

عربــی  پســت"  "هافینگتــون 
ــتل" از  ــارک کاس ــد: "م ــی نویس م
ــان  ــا" اذع ــعه "کونرکوبی ــز توس مرک
نظــارت  سیســتم  کندکــه  مــی 
بــر ترکیبــات صنعتــی غذایــی و 
ــکا در  ــتی در امری ــوالت بهداش محص
مقایســه بــا اروپــا و دیگــر کشــورهای 

ــت. ــف اس ــی ضعی صنعت

ــوع  ــه از مجم ــت ک ــد اس وی معتق
12 هــزار مــواد مختلفــی کــه در 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــوالت آرایش محص
شــوند – و اغلــب اســامی آنهــا بــرای 
مصــرف کننــدگان عــادی ناآشناســت 

– در امریــکا فقــط اســتفاده از 11 
مــاده آن ممنــوع اســت در حالــی کــه 
ــداد  ــن تع ــورد از ای ــا 1300 م در اروپ

ــت." ــی اس ــر قانون ــوع و غی ممن

ــد:  ــی گوی ــه م ــتل" در ادام "کاس
"در اوایــل قــرن گذشــته، خمیــر 
دنــدان هــا حــاوی رنــگ هــای 
از  بودنــد کــه  طبیعــی خوراکــی 
ــا  ــدند ام ــی ش ــتخراج م ــان اس گیاه
بعدهــا بــه دلیــل هزینــه بــاالی رنــگ 
ــی  ــای صنعت ــگ ه ــی، رن ــای طبیع ه
ــد  ــه و تولی ــی تهی ــواد نفت ــه از م ک
مــی شــوند، جایگزیــن آنهــا شــدند."

رنــگ هــای صنعتــی حــاوی 10 
درصــد مــواد ناخالــص از جملــه 
ــی  ــوه و برخ ــنیک، جی ــرب، آرس س
ــتند. ــر هس ــرطان زای دیگ ــواد س م

منبع: العالم

سالمت مدارانه

مراقب مصــرف   

» خمیــر دندان«
باشیــد!

مطالعــات جدیــد نشــان مــی دهــد کــه بایــد مراقــب اســتفاده مــداوم از خمیــر 
دنــدان باشــیم. خمیــر دنــدان حــاوی برخــی ترکیبــات ســمی اســت لــذا بایــد 
مراقــب اســتفاده مکــرر از آن بــود. مــواد شــیمیایی موجــود در خمیــر دنــدان 

بــه راحتــی از طریــق پوشــش مخاطــی دهــان جــذب مــی شــوند.
 بنابراین حتی اگر آن را قورت ندهید، در معرض خطر ناشــی از
 این ترکیبات ســمی هستید. بدیهی است این خطر برای کودکان 

کــه معموال مقداری از خمیر دندان را قورت می دهند، 
بیشتر است.
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بیماری است تنها یک  صرع، 
بناپـــارت،  ناپلئـــون  ســـقراط، 
نوبـــل،  آلفـــرد  ســـزار،  ژولیـــوس 
لئـــو  داستایوفســـکی،  فئـــودور 
ــد  ــوک چنـ ــان ونگـ ــتوی و ونسـ تولسـ
نفـــر از افـــراد معروفـــی هســـتند کـــه 
در طـــول حیـــات  بـــا صـــرع دســـت و 

.  .  . کرده انـــد  نـــرم  پنجـــه 
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پرونـده

ـــرد  ـــزار، آلف ـــوس س ـــارت، ژولی ـــون بناپ ـــقراط، ناپلئ . . . س
ـــان  ـــتوی و ونس ـــو تولس ـــکی، لئ ـــودور داستایوفس ـــل، فئ نوب
ونگـــوک چنـــد نفـــر از افـــراد معروفـــی هســـتند کـــه در 
ـــد.  ـــرم کرده ان ـــه ن ـــت و پنج ـــرع دس ـــا ص ـــات  ب ـــول حی ط
از آنجـــا کـــه هنرمنـــدان همیشـــه روحیـــه حســـاس تری 
ـــراد  ـــن اف ـــی از ای ـــک برخ ـــه کم ـــر ب ـــم هن ـــا ه ـــد اینج دارن
ـــان  ـــنده روس در رم ـــکی نویس ـــا داستایوفس ـــا مث ـــده ت آم
مشـــهورش ابلـــه، حالت هـــای یـــک بیمـــار صرعـــی را آنچنـــان 
ـــم  ـــاره عوال ـــه مخاطـــب را درب ـــد ک ـــف کن ـــات توصی ـــا جزیی ب
ایـــن بیمـــاری بـــه حیـــرت بینـــدازد. یـــا ونگـــوک نقـــاش 
ـــه  ـــرد. او ک ـــا 37 ســـال زندگـــی ک ـــه تنه ـــدی ک ـــروف هلن مع
مبتـــا بـــه صـــرع گیجگاهـــی بـــود برداشـــتش از جهـــان 
اطـــراف، چیـــزی نبـــود کـــه انســـان های ســـالم دریافـــت 
ـــرع  ـــار در ص ـــخصیت بیم ـــه و ش ـــرات، روحی ـــد. تفک می کنن
ـــاد  ـــث ایج ـــد و باع ـــدا می کن ـــی پی ـــر دائم ـــی تغیی گیجگاه
ـــال  ـــه احتم ـــردد. ب ـــی می گ ـــر واقع ـــات غی ـــات و تجربی توهم
ـــت در  ـــدرت خاقی ـــش ق ـــبب افزای ـــاری س ـــن بیم ـــاد ای زی
ـــه  ـــر ک ـــر عم ـــال آخ ـــه س ـــه در س ـــوری ک ـــد. ط ـــوگ ش ونگ
بیمـــاری اش شـــدت پیـــدا کـــرد، مشـــهورترین تابلوهـــای 
خـــود را کشـــید. ونگـــوک کـــه در همـــه عمـــر کوتاهـــش 
ـــش را  ـــک تابلوی ـــت ی ـــا توانس ـــرد و تنه ـــی ک ـــر زندگ در فق
ـــزوا  ـــاری ، در ان ـــی از بیم ـــکات ناش ـــل مش ـــه دلی ـــد، ب بفروش
ـــال  ـــان ح ـــزرگ در زم ـــد ب ـــن هنرمن ـــر ای ـــاید اگ ـــت. ش زیس
ــاری  اش  ــرل بیمـ ــناخت و کنتـ ــا شـ ــرد، بـ ــی می کـ زندگـ
را  زندگـــی  دیگـــری  شـــیوه  های  بـــه  می توانســـت 

ــا توجـــه بـــه  تجربـــه کنـــد. شـــیوه هایی کـــه امـــروز، بـ
ـــاری در  ـــن بیم ـــه ای ـــکی در عرص ـــم پزش ـــرفت های عل پیش
ـــا  ـــد آن ه ـــت کن ـــا ثاب ـــت ت ـــرع اس ـــه ص ـــان ب ـــار مبتای انتظ
ـــه  ـــود را ب ـــتعدادهای خ ـــند، اس ـــق باش ـــد موف ـــم می توانن ه
ـــه  ـــوب و رضایتمندان ـــی خ ـــک زندگ ـــد و از ی ـــش بگذارن نمای

ــوند.... ــد شـ بهره منـ

دومین کنگره بین المللی صرع در بیمارستان 
رضوی با  همین هدف و با حضور حدود 700  

شرکت کننده از 17 تا 19 شهریورماه برگزار شد.
در ایـــن کنگـــره موضوعاتـــی چـــون مســـائل اجتماعـــی 
ـــرای  ـــی ب ـــان داروی ـــف، درم ـــنین مختل ـــرع در س ـــرع، ص ص
صـــرع مقـــاوم بـــه درمـــان، جنبه هـــای روانـــی صـــرع و 
جراحـــی صـــرع و ... بـــه بحـــث بررســـی گذاشـــته شـــد و 
مطالـــب خوبـــی در خصـــوص تشـــخیص و درمـــان صـــرع 
کـــودکان و تصویربـــرداری EEG ارائـــه شـــد کـــه بـــدون 
شـــک بـــه ارائـــه روش هـــا و تجویزهـــای بهتـــر درمانـــی 
بـــرای بیمـــاران، کمـــک خواهـــد کـــرد. در ایـــن کنگـــره  
 EEG Recording in ــات ــا موضوعـ ــی بـ ــه کارگاه جانبـ سـ
 Patch Clamp کارگاه  و   Animal Model، EEG and LTM
ـــرکت  ـــتقبال ش ـــا اس ـــه ب ـــد ک ـــزار ش ـــز برگ Technique نی
کننـــدگان روبـــرو شـــد؛ آنچـــه در ادامـــه می آیـــد؛ ارائـــه 
ـــره  ـــن کنگ ـــر در ای ـــان حاض ـــد از متخصص ـــی چن ـــران تن نظ

ـــت. اس
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ـــگاه  ـــاب از دانش ـــز اعص ـــراح مغ ج
ـــن آلمـــان گفـــت: جراحـــی صـــرع  ب
ــه  ــری بـ ــج بهتـ ــی نتایـ در کودکـ

ــراه دارد. همـ

دکتـــر مـــاِرک وان لهـــه در حاشـــیه 
دومیـــن کنگـــره بین المللـــی صـــرع در 
ایـــن بیمارســـتان افـــزود: در کودکـــی 
و  نکـــرده  پیشـــرفت  صـــرع  کـــه 
آســـیب های مغـــزی زیـــادی را ایجـــاد 
ـــه  ـــرع توصی ـــی ص ـــت؛ جراح ـــرده اس نک
می شـــود بـــه خصـــوص در ســـنین 5 
تـــا 7 ســـال اگـــر تشـــخیص پزشـــکان 
ـــل  ـــرع عم ـــان ص ـــا درم ـــرل ی ـــرای کنت ب
جراحی هـــا  ایـــن  باشـــد  جراحـــی 

خیلـــی خـــوب جـــواب مـــی دهـــد.

