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ــن  ــت ایـ ــم، آن وقـ ــس گرفتیـ ــرآن اُنـ ــا قـ ــر بـ اگـ
ــه  ــد کـ ــد شـ ــدا خواهـ ــال پیـ ــن مجـ ــت و ایـ فرصـ
صاحبـــان فکـــر از قشـــرهای مختلـــف، بـــر روی نـــکات 
ـــتفاده  ـــرآن اس ـــی را از ق ـــد، چیزهای ـــر کنن ـــی تدّب قرآن
ــؤاالت  ــه سـ ــد و بـ ــد، بفهمنـ ــتنباط کننـ ــد، اسـ کننـ
ــؤاالت،  ــورم از سـ ــد. منظـ ــواب بدهنـ ــون جـ گوناگـ
شـــبهه ها نیســـت؛ منظـــور ســـؤاالِت دربـــاره ی 
زندگـــی اســـت، زندگـــی کـــردن. االن میلیون هـــا 
ســـؤال در مقابـــل مـــا اســـت. وقتی کـــه یـــک 
ـــمت  ـــه س ـــی را ب ـــی، زندگ ـــک حکومت ـــا ی ـــه ای ب جامع
آرمانهایـــی دارد حرکـــت میدهـــد و حرکـــت میکنـــد، 
ایـــن ]جامعـــه[ بـــا هـــزاران هـــزار ســـؤال مواجـــه 
ـــوع  ـــار، در ن ـــوع رفت ـــات، در ن ـــوع ارتباط ـــت؛ در ن اس
موضع گیری هـــا، در نـــوع دشـــمنی و دوســـتی ها، 

در نـــوع برخـــورد بـــا مـــال، در نـــوع برخـــورد بـــا 
ـــرح  ـــه مط ـــه ســـؤاالتی اســـت ک ـــا هم ـــا؛ اینه ـــور دنی ام
ـــرّیت  ـــواب دارد. بش ـــؤالها ج ـــن س ـــه ی ای ـــت؛ هم اس
گمـــراه و بدبخـــت شـــد، به خاطـــر اینکـــه جوابهـــای 
درســـت ایـــن ســـؤالها را پیـــدا نکـــرد. بدبختـــی 
امـــروز دنیـــا -و بشـــر- به خاطـــر ایـــن اســـت کـــه 
جوابهـــای درســـت را بـــه ایـــن ســـؤالها بلـــد نشـــد، 
ـــی،  ـــط، پاســـخهای انحراف ـــت؛ پاســـخهای غل ـــرا نگرف ف
ـــش  ـــه ذهن ـــرد، ب ـــت ک ـــده دریاف ـــخهای گمراه کنن پاس
ـــه اینجـــا؛  ـــذا[ امـــروز رســـیده ب رســـید، عمـــل کـــرد، ]ل
ـــدارد،  ـــت ن ـــدارد، معنوّی ـــا ن ـــدارد، صف ـــت ن ـــا امنّی دنی
ـــا  ـــه ب ـــاد جامع ـــای آح ـــدارد، دله ـــی ن ـــش روح آرام
ـــا  ـــروز دنی ـــت ام ـــن وضعّی ـــر صـــاف نیســـت؛ ای یکدیگ

اســـت، همـــه ی دنیـــا این جـــور اســـت.

گزیده ای از بیاانت
 مقام معظم رهبری 
محفل انس با قرآن

رد 

انـــس بگیـرید جوانـــان؛ هر چـــه بیشتــر با قــــرآن 

ورودیـــه

 انســانها بــرای ارتبــاط خلــق شــده اند، 
دلهــا بایــد باهــم مرتبــط باشــند، بــه هم 
ــک  ــر کم ــه یکدیگ ــد، ب ــت بورزن محّب
کننــد. انســانها بایــد مثل یــک تـَـِن واحد 
در دنیــا ]باشــند[؛ اصــًا بشــر این جــوری 
ســاخته شــده، این جــوری تدبیــر شــده؛ 
ــد  ــد ببینی ــگاه کنی ــما ن ــروز ش ــا ام اّم
ناامنــی،  همه جــا  جنــگ،  همه جــا 
گمراهــی،  همه جــا  تــرس،  همه جــا 
یکدیگــر؛  از  دلهــا  دوری  همه جــا 
ــی  ــاف طبقات ــا متاشــی؛ اخت خانواده ه
ــد،  ــّده ای برخــوردار و بهره من فاحــش؛ ع
ــر  ــه به خاط ــا هم ــروم؛ اینه ــّده ای مح ع

ایــن اســت کــه ســؤاالت زندگــی درســت 
جــواب داده نشــده، غلــط فهمیــده شــده؛ 
آن وقــت ایــن نظامهــای اقتصــادی و 
ــه وجــود  ــا ب سیاســی کج ومعــوج در دنی
آمــده و بشــریّت، مبتــا اســت؛ میلیاردها 
انســان، مبتــای ایــن وضعّیتنــد؛ حّتــی 
آنهایــی کــه برخــوردار هســتند هــم 
ــی  ــه وقت ــور نیســت ک ــد. این ج مبتاین
مــا میگوییــم اختــاف طبقاتــی هســت، 
یعنــی آن کســی کــه فــرض بفرماییــد بــه 
قــول معــروف جزو یــک درصــد جامعه ی 
آمریکایــی اســت، خیلــی راحــت و خیلی 
خــوش اســت؛ نــه، او هــم بدبختی هایــی، 

-روحــی،  مشــکاتی  گرفتاری هایــی، 
ــه  ــودش دارد ک ــی خ ــی- در زندگ روان
الیٰ ماشــاءاهلل، گاهــی از گرفتاری هــای 
ــه  ــی هم ــت؛ یعن ــتر اس ــر بیش آدم فقی
ــه راه درســت را  ــه ای ک ــد. جامع گرفتارن
نشناســد، صــراط مســتقیم را نشناســد، 
بــا خــدا مرتبــط نباشــد، این]طــور[ 
ــفانه  ــری متأّس ــع بش ــن جوام ــت. ای اس
ــت و  ــن ضال ــک  چنی ــار ی ــروز دچ ام
ــن  گمراهــی ای هســتند. اینکــه شــما ای
ــد تکــرار  همــه تکــرار میکنیــد و گفته ان
ــَتقیم«،)۲(  ــراَطالُمس ــاالِصّ َ ــد »اِهِدن کنی
به خاطــر همیــن اســت. صــراط مســتقیم 
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ــن  ــا، ای ــن آفته یعنــی آن راهــی کــه ای
مشــکالت در آن وجــود نــدارد؛ ایــن 
ــم  ــت. دائ ــتقیم اس ــراط مس ــای ص معن
از خــدای متعــال میخواهیــد کــه شــما 
را هدایــت کنــد؛ ایــن هدایــت در قــرآن 
ــم،  ــس گرفتی ــرآن اُن ــا ق ــر ب ــت. اگ اس
ــر  ــم، اگ ــت فهمیدی ــرآن را درس ــر ق اگ
در قــرآن تدبّــر کردیــم، آن وقــت پاســخ 
درســت بــه ســؤاالت زندگــی بــه مــا داده 
خواهــد شــد؛ بایســتی برویم دنبــال این، 
ایــن چیــز مهّمــی اســت. جوانــان عزیــز، 
حــاال ان شــاءاهلل هرچــه بــا قــرآن بیشــتر 
اُنــس بگیریــد، ایــن حقایــق بیشــتر برای 
شــما آشــکار خواهــد شــد؛ هرچــه از این 
شــربت گــوارا بنوشــید، بیشــتر مشــتاق 
ــد  ــد شــد، بیشــتر تشــنه خواهی خواهی

ــت. ــوری اس ــرآن این ج ــد؛ ق ش
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باالخره بیمه ها تجمیع خواهند شد؟

از همــان آغــاز اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت، وزیــر 
ــا  ــد. ب ــرح خوان ــن ط ــیل ای ــنه آش ــا را پاش ــت بیمه ه بهداش
گذشــت حــدود 3 ســال از اجرایــی شــدن طــرح، ســازمان های 
بیمه گــر درمانــی از همراهــی بــا ایــن طــرح دســت شســتند. 
پرســش ایــن اســت کــه طــرح تحــول بــرای ســالمت مــردم 
چــه کــرد و آیــا ایــن طــرح منجــر بــه افزایــش فشــار مالــی بــه 

ــت؟ ــده اس ــر ش ــازمان های بیمه گ س

نگاهی به تعهدات بیمه ها قبل و بعد از تحول

ــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت، درصــد پوشــش  ب
ــی  ــام تکالیف ــل انج ــه دلی ــر ب ــازمان های بیمه گ ــدات س تعه
کــه تــا پیــش از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت انجــام 
ــالمت  ــه س ــش بیم ــد پوش ــت. درص ــش یاف ــد، افزای نمی دادن
کــه در ســال 92، 65 درصــد بــود، در ســال های 93 و 94 بــه 
ترتیــب بــه 74 و 80 درصــد افزایــش یافــت. همچنیــن درصــد 
پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی از 54 درصــد بــه 57 و 73 

ــرد. ــدا ک ــاء پی درصــد در ســال های 93 و 94 ارتق

چرا بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها تاخیر دارند؟

مطالبــات  از  عمــده ای  بخــش  گذشــته،  دوران  ماننــد 
گذشــته  ســال  از  بهداشــت  وزارت  بیمارســتان های 
پرداخت نشــده؛ بنابرایــن، شــاید ســوالی اساســی در ایــن 
بخــش ایــن باشــد کــه علــل و ریشــه های کســری در منابــع 

چیســت؟ پایــه  بیمه گــر  ســازمان های 

برخی چند بیمه درمانی دارند

ــروز  ــل ب ــن دالی ــی از مهم تری ــه یک ــرد ک ــه ک ــد توج بای
کســری در منابــع ســازمان های بیمه گــر، بــار مالــی ناشــی از 
هم پوشــانی های بیمــه ای اســت. هشــت درصــد از جمعیــت کل 
ــی  ــار مال بیمه شــدگان دارای هم پوشــانی بیمــه ای هســتند. ب
ــالمت در  ــام س ــرای نظ ــانی ب ــای دارای هم پوش ــق بیمه ه ح

ســال 95، 13.235 میلیــارد ریــال بــوده اســت.

