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وضعیــت کتــاب و کتابخوانــی در ایــران یکــی از ورودیــه
دغدغه هــای مقــام معظــم رهبــری در چنــد دهــه 
اخیــر بــوده، دغدغه هایــی کــه ناشــی از عالقــه 
ایشــان بــه کتــاب و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی 

در جامعــه اســت.

ایشــان چــه در زمــان ریاســت جمهــوری و چــه در زمــان 
رهبــری انقــاب همــواره توجــه ویــژه ای بــه کتــاب داشــته و 
در مناســبت های مختلــف بیانــات راهگشــایی در ایــن زمینــه 

ــد. ــراد فرموده ان ای

تدقیــق در بیانــات ایشــان و پیام هایــی کــه در ایــن زمینــه 
ــی  ــه روشــنی وضعیــت کتــاب و کتابخوان ــد، ب ــراد فرموده ان ای
ــد و  ــان می ده ــا را نش ــد، ضعف ه ــن می کن ــران را روش در ای
راه کارهــای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت را ترســیم می کنــد.

بــه عنــوان مثــال آنچــه از آن بــه عنــوان فقــر تیــراژ کتــاب 
در ایــران نــام بــرده می شــود، در بیانــات رهبــر معظــم انقــاب 
نقــش پررنگــی دارد. ایشــان بارهــا بــر کــم بــودن تیــراژ کتــاب 
در قیــاس بــا جمعیــت ایــران تاکیــد کرده  انــد و معتقدنــد کــه 
ــا 300 هــزار نســخه  ــه 200 ی ــران ب ــراژ کتــاب در ای ــد تی بای

برســد.

در مــورد وضعیــت کتابخوانــی نیــز ایشــان معتقدنــد بایــد 
از هرفرصتــی بــرای مطالعــه بهــره بــرد و ایــن کــه کتــاب در 

ــن  ــا ای ــده کشــوری ب ــا مهجــور باشــد، اصــا زیبن ــه م جامع
ــر  ــخنان رهب ــی از س ــه بخش های ــت.  در ادام ــگ نیس فرهن
فرزانــه انقــاب در مــورد کتــاب و کتابخوانــی از نظــر می گذرد.

ــه  ــال مطالع ــب در ح ــراد، هرش ــه اف ــن، هم ــزل م در من
ــه  ــد این گون ــی بای ــرد؛ همــه خانواده هــای ایران خوابشــان می ب
ــزل  ــه در من ــم ک ــرض کن ــم ع ــن را می خواه ــن ای باشــند. م
ــال  ــب در ح ــتثنا، هرش ــدون اس ــراد، ب ــه اف ــن، هم ــوِد م خ
ــرد. خــود مــن هــم همین طــورم. نــه  مطالعــه خوابشــان می ب
این کــه حــاال وســط مطالعــه خوابــم ببــرد. مطالعــه می کنــم؛ 
ــه  ــم. هم ــذارم و می خواب ــاب را می گ ــد، کت ــم می آی ــا خواب ت
ــك  ــاً ی ــد حتم ــد بخوابن ــی می خواهن ــا، وقت ــه م ــراد خان اف
کتــاب کنــار دستشــان اســت. مــن فكــر می کنــم کــه همــه 
ــه باشــند. توقــع مــن، ایــن  خانواده هــای ایرانــی بایــد این گون
ــاب  ــا کت ــا را از اّول ب ــا، بچه ه ــا و مادره ــد پدره ــت. بای اس
ــا  محشــور و مأنــوس کننــد. حتــی بچه هــای کوچــك بایــد ب
کتــاب اُنــس پیــدا کننــد. بایــد خریــِد کتــاب، یكــی از مخــارج 
اصلــی خانــواده محســوب شــود. مــردم بایــد بیــش از خریــدن 
بعضــی از وســایل تزییناتــی و تجّماتــی - مثــل این لوســترها، 
میزهــای گوناگــون، مبل هــای مختلــف و پــرده و... ، بــه کتــاب 
اهمّیــت بدهنــد. اّول کتــاب را مثــل نــان و خوراکــی و وســایل 
معیشــتی الزم بخرنــد؛ بعــد کــه ایــن تأمیــن شــد بــه زوایــد 

بپردازنــد. 

پـدرها و مادرهـا، باید بچـه ها را از اّول با كتـاب محشـور و مأنـوس كننـد
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فـــق ا

افســردگی بیمــاری اســت کــه می توانــد هرکســی را در هــر 
ســنی و در هــر شــغلی مبتــا کنــد. افســردگی باعــث رنــج و 
ــاده ترین  ــام س ــان در انج ــی آن ــود و توانای ــراد می ش ــدوه اف ان
ــرد را  ــرد شــغلی ف ــد، کارک ــل می کن ــه را مخت ــای روزان کاره
ــرای  ــب وخیمــی ب ــد عواق ــی می توان ــد و گاه کاهــش می ده
رابطــه فــرد بــا خانــواده و دوســتانش داشــته باشــد. افســردگی 
در بدتریــن وضعیــت می توانــد بــه خودکشــی بینجامــد. 
ــا  ــراد ۱۵ ت خودکشــی اکنــون دومیــن علــت مــرگ میــان اف
ــل  پیشــگیری  ــا این وجــود، افســردگی قاب ــاله اســت. ب 2۹ س
و درمــان اســت. شــناخت بهتــر افســردگی و چگونگــی 
ــوط  ــب زنی مرب ــش برچس ــه کاه ــان آن ب ــگیری و درم پیش
ــمار  ــود ش ــث می ش ــد و باع ــك می کن ــه کم ــن عارض ــه ای ب

ــد. ــان آن کمــك بخواهن ــرای درم بیشــتری ب

ــمانی  ــامت جس ــد از س ــه بای ــد ک ــراد می دانن ــه اف هم
خــود حفاظــت کننــد امــا بیشــتر افــراد نســبت بــه ســامت 
ــد. داشــتن ســامت روان  روان خــود ایــن حساســیت را ندارن
ــد  ــل کن ــایند تبدی ــی خوش ــه احساس ــی را ب ــد زندگ می توان
ــد هــم  ــا بای ــر بگــذارد. م ــا هــم تاثی ــر ســامت جســم م و ب
ــت  ــود مراقب ــامت روان خ ــم از س ــمان و ه ــامت جس از س
ــز  ــتند. به ج ــته هس ــر وابس ــه یكدیگ ــن دو ب ــرا ای ــم زی کنی
ــی  ــت بدن ــد خــواب، خــوراک و فعالی ــواردی همانن ــت م رعای
مناســب کــه به شــدت بــر خلق وخــوی مــا تاثیرگذارنــد، نــكات 
ــه در  ــتند ک ــز هس ــس نی ــتن عزت نف ــه داش ــری ازجمل دیگ
ــم:  ــاره می کنی ــتحكم تر اش ــس مس ــاخت عزت نف ــه س ــر ب زی
نســبت بــه منتقــد درونــی خــود شــك داشــته باشــید. 
داشــتن احســاس خــوب نســبت بــه خــود، بخشــی ضــروری 
ــه های  ــی و اندیش ــت. نگران ــامت روان اس ــتن س ــرای داش ب
ــد همیشــه شــما را عقــب نگــه دارد و نگــذارد  منفــی می توان
ــه  ــن شــكل خــود را تجرب ــه بهتری احســاس خــوب نســبت ب
کنیــد. داشــتن عــدم اعتمــاد بــه خویشــتن می توانــد موجــب 

پریشــانی خاطــر شــود. 

تمرینــی کــه در ادامــه می آیــد می توانــد بــه شــما در 
ــد: ــك کن ــان کم ــد درونی ت ــدای منتق ــردن ص ــوش ک خام

اگــر احســاس نگرانــی داریــد یــا افــكار منفــی دربــاره خــود 

داریــد، ایــن ســواالت را از خــود بپرســید: »آیــا ایــن اندیشــه 
از روی مهربانــی نســبت بــه خــودم، بــه وجــود آمــده اســت؟«، 
»آیــا ایــن فكــر واقعیــت دارد؟«، »آیــا می توانــم ایــن مســاله را 
بــه فــرد دیگــری هــم بگویــم؟« در بیشــتر مــوارد پاســخ دادن 
بــه ایــن ســواالت می توانــد شــك بــه خــود را کاهــش دهــد. 
روش دیگــر ایــن اســت کــه ایــن فكــر را بــه حالــت مهربان تــر 
ــد  ــود می گویی ــا خ ــر ب ــد. اگ ــود بخواهی ــری از خ و واقعی ت
کــه هرگــز هیــچ کاری را درســت انجــام نمی دهــم، از 
خودتــان بپرســید کــه آیــا ایــن ســوال واقعیــت دارد؟ درواقــع 
ــد: »برخــی  ــت کنی ــا خــود صحب ــری ب ــد طــور دیگ می توانی
ــی  ــا گاه ــم، ام ــام می دهی ــی انج ــم را به خوب ــع کارهای مواق
هــم نــه. مشــكلی نیســت اگــر همــه کارهــا را درســت انجــام 
ندهــم. مــن بــه خــودم دربــاره هــر کاری کــه می توانــم انجــام 

ــم.« ــار می کن ــم، افتخ ده

روی نقــاط قــوت خــود متمرکــز شــوید. روی کیفیت هایــی 
متمرکــز شــوید کــه می توانــد بــه شــما در چالش هــای 
ــر  ــود فك ــا خ ــر ب ــال، اگ ــاند. به عنوان مث ــاری برس ــی ی زندگ
می کنیــد: »نمی دانــم دارد چــه اتفاقــی می افتــد و ایــن 
ــا »ممكــن اســت اتفــاق بــدی  ــدارم« ی احســاس را دوســت ن
ــه  ــد ک ــادآوری کنی ــان ی ــه خودت ــوارد ب ــن م ــد«. در ای بیفت
نقــاط قــوت بســیاری داریــد. در عــوض بــه خودتــان بگوییــد: 
»درســت اســت کــه نمی دانــم چــه اتفاقــی در حــال افتــادن 
ــم کــه درگذشــته اتفاقــات پیش بینی نشــده  اســت امــا می دان
ــی خــودم در  ــه توانای ــن ب ــدی را پشــت ســر گذاشــته ام. م ب
سروســامان دادن بــه اتفاقــات غیرقابل پیش بینــی زندگــی 

ــان دارم.« ایم

ــی کــه در شــما وجــود دارد،  ــه نقــاط قوت اذعــان کــردن ب
می توانــد بــه شــما احســاس ارزشــمند بــودن بدهــد، چیــزی 
کــه بــرای داشــتن ســامت روان دارای اهمیــت اســت. 
ــما  ــه ش ــد ب ــما می توان ــوت ش ــاط ق ــمردن نق ــمند ش ارزش
ــا بــودن بدهــد. خــوب اســت کــه  احســاس شایســتگی و توان
افــكار خــود را دربــاره نقــاط قــوت خــود بنویســید یــا حتــی 

ــد. ــاره کنی ــگار دراین ب ــك روزن ــه ی ــه تهی ــروع ب ش

منبع: Wikihow  ترجمه: زیبا مغربی

 ســـازمان جهانـــی بهداشـــت ۷ آوریـــل را هـــر ســـال کـــه ســـالگرد بنیانگـــذاری 
ایـــن ســـازمان اســـت، روز جهانـــی بهداشـــت نامیـــده اســـت. ایـــن روز 
فرصـــت یگانـــه ای فراهـــم مـــی آورد تـــا کنش هـــا بـــر یـــک موضـــوع 
ـــای  ـــه ج ـــردم در هم ـــی م ـــه نگران ـــه مای ـــود ک ـــز ش ـــن متمرک ـــتی معی بهداش
جهـــان اســـت. مضمـــون روز جهانـــی بهداشـــت ســـال ۲۰۱۷ »افســـردگی: 

ـــت.  ـــم« اس ـــرف بزنی ـــم ح ـــا ه ـــد ب بیایی

بزنیــم ــرف  با هـم حــ ــد  بیائیــ  : افسردگی 
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د  رویـدا

بازدیـد یکی از برجسته ترین اساتیـد جراحی قلب از گروه قلب بیمارستان رضــوی

ـــب  ـــی قل ـــب و جراح ـــروه قل ـــب از گ ـــی قل ـــاتید جراح ـــته ترین اس ـــی از برجس ـــی، یک ـــین صادق ـــور حس پروفس
ـــرد . ـــد ک ـــوی بازدی ـــتان رض بیمارس

ـــر  ـــن خب ـــام ای ـــن اع ـــن بیمارســـتان ضم ـــب ای ـــب و جراحـــی قل ـــروه قل ـــس گ رئی
گفـــت: ایـــن بازدیـــد بـــه منظـــور برقـــراری ارتباطـــات بیشـــتر و بهره منـــدی از 

ـــد. ـــام ش ـــته انج ـــتاد برجس ـــن اس ـــه ای ـــش و تجرب دان

دکتـــر محمـــود شبســـتری افـــزود: پروفســـور صادقـــی از بخـــش کاتترســـیم و 
ـــای مشـــترک  ـــد داشـــت و در خصـــوص همكاری ه ـــتان بازدی نورواینترویشـــن بیمارس

ـــرد. ـــل ک ـــراز تمای ـــكی اب ـــی پزش علم

وی در خصـــوص معرفـــی بیشـــتر پروفســـور صادقـــی گفـــت: وی اصالتـــا نیشـــابوری 
ـــتادی  ـــی اس ـــروق و کرس ـــب و ع ـــش قل ـــت بخ ـــال ریاس ـــی س ـــدت س ـــه م ـــت و ب اس
ــای  ــته و نوآوری هـ ــده داشـ ــوئیس برعهـ ــوزان سـ ــگاه لـ ــته را در دانشـ ــن رشـ ایـ
ـــی  ـــب، جراح ـــای قل ـــض دریچه ه ـــی، تعوی ـــروق قلب ـــی ع ـــك جراح ـــی در تكنی فراوان
نارســـایی های مـــادرزادی قلـــب و جراحـــی عـــروق داشـــته اســـت. حضـــور ایـــن 
ــا ایشـــان هـــم بـــرای  ــتاد برجســـته در بیمارســـتان رضـــوی و همـــكاری بـ اسـ

ـــت. ـــی اس ـــت مغتنم ـــا فرص ـــاران م ـــرای بیم ـــن ب ـــان وهمچنی متخصص

ـــه  ـــر ب ـــن كرون ـــروق مزم ـــداد ع ـــردن انس ـــرفته ی بازك ـــوزش پیش كارگاه آم
ـــد ـــزار ش روش CTO برگ

رئیــس بخــش قلــب و جراحــی قلــب بیمارســتان رضــوی از برگــزاری کارگاه ۲ روزه آمــوزش پیشــرفته بازکــردن 
انســداد عــروق کرونــر بــه روش )CTO (Chronic Total occlusion  در بخــش قلــب ایــن بیمارســتان خبــر داد.

ـــا  ـــه ب ـــتری در رابط ـــود شبس ـــر محم دکت
ـــم و  ـــای شش ـــن کارگاه در روزه ـــزاری ای برگ
ـــن کارگاه  ـــت: ای ـــاری گف ـــاه ج ـــم آبان م هفت
2 روزه بـــا هـــدف ارتقـــاء ســـطح علمـــی و 
ـــب  ـــی متخصصـــان اینترویشنیســـت وقل مهارت
و عـــروق بیمارســـتان رضـــوی و در بخـــش 

کت لـــب ایـــن بیمارســـتان برگـــزار شـــد.

ـــن  ـــت: ای ـــوص روش CTO گف وی در خص
پیشـــرفته ترین روشـــهای  از  یكـــی  روش 
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــتنت گذاری اس ـــون و اس بال
ــگاه  ــور گاالســـی )Galassi( از دانشـ پروفسـ
ــن کارگاه  ــا در ایـ ــا )Catania( ایتالیـ کاتانیـ

آموزشـــی ارائـــه شـــد.

دکتـــر شبســـتری افـــزود: بـــا حضـــور همـــكاران اینترویشنیســـت بیمارســـتان رضـــوی ۱2 عمـــل CTO در ایـــن کارگاه 
ـــد. ـــام ش ـــت انج ـــا موفقی ـــی، ب آموزش

وی بـــا اشـــاره بـــه اینكـــه پروفســـور گاالســـی، رئیـــس انجمـــن CTO اروپـــا اســـت؛ گفـــت: پروفســـور گاالســـی یكـــی 
ـــرای  ـــوی را ب ـــتان رض ـــوت بیمارس ـــه دع ـــت ک ـــل CTO اس ـــام عم ـــه انج ـــان در زمین ـــن متخصص ـــته ترین و باتجربه تری برجس
ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــكان م ـــرای پزش ـــت ب ـــی اس ـــت مغتن ـــن فرص ـــت و ای ـــه اس ـــی پذیرفت ـــان ایران ـــه متخصص ـــن روش ب ـــوزش ای آم

ـــوند. ـــد ش ـــته بهره من ـــاتید برجس ـــن اس ـــور ای ـــد از حض بتوانن
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مالقـات وزیـر بهداشـت از 
زاده ا...واعـظ  آیـت 

ــر  ــروز عص ــت ام ــر بهداش وزی
ــانی  ــظ زاده خراس از آیت ا...واع
ــوی  ــتان رض ــل بیمارس در مح
ــان  ــوال ایش ــرد و اح ــادت ک عی
را جویــا شــد.  دکتر قاضــی زاده 
هاشــمی، ضمــن ایــن مالقــات در 
جریــان اقدامــات درمانــی انجــام 
آیــت  ا...  خصــوص  در  شــده 
قــرار  زاده خراســانی  واعــظ 

ــت.  گرف

پزشـك  میمندی  نـژاد،  زهـرا  دکتـر 
معالج ایشـان در خصـوص وضعیت آیت 
ا... واعـظ زاده گفـت: ایشـان یكشـنبه، 
دوم آبان مـاه سـال جاری در بیمارسـتان 
رضـوی مشـهد بسـتری شـده اسـت. در 
اقدامـات درمانـی  ایشـان  پـی بسـتری 
دارویـی انجـام شـد و در حـال حاضـر 
شـرایط ایشـان، شـرایط پایـداری اسـت 
و حـال عمومـی ایشـان مسـاعد اسـت. 
وی در ادامـه افـزود: بـا توجه به مسـاعد 
بـودن حـال عمومـی آیـت ا...واعـظ زاده 

ایشـان فـردا مرخـص خواهنـد شـد. 

ــظ  زاده  ــت آیت ا...واعـ ــی اسـ گفتنـ
محقـــق و متفكـــر اســـامی معاصـــر، 
ــهد،  ــگاه فردوســـی مشـ ــتاد دانشـ اسـ
مؤســـس دانشـــگاه مذاهـــب اســـامی 
ـــی  ـــع جهان ـــر کل مجم ـــتین دبی و نخس

تقریـــب مذاهـــب اســـامی اســـت.

مانور نشـت مواد شـیمیایی با همکاری سـازمان آتش نشانی 
شـهرداری مشهد در بیمارسـتان رضوی برگزار شد.

 کارشـــناس اجرایـــی کمیتـــه بحـــران ایـــن بیمارســـتان در ایـــن 
خصـــوص گفـــت: ایـــن مانـــور بـــا هـــدف ایجـــاد آمادگـــی در انجـــام 
ـــواد  ـــت م ـــی از نش ـــی ناش ـــرات احتمال ـــر خط ـــریع در براب ـــش س واکن

شـــیمیایی طـــرح ریـــزی و اجـــرا شـــد.

ـــا همـــكاری ســـازمان آتش نشـــانی  ـــور ب ـــن مان ـــزود: ای ـــر مرتضـــی بهمـــدی اف دکت
شـــهرداری مشـــهد و کمیتـــه بحـــران بیمارســـتان رضـــوی برگـــزار شـــد.

ـــم  ـــدا تی ـــی، ابت ـــی مصنوع ـــاد آلودگ ـــس از ایج ـــور پ ـــن مان ـــه داد: در ای وی ادام
ــه  ــا توجـ ــپس بـ ــده و سـ ــل شـ ــتان وارد عمـ ــات بیمارسـ ــانی تاسیسـ آتش نشـ
ــهرداری  ــانی شـ ــم آتش نشـ ــده تیـ ــن شـ ــش تعییـ ــای از پیـ ــه هماهنگی هـ بـ
ـــی،  ـــن فرض ـــی، مصدومی ـــرل آلودگ ـــاء و کنت ـــس از اطف ـــد. پ ـــل ش ـــز وارد عم نی
ـــل  ـــتان منتق ـــس بیمارس ـــه اورژان ـــراد ب ـــن اف ـــت ای ـــدند و در نهای ـــی ش آلودگی زدای
ـــت.  ـــورت گرف ـــن ص ـــرای مصدومی ـــات الزم ب ـــن اقدام ـــز تمری ـــا نی ـــدند و در آنج ش
ـــتان  ـــام بیمارس ـــت ب ـــن از پش ـــال مصدمی ـــن انتق ـــور تمری ـــن مان ـــن در ای همچنی

ـــد.  ـــام ش ـــز انج ـــس نی ـــه اورژان ب

ـــر  ـــل دفت ـــواد شـــیمیایی در فضـــای مقاب ـــور نشـــت م ـــت: مان ـــر بهمـــدی گف دکت
ـــوه ای و زرد  ـــد قه ـــام ک ـــا اع ـــوی و ب ـــتان رض ـــاز 2 بیمارس ـــتاری ف ـــت پرس مدیری

ـــد. ـــام ش ـــل انج ـــت کام ـــا موفقی و ب
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ـــا الهـــام از خـــط  ـــان 2 ســـال و ب ـــوان در مـــدت زم ـــن دی  ای
ـــی کتابـــت شـــده اســـت. اســـتاد امیرخان

ـــت:  ـــا گف ـــوان مط ـــن دی ـــوص ای ـــی در خص ـــتاد بهدان اس
ـــته و دارم  ـــظ داش ـــرت حاف ـــه حض ـــه ب ـــی ک ـــر ارادت ـــه خاط ب
ـــی  ـــعر و ادب پارس ـــتاد ش ـــن اس ـــوان ای ـــر دی ـــعار بی نظی و اش

ـــم. ـــت کن ـــظ را کتاب ـــعار حاف ـــوان اش ـــم؛ دی ـــم گرفت تصمی

ــت و  ــه کار کتابـ ــه بـ ــه ای کـ ــه عاقـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــق و عاقـ ــی در کار عشـ ــت: وقتـ ــی دارد گفـ خوشنویسـ
ـــاط    ـــرح و نش ـــه مف ـــت ک ـــخت نیس ـــا س ـــه تنه ـــد، کار ن باش
ـــت  ـــغول کتاب ـــه مش ـــالی ک ـــی دو س ـــن ط ـــت م ـــز هس آور نی
اشـــعار بی نظیـــر حافـــظ بـــودم واقعـــا لـــذت بـــردم و بـــا 

نیـــت خیـــر و بـــا عاقـــه کار کـــردم. 

چرا که به قول خود حافظ  :

» بر ایــن رواق زبــرجــد نوشتــه اند بــه زر
که جـــز نکوئی اهــل کــرم نخواهنـد مانـد «

اســـتاد بهدانـــی از کتابـــت دیـــوان موالنـــا در آینـــده ای 
ـــا  ـــه حتم ـــدی ک ـــای بع ـــت: از کاره ـــر داد و گف ـــك خب نزدی
ـــود. ـــد ب ـــوی خواه ـــوان مول ـــت دی ـــرد کتاب ـــم ک ـــرا خواه اج

ــن  ــه فعال تریـ ــی از جملـ ــتاد بهدانـ ــی اســـت؛ اسـ گفتنـ
هنرمنـــدان کشـــور اســـت کـــه در چنـــد رشـــته نقاشـــی، 
ــت دارد. وی  ــی -خط فعالیـ ــری، نقاشـ ــی، نگارگـ خوشنویسـ
ـــور  ـــای کش ـــرآن مط ـــن ق ـــن و بزرگ تری ـــب کوچك تری کات
ـــرآن  ـــتین ق ـــن نخس ـــت. همچنی ـــا اس ـــه مط ـــج الباغ و نه
بـــه خـــط شكســـته نســـتعلیق توســـط وی کتابـــت شـــده 
ـــان  ـــتاد کاتوزی ـــچیان، اس ـــتاد فرش ـــاگردان اس ـــت. وی از ش اس

ـــت. ـــری اس ـــا می ـــا آق ـــتاد علیرض و اس

برای نخستیــن بار دیـوان حافـظ با طـالی نــاب كتـابت شد

برای نخستین بار دیوان حافظ شیرازی در 53۰ صفحــه 35 در 5۰ ســانتی متری، توسـط استاد
»علیــرضا بهـــدانی« هنرمند مشهور خراسانی و کارمند بیمارستان رضوی کتابت شد.

بازگشـــایی مسجــد بیمارستــان رضــوی

با اتمام بازسازی مسجد بیمارستان رضوی، این مسجد بازگشایی شد.

ـــتان، از  ـــن بیمارس ـــجد ای ـــازی مس ـــرح بازس ـــام ط ـــا اتم ب
ـــر روز  ـــر ه ـــر و عص ـــاز ظه ـــورخ ۱7/7/۹۵ نم ـــر م ـــروز ظه ام
ـــجد  ـــد. مس ـــد ش ـــه خواه ـــجد اقام ـــن مس ـــت در ای ـــه جماع ب

ـــن  ـــا بی ـــك و م ـــاز ی ـــی ف ـــروی الب ـــوی روب ـــتان رض بیمارس
خروجـــی درب شـــماره ۵ و درب مهـــد قـــرار دارد.
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مســـئول واحـــد IPD ایـــن بیمارســـتان ضمـــن اعـــام 
ـــت،  ـــگاه بهداش ـــا در نمایش ـــتان م ـــت: بیمارس ـــر گف ـــن خب ای
درمـــان و تجهیـــزات عمـــان کـــه معـــروف بـــه عمان هلـــث 
ـــوزه  ـــود در ح ـــتاوردهای خ ـــه دس ـــه ارائ ـــرکت و ب ـــت؛ ش اس

ـــت. ـــی پرداخ ـــتی و درمان ـــات بهداش ـــه خدم ارائ

ـــتان  ـــرکت بیمارس ـــدف از ش ـــزود: ه ـــی اف ـــر آزاده طائ دکت
رضـــوی در ایـــن نمایشـــگاه عـــاوه بـــر معرفـــی خدمـــات 
ـــامت  ـــگری س ـــتر گردش ـــعه بیش ـــی، توس ـــتی و درمان بهداش
بـــود. بـــا ایـــن هـــدف و بـــا توجـــه بـــه حضـــور بازدیدکننـــدگان، 
ـــگری  ـــردی گردش ـــورای راهب ـــس ش ـــور رئی ـــا حض ـــاتی ب جلس
ـــران  ـــفارت ای ـــت س ـــی، سرپرس ـــر پناه ـــور دکت ـــامت کش س
توســـعه  انجمـــن  رئیـــس  آقای علی بـــك،  عمـــان  در 
ـــری و  ـــر جهانگی ـــران دکت ـــامت ای ـــگری س ـــات گردش خدم

ـــد. ـــزار ش ـــز برگ ـــدگان نی ـــایر بازدیدکنن س

ــث«  ــگاه »عمان هلـ ــه نمایشـ ــه اینكـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــت  ـــامت اس ـــوزه س ـــگاه ها در ح ـــن نمایش ـــی از بزرگتری یك
کـــه ســـاالنه در عمـــان برگـــزار می شـــود؛ گفـــت: در ایـــن 
ـــل صـــورت  ـــه از قب ـــه نیازســـنجی  ای ک ـــا توجـــه ب نمایشـــگاه ب
گرفتـــه بـــود دســـتگاه های مرتبـــط بـــا چشم پزشـــكی 

را منتقـــل کردیـــم و بـــا بهره گیـــری از حضـــور پزشـــكان 
بیمارســـتان رضـــوی در غرفـــه کـــه مســـلط بـــه انگلیســـی 
و عربـــی بودنـــد؛ روزانـــه تـــا ۱40 بیمـــار و مراجعه کننـــده 
را معاینـــه کردیـــم؛ بســـیاری از ایـــن افـــراد از طریـــق 
شـــبكه های اجتماعـــی بـــه ارســـال مـــدارک پزشـــكی 
ـــه  ـــان مربوط ـــا متخصص ـــتقیم ب ـــورت مس ـــه ص ـــه و ب پرداخت
ــذف  ــه در حـ ــدند کـ ــط شـ ــوی مرتبـ ــتان رضـ در بیمارسـ
واســـطه  ها در بحـــث جـــذب گردشـــگر ســـامت دســـتاورد 

مهمـــی اســـت.