ایــن متخصــص کــه بیشــتر در زمینــه 
جراحــی صــرع اطفــال فعالیــت دارد؛ 
گفــت: صــرع بیمــاری ای اســت کــه 
ــود  ــر خ ــرد را درگی ــن ف ــنین پایی از س
می کنــد و ایــن بیمــاری گاه حالــت 
پیشــرونده دارد؛ از آن گذشــته در حالــت 
تشــنج گاهــی صدمــات جبــران ناپذیری 

ــا  ــود مث ــروع وارد می ش ــرد مص ــه ف ب
ــایر  ــاد س ــن و ایج ــه زمی ــر ب ــت س اصاب
کــه  صورتــی  در  بنابرایــن  صدمــات 
ــی  ــرع از نوع ــخیص داد ص ــک تش پزش
ــی  ــل جراح ــام عم ــا انج ــه ب ــت ک اس
ــا  ــده و ی ــری ش ــرفت آن جلوگی از پیش
بهبــودی کامــل بــرای فــرد حاصــل 
ــل  ــن عم ــه ای ــت ک ــر اس ــود بهت می ش
بــروز  ابتدایــی  ســال های  همــان  در 

ــود. ــام ش ــرع انج ص

وی افـــزود: انجـــام عمـــل جراحـــی 
صـــرع در کودکـــی ضمـــن بهبـــود 
ـــکات  ـــری از مش ـــه جلوگی ـــمانی ب جس
ـــی  ـــی و اجتماع ـــی، روان ـــده ی روح عدی
کـــه فـــرد مصـــروع معمـــوال گرفتـــار 
آن می  شـــود؛ می انجامـــد. وی یکـــی 
از چالـــش هـــای جراحـــی صـــرع بـــه 
ــال را  ــر دو سـ ــودکان زیـ ــژه در کـ ویـ
از دســـت دادن خـــون فـــراوان حیـــن 
ــنین  ــت: سـ ــت و گفـ ــی دانسـ جراحـ
بیـــن 5 تـــا 7 ســـال بـــرای جراحـــی 

صـــرع مناســـب تر اســـت.

ـــان  ـــه در آلم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب

معمـــوال والدیـــن خیلـــی راحـــت تـــر 
ــد  ــرع فرزنـ ــل صـ ــام عمـ ــرای انجـ بـ
ـــراد  ـــت: اف ـــد؛ گف ـــی کنن ـــدام م ـــود اق خ
ـــه  ـــراون از جمل ـــل ف ـــه دالی ـــال ب بزرگس
ـــر  ـــول عم ـــاری در ط ـــن بیم ـــرش ای پذی
خـــود دیرتـــر و ســـخت تـــر جراحـــی 
صـــرع را مـــی پذیرنـــد. امـــا والدیـــن 
بـــه خاطـــر عاقـــه بـــه فرزنـــد خـــود 
و امیـــد بـــه بهبـــودی او ســـریع تر راه 
حـــل جراحـــی را انتخـــاب می کننـــد.

رئیـــس مرکـــز صـــرع دانشـــگاه 
ــال  ــان گفـــت: احتمـ هامبـــورگ آلمـ
ابتـــال بـــه صـــرع در افـــراد مبتـــال 
ــتر  ــی بیشـ ــی ذهنـ ــه عقب ماندگـ بـ

از ســـایرین اســـت.

در  بوئســـبیک  فرانـــک  دکتـــر 
حاشـــیه دومیـــن کنگـــره بین المللـــی 

بیمارســـتان  ایـــن  در  کـــه  صـــرع 
ــک  ــه یـ ــت: نتیجـ ــده گفـ ــزار شـ برگـ
ـــه  ـــرادی ک ـــد اف ـــان می ده ـــه نش مطالع
دچـــار عقب ماندگـــی ذهنـــی خفیـــف 
ــرع  ــه صـ ــا بـ ــال ابتـ ــتند احتمـ هسـ
در آنهـــا 10 درصـــد بیشـــتر از افـــراد 
عـــادی اســـت و افـــرادی کـــه دچـــار 
ـــا 45  ـــتند ت ـــدید هس ـــی ش ـــب ماندگ عق
درصـــد احتمـــال ابتـــا بـــه صـــرع در 

ــت. ــایرین اسـ ــتر از سـ ــا بیشـ آن هـ

وی بـــا اشـــاره بـــه ســـختی کار 
درمـــان بیمـــاران مصـــروع مبتـــا بـــه 
عقب ماندگـــی ذهنـــی گفـــت: یکـــی از 
ـــی  ـــده ذهن ـــارن عقب مان ـــکات بیم مش
ـــنج  ـــن تش ـــم حی ـــه عائ ـــت ک ـــن اس ای
ـــم  ـــا عائ ـــادی ب ـــباهت زی ـــا ش در آن ه
ـــه  ـــی ک ـــی دارد در حال ـــنجات صرع تش
ـــی  ـــنجی ناش ـــات تش ـــن حم ـــی ای گاه
از صـــرع نیســـت، بـــه همیـــن خاطـــر 
ــن  ــرای ایـ ــرع بـ ــط صـ ــخیص غلـ تشـ

ـــه  ـــان ب ـــایر مبتای ـــاران بیشـــتر از س بیم
صـــرع روی می دهـــد. وی در خصـــوص 
ـــرای  ـــرع ب ـــت ص ـــخیص درس ـــوه تش نح
ــت:  ــی گفـ ــده ذهنـ ــاران عقب مانـ بیمـ
ــو ــزی ویدئـ ــوار مغـ ــرداری نـ تصویربـ

EEG بـــرای ایـــن بیمـــاران بایـــد بـــه 
مـــدت طوالنـــی تـــر انجـــام شـــود 
و دقـــت در عملکـــرد بیمـــار حیـــن 

تشـــنج بیشـــتر باشـــد. 

ـــتفاده  ـــت اس ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
از ویدئـــو EEG بـــرای تشـــخیص درســـت 
ـــا  ـــه م ـــن روش ب ـــرد: ای ـــان ک ـــرع بی ص
ـــرع و  ـــوع ص ـــرع، ن ـــد ص ـــک می کن کم
همچنیـــن در صـــورت کانونـــی بـــودن 
صـــرع کانـــون مـــورد نظـــر در مغـــز را 
بـــا دقـــت بیشـــتری شناســـایی کنیـــم 
و در نتیجـــه هـــم در تجویـــز دارویـــی 
ـــام  ـــرای انج ـــرد ب ـــاب ف ـــم در انتخ و ه
ـــخیصی  ـــن روش تش ـــی ای ـــل جراح عم

بســـیار کمک کننـــده خواهـــد بـــود.

جراحی صرع در کودکی بهتر از جراحی در بزرگسالی است

احتمال ابتال به صرع در افراد مبتال به عقب ماندگی ذهنی بیشتر است



هم
زد

شان
ره 

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

36

اعصـــاب  متخصـــص  یـــک 
ـــان  ـــد درم ـــان: در رون ـــودکان از آلم ک
گـــزارش  مزمـــن  بیماری هـــای 
ـــار  ـــوی بیم ـــی از س ـــوارض داروی ع

و یـــا والدیـــن وی بـــه پزشـــک در 
ــی و  ــب درمانـ ــاذ روش مناسـ اتخـ
کمـــک بـــه تســـریع رونـــد درمـــان 

کمـــک فراوانـــی می کنـــد.