10 میلیون ایرانی فاقد بیمه، بیمه شدند

ــه  ــا، ب ــارات بیمه ه ــری اعتب ــل کس ــر از دالی ــی دیگ یک
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دادن خانوارهــا و افــراد فاقــد بیمــه 

علتبیپـــولیبیمـــهها؛
نگـاهیبهچالــشهایپولیطـرحتحولنظــامایرانیان

افــــق
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بازمی گــردد. بــر اســاس مصوبــه هیــات  وزیــران در ســال 93، 
ســازمان بیمــه ســالمت ایــران مکلــف شــد نســبت به پوشــش 
و ارائــه خدمــات بیمــه ای خانوارهــای تحــت حمایــت و فاقــد 

بیمــه پایــه ســالمت، اقــدام کنــد.

ــه، تعــداد 10 میلیــون و 768 هــزار  ــن مصوب ــال ای ــه دنب ب
ــت  ــالمت تح ــه س ــط بیم ــه توس ــد بیم ــان فاق ــر از ایرانی نف
پوشــش قــرار گرفتنــد. بایــد توجــه کــرد کــه ایــن اقــدام نیــاز 
بــه اعتبــار ســالیانه 4100 میلیــارد تومــان دارد کــه در صــورت 

ــوند. ــع می ش ــری مناب ــار کس ــا دچ ــن آن بیمه ه ــدم تامی ع

به روز شدن تعرفه ها چقدر در بی پولی بیمه ها نقش داشت؟

ــی از نیمــه دوم  ــات درمان ــد خدم ــای جدی اجــرای تعرفه ه
ســال 93 آغــاز شــد. قــرار شــد کــه بــار مالــی ایــن تعرفه هــا 
بــه مــدت 18 مــاه بــرای بیمــه ســالمت توســط وزارت 
ــاس  ــر اس ــل ب ــور کام ــه به ط ــود ک ــت ش ــت پرداخ بهداش
ــه  ــازمان برنامه وبودج ــتگاه و س ــن دو دس ــن ای ــه بی تفاهم نام

ــد. پرداخــت ش

بعــداز آن ضــرورت داشــت ایــن بــار مالــی در بودجــه ســال 
13955 بیمــه ســالمت پیش بینــی شــود کــه متاســفانه 
ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــن بای ــد. همچنی ــام نش ــدام انج ــن اق ای
ــام  ــرح تحــول نظ ــاز ط ــش از آغ ــه ســالمت پی ــازمان بیم س
ســالمت، حــدود 1800 میلیــارد تومــان زیــان انباشــته 
ــت  ــکار برون رف ــت راه ــاور وزارت بهداش ــه ب ــت. ب ــته اس داش
ــی  ــات و اجرای ــون و مصوب ــه قان ــا بازگشــت ب ــن چالش ه از ای
شــدن آن هــا، افزایــش حــق بیمــه، داشــتن پرداختــی توســط 
خانوارهــای توانمنــد، بازنگــری در بــدون ســقف بــودن خدمات 
تشــخیصی و دارویــی، ضمانــت وصــول بــه هنــگام منابــع حــق 
بیمــه و توجــه بــه نقــش تولیــت در خریــد راهبــردی و بســته 
ــی بیمه هــا  خدمتــی اســت. یکــی دیگــر از علــل مهــم بی پول

ــت. ــوده اس ــا ب ــایر حوزه ه ــالمت در س ــع س ــرد مناب هزینه ک

تولیت چندگانه در سالمت

انتقــاد همیشــگی وزارت بهداشــت متوجــه ترکیــب شــورای 
ــد  ــه وزارت بهداشــت معتق ــوده اســت. چــرا ک ــی بیمــه ب عال
اســت متولــی اصلــی حــوزه ســالمت مــردم تنهــا یــک رای در 
ایــن شــورا دارد؛ شــورایی کــه باالتریــن مرجــع تصمیم گیــری 
در حــوزه بیمــه ای ســالمت کشــور اســت و تصمیمات اساســی 
دربــاره تعییــن بســته خدمــات بیمــه، تعییــن ســهم پرداختــی 
مــردم از هزینه هــای ســالمت، تعییــن تعرفه هــا و ارزش 
ــی بیمــه و  ــط پوشــش همگان ــن ضواب ــات، تعیی نســبی خدم
ــورا  ــن ش ــدگان در ای ــی بیمه ش ــه پرداخت ــق بیم ــن ح تعیی

تعییــن بــر عهــده دارد.

قانونی که باید اجرایی شود

ــک،  ــت ریس ــی انباش ــاس مبان ــر اس ــرد ب ــه ک ــد توج بای
ناکارآمــدی  عامــل  مهم تریــن  صندوق هــا  پراکندگــی 
آن هاســت. ایــن در حالــی اســت که در کشــورمان شــاهد تنوع 
ــه  ــه ســالمت، شــامل چهــار بیمــه پای و تعــدد بیمه هــای پای
یعنــی ســازمان تامیــن اجتماعــی، بیمه ســالمت ایــران، کمیته 
امــداد حضــرت امــام )ره( و نیروهــای مســلح و ســایر بیمه های 
پایــه کــه خدمــات تکمیلــی را هــم ارائــه می دهنــد، هســتیم. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس بنــد »د« مــاده 38 قانــون 
برنامــه پنجــم، بیمه هــای پایــه در کشــور بایــد تجمیــع شــوند. 
ــه  ــی نظــام ســالمت ک درعین حــال اجــرای سیاســت های کل
در بنــد یــک مــاده هفــت، بــر تولیــت نظــام ســالمت توســط 
وزارت بهداشــت تاکیــد کــرده، الزامــی اســت. همچنیــن بنــد 
دو ایــن مــاده نســبت بــه مدیریــت منابــع ســالمت از طریــق 
ــد. ــد می کن ــت وزارت بهداشــت، تاکی ــا محوری نظــام بیمــه ب
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بیمارستان رضوی موفق به کسب لوح »بیمارستان دوستدار مادر« شد

ــتدار  ــتان دوس ــوح »بیمارس ــب ل ــه کس ــق ب ــوی موف ــتان رض بیمارس
ــد. ــکی ش ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــوی وزارت بهداش ــادر« از س م

ایــن لــوح طــی مراســمی از ســوی دکتــر آقاجانی، معــاون درمــان وزارت بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه نماینــده بیمارســتان رضــوی دکتــر کامبیــز توتونوچی 

ــد. اهدا ش

گفتنــی اســت؛ بیمارســتان رضــوی طــی ســال های اخیــر تالش هــای زیــادی در 
جهــت ترویــج زایمــان طبیعــی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی مراقبت هــای قبــل از 
بــارداری، حیــن بــارداری و پــس از زایمــان و همچنیــن برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ویــژه مــادران شــیرده و آمــوزش روش هــا و شــیوه های شــیردهی موفــق و ... داشــته 
ــادر و  ــاء ســالمت م ــا در ارتق ــس برترین  ه ــز تندی ــال نی ــن بیمارســتان قب اســت. ای

نــوزاد را از ســتاد کشــوری برنامــه تحــول نظــام دریافــت داشــته اســت.

رویــداد

کلینیک »ارتقاء سالمت« بیمارستان رضوی به صورت رایگان ارائه خدمت می کند

کلینیــک »ارتقــاء ســامت« بیمارســتان رضــوی روزانه از ســاعت 10 تــا 12 پذیــرای عمــوم مراجعه کنندگان 
بــه صــورت رایگان اســت. 

در ایــن کلینیــک آموزشــهای مرتبــط بــا فشــارخون، دیابت؛ 
و مراقبت هــای پرســتاری در بیمــاران دیابتــی، نحــوه کنتــرل 
ــا گلوکومتــر، بــه صــورت رایــگان  قنــد خــون وآمــوزش کار ب

ــود. ــه می ش ارائ

کلیــه خدمــات ارائــه شــده در ایــن کلینیــک رایــگان اســت. 
ــی 10  ــاه از ســاعت 8:30 ال ــر م ــن دوشــنبه آخــر ه همچنی
صبــح کارگاه آموزشــی نارســائی قلــب ویــژه بیمــاران معرفــی 
شــده از کلینیــک قلــب بیمارســتان رضــوی بــه صــورت رایگان 

در محــل کلینیــک »ارتقــاء ســالمت« برگــزار می شــود. 
همچنیــن در کلینیــک اســتومی بیمارســتان رضــوی، نحــوه 
ــه ها،  ــن کیس ــه ی ای ــتومی، تعبی ــه های اس ــتفاده از کیس اس
مراقبــت از کیســه های اســتومی و... توســط کارشناســان 
ــوزش  ــگان آم ــور رای ــه ط ــده، ب ــتاری مجــرب و دوره  دی پرس
داده می شــود. کلینیــک اســتومی نیــز روزهــای شــنبه، 
ــه  ــرای مراجع ــح پذی ــا 10 صب ــنبه از 8 ت ــنبه و چهارش دوش

ــدگان اســت. کنن
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بازدید "نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر در خصوص اتباع خارجی" از بیمارستان رضوی

"نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر در خصوص اتباع خارجی" از بیمارستان رضوی بازدید کرد.