ــور  ــتین حضـ ــن نخسـ ــه ایـ ــه اینكـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
بیمارســـتان رضـــوی در ایـــن نمایشـــگاه بـــود گفـــت: 
ــامت در  ــگری سـ ــه دار گردشـ ــوی طایـ ــتان رضـ بیمارسـ
کشـــور اســـت و بـــدون شـــك شـــرکت در نمایشـــگاه های 
مختلـــف داخلـــی و خارجـــی ضمـــن کمـــك بـــه رشـــد و 
ـــتان  ـــن بیمارس ـــامت در ای ـــگر س ـــرش گردش ـــش پذی افزای
بـــه توســـعه گردشـــگری ســـامت در کشـــور نیـــز کمـــك 

خواهـــد کـــرد.

بیمارستان رضوی در نمایشگاه عمـان  هلث پربازدید كننده تـرین غرفه شــد

ـــود؛  ـــر ب ـــاری دای ـــاه ج ـــر م ـــم مه ـــا یک ـــاه ت ـــهریور م ـــه از 3۰ ش ـــث ک ـــگاه عمان هل ـــوی در نمایش ـــتان رض بیمارس
شـــرکت کـــرد و در ایـــن نمایشـــگاه پربازدید کننده تریـــن غرفـــه شـــد. 

حضور بیمارستان رضــوی در نمایشــگاه هفتــه پــژوهش و فناوری
نمایشـــگاه هفتـــه پژوهـــش و فنـــاوری اســـتان خراســـان 
ـــی  ـــی تحقیقات ـــز علم ـــا و مراک ـــگاه ه ـــور دانش ـــا حض ـــوی ب رض
ـــوی  ـــتان رض ـــتا بیمارس ـــن راس ـــد. در همی ـــزار ش ـــتان برگ اس
ـــن  ـــعید نمایشـــگاه بی ـــاالر ابوس ـــه ای در ت ـــی غرف ـــا برپای ـــز ب نی
المللـــی مشـــهد بـــه ارائـــه دســـتاوردهای پژوهشـــی خـــود 
پرداخـــت. مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان، مجلـــه علمـــی پژوهشـــی 
بیمارســـتان رضـــوی و برگـــزاری کنگره هـــای بیـــن المللـــی 
و ســـمینارها از جملـــه محورهایـــی بـــود کـــه بیمارســـتان 
رضـــوی در حـــوزه پژوهـــش نســـبت بـــه ارائـــه آن در ایـــن 

ـــرد. ـــدام ک ـــگاه اق نمایش
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ـــرپایی  ـــی س ـــات درمان ـــه خدم ارائـــ
ــران  ــتقبال از زائـ ــتگاه های اسـ در ایسـ

ـــوی ـــر رض ـــرم مطه ـــاده ح پی

ــرم  ــاده حـ ــران پیـ ــتقبال از زائـ ــتگاه اسـ ــار ایسـ در چهـ
ـــام  ـــهادت ام ـــه ش ـــی ب ـــام منته ـــا)ع(، در ای ـــام رض ـــر ام مطه
رضـــا)ع( از ســـوی بیمارســـتان رضـــوی خدمـــات درمانـــی 
ـــروی بیمارســـتان  ـــه شـــد. ایســـتگاه نخســـت روب ســـرپایی ارائ
رضـــوی و در ورودی جـــاده قوچـــان، ایســـتگاه دوم در منطقـــه 
ـــوم  ـــتگاه س ـــرخس، ایس ـــاده س ـــری ج ـــروان در 55 کیلومت آب
در منطقـــه ده غیبـــی در 10 کیلومتـــری جـــاده نیشـــابور و 
ایســـتگاه چهـــارم در نمایشـــگاه بســـیج واقـــع در چهـــارراه 
ــات  ــد. خدمـ ــت کردنـ ــه خدمـ ــام ارائـ ــن ایـ ــهدا در ایـ شـ
ارائـــه شـــده در ایـــن ایســـتگاه ها شـــامل ویزیـــت رایـــگان 
بیمـــاران، ارائـــه دارو، انجـــام تســـت فـــوری قنـــد خـــون و 

فشـــار خـــون، ارائـــه کمک هـــای اولیـــه و... بـــود.
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حضور بیمارستان رضــوی در نمایشــگاه جانبی 
پنجاه و پنجمین كنگــره جامعــه جراحان خراسان

تقدیــر دبیــر پنجاه و پنجمیــن كنگره جامعــه جراحان خراسان 
از مدیـــرعامل بیمارستان رضــوی

بیمارســـتان رضـــوی مشـــهد، در نمایشـــگاه جانبـــی 
ــان  ــان خراسـ ــه جراحـ ــره جامعـ ــن کنگـ ــاه و پنجمیـ پنجـ
ـــار  ـــدت چه ـــه م ـــه ب ـــگاه ک ـــن نمایش ـــت. در ای ـــور یاف حض
روز و از تاریـــخ ۱6 الـــي ۱۹آذرمـــاه در محـــل بیمارســـتان 
ــه  ــی بـ ــز درمانـ ــرکت ها و مراکـ ــد؛ شـ ــزار شـ ــم برگـ قائـ
ــت  ــوزه بهداشـ ــود در حـ ــتاوردهای خـ ــن دسـ ــه آخریـ ارائـ
و درمـــان پرداختنـــد. گفتنـــی اســـت؛ پنجـــاه و پنجمیـــن 

ـــوان  ـــا عن ـــه جراحـــان خراســـان ب ـــان دوره ای جامع ـــره می کنگ
ــه ی  ــرای همـ ــی« بـ ــم تهاجمـ ــی کـ ــای جراحـ »تكنیك هـ
شـــاخه های جراحـــی در دو بخـــش جراحـــي عمومـــي 
و جراحـــي تخصصـــي بـــه طـــور همزمـــان بـــا انتخابـــات 
جامعـــه جراحـــان ایـــران شـــاخه خراســـان در بیمارســـتان 

قائـــم برگـــزار شـــد.

ــان  ــه جراحـ ــره جامعـ ــن کنگـ ــاه و پنجمیـ ــر پنجـ دبیـ
ـــم  ـــر قاس ـــوی، دکت ـــتان رض ـــل بیمارس ـــان از مدیرعام خراس
ـــرد.  ـــی ک ـــره قدردان ـــن کنگ ـــه ای ـــم افتتاحی ـــلطانی در مراس س
ـــم  ـــر در مراس ـــوح تقدی ـــداء ل ـــا اه ـــی ب ـــزت اهلل رضای ـــر ع دکت
افتتاحیـــه ایـــن کنگـــره از زحمـــات و تاش هـــای دکتـــر 
ــاران قدردانـــی  ــان بیمـ ــر آمـــوزش و درمـ ــلطانی در امـ سـ
ـــب  ـــه در قال ـــی و ۱۵0مقال ـــل تخصص ـــش از 20پان ـــرد. بی ک

ســـخنراني و 22پوســـتر در ایـــن کنگـــره ارائـــه شـــد کـــه 
ـــرل  ـــی »کنت ـــل تخصص ـــت پن ـــلطانی مدیری ـــم س ـــر قاس دکت
درد بعـــد از جراحـــی« را عهـــده دار بـــود. یـــادآور می شـــود؛ 
کنگـــره جراحـــان ایـــران در مشـــهد یكـــی از مهـــم تریـــن 
ـــا  ـــال ۱387 ت ـــه از س ـــی- پزشـــكی اســـت ک ـــای علم رویداده

ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــب برگ ـــور مرت ـــه ط ـــون ب کن
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مدیرعامل بیمارسـتان رضوی، از تولید رادیوداروی 
18F-FET بـرای نخسـتین بار در خاورمیانـه و در این 
بیمارسـتان خبر داد. دکتر قاسـم سلطانی در این رابطه 
افـزود: رادیـوداروی  18F-FET  در ایـن بیمارسـتان 
تولیـد و برای انجـام تصویربرداری با کمک پت اسـکن 

به سـه بیمار تزریق شـد.

وی افــزود: ایــن رادیــودارو همان  طــور کــه از نامــش 
پیداســت بــر پایــه فلوئــور اســت و در تشــخیص دقیــق عــود 
ــاب روِش  ــه انتخ ــك ب ــن کم ــزی و همچنی ــای مغ توموره

ــری دارد. ــش موث ــی نق ــِت درمان درس

دکتــر ســلطانی در ادامــه توضیــح داد: افتراق بافــت تومورال 
ــی ملتهــب شــده، در  ــر رادیوتراپ ــر اث ــه ب ــت ســالمی ک از باف
درمــان تومورهــای مغــزی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
پزشــك معالــج بایــد بدانــد کــه بافتــی کــه در تصویربرداری هــا 
متمایــز شــده؛ بافتــی مربــوط بــه عــود تومــور مغــزی اســت 
یــا صرفــا یــك بافــت ملتهــب ناشــی از رادیوتراپــی اســت؛ در 

تصویربــرداری بــه روش MRI ایــن افتــراق تــا ۵0 درصــد موارد 
قابــل تشــخیص اســت. از ایــن رو روش دقیق تــری مــورد نیــاز 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــت ه ــی درس ــاذ روش درمان ــا اتخ ــت ت اس
ــكن  ــت اس ــرداری پ ــه داد: در تصویرب ــود. وی ادام ــام ش انج
ــد  ــا رش ــزی ب ــای مغ ــی از توموره ــق FDG در انواع ــا تزری ب
کنــد، بــه دلیــل مصــرف پاییــن قنــد در بافــت تومــورال ایــن 
 FDG کاربــردی نــدارد و کاربــرد )FDG- PET- CT( روش
پت ســی تی در مــوارد بــا رشــد ســریع خواهــد بــود. از ســوی 
دیگــر تمــام انــواع ســرطان های مغــزی بــرای تكثیــر ســلولی، 
ــرای تولیــد غشــاء ســلولی  ــه یكســری آمینواســیدها ب نیــاز ب
دارنــد. آمینــو اســید متیونیــن )Methionine( بــا کربــِن یــازده 
Tyro-( نشــان دار می شــود و آمینواســید تیروزیــن )11C(

sine( بــا فلوئــور )F( نشــان دار می شــود. بــا توجــه بــه اینكــه 
فلوئــور نیمــه عمــر باالتــری دارد؛ خصوصیــات تصویربــرداری 
ــود  ــدم وج ــل ع ــه دلی ــا ب ــت. ضمن ــب تری را دارا اس مناس
جــذب بــاال در بافــت طبیعــی مغــز دقــت تشــخیصی بــا ایــن 

آمینواســیدها بســیار بــاال اســت.

مدیرعامل بیمارستان رضوی در نخستین روز هفته 
وحـدت، از موسسـه خیریـه توانبخشـی فیاض بخـش 
بازدیـد و از نزدیـک بـا کـودکان این مرکـز هم صحبت 
شـد. دکتر قاسـم سـلطانی بـه دنبال ایـن بازدیـد و در 
جلسـه مشـترک با مدیرعامـل و اعضای هیئـت مدیره 
ایـن مرکـز گفـت: مجموعه آسـتان قـدس رضـوی و در 
راس آن تولیـت ایـن آسـتان مقـدس در زمینـه ارائـه 

خدمـت بـه محرومـان و نیازمندان عـزم جـدی دارند.

ــاز  ــور نی ــه فراخ ــی دارد ک ــز آمادگ ــتان رضــوی نی بیمارس
مرکــز فیاض بخــش در خصــوص ارائــه خدمــات درمانــی 
ــژه  ــبری وی ــات هوش ــی، خدم ــال جراح ــام اعم ــگان، انج رای
ــه هموطنــان معلــول و کــم توانمــان وارد  دندانپزشــكی و ... ب

عمــل شــود.

ـــات  ـــرد خدم ـــم ک ـــعی خواهی ـــا س ـــزود: م ـــه اف وی در ادام
درمانی امـــان را فراخـــور نیازهـــای اعـــام شـــده از ســـوی 
ــن  ــن در ایـ ــم. همچنیـ ــو کنیـ ــگ و همسـ ــز هماهنـ مرکـ

ـــخن  ـــراد س ـــز ای ـــش نی ـــز فیاض بخ ـــل مرک ـــه مدیرعام جلس
ـــل  ـــور مدیرعام ـــكر از حض ـــن تش ـــار ضم ـــف کامی ـــرد. یوس ک
ــك و  ــت: کمـ ــراه، گفـ ــات همـ ــوی و هیـ ــتان رضـ بیمارسـ
ـــه اســـامی  ـــدان در جامع ـــان و نیازمن ـــه محروم امدادرســـانی ب
ـــود  ـــر می ش ـــد براب ـــت چن ـــن اهمی ـــت و ای ـــی اس ـــت مهم الوی
در شـــهری کـــه متبـــرک بـــه وجـــود مطهـــر حضـــرت رضـــا)ع( 
ـــد آســـتان قـــدس رضـــوی و بیمارســـتان  اســـت. رویكـــرد جدی
ـــتان  ـــن آس ـــام ای ـــته ن ـــه شایس ـــت ک ـــردی اس ـــوی، رویك رض
ـــه  ـــوقتی دارد ک ـــحالی و خوش ـــای خوش ـــت و ج ـــدس اس مق
ـــم  ـــه کمـــك بخواهی ـــن مجموع ـــا از ای ـــه م ـــل از آنك ـــروز قب ام

شـــما پیشـــقدم شـــده اید. 

ـــاری  ـــا ی ـــازه و ب ـــن فضـــای ت ـــدوارم در ای ـــه داد: امی وی ادام
ـــژه  ـــه وی ـــوی و ب ـــدس رض ـــتان ق ـــه آس ـــاعدت مجموع و مس
ـــری در  ـــزرگ و موث ـــای ب ـــم قدم ه ـــوی بتوانی ـــتان رض بیمارس
ـــوان  ـــم ت ـــول و ک ـــراد معل ـــه اف ـــانی ب ـــت رس ـــتای خدم راس

ــم. ــان برداریـ جامعه امـ

برای نخستین بار در خاورمیانه، رادیوداروی 18F-FET در بیمارستان رضوی تولید شد

بازدید مدیــرعامل بیمارستــــان رضـــوی
از موسســـه خیریـــه توانبـــخشی فیـــاض بخش
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ـــخ  ـــس و تاری ـــتعمار انگلی ـــاره اس ـــران درب ـــینمایی ای ـــر س ـــن اث ـــک مهمتری ـــدون ش ب
ـــرای  ـــی ب ـــم طالب ـــه ابولقاس ـــی ک ـــت. فیلم ـــران« اس ـــه ی ای ـــم خان ـــم »یتی ـــر، فیل معاص
نـــگارش فیلم نامـــه آن ۳ ســـال وقـــت گذاشـــته اســـت و حـــاال بـــه اکـــران رســـیده 
ـــات دوران قاجـــار  ـــی اول و اتفاق ـــان جنـــگ جهان ـــران در جری اســـت. قحطـــی تاریخـــی ای

ـــت. ـــوده اس ـــم ب ـــن فیل ـــاخت ای ـــتمایه س دس

فیلمی از 
ابوالقاسم طالبی

تهیه کننده :محمدرضا تخت کشیان
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روی خط هنر 

 بـا وجـود بی طرفی ایـران در جنگ جهانـی اول، در 
طـول این جنگ ضربـات و خسـارات جبـران ناپذیری 
بـر پیکر ایـران و ملـت آن وارد آمـد. ورود بی محابای 
قـوای بیگانـه و نیروهـای متخاصـم بـه خـاک ایران، 
در فقـدان یـک دولـت قوی و متمرکـز و دارای سـامانه 
اداری کارآمـد، هـرج و مـرج و ناامنـی و پراکندگـی و 
دولـت  تشـدید ضعـف  بـه  و  زد  دامـن  را  بی ثباتـی 
مرکـزی و وخامت حـال و وضع اقتصـادی و اجتماعی 
مـردم ایـران انجامید. در نتیجـه ایران بی طـرف که با 
هیـچ کـس در جنگ نبـود، تقریبا به اندازه یک کشـور 

در حـال جنـگ خسـارت و خرابی تحمـل کرد.

در میـان آن همـه نابسـامانی و بـد بختـی، بـروز 
قحطـی بـزرگ و فراگیـر در ایـران مزیـد بر علت شـد؛ 
قحطـی که عـالوه بـر خشکسـالی چند سـاله، حضور 
نیروهـای بیگانـه خصوصـا انگلیـس در تشـدید آن 
موثـر و بلکـه از علـل اصلـی آن بـود و در نتیجـه آن 
شـمار زیـادی از مردم ایـران، در ابعـادی باورنکردنی 

بـه ورطـه مرگـی هولنـاک افتادند.

قحطی و استعمار دستمایه نگارش فیلم نامه

»آتـــش جنـــگ جهانـــی اول بـــی طرفـــی ایـــران را بـــه 
ـــود  ـــا خ ـــه ب ـــاران معرک ـــش بی ـــد ، آت ـــی شناس ـــمیت نم رس
قحطـــی و امـــراض گوناگـــون بـــه ارمغـــان آوردنـــد و هـــر 
ـــری  ـــدان راهب ـــد را از می ـــه نباش ـــه َرجاب ـــی ک ـــل مقبول َرُج
مـــردم بـــه در می کننـــد و ایـــن زمـــان فقـــر ، گرســـنگی، 
ـــی  ـــی طرف ـــه ب ـــی ک ـــگ جهان ـــش جن ـــت را در آت مریضـــی مل
ـــه رســـمیت شـــناخته  در آن از طـــرف آتـــش بیـــاران معرکـــه ب

نمـــی شـــود، فراگرفتـــه اســـت.« ایـــن چنـــد جملـــه  بـــه 
ـــن  ـــایت ای ـــران در س ـــه ای ـــتان یتیم خان ـــه داس ـــوان خاص عن

ـــت. ـــده اس ـــم درج ش فیل

ــی  ــم طالبـ ــم ابوالقاسـ ــوع فیلـ ــی، موضـ ــی تاریخـ قحطـ
بـــا عنـــوان “یتیـــم خانـــه ی ایـــران” اســـت. فیلمـــی بـــه 
ــم  ــه ابولقاسـ ــیان کـ ــا تخت کشـ ــی محمدرضـ تهیه  کنندگـ
ــت  ــال وقـ ــه آن 3 سـ ــم نامـ ــگارش فیلـ ــرای نـ ــی بـ طالبـ
ـــران  ـــت ای ـــار و وضعی ـــات دوران قاج ـــت و اتفاق ـــته اس گذاش
ـــه  ـــم نام ـــن فیل ـــگارش ای ـــتمایه ن ـــی اول دس ـــگ جهان در جن
بـــوده اســـت. مقطعـــی کـــه در فیلـــم روایـــت مـــی شـــود 
مربـــوط بـــه ســـالهای ۱2۹۵ تـــا ۱2۹7 اســـت کـــه ایـــران 
ـــده  ـــره ش ـــس محاص ـــه روس و انگلی ـــوای بیگان ـــت ق ـــه دس ب
ـــه  ـــه فرانس ـــرده و ب ـــا ک ـــت را ره ـــار مملك ـــاه قاج ـــد ش و احم

رفتـــه اســـت.

فهرست شیندلر ایرانی

گفتـــه مـــی شـــود طالبـــی یكـــی از عاقمنـــدان فیلـــم 
ـــواره در  ـــوده و هم ـــپیلبرگ ب ـــیندلر”)۱۹۹3( اس ـــت ش “فهرس
ـــات  ـــرا اتفاق ـــه چ ـــی اش از اینك ـــای خصوص ـــت ه ـــپ و گف گ
ـــازی  ـــده تصویرس ـــكان دهن ـــن ت ـــران چنی ـــخ ای ـــك تاری تراژی
ـــچ گاه  ـــی هی ـــه طالب ـــت. البت ـــته اس ـــه داش ـــد گای ـــده ان نش
بـــه صـــورت رســـمی چنیـــن حرفهایـــی مطـــرح نكـــرده و 
آن را تاییـــد نكـــرده اســـت. امـــا انتشـــار ایـــن گزاره هـــا در 

نگاهـی به فیــلم فاخـــر                      

»یتیم خانــــه ایران«؛
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ـــی  ـــوژه و موضوع ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــب ش ـــانه ها موج رس
ـــت  ـــوان »فهرس ـــده ای عن ـــده ع ـــش برگزی ـــرای فیلم ـــه او ب ک
شـــیندلر ایرانـــی« را بـــه ایـــن فیلـــم بدهنـــد. چـــرا کـــه طالبـــی 
ـــك  ـــی تراژی ـــه ســـراغ اتفاق ـــران ب ـــخ معاصـــر ای ـــا واکاوی تاری ب
ـــر دوره  ـــی در اواخ ـــی عموم ـــام قحط ـــه ن ـــده ب ـــكان دهن و ت
ـــا  ـــد انگلیس ه ـــه عم ـــه ب ـــی  ای ک ـــت. قحط ـــه اس ـــار رفت قاج
ـــت. ـــی داش ـــان را در پ ـــی ایرانی ـــد و نسل کش ـــم زدن آن را رق

از شاه و دربار خبری نیست!

ـــی  ـــر جالب ـــم نظ ـــرش ه ـــتانی اث ـــه داس ـــاره زمین وی درب
ـــردم  ـــردم اســـت. م ـــم قصـــه م ـــن فیل ـــد: ای ـــی گوی دارد. وی م
کوچـــه و بـــازار. نـــه از شـــاه خبـــری در آن هســـت و نـــه دربـــار. 
ـــان را  ـــان ن ـــه در آن زم ـــتند ک ـــی هس ـــم، مردم ـــان فیل قهرمان

بـــا خـــاک اره می خوردنـــد.

»یتیم خانـــه ایـــران« بـــه کارگردانـــی ابوالقاســـم طالبـــی 
و تهیـــه کنندگـــی محمدرضـــا تخت کشـــیان از بزرگتریـــن 

پروژه هـــای ســـال های اخیـــر ســـینمای ایـــران اســـت کـــه 
مراحـــل فیلم بـــرداری »یتیم خانـــه ایـــران« از ۱4 آبـــان 
ــهریار  ــی در شـ ــه قدیمـ ــن یـــك یتیم خانـ ــاه در لوکیشـ مـ
تهـــران آغـــاز شـــد. ایـــن فیلـــم از تنـــوع لوکشـــین هـــای 
ـــرداری در لوکیشـــن  ـــی برخـــوردار اســـت و پـــس از فیلمب باالی
ـــل و  ـــن، اردبی ـــی، قزوی ـــهرک غزال ـــون ش ـــددی چ ـــای متع ه
ـــد  ـــبب ش ـــین س ـــدد لوکش ـــن تع ـــت. ای ـــه یاف ـــز ادام … نی
ـــد  ـــر از ح ـــم باالت ـــد فیل ـــای تولی ـــه ه ـــود هزین ـــان ش ـــا گم ت
ـــرده  ـــم رد ک ـــاله را ه ـــن مس ـــی ای ـــا طالب ـــت ام ـــول اس معم
ـــرده ام  ـــعی ک ـــت: س ـــرده اس ـــار ک ـــی اظه ـــت و گوی و در گف
کـــه در بودجـــه نهایـــت صرفـــه جویـــی را داشـــته باشـــم 
ـــده  ـــه جامان ـــده و ب ـــاخته ش ـــای س ـــن از دکوره ـــرای همی ب
ــه ای  ــچ هزینـ ــردم و هیـ ــتفاده کـ ــر اسـ ــریال های دیگـ سـ

ـــدادم. ـــور ن ـــت دک باب

همه چیز در ایران

ـــی از  ـــران خبرهای ـــه ای ـــم خان ـــرداری یتی ـــای فیلمب در اثن
ـــید.  ـــوش رس ـــه گ ـــر ب ـــور دیگ ـــرداری در دو کش ـــه فلمب ادام
ـــه ای  ـــچ صحن ـــرده و هی ـــایعات را رد ک ـــن ش ـــی ای ـــا طالب ام

ـــد. ـــرداری نش ـــران فیلمب ـــارج از ای خ

ایـن فیلم سـینمایی به عنوان پـروژه ای عظیم در سـینمای 
ایـران محسـوب می شـود، با وجود ایـن طالبی تعمداً به سـراغ 
بازیگـران حرفـه ای اما نه چنـدان مطرحی رفته اسـت تا هرچه 

نگاهـی به فیــلم فاخـــر                      

»یتیم خانــــه ایران«؛
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بیشـتر از حواشـی بكاهـد و شـاید پیش 
زمینه هـای بـازی آنـان در فیلـم دخیـل 
نباشـد. فـرخ نعمتـی، علـی رام نورایـی، 
بهار محمدپـور، مهدی صبایـی، داریوش 
بازیگـران  از  ایمـان صفـا  و  اسـدی زاده، 
ایـن فیلـم هسـتند و جعفـر دهقـان نیز 
جایگزیـن مرحوم انوشـیروان ارجمند در 

ایـن فیلـم بود.

همچنیـن بـه دلیـل اینكـه ایـن فیلم 
قسـمتی از تاریـخ ایـران کـه روس هـا و 
داشـته اند  نفـوذ  کشـور  بـر  انگلیس هـا 
خارجـی  بازیگـر   ۵ می کنـد  روایـت  را 
بـا نام هـای درایـان طرافـه، بـرت جـان 
کـورن، پـادل لسـلی دونی و جـان اوتول 

ایفـای نقـش کرده انـد.  در آن 

طالبی در خصوص دسـتمزد بازیگران 
خارجـی در گفـت و گویـی گفتـه بـود: 
بازیگـر  چنـد  ایـن  دسـتمزد  مجمـوع 
سوپراسـتا  یـك  دسـتمزد  از  خارجـی 

خودمـان کمتـر اسـت.

نورایــی، قهــرمان فیلم با
 گریــمی متفــاوت

بازیگـر  عنـوان  بـه  نورایـی  علیـرام 
اصلـی ایـن فیلـم در نقـش محمدجـواد 
در  کـه  اسـت  ابوالفضـل  حـاج  فرزنـد 
یتیـم  یـك  در  ایـران  قحطـی  جریـان 

خانـه از بچه هـای بی سرپرسـت مراقبت 
می کنـد. محمدجـواد به وصیـت پدر بعد 
از وی اداره یتیـم خانـه را برعهـده گرفته 
و همیـن حضـورش به عنوان قیـم تعداد 
زیـادی فرزنـد بی سرپرسـت اسـت که او 

را وارد ماجرایـی پیچیـده می کنـد.