دکتـــر »ون بالـــن« گفـــت: بیمـــاری 
صـــرع، یـــک بیمـــاری مزمـــن اســـت 
ـــرل آن  ـــان و کنت ـــوع دارو در درم ـــه ن ک
ـــزارش  ـــذا گ ـــی دارد. ل ـــذاری فراوان اثرگ
ـــی  ـــت اثربخش ـــی و کیفی ـــوارض داروی ع
داروهـــا حتمـــا بایـــد بـــه پزشـــک 
ــه  ــفانه بـ ــه متاسـ ــود کـ ــزارش شـ گـ
خصـــوص در مـــورد بیمـــاران مصـــروِع 
خردســـال، ایـــن انتظـــار از ســـوی 
ــود. ــرآورده می شـ ــر بـ ــن کمتـ والدیـ

صــرع  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــم  ــوش خی ــرع خ ــا ص ــودکان عمدت ک
ــا رشــد  ــی ب ــه طــور طبیع ــه ب اســت ک

کــودک از بیــن مــی رود؛ گفــت: 60 
ــنین  ــودکان در س ــای ک ــد صرع ه درص
ــا  ــا ب ــی ی ــان داروی ــدون درم ــر ب باالت
ــد.  ــود می یابن ــی بهب ــک داروی ــان ت درم

ــایع ترین  ــزود: ش ــن« اف ــر »ون بال دکت
ســن ابتــا بــه صــرع در کــودکان، بیــن 

یــک تــا 5 ســال اســت. 

ــان،  ــگاه »کیـــل« آلمـ ــتاد دانشـ اسـ
در پایـــان در خصـــوص نیـــاز کـــودکان 
مصـــروع بـــه ارائـــه خدمـــات جانبـــی 
ـــان  ـــان متخصص ـــت: در آلم ـــکی گف پزش
بیماری هـــای عصبـــی،  روانشناســـی 
جلســـات مختلفـــی بـــا ایـــن کـــودکان 
می گذارنـــد و ایـــن کـــودکان را آمـــاده 
و  روحـــی  نظـــر  از  تـــا  می کننـــد 

اجتماعـــی آســـیب نبیننـــد.

رئیـــس دپارتمـــان روانشناســـی 
ـــد  ـــود هلن ـــگاه رادب ـــک دانش بیولوژی
گفـــت: خـــواب خـــوب در بـــروز 
ــی  ــش بزرگـ ــی نقـ ــالت صرعـ حمـ

عهـــده دار اســـت.

لویجیتـــار  ون  گیـــل  پروفســـور 
در   )prof. Gilles van luijtelaar(
حاشـــیه دومیـــن کنگـــره بین المللـــی 
ـــزار  ـــتان برگ ـــن بیمارس ـــه در ای ـــرع ک ص
می شـــود؛ گفـــت: خـــواب خـــوب بـــه 
ـــی  ـــق یک ـــی و عمی ـــواب کاف ـــی خ معن
ــروز  ــش بـ ــی در کاهـ ــل اصلـ از عوامـ
حمـــات صرعـــی اســـت. چـــا افـــراد 
ـــرع  ـــه ص ـــا ب ـــراد مبت ـــه اف ـــالم و چ س
بایـــد بـــه خـــواب و بهداشـــت خـــواب 

خـــود توجـــه داشـــته باشـــند.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه همـــه ی 
بـــرای  عصب شـــناس  متخصصـــان 
ــار  ــو EEG از بیمـ ــوار ویدئـ ــن نـ گرفتـ
می خواهنـــد کـــه 24 ســـاعت نخوابـــد 
تـــا در زمـــان گرفتـــن نـــوار احتمـــال 
بـــروز حملـــه صرعـــی افزایـــش یابـــد؛ 
گفـــت: کمبـــود خـــواب آســـیب پذیری 
ســـلول های مغـــزی را نســـبت بـــه 
حمـــات صرعـــی افزایـــش می دهـــد، 
ـــم  ـــواب منظ ـــدی از خ ـــرو بهره من از این

ـــروری  ـــاران ض ـــن بیم ـــرای ای ـــی ب و کاف
اســـت.

وی افـــزود: خـــواب عمیـــق مزایـــای 
فراوانـــی دارد و همـــه ی افـــراد بـــه 
هشـــت ســـاعت خـــواب نیـــاز دارنـــد.

در  ســـوالی  بـــه  پاســـخ  در  وی 
هشـــت  خـــواب  اینکـــه  خصـــوص 
ســـاعته بهتـــر اســـت پیوســـته بـــوده 
ـــامگاهی  ـــروزی و ش ـــش نیم ـــه بخ ـــا ب ی
ــن  ــرو رفتـ ــت: فـ ــود؛ گفـ ــیم شـ تقسـ
بـــه خـــواب عمیـــق نیازمنـــد ســـاعات 
طوالنـــی خـــواب اســـت لـــذا هـــر 
چـــه طـــول مـــدت خـــواب را کوتـــاه و 
تعـــداد دفعـــات خـــواب را کـــم کنیـــم 
شـــانس رســـیدن بـــه مرحلـــه خـــواب 
ـــواب  ـــا خ ـــد؛ ام ـــش می یاب ـــق کاه عمی
ـــدن  ـــدن ب ـــارژ ش ـــه ش ـــم ب ـــروزی ه نیم
ـــد.  ـــک می کن ـــا کم ـــن م ـــرژی گرفت و ان
ـــاه  ـــواب کوت ـــود خ ـــه ب ـــد متوج ـــا بای ام
ــادابی  ــرژی دادن و شـ ــرای انـ ــا بـ تنهـ
بـــدن خـــوب اســـت و جـــای خـــواب 

عمیـــق را نمی گیـــرد.

اســـتاد دانشـــگاه رادبـــود هلنـــد 
مختـــص  بیمـــاری  صـــرع  گفـــت: 
انســـانها نیســـت؛ 30 ســـال پیـــش در 

ـــه  ـــواب متوج ـــوص خ ـــم در خص تحقیقات
ــار  ــز دچـ ــا نیـ ــی موش هـ ــدم برخـ شـ
صـــرع می شـــوند، ایـــن موضـــوع را 
بـــا همکارانـــم بـــه اشـــتراک گذاشـــتم 
و سالهاســـت روی مدلهـــای حیوانـــی 
ــم  ــران هـ ــم. در تهـ ــرع کار می کنـ صـ
ــه  ــده و بـ ــا کار شـ ــن موش هـ روی ایـ
ــه  ــات بـ ــن تحقیقـ ــد ایـ ــر می رسـ نظـ
یافتـــن راه حـــل مناســـب درمـــان 
ـــد. ـــی کن ـــاران مصـــروع کمـــک فراوان بیم

در روند درمان بیماری های مزمن گزارش کردن عوارض داروها بسیار مهم است

خواب خوب در کاهش حمالت صرعی نقش بزرگی دارد
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صـــرع  بخـــش  مســـئول 
دانشـــگاه مونســـتر و اوزنابـــروک 
آلمـــان گفـــت: پیشـــرفت هایی کـــه 
تصویربـــرداری تکنیک هـــای  در 

MRI بـــه وجـــود آمـــده در کنـــار 
ـــش  ـــو EEG نق ـــگ ویدئ مانیتورین
درســـت  تشـــخیص  در  مهمـــی 

صـــرع دارد.

دکتـــر کریســـتف کلینـــگ هـــاوس 
ــن  ــره بیـ ــن کنگـ ــیه دومیـ در حاشـ
ــتان  ــن بیمارسـ ــرع در ایـ المللـــی صـ
گفـــت: پیشـــرفت هـــای تکنیـــک 
ــار  ــرداری MRI در کنـ ــای تصویربـ هـ
از تصویربـــرداری ویدئـــو  اســـتفاده 
ـــان  ـــت و درم ـــخیص درس EEG در تش
ـــت  ـــی از اهمی ـــاران صرع ـــب بیم مناس

ــوردار اســـت. ــادی برخـ زیـ

وی بـــا اشـــاره بـــه نیـــاز بیمـــاران 
بـــه درمان هـــای جامـــع  صرعـــی 
ـــا  ـــرفته دنی ـــورهای پیش ـــت: در کش گف
از جملـــه آلمـــان ســـعی می شـــود 
تنهـــا  صرعـــی  بیمـــاران  درمـــان 

معطـــوف بـــه درمان هـــای دارویـــی و 
کلینیـــکال نباشـــد. ایـــن بیمـــاران در 
ـــات پزشـــکی  ـــن خدم ـــت ای ـــار دریاف کن
ـــون  ـــری چ ـــی دیگ ـــای درمان از برنامه ه
بازتوانـــی، کاردرمانـــی و همچنیـــن 
خدمـــات مـــددکاری اجتماعـــی نیـــز 

بهـــره می گیرنـــد.

ـــش  ـــک را در کاه ـــاوره ژنتی وی مش
ــاء  ــا منشـ ــاران صرعـــی بـ ــار بیمـ آمـ
ارثـــی موثـــر دانســـت و گفـــت: بـــه 
خاطـــر ماحضـــات اخاقـــی روش 
ـــرع  ـــایی ص ـــرای شناس ـــتماتیکی ب سیس
ــود  ــه نمی شـ ــد توصیـ ــش از تولـ پیـ
امـــا مشـــاوره ژنتیـــک قبـــل از ازدواج 
ـــارداری در  ـــه ب ـــدام ب ـــل از اق ـــا قب و ی
ایـــن رابطـــه بســـیار اثرگـــذار اســـت.