دکتــر کریســتین آتنســن )پزشــک ارشــد کمیســاریای عالی 
حقــوق بشــر در رابطــه بــا اتبــاع خارجــی( و معــاون اداره کل 
اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری خراســان رضــوی امروز 
ــد  ــوی بازدی ــتان رض ــف بیمارس ــای مختل ــح از بخش ه صب

کردنــد.

ــا تجهیــزات و امکانــات  ایــن بازدیــد بــه منظــور آشــنایی ب
بیمارســتان رضــوی جهــت ارجــاع اتبــاع خارجــی و بیگانــه بــه 

ایــن بیمارســتان انجــام شــد.

حضور بیمارستان رضوی در نمایشگاه دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی

بیمارستان فوق تخصصی رضوی در نمایشگاه دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی حضور به هم رسانید.

ــلول های  ــی س ــن الملل ــره بی ــن کنگ ــی »دومی ــر علم دبی
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی« در بازدیــد از غرفه بیمارســتان 
رضــوی گفــت: حضــور بیمارســتان رضــوی بــه عنــوان یکــی از 
مراکــز درمانــی مــورد وثــوق دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
بــرای انجــام اعمــال بــر مبنای ســلول های بنیــادی در حاشــیه 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــع همکاری ه ــث تجمی ــره، باع ــن کنگ ای

خواهــد بــود.

ــا  دکتــر مریــم مقــدم متیــن افــزود: ســلول های بنیــادی ب
ــف  ــه کش ــک ب ــاختی و کم ــکی بازس ــود در پزش ــی خ توانای
داروهــا، امیدهایــی را در درمــان بیماری هــای پیچیــده و 
بالینــی  العــالج ایجــاد کرده انــد و آزمایش هــای  صعــب 
ــه  ــا ک ــا آن ج ــیده ت ــار بخش ــا اعتب ــن امیده ــه ای ــق، ب موف

درخواســت درمــان توســط ســلول های بنیــادی در جامعــه رو 
ــش اســت. ــه افزای ب

ــلول های  ــه س ــا در زمین ــعه و نوآوری ه ــه داد: توس وی ادام
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی، باعــث خواهــد شــد تــا حداکثر 

بهــره وری جهــت خدمــت بــه جامعــه بشــری بــه دســت آیــد.

عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم پزشــکی مشــهد اظهار 
کــرد: در ایــن کنگــره ســه روزه بیــش از یــک هــزار و 100 نفــر 
شــرکت  کننــده از تبــادل اطالعــات میــان متخصصــان داخلــی 
و 12 متخصــص خارجــی بهــره می برنــد و گســترش همــکاری 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــده و ش ــای تولیدکنن ــان بخش ه می

بــا مراکــز علمــی و دانشــگاهی را دنبــال می کنیــم.
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بیمارستان رضوی قطب درمان صرع در کشور است

رئیــس بیمارســتان رضوی مشــهد گفت: بیمارســتان 
رضــوی مشــهد بــا تجهیــزات پیشــرفته و پزشــکان 
متبحــر، هــم اکنــون بــه عنــوان قطــب درمــان بیماری 

صــرع در کشــور بــه شــمار مــی رود.

ــه  ــوط ب ــای مرب ــال عمل ه ــزود: قب ــلطانی اف ــم س ــر قاس دکت
برداشــتن کانــون صــرع در بیمــاران مبتــال به صــرع در بیمارســتان 
رضــوی بــا مشــارکت تیــم پزشــکی از آلمــان انجــام می شــد. امــا از 
مــاه گذشــته انجــام عمل هــای جراحــی مربــوط بــه درمــان صــرع 
در ایــن بیمارســتان توســط تیــم کامــال ایرانــی آغــاز شــده اســت.

دکتــر ســلطانی ادامــه داد: یــک عمــل صــرع موفقیــت آمیــز ماه 

 
گذشــته بــه سرپرســتی دکتــر رضــا زارع )جــراح مغــز و اعصــاب

بیمارســتان رضــوی( انجــام شــده اســت.

وی با اشاره به اینکه انجام عمل صرع در بیمارستان رضوی از سال 
1390 با همکاری پزشکان آلمانی آغاز شده است؛ گفت: تا کنون 

حدود 80عمل صرع در این بیمارستان انجام شده است.

وی افـزود: بـا توجـه به اینکـه عمل های صرع کانونـی از این پس 
توسـط تیـم جراحـی بیمارسـتان رضوی کـه کامال ایرانی هسـتند 
انجـام خواهـد شـد؛ پیش بینـی می کنیـم از ایـن بـه بعـد در مـاه 

حداقـل 2 تـا 3 عمـل صـرع در این بیمارسـتان انجام شـود.

ــا از  ــت دنی ــک درصــد جمعی ــه ی ــان اینک ــا بی ــان ب وی در پای
صــرع رنــج می برنــد کــه از ایــن تعــداد حــدود یــک ســوم آن هــا 
مقــاوم بــه درمــان دارویــي هســتند؛ افــزود: عمــل جراحــی بــرای 
صرع هــای کانونــي کــه مقــاوم بــه درمــان هســتند، مــورد اســتفاده 
قرارمی گیــرد. تعییــن کانــون صــرع بــا روش هــاي تخصصــي کــه 
ــو EEG اســت؛  شــامل ام آرآي و انجــام تســت مانیتورینــگ ویدئ
ــران، بیمارســتان رضــوی یکــی از مراکــز  انجــام مــی  شــود. در ای
مجهــز کشــور اســت کــه امکانــات تخصصــي را جهــت تشــخیص 
و درمــان صــرع در اختیــار دارد. انجــام تســت خــواب )پلــي 
ــي اســت کــه در بیمارســتان  ــز از ســایر خدمات ســومنوگرافي( نی
رضــوي تحــت نظــر متخصصیــن خــواب بــراي بیمــاران مبتــال بــه 

ــود. ــام مي ش ــواب انج ــالالت خ اخت

بازدید مدیرعامل بیمارستان رضوی از آسایشگاه معلولین ذهنی بی سرپرست شهید بهشتی

ــتان  ــه بوس ــه خیری ــوی از موسس ــتان رض ــل بیمارس ــان مدیرعام ــارک رمض ــاه مب ــن م ــای آغازی در روزه
ــرد. ــد ک ــتی بازدی ــهید بهش ــت ش ــی بی سرپرس ــن ذهن ــگاه معلولی ــر و آسایش ــکوه مه ش

ایــن بازدیــد بــه منظــور کمــک بیمارســتان رضــوی بــه درمــان 
بیمــاران خــاص ایــن موسســه انجــام گرفــت.

گفتنــی اســت؛ آسایشــگاه معلولیــن ذهنــی بی سرپرســت 
ــی  ــن ذهن ــداری معلولی ــه نگه ــن مجموع ــتی بزرگتری شهیدبهش
رهاشــده و بی سرپرســت پســر دراســتان خراســان رضــوی اســت 
ــی سرپرســت  ــی ب ــن ذهن ــه همــراه مرکزنگهــداری معلولی ــه ب ک
ــی سرپرســت  ــدان ب ــه فرزن ــو و خان ــن آه ــدگان ضام ــر پناهن مه

شــکوه مهــر1 و 2 تحــت مدیریــت موسســه خیریه بوســتان شــکوه 
ــت از1400  ــه حمای ــن موسس ــا ای ــه مجموع ــه ک ــرار گرفت مهرق
ــن  ــبانه روزی از 280 نفرازای ــدای ش ــز نگه ــول و نی ــواده معل خان
ــده دار  ــتند را عه ــال هس ــا 60 س ــنین 6 ت ــه در س ــوالن را ک معل
اســت. ایــن موسســه تحــت نظــارت اداره کل بهزیســتی خراســان 
رضــوی اســت امــا هزینه هــای ایــن مرکــز توســط خیریــن 

ــی شــود. ــن م ــی تامی ــای مردم ــوکاران و کمکه ونیک
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ــوی از  ــتان رض ــی در بیمارس ــل جراح ــک عم ــی ی ط
ــه وزن 5/8  ــوده ای ب ــاله ت ــار 50 س ــک بیم ــکم ی ش

ــد. ــارج ش ــرم خ کیلوگ

دکتــر عبــاس عبدالهــی فــوق تخصــص جراحــی کولورکتال 
ــی  ــا بزرگ ــار ب ــت: بیم ــی گف ــل جراح ــن عم ــوص ای در خص
شــکم و درد شــدید مراجعــه و در بررســی ســونوگرافی تــوده 
شناســایی شــد. در ادامــه باانجــام عمــل جراحــی تــوده بــدون 
آســیب جــدی بــه بیمــار و بــا جــدا کــردن بخشــی از حالــب 

بــه علــت چســبندگی  بــا موفقیــت خــارج شــد.

وی افـزود: وضعیـت بیمـار پـس از عمـل جراحـی مسـاعد 
اسـت. شـرایط رو بـه بهبـودی اسـت و ظـرف چنـد روز آینـده 

بیمـار مرخـص خواهد شـد.

ایــن جــراح با اشــاره بــه اینکــه عالئمی چــون درد، یبوســت 

ــروز  ــزی در توده هــای شــکمی معمــوال ب ــا اســهال و خونری ی
ــم  ــه ایــن عالئ ــد نســبت ب پیــدا می کنــد گفــت: بیمــاران بای
بیشــتر توجــه داشــته باشــند و طبــق دســتورالعمل های 

ــد. ــام دهن ــای دوره ای الزم را انج ــخص چک آب ه مش

آزمایشگاه بیمارستان رضوی به عنوان آزمایشگاه برتر استان معرفی شد

عنــوان  بــه  رضــوی  بیمارســتان  آزمایشــگاه 
آزمایشــگاه برتــر اســتان در ســال 1395- 1396 

معرفــی شــد.