نورایـی کـه بـا گریمـی متفـاوت بـه 
ایفـای نقـش مـی پـردازد، در خصوص 
ایـران  خانـه  یتیـم  در  خـود  نقـش 
نمـادی  شـخصیت  ایـن  می گویـد: 
سـال ها  طـی  کـه  اسـت  بزرگانـی  از 
بـه  اسـتكبار  و  اسـتعمار  بـا  مبـارزه 
خاطـر مـردم و میهن شـان جـان خود 
را بـه خطـر انداخته انـد و خـون خـود 
را در ایـن راه داده انـد، بـازی سـخت و 
دشـواری را می طلبـد کـه خوشـبختانه 
یـك  طالبیبـه  آقـای  مشـاوره هایی  بـا 
تفاهـم و همسـویی در رابطـه بـا ایـن 

یافتیـم. دسـت  شـخصیت 

رصـد سایــت های حراجی لندن

یكـی از نـكات ایـن فیلـم بـه دلیـل 
تاریخـی بـودن آن اسـتفاده از لبـاس و 
صحنه هـای تاریخـی اسـت. بـرای ایـن 
طـول  در  گسـترده ای  تحقیقـات  مهـم 
6 مـاه انجـام شـده اسـت و حتـی مـوزه 
لنـدن  حراجـی  سـایت های  و  بریتانیـا 
مورد بررسـی قرار گرفته تا شـاید نشـانی 

از جنـگ جهانی اول، لباس، قاشـق و … 
آنهـا حاصل شـود.

لبـاس هـای مـورد اسـتفاده در ایـن 
فیلـم نیـز می بایسـت بـه لحـاظ تاریخی 
با فیلم همخوانی داشـته باشـد. داسـتان 
ایـن فیلـم در حـدود ۱00 سـال پیـش 
بایـد  لبـاس  طراحـان  و  می دهـد  رخ 
لباس هـای ارتـش انگلسـتان و روسـیه را 
تهیـه می کردنـد. در این فیلـم نزدیك به 
2 هـزار دسـت لباس دوخته شـد و برای 
دکـور نیـز 3 گـروه مختلـف مسـئولیت 

سـاخت را برعهـده داشـتند. 

نـوع   ۱2 فیلـم  ایـن  در  همچنیـن 
سـواری،  کامیـون،  نظامـی،  از  خـودرو 
آمبوالنـس، درشـكه و… و مربـوط بـه 
۱۹۱6 میـادی سـاخته شـده اسـت که 
بـرای سـاخت آنهـا از تمـام مسـتندات و 
عكس های موجود اسـتفاده شـده است. 

فیلـم  ایـن  آخریـن سـكانس  های  در 
نیروهـای  میـان  درگیـری  صحنه هـای 
جنگلـی بـه فرماندهـی میرزاکوچك خان 
بـه  انگلیسـی  نیروهـای  بـا  جنگلـی 
خوبـی بـه تصویر کشـیده شـده اسـت و 
علیـرام نورایـی به عنـوان کاراکتـر اصلی 
یتیم خانـه ایـران و برایـان طرفـه مقابـل 
دوربیـن اصغـر رفیعـی جـم بـه ایفـای 

پرداخته انـد. نقـش 
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پرواز با کتاب

در بنــدر آبـــی 
نت چشــمـــــا

ــق  ــد دمشـ ــی متولـ ــزار قبانـ نـ
ـــت  ـــروت زیس ـــالها در بی ـــت و س اس
ـــا  ـــعرخوانی او دهه ـــات ش . در جلس
هـــزار نفـــر گـــرد می آمدنـــد و 
می گویـــد،  خـــودش  چنانکـــه 
را  آدمهـــا  انـــواع  می توانســـت 
ــون  ــد چـ ــع کنـ ــودش جمـ دور خـ
ــک  ــقانه و دمکراتیـ ــا عاشـ ــا آنهـ بـ
آثـــار  می کرد.موضـــوع  رفتـــار 
ــت  ــق و زن اسـ ــی عشـ ــزار قبانـ نـ
و انتخـــاب ایـــن دو موضـــوع در 
شـــرق،آن هـــم در یـــک کشـــور 

عربـــی، یعنـــی خودکشـــی .

عـــرب  جامعـــه  در  را  زن  رنـــج 
ـــر  ـــه از آن متاث ـــا صادقان ـــده و کام دی
شـــده اســـت. در یـــك کام او شـــعار 
نمی دهـــد و بـــه همیـــن خاطـــر 
ــعارزده او را  ــگان شـ ــه فرهیختـ جامعـ
ـــی  ـــه وقت ـــا ک ـــا آنج ـــد. ت ـــی می کنن نف
بعـــد از جنـــگ شـــش روزه اعـــراب، و 
خفت بـــار  شكســـت  و  اســـرائیل 
ــه  ــخ بـ ــعری تلـ ــزار در شـ ــراب نـ اعـ
ـــر  ـــتهایی ب ـــا یادداش ـــه( ی ـــام )حزیرانی ن
ــرور  ــر غـ ــه ای بـ ــت نامه، مرثیـ شكسـ
ـــماگین،  ـــه ای خش ـــم مرثی ـــرب ، آن ه ع
گروه هایـــی  همـــان  می ســـراید 
کـــه بـــر ادبیـــات تغزلـــی اش خـــرده 
برمی آورنـــد  ســـر  می گرفتنـــد، 
ـــی  ـــعر وطن ـــدارد ش ـــق ن ـــزار ح ـــه ن ک
ـــه شـــیطان  ـــد چـــه او روحـــش را ب بگوی

ــت. ــه اسـ ــزل و زن فروختـ و غـ

و نـــزار پاســـخ می گویـــد: آنهـــا 
ــر  ــر بـ ــه سـ ــی کـ ــد کسـ نمی فهمنـ
و  می گـــذارد  معشـــوقش  ســـینه 
می گریـــد می توانـــد ســـر برخـــاک 
ــد ــذارد و بگریـ ــز بگـ ــرزمینش نیـ سـ

ـــی  ـــی چشـــمانت( منتخب ـــد آب )در بن
ـــزار اســـت وترجمـــه ی احمـــد  ـــار ن از آث
پـــوری ســـادگی و صمیمیـــت شـــعر 
نـــزار را کامـــا بیـــان می کنـــد. در 
ـــران  ـــاب در ای ـــن کت ـــا ای ـــزار ب ـــع ن واق

ـــت. ـــت یاف ـــد و محبوبی ـــناخته ش ش
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گفتــگو 

بــا گســترش روز افــزون مــوارد ابتــا بــه HPV تشــخیص صحیــح و 
درمــان مناســب آن از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــده اســت. نــام کامــل 
ایــن ویــروس Human Papilloma Virus مــی باشــد کــه بــه اختصــار به 
آن ویــروس HPV گفتــه می شــود. ابتــا بــه HPV عامــل اصلــی ســرطان 
ــه  ــر ناحی ــرطان ها دیگ ــیاری از س ــل بس ــا و عام ــم در خانم ه ــه رح دهان
تناســلی و داخــل دهــان، زبــان، حلــق، حنجــره و غیــره هــم در مــرد و هــم 
در زن اســت. بــه همیــن منظــور ســراغ دکتــر ملیحه حســن زاده، اســتادیار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و متخصــص زنــان و زایمــان رفتیــم تــا به 
نقــل از ایشــان از مشــکات ناشــی از ایــن ویــروس و  بایدهــا و نبایدهــای 

آزمایــش آن بیشــتر آگاه شــویم.

  کمی در خصوص  HPV بگویید این چه ویروسی است؟

ـــان در  ـــردان و زن ـــياري ازم ـــه بس ـــت ك ـــايع اس ـــي ش ـــروس خيل ـــك وي HPV ي
ـــوند. ـــي ش ـــا م ـــدان مبت ـــود ب ـــات خ ـــي از دوران حي زمان

تقريبـــاً 100 نـــوع HPV وجـــود دارد، برخـــي از انـــواع HPV فقـــط ناحيـــه 
ـــري  ـــواع ديگ ـــوند. ان ـــل مي ش ـــبب زگي ـــد و س ـــي كن ـــوده م ـــلي را آل ـــتگاه تناس دس
از HPVپـــس از مـــدت طوالنـــي مي تواننـــد منجـــر بـــه ســـرطان دهانـــه رحـــم 
ـــا پاهـــا مـــي شـــوند موجـــب  ـــواع HPV  كـــه باعـــث زگيـــل روي دســـتها ي شـــوند. ان

زگيـــل دســـتگاه تناســـلي يـــا تغييـــرات ســـلول هاي ســـرويكس نمي شـــوند. 

آگاهي از عفونت HPV چه اهمیتي در سالمت بانوان دارد؟

عفونــت HPV  خيلــي رايــج اســت يكــي از مكان هايــي كــه اغلــب بيشــتر آلــوده 
بــه HPV مــي شــود مجــراي تناســلي اســت. راه انتقــال ايــن عفونــت غالبــاً آميــزش 
جنســي اســت. اگــر عفونــت در ناحيــه تناســلي و گــردن رحــم توســط انــواع كــم 
ــي شــود و  ــده م ــل تناســلي خوان ــه معمــوال زگي خطــر  HPV ايجــاد شــود ضايع
تغييراتــي كــه در محــل ضايعــه ايجــاد مــي شــود خــوش خيــم و بي ضــرر اســت. 
برخــي از انــواع پرخطــر HPV دهانــه رحــم را آلــوده كــرده ســبب تغييــرات پيــش 
ــت  ــدت عفون ــول م ــوع HPV و ط ــه ن ــر بســته ب ــن ام ــه اي ــود، ك ــرطاني مي ش س
دارد. اگــر انــواع پــر خطــر HPV عفونــي روي دهانــه رحــم بــراي ســال ها شــناخته و 
درمــان نشــوند برخــي از آنهامــي توانــد باعــث ســرطان دهانــه رحــم شــود. هر ســال 

ــد. ــه رحــم مي ميرن ــاالي 4000 زن از ســرطان دهان ــكا ب درآمري

تست HPV چیست؟

تســت HPV مــي توانــد انواعــي ازHPV  را كــه بــه طــور شــايع در ســرطان دهانــه 

رحــم يافــت مــي شــوند مشــخص 
ــواع  ــن ان ــك از اي ــر ي ــد. وجــود ه نماي
HPV در زنــان بــه مــدت طوالنــي 
در دهانــه رحــم مــي توانــد ســبب 
ــراي  تغييراتــي در ســلول هــا شــود و ب
ــن  ــرطان ممك ــوع س ــري از وق جلوگي

ــد. ــي باش ــه مداخالت ــاز ب ــت ني اس

ـــان  ـــد همزم ـــي توان ـــتHPV  م تس
ـــتفاده  ـــا اس ـــمير ب ـــاپ اس ـــت پ ـــا تس ب
از يـــك بـــرس نـــرم كوچـــك بـــراي 
ـــود  ـــام مي ش ـــلولها انج ـــع آوري س جم
ـــي  ـــت HPV م ـــاي تس ـــه ه ـــا نمون و ي
ــاپ  ــتقل از پـ ــور مسـ ــه طـ ــد بـ توانـ

اســـمير گرفتـــه شـــود.

آيا مي توان عفونت HPV  را درمان كرد؟

فعـــاًل هيـــچ درمانـــي بـــراي خـــود 
ـــه  ـــا ب ـــدارد ، ام ـــروس HPV وجـــود ن وي
ـــوب  ـــب و خ ـــان مناس ـــال درم ـــر ح ه
ـــل  ـــي از آن مث ـــي ناش ـــراي بيماريهاي ب
ـــلولي  ـــرات س ـــا تغيي ـــلي ي ـــل تناس زگي
ـــت. ـــترس اس ـــم در دس ـــه رح در دهان

آيا بايد تست  HPV  را انجام دهيم؟

ـــام  ـــتر، انج ـــال و بيش ـــان 30 س در زن
هـــر دو آزمايـــش HPV و تســـت پـــاپ 
ـــلولهاي  ـــرات س ـــخيص تغيي ـــمير تش اس
دهانـــه رحـــم را خيلـــي راحتتـــر مـــي 
كنـــد اگـــر هـــر دو تســـت منفـــي 
ـــوان  ـــا اطمينـــان مـــي ت )نرمـــال( باشـــد ب
ـــال  ـــمير وHPV را 3 س ـــاپ اس ـــت پ تس
ـــل  ـــاير عوام ـــه س ـــام داد. )البت ـــد انج بع
خطـــر را نيـــز بايـــد در نظـــر داشت(بيشـــتر 
ـــان  ـــراي زن ـــد كـــه ب متخصصيـــن معتقدن

باالتــر از 30 ســـــــاله ها آزمـــــایش  HPV  دهنـــــد



هم
فد

 ه
ره

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

17

باالتـــر از 30 ســـال تســـت HPV در 
ـــاپ اســـمير عـــادي  طـــول يـــك تســـت پ
ـــگام  ـــراي تشـــخيص زودهن ـــن راه ب بهتري
تغييـــرات پيـــش بدخيمـــي در دهانـــه 

ـــد. ـــي باش ـــم م رح

اگر تست  HPV مثبت باشد اين به 
چه معناست؟

ـــدون  ـــاي  HPV ب ـــت ه ـــر عفون اكث
ــراي  ــد بـ ــي رونـ ــن مـ ــان از بيـ درمـ
ــها را  ــي و يروسـ ــيتم ايمنـ ــه سـ اينكـ
تشـــخيص مـــي دهـــد و آن را نابـــود 
ــاق  ــر اتفـ ــن امـ ــازد.اگر ايـ ــي سـ مـ
ـــن  ـــد ممك ـــالها بمان ـــد و HPV س نيفت
اســـت منجـــر بـــه تغييـــرات پيـــش 
ســـرطاني شـــود.اگر چـــه HPV در 
ســـرطان دهانـــه رحـــم يافـــت مـــي 
شـــود اكثـــر مردمـــي كـــه آزمايـــش 
HPV شـــان مثبـــت اســـت در خطـــر 
ســـرطان دهانـــه رحـــم نيســـتند 
ـــدت  ـــه م ـــط ب ـــا فق ـــه آنه ـــراي اينك ب
ــروس مـــي  ــه ويـ ــوده بـ كوتاهـــي آلـ
ماننـــد. بنابرايـــن زنـــان بـــا آزمايـــش 
 HPV ـــه تســـت ـــال ك ـــاپ اســـمير نرم پ
مثبـــت دارنـــد معمـــوال در 6 تـــا 12 
ــا  ــت  HPV از آنهـ ــدداً تسـ ــاه مجـ مـ
ـــار  گرفتـــه مـــي شـــود تســـت مثبـــت ، ب
ـــر  ـــه خط ـــت ك ـــي نيس ـــن معن دوم بدي
ـــزرگ  ـــي ب ـــم خيل ـــه رح ـــرطان دهان س
ـــه  ـــت ك ـــي اس ـــن معن ـــه اي ـــت.اما ب اس
بـــه ارزيابـــي هـــاي بيشـــتري بـــراي 

بيمـــار توصيـــه مـــي شـــود.

آيا فرد تا آخر عمر مبتال به ويروس 
HPV خواهم ماند؟

ـــي  ـــت HPV خيل ـــه. عفون ـــاالً ن احتم
ـــيله  ـــه وس ـــوالً ب ـــا معم ـــت ام ـــايع اس ش
ــال  ــا 2 سـ ــي در 1 تـ ــتم ايمنـ سيسـ

ـــود. ـــي ش ـــي م ـــا خنث ـــع ي دف

يک آزمايش مناسب HPV  بايد چه 
خصوصیاتی داشته باشد؟

را  ويـــروس  تعـــداد  حداكثـــر 
ــن  ــوال در بهتريـ ــد. معمـ ــك بكنـ چـ
آزمايشـــگاهها حداكثـــر ۴0 نـــوع از 
ـــی  ـــك م ـــروس چ ـــوع وي ـــن 100 ن اي

ـــر  ـــار نظ ـــد اظه ـــگاه بتوان ـــد آزمایش ـــدی بای ـــوع بع ـــورد ۶۰ ن ـــی در م ـــوند ول ش
ـــا  ـــوع ی ـــدام ن ـــه ک ـــد ک ـــه صراحـــت بگوی ـــد ب ـــوع اول آزمایشـــگاه بای ـــد. در ۴۰ ن کن
ـــک  ـــک ت ـــوان ت ـــی ت ـــر نم ـــوع دیگ ـــرای ۶۰ ن ـــی ب ـــند. ول ـــی باش ـــت م ـــواع مثب ان
ـــوع  ـــرای ۶۰ ن ـــار ب ـــه بیم ـــد ک ـــد بگوی ـــط می توان ـــگاه فق ـــرد و آزمایش ـــاوت ک قض
ـــد  ـــا چن ـــک ی ـــار ی ـــد، بیم ـــت باش ـــر مثب ـــت. اگ ـــی اس ـــا منف ـــت ی ـــده مثب باقیمان

ــوع را دارد. ــوع از آن ۶۰ نـ نـ

بهترین روش برای انجام آزمایش زگیل تناسلی روش PCR است.

نمونـــه بـــرداری در ایـــن افـــراد اهمیـــت خیلـــی زیـــادی دارد و بســـیاری از 
ــت. ــرداری اسـ ــتباه در نمونه بـ ــی از اشـ ــگاهها، ناشـ ــتباه آزمایشـ ــج اشـ نتایـ

ــتند دارای  ــروس HPV هسـ ــه دارای ویـ ــد افرادیکـ ــدود ۵۰ درصـ ــط حـ فقـ
ـــان  ـــل خونش ـــروس داخ ـــن وی ـــه ای ـــند، افرادیک ـــی باش ـــد م ـــل مانن ـــات زگی ضایع
اســـت و زگیـــل پوســـتی مـــی زننـــد آدمهـــای خوشـــبختی هســـتند، چـــون 
ـــی  ـــر خانم ـــا اگ ـــد. مث ـــی رون ـــان م ـــال درم ـــده و بدنب ـــود ش ـــکل خ ـــه مش متوج
ـــن بیمـــاری در  ـــروس را داشـــته باشـــد و متوجـــه وجـــود ای ـــن وی ـــا ۱۸ ای ـــوع ۱۶ ی ن
ـــال  ـــدود ۱۵ س ـــس از ح ـــم پ ـــه رح ـــرطان دهان ـــه س ـــا ب ـــد، ابت ـــود نباش ـــدن خ ب
ـــکوک  ـــتند و مش ـــدی نیس ـــه جل ـــه دارای ضایع ـــت. در افرادیک ـــی اس ـــا حتم تقریب
بـــه ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری می باشـــند، آزمایشـــگاه از نمونـــه برداری هـــای 

تخصصـــی بـــرای تشـــخیص ایـــن بیمـــاری اســـتفاده می کنـــد.

ـــاری  ـــن بیم ـــن ای ـــوان ناقلی ـــه عن ـــتند ب ـــم هس ـــه عائ ـــد هرگون ـــه فاق افرادیک
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــم زن بای ـــرد و ه ـــم م ـــد. ه ـــی کنن ـــر م ـــه منتش ـــروس را در جامع وی
ـــدم  ـــر ع ـــل ب ـــلی دلی ـــه تناس ـــه در ناحی ـــدان ضایع ـــه فق ـــد ک ـــه کنن ـــه توج نکت
ـــروس  ـــن وی ـــد. ای ـــی باش ـــلی نم ـــل تناس ـــاری زگی ـــه بیم ـــی ب ـــریک جنس ـــا ش ابت
ـــا  ـــلی ب ـــل تناس ـــات زگی ـــیاری از ضایع ـــن بس ـــت و در ضم ـــون هس ـــل خ در داخ
چشـــم معمولـــی قابـــل رویـــت نیســـتند و فقـــط بـــا درشـــت نمائـــی )چشـــم 

ـــوند. ـــی ش ـــت م ـــل روی ـــلح( قاب مس

اگـــر فـــردی در نواحـــی مختلـــف بـــدن دارای ضایعـــه اســـت، مثـــا دارای 
ـــر  ـــد از ه ـــی باشـــد، بای ـــان م ـــد و داخـــل ده ـــرج، اطـــراف مقع ـــه ف ـــه در ناحی ضایع
ـــرد.  ـــاال مـــی ب ـــش را ب ـــه آزمای ـــه اخـــذ کـــرد کـــه هزین ـــه جداگان ـــه نمون ســـه منطق

ـــد  ـــه می کن ـــکا توصی ـــرطان آمری ـــن س ـــکا و انجم ـــی آمری ـــان و مامائ ـــن زن انجم
ـــراه  ـــمیر را هم ـــاپ اس ـــت پ ـــال تس ـــر ۵ س ـــاله ه ـــای ۶۵-۳۰ س ـــام خانم ه ـــه تم ک
ـــه  ـــند ک ـــته باش ـــه داش ـــا توج ـــد. خانم ه ـــام دهن ـــم انج ـــا ه ـــش HPV را ب ـــا آزمای ب
ـــن  ـــه جایگزی ـــچ وج ـــه هی ـــت و ب ـــه اس ـــت جداگان ـــک تس ـــمیر ی ـــاپ اس ـــت پ تس

ـــود. ـــی ش ـــش HPV نم آزمای

و سوال آخر اینکه HPV چطور منتقل می شود؟

ـــی  ـــود. یک ـــی ش ـــاری م ـــن بیم ـــال ای ـــبب انتق ـــوع س ـــر ن ـــی از ه ـــه جنس رابط
ـــیوع  ـــر، ش ـــال های اخی ـــره در س ـــق و حنج ـــرطان حل ـــتر س ـــیوع بیش ـــل ش از عل
ـــت  ـــول الزم نیس ـــوع دخ ـــه از ن ـــروس رابط ـــن وی ـــال ای ـــرای انتق ـــت. ب HPV اس
ـــی  ـــاری م ـــن بیم ـــال ای ـــبب انتق ـــلی س ـــه تناس ـــطحی در ناحی ـــه س ـــه رابط بلک
ـــل  ـــه قب ـــق را دارد ک ـــن ح ـــا زن ای ـــرد ی ـــر م ـــم ه ـــد بگوی ـــان بای ـــود. در پای ش
ـــات  ـــام آزمایش ـــا انج ـــود ب ـــده خ ـــریک زندگـــی آین از ازدواج از ســـالم بـــودن ش
تخصصـــی اطمینـــان حاصـــل کنـــد؛ اگـــر چـــه در ایـــن رابطـــه هیـــچ قانونـــی 
وجـــود نـــدارد امـــا مـــی تـــوان بـــا تشـــخیص بـــه موقـــع درمـــان را آغـــاز و از 

ـــرد. ـــری ک ـــی جلوگی ـــریک جنس ـــه ش ـــال آن ب انتق
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ســـاختن  همیشـــه 
ــت.  ــخت اسـ ــتین ها سـ نخسـ
ــه  ــانی کـ ــتند کسـ ــا هسـ امـ
ــختی ها  ــن سـ ــه ی ایـ ــا همـ بـ
ایـــن  ســـاختن  بـــرای 
اولین هـــا  و  نخســـتین ها 
می شـــوند؛  میـــدان  وارد 
ــختی  ــد و سـ ــالش می کننـ تـ
را بـــه جـــان مـــی خرنـــد تـــا 
ــورد  ــدف مـ ــه هـ ــره بـ باالخـ
یکـــی  برســـند.  نظرشـــان 
از افـــرادی کـــه صبورانـــه 
ایجـــاد  پیگیـــر  مجدانـــه  و 
الزم  امکانـــات  و  شـــرایط 
بـــرای انجـــام عمـــل قلـــب 
بـــرای  مشـــهد  در  بـــاز 
نخســـتین بـــار شـــد؛ دکتـــر 
علی اصغـــر بلوریـــان اســـت. 
ــهد و  ــان، مشـ ــروز خراسـ امـ
زیـــاد  بســـیار  مشـــهدی ها 
ـــون او  ـــتند؛ مدی ـــون او هس مدی

.... او  تالش هـــای  و 

روایت زنــدگی این استاد 
فرهیخته و بزرگوار در ادامه 

خواندنی است...

 استاد داستــان زندگی اتان را از 
ابتدا بگویید از تولد و کودکی...

متولـــد ســـال ۱336 در قوچـــان 
ــم  ــدت تحصیلـ ــام مـ ــتم. در تمـ هسـ
در قوچـــان همـــه ســـاله شـــاگرد اول 
بـــودم. خاطـــرم هســـت آن موقـــع 
ـــود  ـــمتی ب ـــك قس ـــا ی ـــای کارنامه ه پ
بـــا عنـــوان ماحظـــات؛ ایـــن جملـــه 
ـــش  ـــن در بخ ـــه م ـــت کارنام ـــای ثاب پ
ــوز  ــن دانش آمـ ــود" ایـ ــات بـ ماحظـ

رتبـــه اول را کســـب کـــرده اســـت"

خـــوب خاطـــرم هســـت کـــه تابســـتان 
ســـالی کـــه بایـــد بـــرای دبیرســـتان 
ـــدرم  ـــا پ ـــردم؛ ب ـــته می ک ـــاب رش انتخ
راهـــی دبیرســـتان امیرکبیـــر شـــدیم. 
ــته  ــودم وارد رشـ ــه بـ ــم گرفتـ تصمیـ
ــای  ــی کتاب هـ ــوم؛ حتـ ــی شـ ریاضـ
دهـــم را هـــم بـــرای رشـــته ریاضـــی 
گرفتـــم  و از آنجایـــی کـــه از همـــان 

یان بلور صغر  ا علی  د  ـــتا س ا ـــت  ش ا نکود

ـــه تنــــ یک 
یستــــــــاد ا
زوی ر آ ـــق  تحقـــ ی  ا بر

له ـــا ســــ  22
مشهد پزشـــکی  معــــه  جا
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نکوداشت 

بـــودم  کمال گرایـــی  آدم  بچگـــی 
کتاب هایـــم را همیشـــه جلـــد کادو 
ــا  ــب قاعدتـ ــردم و خـ ــما می کـ و مشـ
ــی را  ــته ریاضـ ــای رشـ ــن کتاب هـ ایـ
ـــه همیـــن نحـــو آمـــاده و مهیـــای  هـــم ب
ـــا  ـــودم. ب ـــرده ب ـــه ک ـــه مدرس ـــن ب رفت
ـــه  ـــتان مراجع ـــر دبیرس ـــه دفت ـــدرم ب پ
کردیـــم کـــه پرونـــده ام را بگیریـــم و 
ــته  ــه رشـ ــری کـ ــتان دیگـ در دبیرسـ
ـــام  ـــت ن ـــد ثب ـــس می ش ـــی تدری ریاض
ــتادند و  ــم. مـــن را بیـــرون فرسـ کنیـ
ـــدرم  ـــد پ ـــاعت بع ـــه س ـــه س ـــك ب نزدی

از دفتـــر بیـــرون آمـــد.