انجمن هـــا  نقـــش  بـــه  وی 
در  حمایتگـــر  گروه هـــای  و 
خدمت رســـانی بـــه بیمـــاران صرعـــی 
ــرع  ــرد: صـ ــان کـ ــرد و بیـ ــاره کـ اشـ
یـــک بیمـــاری اســـت کـــه تـــا حـــد 
زیـــادی بـــر کیفیـــت زندگـــی فـــرد 

ـــوب  مبتـــا اثرگذاشـــته و از ســـطح مطل
آن می کاهـــد؛ بیمـــاران صرعـــی از 
ـــد  ـــا می آموزن ـــن ه ـــن انجم ـــق ای طری
کـــه بیمـــاری خـــود را پذیرفتـــه و از 
ـــا ناراحـــت  ـــت زده ی ـــه آن خجال ـــا ب ابت
نباشـــند و ســـعی کننـــد در کنـــار 
توجـــه بـــه درمـــان صـــرع، در کنـــار 
ـــول و  ـــی معم ـــه زندگ ـــادی ب ـــراد ع اف

ــد. ــه دهنـ ــی ادامـ طبیعـ

صـــرع  بخـــش  مســـئول 
انجـــام  از  رضـــوی  بیمارســـتان 
  EEG خدمـــات مانیتورینـــگ ویدئـــو
بـــرای یـــک هـــزار و ۲۰۰ بیمـــار 
ـــی 5  ـــتان ط ـــن بیمارس ـــی در ای صرع

ســـال اخیرخبـــر داد.

ـــا  ـــکاک ب ـــی ح ـــن آقائ ـــر محس دکت

ــاره بـــه تاســـیس بخـــش صـــرع  اشـ
در بیمارســـتان رضـــوی در ســـال 90 
گفـــت: طـــی ایـــن ســـالها و از ایـــن 
ــر تحـــت  ــار 73 نفـ ــزارو 200 بیمـ هـ
ـــه 80  ـــد ک ـــرار گرفتن عمـــل جراحـــی ق
ـــدند،  ـــی ش ـــه جراح ـــرادی ک ـــد اف درص
ـــد. ـــدا کردن ـــود پی ـــل بهب ـــور کام ـــه ط ب

بیمارانـــی  میـــان  از  افـــزود:  وی 
تحـــت  بخـــش  ایـــن  در  کـــه 
 15 گرفتنـــد  قـــرار  مانیتورینـــگ 
درصـــد اصـــا مبتـــا بـــه صـــرع 
نبـــوده و بـــا تشـــخیص غلـــط بعضـــا 
ـــت  ـــرع دریاف ـــد ص ـــالها داروی ض ـــا س ت
مانیتورینـــگ  لـــذا  می کرده انـــد؛ 
ــت و  ــخیص درسـ ــرای تشـ ــرع بـ صـ
دقیق تـــر صـــرع و همچنیـــن کمـــک 
بـــه ارائـــه مســـیر درمـــان و تجویـــز 
اهمیـــت  از  مناســـب تر  داروهـــای 

زیـــادی برخـــوردار اســـت.

ــاب  ــز و اعصـ ــص مغـ ــن متخصـ ایـ

ـــن دوره  ـــزاری دومی ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ب
ـــوی  ـــتان رض ـــرع در بیمارس ـــره ص کنگ
پـــس از چنـــد ســـال فاصلـــه، گفـــت: 
ـــی  ـــیار خوب ـــت بس ـــره فرص ـــن کنگ ای
را بـــرای تبـــادل اطاعـــات و بـــه 
اشـــتراک گذاری تجـــارب پزشـــکان 
داخلـــی و خارجـــی بـــا هـــم و همچنیـــن 
ـــا  ـــال دســـتاوردهای علمـــی روز دنی انتق
در خصـــوص تشـــخیص و درمـــان صـــرع 
بـــه متخصصـــان داخلـــی فراهـــم 

. می کنـــد

ـــن  ـــته ای ـــکات برجس ـــی از ن وی یک
کنگـــره را پرداختـــن بـــه جنبه هـــای 
عملـــی بیمـــاری صـــرع هـــم ســـطح 
ایـــن  تئـــوری  جنبه هـــای  بـــا 
بیمـــاری دانســـت و گفـــت: برگـــزاری 
کارگاه هـــای آموزشـــی نـــوار مغـــز 
و مانیتورینـــگ ویدئـــوEEG نیـــز از 
ــره  ــن کنگـ ــوت ایـ ــاط قـ ــایر نقـ سـ

اســـت. بین الملـــی 

مانیتورینگ ویدئو EEG در کنار MRI نقش مهمی در تشخیص و درمان صرع دارد

1200 نفر در بخش صرع بیمارستان رضوی تحت مانیتورینگ ویدئو EEG قرار گرفتند
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دریچــه از 
سنتی طب 

ــی  ــام عربـ ــی Cinnamomum verum  و نـ ــام علمـ ــا نـ ــن بـ دارچیـ
ـــای  ـــتفاده در غذاه ـــورد اس ـــهور م ـــای مش ـــه ه ـــی از ادوی ـــن" یک "دارصی
ایرانـــی اســـت کـــه بـــه عنـــوان چـــای نیـــز بـــه کار مـــی رود. در ادامـــه 

خـــواص فـــوق العـــاده ی آن را بخوانیـــد...

دارچیـــن پوســـت درختـــی هنـــدی و بومـــی جزیـــره ســـیان اســـت، ایـــن 
ـــد.  ـــل نیام ـــه عم ـــا ب ـــد ام ـــت ش ـــران کش ـــهر ای ـــهر نوش ـــا در ش ـــل ه ـــت قب درخ
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه دارچیـــن هـــای موجـــود در بـــازار، همـــه از گونـــه 
ـــا  ـــب، تنه ـــی مناس ـــوده و اثربخش ـــت، نب ـــد اس ـــور هن ـــی کش ـــه بوم ـــوم ک زیانیک

ـــت. ـــن اس ـــوع دارچی ـــن ن در ای

ـــی  ـــه وقت ـــت ک ـــب اس ـــن ترتی ـــه ای ـــت ب ـــن از درخ ـــازی دارچی ـــوه ی جداس نح
ـــه  ـــی ک ـــاخه ها را زمان ـــت ش ـــد، پوس ـــی رس ـــالگی م ـــج س ـــه پن ـــن، ب ـــت دارچی درخ
ـــا  ـــد ت ـــت نمی زنن ـــد روز دس ـــد و چن ـــکاف می دهن ـــان دارد، ش ـــاه جری ـــیرابه گی ش

ـــود. ـــدا ش ـــاخه ج ـــده، از ش ـــده ش ـــک و پیچی ـــاب، خش ـــش آفت ـــر تاب ـــر اث ب

خــواص دارچیــن
ـــه  ـــک در درج ـــرم و خش ـــن را گ ـــت دارچی ـــران طبیع ـــنتی ای ـــب س * در ط

ــته اند. ــوم دانسـ سـ

* دارچیـــن نشـــاط آور، درمان کننـــده برخـــی عفونت هـــا و تریـــاق 
)پادزهـــر( ســـموم معدنـــی، حیوانـــی و نباتـــی اســـت و موجـــب تقویـــت 

ــود. ــده می شـ ــد و معـ ــز، کبـ ــب، مغـ قلـ

ـــخ  ـــد، نف ـــن دوای مفی ـــن ای ـــد؛ همچنی ـــی را می افزای ـــروی بینای ـــن نی * دارچی
ـــحات  ـــه )ترش ـــورت نزل ـــه ص ـــه ب ـــزی ک ـــای مغ ـــت ه ـــد و رطوب ـــش می ده را کاه

ـــینوزیت، از  ـــی س ـــده آن، یعن ـــن ش ـــکل مزم ـــود و ش ـــی ش ـــده م ـــی( دی پشـــت حلق
ـــد.  ـــی کن ـــان م ـــت را درم ـــروز اس ـــر ام ـــامت بش ـــت و س ـــزرگ بهداش ـــکات ب مش
آثـــار مفیـــد دارچیـــن در کاهـــش قنـــد خـــون و درمـــان دیابـــت، کاهـــش وزن، 
ـــت  ـــدن، تقوی ـــی ب ـــت سیســـتم ایمن ـــذا، ســـرماخوردگی، تقوی ـــوارش غ ـــه گ کمـــک ب

ـــت ـــده اس ـــت ش ـــراب ثاب ـــان اضط ـــی، و درم ـــکات قاعدگ ـــش مش ـــه، کاه حافظ

ـــی-  ـــای روح ـــاری ه ـــر در بیم ـــی مؤث ـــای داروی ـــراورده ه ـــن در ف * از دارچی
روانـــی چـــون تپـــش قلـــب، تـــرس، وســـواس، جنـــون و همچنیـــن برخـــی 
بیمـــاری هـــای ریـــوی و تنفســـی چـــون ســـرفه هـــای مرطـــوب و خلـــط دار، 
ـــن  ـــن دارچی ـــود؛ همچنی ـــی ش ـــتفاده م ـــز اس ـــدا نی ـــی ص ـــس و گرفتگ ـــی نف تنگ
ـــای  ـــم ه ـــود زخ ـــای آن، بهب ـــاری ه ـــع بیم ـــد و رف ـــت کب ـــی در تقوی ـــار خوب آث
ـــردردها  ـــی س ـــر و برخ ـــنگینی س ـــکه، س ـــان سکس ـــه، درم ـــش رعش ـــی، کاه عفون

و دردهـــای رحمـــی دارد.