آزمایشــگاه ایــن بیمارســتان در روز ملی علوم آزمایشــگاهی، 

از ســوی ســازمان نظــام پزشــکی و ســازمان هــای بیمــه گــر 
ــه عنــوان  ــوم آزمایشــگاهی و آســیب شناســی ب و انجمــن عل
آزمایشــگاه برتــر اســتان در ســال 1395- 1396 مــورد تقدیــر 

قــرار گرفــت.
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رمضــان،  مبــارک  مــاه  طــی 
اســتاد علیرضــا بهدانــی کل قرآن 
مجیــد را بــا طــای نــاب در محــل 
بیمارســتان رضــوی و در مقابــل 
ــرد. ــد ک ــت خواه ــان کتاب مخاطب

ایــن هنرمنــد برجســته در خصــوص 
ــرای  ــن ب ــت: ای ــود گف ــدام خ ــن اق ای
ــرآن  ــه کل ق ــت ک ــار اس ــتین ب نخس
کریــم طــی مــدت مــاه مبــارک رمضــان 
ــود. ــت می ش ــده کتاب ــورت زن ــه ص و ب

اســتاد علیرضــا بهدانــی افــزود: ایــن 
قــرآن مطــال را بــه یــاری خــدا در ابعــاد 
ــه خــط  50 در 70 و در 600 صفحــه ب

نســخ کتابــت خواهــم کــرد.

وی ادامــه داد: طبــق برنامه ریــزی    
 هــای انجــام شــده، ایــن قــرآن در 
ــوی  ــان از س ــارک رمض ــاه مب ــان م پای
ــوزه آســتان  ــه م بیمارســتان رضــوی ب

ــد. ــد ش ــداء خواه ــوی اه ــدس رض ق

علیرضــا  اســتاد  اســت؛  گفتنــی 
قــرآن  بزرگتریــن  کتابــت  بهدانــی 
طــال، بزرگتریــن نهــج البالغــه مطــال و 
ــه  ــرآن طــال را در کارنام ــن ق کوچکتری
افتخــارات خــود دارد. ایــن هنرمنــد 
خــادم  عنــوان  بــه  کــه  برجســته 
برجســته قرآنــی نیــز معرفــی شــده تــا 
ــل  ــت کام ــق کتاب ــار توفی ــون 52 ب کن
ــت. او  ــته اس ــز داش ــم را نی ــرآن کری ق
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در  انفــرادی  نمایشــگاه   45 تاکنــون 
داخــل و خــارج از کشــور برگــزار کــرده 

ــت.  اس

ــت  ــر کتاب ــالوه ب ــد ع ــن هنرمن ای
50 دیــوان شــعر و نقاشــی صدهــا 
تابلــوی هنــری، بــه عنــوان نخبــه 
ــز  ــال 1394 نی ــور در س ــری کش هن
ــتاد علیرضــا  ــی شــده اســت. اس معرف
بهدانــی خوشنویســی را در محضــر 
ــه واز  ــرا گرفت ــی ف ــداهلل کابل ــتاد ی اس
ــری  ــچیان نگارگ ــود فرش ــتاد محم اس

ــت. ــه اس آموخت

خدمت رسانی به 15 هزار  بیمار در حوزه اپتومتری در 
بیمارستان رضوی

ــه  ــوی از ارائ ــتان رض ــم بیمارس ــش چش ــی بخ ــر اجرای مدی
خدمــات اپتومتــری بــه 15 هــزار بیمــار بــه صــورت ســاالنه در 

ــر داد. ــتان خب ــن بیمارس ای

محمــود اثنی عشــری در حاشــیه هفدهمیــن کنگــره سراســری اپتومتــری 
ــات  ــتان رضــوی خدم ــک تخصصــی چشــم بیمارس ــت: کلینی ــان گف خراس
ــی و  ــگمان خلف ــات س ــی و معاین ــنجی، ارزیاب ــل بینایی س ــی از قبی مختلف
قدامــی چشــم، معاینــات کامــل چشــم و نیــز درمــان انــواع اختــالالت بینایی 

ــد. ــه می ده ــدگان ارائ ــه مراجعه کنن را ب

نظیــر  پیشــرفته ای  دســتگاه های  بــا  کلینیــک  ایــن  افــزود:  وی 
ــم  ــاری چش ــوب انکس ــری عی ــی و اندازه گی ــرای ارزیاب ــر ب اتوکراتورفرکتومت
ــری فشــار چشــم  ــرای اندازه گی ــر ب ــتگاه تونومت ــه، دس ــای قرنی ــز انحن و نی
ــرای مشــاهده و  ــو اســلیت ب ــا چشــم، اســلیت لمــپ و فوت ــدون تمــاس ب ب
تصویربــرداری از بخش هــای مختلــف چشــم، توپوگرافــی بــرای اندازه گیــری 
ــدان  ــری می ــرای اندازه گی ــر ب ــه چشــم، پریمت ــف قرنی ــاط مختل ــای نق انحن
دیــد، میکروســکوپ اســپکیوالر بــرای شــمارش ســلول های اندوتلیــوم 
ــرداری و آنژیوگرافــی عــروق چشــم،  ــرای تصویرب قرنیــه، دوربیــن شــبکیه ب
دســتگله های IOL master، a scan، b scan، ubm و ... بــرای انــواع ســونوگرافی 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــه بیم ــمی ب ــل چش ــای داخ ــدازه لنزه ــن ان ــم و تعیی چش
ــار  ــری اظه ــد. اثنی عش ــانی می کن ــم خدمات رس ــف چش ــای مختل بیماری ه
کــرد: ســاالنه حــدود 15 هــزار بیمــار بــرای ویزیــت عمومــی و 7 هــزار و 500 
بیمــار بــرای انجــام تســت ها و آزمایشــات و نیــز تصویربرداری هــای چشــمی 

ــد. ــه می کنن ــک مراجع ــن کلینی ــه ای ب



هم
زد

نو
ره 

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

12

از  همــه  روزهــا  ایــن 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرطان ب س
کشــنده ترین بیماری هــا یــاد 
در  ســرطان  نــام  می کننــد. 
ــا نوعــی تــرس  میــان مــردم ب
ــه  ــت ب ــراه اس ــت هم و وحش
طــوری کــه گاهــی از بیــان نــام 
ــوی  ــار از س ــه بیم ــاری ب بیم
ممانعــت  بیمــار  اطرافیــان 
بــه عمــل می آیــد. بــا ایــن 
حــال ایــن بیمــاری یکــی از 
بیماری هــا  درمان پذیرتریــن 
موقــع  بــه  اگــر  اســت؛ 

شــود.  داده  تشــخیص 

تنهــا بــا تزریــق یــک واکســن 
می تــوان از بیــش از 97 درصــد 
ــم  ــه رح ــای دهان ــرطان ه س

ــرد ــری ک جلوگی

ملیحــه حســن زاده، عضــو  دکتــر 

هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد در یــن میزگــرد گفــت: بــا 
می تــوان   HPV واکســن  از  اســتفاده 
در مقابــل  97 درصــد ســرطان های 

ــد. ــن ش ــرویکس ایم س

وی افــزود: HPV ویروســی اســت کــه 
در بــروز ســرطان های  دهــان، حلــق 
ــت  ــه رحــم ، آل و حنجــره، مقعــد، دهان
ــتقیم دارد  ــش مس ــه نق ــلی مردان تناس
ــق 2  ــا تزری ــه ب ــت ک ــن در حالیس و ای
دوز از ایــن واکســن در 14 ســالگی و 
ــوان  ــی ت ــر م ــنین باالت ــه دوز در س س
در مقابــل ایــن ویــروس، ایمنــِی 95 تــا 

ــرد. ــب ک ــدی کس 100 درص

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 65 کشــور 
دنیــا طبــق پروتــکل ســازمان بهداشــت 
جهانــی تزریــق واکســن HPV در برنامــه 
ــه اســت؛ گفــت:  ملی اشــان جــای گرفت
ــن  ــده در ای ــال آین ــا 30 س ــی20 ت ط
ــه  ــم و دهان ــرطان های رح ــورها س کش

ــد  ــد ش ــه کن خواه ــا ریش ــم تقریب رح
 HPV چــرا کــه بــا تزریــق واکســن
ایــن  درصــد  برابــر99/7  در  ایمنــی 

ســرطان ها بــه وجــود می آیــد.

ســرطان های  انجمــن  نماینــده 
زنــان ایــران در اســتان خراســان بــا 
انتقــاد از عملکــرد وزارت بهداشــت و 
خصــوص  در  مســئول  دســتگا ه های 
در  واکسیناســیون  ایــن  گنجانــدن 
کشــور  واکسیناســیون  ملــی  طــرح 
 HPV ــه ــر علی ــیون ب ــت: واکسیناس گف
در درازمــدت از تحمیــل هزینه هــای 
گــزاِف درمــان ســرطان های دهــان، 
ــه خصــوص  ــوم و ب ــق حنجــره، رکت حل

می کاهــد. رحــم  دهانــه 

14 تــا 26 ســالگی بهتریــن 
HPV زمــان تزریــق واکســن

دکتــر حســن  زاده بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــروس  ــال وی ــل انتق رابطــه جنســی عام

میز گـرد

»سرطانرحـموپستـانازتشخیــصتادرمـان«
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HPV اســت گفــت: بهتریــن زمــان 

ــالگی و  ــا 26 س ــن 14 ت ــق واکس تزری
ــت.  ــی اس ــاس جنس ــن تم ــل از اولی قب
ــای  ــاد از شــکل گیری الگوه ــا انتق وی ب
نامتعــارف رابطــه جنســی در کشــور 
ــی )اورال(  ــی دهان ــط جنس ــت: رواب گف
بــه شــدت در انتقــال ایــن ویــروس بــه 
ــت و  ــر اس ــره موث ــق و حنج ــان حل ده
بــه همیــن خاطــر طــی ســال های 
اخیــر شــاهد رشــد فزاینــده ایــن نــوع از 

ســرطان ها در کشــور هســتیم. 