ـــرا  ـــد چ ـــه ش ـــیدم چ ـــدرم پرس از پ
ــدرم در  ــید و پـ ــول کشـ ــدر طـ اینقـ
جـــواب گفـــت: الزم نیســـت ریاضـــی 
بخوانـــی همین جـــا بمـــان و طبیعـــی 
را ادامـــه بـــده؛ رئیـــس و معـــاون 
ـــه  ـــد و ب ـــه کردن ـــور توصی ـــه اینط مدرس
ــده ات را  ــم پرونـ ــا هـ ــن راحتی هـ ایـ
ـــن"   ـــوش ک ـــی را فرام ـــد؛ ریاض نمی دهن
آن روز کل مســـیر راه تـــا خانـــه را گریـــه 
ـــور  ـــت اینط ـــا سرنوش ـــا گوی ـــردم ام ک
ـــال  ـــان س ـــاه هم ـــر م ـــتم مه ـــود. بیس ب
ـــك  ـــدرم را در ی ـــه پ ـــود ک ـــی ب تحصیل

صانحـــه تصـــادف از دســـت دادم.

 خدا رحمتشان کند؛ فوت پدرتان 
روی تحصیلتان اثر نگذاشت؟

ــك  ــدرم در یـ ــوت پـ ــم. فـ ممنونـ
تصـــادف اتفـــاق افتـــاد . تصـــادف 
ـــی  ـــخت و دلخراش ـــادف س ـــدرم، تص پ
ـــال  ـــه س ـــه س ـــرم ک ـــرادر بزرگت ـــود. ب ب
بـــا مـــن تفـــاوت ســـنی دارد  و در 
ــت  ــك اسـ ــر چشم پزشـ ــال حاضـ حـ
ـــتان  ـــن وارد دبیرس ـــه م ـــع ک در آن موق
ـــهد  ـــكی در مش ـــجوی پزش ـــدم، دانش ش
شـــده بـــود. گویـــا پـــدرم بـــرای 
دیـــدن اومی رفتـــه و بـــه همیـــن 
منظـــور در وردی شـــهر بـــر ســـرگذر 
اتوبوس هـــاس مســـافربری ایســـتاده 
ـــاده  ـــان پی ـــپ گروه ـــت. جی ـــوده اس ب
ــاف  ــان خـ ــادری قوچـ ــپ ۱8 نـ تیـ
ـــی  ـــد و کامیون جهـــت میـــدان دور می زن
کـــه از مشـــهد بـــه کرمانشـــاه عـــازم 
ـــا  ـــادف ب ـــری از تص ـــرای جلوگی ـــوده ب ب
ـــر  ـــه تغیی ـــیرش را در لحظ ـــب مس جی
ـــر  ـــدر مـــن را زی می دهـــد و متاســـفانه پ

ـــن را در  ـــا م ـــود ام ـــخت ب ـــا س ـــرای م ـــدر ب ـــدان پ ـــا فق ـــرد. قاعدت ـــرخ می گی چ
ـــی  ـــور صادق ـــون پروفس ـــی چ ـــه الگوی ـــوص ک ـــه خص ـــرد. ب ـــر ک ـــل مصمم ت تحصی

را در ذهـــن داشـــتم.

شغل پدرتان چه بود و بعد از ایشان دچار مشــکل مالی نشدید؟

ـــود؛ دو  ـــان ب ـــوال قوچ ـــت اح ـــردازی اداره ثب ـــابداری و کارپ ـــس حس ـــدرم رئی پ
ـــن ۵  ـــادر م ـــر دوم و م ـــد و از همس ـــود 7 فرزن ـــر اول خ ـــت و از همس ـــر داش همس
ـــل  ـــل ح ـــه قاب ـــادی ک ـــكل ح ـــه مش ـــا ن ـــم ام ـــكل نبودی ـــت. بی مش ـــد داش فرزن

ـــد. نباش

 خب رشته طبیــعی را ادامــه دادید و بعد...

ـــردم  ـــب ک ـــم کس ـــع دیپل ـــان در مقط ـــهر قوچ ـــطح ش ـــدل را در س ـــن مع باالتری
ــته  ــم، رشـ ــاب کنـ ــتم انتخـ ــی را می توانسـ ــته های مختلفـ ــور دادم. رشـ و کنكـ
ـــان  ـــیراز و اصفه ـــكی ش ـــز، پزش ـــاورزی تبری ـــران، کش ـــگاه ته ـــی دانش خاک شناس
و پزشـــكی مشـــهد، آن ســـال قاعـــده ایـــن بـــود کـــه بعـــد از پذیـــرش اولیـــه 
ـــد  ـــت بع ـــی و در نهای ـــال کن ـــرش ارس ـــورد پذی ـــای م ـــرای دانشـــگاه ه ـــدارک را ب م
ـــگاه  ـــودم دانش ـــنیده ب ـــت ش ـــرم هس ـــوی. خاط ـــه ش ـــگاه پذیرفت ـــی دانش از بررس
ـــی  ـــم آدم مذهب ـــن ه ـــت. م ـــا نیس ـــب مذهبی ه ـــی مناس ـــان خیل ـــیراز آن زم ش
ـــهد و  ـــح دادم در مش ـــه ترجی ـــه ک ـــتادم. خاص ـــیراز نفرس ـــه ش ـــدارک ب ـــا م  . اص

ـــردازم. ـــكی بپ ـــته پزش ـــل در رش ـــه تحصی ـــرادرم ب ـــار ب کن

 از دوران تحصیلتــان در کــودکی و جوانی خاطره ای ندارید؟

ـــود؛  ـــاب ب ـــوی کت ـــه ت ـــرم همیش ـــس. س ـــود و ب ـــدن ب ـــن درس خوان ـــره م خاط
ـــا  ـــن. ام ـــناختم و همی ـــه میش ـــود ک ـــی ب ـــه راه ـــه و خان ـــتم مدرس ـــیطنتی نداش ش
ـــوم پزشـــكی مشـــهد دارم.  چـــرا یـــك خاطـــره ای از زمـــان پذیـــرش در دانشـــگاه عل
۱۵ شـــهریور ۱3۵4 بـــود؛ آن زمـــان مدیـــر گـــروه فیزیولـــوژی دانشـــگاه دکتـــر 
بســـك آبادی  مـــدارک مـــن را بررســـی می کـــرد؛ ایشـــان در حیـــن بررســـی 
صحبتـــی هـــم بـــا مـــن داشـــتند و گفتنـــد کـــه یـــك ریـــه دارنـــد و دکتـــر 
ـــت.  ـــته اس ـــتازی برداش ـــت بروشكس ـــه عل ـــان را ب ـــه ی دیگرش ـــك ری ـــی ی عظیم
ــدم  ــرادرم را می خوانـ ــگاه بـ ــی دانشـ ــای درسـ ــتان ها کتاب هـ ــه تابسـ ــن کـ مـ

ـــت. ـــكتازی اس ـــش بروش ـــاری نام ـــن بیم ـــتاد ای ـــه اس ـــم ن گفت

ـــه  ـــد ک ـــور ش ـــد و اینط ـــی خوشـــش آم ـــادی خیل ـــر بســـك آب ـــه دکت ـــه ک خاص
مـــن از ســـال دوم دانشـــجویی در بیمارســـتان موســـی بـــن جعفـــر بـــا عنـــوان 

ـــدم. ـــه کار ش ـــغول ب ـــیك مش ـــرن کش انت

وارد دوره تخصــص شدید؛ چرا جراحــی قلب؟

ـــتم  ـــم؛ می خواس ـــم می گرفت ـــص تصمی ـــرای تخص ـــد ب ـــه بای ـــود ک ـــال 60 ب س
جراحـــی مغـــز و اعصـــاب بخوانـــم امـــا بـــرادرم گفـــت" بیمارانـــی کـــه تحـــت 
ـــت  ـــر اس ـــد؛ بهت ـــی دارن ـــه ی باالی ـــد مورتالیت ـــرار می گیرن ـــز ق ـــی مغ ـــل جراح عم
ـــم  ـــن ه ـــری." م ـــم بگی ـــری تصمی ـــد بازت ـــا دی ـــد ب ـــی و بع ـــی بخوان ـــی عموم جراح
همیـــن کار را کـــردم . اول مهـــر مـــاه ســـال 60 وارد دوره تخصـــص جراحـــی 
عمومـــی شـــدم و از آذر 60 حمـــات ســـنگین عـــراق بـــه ایـــران شـــروع شـــد. 
ـــروح  ـــا مج ـــان م ـــی زن ـــش جراح ـــا بخ ـــود ت ـــتناک ب ـــتان ها وحش ـــاع بیمارس اوض
ـــی  ـــت جراحـــی عموم ـــا ســـه رزیدن ـــع دو ی ـــم. آن موق ـــرده بودی جنگـــی بســـتری ک
ـــان  ـــب درمی ـــودم؛ ش ـــن ب ـــان م ـــه یكی اش ـــد ک ـــا)ع( بودن ـــتان امام رض در بیمارس
ـــتم  ـــل داش ـــب عم ـــتم مرت ـــختی داش ـــیار س ـــی بس ـــودم؛ دوره رزیدنت ـــیك ب کش
ـــه  ـــی ب ـــاتید جراح ـــه اس ـــودم ک ـــده ب ـــر ش ـــدری متبح ـــه ق ـــال ب ـــه س ـــد از س بع
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ـــرای 20 ـــتم ب ـــه میتوانس ـــودم ک ـــوم ب ـــال س ـــان س ـــد. پای ـــن را می قاپیدن ـــاح م اصط
ـــه  ـــوم پزشـــكی مراجع ـــت دانشـــگاه عل ـــه ریاســـت وق ـــم ب ـــدام کن ـــوق تخصـــص اق ف
کـــردم و خواســـتم بـــرای فـــوق تخصـــص از نظـــر مشـــورتی و اجرایـــی ایشـــان 
ـــی؛  ـــال بخوان ـــی اطف ـــص جراح ـــوق تخص ـــت ف ـــر اس ـــد بهت ـــرم ؛ گفتن ـــك بگی کم
ـــگاه  ـــوی دانش ـــی از س ـــچ اتفاق ـــد و هی ـــق نش ـــی محق ـــری اجرای ـــر پیگی ـــا دیگ ام
ـــم .  ـــب بخوان ـــی قل ـــم جراح ـــم گرفت ـــودم تصمی ـــه خ ـــد ک ـــن ش ـــورد. ای ـــم نخ رق
ـــتان  ـــم بیمارس ـــن رفت ـــد و م ـــت ش ـــردم و موافق ـــرح ک ـــم و مط ـــگاه رفت ـــه دانش ب
ـــب  ـــی قل ـــش جراح ـــس بخ ـــتند؛ رئی ـــب نداش ـــت قل ـــا رزیدن ـــران. آنج ـــی ته رجائ
ـــات داشـــتم ؛ مشـــغول  ـــا ایشـــان ماق ـــه ب ـــردای روزی ک ـــود و از ف ـــر رئیســـی ب دکت
ـــوان  ـــه عن ـــی از بیرجنـــد هـــم ب ـــر اســـدا... میرزائ ـــاه دکت ـــه کار شـــدم. بعـــد از دو م ب
ـــكاری  ـــن هم ـــد و ای ـــی آمدن ـــهید رجائ ـــتان ش ـــه بیمارس ـــب ب ـــت جراحـــی قل رزیدن
ـــان  ـــه همچن ـــد ک ـــا ش ـــن م ـــق بی ـــك رابطـــه دوســـتی عمی ـــری ی ـــث شـــكل گی باع

ـــه دارد. ـــم ادام ه

ـــگاه  ـــت دانش ـــس وق ـــی رئی ـــداهلل بهرام ـــر عب ـــنهاد دکت ـــه پیش ـــال ب ـــد از دو س بع
علـــوم پزشـــكی مشـــهد، بـــرای اعـــزام بـــه خـــارج از کشـــور اقـــدام کـــردم. از 
بیمارســـتان برایتـــون لنـــدن و از دکتـــر کریســـتوفر لینكلـــن پذیـــرش گرفتـــم. 
دکتـــر مانـــدگار هـــم یـــك پذیـــرش داشـــتند از دکتـــر فلیـــپ در بیمارســـتان 

ـــه  ـــه اضاف ـــر ب ـــا دو نف ـــدن م ـــز لن گای
ـــوم  ـــای عل ـــته ه ـــر از رش ـــر دیگ ـــه نف س
پایـــه بورســـیه گرفتیـــم. در واقـــع 
اولیـــن بورســـیه های وزارت بهداشـــت 
در بعـــد از انقـــاب مـــن و  دکتـــر 
ـــوئیس  ـــه س ـــدا ب ـــم. ابت ـــدگار بودی مان
ـــم  ـــس بگیری ـــزای انگلی ـــا وی ـــم ت رفتی
در  انگلیـــس  زمـــان  آن  در  چـــون 
ـــه  ـــه ک ـــت. خاص ـــفارت نداش ـــران س ای
ـــرد.  ـــد ب ـــان خواه ـــاه زم ـــه م ـــد س گفتن
ـــی  ـــور صادق ـــات پروفس ـــه ماق ـــا ب آنج
رفتـــم ایشـــان از مـــن خواســـتند در ایـــن 
ـــكاری  ـــان هم ـــا ایش ـــاه ب ـــه م ـــدت س م
کنـــم و اینطـــور شـــد کـــه از فـــردای آن 
ـــاه  ـــك م ـــدم ی ـــه کار ش ـــغول ب روز مش
نگذشـــته بـــود کـــه پروفســـور صادقـــی از 
ـــت  ـــم و موافق ـــه بمان ـــتند ک ـــن خواس م
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21 ـــم  ـــن ه ـــد ؛ م ـــوزان را گرفتن دانشـــگاه ل
ـــس  ـــورس را از انگلی ـــردم و ب ـــول ک قب

ـــر دادم. ـــوئیس تغیی ـــوزان س ـــه ل ب

افراد زیــادی،  وقتــی برای 
چنــد سالی به کشــوری 

مهاجــرت می کنند، ماندگار 
می شوند؛ چه مدت در سوئیس 
اقامت داشتیـد و چرا برگشتید؟

هشـــتم تیرمـــاه ســـال ۱368 بـــود 
کـــه برگشـــتم درســـت 24 روز بعـــد 
از فـــوت امـــام بـــود. همكارانـــم در 
ســـوئیس بـــه مـــن مـــی خندیدنـــد؛ 
می گفتنـــد علـــی دیوانـــه شـــدی 
ــی  ــران برمـ ــه ایـ ــرایط بـ ــن شـ در ایـ
ـــوم  ـــردی؟ اوضـــاع خـــوب نیســـت معل گ
ـــد.  ـــی بیفت ـــه اتفاق ـــران چ ـــت در ای نیس

ـــا در  ـــتم ت ـــران برمی گش ـــه ای ـــن ب ـــودم م ـــه ب ـــودم را گرفت ـــم خ ـــن تصمی ـــا م ام
ـــب را  ـــی قل ـــش جراح ـــد بخ ـــن بای ـــم. م ـــق کن ـــه را محق ـــه آرزوی دیرین ـــهد ی مش
ـــودم. ـــكار ب ـــی بده ـــودم در زندگ ـــه خ ـــن را ب ـــردم ؛ ای ـــدازی می ک ـــهد راه ان در مش

و شما برگشتید و بخش جراحــی قلب را در مشهد راه اندازی کردید.

ـــب شـــرکت  ـــوق تخصصـــی جراحـــی قل ـــان ف ـــم در امتح ـــر ناظ ـــن و دکت ـــه، م بل
ـــن  ـــه م ـــی ب ـــور صادق ـــتم پروفس ـــه برمی گش ـــی ک ـــدیم. موقع ـــول ش ـــم و قب کردی
ـــرای  ـــم ب ـــتان قائ ـــار در بیمارس ـــه ب ـــل س ـــه حداق ـــت ک ـــن اس ـــه مطمئ ـــت ک گف
ـــم  ـــن ه ـــت. م ـــده اس ـــداری ش ـــزات خری ـــب، تجهی ـــی قل ـــش جراح ـــدازی بخ راه ان
ـــی  ـــاز در جراح ـــورد نی ـــی م ـــزار مصرف ـــم اب ـــه می توان ـــی ک ـــا جای ـــردم ت ـــعی ک س
ـــود کـــه داخـــل  ـــزرگ ب ـــن ب ـــار ســـفر مـــن 6 کارت ـــا خـــودم ببـــرم. تمـــام ب قلـــب را ب
آن نخ هـــای مخصـــوص جراحـــی قلـــب، پچ هـــای تخصصـــی ، ریـــه مصنوعـــی 
یـــك بـــار مصـــرف، کانول هـــای مختلـــف و ... بـــود. خیلـــی نگـــران بـــودم در 
ـــای  ـــواز آق ـــردم اه ـــده م ـــا نماین ـــا ب ـــا در هواپیم ـــد ام ـــازه ورود ندهن ـــرودگاه اج ف
ـــزار  ـــت اب ـــون دول ـــد از پاوی ـــك کردن ـــان کم ـــدم و ایش ـــنا ش ـــی آش ـــواد کریم ف
ـــردم  ـــران هماهنـــگ ک ـــده دانشـــگاه مشـــهد در ته ـــا نماین ـــور دادم. ب جراحـــی را عب

ـــد. ـــل کردن ـــهد منتق ـــه مش ـــا را ب ـــن ه ـــد و کارت ـــان آمدن ـــای غفوری و آق

در چه سنی به مشهـــد برگشتید؟

ـــه  ـــودم. ب ـــور ب ـــب کش ـــراح قل ـــن ج ـــود و جوانتری ـــالم ب ـــی و دو س ـــدودا س ح
مشـــهد کـــه آمـــدم؛ افتـــادم بـــه جـــان انبارهـــای بیمارســـتان قائـــم. ســـه تـــا 
ـــال  ـــك یخچ ـــدازه ی ـــه ان ـــع ب ـــه آن موق ـــور ک ـــك مانیت ـــر آوردم؛ ی ـــب گی ـــِپ قل پم
ساید بای ســـاید بـــزرگ بـــود و االن بـــا پیشـــرفت تكنولـــوژی بـــه انـــدازه کـــف 
دســـت اســـت. بـــه اصفهـــان و شـــیراز ســـفر کـــردم و بخش هـــای قلبشـــان را 
دیـــدم و شـــرایط را بـــرای جراحـــی قلـــب در بیمارســـتان قائـــم آمـــاده کـــردم. 
ـــرای شـــروع عمـــل جراحـــی  ـــود روز ۱2 آذر را تعییـــن کـــردم ب ـــا ب همـــه چیـــز مهی
ـــه  ـــینی ک ـــم حس ـــام خان ـــه ن ـــود ب ـــاله ب ـــر ۱7 س ـــك دخت ـــار ی ـــاز. بیم ـــب ب قل
نقـــص دیـــواره بیـــن دو دهلیـــز داشـــت. اســـترس زیـــادی داشـــتم؛ دو هفتـــه 
مانـــده بـــود بـــه ۱2 آذر، نصـــف شـــب از خـــواب می پریـــدم بـــا صـــدای وزوزی 
ـــن  ـــم م ـــا ه ـــم ب ـــوز ه ـــن وزوز هن ـــه ای ـــه ک ـــد. خاص ـــم می پیچی ـــه در گوش ک
ـــم  ـــر و ذهن ـــتم و فك ـــب و روز نداش ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــادگار آن روزهای ـــت و ی اس
ـــود. باالخـــره آرزوی 20 ســـاله مشـــهد  ـــاز در مشـــهد ب ـــب ب ـــدازی  جراحـــی قل راه ان
ـــام دادم.  ـــت انج ـــا موفقی ـــاز در مشـــهد را ب ـــب ب ـــن جراحـــی قل ـــد و اولی ـــق ش محق
ـــد  ـــهد آم ـــه مش ـــی ب ـــور صادق ـــه پروفس ـــال 43 ک ـــه از س ـــود ک ـــن ب ـــت ای واقعی
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــكاری نشـــد ت ـــا او هم ـــاز و ب ـــب ب ـــه کار جراحـــی قل ـــروع ب ـــرای ش ب
ـــه  ـــت ک ـــن آرزو را داش ـــهد، ای ـــام دادم مش ـــاز را انج ـــب ب ـــی قل ـــن جراح ـــن اولی م

ـــر. ـــهرهای دیگ ـــه ش ـــد ب ـــاع نده ـــاز ارج ـــب ب ـــی قل ـــرای جراح ـــش را ب بیماران

نخستین جراحی قلب باز مشهــد را انجام دادید؛ همــه چیز خوب پیش 
رفت یا شما هم با مشکالتی روبرو بودید؟

ـــر  ـــای دیگ ـــم جراحی ه ـــاز ه ـــال آن ب ـــه دنب ـــود و ب ـــز ب ـــت آمی ـــی موفقی جراح
ــار در  ــتری بیمـ ــا  بسـ ــی  وبـ ــل عمومـ ــای عمـ ــا در اتاق هـ ــم امـ ــام دادیـ انجـ
ـــاه  ـــد م ـــد از چن ـــود بع ـــب نب ـــا مناس ـــرایط اص ـــه؛ ش ـــد کلی ـــای ICU پیون اتاق ه
ـــش  ـــدون بخ ـــب ب ـــراح قل ـــدیم دو ج ـــت و ش ـــن پیوس ـــه م ـــم ب ـــی ه ـــر میرزائ دکت
ـــی  ـــا معصوم ـــاج رض ـــه ح ـــا اینك ـــت ت ـــه داش ـــرایط  ادام ـــن ش ـــب. ای ـــی قل جراح
ـــم زده  ـــه ه ـــی ب ـــم رفاقت ـــا ه ـــود وب ـــده ب ـــوئیس آم ـــه س ـــب ب ـــل قل ـــرای عم ـــه ب ک
ـــارت  ـــرای زی ـــاه ب ـــر م ـــان ه ـــردم ایش ـــات ک ـــهد ماق ـــر در مش ـــم را باردیگ بودی
بـــه مشـــهد می آمـــد و بـــه مـــن ســـر مـــی زد. در یكـــی از دیدارهایـــم قضیـــه 
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ـــت ۵0  ـــر اس ـــه حاض ـــت ک ـــان گف ـــردم؛ ایش ـــرح ک ـــب را مط ـــی قل ـــش جراح بخ
ـــتان  ـــب را در بیمارس ـــی قل ـــش جراح ـــا بخ ـــد ت ـــرار ده ـــن ق ـــار م ـــون در اختی میلی
ـــورت  ـــا مش ـــد ب ـــا بع ـــردم و ... ام ـــی بگ ـــال زمین ـــتم دنب ـــازم. اول خواس ـــم بس قائ
ـــه  ـــام)ره( ب ـــت ام ـــرای ویزی ـــه ب ـــال ۵8 ک ـــدم س ـــه ش ـــی متوج ـــور صادق ـــا پروفس ب
ـــین  ـــروه مهندس ـــا گ ـــت گوی ـــوده اس ـــده ب ـــوت ش ـــهد دع ـــه مش ـــده ب ـــران آم ای
ـــتان  ـــی بیمارس ـــال غرب ـــه دوم ب ـــب را در طبق ـــی قل ـــش جراح ـــه بخ ـــاور نقش مش
ـــب  ـــر مناس ـــه بهت ـــن نتیج ـــرای گرفت ـــم ب ـــد. گفت ـــرده بودن ـــزی ک ـــم طرح ری قائ
ـــن  ـــم خیری ـــاء کنـــم. جلســـه ای را ترتیـــب دادی ـــروژه را احی ـــن پ ـــن اســـت کـــه ای ای
ـــم  هـــم حضـــور  ـــوم پزشـــكی و رئیـــس بیمارســـتان قائ ـــد؛ رئیـــس دانشـــگاه عل آمدن
ـــی  ـــوند و مابق ـــل ش ـــن متقب ـــا را خیری ـــه ه ـــد هزین ـــد ۵0 درص ـــرار ش ـــتند ؛ ق داش
را دانشـــگاه تامیـــن کنـــد؛ مجـــری طـــرح هـــم مهنـــدس یك پســـر شـــد. ایـــن 
پـــروژه ظـــرف مـــدت دو ســـال و نیـــم بـــه بهره بـــرداری رســـید و فقـــط 22 
ـــه  ـــن از جمل ـــا را خیری ـــه ی هزینه ه ـــه هم ـــت ک ـــه برداش ـــان هزین ـــون توم میلی
ـــر  ـــن ه ـــش م ـــن بخ ـــز ای ـــرای تجهی ـــد. ب ـــت کردن ـــی پرداخ ـــا معصوم ـــاج رض ح
مـــاه بـــه تهـــران می رفتـــم  و از هیـــات امنـــای ارزی تجهیـــزات را میگرفتـــم. 
ـــم  ـــتان قائ ـــی بیمارس ـــش فعل ـــن بخ ـــال 72 در ای ـــدای س ـــه از ابت ـــه اینك خاص
ـــدازی شـــود هفتـــه ای  اعمـــال جراحـــی را پـــی گرفتیـــم. قبـــل از اینكـــه بخـــش راه ان
ـــه  ـــا س ـــش؛ روزی دو ت ـــدازی بخ ـــد از راه ان ـــم و بع ـــل را می پذیرفتی ـــا دو عم ـــك ت ی
ـــی  ـــش جراح ـــاز و بخ ـــب ب ـــی قل ـــدازی جراح ـــت راه ان ـــم. قیم ـــل را می  پذیرفتی عم
ـــتم؛  ـــن کار گذاش ـــای ای ـــرم را پ ـــن عم ـــود م ـــاد ب ـــی زی ـــن خیل ـــرای م ـــهد ب در مش
ـــودم.  ـــده ب ـــاندیز را ندی ـــه و ش ـــالگی طرقب ـــا 40 س ـــن ت ـــه م ـــا ن ـــود ی ـــان بش باورت

ـــواده. ـــه خان ـــو.د و کار و البت کار ب

از خانواده گفتیــد؛ کی ازدواج کردید؟

ـــردم  ـــدم و ازدواج ک ـــنا ش ـــرم آش ـــا همس ـــادرم ب ـــه م ـــه توصی ـــالگی ب در 26 س
ـــال  ـــی س ـــر دارم یك ـــت. دو دخت ـــه دار اس ـــت و خان ـــیمی اس ـــیه ش ـــم لیسانس خانم
ـــت  ـــی اس ـــد روانشناس ـــناس ارش ـــم کارش ـــری ه ـــت و دیگ ـــوق اس ـــته حق ـــر رش آخ
ـــت و  ـــادا اس ـــاکن کان ـــی س ـــد. یك ـــر دو ازدواج کردن ـــت؛ ه ـــه کار اس ـــغول ب و مش
ـــی دارم.  ـــی خوب ـــی خانوادگ ـــكر زندگ ـــدا را ش ـــت دارد. خ ـــس اقام ـــری در انگلی دیگ
ـــه ی  ـــد در کار هم ـــث می ش ـــه باع ـــود ک ـــه ب ـــایش در خان ـــش و آس ـــن آرام ـــا ای اص

ســـختی ها را تحمـــل کنـــم.