* دارچیـــن ادرارآور و قاعـــده آور، رفـــع کننـــده برخـــی از بیمـــاری هـــای 
ـــت  ـــان اس ـــی ده ـــده بدبوی ـــرف کنن ـــون( و برط ـــواس و جن ـــل وس ـــوداوی )مث س
ـــد  ـــینه مفی ـــظ در س ـــط غلی ـــم و دارای خل ـــه آس ـــا ب ـــاران مبت ـــی بیم و در برخ

ـــد. ـــی باش م

* دارچیـــن را مـــی تـــوان بـــه عنـــوان ضـــددرد، آلـــرژی زا، بـــی حـــس 
ـــم،  ـــب، ضدزخ ـــوع، ضدهیســـتامین، ضدلوســـمی، ضدت ـــهال، ضدته ـــده، ضداس کنن
ــده  ــرق و کاهنـ ــدا، معـ ــارچ و کاندیـ ــروس، قابـــض، ضدقـ ــم، ضدویـ ضداسپاسـ

پرفشـــاری خـــون، حشـــره کـــش و کاهنـــده چربـــی بـــه کار بـــرد.

دارچیــن در طب نویــن
ـــد خـــون و  ـــن در کاهـــش قن ـــد دارچی ـــار مفی ـــز آث ـــن نی ـــای نوی در پژوهـــش ه

درمان 
 ، بـــت یا د

ــوارش  ــه گـ ــک بـ ــش وزن، کمـ کاهـ
غـــذا، ســـرماخوردگی، تقویـــت سیســـتم 
ایمنـــی بـــدن، تقویـــت حافظـــه، 
و  قاعدگـــی،  مشـــکات  کاهـــش 
ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــراب ثاب ـــان اضط درم
همچنیـــن ایـــن گیـــاه دارویـــی، 
ـــارچ دارد، در آفـــت دهـــان  ـــرات ضدق اث
بـــه صـــورت غرغـــره اســـتفاده مـــی 
شـــود و اثـــرات ضدتشـــنجی آن نیـــز 
ــن  ــت. از دارچیـ ــده اسـ ــه شـ مطالعـ
ـــت  ـــف و دوران نقاه ـــان ضع ـــرای درم ب
ـــهال  ـــات و اس ـــا، درد عض ـــاری ه بیم
ـــرد. ـــتفاده ک ـــوان اس ـــی ت ـــودکان م ک

کاربرد دارچین در آشپزی ایرانی

ـــی، در پخـــت مـــرغ  در آشـــپزی ایران
ــاز و  ــن، پیـ ــا از دارچیـ و گوشـــت هـ
زردچوبـــه اســـتفاده مـــی شـــود و در 
شـــله زرد، حلیـــم، قیمـــه، شـــیربرنج 
ـــردی  ـــح، کارب ـــوان ُمصل ـــه عن ـــز ب و... نی

ِ این دارچیــن 
معجـزه گر
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هوشـــمندانه و حکیمانـــه دارد.

افــراط در مصرف دارچین
اســـتفاده از داروهـــای طبیعـــی، 
داروهـــای  بـــه  نســـبت  حتمـــاً 
ــت دارد  ــی اولویـ ــیمیایی و صناعـ شـ
ـــن  ـــوارد جایگزی ـــه م ـــاً در هم ـــا لزوم ام
آن هـــا نمـــی شـــود و الزم اســـت در 
امـــر بهداشـــت و درمـــان از هرگونـــه 

ــردد. ــز گـ ــط پرهیـ ــراط و تفریـ افـ

ـــان  ـــه گیاه ـــرانه هم ـــرف خودس مص
ــز  ــی نیـ ــای گیاهـ ــی و داروهـ دارویـ
ـــب  ـــیمیایی، موج ـــای ش ـــد داروه مانن
عوارضـــی مـــی شـــود کـــه گاه مـــی 
ــار و جـــدی  ــان بـ ــیار زیـ توانـــد بسـ
ـــی و مصـــرف  ـــر طـــب ایران باشـــد، تدابی
ـــر  ـــد زی ـــاً بای ـــی حتم ـــای طبیع داروه
ـــگاهی  ـــص دانش ـــکی متخص ـــر پزش نظ
ایـــن رشـــته باشـــد تـــا بـــه لطـــف و 
ـــر  ـــب اول و آخ ـــه طبی ـــد ک اراده خداون
و شـــافی یگانـــه و مطلـــق اســـت، 

موجـــب ِشـــفا و تندرســـتی شـــود.

ـــی  ـــه جانب ـــچ عارض ـــون هی * تاکن
درمانـــی،  مقادیـــر  در  خطرناکـــی 

شناســـایی نشـــده اســـت امـــا دارو بـــه دلیـــل داشـــتن ســـینام آلدئیـــد دارای 
ــت. ــیت اسـ ــاد حساسـ ــرای ایجـ ــطی بـ ــیل متوسـ پتانسـ

* مصـــرف مقادیـــر زیـــاد دارچیـــن مـــی توانـــد باعـــث تپـــش قلـــب، بـــی 
ـــه  ـــزاج پای ـــراد دارای م ـــه خصـــوص در اف ـــوارض، ب ـــروز ع ـــی و افســـردگی و ب خواب

ـــود. ـــک ش ـــرم و خش گ

دارچیـــن نیـــروی بینایـــی را مـــی افزایـــد؛ همچنیـــن ایـــن دوای مفیـــد، 
ـــه  ـــورت نزل ـــه ص ـــه ب ـــزی ک ـــای مغ ـــت ه ـــد و رطوب ـــی ده ـــش م ـــخ را کاه نف
ـــی  ـــده آن، یعن ـــن ش ـــکل مزم ـــود و ش ـــی ش ـــده م ـــی( دی ـــت حلق ـــحات پش )ترش
ســـینوزیت، از مشـــکات بـــزرگ بهداشـــت و ســـامت بشـــر امـــروز اســـت را 
درمـــان مـــی کند.بـــه عنـــوان چایـــی مـــی تـــوان 0.5 تـــا 1 گـــرم از پوســـت 
ـــه و روی  ـــوش ریخت ـــت و روی آن آب ج ـــوان ریخ ـــک لی ـــده را در ی ـــک ش خش
ـــار  ـــا 3 ب ـــوش را 2 ت ـــن دمن ـــرد. ای ـــل ک ـــه می ـــد از 10 دقیق ـــاند و بع آن را پوش

ـــرد. ـــرف ک ـــوان مص ـــی ت م

موارد عــدم مصــرف
ـــرف  ـــت از مص ـــر اس ـــت و بهت ـــوع اس ـــارداری ممن ـــان ب ـــن در زم ـــرف دارچی مص
ـــود. ـــودداری ش ـــود، خ ـــی ش ـــرف م ـــذا مص ـــه در غ ـــه ک ـــش از آنچ ـــر بی آن در مقادی
دارچیـــن در افـــراد مبتـــا بـــه زخـــم هـــای گوارشـــی و تـــب هـــای بـــا منشـــأ ناشـــناخته 
ـــی  ـــود.مصرف خوراک ـــتفاده نش ـــیردهی اس ـــان ش ـــت زم ـــر اس ـــت و بهت ـــوع اس ممن
ـــن  ـــاال رفت ـــی، ب ـــک تنفس ـــب، تحری ـــان قل ـــدید ضرب ـــث تش ـــن باع ـــانس دارچی اس
ـــا  ـــاس آن ب ـــود و تم ـــی ش ـــزش م ـــق و اشـــک ری ـــزاق، تعری ـــح ب ـــدن، ترش ـــرارت ب ح
ـــس  ـــی آورد. پ ـــود م ـــه وج ـــیتی ب ـــای حساس ـــش ه ـــی واکن ـــی گاه ـــاء موکوس غش

ـــود. ـــرف ش ـــاط مص ـــی و بااحتی ـــق موضع ـــط از طری ـــت فق ـــر اس بهت

منابع: تندرستان - فریبا قربانی، پزشک و دستیار دکترای تخصصی طب سنتی ایران؛ فارس - 
ناصر رضایی پور، متخصص طب سنتی
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ازدواج باید ادراکی باشد نه احساسی

رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی در اجـــرای بنـــد 
ــی  ــت های کلـ ــی، سیاسـ ــون اساسـ ــل 110 قانـ ــک اصـ یـ
ـــخیص  ـــع تش ـــا مجم ـــورت ب ـــس از مش ـــه پ ـــواده« را ک »خان
مصلحـــت نظـــام تصویـــب شـــده اســـت، ابـــاغ کردنـــد. 
طـــی ایـــن سیاســـت ها بـــه ده هـــا مقولـــه قابـــل تأمـــل 
ـــد  ـــی همانن ـــه محورهای ـــده ک ـــاره ش ـــواده اش ـــه خان در زمین
ـــی«  ـــرمایه اجتماع ـــواده س ـــور«، »خان ـــواده مح ـــه خان »جامع
ــی« از  ــواده متعالـ ــکیل خانـ ــرای تشـ ــذاری بـ و »ارزش گـ

مـــوارد شـــایان توجـــه اســـت.