ــات  ــز تحقیق ــی مرک ــئول آموزش مس
ــهد  ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش زن
ــان  از  ضعــف سیســتم بهداشــت و درم
در غربالگری هــای ســرطان بــه ویــژه 
ســرطان رحــم و پســتان ابــراز نارضایتی 
کــرد و ادامــه داد: ســرطان رحــم بــا یک 
ــود  ــایی می ش ــاده شناس ــمیر س پاپ اس
امــا متاســفانه همیــن غربالگــری ســاده 
زمانــی انجــام می شــود کــه بیمــار 

عامــت دار شــده و عمــا نیــاز بــه 
ــی دارد.  ــی تهاجم ــات درمان اقدام

ــل  ــالم عام ــی ناس ــبک زندگ س
کاهــش ســن ابتــا بــه ســرطان

سـرطان های  تخصـص  فـوق  ایـن 
زنـان بیـان کـرد: متاسـفانه در ایـران به 
دالیـل مختلـف از جملـه سـبک زندگی 
ناسـالم، سـن ابتـا بـه انـواع سـرطان ها 
پاییـن آمده اسـت به طوری که سـرطان 
پسـتان در ایران که شـایع  ترین سـرطان 
در زنـان نیز هسـت 5 تا 10 سـال زودتر 
زنـان مـا را درگیـر می کنـد. یعنـی در 
دنیـا در سـن 55 تـا 60 سـال بیشـتر 
زنـان دچـار ایـن بیمـاری می شـوند امـا 
در ایـران متاسـفانه در سـنین 45 تا 50 
سـال بیشـترین زنـان مبتـا به سـرطان 
حالـی  در  ایـن  و  می بینیـم  را  پسـتان 
اسـت کـه معمـوال سـرطان پسـتان در 
ایـران در مراحل سـه و چهـار که بیماری 

گسـترش پیدا کرده شناسـایی می شـود 
امـا در کشـورهای پیشـرفته عـاوه بـر 
اینکـه سـرطان پسـتان 10 سـال دیرتـر 
بـروز پیـدا مـی کنـد در مراحـل اولیـه 
شناسـایی و درمـان می شـود. ایـن بدان 
معنـی اسـت کـه در آینـده ای نزدیـک 
مـا بـا دختـران جـوان و مـادران جوانـی 
روبـرو خواهیـم بـود کـه بایـد اسـاس و 
بنیـان خانـواده را تشـکیل دهنـد اما این 
سـتون اصلـی و اولیـه خانواده در سـنین 
بـاروری و شـکوفایی بـا درد و رنج ناشـی 
از سـرطان و مـرگ دسـت و پنجـه نـرم 
می کنـد. ایـن موضـوع بـه طور قطـع به 
لحـاظ اجتماعی نیـز آسـیب های زیادی 

را در جامعـه بـه بـار مـی آورد.

انجـام  و  غربالگـری  آزمایشـات  وی 
واکسیناسـیون بر علیـه HPV را ضروری 
خوانـد و گفـت: واکسـن HPV در هر بار 
تزریـق حـدود 300 هـزار تومـان هزینه 
دارد و نهایتـا بـا 3 دوز تزریـق کـه در 

»سرطانرحـموپستـانازتشخیــصتادرمـان«
غربالگری هایی که باید جدی گرفته شوند اما...
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کل یـک میلیـون تومـان هـم نمی شـود 
از هزینـه گزاف بـاالی چنـد ده میلیونی 
عمـل  بـه  جلوگیـری  سـرطان  درمـان 
در  اسـت  طـور  همیـن  آورد.  خواهـد 
غربالگـری  آزمایشـات  انجـام  خصـوص 
ماموگرافـی  ماننـد  پسـتان  سـرطان 
نظـر  از  متاسـفانه  کـه  سـونوگرافی  و 
دسترسـی در شهرسـتان ها دچار کمبود 
هسـتیم. با ایـن وصف ارائـه آموزش های 
کاربـردی »خودمعاینه گری« در خصوص 
و  دبیرسـتان  دوره  در  پسـتان  سـرطان 
دانشـگاه بسـیار بسـیار ضـروری اسـت و 
ایـن حداقـل اقدامی اسـت که مـی توان 

از مسـئوالن انتظـار داشـت. 

ســن ابتال بــه ســرطان پســتان 
ــر از  ــال پائین ت ــران 10 س در ای

ســایر کشــور ها اســت

ــروه  ــتادیار گ ــرخ، اس ــا ف ــر دنی دکت
رادیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تــا 10   6 ســاالنه   ابتــال  از  مشــهد 
هــزار مــورد جدیــد بــه ســرطان پســتان 
ــر چــه  ــت: اگ ــر داد و گف در کشــور خب
در  پســتان  میــزان شــیوع ســرطان 
ــی  ــورهای اروپای ــر از کش ــران پایین ت ای
ــا متاســفانه ســن  ــی اســت ام و آمریکای
ابتــال بــه ســرطان پســتان در ایــران 10 
ــن کشــورها اســت. ــر از ای ســال پایین ت

وی در میزگرد »سـرطان های پسـتان 
از تشـخیص تـا درمـان« افزود: سـرطان 
پسـتان زمانی کـه نمود ظاهـری بر روی 
می کنـد  ایجـاد  پسـتان  بافـت  پوسـت 
شـکل گیری  زمـان  از  سـال   10 یعنـی 
بافـت سـرطانی زمـان می گـذرد و ایـن 
فاجعـه اسـت که بیمار ما آن قدر نسـبت 
بـه سـرطان پسـتان نـاآگاه باشـد کـه با 
پزشـک  بـه  شـدید  پوسـتی  تظاهـرات 

کند. مراجعـه 

وی بــا انتقــاد از اطالع رســانی ناکافــی 
و بــدون برنامــه در حــوزه ارتقــاء ســطح 
ســواد ســالمت جامعــه بــه ویژه ســالمت 
ــبک  ــت: س ــوان گف ــان ج ــادران و زن م
زندگــی ناســالم بــه شــدت در جامعــه ما 

رو به گســترش گذاشــته اســت از ســوی 
ــم  ــوص عالئ ــا در خص ــان م ــر زن دیگ
ــالع  ــالع و کم اط ــیار بی اط ــرطان بس س
ــن  ــه س ــود ک ــور می ش ــتند؛ اینط هس
ابتــال بــه ســرطان پســتان در ایــران 10 
ســال پایین تــر از ســایر کشــورها اســت 
و امــروز شــاهد درگیــری زنــان جوانمان 
ــوی  ــتیم و از س ــاری هس ــن بیم ــا ای ب
دیگــر زمــان مراجعــه ایــن بیمــاران 
بــه پزشــک زمانــی اســت کــه کار از کار 
ــادی  ــرفت زی ــرطان پیش ــته و س گذش
کــرده اســت بــا ادامــه پیــدا کــردن ایــن 
شــرایط متاســفانه در آینــده ای نزدیــک 
بــا بحــران روبــرو خواهیــم شــد بحرانــی 

ــروی  ــدی از نی ــه را از بهره من ــه جامع ک
اقتصــادی و اجتماعــی زنــان جــوان بــه 

ــد. ــروم می کن ــادی مح نســبت زی

روش  بهتریــن  ماموگرافــی، 
ــتان ــرطان پس ــخیصی س تش

معاینـات  اهمیـت  بـه  فـرخ  دکتـر 
روتین اشـاره کرد و افـزود: بهترین روش 
در  و  اسـت  ماموگرافـی  تصویربـرداری 
ادامـه سـونوگرافی کمک  کننـده خواهـد 
بـود. ایـن روش ها بـه ما کمـک می کنند 
بافت سـرطانی را در زمانی که در مراحل 
اولیه اسـت شناسـایی کنیم. اما متاسفانه 
امکانـات برخـورداری از ایـن روش ها که 
معمـوال در روش هـای غربالگـری بـاالی 

تمامـی  در  می شـود  توصیـه  سـال   45
نقـاط کشـور فراهـم نیسـت. متاسـفانه 
تجمـع امکانـات اینچنینی در شـهرهای 
بـزرگ معضلـی اسـت کـه بـا آن روبـرو 
هسـتیم بـا این حـال می توان بـا آموزش 
صحیـح روش هـای »خودمعاینه گری« تا 
حـدود زیـادی بـه تشـخیص زودهنـگام 
سـرطان کمـک کـرد. طبـق روش هـای 
راهبردی مطرح شـده بـرای غربالگری از 
سـن 18 سـال بـه بعـد معاینـات ماهانه 
پسـتان توسـط خود فرد و هر سـه سـال 
یـک بـار معاینـات توسـط پزشـک بایـد 
انجـام شـود. بـرای افـرادی کـه سـابقه 
فامیلـی سـرطان پسـتان دارنـد توصیـه 

دکتر دنیا فرخ )استادیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد( 

 دکتر فهیمه ناظمیان 
)فوق تخصص جراحی 

پستان(

 دکتر فهیمه خوشرو )متخصص رادیوتراپی انکولوژی 
بیمارستان رضوی(
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ایـن اسـت کـه از 25 تـا 40 سـالگی هر 
شـش ماه یکبار توسـط پزشـک معاینات 

انجام شـود.