با این حال باز هم استــرس کار رویتان اثرگذاشت؟

مـــن خیلـــی از جزئیـــات اولیـــن عمـــل قلـــب بـــاز برایتـــان نگفتـــم. ۱۱ آذر 
ـــوز  ـــا هن ـــم. ام ـــام می دادی ـــل را انج ـــد ۱2 آذر عم ـــا بای ـــود و م ـــال 68 ب ـــاه س م
ـــودم  ـــرده ب ـــاده ک ـــزات را آم ـــام تجهی ـــن تم ـــتیم. م ـــور نداش ـــر و فیبریات هیترکول
ـــتان  ـــقاطی بیمارس ـــار اس ـــورد انب ـــل در م ـــه از قب ـــی ک ـــا اطاع ـــم ب ـــن دو قل ـــا ای ام
ـــن  ـــد ای ـــرار ش ـــود. ق ـــن ش ـــا تامی ـــد از آنج ـــرار ش ـــتم ق ـــران داش ـــی ته ـــهید رجائ ش

ـــود. ـــل ش ـــا تحوی ـــه م ـــی ب ـــتگاه ها امان دس

ـــید.  ـــه ۹0 رس ـــه دقیق ـــز ب ـــه چی ـــه هم ـــد ک ـــی ش ـــد اداری طوالن ـــدر رون آن ق
ـــور  ـــدند. فیبریات ـــتاده ش ـــا فرس ـــك هواپیم ـــا ی ـــتگاه ها ب ـــن دس ـــدام از ای ـــر ک ه
ـــوا  ـــودن ه ـــود ب ـــت غبارآل ـــه عل ـــود ب ـــر ب ـــل هیترکول ـــه حام ـــروازی ک ـــا پ ـــید ام رس
ننشســـت. شـــرایط بـــدی بـــود؛ در نهایـــت تصمیـــم گرفتـــم بـــا لوله کشـــی آب 

ـــم. ـــرد کن ـــار را س ـــدن بیم ـــهری ب ش

ـــرای  ـــه ب ـــود ک ـــم الزم ب ـــون ه ـــای خ ـــری گازه ـــتگاه اندازه گی ـــل دس ـــرای عم ب
ـــل  ـــم منتق ـــه قائ ـــا)ع( ب ـــام رض ـــتان ام ـــس از بیمارس ـــا آمبوالن ـــل  ب ـــار عم ـــر ب ه
ــا  ــه بـ ــم کـ ــه بگویـ ــم؛ خاصـ ــل برمی گرداندیـ ــد از عمـ ــاز بعـ ــم و بـ می کردیـ

چنـــگ و دنـــدان ایـــن بخـــش را راه 
انـــدازی کردیـــم.  

این همه پشتکار واقعا ستودنی 
است؛ این پشتکار از کجا می آمد؟

ــه  ای  ــن مصاحبـ ــا مـ ــال 7۵ بـ سـ
ـــما  ـــت ش ـــز موفقی ـــیدند رم ـــد. پرس ش
چیســـت؛ مـــن گفتـــم پشـــتكار. 
ایـــن پشـــتكار در خـــون مـــن بـــوده 
کمال گرایـــی  آدم  مـــن  هســـت.  و 
ــم  ــم را می کنـ ــام تاشـ ــتم. تمـ هسـ
ـــام  ـــا کارم را انج ـــد اع ـــه ح ـــا ب ـــه ت ک
ـــود  ـــن وج ـــی در م ـــن از کودک ـــم ای ده
ـــتم  ـــور هس ـــم اینط ـــوز ه ـــت و هن داش
ـــوز  ـــم هن ـــه در عمل های ـــوری ک ـــه ط ب
هـــم خـــودم از ابتـــدا تـــا انتهـــای کار 
ـــب  ـــت قل ـــم و از باف ـــی ده ـــام م را انج
ـــم.  ـــه می کن ـــودم بخی ـــت را خ ـــا پوس ت
در حالـــی کـــه ایـــن روزهـــا ایـــن کار 
ــت.هرم  ــوم نیسـ ــی مرسـ ــر خیلـ دیگـ
ــد  ــو می گویـ ــانی مازلـ ــای انسـ نیازهـ
ــن  ــه تامیـ ــه کـ ــای اولیـ ــه نیازهـ کـ
شـــود فـــرد بـــه ســـراغ نیازهـــای 
ـــورد  ـــا در م ـــت ام ـــد رف ـــر خواه عالی ت
ـــا خســـتگی  ـــن ب ـــود. م ـــور نب ـــن اینط م
مفـــرط در حالـــی کـــه وقـــت بـــرای 
خـــوردن یـــك لقمـــه غـــذا نداشـــتم 
ــم از  ــاز هـ ــم و بـ ــل رفتـ ــای عمـ پـ
ــودم  ــای عمـــل را خـ ــا انتهـ ــدا تـ ابتـ
انجـــام دادم. پروفســـور صادقـــی ایـــن 
ـــر داده و  ـــی تغیی ـــعدی را کم ـــت س بی

می گویـــد:

تو نیکی می کن و در دجله انداز
مخواه از کس تو را اجری دهد باز

ــن  ــه مـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ حقیقـ
ای ام  حرفـــه  زندگـــی  سراســـر  در 
ـــم  ـــه مردم ـــه ب ـــودم ک ـــن ب ـــال ای دنب
بـــه نحـــوی شایســـته خدمـــت کنـــم 
و ایـــن تنهـــا چیـــزی بـــود کـــه مـــرا 
ــت در  ــه خدمـ ــرد؛ ارائـ ــی می کـ راضـ
عالی تریـــن ســـطح و جلـــب رضایـــت 

لـــی. حق تعا

این کمال گرایی باعــث 
دردســرتان نبوده است؟

شـــاید نتـــوان گفـــت دردســـر امـــا 
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ـــوب  ـــتر خ ـــدی بیش ـــی از ح کمال گرای
ـــن  ـــد. م ـــت می کن ـــرد را اذی ـــت. ف نیس
ـــه  ـــردم. ب ـــرار ک ـــهد ف ـــال 8۱ از مش س
ـــی  ـــه م ـــن مراجع ـــه م ـــار ب ـــدری بیم ق
ـــم  ـــل کن ـــود عم ـــا ب ـــر بن ـــه اگ ـــرد ک ک
بایـــد شـــبانه روزی کار می کـــردم 
ــرای  ــار بـ ــف انتظـ ــم صـ ــوز هـ و هنـ
ــتم. مدتـــی مرخصـــی  پذیـــرش داشـ
ـــتعفایم  ـــم و از اس ـــوق گرفت ـــدون حق ب
ـــه دانشـــگاه دادم. امـــا رئیـــس وقـــت  را ب
ـــا  ـــا هماهنگـــی ب دانشـــگاه نپذیرفـــت و ب
ـــگاه  ـــه دانش ـــن را ب ـــران م ـــگاه ته دانش
ـــرد.  ـــل ک ـــران منتق ـــتی ته ـــهید بهش ش
و ریاســـت بخـــش جراحـــی قلـــب 
بیمارســـتان ســـعادت آباد  را عهـــده دار 
شـــدم. ســـال 8۹ بازنشســـت شـــدم و از 
ـــتم. ـــهد برگش ـــه مش ـــت ۹۵ ب اردیبهش

و مشــهد می مانید؟

حقیقتـــش ایـــن اســـت کـــه از 
بیمارســـتان روی فریبـــورگ ســـوئیس 
پیشـــنهادی دارم بـــرای راه انـــدازی 
ـــال  ـــب در ح ـــی قل ـــش جراح ـــك بخ ی
تپـــش. رونـــد ســـازمانی اش در حـــال 
انجـــام اســـت کـــه کمـــی از حوصلـــه 
مـــن خـــارج بـــود بـــرای همیـــن بـــه 
ـــم  ـــا خواه ـــا اینج ـــدم و فع ـــهد آم مش

مانـــد تـــا خـــدا چـــه بخواهـــد.

امروز که به مسیر زندگی اتان نگاه 
می کنیــد؛ راضی هستید؟

همیشـــه  کـــردم  ســـعی  مـــن 
ــه  ــت بـ ــودم را در خدمـ ــن خـ بهتریـ
ـــت  ـــن باب ـــم و از ای ـــه کن ـــم عرض مردم

ــتم. ــی هسـ ــه راضـ ــه کـ البتـ

در پایان؛ توصیــه ای به جــوان ها 
داریــــد؟

ــا ایـــن  ــا میآییـــم تـ ــه دنیـ ــا بـ مـ
ـــان  ـــود و همنوعانم ـــرای خ ـــان را ب جه
زیباتـــر کنیـــم و در ایـــن راه بایـــد 
ســـختی ها  از  و  داشـــت  پشـــتكار 
نهراســـید. ایـــن توصیـــه مـــن اســـت 

بـــه همـــه.

ممنونم که وقت خودتان را در اختیار 
خوانندگان »مروارید« گذاشتید.
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گردهمایی

تسـکینی  همایش»طـب  دبیـر 
بـه  مبتـال  بیمـاران  در  درد  و 
سـرطان«  بـا اشـاره بـه اهمیـت 
بهبـود  در  تسـکینی  طـب 
کیفیـت زندگـی افـراد مبتـال بـه 
بیماری هـای صعب العـالج گفـت: 
جایـگاه طـب تسـکینی در ایـران 
مناسـب نیسـت و ما در موضوع 
کشـورهای  از  تسـکینی  طـب 
ایـن  هسـتیم؛  عقـب  پیشـرفته 
موضوعـی اسـت که بـا توجه به 
نیـاز بیمـاران باید بیشـتر مورد 

توجـه قـرار گیـرد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آمــار ســاالنه 
۹0 هــزار مــوردی تشــخیص ســرطان 
ــل  ــل تحم ــای غیرقاب ــور و درده در کش
ــت:  ــاران گف ــن بیم ــان ای ــد درم در رون
متاســفانه جایــگاه طــب تســكینی در 
درمــان بیماری هــای صعب العــاج بــه 
ویــژه ســرطان هنــوز جایگاهــی ناشــناخته 
و مبهــم اســت. مــا در ســطح کشــور 
ــن  ــه ای ــه ب ــم ک ــدودی را داری ــز مع مراک
ــی  ــات درمان ــرده و خدم ــه ک ــب توج ط
پزشــكی خــود را در ایــن زمینــه تعریــف 

کرده انــد.

دبیرکارگـروه طـب تسـكینی دانشـگاه 
علـوم پزشـكی مشـهد، بـا اشـاره بـه جای 
و  مردم نهـاد  سـازمان های  ورود  خالـی 
خیریه هـا در زمینـه ارائـه خدمـات طـب 
زندگـی  کیفیـت  افـت  گفـت:  تسـكینی 
بیماران سـرطانی، پیامدهـای گوناگونی در 
پـی دارد. در بسـیاری از کشـورها خدمـات 
طـب تسـكینی بـا حمایـت سـازمان های 
مـردم نهـاد و خیریه ها انجام می گیـرد. اما 
در ایـران ایـن حمایت هـا هنـوز در مراحل 

اسـت. ابتدایی 

دکتــر مهــرداد مكــرم در خصــوص ایــن 
همایــش گفــت: ایــن گردهمایــی کــه بــرای 
نخســتین بــار در بیمارســتان رضــوی برگزار 
شــد بــه موضوعاتــی چــون مخدرهــا و ســوء 
مصــرف مــواد و روش هــای پیشــرفته کنترل 
درد، طــب تســكینی در ایــران، مباحــث پایه 
ــای  ــرل درد، مدل ه ــكینی و کنت ــب تس ط
ارائــه خدمــات طــب تســكینی و ... پرداخت.

ــل  مكــرم در خصــوص برگــزاری دو پان
ــل  تخصصــی در ایــن همایــش گفــت: پان
»درد نروپاتیــك و داروهــای کمكــی در 
ــل  ــرطان» و پان ــی از س ــان درد ناش درم
ــا  ــرطان« ب ــی از س ــتخوانی ناش »درد اس
ــم  ــر قاس ــون دکت ــاتیدی چ ــور اس حض

طهماســبی،  مامــك  دکتــر  ســلطانی، 
ــا  ــه ب ــد ک ــزار ش ــی و ... برگ ــر تابع دکت

ــد. ــرو گردی ــان روب ــتقبال مخاطب اس

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  اســتادیار 
مشــهد در پایــان گفــت: امیــدوارم بــا 
ــه  ــه ارائ ــاز موجــود در زمین ــه نی توجــه ب
خدمــات طــب تســكینی و بــا توجــه 
ــه آشــنایی و  ــه پزشــكی ب ــاز جامع ــه نی ب
ــب  ــی ط ــث علم ــتر از مباح ــی بیش آگاه
تســكینی، ایــن قبیــل برنامه هــای علمــی 
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
ــدرکاران  مســاعدت مســئوالن و دســت ان
ــی  ــای آت ــش در ماه ه ــن همای ــط ای مرتب

ــود. ــزار ش ــر برگ ــات دیگ ــا ریزموضوع ب

نیست مناســـب  یران  ا در  تســـکینی  جایگاه طب 

و  عـروق  و  قلـب  متخصـص 
بیماری هـای  تخصـص  فـوق 
مـادرزادی قلـب گفـت: تشـخیص 
در  قلبـی  عارضـه  موقـع  بـه 
اورژانـس و ارجـاع به متخصص 
قلـب و یـا جـراح قلـب در کاهـش 
مـرگ و میـر بیمـاران قلبـی نقش 

دارد.  بسـزایی 

دکتــر ســپیده افضل نیــا در حاشــیه 
کنفرانــس علمــی »نقــش اکوکاردیوگرافی 
ــا  ــزود: عمدت ــی«، اف ــای قلب در اورژانس ه
وقتــی بیماری هــای حــاد قلبــی بــروز 
ــس  ــه اورژان ــود را ب ــاران خ ــد بیم می کن
درســت  تشــخیص  لــذا  می رســانند؛ 
بیمــاری در اورژانــس و ارجــاع ســریع ایــن 

بیمــاران بــه متخصصــان قلــب و عــروق از 
ــوردار اســت. ــادی برخ ــت زی اهمی

وی بــا اشــاره بــه اینكــه افزایــش ســطح 
ــم  ــی در شناســایی عائ ــای عموم آگاهی ه
ــروز  ــالم و ب ــراد س ــی در اف ــكته های قلب س
مشــكات حــاد قلبــی در بیمــاران مزمــن 
قلبــی موثــر اســت؛ گفــت: در وهلــه ی 
نخســت بیمــار و اطرافیــان او هســتند که با 
ارائــه اطاعــات درســت بــه پزشــك اورژانس 
مــی تواننــد بــه بیمــار خــود کمــك کننــد.

 درد جدیــد در قفســه ســینه، افــت 
ناگهانــی فشــار خــون و ... عائمــی اســت 
ــته  ــه داش ــه آن توج ــد ب ــراد بای ــه اف ک
ــزود: از لحظــه  ــا اف ــر افضل نی باشــند. دکت

نس،  ا ژ ر و ا ر  د قلبی  ـــه  عارض موقع  به  ـــخیص  تش
د ر ا د ه  ا همــــــر به  ا  ر قلبـــــی  ن  ا ر بیما میـــر  و  مرگ  چشمگیــــــر  کاهـــش 
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بــروز عارضــه حــاد قلبــی ۹0 دقیقــه زمان 
ــات  ــام مداخ ــه انج ــبت ب ــا نس ــم ت داری

پزشــكی ضــروری اقــدام کنیــم. 

ــت؛  ــی اس ــان طائ ــه زم ــن ۹0 دقیق ای
تشــخیص بــه موقــع اورژانــس، ارجــاع ســریع 
بــه پزشــك متخصــص قلــب و بهره منــدی از 
یــك کلت لــب مجهــز و فعــال در ایــن زمــان 
ــاره  ــا اش ــت اســت. وی ب ــز اهمی بســیار حائ
ــس در  ــب اورژان ــن ط ــش متخصصی ــه نق ب

بیمارســتان ها گفــت: خوشــبختانه امــروز در 
اکثــر بیمارســتان های مشــهد در اورژانس هــا 
از متخصصــان مربوطــه اســتفاده می شــود که 
ایــن در تشــخیص و ارجــاع درســت بیمــاران 

بــه ســایر متخصصــان بســیار مهــم اســت.

ــی  ــای قلب ــوص اورژانس ه ــا در خص ام
بــه دلیــل اهمیــت زمــان، تشــخیص 
ــذا  ــت؛ ل ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــریع بس س
ارائــه آموزش هــای دقیــق و کامــل بــه 

ــخیص  ــس در تش ــب اورژان ــان ط متخصص
داشــتن  و  قلبــی  حــاد  بیماری هــای 
متخصــص قلــب مقیــم در اورژانــس بســیار 
ــت  ــن مثب ــان ضم ــت. وی در پای ــم اس مه
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــردن برگ ــی ک ارزیاب
علمــی در بازآمــوزی متخصصان و پزشــكان 
گفــت: ارتقــاء ســطح علمــی و تجربــی 
ــه  پزشــكان متخصــص در نهایــت منجــر ب
ارائــه خدمات مناســب پزشــكی بــه بیماران 

ــد. ــد ش خواه

اسـتاد دانشـگاه علوم پزشکی 
مشـهد گفـت: بـا توجه به شـیوع 
قلبـی،  بیماری هـای  روزافـزون 
ایـن  میـر  و  مـرگ  بـاالی  آمـار 
کـم  بـه  توجـه  بـا  و  بیمـاران 
بـاالی  دقـت  و  بـودن  هزینـه 
روش  ایـن  اکوکاردیوگرافـی، 
روش هـای  بهتریـن  زمـره ی  در 
اورژانس هـای  در  تشـخیصی 

اسـت.  قلبـی  بیمـاران 

حاشـیه  در  فضلی نـژاد،  افسـون  دکتـر 
کنفرانس علمی »نقـش اکوکاردیوگرافی در 
اورژانس های قلبـی«، افزود: اکوکاردیوگرافی 
اگـر بـه موقـع و درسـت انجـام شـود؛ بـه 
تشـخیص کمك بسـیاری خواهد کـرد و در 
نهایـت به درمـان مناسـب تر بیمـار خواهد 
انجامیـد. مدیـر برنامـه آمـوزش فلوشـیپ 
پزشـكی  علـوم  دانشـگاه  اکوکاردیوگرافـی 
مشـهد، با اشـاره بـه اینكـه اکوکاردیوگرافی 
در تشـخیص بیماری هـای مـادرزادی قلـب 
۹۵ درصد موفق اسـت؛ گفـت: این روش در 

خصـوص تشـخیص بیماری هـای دریچه ای 
و تـب روماتیسـمی تـا 8۵ درصد پاسـخ گو 
اسـت امـا در خصـوص بیماری هـای عـروق 
قلـب ارزش تشـخیصی ۵0 درصـدی دارد.

اکـو  بـا  داد:  ادامـه  فضلی نـژاد  دکتـر 
کاردیوگرافـی سـكته های قلبـی کـه بـاالی 
زده  صدمـه  قلـب  عضلـه  بـه  درصـد   ۱۵
باشـند؛ مشـخص خواهنـد شـد و از این رو 

ایـن روش بـه عنـوان یـك روش مناسـب 
خطرنـاک  سـكته های  تشـخیص  بـرای 
مناسـب اسـت. ایـن متخصـص بـا تاکید بر 
اینكـه تمـام مراکـز اورژانس بایـد مجهز به 
دسـتگاه اکوکاردیوگرافـی باشـند گفـت: با 
توجـه به آمـار بـاالی اورژانس هـای قلبی و 
مـرگ و میر ناشـی از ایـن بیماری ها، در هر 
اورژانـس بهتر این اسـت کـه یك متخصص 
قلب مقیم حضور داشـته باشـد و در صورت 
عدم دسترسـی بـه متخصص مقیـم از یك 

متخصـص آنكال اسـتفاده شـود.

اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  ادامـه  در  وی 
پیشـگیری از بروز بیماری  هـای قلبی گفت: 
متاسـفانه جامعه ما در خصوص پیشـگیری 
از بـروز بیماری هـا به خصـوص بیماری های 
قلبـی و عروقـی خیلـی عقـب مانده اسـت. 
مـا باید آموزش های پیشـگیرانه را از مقاطع 
کودک هـا،  مهـد  در  و  پاییـن  سـنین  و 
دبسـتان ها و در سـطح رادیـو و تلویزیـون و 
رسـانه های مكتوب و مجازی توسـعه دهیم 
تـا از صـرف هزینه هـای هنگفـت درمانـی 

بكاهیم.

در  بهاروحـدت   هومـن  دکتـر 
آموزشـی  کارگاه  خصـوص 
ایـن  گفـت:  نورواندووسـکوالر 
دانـش  ارتقـاء  هـدف  بـا  کارگاه 
متخصصـان  تجربـی  و  علمـی 

بـا  اعصـاب  و  مغـز  جراحـان  و 
درمـان  پیشـرفته  تکنیک هـای 
بیمـاران دچـار ضایعـات عروقي 
مغـزي و افـرادی که دچار سـکته 
شـد.  برگـزار  انـد؛  شـده  مغـزی 

ـــکوالر  نورواندووس ـــی  آموزش ـــی کارگاه  اجرای و  ـــی  ـــر علم دبی
ــت  اسـ ــدی  ــن، روش جدیـ اینترونشـ ــورو  نـ ــت: روش  گفـ
و  و ضایعـــات عـــروق مغـــزی  بیماری هـــا  در درمـــان  کـــه 

اســـت. نخاعـــی بســـیار کاربـــردی 

اســـت بیماران قلبی  اورژانس های  در  اکوکاردیوگرافی بهترین روش تشـــخیصی 
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ـــاب و  ـــز و اعص ـــي مغ ـــص جراح متخص
فالوشـــیپ نورواندوواســـكوالر در خصـــوص 
ـــن روش  ـــزود: ؛ ای ـــی اف ـــن روش درمان ای
مغـــزی،  آنوریســـم های  درمـــان  در 
AVM مغـــزی، ســـكته های مغـــزی و ... 
ــك  ــد کمـ ــودو می توانـ ــتفاده می شـ اسـ
ــار  ــود بیمـ ــه بهبـ ــی بـ ــایان توجهـ شـ

ـــد. بكن

ـــتگاه های  ـــود دس ـــه کمب ـــاره ب وی بااش
الزم بـــرای انجـــام نورواینترونشـــن در 
ــا  ــفانه مـ ــت: متاسـ ــور گفـ ــطح کشـ سـ
ـــور  ـــی در کش ـــز درمان ـــه مرک ـــا در س تنه
دســـتگاه مخصـــوص اینترونشـــن مغـــز 
ـــر از دســـتگاه های  ـــوارد دیگ ـــم و در م داری
ـــل  ـــرای انجـــام عم ـــی ب ـــي قلب انژیوگراف

اینترونشـــن مغـــزی اســـتفاده می شـــود 
کـــه جـــا دارد وزارت بهداشـــت در ایـــن 

رابطـــه وارد عمـــل شـــود.

وی بـــه کمبـــود نیـــروی متخصـــص 
نورواینترویشنیســـت در کشـــور نیـــز 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: بســـیاری از 
ـــان  ـــل اصفه ـــور مث ـــزرگ کش ـــهرهای ب ش
، کرمـــان، بندرعبـــاس، کرمانشـــاه و ... از 
ـــت  ـــان نورواینترویشنیس ـــود متخصص وج
محرومنـــد. وی در ادامـــه بـــه ذکـــر 
توصیه هـــای پزشـــكی بـــرای عمـــوم 
مـــردم جهـــت درمـــان ســـریع ســـكته 
ـــه  ـــزود ک ـــرد و اف ـــاره ک ـــزي اش ـــاي مغ ه
ــكته  ــاران سـ ــع بیمـ ــه موقـ ــه بـ مراجعـ
ــروع  ــا شـ ــوص بـ ــزي بخصـ ــاي مغـ هـ

ـــه  ـــریع و ب ـــان س ـــد درم ـــي توان ـــم م عائ
ـــه  ـــد. ک ـــر کن ـــاران میس ـــن بیم ـــع ای موق
وی افـــزود: آمـــوزش همگانـــي و اطـــاع 
ــاني صحیـــح مـــي توانـــد در ایـــن  رسـ

مـــورد بســـیار مؤثـــر باشـــد. 

وی در پایـــان ضمـــن اشـــاره بـــه 
ـــكان  ـــان و پزش ـــوب متخصص ـــتقبال خ اس
ـــدوارم  ـــن کارگاه آموزشـــی گفـــت: امی از ای
ـــی  ـــم کارگاه های ـــك بتوانی ـــده نزدی در آین
ـــدون  مشـــابه را برگـــزار کنیـــم چـــرا کـــه ب
ـــا  ـــن برنامه ه ـــزاری ای ـــه برگ ـــك نتیج ش
در نهایـــت بـــه ارائـــه خدمـــات درمانـــی 
ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــاران منج ـــه بیم ـــر ب بهت

در  قربانــی  عســکر  دکتــر 
آموزشــی  کارگاه  حاشــیه 
گفــت:  نورواندووســکوالر 
قلبــی  ســکته های  چــه  اگــر 
کشــنده ترین بیماری هــا اســت 
ولــی ســکته مغــزی شــایع ترین 
علــل ازکارافتادگــی افــراد اســت؛ 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــی ای ک ازکارافتادگ
ــه  ــراوان ب ــای ف ــل هزینه ه تحمی
جامعــه، خانــواده فــرد را نیــز به 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــدت درگی ش

ایـــن نورواینترویشنیســـت بـــه ذکـــر 

مثالـــی پرداخـــت و گفـــت: وقتـــی در یـــك 
ـــه اتفـــاق  جنـــگ یـــك ســـرباز می میـــرد، ی
ــات  ــود؛ حمـ ــوب می شـ ــوار محسـ ناگـ
ـــان  ـــا ج ـــتند عمدت ـــن هس ـــی این چنی قلب
ــكته های  ــا سـ ــد؛ امـ ــراد را می گیرنـ افـ
ـــتند  ـــی هس ـــل حمات ـــت مث ـــزی درس مغ
ـــك  ـــد؛ ی ـــدوم می کنن ـــرباز را مص ـــه س ک
ـــرباز  ـــار س ـــگ چه ـــدوم در جن ـــرباز مص س
دیگـــر را نیـــز از کار می انـــدازد. افـــرادی 
ـــد  ـــرادی بای ـــد، اف ـــت کنن ـــد او را حمای بای
بـــه درمـــان او بپردازنـــد و ... ســـكته مغـــزی 
ـــر  ـــرد منج ـــای ف ـــج اندام ه ـــه فل ـــا ب عمدت
می شـــود  باعـــث  ایـــن  و  می شـــود 
عـــاوه بـــر خـــود فـــرد و اطرافیـــان او 
جامعـــه بـــرای ســـال های متمـــادی 
ـــدد  ـــای متع ـــرف هزینه ه ـــه ص ـــور ب مجب
درمانـــی و ... شـــود. وی بـــا اشـــاره بـــه 
اینكـــه مشـــكات ناشـــی از ســـكته های 
مغـــزی در کشـــور مـــا فرامـــوش شـــده 
ـــرد  ـــم ف ـــدرت تكل ـــی ق ـــت: وقت اســـت؛ گف
ـــی رود؛  ـــن م ـــزی از بی ـــكته مغ ـــی س در پ
صدایـــی وجـــود نخواهـــد داشـــت کـــه 
از درد و مشـــكات بگویـــد؛ در حالـــی 
کـــه در بیماری هـــای دیگـــر فـــرد از 
بیمـــاری و دردش شـــكایت مـــی کنـــد 
و ایـــن باعـــث حســـاس شـــدن جامعـــه 
ـــش  ـــع نیازهای ـــه رف ـــار و کمـــك ب ـــه بیم ب

خواهـــد شـــد.