ابـــاغ سیاســـت های شـــانزده گانه کلـــی خانـــواده، فتـــح 
ـــواده  ـــاد خان ـــه نه ـــو ب ـــی ن ـــه نگاه ـــرای اینک ـــت ب ـــی اس باب
ـــم.  ـــم بیندازی ـــای دوران پسامدرنیس ـــه چالش ه ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــت وگوی ـــت ها، گف ـــن سیاس ـــت ای ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ب
ـــه شـــناس وآســـیب  ـــدم، جامع ـــی مق ـــان اهلل قرای ـــر ام ـــا دکت ب

ـــم. ـــام داده ای ـــی انج ـــناس اجتماع ش

 در سال های گذشته، کارشناسان همواره بر مقوله 
»جامعه خانواده  محور« تأکید کرده اند. این جامعه چه 

شاخصه هایی باید داشته باشد؟

تمـــام  محـــور  محـــور،  خانـــواده  جامعـــه  در     
جامعـــه  ریزی هـــای  برنامـــه  و  سیاســـت گذاری ها 
خانـــواده اســـت. بدیـــن ترتیـــب اگـــر قراراســـت در 
ــادی  ــی و اقتصـ ــی، سیاسـ ــی، اجتماعـ ــای فرهنگـ زمینه هـ
ــوان  ــه عنـ ــواده را بـ ــد خانـ ــم، بایـ ــازی کنیـ ــم سـ تصمیـ
ـــدگاه،  ـــن دی ـــاس ای ـــر اس ـــم. ب ـــر بگیری ـــی در نظ ـــور اصل مح
ـــامت  ـــه، س ـــرفت جامع ـــعه و پیش ـــتگاه توس ـــأ و خاس منش

ــعه  ــه در توسـ ــه زمانـــی کـ ــرای نمونـ ــواده اســـت. بـ خانـ
ـــود،  ـــد می ش ـــد تأکی ـــانی کارآم ـــروی انس ـــر نی ـــادی ب اقتص
ـــرد.  ـــکل بگی ـــواده ش ـــب خان ـــد در قال ـــر بای ـــر مؤث ـــن عنص ای
ـــعه  ـــور توس ـــوان مح ـــه عن ـــت ب ـــی از جمعی ـــن وقت همچنی
ــان ها و  ــد انسـ ــره پیونـ ــه ثمـ ــن مقولـ ــود، ایـ ــاد می شـ یـ
ـــد  ـــی تردی ـــرا ب ـــت، زی ـــد اس ـــی توانمن ـــکیل خانواده های تش

ســـتون و زیربنـــای جامعـــه، خانـــواده اســـت.

 آیا در جامعه ما در سیاست های کالن، خانواده به 
عنوان »سرمایه اجتماعی« تلقی می شود؟ 

ـــه در  ـــی چ ـــگ ایران ـــواره در فرهن ـــن هم ـــاد م ـــه اعتق  ب
ـــی  ـــای عرف ـــر باوره ـــه از منظ ـــی، چ ـــای دین ـــب آموزه ه قال
و حتـــی متـــون قانونگـــذاری، بخصـــوص قانـــون اساســـی 
ـــر شـــکل  ـــوده و ب ـــن اساســـی ب ـــواره رک ـــواده هم کشـــور؛ خان
گیـــری مؤثـــر و بقـــای آن  تأکیـــد شـــده  اســـت. از ایـــن 
ـــد  ـــته ان ـــعی داش ـــز س ـــور نی ـــازان کان کش ـــم س رو تصمی
در قالب هـــای متعـــدد هماننـــد برنامه هـــای تشـــویقی 
بـــرای ازدواج در ایـــن زمینـــه اثرگـــذار باشـــند، امـــا ایـــن 
تاش هـــا بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت مقولـــه ازدواج، کافـــی 
ـــن  ـــیاری از ای ـــه بس ـــه ریش ـــد ک ـــه نمان ـــت. ناگفت ـــوده اس نب

. خانواده هاســـت  درون  ناکامی هـــا  و  کاســـتی ها 

به نظرتان خانواده ها چه نقشی در بروز چالش های 
ازدواج همانند تأخیر در وقوع آن دارند؟

ــر  ــد بـ ــد تأکیـ ــی هماننـ ــر موضوعاتـ ــال حاضـ  در حـ
تحصیـــات عالیـــه، ســـربازی، تنگناهـــای اشـــتغال و 
ــوان در  ــه می تـ ــی کـ ــبک زندگـ ــر در سـ ــن تغییـ همچنیـ

جامعه نبض 

کارایی  و  ر  اقتدا
خانــواده در حال 
تحلیل رفتن

 است
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نحـــوه گـــذران اوقـــات فراغـــت نیـــز آن را دیـــد، در بـــی 
ـــی  ـــن در حال ـــت. ای ـــر اس ـــا مؤث ـــه ازدواج جوان ه ـــی ب رغبت
ـــه  ـــز ب ـــی نی ـــرها و دخترهای ـــر، پس ـــوی دیگ ـــه از س ـــت ک اس
ـــای  ـــل ازدواج ه ـــی از تحمی ـــادی ناش ـــکات اقتص ـــل مش دلی
ـــا  ـــوان ب ـــه می ت ـــی ک ـــد. در حال ـــه، از ازدواج گریزانن پرهزین
ســـاده گرفتـــن مراســـم و پرهیـــز از ریخـــت و پاش هـــای 

ـــرد. ـــم ک ـــا را فراه ـــن پیونده ـــه ای ـــون، زمین گوناگ

 گاه تصور می شود که در جامعه ما بیش از کیفیت 
ازدواج، بر کمیت آن تأکید می شود، از این رو ازدواج ها بر 
اساس انگیزه های سطحی شکل می گیرد. چگونه می توان 

این نگاه را تغییر داد؟

ـــد  ـــی باش ـــه ادراک ـــت ک ـــق اس ـــی موف ـــرم ازدواج ـــه نظ  ب
ــه  ــه ازدواج نتیجـ ــب کـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــی . بـ ــه احساسـ نـ
ـــتی ها  و  ـــا دوس ـــازی ی ـــای مج ـــاط در فضاه ـــنایی و ارتب آش
ـــن  ـــواده طرفی ـــع خان ـــد. در واق ـــطحی نباش ـــرت های س معاش
ـــته  ـــی داش ـــر و حمایت ـــش مؤث ـــا نق ـــروز ازدواج ه ـــد در ب بای
ـــت  ـــردورزی و عقانی ـــر خ ـــی ب ـــد متک ـــد پیون ـــند و رون باش
ـــزدی و  ـــی دوره نام ـــا ط ـــراد ب ـــب اف ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب باش
ـــرد. ـــد ک ـــاب خواهن ـــر را انتخ ـــنجیده یکدیگ ـــی س ـــه صورت ب

به نظر شما امروز مهم ترین چالش »خانواده ایرانی« 
چیست؟

 در حـــال حاضـــر اقتـــدار، قـــدرت و کارایـــی خانـــواده 
تضعیـــف شـــده و روابـــط بیـــن اعضـــای خانواده هـــا بـــه 
ـــک  ـــای ی ـــه اعض ـــد، چنانک ـــده ان ـــی درآم ـــورت موزاییک ص
ـــد،  ـــرار دارن ـــم ق ـــار ه ـــر در کن ـــته ای در ظاه ـــواده هس خان

ـــد.  ـــر ندارن ـــا یکدیگ ـــری ب ـــل مؤث ـــچ تعام ـــع هی ـــا در واق ام
ـــفره  ـــک س ـــار ی ـــتن کن ـــرای نشس ـــی ب ـــی فرصت ـــا حت آن ه
ــای  ــه از کارکردهـ ــال آنکـ ــد. حـ ــغ می کننـ ــم دریـ را ازهـ

خانـــواده ایجـــاد انســـجام و پیوســـتگی بیـــن اعضاســـت.

بسیاری از افراد  و خانواده ها که تابع چنین الگویی 
هستند، آن را ثمره سبک زندگی مدرن و غربی می دانند. 