وی تـرس از سـرطان را یکی از عوامل 
بـه تعویـق انداختـن درمـان در بیمـاران 
برشـمرد و گفـت: اگـر چـه ایـن تـرس 
واقعـی و بـه جـا اسـت امـا بایـد نـگاه به 
سـرطان را در جامعـه تغییـر دهیـم بـه 
طـوری کـه بیمـار بتوانـد بـا آگاهـی از 
اقـدام  صـورت  در  بیمـاری اش  اینکـه 
درمانـی بـه موقـع کامـال برطرف  شـده 
و بهبـودی برایش حاصل خواهد شـد؛ از 
مرحلـه عدم پذیرش بیمـاری عبور کرده 

و اقدامـات درمانـی اش را آغـاز کنـد.

علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

متاسـفانه  بیـان کـرد:  پزشـکی مشـهد 
مـا هیـچ برنامـه غربالگری مشـخصی در 
سـطح کشـور نداریـم کـه اجرایی شـود  
بنابرایـن وقتـی خانمـی بـرای غربالگری 
بـه مـا مراجعـه می کنـد خودش بـه این 
آگاهـی رسـیده کـه غربالگری مـورد نیاز 
او اسـت. از اینـرو آگاهی رسـانی به بانوان 
در ایـن میـان از اهمیـت فوق العـاده ای 

اسـت. برخوردار 

  تشــخیص دیرهنــگام ســرطان 
پســتان در زنــان ایرانــی

ــی  ــان ایران ــات زن ــد مراجع 70 درص

ــتان در  ــرطان پس ــخیص س ــرای تش ب
اتفــاق  بیمــاری  گســترش  مراحــل 

فتــد. می ا

فــوق  ناظمیــان  فهیمــه  دکتــر 
ــرد  تخصــص جراحــی پســتان در میزگ
از  پســتان  و  رحــم  »ســرطان های 
تشــخیص تــا درمــان«، گفــت: بــه 
زنــان  دیرهنــگام  مراجعــه  علــت 
ــی، 70 درصــد  ــه مراکــز درمان ــی ب ایران
ــی  ســرطان های پســتان در کشــور زمان
ــاری  ــه بیم ــوند ک ــخیص داده می ش تش
گســترش پیــدا کــرده و ســرطان در 

مراحــل ســه و چهــار قــرار دارد. 

وی بــا انتقــاد از ضعــف سیســتم 
ــفانه  ــزود: متاس ــور اف ــری در کش غربالگ

و  نظام منــد  غربالگــری  هیــچ 
وزارت  ســوی  از  ســازمان  یافته ای 
ایــن خصــوص وجــود  در  بهداشــت 
نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرطان  ــایع ترین س ــتان ش ــرطان پس س
زنــان ایرانــی اســت و چهارمین ســرطان 

می شــود.  محســوب  کشــنده 

علــت ضعــف  بــه  داد:  ادامــه  وی 
سیســتم غربالگــری در 70 درصــد موارد 
ســرطان پســتان در کشــور در مراحــل 
ــود  ــخیص داده می ش ــار تش ــه و چه س
ــش  ــار ،کاه ــان بیم ــه درم ــد ب ــه امی ک
هزینه هــای  و   یافتــه  چشــمگیری 

ــت.  ــده اس ــام آور ش ــز سرس ــان نی درم
ایــن در حالــی اســت کــه در کشــورهای 
توســعه یافته ایــن آمــار کامــال برعکــس 
ایــران اســت. بــه طــوری کــه 70 درصــد 
ــتان در  ــرطان پس ــخیص س ــوراد تش م
مراحــل اولیــه کــه بیمــاری کامــال قابــل 
درمــان اســت اتفــاق می افتــد. ایــن بــه 
معنــی ارتقــاء ســالمت جامعــه، کاهــش 
هزینه هــای درمانــی تحمیلــی بــه نظــام 
ســالمت کشــور و حفــظ ســرمایه و 

ــه اســت. ــروی انســانی جامع نی

ــتان  ــه پس ــات ماهانـ معاینــ
ــت ــروری اس ضــ

وی بــه اهمیــت نقــش معاینــات 

ماهانــه پســتان توســط خــود بانــوان در 
ــه  ــر چ ــت: اگ ــرد و گف ــاره ک ــزل اش من
ــی  ــخیصی ماموگراف ــن روش تش بهتری
ــت  ــر دور داش ــد از نظ ــا نبای ــت؛ ام اس
کــه در همــه مناطــق کشــور دسترســی 
ــر  ــرداری امکانپذی ــوع تصویرب ــن ن ــه ای ب
ــتفاده از  ــن، اس ــر ای ــالوه ب ــت و ع نیس
ماموگرافــی را از ســنین بــاالی 40 -45 
ــتفاده  ــذا اس ــد ل ــه می کنن ــال توصی س
از معاینــات فــردی زنــان و آمــوزش 
ــخیص  ــت تش ــان جه ــه آن ــن روش ب ای
ــذار  ــم و اثرگ ــاده مه ــع فوق الع ــه موق ب

اســت.

 دکتر مریم جعفری راد )متخصص پاتولوژی بیمارستان 
رضوی(

 دکتر ملیحه حسن زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و نماینده انجمن سرطان های زنان 

ایران در استان خراسان(
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خصــوص  در  ناظمیــان  دکتــر 
جراحی هــای ســرطان پســتان بیــان 
کــرد: خوشــبختانه امروز بــا جراحی های 
ــه گذشــته ســعی  کوچکتــری نســبت ب
می شــود؛ بافــت پســتان تــا جایــی کــه 
ممکــن اســت؛ حفــظ شــود. روش هــای 
رادیوتراپــی و شــیمی درمانی روز بــه روز 
ــود  ــرفته تر می ش ــر و پیش ــر، دقیق ت بهت
ــت  ــردن باف ــن ب ــرل و از بی ــه کنت و ب
ســرطانی کمــک زیــادی می کنــد. ایــن 
را هــم اضافــه کنــم کــه کوچــک شــدن 
ایــن ســال ها تفــاوت  جراحی هــا در 
ــاران  ــر بیم ــول عم ــاداری روی ط معن
ــی  ــاظ روان ــه لح ــا ب ــت ام ــته اس نداش
ــل  ــار تحمی ــه بیم ــری را ب ــار کمت فش
ســرطان  بــا  مبــارزه  در  و  می کنــد. 
ــم  ــاده مه ــار فوق الع ــه بیم ــظ روحی حف

ــت. ــذار اس و اثرگ

وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص 
و  بــارداری  قرص هــای ضــد  مصــرف 
ــر روی ســرطان پســتان گفــت:  ــر آن ب اث
تجویــز و اســتفاد از ایــن قرص هــا حتمــا 
بــا تجویــز پزشــک و تحــت نظــر وی بایــد 
ــا  ــن داروه ــرف ای ــر مص ــود. اگ ــام ش انج
ــاز  ــاس نی ــر اس ــد و ب ــده باش ــرل ش کنت
بیمــار، نبایــد از ابتــا بــه ســرطان پســتان 
ــن  ــرس کاذب داشــت ضمــن اینکــه ای ت
داروهــا ریســک ابتــا بــه ســرطان رحــم 
بــه  بایــد  امــا  را کاهــش می دهنــد. 
ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه در مجمــوع 
اســتفاده از ایــن دارو نبایــد بــه هیــچ 

ــال باشــد. ــوان بیشــتر از 9 س عن

پســتان  جراحــی  فلوشــیپ  ایــن 
ــه  ــا ب ــرد مبت ــاری ف ــزود: از نظــر آم اف
ــا 75 درصــد  ســرطان پســتان در 70 ت
خانــواده  در  فــرد  نخســتین  مــوارد، 
ــد دارای  ــا 20 درص ــت. 15 ت ــوده اس ب
ســابقه فامیلــی و 5 تــا 10 درصــد 
ــد.  ــی بوده ان ــی ارث ــه ژنتیک دارای زمین
ــیردهی  ــارداری و ش ــع ب ــه موق ــان ب زم
ــا  ــری از ابت ــل در جلوگی ــق و کام موف
بــه ســرطان پســتان اثرگــذار اســت. امــا 
ــه  ــارداری ب در طــی دوره شــیردهی و ب
دلیــل تغییــرات هورمونــی احتمــال ابتا 
بــه ســرطان پســتان بیشــتر می شــود از 
اینــرو مراقبت هــا و توجهــات را در ایــن 
توده هــای  داد.  افزایــش  بایــد  دوران 
ــد  ــری و رص ــر پیگی ــیری را جدی ت ش

ــی  ــه کس ــط را ک ــاور غل ــن ب ــرد و ای ک
ــد ســرطان پســتان  ــی ده ــه شــیر م ک

نمی گیــرد؛ را اصــاح کــرد.

ــدی  ــن D را ج ــود ویتامی کمب
ــد بگیری

دکتــر ناظمیــان بــه کمبــود ویتامیــن 
D  بــه عنــوان یــک عامــل اثرگــذار 
در ابتــا بــه ســرطان ها اشــاره کــرد 
ایــن ویتامیــن در  و گفــت: کمبــود 
اغلــب مــوارد ابتــا بــه ســرطان پســتان 
مشــهود اســت همچنیــن رژیم هــای 
ــاال  ــالم و وزن ب ــرب و ناس ــی پرچ غذای
ــش  ــه ســرطان را افزای ــا ب ــال ابت احتم

می دهــد.