دکتـــر قربانـــی مهم تریـــن عامـــل 
در نجـــات افـــرادی کـــه دچـــار ســـكته 
مغـــزی شـــده اند را زمـــان دانســـت و 
ـــار  ـــه داد بیم ـــریعتر ب ـــه س ـــر چ ـــت: ه گف
برســـیم ؛ صدمـــات ناشـــی از ســـكته کمتـــر 
ـــكته  ـــی س ـــه در پ ـــرا ک ـــود؛ چ ـــد ب خواه
ـــون  ـــه 2 میلی ـــك دقیق مغـــزی و در هـــر ی
ـــد. وی  ـــی رون ـــن م ـــزی از بی ـــلول مغ س
ـــرد: عائمـــی چـــون  ـــه ک ـــردم توصی ـــه م ب
ـــك طـــرف صـــورت،  ـــز در ی احســـاس گزگ
کـــج شـــدن صـــورت، احســـاس عـــدم 
ــال  ــا و اختـ ــر روی اندام هـ ــرل بـ کنتـ
ـــه  ـــه و ب ـــدی گرفت ـــیار ج ـــم را بس در تكل
محـــض بـــروز ایـــن عائـــم بـــه مراکـــز 
ـــع  ـــن مواق ـــود. در ای ـــه ش ـــی مراجع درمان
زمـــان بســـیار مهـــم اســـت. جماتـــی 
ـــان  ـــد حالت ـــتراحت کنی ـــه اس ـــل اینك مث
ــد، از  ــف کرده ایـ ــود، ضعـ ــر می شـ بهتـ
ـــاده و  ـــاق افت ـــاالت اتف ـــن ح ـــتگی ای خس
ـــكته  ـــر س ـــی اگ ـــد حت ـــوش کنی ... را فرام
ـــن  ـــما ای ـــد و ش ـــداده باش ـــزی روی ن مغ
عائـــم را داشـــته باشـــید بهتـــر اســـت 
ـــه در  ـــد ک ـــتراحت کنی ـــتان اس در بیمارس
ـــات  ـــروز مشـــكل ســـریعتر اقدام صـــورت ب

ـــود.  ـــاز ش ـــان آغ درمانیات

گفت:  تهران  پزشـــکی  علوم  نشـــگاه  دا استاد 
می زند. ا  ر اول  زمان حرف  مغزی  ـــکته های  س درمان  در 
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وی بـــه کـــد 724 کـــه مربـــوط بـــه 
ســـكته های مغـــزی اســـت و در تمامـــی 
بیمارســـتان های دولتـــی بـــه عنـــوان 
کـــد ســـكته مغـــزی اســـتفاده می شـــود 
ــل از  ــر قبـ ــت: اگـ ــرد و گفـ ــاره کـ اشـ
ـــات  ـــم اقدام ـــاعت و نی ـــار س ـــت چه گذش
درمانـــی شـــروع شـــده و داروی مخصـــوص 
ـــز  ـــه خـــون در مغ ـــه لخت ســـكته rtPA ک
را از بیـــن می بـــرد بـــه بیمـــار تزریـــق 
ـــل  ـــا کام ـــودی تقریب ـــانس بهب ـــود؛ ش ش
از هـــر ســـه نفـــر یـــك نفـــر خواهـــد 
بـــود. ایـــن نورولوژیســـت بـــه اقدامـــات 
پیشـــرفته  در کشـــورهای  اورژانســـی 
ــین  ــه  مدیسـ ــت و تلـ ــق اینترنـ از طریـ
ــیاری از  ــت: در بسـ ــرد و گفـ ــاره کـ اشـ
ـــتگاه  ـــورها دس ـــن کش ـــای ای آمبوالنس ه
ــر  ــود دارد؛ تصویـ ــكن وجـ ــی تی اسـ سـ

ـــت  ـــق اینترن ـــریعا از طری ـــده س ـــه ش گرفت
بـــه پزشـــك متخصـــص مغـــز و اعصـــاب یـــا 
ـــود  ـــاع می ش ـــاب ارج ـــز و اعص ـــراح مغ ج
و دســـتور تزریـــق دارو همانجـــا صـــادر 
در  و  آمبوالنـــس  در  بیمـــار  و  شـــده 
 rtPA ـــن داروی ـــان ممك ـــن زم کوتاهتری
را دریافـــت می کنـــد کـــه بـــدون شـــك 
در کاهـــش عـــوارض ســـكته و بهبـــودی 
ـــت.  وی  ـــذار اس ـــاده اثرگ ـــوق الع ـــار ف بیم
ـــكته  ـــان س ـــی درم ـــزود: گاه ـــه اف در ادام
ــز  ــای مغـ ــایر بیماری هـ ــا سـ ــزی یـ مغـ
و اعصـــاب بـــا دارو و یـــا جراحـــی بـــاز 
ــوارد از  ــن مـ ــت در ایـ ــر نیسـ امكانپذیـ
روش اینترویشـــن اســـتفاده می شـــود. 
بـــا ایـــن روش از ســـرخرگ پـــا وارد 
ـــون  ـــه خ ـــده و لخت ـــزی ش ـــای مغ رگ ه
بیـــرون کشـــیده می شـــود و گاهـــی 

ـــی  ـــه دالیل ـــا ب ـــروق بن ـــی از ع ـــز برخ نی
ــه در  ــن روش کـ ــود ایـ ــدود می شـ مسـ
ـــده  ـــوم ش ـــا مرس ـــر در دنی ـــال اخی ۱۵ س
ـــذار  ـــیار اثرگ ـــادی بس ـــوارد زی ـــت در م اس
اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه کمبـــود 
ـــت:  ـــور گف ـــت ها در کش نورواینترویشنیس
بـــر اســـاس اســـتانداردهای جهانـــی 
ـــك  ـــر ی ـــون نف ـــك میلی ـــر ی ـــه ازای ه ب
نورواینترویشنیســـت الزم اســـت ایـــن 
ـــران 80  ـــا در ای ـــه م ـــت ک ـــی اس در حال
میلیونی کمتـــر از ۱0 نورواینترویشنیســـت 
داریـــم. حتـــی در برخـــی از شـــهرهای 
بـــزرگ مـــا از دسترســـی بـــه ایـــن 
متخصصـــان بی بهره ایـــم، کـــه جـــا دارد، 
مســـئولین بیشـــتر بـــه ایـــن موضـــوع 

توجـــه کننـــد.

نارســایی کلیــه در نــوزادان را 
بایــد جــدی گرفــت

ــکا  اســتاد دانشــگاه راش آمری
گفــت: نارســایی های کلیــه در 
ــت  ــدی گرف ــد ج ــوزادان را بای ن
علــت  شــایع ترین  کــه  چــرا 
در  کلیــوی  نارســایی های 
کــودکان بیماری هــای مــادرزادی 

ــت. ــه اس کلی

دکتـــر فرحنـــاک اســـدی در حاشـــیه 
»تازه هـــای  روزه  یـــك  ســـمینار 
ـــزود:  ـــودکان« اف ـــوژی ک ـــوژی و اورول نفرول
ـــه  ـــایی کلی ـــاالی نارس ـــیوع ب ـــت ش ـــه عل ب
ــادرزادی در  ــای مـ ــه علـــت بیماری هـ بـ
ـــك در  ـــات ژنتی ـــام آزمایش ـــودکان انج ک
ــژه ای  ــت ویـ ــارداری از اهمیـ ــل از بـ قبـ

برخـــوردار اســـت.

بیماری هـــای  در  افـــزود:  وی 
مـــادرزادی کلیـــه گاهـــی کلیه هـــا بـــه 
طـــور صحیـــح تشـــكیل نمی شـــوند؛ 
یـــا یـــك کلیـــه بـــه تنهایـــی تشـــكیل 
ـــه  ـــك کلی ـــان ت ـــوال هم ـــود و معم می ش
نیـــز بـــه طـــور صحیـــح کار نمی کنـــد. 

از جملـــه ســـایر بیماری هـــای کلیـــه در 
ـــه  ـــداد راه کلی ـــه انس ـــوان ب ـــودکان می ت ک
ـــت و ...  ـــر از کیس ـــای پ ـــب، کلیه ه و حال
اشـــاره کـــرد. پروفســـور اســـدی افـــزود: 
بـــرای جلوگیـــری از ابتـــای کـــودکان 
بـــه بیماری هـــای مـــادرزادی کلیـــه، 
ــونوگرافی های  ــق سـ ــگیری از طریـ پیشـ
دقیـــق و متـــداوم در دوران بـــارداری 

ضـــروری اســـت.

از  پیگشـــیری  بـــرای  گفـــت:  وی 
از  بعـــد  در  کلیـــوی  نارســـایی های 
ــه ضمـــن  ــم کـ ــه می کنیـ ــد توصیـ تولـ
تناســـلی  دســـتگاه  کلـــی،  معاینـــه 
کـــودکان نیـــز معاینـــه شـــود تـــا اگـــر 
ــكل  ــر شـ ــادرزادی از نظـ ــكات مـ مشـ
ـــود دارد  ـــلی وج ـــتگاه تناس ـــری دس ظاه
تشـــخیص داده شـــود تـــا در آینـــده 
منجـــر بـــه آســـیب بـــه کلیـــه نشـــود. 
ــا اشـــاره بـــه اهمیـــت  وی در ادامـــه بـ
پیشـــگیری از بـــروز بیمـــاری کلیـــه در 
ـــودک  ـــه ک ـــی کلی ـــت: وقت ـــودکان گف ک
نارســـا شـــود؛ بهتریـــن درمـــان، پیونـــد 
خواهـــد بـــود و بـــرای نیـــل بـــه ایـــن 
ـــتی  ـــه درس ـــی زود و ب ـــد خیل ـــدف بای ه

ــا از کار  ــا کلیه هـ ــود تـ ــزی شـ برنامه ریـ
ــه  ــه بـ ــدی در ادامـ ــر اسـ ــد. دکتـ نیفتـ
ـــش ادرار  ـــت آزمای ـــیر درس ـــت تفس اهمی
ـــیر  ـــت: تفس ـــت و گف ـــودکان پرداخ در ک
ـــار  ـــان بیم ـــش ادرار گاه ج ـــت آزمای درس
ـــری همچـــون  ـــرات دیگ ـــرگ و خط را از م
ـــد  ـــی ده ـــات م ـــه نج ـــادن کلی از کار افت
ـــفانه  ـــه متأس ـــت ک ـــی اس ـــن در حال و ای
برخـــی از همـــكاران بـــه آزمایـــش ادرار 
دیـــد و بینشـــی تحلیلـــی ندارنـــد و 
ــش را در  ــن آزمایـ ــم در ایـ ــوارد مهـ مـ

نظـــر نمی گیرنـــد.

اســـت  مهم تر   ازهمه چیز  زمان  مغزی  ســـکته  درمان  در 
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ــه 28 ــاره ب ــا اش ــلطانی ب ــم س ــر قاس دکت
ــی در  ــان بیهوش ــاش متخصص ــه ت اینك
ــای  ــه داروه ــته در زمین ــال گذش 20 س
بیهوشــی و وســایل پایــش قلــب و عــروق 
ــزان  ــمگیر می ــش چش ــث کاه ــه باع و ری
ــر ناشــی از بیهوشــی  ــوارض و مرگ ومی ع
ــا  ــمینار ب ــن س ــت: ای ــت؛ گف ــده اس ش
ــبری  ــتفاده از روش هوش ــر اس ــز ب تمرک
استنشــاقی بــا جریــان فلــوی پاییــن و بــه 
ــا از روش  منظــور آشــنایی متخصصــان م
هــای نویــن هوشــبری کــه در دنیــا مــورد 

ــت. ــده اس ــزار ش ــت ؛ برگ ــتفاده اس اس

مدیرعامــل بیمارســتان رضــوی گازهای 
ــت  ــط زیس ــی محی ــی را در آلودگ بیهوش
موثــر دانســت و گفــت: در روش هوشــبری 
بــا جریــان فلــوی پاییــن، میــزان گازهــای 
بیهوشــی مــورد اســتفاده کاهــش می یابــد 

ــم  ــه ه ــود ک ــی ش ــث م ــر باع ــن ام و ای
آلودگــی کمتــری بــه محیــط زیســت وارد 
شــود و هــم عــوارض بیهوشــی در بیمــار 
بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یابــد؛ 
ضمــن اینكــه ایــن روش از نظــر هزینــه ای 
نیــز مقــرون بــه صرفــه تــر اســت. گفتنــی 
اســت درایــن ســمینار یــك روزه کــه بــه 
منظــور بررســی چالش هــای اســتفاده 
گازهــاي  بــا  بیهوشــی  نویــن  روش  از 
بیهوشــي جدید)ســوفلوران و دســفلوران(
و بــا تكنیــك بیهوشــي بــا جریــان هوایــي 
ــزار  کــم )Low Flow Anesthesia( برگ
شــد؛ اســاتیدی چــون دکتــر مدحــت 
چلبــی، دکتــر کامــران متقــی، دکتــر 
قبــل  داشــتند.  حضــور  و....  ســلطانی 
از انجــام بیهوشــی برگــزاری جلســات 

ــت ــروری اس ــاوره ض مش

اســتاد دانشــگاه الكســاندر مصــر گفــت: 
قبــل از انجــام بیهوشــی برگــزاری جلســات 

مشــاوره بــا بیمــار ضــروری اســت.

ـــیه  ـــی در حاش ـــت چلب ـــور مدح پروفس
ســـمینار عملـــی »بررســـی معایـــب و 
محاســـن بیهوشـــی بـــا روش جریـــان 
هوایـــی کـــم« بیـــان کـــرد: هوشـــبری تنهـــا 
ـــی  ـــن دوز داروی تزریق ـــق دارو و تعیی تزری
و یـــا استنشـــاقی نیســـت. امـــروزه در 
ـــك  ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــن معقول ـــه ای ـــا ب دنی
ــه ای  ــود. مجموعـ ــگاه می شـ ــه نـ مجموعـ
ـــی و  ـــل از بیهوش ـــی قب ـــامل اقدامات ـــه ش ک

بعـــد از آن را شـــامل می شـــود.

وی در ادامـــه افـــزود: گـــروه بزرگـــی 
در  دنیـــا  هوشـــبری  متخصصیـــن  از 
 )ERAS( »ـــراس ـــام »ای ـــه ن ـــی ب انجمن
گـــرد هـــم آمدنـــد. ایـــن انجمـــن روش 

رد دا بســـیاری  اهمیت  عارضه  کم  و  موفق  انجام جراحـــی  در  بیهوشـــی 

ـــت  ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــم« ب ـــی ک ـــان هوای ـــا روش جری ـــی ب ـــن بیهوش ـــب و محاس ـــی معای ـــی »بررس ـــر علم دبی
ـــت   ـــه تح ـــالم ک ـــرد س ـــک ف ـــرگ در ی ـــر م ـــروزه خط ـــت: ام ـــه گف ـــق و کم عارض ـــی موف ـــام جراح ـــی در انج بیهوش
ـــال  ـــی احتم ـــت، ول ـــه اس ـــزار کاهش یافت ـــا ۲5۰ ه ـــک در ۱5۰ ت ـــر از ی ـــه کمت ـــه ب ـــرار گرفت ـــی ق ـــی عموم بیهوش
ـــا  ـــی ب ـــای عضالن ـــدا و درده ـــی ص ـــودرد، گرفتگ ـــردرد، گل ـــردرد، کم ـــتفراغ، س ـــوع، اس ـــل ته ـــی مث ـــروز عوارض ب
ـــه از  ـــد ک ـــتگی دارن ـــی بس ـــل متفاوت ـــه عوام ـــی ب ـــای بیهوش ـــود دارد. خطره ـــی ای وج ـــوع داروی بیهوش ـــر ن ه
ـــی،  ـــل جراح ـــوع عم ـــزان دوز دارو، ن ـــده، می ـــتفاده ش ـــای اس ـــی، داروه ـــه روش بیهوش ـــوان ب ـــا می ت ـــه آنه جمل
ـــرد.  ـــاره ک ـــرار دارد، اش ـــی ق ـــص بیهوش ـــک متخص ـــار پزش ـــش در اختی ـــرای پای ـــه ب ـــی ک ـــت و ابزارهای ـــش، دق دان
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دبیر علمی سـمینار »تازه های 
اورولـوژی  و  نفرولـوژی 
کـودکان« گفـت: یکی از مشـکالت 
شـایع ادراری در بیشتر بیماران 
اسـت.  کلیـوی  سـنگ های 
متاسـفانه سـنگ های کلیـوی در 
را  بیشـتری  مشـکالت  کـودکان 

می کنـد.  ایجـاد 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــع ب ـــه قان ـــر فاطم دکت
اینكـــه اغلـــب ســـنگ هـــای کلیـــوی، 
ـــا  ـــدید و ی ـــا درد ش ـــكات ادراری ب مش
ــه  ــه کلیـ ــیب بـ ــداد ادراری و آسـ انسـ
ــنگ  ــت: سـ ــوند؛ گفـ ــث می شـ را باعـ

ـــس  ـــی پ ـــه حت ـــاری اســـت ک ـــه بیم کلی
ـــود  ـــن ع ـــد و ای ـــود می کن ـــان ع از درم
در کـــودکان بیشـــتر بـــروز می کنـــد.

ـــروز  ـــگیری از ب ـــوص پیش وی در خص
ـــت:  ـــودکان گف ـــه در ک ـــای کلی بیماری ه
شـــروع پیشـــگیری از بیماری هـــای 
کلیـــوی کـــودکان معمـــوال از بـــدو 
ازدواج صـــورت می گیـــرد کـــه شـــامل 
ـــی اســـت و در  ـــوی ارث ـــای کلی بیماری ه
ـــا  ـــت و ی ـــی اس ـــه فامیل ـــی ک ازدواج های
ازدواج هایـــی کـــه زوجیـــن ژن بعضـــی از 
ـــابقه  ـــتند و س ـــل هس ـــا را ناق بیماری ه
ــه  ــه بـ ــد توصیـ ــواده دارنـ ای در خانـ
ـــه  ـــم. وی ادام ـــك می کنی ـــاوره ژنتی مش
ــگیری  ــرای پیشـ ــد از ازدواج بـ داد: بعـ
ـــن  ـــی از بهتری ـــی یك ـــنین حاملگ در س
ســـه  ســـونوگرافی های  چكاب هـــا، 
ــوم  ــه دوم و سـ ــه ماهـ ــه اول، سـ ماهـ
ــا در  ــه مخصوصـ ــت کـ ــی اسـ حاملگـ
ـــكات  ـــی مش ـــوم حاملگ ـــه س ـــه ماه س
ـــتم ادراری  ـــك سیس ـــا آناتومی ـــی و ی ارث
ــت  ــل رویـ ــوارد قابـ ــیاری از مـ در بسـ
ـــدادهای  ـــال انس ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب اس
ـــه  ـــا کلی ـــتم ادراری و ی ـــیر سیس در مس
کـــه  پلی کیســـتیك  ارثـــی  هـــای 
قابـــل تشـــخیص اســـت. دکتـــر قانـــع 
ـــن  ـــی از ای ـــه برخ ـــزود: البت ـــعرباف اف ش

ــا تشـــخیص  ــای ژنتیـــك بـ بیماری هـ
قبـــل از تولـــد نیـــز قابـــل تشـــخیص 
ــاوره  ــواده ای مشـ ــر خانـ ــت و اگـ اسـ
ـــی  ـــی م ـــم راهنمای ـــرد ه ـــك بگی ژنتی
شـــود و هـــم تســـت هایی در قبـــل 
ــت. وی در  ــام اسـ ــل انجـ ــد قابـ از تولـ
ادامـــه بـــه موضوعـــات مهـــم مطـــرح 
شـــده در ایـــن ســـمینار اشـــاره کـــرد 
ــه  ــرد کلیـ ــی عملكـ ــت: »بررسـ و گفـ
بیماری هـــای  »تازه هـــای  ســـالم«، 
»دیالیـــز  کـــودکان«،  در  کلیـــوی 
کـــودکان«،  در  اتومـــات  صفاقـــی 
»تفســـیر کامـــل آزمایـــش ادرار در 
ــوژی  ــاالت هماتولـ ــودکان«، »اختـ کـ
ــای کلیـــوی«،  و عصبـــی در بیماری هـ
ــوی«،  ــای کلیـ ــوزادان و بیماری هـ »نـ
»اصـــول مایع درمانـــی در کـــودکان 
بســـتری در بیمارســـتان« و... در ایـــن 
ـــذارده  ـــی گ ـــث و بررس ـــه بح ـــمینار ب س
ـــی  ـــمینار علم ـــت؛ س ـــی اس ـــد. گفتن ش
»تازه هـــای  بررســـی  روزه  یـــك 
نفرولـــوژی و اورولـــوژی کـــودکان« بـــا 
ـــان  ـــن و دپارتم ـــت داروســـازی ثام حمای
نفرولـــوژی گـــروه کـــودکان دانشـــگاه 
ـــتان  ـــهد در بیمارس ـــكی مش ـــوم پزش عل

رضـــوی برگـــزار شـــد.

می کند ایجاد  بیشـــتری  مشـــکالت  کودکان  در  کلیوی  ســـنگ های 

ــبری  ــن روش هوشـ ــراس« را بهتریـ »ایـ
می دانـــد؛ روشـــی کـــه در آن بیهوشـــی 
ــه  ــرد کـ ــه را در برمی گیـ ــك مجموعـ یـ
در نهایـــت باعـــث کاهـــش عـــوارض 
ــار  ــی در بیمـ ــل جراحـ ــی و عمـ بیهوشـ

می شـــود.

 ERAS پروفســـور چلبـــی در خصـــوص
  Enhanced Recovery After Surgery

ـــاری  ـــال بیم ـــوان مث ـــه عن ـــح داد: ب توضی
داریـــم کـــه بـــه مشـــروبات الكـــی 
یـــا ســـیگار اعتیـــاد دارد؛ »ایـــراس« 
ــل از  ــد قبـ ــار بایـ ــن بیمـ ــد ایـ می گویـ
ـــص  ـــا متخص ـــاوره ب ـــق مش ـــل از طری عم

بیهوشـــی خـــود تـــرک مخدرهـــای 
ذکـــر شـــده و یـــا کاهـــش مصـــرف 
ـــا  ـــد ت ـــرار ده ـــتور کار ق ـــا را در دس آن ه
ــته  ــری داشـ ــل موفق تـ ــی و عمـ بیهوشـ
ـــل  ـــام عم ـــد از انج ـــن بع ـــد. همچنی باش
جراحـــی متخصـــص بیهوشـــی بایســـتی 
ــار آموزش هایـــی ارائـــه دهـــد  بـــه بیمـ
کـــه راحت تـــر و ســـریع تر بتوانـــد بـــه 

زندگـــی عـــادی بازگـــردد. 

وی بـــا اشـــاره بـــه اینكـــه »ایـــراس« 
ـــكی  ـــای پزش ـــه از فعالیت ه ـــك مجموع ی
شـــامل بیهوشـــی، جراحـــی، پرســـتاری، 
فیزیوتراپـــی و ... را شـــامل می شـــود؛ 

ـــراس« از اهمیـــت  گفـــت: بیهوشـــی در »ای
زیـــادی برخـــوردار اســـت امـــا بـــا ایـــن 
حـــال 60 درصـــد آنچـــه در »ایـــراس« 
ــی  ــه ی بیهوشـ ــد پروسـ ــاق می افتـ اتفـ
اســـت و مابقـــی مـــوارد دیگـــری اســـت 

کـــه در کنـــار آن بایـــد قـــرار گیـــرد .

وی بیمارســـتان رضـــوی را بـــرای 
ــت  ــب دانسـ ــراس« مناسـ ــرای »ایـ اجـ
ــات،  ــتان امكانـ ــن بیمارسـ ــت: ایـ و گفـ
ـــن روش  ـــرای ای ـــت اج ـــزات و ظرفی تجهی
ــتفاده از  ــه اسـ ــر اینكـ ــاوه بـ را دارد؛ عـ
ـــل را  ـــی و عم ـــت بیهوش ـــن روش کیفی ای
ارتقـــاء داده و از هزینه هـــا مـــی کاهـــد.
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نسخه پیچ

ـــت  رفته،  ـــای از دس ـــدن موه ـــرای بازگردان ـــدی ب ـــان جدی ـــدن درم ـــدا ش ـــا پی ب
طاســـی ممكـــن اســـت دیگـــر مشـــاهده نشـــود. یـــك مطالعـــه نشـــان داد ســـه  چهارم 
ــولیتینیب،  ــرف روکسـ ــا مصـ ــی بـ ــای خودایمنـ ــه بیماری  هـ ــا بـ ــراد مبتـ افـ
موهایشـــان بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی دوبـــاره رشـــد می  کنـــد. دانشـــمندان 
معتقدنـــد ایـــن دارو، کـــه در حـــال حاضـــر بـــرای درمـــان بدخیمی  هـــای مغـــز 
ـــش  ـــا نویدبخ ـــر در دنی ـــزاران نف ـــرای ه ـــد ب ـــود، می  توان ـــتفاده می  ش ـــتخوان اس اس
باشـــد. ایـــن دارو بـــا مهـــار آنزیم  هـــای مخصوصـــی کـــه در افـــراد طـــاس بـــه 
ـــو  ـــدد م ـــد مج ـــه رش ـــد و ب ـــل می  نمای ـــد، عم ـــه می  کن ـــو حمل ـــای م فولیكول  ه

ــد. ــك می  کنـ کمـ

ایـــن دارو، بـــا نـــام مهارکننـــده JAK، بـــا مصـــرف دوره 4 ماهـــه بـــه طـــور 
ـــگر  ـــت. پژوهش ـــاران شده  اس ـــد بیم ـــو در ۹2 درص ـــدد م ـــد مج ـــث رش ـــط باع متوس
ـــا  ـــگاه کلمبی ـــب دانش ـــز ط ـــر Julia- Machay-Wigga- از مرک ـــت، دکت سرپرس
ـــان  ـــی را نش ـــواهد مهم ـــود، ش ـــك ب ـــان کوچ ـــه مطالعه    م ـــه گرچ ـــت ک ـــان داش اذع
ـــرای  ـــری را ب ـــان موث ـــن درم ـــت اولی ـــن اس ـــای JAK ممك ـــه مهارکننده  ه داد ک
ـــی  ـــرای بیماران ـــر ب ـــن خب ـــه وجـــود آورد: »ای ـــه  ای ب ـــه طاســـی منطق ـــا ب ـــراد مبت اف
ـــرم  ـــت  وپنجه ن ـــان دس ـــار خودایمنی  ش ـــی بیم ـــی و احساس ـــرات فیزیك ـــا اث ـــه ب ک

می کند شـــماکمک  پرمو شدن  به  به جای طاســـی  که  درمانی  شـــیمی  روی  دا

درمانیهیجانانگیزبرایطاسیمنطقهای
سه  چهارم افراد طاس با استفاده از روکسولیتینیب )ruxolitinib) موهایشان دوباره رشد می  کند. در 
حال حاضر از این دارو برای بیماران مبتال به بد  خیمی  های مغز استخوان استفاده می  شود. این دارو با 
مهار آنزیم  های مخصوصی که به فولیکول  های مو حمله می  کنند، عمل می  کند. با مصرف بیش از 4 ماه، 

موها به طور متوسط به میزان 9۲ درصد دوباره رشد می  کنند.