آیا در جامعه غربی این حد جدایی و گسست بین 
خانواده های معمولی وجود دارد؟

ـــینی  ـــی ماش ـــه از زندگ ـــو برگرفت ـــن الگ ـــی ای ـــور کل ـــه ط ب
ـــرای  ـــکا ب ـــه آمری ـــال 1978 در جامع ـــت. از س ـــی اس و صنعت
ــی  ــاره اندیشـ ــه چـ ــه بـ ــن رویـ ــیب های ایـ ــش آسـ کاهـ
ـــدد  ـــای  متع ـــه ریزی ه ـــار برنام ـــه  در کن ـــد، چنانک پرداختن
اجتماعـــی و فرهنگـــی، حتـــی بـــه تولیـــد فیلم هایـــی بـــا 
مضمـــون »اهمیـــت خانـــواده« پرداختنـــد کـــه می تـــوان 
ـــاره  ـــر اش ـــه دیگ ـــا نمون ـــه« و ده ه ـــا در خان ـــم »تنه ـــه فیل ب

ـــرد. ک

 آیا رسانه ملی ما هم در کاهش آسیب ها و تنگناهای 
خانوادگی چنین نقشی را داشته است؟

ــی  ــانه ملـ ــوص رسـ ــا بخصـ ــانه های مـ ــفانه رسـ  متأسـ
ــای  ــد برنامه هـ ــاره تولیـ ــاد دربـ ــای زیـ ــود ادعاهـ ــا وجـ بـ
ــق  ــری را خلـ ــوالت مؤثـ ــوز محصـ ــور، هنـ ــواده محـ خانـ
نکـــرده انـــد. حتـــی در ایـــن برنامه هـــا می تـــوان نوعـــی 
ـــد. از  ـــدگان دی ـــد کنن ـــردرگمی  را در تولی ـــرگردانی و س س
ـــر کاهـــش  ـــی ب ـــر چندان ـــد شـــده اث ـــن رو محصـــوالت تولی ای

نداشـــته اند. و آســـیب های خانـــواده  چالش هـــا 
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چشم در تقابل گوشی

ـــار  ـــش از 150ب ـــه بی ـــه روزان ـــتید ک ـــرادی هس ـــی از آن اف ـــم یک ـــما ه ـــر ش اگ
بـــه گوشـــی هوشـــمند خـــود خیـــره می شـــوید، بایـــد بدانیـــد کـــه چشـــمان 
ــه  ــاد بـ ــن اعتیـ ــاوان ایـ ــن تـ ــن و مهم تریـ ــه اولیـ ــما از جملـ ــی شـ و بینایـ
ـــرای  ـــوک و … ب ـــت، نوت ب ـــی، تبل ـــه گوش ـــدن ب ـــره ش ـــتند. خی ـــی ها هس گوش
ـــاری  ـــی باعـــث خســـتگی، خشـــک شـــدن، خـــارش و حتـــی ت ـــی طوالن مـــدت زمان

دیـــد می شـــود کـــه گاهـــی بـــه ســـر درد می انجامـــد.

ــل  ــدن در مقابـ ــای بـ ــیب پذیرترین اعضـ ــی از آسـ ــوان یکـ ــه عنـ ــم بـ چشـ
ـــیب  ـــرض آس ـــدام در مع ـــا، م ـــمند و گجت ه ـــی های هوش ـــش گوش ـــه نمای صفح
ـــح از  ـــتفاده صحی ـــرای اس ـــتی ب ـــه راه درس ـــاره و البت ـــه راه چ ـــا همیش ـــت ام اس

ــود دارد. ــمند وجـ ــی های هوشـ گوشـ

حـــال قصـــد داریـــم در ایـــن مطلـــب راهکارهـــای محافظـــت از چشـــم در 
ــتفاده از  ــح اسـ ـــای صحیـ ــن روش ه ــا و همچنیـ ــی و گجت هـ ــل گوشـ مقابـ
ـــه  ـــر چ ـــه ه ـــد ب ـــی می توان ـــه همگ ـــف را ک ـــرایط مختل ـــمند در ش ـــی هوش گوش
بهتـــر شـــدن شـــرایط و جلوگیـــری از آســـیب رســـاندن بـــه چشـــمان کمـــک 

ـــم. ـــان کنی ـــد، بی کنن

پلک بزنید، پلک بزنید، پلک بزنید

ـــث  ـــه ای باع ـــد ثانی ـــل چن ـــی در فواص ـــب و گاه ـــورت مرت ـــه ص ـــک زدن ب پل
جلوگیـــری از خشـــک شـــدن چشـــم ها و عواقـــب خطرنـــاک بعـــد از خشـــک 
شـــدن چشـــم می شـــوند. پـــس بـــا پلـــک زدن هـــای مرتـــب، چشـــمان خـــود 
را مـــدام مرطـــوب نگـــه داریـــد. امـــا جلوگیـــری از خشـــک شـــدن چشـــم ها 
ـــب  ـــای مرت ـــث فوکوس ه ـــت باع ـــن حرک ـــت، ای ـــک زدن نیس ـــی پل ـــا ویژگ تنه
ـــود.  ـــب می ش ـــک مطل ـــر روی ی ـــز ب ـــرای تمرک ـــی ب ـــه بینای ـــک ب ـــم و کم چش
ــدن  ــک شـ ــث خشـ ــی باعـ ــک زدن، به راحتـ ــدون پلـ ــی بـ ــای طوالنـ نگاه هـ
چشـــم ها می شـــود کـــه حـــال بنـــا بـــر توصیـــه کارشناســـان حداقـــل هـــر 

فناورانه

چگونه از چشمان خـود 
در مقابــل گــوشی
 محافظت کنیـــم؟

ـــک  ـــار پل ـــد 10 ب ـــما بای ـــه ش 15دقیق
ــون  ــوارد مصـ ــن مـ ــا از ایـ ــد تـ بزنیـ

باشـــید.

نورهای خیره کننده را کاهش دهید

اخیـــرا و بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی 
همچنیـــن  و  نمایش هـــا  صفحـــه 
نمایـــش  صفحـــه  محافظ هـــای 
ـــا  ـــون Corning Gorilla Glass ی همچ
ـــش  ـــرای کاه ـــه ب ـــی ک ـــر تجهیزات دیگ
می شـــوند،  اســـتفاده  آســـیب ها 
همگـــی ســـعی در کاهـــش ایـــن 

دارنـــد. خیره کننـــده  نورهـــای 

ولـــی بســـیاری هنـــوز از ایـــن 
ـــی  ـــد و حت ـــتفاده نمی کنن ـــات اس امکان
باوجـــود اســـتفاده از ایـــن تجهیـــزات 
ــا  ــده کامـ ــای خیره کننـ ــن نورهـ ایـ
ــمان  ــس چشـ ــد، پـ ــن نمی رونـ از بیـ
ـــه  ـــای صفح ـــگام تماش ـــدام هن ـــما م ش
نمایـــش، بـــا انعـــکاس و خـــود ایـــن 

نورهـــا در تمـــاس اســـت.

ــتفاده از  ــدا اسـ ــا ابتـ ــنهاد مـ پیشـ
تجهیـــزات کاهش دهنـــده نور هـــای 
ــا  ــده یـ ــس شـ ــده و منعکـ خیره کننـ
anti- ــش ــه نمایـ ــای صفحـ محافظ هـ
ـــه  ـــت ک ـــا Anti-glare اس reflective ی
هزینه هـــای بســـیار پایینـــی هـــم 
ـــش  ـــپس کاه ـــد و س ـــراه دارن ـــه هم ب
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مـــداوم  تماشـــای  زمـــان  مـــدت 
نمایش هاســـت. صفحـــه 

به چشمان خود استراحت دهید

بـــه نظـــر غیرممکـــن می رســـد 
ـــکر  ـــما تش ـــما از ش ـــمان ش ـــی چش ول
بـــرای  قانونـــی  کـــرد.  خواهنـــد 
خیره شـــدن  زمان هـــای  مـــدت 
بـــه صفحـــه نمایـــش وجـــود دارد 
کـــه بـــا نـــام قانـــون 20-20-20 
ـــن  ـــاس ای ـــر اس ـــود. ب ـــناخنه می ش ش
ـــا  ـــه کار ب ـــر 20دقیق ـــد از ه ـــون بع قان
چشـــمان خـــود تنهـــا 20 ثانیـــه بـــه 
ـــه  ـــد و از فاصل ـــتراحت دهی ـــا اس آن ه
ـــن  ـــر، ای ـــا 6 مت ـــوت و ت ـــل 20 ف حداق
ـــب  ـــن ترتی ـــد. بدی ـــرار کنی روال را تک
فواصـــل مشـــخص عضله هـــای  در 
ــی را  ــتراحت کافـ ــما اسـ ــم شـ چشـ
ــد داشـــت. ــه کار خواهنـ ــرای ادامـ بـ

روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید

یـــا  از حـــد  بیـــش  روشـــنایی 
بســـیار کـــم در صفحـــه نمایـــش 
شـــما می توانـــد باعـــث اختـــال 
در فوکـــوس کـــردن چشـــمان شـــما 
شـــود. بـــرای تنظیـــم کـــردن ایـــن 
مـــورد کار بســـیار راحتـــی پیـــش 
رو داریـــد و تنهـــا کافیســـت بـــه 
تنظیمـــات گوشـــی یـــا لپ تـــاپ یـــا 