وی اســترس را یکــی از عوامــل مهــم 
در ابتــا بــه ســرطان برشــمرد و گفــت: 
متاســفانه در جامعــه مــا اســتفاده از 
نوعــی  بــه  آرامش بخــش  داروهــای 
در حالــی  تابــو محســوب می شــود. 
ــوراد  ــای ضــد اســترس در م ــه داروه ک
زیــادی از بــروز بســیاری از بیماری هــای 

ــرد.   ــد ک ــری خواهن ــر جلوگی دیگ

ــل  ــرطان ها قاب ــوم س ــک س ی
ــتند ــگیری هس پیش

دکتــر فهیمــه خوشــرو متخصــص 
بیمارســتان  انکولــوژی  رادیوتراپــی 
ــازمان  ــام س ــق اع ــت: طب ــوی گف رض
ــبک  ــاح س ــا اص ــی ب ــت جهان بهداش
ــوِم  ــک، س ــروز ی ــوان از ب ــی می ت زندگ

کــرد. جلوگیــری  ســرطان  ها 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر خوشــرو ب دکت
ورزش در پیشــگیری از ابتــا و همچنین 
ــری دارد؛  ــش موث ــرطان نق ــان س درم
زیــادی  ســلول های  روزانــه  گفــت: 
ــت  ــت از حال ــن اس ــرد ممک ــدن ف در ب
تقســیم طبیعــی خــارج شــده و بــه 
ــد؛  ــدا کنن ــر پی ــی تکثی ــور غیرطبیع ط
ــی اش  ــای داخل ــا مکانیزم ه ــدن ب ــا ب ام
ــار و  ــرعت مه ــه س ــلول ها را ب ــن س ای
ــم  ــای بدخی ــرد. در توده ه ــن می ب از بی
ایــن اتفــاق نمی افتــد و ســلول هایی 
کــه غیــر طبیعــی تکثیــر شــده اند 
تــوده  ایجــاد  و  نمی رونــد  بیــن  از 
می کننــد. در ایــن میــان عواملــی چــون 

ــیگار و  ــرف س ــی، مص ــی، کم تحرک چاق
ــتفاده از  ــان، اس ــتفاده از قلی ــکل، اس ال
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــت فودها، ق فس
ــا هورمون هــا  ــت، تمــاس ب ــواج پارازی ام
و .... بــه احتمــال ابتــا بــه ســرطان 

دامــن می زننــد.

استرس و سرطان

تاثیــر منفــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســترس روی عملکــرد کلــی بــدن بیــان 
ــل بســیار  ــی از عوام ــرد: اســترس یک ک

ــت. ــرطان اس ــه س ــا ب ــم در ابت مه

روحیــه  حفــظ  خوشــرو   دکتــر 
بیمــاران ســرطانی بــرای مقابلــه بــا 
ــه  ــت: ب ــد و گف ــم خوان ــرطان را مه س
ــا هــر  ــه ب ــم در مقابل ــد بگوی جــرات بای
نــوع بیمــاری بــه ویــژه ســرطان، روحیــه 
بیمــار نقــش اساســی را عهــده دار اســت 
بیمارانــی کــه دچــار افســردگی، یــاس و 
ــان  ــت بدنش ــوند مقاوم ــت می ش شکس
ــش  ــدت کاه ــه ش ــاری ب ــر بیم در براب
ــا  ــی زود آن ه ــرطان خیل ــد و س می یاب

ــی آورد.  ــای درم را از پ

ــواد  ــرطانی م ــد س ــرات ض اث
ــیدان ــاوی آنتی اکس ــی ح غذای

 D وی بــه اهمیــت مصــرف ویتامیــن
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: مــواد غذایــی 
حــاوی آنتی اکســیدان بــه خصــوص 
ــه  ــاوی رنگدان ــبزیجات ح ــا و س میوه ه
مثــل شــاتوت، بلوبری هــا، تــوت فرنگــی 
ــه  ــد ک ــرطانی دارن ــد س ــرات ض و ... اث
ــه مصــرف آن هــا توجــه  ــد نســبت ب بای

بیشــتری کــرد.

ایــن متخصــص رادیوتراپــی انکولوژی 
در  رســانه ها  نقــش  اهمیــت  بــه 
ــه  ــامت جامع ــواد س ــطح س ــاء س ارتق
ســامت  ســواد  گفــت:  و  پرداخــت 
یکــی از مولفه هــای بســیار مهــم در 
افزایــش ســطح ســامت جامعــه اســت. 
صداوســیما  به خصــوص  و  رســانه ها 
ــه،  ــش ســواد ســامت در جامع در افزای

ــد. ــری دارن ــش موث نق

توده های پستان را جدی بگیرید

متخصـص  جعفـری راد  مریـم  دکتـر 
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پاتولوژی بیمارسـتان رضـوی، در میزگرد 
»سـرطان های رحم و پستان از تشخیص 
تا درمان« گفت: همیشـه توده ی پسـتان 
تـوده ی  نـوع  هـر  امـا  نیسـت  سـرطان 

پسـتان را بایـد جـدی گرفت.

وی افــزود: بــا توجــه بــه میــزان 
در  پســتان  ســرطان  بــاالی  شــیوع 
ــورد  ــون م ــک میلی ــش از ی ــان )بی زن
ــه  ــا( انجــام برنام ــد ســاالنه در دنی جدی
ــان  ــتان در زن ــرطان پس ــری س غربالگ
ــر  ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
مبنــای معاینــه ماهانــه پســتان توســط 
خــود فــرد، معاینــه ســاالنه توســط 
ــنین  ــی از س ــام ماموگراف پزشــک و انج
ــت  ــم اس ــل منظ ــال و در فواص 45 س
ــا  ــای 45 ت ــم ه ــود خان ــه می ش توصی
54 ســاالنه و 55 تــا 74 ســال هــر یــک 
ــی را  ــن بررس ــار ای ــک ب ــال ی ــا دو س ت

ــد. ــام دهن انج

وی ادامــه داد: یکــی از شــایع ترین 
ــوده  ــود ت ــتان وج ــرطان پس ــم س عالئ
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــت؛ البت اس
بدخیمــی  نشــانه ی  تــوده  همیشــه 
پســتان  توده هــای  اکثــر  و  نیســت 
ضایعــات خوش خیــم ماننــد کیســت 
و یــا فیبروآدنــوم هســتند ولــی بــه 
در  تــوده ای  هــر حــال وجــود هــر 
ــا  ــی شــود و ب ــد جــدی تلق پســتان بای
کمــک روش هــای تصویربــرداری ماننــد 
ماموگرافــی و یــا ســونوگرافی و در مواقع 
ــا  ــوزنی و ی ــیون س ــا آسپیراس ــزوم ب ل
ــا  ــی ب ــوزن و بیوپس ــا س ــری ب نمونه گی
بررســی بافــت در نمــای میکروســکوپی 
تشــخیص  بــه  پاتولوژیســت  توســط 

ــت. ــت یاف ــوده دس ــوع ت ــق ن دقی

پسـتانی  توده هـای  ادامـه  در  وی 
بدخیـم  و  خوش خیـم  نـوع  دو  بـه  را 
توده هـای  گفـت:  و  کـرد  دسـته بندی 
از  یـا  و  مجـاری  از  می توانـد  بدخیـم 
منشـاء  شـیر  ترشـح کننده  لوبول هـای 
گیـرد و به صورت غیرمهاجم)کارسـینوم 
درجـا( و یـا مهاجم)بـا دسـت اندازی بـه 
بافت اسـترومای پستان( پیشـرفت کند.  

دکتــر جعفــری راد بیــان کــرد: امــروزه 
پیشــرفته  تکنیک هــای  کمــک  بــا 
پاتولــوژی می تــوان بــه تشــخیص دقیــق 
نــوع تومــور و ماهیــت آن دســت یافــت 

و در نتیجــه راه کارهــای درمانــی بهتــر و 
موثرتــری بــرای درمان ســرطان پســتان 
بــه کار گرفــت. همچنیــن بــا توجــه بــه 
تاثیــر هورمون هــا در رشــد ســرطان 
پســتان، بررســی وضعیــت گیرنده هــای 
هورمونــی و همچنیــن بررســی گیرنــده 
هــای )neu/2-HER( از دیگــر مــوارد 
مهمــی اســت کــه توســط پاتولوژیســت 
ــج را در  انجــام می گیــرد و پزشــک معال
انتخــاب داروی مناســب جهــت درمــان 

ــد. ــک می کن ــاری کم ــن بیم ای

پاپ اسمیر و شناسایی زودهنگام 
ضایعات پیش سرطانی

بــه  میزگــرد  ایــن  ادامــه  در  وی 
موضــوع ســرطان های دهانــه رحــم نیــز 
ــرطان های  ــر س ــت: اکث ــت و گف پرداخ
ــروس  ــا وی ــاط ب ــم در ارتب ــه رح دهان
ــت و در  ــانی)HPV( اس ــای انس پاپیلوم
صــورت تشــخیص زودهنــگام، قابــل 
ــروس  ــن وی ــال ای ــت. انتق ــان اس درم
جنســی  تمــاس  طریــق  از  معمــوال 
صــورت می گیــرد و احتمــال دارد افــراد 
آلــوده بــه ایــن ویــروس بی عالمــت 
ــلی  ــه تناس ــل ناحی ــه زگی ــا ب ــند ی باش
مبتــال شــوند. بیــش از 100 ســوش 
ــده  ــناخته ش ــروسHPV ش ــف وی مختل
اســت کــه در دو دســته ی پرخطــر 
انــواع  می گیرنــد.  قــرار  کم خطــر  و 
پرخطــر ایــن ویــروس بــا آلــوده کــردن 
رحــم  دهانــه  اپیتلیــال  ســلول های 
می تواننــد در ایجــاد ســرطان دهانــه 
رحــم نقــش داشــته باشــند. بــا آزمایــش 
می تــوان  اســمیر  پــاپ  غربالگــری 
ــی  ــرات غیرطبیع ــی تغیی ــم ابتدائ عالئ
را کشــف  رحــم  گــردن  ســلول های 
ــه  ــا درمــان ب ــه ایــن ترتیــب ب کــرد و ب
موقــع از پیشــرفت ضایعــات بــه ســمت 