ــت«.  ــده اسـ ــرم کننـ ــد، دلگـ می  کننـ
ـــان  ـــا نش ـــای م ـــه داد: »یافته  ه وی ادام
می  دهـــد کـــه درمـــان اولیـــه باعـــث 
ــی در  ــی از کاهـــش طاسـ ــرخ باالیـ نـ
ـــه  ای  ـــه طاســـی منطق ـــا ب بیمـــاران مبت
ـــه  ـــا ب ـــود، ام ـــدید می   ش ـــا ش متوســـط ت
ـــاز  ـــده ممكـــن اســـت نی درمـــان نگهدارن
باشـــد.« طاســـی منطقـــه  ای، دومیـــن 
ـــنی  ـــر س ـــی، در ه ـــایع طاس ـــكل ش ش
می  توانـــد ایجـــاد شـــود و در زن و 
مـــرد بـــه یـــك انـــدازه رخ می  دهـــد.

ــان  ــچ درمـ ــر، هیـ ــال حاضـ در حـ
ــه  ــا را بـ ــه موهـ ــده  ای کـ شناخته  شـ
ـــدارد  ـــود ن ـــد، وج ـــل بازگردان ـــور کام ط
ایـــن دارو را روی ۱2  .پژوهشـــگران 
بیمـــار مبتـــا بـــه طاســـی متوســـط 
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ــوی  ــزش مـ ــی ریـ ــدید، یعنـ ــا شـ تـ
ـــد.  ـــش کردن ـــش از 30 درصـــد، آزمای بی
ـــا 6  ـــول 3 ت ـــاران در ط ـــه بیم ـــه هم ب
مـــاه، 20 میلی  گـــرم روکســـولیتینیب 
خوراکـــی، روزانـــه دوبـــار، داده شـــد. 
ــه مـــدت  ســـپس شـــرکت  کننده  ها بـ
ــی دوام  ــرای بررسـ ــر بـ ــاه دیگـ 3 مـ
ــان  ــدند. محققـ ــری شـ ــان پیگیـ درمـ
ــار  ــه ۹ بیمـ ــد کـ ــت دریافتنـ در نهایـ
ــتر  ــا بیشـ ــد یـ ــدازه ۵0 درصـ ــه انـ بـ
ـــت.  ـــد کرده  اس ـــدد رش ـــان مج موهایش
ـــد از  ـــان، 77 درص ـــان دوره درم ـــا پای ب
ـــخ داده  ـــان پاس ـــه درم ـــه ب ـــی ک آنهای
بودنـــد، بیـــش از ۹0 درصـــد موهایشـــان 
ـــی  ـــوم بیماران ـــا یك  س ـــرد. ام ـــد ک رش
ـــف  ـــد از توق ـــد، بع ـــه پاســـخ داده بودن ک
ـــا  ـــری مبت ـــرف دارو در دروه پیگی مص
ــدند.  ــدید شـ ــوی شـ ــزش مـ ــه ریـ بـ
گرچـــه پژوهشـــگران گفتنـــد کـــه 
ـــه ســـطح  ـــا ب ـــوی آنه ـــزش م ـــزان ری می

قبـــل درمـــان نرســـید.

همچنیـــن، بیوپســـی  های انجـــام 
و  بعـــد  قبـــل،  پوســـت  از  شـــده 
ـــخ  ـــه پاس ـــان داد ک ـــان نش ـــن درم حی
ــش  ــخ  دهنده  ها کاهـ ــی در پاسـ التهابـ
ـــراد  ـــن اف ـــن در ای ـــت. همچنی یافته  اس
ــده  ــان دهنـ ــه نشـ ــو، کـ ــن مـ کراتیـ

Angela Christia-  رشـــد مـــو اســـت، مشـــابه افـــراد نرمـــال بـــود. پروفســـور
ـــتی  ـــای زیس ـــتفاده از مارکره ـــورد اس ـــت: »در م ـــه، گف ـــنده مقال ـــر نویس no دیگ
ـــتیم.  ـــان  زده هس ـــیار هیج ـــان بس ـــن درم ـــه ای ـــاران ب ـــخ بیم ـــری پاس ـــرای پیگی ب
ـــی  ـــان ژن، حت ـــای بی ـــودی را در عامت  ه ـــرل بهب ـــازه کنت ـــا اج ـــه م ـــن کار ب ای
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــگران دریافتن ـــد.« پژوهش ـــد، می  ده ـــد کن ـــو رش ـــه م ـــل از اینك قب
دارو در تمـــام بیمـــاران، بـــدون عـــوارض جانبـــی جـــدی بـــه خوبـــی تحمـــل 
می  شـــود. البتـــه عـــوارض جانبـــی کـــه رخ دادنـــد فراوانـــی کمـــی داشـــتند و 
شـــامل عفونت  هـــای پوســـتی باکتریـــال، عائـــم آلـــرژی پوســـتی، و کاهـــش 
ـــن  ـــی از بی ـــه خوب ـــم دوز ب ـــا تنظی ـــم ب ـــن عای ـــدند. ای ـــن می  ش ـــطح هموگلوبی س
می  رفتنـــد. ایـــن یافته  هـــا در ژورنـــال پژوهـــش/ فهـــم بالینـــی منتشـــر شـــده 
ـــا( چیســـت؟ طاســـی منطقـــه  ای نواحـــی    اســـت. طاســـی منطقـــه  ای )آلوپســـی آره آت
ـــوال  ـــی معم ـــن طاس ـــت. ای ـــزرگ اس ـــكه ب ـــك س ـــدودا ی ـــدازه ح ـــه ان ـــی ب بی  موی
ـــود.  ـــده ش ـــدن دی ـــی از ب ـــر جای ـــت در ه ـــن اس ـــی ممك ـــد ول ـــر رخ می  ده در س
ـــوان  ـــراد ج ـــتر در اف ـــا بیش ـــد، ام ـــود می  آی ـــه وج ـــنی ب ـــر س ـــاری در ه ـــن بیم ای
و نوجـــوان دیـــده می  شـــود و در انگلیـــس در ۱ یـــا 2 نفـــر در هـــر ۱000 نفـــر 
ـــاه  ـــد م ـــد از چن ـــو بع ـــد م ـــه  ای، رش ـــی منطق ـــوارد طاس ـــر م ـــد. در اکث رخ می  ده

ــود. ــروع می  شـ شـ

ـــی  ـــد از مدت ـــت و بع ـــفید اس ـــف و س ـــد ظری ـــد می  کن ـــه رش ـــی ک ـــدا، موی در ابت
بایـــد ضخیـــم شـــود و رنـــگ طبیعـــی خـــودش را بـــه دســـت آورد. طاســـی منطقـــه  ای 
ـــدن  ـــی ب ـــاع ذات ـــد )دف ـــه وجـــود می  آی ـــی ب ـــل مشـــكاتی در سیســـتم ایمن ـــه دلی ب
ـــه بیماری  هـــای  ـــن بیمـــاری در بیمـــاران مبتـــا ب ـــت و بیمـــاری(. ای ـــل عفون در مقاب
ـــا  ـــا ی ـــدی(، دیابتی  ه ـــال )هیپرتیروئی ـــد فع ـــش از ح ـــد بی ـــل تیروئی ـــی مث خودایمن
ـــای  ـــه ژن  ه ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــاد ب ـــن، اعتق ـــت. همچنی ـــایع  تر اس ـــندرم دوان ش س
ـــوری  ـــه ط ـــد، ب ـــتعدتر می  کن ـــه  ای مس ـــی منطق ـــرای طاس ـــا را ب ـــراد، آنه ـــی اف برخ

ـــد. ـــی را دارن ـــوع طاس ـــن ن ـــی ای ـــابقه خانوادگ ـــا، س ـــراد مبت ـــم اف ـــه یك  پنج ک
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نی  یرا ا نمونه 
روی  دا پرمصرف ترین 

تولید شد دنیا 
ـــه را  ـــاز منطق ـــی نی ـــینواری ایران س

ـــرد ـــد ک ـــن خواه تامی

چنـــدی پیـــش در مراســـمی کـــه 
ـــس  ـــت و رئی ـــر بهداش ـــور وزی ـــا حض ب
ـــد  ـــط تولی ـــذا و دارو از خ ـــازمان غ س
پرفروش تریـــن داروی جهـــان کـــه 
تكنولـــوژی ســـاخت آن تـــا قبـــل از 
ـــود،  ـــكا ب ـــار آمری ـــط در اختی ـــران فق ای

ـــد.  ـــرداری ش ـــرده ب پ

ـــت، داروی  ـــر بهداش ـــور وزی ـــا حض ب

»آدالیمومـــب« بـــا نـــام تجـــاری 
درمـــان  بـــرای  کـــه  »ســـینورا« 
ـــد  ـــت روماتوئی ـــرون، آرتری ـــاری ک بیم
بیماری هـــای  انـــواع  از  برخـــی  و 
ـــوان  ـــرد دارد و  عن ـــی کارب ـــود ایمن خ
را  دنیـــا  داروی  پرفروش تریـــن 
داراســـت و کیفیـــت کامـــًا مشـــابه 
به صـــورت  و  اصلـــی  محصـــول 
»اتواینجكتـــور« تولیـــد و بـــه بـــازار 

ــد. ــه شـ عرضـ

ــه  ــن دارو بـ ــه ایـ ــد و عرضـ تولیـ
از 30  قابلیـــت جلوگیـــری  بـــازار 
میلیـــون دالر ارز از کشـــور را فراهـــم 
ایـــن  بـــر  عـــاوه  و  می ســـازد 
ـــرف  ـــه از مص ـــاران ک ـــیاری از بیم بس

ــد  ــروم بوده انـ ــی محـ داروی تخصصـ
ـــگی از  ـــراوان و همیش ـــی ف ـــا دسترس ب
ـــان  ـــر درم ـــد و موث ـــكل جدی ـــن ش ای

می شـــوند. بهره منـــد 

ـــن  ـــم، اولی ـــن مراس ـــن در ای همچنی
خـــط تولیـــد داروهـــای بیولوژیـــك 
بـــه شـــكل »پـــن« در ایـــران نیـــز 
ـــان  ـــه 3 محصـــول درم ـــاح شـــد ک افتت
نابـــاروری، هورمـــون رشـــد و پوکـــی 
اســـتخوان بـــه شـــكل جدیـــد و 
مطابـــق بـــا آخریـــن اســـتانداردهای 
دنیـــا به منظـــور تجویـــز صحیـــح 
و راحتـــی بیمـــار در آن بـــه تولیـــد 

خواهـــد رســـید.
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مت  سـال
نه  ا ر وقتـــی اســـم کتـــاب بـــه مـدا

ــودآگاه  ــد ناخـ ــی آیـ ــان مـ میـ
ـــای  ـــان ه ـــاد امتح ـــه ی ـــگان ب هم
ســـخت مـــدارس و دانشـــگاه 
ــه  ــم بـ ــی هـ ــد برخـ ــی افتنـ مـ
ــتانی،  ــای داسـ ــان هـ ــاد رمـ یـ
امـــا کتـــاب مـــی توانـــد فوایـــد 
ـــر  ـــردی ب ـــر بف ـــی منحص درمان
ــد.  ــته باشـ ــم و روح داشـ جسـ

خوانـــدن کتـــاب تنهـــا بـــرای 
ـــگاهی  ـــردن دروس دانش ـــاس ک پ
آنهـــا  انداختـــن  دور  بعـــد  و 
ـــر  ـــرای پ ـــا ب ـــاب تنه ـــت، کت نیس
ـــم  ـــا چش ـــی و ی ـــت خال ـــردن وق ک
ـــدن  ـــرای خوان ـــمی ب ـــم چش و ه
بعضـــی کتاب هـــای مشـــهور 
نیســـت، شـــما مـــی توانیـــد از 
ــی  ــای فراوانـ ــره هـ ــاب بهـ کتـ
کســـب کنیـــد و بـــه نتایـــج 
ـــی  ـــامت روح ـــمندی در س ارزش
وجســـمی خـــود دســـت یابیـــد.

فــوایـــــد  درمــــــانـی 
منحصـر بفـرد كتـاب بر جســم و روح
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کتاب برترین داروی ضد استرس

بــه جــای خــوردن انــواع قــرص 
هــای ضــد اســترس در کنــار خــوردن 
چــای ســبز، قهــوه و یــا گــوش کــردن 
ــاب  ــد از کت ــی توانی ــیقی م ــه موس ب
هــم اســتفاده کنیــد، مطالعــات جدیــد 
نشــان داده اســت مطالعــه کتــاب حتی 
ــه موســیقی  ــراز گــوش دادن ب ــوی ت ق
ــار  ــراد مه ــترس را دراف ــد اس ــی توان م
کنــد. کارشناســان دانشــگاه ساســکس 
انگلســتان در تحقیقــات خــود دریافتند 
مطالعــه کتــاب می توانــد تــا ۶۸ درصد 
ــد، و در  ــار کن ــراد مه ــترس را در اف اس
اثــر آن افــراد کمتــر بــه بیمــاری هــای 
قلبــی عروقــی یا بیمــاری هــای اعصاب 
مبتــا شــوند. کارشناســان علــت ایــن 
امــر را درگیــر شــدن ذهــن بــه هنــگام 
مطالعــه کتــاب مــی داننــد کــه باعــث 
ــکات  ــه مش ــرد کمترب ــود ف ــی ش م

اســترس زا فکــر کنــد.

 با کتاب خوانی مقابل آلزایمر 
واکسینه شوید

ــیکاگوی  ــان دانشــگاهی در ش محقق
ایــاالت متحــده دریافتنــد کــه خوانــدن 
باعــث تقویــت  کتــاب مــی توانــد 
ــزی و  ــای مغ ــلول ه ــن س ــاط بی ارتب
جلوگیــری از ابتــای افــراد بــه بیمــاری 
بــرای  کارشناســان  شــود.  آلزایمــر 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــا ب ــری از ابت جلوگی
ــه مــی کننــد  ــراد توصی ــه اف ــار ب مرگب
ــه  ــاب مطالع ــالی کت ــنین خردس از س
کننــد تــا ایــن عــادت در آنهــا نهادینــه 

ــود. ش

کارشناســان همچنیــن دریافتنــد 
کــه ســالمندان اگــر بــه طــور منظــم و 

فــوایـــــد  درمــــــانـی 
منحصـر بفـرد كتـاب بر جســم و روح
روزانــه بــه مطالعــه کتــاب بپردازنــد کمتــر بــه بیمــاری آلزایمــر دچــار مــی شــوند، 
ــش عملکــرد ســلول  ــد باعــث افزای ــی توان ــاب م ــدن کت ــات خوان براســاس تحقیق
ــدن کتــاب، انجــام  هــای مغــزی و جلوگیــری از مــرگ آنهــا شــود و درکنــار خوان
کارهایــی ماننــد بــازی شــطرنج و یــا حــل جــدول مــی توانــد ابتــا بــه آلزایمــر یــا 

ــد. ــراد مهــار کن اختــاالت حافظــه را در اف

با خواندن کتاب تمامی قرص های خواب را به دور بریزید

ایــن روزهــا بــا گســترش فنــاوری هــای الکترونیکــی و اســتفاده بیــش از حــد از 
آنهــا، خــواب افــراد بــه یــک معضــل جــدی تبدیــل شــده اســت، نــور آبــی متصاعــد 
شــده از ایــن دســتگاه هــا باعــث بــی خوابــی و بدخوابــی در افــراد مــی شــود بــه 
همیــن دلیــل کارشناســان توصیــه مــی کننــد افــراد بــه جــای ســرگرم شــدن در 
ــا تبلــت  ــر روی گوشــی هــای هوشــمند ی رســانه هــای اجتماعــی  الکترونیکــی ب
ــا  ــه آنه ــا مطالع ــد و ب ــتفاده کنن ــادی اس ــذی ع ــای کاغ ــاب ه ــود از کت ــای خ ه

ــد. خوابــی آرام بدســت آورن

معاشرت با دیگران و اجتماعی شدن را با مطالعه کتاب درخود تمرین کنید

اگــر فــردی خجالتــی و کــم رو هســتید بــه جــای ناراحتــی بــه مطالعــه کتــاب 
ــبب  ــد س ــی توان ــاب م ــه کت ــات مطالع ــن تحقیق ــاس جدیدتری ــر اس ــد، ب بپردازی
افزایــش انگیــزه و اجتماعــی شــدن در افــراد شــود. براســاس یــک مطالعــه کــه در 
مجلــه science بــه چــاپ رســیده اســت افــرادی کــه بــه میــزان زیــاد بــه مطالعــه 
کتــاب مــی پردازنــد بیشــتر از ســایر افــراد مــی تواننــد بــه ارائــه نظریــات خــود در 
اجتمــاع بپردازنــد و افــراد موفــق تــری در برقــراری ارتبــاط وایجــاد روابــط اجتماعی 
بــا ســایرین هســتند. ایــن افــراد از دامنــه وســیعی از لغــات برخــوردار هســتند و می 

تواننــد دربــاره موضوعــات مختلــف بــا دیگــران صحبــت کننــد.

با خواندن کتاب به راحتی در هرسنی باهوش ترشوید

ـــه چـــاپ  ـــه  the journal Child Development ب در یـــک مطالعـــه کـــه درمجل
ـــالگی  ـــت س ـــنین هف ـــه در س ـــی ک ـــد کودکان ـــان دریافتن ـــت کارشناس ـــیده اس رس
ـــا  ـــاب ب ـــد کت ـــی توانن ـــد و م ـــا دارن ـــن ه ـــه مت ـــرای مطالع ـــتری ب ـــی بیش توانای
ـــه  ـــتری در زمین ـــت بیش ـــد  موفقی ـــالهای بع ـــد در س ـــود بخوانن ـــش خ ـــطح دان س
درســـی و کاری دارند.مطالعـــه کتـــاب هـــای مختلـــف مـــی توانـــد بـــه دلیـــل 
ـــش ســـطح  ـــث  افزای ـــان خـــون باع ـــش جری ـــزی و افزای ـــای مغ ـــلول ه ـــری س درگی
ـــال و  ـــراد بزرگس ـــود. اف ـــودکان ش ـــی در ک ـــره هوش ـــن به ـــناختی و باالرفت درک ش
ـــیار  ـــود را هوش ـــن خ ـــاب ذه ـــم کت ـــه منظ ـــا مطالع ـــد ب ـــی توانن ـــز م ـــالمند نی س
ـــبت  ـــه نس ـــی ب ـــزی باالی ـــوان مغ ـــرد و ت ـــب عملک ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب ـــه دارن نگ

ـــند. ـــته باش ـــود داش ـــاالن خ همس
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پرونـده

تخمدان های بیمار

ســندرم تخمــدان پلی کیســتیك یــا PCOS در بیانــی کوتاه 
ســبب عــدم تعــادل هورمونــی در زنــان می شــود، ایــن عــدم 
ــه  ــدد از جمل ــكات متع ــاد مش ــبب ایج ــد س ــادل می توان تع

نابــاروری شــود.

بــرای درک درســت کیســت تخمــدان و عــوارض آن ابتــدا 
بایــد توضیــح مختصــری در بــاره ایــن عضــو بدهیــم. هــر مــاه 
ــرار  ــاروری ق ــنین ب ــه در س ــی ک ــدان زنان ــطح تخم روی س
ــتند و  ــع هس ــاوی مای ــه ح ــی ک ــت های کوچك ــد، کیس دارن
ــد. درون یكــی از  فولیكــول نامیــده می شــوند شــكل می گیرن
ــد کــه پــس از  ــن کیســت ها تخمــك بالغــی بوجــود می آی ای
مدتــی از تخمــدان آزاد می شــود. هورمون هــای جنســی زنانــه، 
ــدن  ــپس آزاد ش ــد و س ــبب رش ــترون، س ــتروژن و پروژس اس
ــون  ــن دو هورم ــح ای ــه ترش ــی ک ــوند. در زنان ــك می ش تخم
ــغ تشــكیل و آزاد نمی شــود، در  ــادل نباشــد، تخمــك بال متع
ــاره ای  ــده و در پ ــاد ش ــتیك ایج ــدان پلی کیس ــه تخم نتیج
ــه  ــود اینك ــود. باوج ــت می ش ــاروری موق ــبب ناب ــات س از اوق
ــه  ــون مردان ــی هورم ــر کم ــی مقادی ــور طبیع ــدن زن به ط ب
ــای  ــادل هورمون ه ــدم تع ــی ع ــازد، گاه ــترون می س تستوس
ــه اســت. ــه ناشــی از افزایــش غیرطبیعــی هورمــون مردان زنان

دالیل پلی كیستیک شدن تخمدا ن ها

قطعــی  دالیــل  کلینیــك  مایــو  گــزارش  بــه  بنــا 
ــده  ــخص نش ــون مش ــا تاکن ــدن تخمدان ه ــتیك ش پلی کیس
ــش  ــان نق ــن می ــك در ای ــه ژنتی ــد ک ــر می رس ــت. به نظ اس
مهمــی دارد چنان کــه اگــر مــادر یــا خواهــر زنــی مبتــا بــه 
ایــن عارضــه باشــد احتمــال ابتــای وی نیزافزایــش می یابــد. 
ــودن بیــش از حــد انســولین  ــاال ب ــك، ب ــاوه برنقــش ژنتی ع
ــت.  ــر اس ــدان موث ــت تخم ــكل گیری کیس ــزدر ش ــون نی خ
انســولین هورمونــی اســت کــه از لوزالمعــده ترشــح می شــود 
ــت.  ــب اس ــرژی واج ــه ان ــذا ب ــل غ ــرای تبدی ــود آن ب و وج
مشــاهده شــده کــه زنــان مبتــا بــه تخمــدان پلی کیســتیك 
دچــار مقاومــت بــه انســولین هســتند. مقاومــت بــه انســولین 

بــا توانایــی بــدن بــه پاییــن آوردن قنــد خــون ســروکار دارد، 
ــح  ــش ترش ــه افزای ــر ب ــون منج ــد خ ــطح قن ــن س ــاال رفت ب
ــاال  ــاد شــدن انســولین خــون ســبب ب انســولین می شــود. زی
ــور  ــود و همانط ــدن می ش ــترون در ب ــد تستوس ــن تولی رفت
ــون ســبب پلی کیســتیك شــدن  ــن هورم ــه شــد ای ــه گفت ک

تخمــدان می شــود.

عالئم وجود سندرم تخمدان پلی كیستیک

ــانی  ــم یكس ــندرم عای ــن س ــه ای ــا ب ــان مبت ــی زن تمام
ــا  ــم ب ــت عای ــن اس ــن ممك ــازند. همچنی ــر نمی س را ظاه
گذشــت زمــان تغییــر کنــد. رایج تریــن ایــن عایــم بــه شــرح 

ــر اســت: زی

 رویــش غیرطبیعــی مــو در صــورت، پشــت و ســینه، 
جــوش، اضافــه شــدن وزن، طاســی مردانــه، قاعدگــی نامنظــم، 

ــردگی و... افس

ــددی را  ــكات متع ــد مش ــتیك می توان ــدان پلی کیس تخم
ــاروری مهم تریــن آن به حســاب  در پــی داشــته باشــد کــه ناب
می آیــد، ولــی بــاال رفتــن کلســترول خــون و فشــارخون بــاال 
ــه آن بیشــتر  نیــز از عــوارض مهــم آن اســت و فــرد مبتــا ب
ــر عارضــه ناشــی  ــرو اســت. دیگ ــی روب ــا خطــر ســكته قلب ب
ــان  ــات نش ــت. تحقیق ــت اس ــتیك دیاب ــدان پلی کیس از تخم
ــش از  ــا پی ــان مبت ــی از زن ــش از نیم ــه در بی ــد ک می ده
ــن  ــد. همچنی ــروز می کن ــت ب ــم دیاب ــالگی عای ــن 40 س س
چاقــی و آپنــه تنفســی نیــز از عــوارض ایــن بیمــاری اســت. 
به عــاوه احتمــال ابتــا بــه ســرطان رحــم هــم در ایــن افــراد 
بیشــتر اســت. عــوارض ابتــا بــه تخمــدان پلی کیســتیك بــه 
مشــكات جســمانی محــدود نشــده و افســردگی و اضطــراب 

ــود. ــاهده می ش ــوارد مش ــیاری از م ــز در بس نی

زمانــی کــه خانمــی یكــی از ایــن عایــم را مشــاهده می کنــد 
حتــی اگــر قصــد بــارداری نداشــته باشــد، بهتر اســت به پزشــك 
مراجعــه کنــد. درمــان بــه موقــع از ظهــور بســیاری از عــوارض 
پیشــگیری می کنــد. بــا اینكــه نابــاروری دالیــل متعــددی دارد، 
درمــان تخمــدان پلی کیســتك در اولویــت اســت. اگــر مشــكل 

تخمدان  پلی کیستیک 
بر     نابـــاروری  و تاثیــر   آن 

PCOS
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تخمــدان پیــش ازشــروع بــارداری برطــرف نشــود احتمــال وقوع 
مشــكاتی ماننــد عــدم النه گزینــی جنیــن، دیابــت حاملگــی و 
ــرای  ــان زودرس بیشــتر می شــود. آزمایشــی اختصاصــی ب زایم
ــر  ــا تكیــه ب ــدارد و پزشــك ب تشــخیص ایــن بیمــاری وجــود ن
معاینــه، ســابقه پزشــكی و خانوادگــی، آزمایش هورمونــی خون و 

ــرد. ــه وجــود آن پــی می ب ســونوگرافی ب

تاثیر بر ناباروری

PCOS بــه راه هــای مختلــف ســبب نابــاروری می شــود کــه توقــف 
تخمك گــذاری مهم تریــن آن اســت. تخمك گــذاری بــه علــت 
بــاال بــودن میــزان تستوســترون یــا بالغ نشــدن تخمــك درون 
ــذاری  ــر تخمك گ ــی اگ ــود و حت ــام نمی ش ــا انج فولیكول ه
صــورت گیــرد بــه علــت عــدم تعــادل هورمونــی، دیــواره رحــم 
ــد.  ــدا نمی کن ــن را پی ــی جنی ــرش و النه گزین ــی پذی آمادگ
ــن  ــی نظــم قاعدگــی را از بی ــادل هورمون ــدم تع ــن ع همچنی

ــرده احتمــال وقــوع حاملگــی را کاهــش می دهــد. ب

درمان ناباروری

همانطــور کــه دالیــل قطعــی بــرای بــروز PCOS در دســت 
ــرای آن  ــم ب ــده ای ه ــناخته ش ــی و ش ــان قطع ــت، درم نیس
ــرای کنتــرل عایــم ایــن  ــدارد. راه هــای گوناگونــی ب وجــود ن
ــاوت  ــار تف ــاز بیم ــه نی ــه ب ــا توج ــه ب ــود دارد ک ــاری وج بیم
ــز  ــارداری نی ــوع ب ــه وق ــار ب ــل بیم ــن تمای ــد. همچنی می کن
ــان  ــن راه درم ــر اســت. رایج تری ــان موث ــوع درم در انتخــاب ن
مصــرف قرص هــای ضدبــارداری اســت کــه البتــه بــرای زنــی 
کــه درصــدد بــاردار شــدن اســت، انتخــاب مناســبی نیســت. از 
دیگــر راه هــای درمــان، تجویــز داروهــای کاهــش قنــد خــون 
اســت. اتخــاذ ســبك زندگی ســالم، ورزش، کاهــش وزن و رژیم 
غذایــی ســالم نیــز بــا کاهــش میــزان مقاومت بــه انســولین، از 
شــدت عایــم می کاهنــد. بــرای بانوانــی کــه بــارداری هــدف 
ــذاری  ــه تخمك گ ــی ک ــز داروهای ــت، تجوی ــدت آنهاس کوتاه م
ــز  ــد نی ــم می کنن ــه را منظ ــیكل های ماهان ــك و س را تحری
ــای  ــك از راهكاره ــه هیچ ی ــی ک ــود. در صورت ــه می ش توصی
ــه عنــوان آخریــن راه، انجــام جراحــی  فــوق نتیجــه ندهــد، ب

ــود.  ــه می ش توصی

ــی روی شــكم  ــن جراحــی، شــكاف های ظریف در روش نوی
بیمــار ایجــاد و از طریــق آن ســوزن خاصــی کــه بــه جریــان 
الكتریســیته وصــل اســت، بســوی بخشــی از بافــت تخمــدان 
کــه تستوســترون تولیــد می کنــد، هدایــت می شــود. تخریــب 
ایــن قســمت از بافــت تخمــدان و کاهــش میــزان تستوســترون 
ــد. چنان کــه اشــاره  فرآینــد تخمك گــذاری را تســهیل می کن
شــد، کاهــش وزن حتــی بــه میــزان ۵ درصد کل وزن شــخص، 
ــر اســت.  ازســرگیری چرخــه طبیعــی و منظــم قاعدگــی موث
همچنیــن کنتــرل اضطــراب وافســرگی نیــز احتمــال بــاروری 
ــتر  ــح بیش ــبب ترش ــتمر س ــراب مس ــد. اضط ــاد می کن را زی
ــولین  ــح انس ــه ترش ــود و در نتیج ــزول می ش ــون کورتی هورم
ــاد می شــود. همچنیــن رعایــت رژیــم غذایــی حــاوی  نیــز زی
ــال  ــده احتم ــش انســولین خــون ش ــر ســبب کاه ــد کمت قن

ــد. ــش می ده ــاروری را افزای ب

دیگر عوامل دخیل در ناباروری

بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه PCOS تنهــا دلیل نابــاروری 
ــده  ــل عم ــر دالی ــز از دیگ ــوز نی ــت. آندومتری ــان نیس در زن

ــاروری هســتند: ناب

آندومتریــوز: رشــد غیرعــادی آندومتر)الیــه داخلــی رحــم( 
می توانــد نابــاروری را در پــی داشــته باشــد. همچنیــن مشــكات 
لوله هــای تخمدان)فالــوپ( نیــز ایــن حالــت را تشــدید می کنــد.