چگونه از چشمان خـود 
در مقابــل گــوشی
 محافظت کنیـــم؟

ـــط  ـــور محی ـــا ن ـــب ب ـــنایی را متناس ـــزان روش ـــپس می ـــه و س ـــود رفت ـــت خ تبل
تنظیـــم کنیـــد. اگـــر از گوشـــی های هوشـــمند اســـتفاده می کنیـــد، گزینـــه 
خـــودکار بـــرای تطبیـــق نـــور محیـــط و روشـــنایی گوشـــی وجـــود دارد کـــه 

ــد. ــال کنیـ ــد آن را فعـ بایـ

سایز فونت گوشی را تنظیم کنید

ــار را از روی  ــی فشـ ــت، به راحتـ ــت فونـ ــایز و کانتراسـ ــح سـ ــم صحیـ تنظیـ
ـــه  ـــدن، مطالع ـــدن خوان ـــث راحت ترش ـــن کار باع ـــی دارد. ای ـــما برم ـــمان ش چش
ــه  ــد بـ ــم بایـ ــاز هـ ــه بـ ــود کـ ــف می شـ ــای مختلـ ــردن گزینه هـ ــک کـ و چـ
ــایز  ــا سـ ــود تـ ــنهاد می شـ ــد. پیشـ ــه کنیـ ــود مراجعـ ــی خـ ــات گوشـ تنظیمـ

ــند. ــدن باشـ ــل خوانـ ــی قابـ ــا به راحتـ ــد، تـ ــش دهیـ ــا را افزایـ فونت هـ

صفحه نمایش را تمیز کنید

ـــد  ـــد بدانی ـــا بای ـــته اید ام ـــاع نداش ـــوع اط ـــن موض ـــال از ای ـــه ح ـــا ب ـــاید ت ش
ـــد  ـــه دی ـــت ب ـــش در نهای ـــه نمای ـــتن صفح ـــه داش ـــز نگ ـــردن و تمی ـــز ک ـــه تمی ک
ــه  ــد کـ ــان دریافته انـ ــد و کارشناسـ ــما می انجامـ ــمان شـ ــر چشـ ــه بهتـ هرچـ
ـــمان  ـــتر چش ـــه بیش ـــه کار هرچ ـــده ب ـــز نش ـــف و تمی ـــای کثی ـــه نمایش ه صفح

ــد. ــما می انجامـ شـ

گوشی خود را با فاصله نگه دارید

نگـــران نباشـــید. قـــرار نیســـت گوشـــی را از شـــما جـــدا کنیـــم. بســـیاری 
ــود را در  ــی خـ ــا گوشـ ــد تـ ــل دارنـ ــمند تمایـ ــی های هوشـ ــران گوشـ از کاربـ
ـــتری  ـــات بیش ـــا جزئی ـــا ب ـــد ت ـــه دارن ـــود نگ ـــمان خ ـــه چش ـــک ب ـــای نزدی فاصله ه
ـــن  ـــت. بهتری ـــی نیس ـــادت خوب ـــا ع ـــه اص ـــد ک ـــا ببینن ـــد و ی ـــی را بخوانن موضوع
ـــت.  ـــانتی متری اس ـــدود 40س ـــزی ح ـــه چی ـــچ ک ـــا 18این ـــدود 16 ت ـــه ح فاصل
ـــاش  ـــار ت ـــا چندب ـــی ب ـــد ول ـــر بیای ـــه نظ ـــده دار ب ـــدنی و خن ـــدا نش ـــاید در ابت ش

به راحتـــی بـــه آن عـــادت خواهیـــد کـــرد.
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ــن  ــه ایـ ــل توجـ ــه ی قابـ نکتـ
ــد  ــاب بعـ ــن کتـ ــه ایـ ــت کـ اسـ
ــام،  ــات خیـ ــه ی رباعیـ از ترجمـ
ـــات  ـــه در ادبی ـــهورترین ترجم مش

ــت. ــی اسـ انگلیسـ

ـــم را  ــان عظی ــن رمـ ــت ایـ پروسـ
 ۱۹۲۲ ســـال های۱۹۰۸تا  بیـــن 
نوشـــته، و بیـــن ســـال های ۱۹۱۳تـــا 
)ســـه  کرده اســـت  منتشـــر   ۱۹۲۷
ـــرگ وی  ـــس از م ـــاب پ ـــِر کت ـــِد آخ جل

چـــاپ شـــد(

ایـــن رمـــان چنـــدان بـــه تشـــریِح 
»داســـتان«  یـــک  کالســـیِک 
ــتاِن  ــه از وراِی داسـ ــردازد، بلکـ نمی پـ
اصلـــی یـــک تحلیـــِل عمیـــِق ادبـــی، 
ـــه  ـــِی جامع ـــفی و اجتماع ـــری، فلس هن
فرانســـه در اواخـــِر قـــرِن ۱۹ و اوایـــِل 
ــه در  ــالدی )آنچـ ــِت میـ ــرِن بیسـ قـ
تاریـــِخ فرانســـه جمهـــوری ســـوم 
دســـت  بـــه  می شـــود(  نامیـــده 

 . هـــد می د

ـــل  ـــتفاده مارس ـــوه اس ـــن نح همچنی
ــه  ــه و جملـ ــاِن فرانسـ پروســـت از زبـ

ـــو در  ـــع و ن ـــکلی بدی ـــه ش ـــازی او ک س
ـــی  ـــه کل ـــود آن را ب ـــه ب ـــات فرانس ادبی
ــم زمانـــش  ــی هـ ــاِر ادبـ ــایر آثـ از سـ
کتـــاب  ایـــن  می کنـــد.  متمایـــز 
را مهـــدی ســـحابی بـــا عنـــوان در 
ـــه  ـــه ب ـــت رفت ـــان از دس ـــتجوی زم جس
ـــز  ـــر مرک ـــرده و نش ـــه ک ـــی ترجم فارس

آن را منتشـــر کرده اســـت.

ـــان  ـــن رم ـــای ای ـــک از جلده ـــر ی ه
ـــه  ـــی دارد ک ـــاص و متفاوت ـــه خ ـــام ب ن
عبارتنـــد از طـــرف خانـــه ســـوان، در 
ــرف  ــکوفا، طـ ــیزگان شـ ــایه دوشـ سـ
ــیر،  ــوره، اسـ ــدوم و عمـ گرمانـــت، سـ
ـــر  ـــه. در ه ـــاز یافت ـــان ب ـــن و زم آلبرتی
جلـــدی از ایـــن رمـــان قطـــور نویســـنده 
ـــان،  ـــئله زم ـــه مس ـــی ب ـــرد خاص رویک
روابـــط، عواطـــف و عوالـــم درونـــی و 

مســـائل اجتماعـــی پیرامونـــش دارد

در نوشـــته هـــای پروســـت، نویســـنده 
غایـــب اســـت و شـــخصیت هـــا بـــه 
ــع را  ــود وقایـ ــدگاه خـ ــان و از دیـ زبـ
ــان  ــر زمـ ــد. دو عنصـ ــیر میکننـ تفسـ
ـــان  ـــن رم ـــته در ای ـــان گذش ـــال و زم ح

ـــد.  ـــی دارن ـــش مهم ـــدی نق ـــت جل هف
ــتان  ــر داسـ ــر سراسـ ــال بـ ــان حـ زمـ
ـــی  ـــن در حال ـــده اســـت و ای ـــایه افکن س
ــته گاهـــی  ــان گذشـ ــه زمـ اســـت کـ
ـــت.  ـــان اس ـــی پنه ـــود و گاه ـــدا میش پی
ـــت در  ـــه گف ـــور خالص ـــه ط ـــوان ب میت
ـــع  ـــام وقای ـــال تم ـــاِن ح ـــوب زم چهارچ

گذشـــته منعکـــس میشـــوند.

ــزی  ــر چیـ ــک تصویـ ــاد یـ )) ... یـ
جـــز حســـرت یـــک لحظـــه نیســـت 
؛ و افســـوس کـــه خانـــه هـــا ، راههـــا 
، خیابانهـــا هـــم ، چـــون ســـالها ، 

گریزاننـــد . ((

ـــی ســـت  ـــی کتاب ایـــن جملـــه ی پایان
ـــان  ـــی عمرت ـــر تمام ـــش ب ـــه خواندن ک
ـــوی  ـــذارد . در جســـت و ج ـــی گ ـــر م اث
ـــرای  ـــی ب ـــه ، رمان ـــت رفت ـــان از دس زم
ــچ کـــس اســـت.  ــه کـــس و هیـ همـ
ــات آن را  ــید کلمـ ــق باشـ ــر عاشـ اگـ
ـــوید !!!!  ـــق نش ـــس عاش ـــد ، پ ـــی بلعی م
ـــه  ـــزار کلم ـــد ه ـــد چن ـــه مجبوری وگرن
ـــر را بـــه خاطـــر  ـــون هـــا تصوی و میلی

ـــپارید بس

با  پرواز 
ب کتــا

در جستجوی زمان
 از دست رفته
مارســل پــروست 

جزو برترین آثار داستانی
قرن بیستم 
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