ــا  ــم ب ــم رح ــر بدخی ــای غی ــا، توده ه ــروم: فیبروم ه فیب
ــاروری می شــوند. ــن ســبب ناب ــی جنی ــری از النه گزین جلوگی

ــوان ادعــا کــرد امــروزه  خبــر خــوش ایــن اســت کــه می ت
ــه باشــد راه  ــی ک ــر علت ــه ه ــان ب ــاروری زن ــان ناب ــرای درم ب
حلــی پیــدا شــده و بــا عملــی کــردن آن گامی بســوی بــاروری 
برداشــته می شــود ولــی اهمیــت گام نخســت یعنــی مراجعــه 

بــه موقــع بــه پزشــك شــاخص ترین ایــن اقدامــات اســت.

منبع:WebMD.ترجمه:آتوساآرمین
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بـا نـگاه بـه تاثیـر مزاجـی 
آالینده هـای هوا بـر روی بدن 
باید از افزایش خشـکی در بدن 
جلوگیـری  مغـز(  در  )بویـژه 
کـرد.  آالینده های فسـیلی، در 
بـدو تولیـد و خـروج از منبع 
دودزا، گرمـی و خشـکی را بـر 
بـدن عـارض مـی کننـد ولـی 
در  شـدن  انباشـته  از  پـس 
محیـط و کاهـش حرارتشـان، 
مـی  خشـکی  و  سـردی  بـه 
گراینـد و ایـن دو  کیفیت را بر 

بـدن تحمیـل مـی کنند. 
ایــن توصیــف، مصــرف  بــا 
خشــکی افزا  چیزهــای  همــه 
ــد  ــوا بای ــی ه ــرایط آلودگ در ش
بــا مالحظــات خــاص ارزیابــی 
ــاندویچ  ــوردن س ــاًل خ ــود. مث ش
ــد،  ــس تن ــا س ــک ب ــاس خش کالب
بــرای جوانــی کــه ســوار بــر 
ــه  ــتر روز را ب ــیکلت بیش موتورس
تهــران  خیابان هــای  در  تــرّدد 
خشــکی   اثــرات  می گذرانــد، 
ــد  ــدید خواه ــوا را تش ــی ه آلودگ
کــرد. یــا اگــر خانــم الغــر و 
ــران  ــهر ته ــز ش ــی در مرک کم خون
کار  بــه  غــروب  تــا  صبــح  از 
حســابداری یــا تایــپ یــا تدریــس 

کار   بیــن  در  و  اســت  مشــغول 
ــا  ــور ی ــس ش ــل چیپ ــی مث تنقالت
ــًا  ــد قطع ــرف می کن ــرکه ای مص س
ــود  ــدن خ ــی را در ب ــار آلودگ آث

افزایــش خواهــد داد.   
گفــت  می تــوان  بنابرایــن 
کســانی کــه دارای مــزاج خشــک، 
و  خشــک  ســوءمزاج های  یــا 
یــا بیماری هــای صفرایــی و یــا 
ســودایی باشــند بــه حســب مراتب 
بیشــتری  خطــرات  معــرض  در 
آلودگــی  از  ناشــی  خشــکی  از 
ــب  ــد مراق ــژه بای ــند و بوی می باش
ســالمت قلــب خــود باشــند زیــرا 
قلــب بعنــوان عضــوی کــه در 
حالــت ســالمت، دارای مــزاج گــرم  
ــه  ــس از مواجه ــت پ ــک اس خش
بــا هــوای آلــوده دچــار بیشــترین 
ــرا از  ــود زی ــیب می ش ــان و آس زی
ســویی نیــاز آن بــه هــوای پاکیــزه 
ــر  ــای دیگ ــتر از اعض ــاف بیش و ص
اســت و از ســویی بخاطــر خشــکی 
ــای  ــا اعض ــاس ب ــه اش در قی اولی
شــدت  و  ســرعت  بــا  دیگــر، 
ــی  ــکِی مرض ــه خش ــتری ب بیش

می شــود. دچــار 
یکــی از عــوارض خشــکی قلــب 

تصّلــب  و  تنگــی  شــریان ها،  و 
آنهاســت کــه خطــر حمــالت 
می دهــد.  افزایــش  را  قلبــی 
بی خوابــی  و  همچنیــن الغــری 
نیــز در پــی ایــن ســوءمزاج قابــل 
انتظــار اســت. خشــکی مرضــی در 
قلــب ممکــن اســت آثــاری روانــی 
ــروی،  ــه تک ــاورد ک ــد بی ــز پدی نی
ــوزی  ــی، و کین ت ــت، بدخوی لجاج

ــت.   ــه اس از آن جمل
مصــرف دمنوش هایــی ماننــد 
دمنــوش گــرم گل گاوزبــان، مصرف 
ماءالشــعیر طبــی، مصــرف دمنوش 
مصــرف  و  آویشــن،  و  عنــاب 
شــیرین  و  رســیده  میوه هــای 
ــار و  ــیب و ان ــژه س ــف بوی و لطی
گالبــی شــیرین، مصــرف شــله زرد 
ــادام و  ــز ب ــالل مغ ــا خ ــراه ب هم
ــا شــیرۀ طبیعــی انگــور،  همــراه ب
ســیب  و  انــار  آب  نوشــیدن  و 
ــرای حفــظ قلــب و مغــز از  ــازه ب ت
خشــکی های مرضــی و تقویــت 
ــیار  ــا بس ــادی آنه ــای بنی نیروه
ــت  ــته اس ــت و بایس ــمند اس ارزش
ــزرگ  ــهرهای ب ــاکنان ش ــه س ک
ــود  ــۀ خ ــی روزان ــبد غذای در س
حتمــاً بــه ایــن نوشــیدنی ها و 

کننــد. رو  خوراکی هــا 

 ، د پیشنهـــــا و  ر  هشــدا چند 
دودناک تیـــره  وزهای  ر ی  برا

بهقلمدکترمجیدانوشیروانی،PhDطبسنتیایران،
استادیاردانشکدهطبسنتیومکملمشهد؛
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طب سنتی 

ــزرگ،  ــهرهای ب ــوا در ش ــی ه آلودگ
و   نیســت  طبــی  ای  مســاله  ذاتــاً 
ــا و  ــردی ه ــد نابخ ــش آن پیام پیدای
خودفریبــی هــا و  تغافــل هــای جمعــی 
ــران  ــه بح ــه ک ــت؛ همانگون ــه ماس هم
کمبــود آب، و  تخریــب زیســتگاه هــای 
ــارت  ــوری، و غ ــی و جان ــی گیاه طبیع
جنــگل هــا،  و  آلودگــی ســاحلها چنین 

ــت... اس
طبیــب بینــوا بــا چــه درآویــزد 
و بــا کــه ســتیزد؟ و او را در میــان 
ــاره  ــه چ ــان چ ــی پای ــوب ب ــن آش ای
ــال  ــه خی ــطری ب ــد س ــه چن ــز آنک ج
ــن  ــه ای ــود را ب ــگارد و خ ــی بن اثربخش
ــد و  ــّلی ده ــام تس ــی فرج ــش ب کوش

ــه: ــد ک ــه کن ــب زمزم ــر ل زی

مزاج دهر تبه شد درین بال حافظ

رای  و  حکیمــی  فکــر  کجاســت 
ــه برخــی  ــگاه ب ــا ن ــاری... ب برهمنــی؟ ب
ــای  ــی ه ــه زن ــواهد، و گمان ــون و  ش مت
ــات،  ــب و طبیعی ــی ط ــر  مبان ــی ب مبتن
در شــرایط آلودگــی هــوا، شایســته تــر 
اســت کــه از  روش هایی اســتفاده شــود 
ــان آور  ــار زی ــون، آث ــرق گوناگ ــه از ط ک
ــد.  ــش می دهن ــده را کاه ــواد آالین م
ــی  ــان کّل ــه  بی ــا ب ــن راه ه ــده، ای نگارن

ــمارد: ــی ش ــن م چنی
 حفــظ اعضــای حیاتــی بویــژه قلب و 

ــک، ــوءمزاج خش مغز از س
ــی  ــتم عصب ــوای سیس ــت ق   تقوی

ــب، ــزی و قل مرک
  اعتدال بخشیدن به قوام خون، 

ــزی و  ــون مرک ــردش خ ــود گ   بهب

ــی،  محیط
  حفــظ اعتــدال مــزاج ریــه و راه هــای 

ــت آنها،  ــی و تقوی هوای
  حفظ انبساط راه های هوایی، 

  حفظ انبساط عروق خونی، 
  لینت مزاج، 

ــای  ــی متابولیت ه ــع برخ ــود دف   بهب
ســّمی،

  بهره بردن از اثرات آنتی  اکسیداتیو و 
Scavengering

ــه  ــی ب ــی کّل ــب در نگاه ــن ترتی بدی
زیان هــای آلودگــی هــوا و راه هــای 
جلوگیــری یــا کاهــش آنهــا ایــن 
ــهرهای  ــاکنان ش ــرای س ــا ب توصیه ه
ــد: ــودمند باش ــد س ــی توان ــوده م آل

  بوییــدن و خــوردن ســیب شــیرین، 
انــار شــیرین، گالبــی شــیرین، پرتقــال 

شــیرین
  بوییــدن بــرگ اکلیــل کوهــی 
)رزمــاری( یــا بهارنارنــج یــا عــرق آنهــا، 
ــری، و  ــمعدانی عط ــرگ ش ــدن ب بویی
افــزودن آنهــا بــه چــای طبیعــی بویــژه 
بــرای افــراد مبتــال بــه خســتگی ذهنی 

ــیاری ــش هش و کاه
  خـــوردن ســـاالد کاهـــو همـــراه 
بـــا هویـــج رنده شـــده، چغنـــدر 
ــن  ــا روغـ ــده، بـ ــس خوردشـ و کرفـ
ــی آب  ــدار کمـ ــر و مقـ ــون بکـ زیتـ
ـــبزیجات  ـــا س ـــراه ب ـــی هم ـــج طبیع نارن
خردشـــدۀ معطـــر و آرامبخـــش و 
ـــژه  ـــان بوی ـــد ریح ـــب مانن ـــوی قل مق
بـــرای مبتالیـــان یبوســـت، افزایـــش 

ـــرب ـــد چ ـــی، و کب ـــون، چاق ـــی خ چرب
  خــوردن ســوپ های کم رشــته و 
ــا هویــج رنده شــده،  پرســبزی همــراه ب
ــژه  ــک بوی ــدری زرش ــلغم، و ق ــه، ش ب

ــت ــان یبوس ــرای مبتالی ب
ــر  ــا انجی ــازه، ی ــر ت ــوردن انجی - خ
ــد  ــی مانن ــانیده در آب و عرقیات خیس
گالب بویــژه بــرای مبتالیــان یبوســت و 

ــف روده ضع
  نوشــیدن دمنوش آویشــن شــیرازی 
ــان  ــرای مبتالی ــژه ب ــوش بوی ــا مرزنگ ی

آســم مرطــوب و برونشــیت مزمــن
  خــوردن مغزیاتــی ماننــد بــادام 

درختــی خــام، و فنــدق 
  نوشــیدن دمنــوش گل گاوزبــان 
و  ســنبل الطیب  ریشــۀ  همــراه 
بهارنارنــج، به ویــژه بــرای افســردگان، و 

ــون ــاری خ ــه پرفش ــال ب ــراد مبت اف
  خــوردن شــله زرد همــراه بــا خــالل 
مغــز بــادام و بــا شــیرۀ انگــور طبیعــی 
بویــژه بــرای مبتالیــان کم خونــی و 

ــزی ــی و مغ ــای قلب ــف عملکرده ضع
ــلی  ــرغ عس ــم م ــوردن زردۀ تخ   خ
و  کم خــون  افــراد  بــرای  بویــژه 
ــک و  ــت آلرژی ــالت رینی ــان حم مبتالی

ــه ــی ری ــای هوای ــیت راه ه حساس
ــیدان  ــات آنتی اکس ــرف ترکیب   مص
راه هــای  و  ریــه  حفاظت کننــدۀ  و 
کاهش دهنــدۀ حساســیت  و  هوایــی 
ــک  ــای جلب ــد فرآورده ه ــی مانن تنفس
کلــرال  و  پالتنســیس،  اســپیرولینا 

افیســینالیس.
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نبض جامعه 

با احتـرام با مـن صحـبت کنید

ـــی  ـــكال مختلف ـــود اش ـــط زهرآل رواب
ـــك  ـــای شـــما در ی ـــا کارفرم ـــد. مث دارن
ـــما دارد و  ـــا ش ـــی ب ـــار خوب ـــه رفت لحظ
ـــما  ـــا ش ـــارش ب ـــدی رفت ـــه بع در لحظ
تغییـــر می کنـــد و به شـــدت پرتوقـــع 
می شـــود یـــا می تـــوان بـــه دوســـت 
ـــه از  ـــرد ک ـــاره ک ـــاوندی اش ـــا خویش ی
ـــق  ـــود را مطاب ـــه خ ـــع دارد ک ـــما توق ش
بـــا عایـــق او ســـازگار کنیـــد. همچنیـــن 
ــرد  ــاره کـ ــردی اشـ ــه فـ ــوان بـ می تـ
کـــه دائمـــا همســـر خـــود را تحقیـــر 
می کنـــد. اگرچـــه شناســـایی روابـــط 
زهرآلـــود کار آســـانی اســـت؛ امـــا 
ـــواره  ـــود هم ـــط زهرآل ـــی از رواب خاص
ـــر  ـــن، بهت ـــت. باوجودای ـــانی نیس کار آس
اســـت کـــه بـــرای خـــاص شـــدن از 
ـــون  ـــد، چ ـــاش کنی ـــود ت ـــط زهرآل رواب
ـــود  ـــط زهرآل ـــن صـــورت رواب ـــر ای در غی
ــردگی و  ــه افسـ ــر بـ ــد منجـ می تواننـ

ـــوند. ـــراب ش اضط

روابط زهرآلود

       یـــك تعریـــف بالینـــی مشـــخص 
ـــدارد،  ـــود ن ـــود وج ـــط زهرآل ـــرای رواب ب
امـــا می تـــوان اصطـــاح مفیـــدی 
بـــرای تعریـــف روابـــط نامتعـــادل 
ـــط را در یـــك مقیـــاس در  دانســـت. رواب
ـــی  ـــط متعال ـــا رواب ـــه ب ـــد ک ـــر بگیری نظ
ـــود  ـــط زهرآل ـــا رواب ـــود و ب ـــاز می ش آغ
ــود  ــه زهرآلـ ــد. رابطـ ــه می یابـ خاتمـ
بـــه رابطـــه ای گفتـــه می شـــود کـــه 
رفتارهـــای طـــرف مقابـــل به طـــور 
ـــرت  ـــا حی ـــگفتی ی ـــث ش ـــتمر باع مس
ــادل  ــما را از تعـ ــود، شـ ــما می شـ شـ
هیـــچ  بـــدون  می ســـازد،  خـــارج 
ــش  ــما را افزایـ ــراب شـ ــی اضطـ دلیلـ
می دهـــد و باعـــث احســـاس بـــد 
ـــان  ــه خودت ــبت بـ ــب نسـ و نامناسـ

می شـــود!

تغییر روابط زهرآلود

ـــود  ـــط موج ـــی از رواب ـــه یك  وقتی ک
زهرآلـــود  را  زندگـــی خودتـــان  در 
ـــرای  ـــوال ب ـــن س ـــد؛ ای ـــخیص دادی تش
ــرای  ــه بـ ــود کـ ــما مطـــرح می شـ شـ

ییم؟ آ بر د  لـــــو آ هر ز بــــــط  ا و ر عهـــده  ز  ا نـــه  چگو
ـــراد  ـــد. بســـیاری از اف ـــد انجـــام دهی ـــود چـــه کاری بای ـــن رابطـــه زهرآل ـــی از ای رهای
ـــع  ـــر مواق ـــا در اکث ـــد، ام ـــر دهن ـــری را تغیی ـــد دیگ ـــه می توانن ـــد ک ـــر می کنن فک
ـــه  ـــخصی ریش ـــک ش ـــودن در ی ـــود ب ـــر زهرآل ـــت. اگ ـــن اس ـــن کاری ناممک چنی
ـــردی  ـــر ف ـــود. تغیی ـــد ب ـــان نخواه ـــی آس ـــن ویژگ ـــر ای ـــکان تغیی ـــد؛ ام ـــده باش دوان
ـــراد  ـــوذ دارد کار بســـیار ســـختی اســـت و بعضـــی از اف ـــرل و نف ـــه روی شـــما کنت ک

بـــا نشـــان دادن ظلـــم و خساســـت احســـاس شـــادی می کننـــد.

ـــز  ـــی نی ـــا ضمن ـــتقیم ی ـــد غیرمس ـــود می توانن ـــط زهرآل ـــن، رواب ـــر ای ـــاوه ب   ع
ـــان  ـــود می ـــط زهرآل ـــا رواب ـــکاران ب ـــتان و هم ـــان دوس ـــود می ـــط زهرآل ـــند. رواب باش
ـــت  ـــال مراقب ـــر در ح ـــال، اگ ـــرای مث ـــتند. ب ـــاوت هس ـــیار متف ـــواده بس اعضـــای خان
ـــت  ـــی خساس ـــال ها ویژگ ـــول س ـــه در ط ـــتید ک ـــود هس ـــر خ ـــادر پی ـــا م ـــدر ی از پ
در او شـــکل گرفته اســـت ســـعی می کنیـــد کـــه بـــه دلیـــل عشـــق بـــه پـــدر 
ـــان  ـــادر پیرت ـــا م ـــدر ی ـــد و از پ ـــل کنی ـــود را تحم ـــه زهرآل ـــن رابط ـــان ای و مادرت
ـــد  ـــته باش ـــی را داش ـــن ویژگ ـــری چنی ـــخص دیگ ـــر ش ـــا اگ ـــد؛ ام ـــت کنی مراقب
ـــه  ـــوید؛ ب ـــودی نمی ش ـــه زهرآل ـــن رابط ـــرد و وارد چنی ـــد ک ـــل نخواهی ـــا تحم اص
ـــه  ـــن رابط ـــه ای ـــود ک ـــث می ش ـــر باع ـــادر پی ـــدر و م ـــه پ ـــق ب ـــر، عش ـــارت دیگ عب

ـــد. ـــل کنی ـــود را تحم زهرآل

توصیه های عملی

 همه ما به نوعی درگیر روابط زهرآلود هستیم و باید در صورت امکان خودمان را 
از شر آن ها خاص کنیم یا به  نوعی از عهده آن ها برآییم. اولین گام در رهایی از 
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روابط زهرآلود این است که روابط زهرآلود موجود در زندگی خود را بر 
اساس تعریفی که گفتیم بشناسیم و سپس بر اساس توصیه هایی که از زیر 

می آوریم؛ این مشکل را حل کنید:

بـــه شـــخص مقابـــل خـــود بگوییـــد کـــه چـــه احساســـی دارید.رفتـــار آرام و 
ـــد  ـــود شـــده اســـت بگویی ـــط زهرآل ـــه شـــخصی کـــه باعـــث رواب دوســـتانه و رودررو ب
ـــی از  ـــد. بعض ـــان داری ـــه خودت ـــبت ب ـــار او نس ـــورد رفت ـــی در م ـــه احساس ـــه چ ک
ـــت  ـــن صحب ـــد و همی ـــی ندارن ـــل آگاه ـــور کام ـــود به ط ـــال خ ـــر اعم ـــراد از تاثی اف
ــازد و  ــودآگاه سـ ــال خـ ــر اعمـ ــرف را از تاثیـ ــد طـ ــتانه و رودررو می توانـ دوسـ
ـــت  ـــد و در جه ـــر ده ـــود را تغیی ـــط زهرآل ـــه رواب ـــد ک ـــک کن ـــه او کم ـــه ب درنتیج
بهبـــود آن هـــا بکوشـــد. اگـــر ایـــن صحبـــت دوســـتانه و رودررو بی فایـــده بـــود؛ 
ـــود  ـــاس خ ـــه احس ـــات وقتی ک ـــی از اوق ـــد. گاه ـــظ کنی ـــود را حف ـــرل خ ـــد کنت بای
ـــت را در او  ـــی و اهان ـــه فحاش ـــت ک ـــن اس ـــد ممک ـــل می گویی ـــرف مقاب ـــه ط را ب
ـــع  ـــور قاط ـــود را به ط ـــه زهرآل ـــن رابط ـــد ای ـــت بای ـــن موقعی ـــد و در ای ـــدار کنی بی
ـــرد؛  ـــد ک ـــما را تهدی ـــل ش ـــرف مقاب ـــو ط ـــن گفت وگ ـــن ای ـــر حی ـــد. اگ ـــان دهی پای
ـــک  ـــال کم ـــه دنب ـــد و ب ـــی کنی ـــه تلق ـــک حمل ـــوان ی ـــه عن ـــد او را ب ـــن تهدی ای

ـــید. باش

ـــر  ـــا( ب ـــد کارفرم ـــخصی )مانن ـــر ش ـــی اگ ـــد. حت ـــن کنی ـــی را تعیی حدومرزهای
ــه  ــد؛ بـ ــن کنیـ ــرای آن تعییـ ــی بـ ــد حدومرزهایـ ــلط دارد؛ می توانیـ ــما تسـ شـ
ـــران و  ـــار از دیگ ـــورد انتظ ـــار م ـــوع رفت ـــید و ن ـــع باش ـــد قاط ـــه بای ـــا ک ـــن معن ای
ـــن  ـــما ای ـــای ش ـــر کارفرم ـــال، اگ ـــرای مث ـــد. ب ـــود را مشـــخص کنی ـــای خ حدومرزه
ـــما داد  ـــر ش ـــر س ـــای آخ ـــدن کاری در لحظه ه ـــام ش ـــرای انج ـــه ب ـــادت را دارد ک ع

ییم؟ آ بر د  لـــــو آ هر ز بــــــط  ا و ر عهـــده  ز  ا نـــه  چگو

ـــه او بگوییـــد: »از ایـــن ناراحـــت  ـــد، ب بزن
نمی شـــوم کـــه می خواهیـــد ایـــن کار 
ـــه  ـــم ک ـــا می خواه ـــم، ام ـــام ده را انج
ـــد.« ـــت کنی ـــن صحب ـــا م ـــرام ب ـــا احت ب

کنتـــرل  را  خـــود  واکنش هـــای 
زهرآلـــود  روابـــط  حتـــی  کنیـــد. 
نیـــروی  یـــك  ماننـــد  می تواننـــد 
ـــد.  ـــل کنن ـــرد عم ـــان دو ف ـــرک می مح
مراقـــب واکنش هـــای خـــود باشـــید؛ 
ـــن  ـــود ای ـــه زهرآل ـــك رابط ـــون در ی چ
امـــكان نیـــز وجـــود دارد کـــه فـــرد 
به طـــور ناخواســـته بـــا واکنش هایـــی 
کـــه بـــه طـــرف مقابـــل نشـــان 
می دهـــد، باعـــث ادامـــه دار شـــدن 
ـــال،  ـــرای مث ـــود. ب ـــود ش ـــط زهرآل رواب
ــت  ــز درخواسـ ــر چیـ ــورا هـ ــر فـ اگـ
ـــت  ـــث تقوی ـــد، باع ـــام دهی ـــده را انج ش

روابـــط زهرآلـــود می شـــوید.

ـــد.  ـــه دهی ـــود را خاتم ـــه زهرآل رابط
فائـــق  بـــرای  راه  آخریـــن  ایـــن 
آمـــدن بـــر رابطـــه زهرآلـــود اســـت و 
گاهـــی از اوقـــات ممكـــن اســـت کـــه 
بـــه کار بســـتن ایـــن روش نســـبتا 
ًوسوســـه انگیز باشـــد؛ امـــا ایـــن روش 
را بـــه عنـــوان روش نهایـــی در نظـــر 
ـــخصی  ـــا ش ـــر ب ـــا اگ ـــد، مخصوص بگیری
ــواده  ــو خانـ ــر، عضـ ــون همسـ همچـ
یـــا کارفرمـــا رابطـــه زهرآلـــود داریـــد 
ـــما  ـــی ش ـــی در زندگ ـــش مهم ـــه نق ک
دارد. باوجودایـــن، گاهـــی از اوقـــات 
ـــاج  ـــود و الع ـــدی زهرآل ـــه ح ـــط ب رواب
می شـــوند کـــه شـــخص مجبـــور 
اســـت شـــغل خـــود را تـــرک کنـــد؛ 
دوســـتی خـــود را بـــا شـــخص قطـــع 
ــود طـــاق  ــر خـ ــا از همسـ ــد یـ کنیـ

بگیـــرد.

EverydayHealth:منبع
ترجمه:مصطفیصداقترستمی
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