ــرد. ــری ک ــرطان جلوگی س

اســمیر  پــاپ  جعفــری راد  دکتــر 
شناســایی  در  موفــق  روش  یــک  را 
پیش ســرطانی  ضایعــات  زودهنــگام 
می شــود  توصیــه  گفــت:  و  دانســت 
تمــام زنــان پــس از 20 ســالگی تــا ســن 
ــار  ــک ب ــال ی ــه س ــر س ــالگی ه 29 س
ــد و  ــش پاپ اســمیر را انجــام دهن آزمای
ــا 65 ســال هــم آزمایــش  از ســن 30 ت

آزمایــش  بــا  همــراه  را  پاپ اســمیر 
HPV هــر 5 ســال انجــام دهنــد. البتــه 

زنانــی کــه در خطــر بیشــتری قــرار 
دارنــد شــاید نیــاز بــه دفعــات آزمایــش 
بنابرایــن  باشــند  داشــته  بیشــتری 
ــا پزشــک خــود مشــورت  بهتــر اســت ب
نتیجــه  کــه  صورتــی  در  نماینــد. 
پاپ اســمیر غیرطبیعــی باشــد احتمــال 
ــا  دارد پزشــک انجــام کولپوســکوپی و ی
بیوپســی از دهانــه رحــم را توصیــه کنــد 
ــه خصــوص اگــر مشــخص شــود کــه  ب
ــد  ــر مانن ــواع پرخط ــه ان ــال ب ــرد مبت ف

ــد.   ــا 18( باش )16 ی

روش PCR بهترین روش 
 HPV تشخیص

دکتــر جعفــری راد در خصــوص روش 
اســتاندارد آزمایشــگاهی برای تشــخیص 
ــن روش اســتفاده از  HPV گفــت: بهتری

واکنــش زنجیــره پلی مــراز)PCR( اســت 
در ایــن روش طیــف گســترده  ای از انــواع 
ــه  HPV در نمونه هــای ســیتولوژی دهان

رحــم قابــل تشــخیص هســتند. 

روش هــای  بــا  رابطــه  در  وی 
بیــان  نیــز  پاپ اســمیر  نمونه گیــری 
پاپ اســمیر،  قدیمــی  روش  در  کــرد: 
اســالید  روی  شــده  گرفتــه  نمونــه 
ــس از  ــود و پ ــش می ش ــه ای پخ شیش
تثبیــت بــه آزمایشــگاه ارســال می شــود 
در ایــن روش احتمــال دارد اســالید 
ــاوی  ــد و ح ــان نباش ــده یکس ــه ش تهی
مناطــق ضخیــم و نــازک باشــد از طرفی 
ــالید  ــده روی اس ــش ش ــلول های پخ س
می شــوند  خشــک  هــوا  معــرض  در 
ایجــاد تغییــر شــکل در  و احتمــال 
ــد  ــی در روش جدی ــت ول ــلول ها هس س
یــا Tin prep نمونــه تهیــه شــده اســالید 
ــلول های  ــت س ــع اس ــه مای ــت بلک نیس
برداشــته شــده از دهانــه رحــم در یــک 
ــل  ــده ح ــع نگهدارن ــاوی مای ــرف ح ظ
ــود.  ــال ش ــگاه ارس ــه آزمایش ــده و ب ش
در ایــن روش گســترش ســلولی بهتــر و 
ــه  ــود ک ــی ش ــاد م ــری ایج یکنواخت ت
عــاری از خــون و موکــوس اســت. از 
طرفــی بقیــه نمونــه را مــی تــوان جهــت 
انجــام تســت های اضافــی مثــل بررســی 

ویــروس HPV نگهــداری کــرد.
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پروفســور گاســیونگ طــی 
گفتگویــی ضمن ابــراز خرســندی از دعوت 
ــت:  ــس، گف ــن کنفران ــرای حضــور در ای ب
ــوی  ــتان رض ــا بیمارس ــکاری ب ــاده هم آم
ــور  ــه منظ ــمی ب ــرارداد رس ــک ق ــی ی ط
ــتیم  ــان هس ــات و متخصص ــادل اطالع تب
ــی  ــث پژوهش ــدم مباح ــه معتق ــرا ک چ
حــوزه پزشــکی از درمــان جــدا نیســت و 
پیشــرفت در ایــن عرصــه نیازمنــد تعامــل 
و تبــادل بین متخصصــان و دانشــمندان از 

ــف اســت.  کشــورهای مختل
وی در ادامــه در خصــوص موضوع ارائه 
خــود در ایــن کنفرانــس گفــت: موضــوع 
ارائــه مــن مربــوط بــه بیمــاران مبتــال بــه 
پرفشــاری خــون بــود کــه بــه درمان هــای موجــود پاســخ نــداده و فشــار خونشــان 
تحــت کنتــرل قــرار نمی گیــرد. درایــن زمینــه ســه علــت مطــرح اســت و معمــوال دو 
نفــر مقصــر هســتند نخســت بیمــاری کــه ممکــن اســت داروهــا را بــه طــور منظــم 
ــه روش درســتی درمــان  مصــرف نکنــد. دوم پزشــکی کــه نتوانســته بیمــارش را ب
ــر اســت ایــن اســت کــه در  کنــد و امــا چیــزی کــه در ایــن میــان از همــه مهم ت
یــک بیمــار بــا فشــار خــون بــاال بایــد علــت پرفشــاری شناســایی شــود. ایــن بیمــار 
ممکــن اســت مشــکالت قلبــی ، کلیــوی و یــا مشــکالت مربــوط بــه ســبک زندگــی 
داشــته باشــد و علــت پرفشــاری اش وابســته بــه یکــی از ایــن دالیــل باشــد در نتیجه 
درمانــی بهتریــن پاســخ را می دهــد کــه مبتنــی بــر شناســایی علــت اصلــی باشــد.

وی در ادامــه فشــار خــون را یــک بیمــاری آرام امــا مهلــک خوانــد و گفــت: مــا 

رو فــرا

کنفـــــرانس

»افقهایجدیددردرمانهایغیردارویینارساییقلب«
در بیمارستـــان رضـــوی برگـــزار شـــد.

کنفرانــس »افق هــای جدیــد در درمان هــای غیردارویــی نارســایی قلــب« بــا حضــور 
ــص  ــیونگ متخص ــور گاس ــا و پروفس ــرارا ایتالی ــگاه ف ــراری از دانش ــور ف پروفس

فشــار خــون از لهســتان برگــزار شــد.

در یــک تحقیــق، گروهــی را بــر اســاس 
ســن، جنســیت و محیــط تفکیــک 
ــی رســیدیم.  ــج جالب ــه نتای ــم و ب کردی
افــراد  ایــن تحقیــق 30 درصــد  در 
ــی از  ــچ اطالع ــال هی ــده قب ــی ش بررس
بیمــاری خــود نداشــتند؛ 10 درصــد از 
بیماری اشــان خبــر داشــتند و تنهــا 26 
درصــد بیمــاری خــود را کنتــرل کــرده 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــد؛ ای بودن
پرفشــاری خــون بیمــاری ای اســت کــه 
ــد  ــم می گیرن ــان آن را دســت ک مبتالی
ــه طــوری کــه حتــی عالئمــی را کــه  ب
در خــود می بیننــد پیگیــری نمــی 
کننــد تــا از بیمــاری خــود آگاه شــوند. 
پروفســور گاســیونگ در خصــوص 
ریســک فاکتورهــای اصلــی کــه در 
ــد؛  ــون اثرگذارن ــه پرفشــاری خ ــال ب ابت
بیــان کــرد: قطعــا اولیــن فاکتــور خطــر 
بــرای ابتــال بــه فشــار خــون بــاال چاقــی 
اســت؛ بــا توجــه بــه رونــد روز بــه 
افزایــش چاقــی بــه ویــژه در کشــورهای 
ــار  ــود انتظ ــی ش ــعه، م ــال توس در ح
داشــت در 20 ســال آینــده 50 درصــد 
افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــه علــت 

ــوند. ــاری ش ــن بیم ــار ای ــی دچ چاق
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ــر  ــل دیگ ــاال را عام ــترول ب وی کلس
ابتــال بــه فشــار خــون دانســت و گفــت: 
ــال  ــه شــدت در ابت ــیگار ب ــتعمال س اس
ــت  ــذار اس ــون اثرگ ــاری خ ــه پرفش ب
ــفانه  ــه متاس ــی اســت ک ــن در حال و ای
ــعه  ــعه و توس ــال توس ــع در ح در جوام
 یافتــه مرتــب ســن اســتعمال ســیگار و 

اســتاد دانشــگاه فــرارا ایتالیــا 
و رئیــس ســابق انجمــن قلــب 
اروپــا گفــت: در حالــی کــه 
هنــوز در دنیــا بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی رتبــه نخســت 
ــه  ــد ب ــا را دارن ــرگ و میره م
پیشــگیری ایــن شــاه  کلیــد 
حــل مشــکات قلبــی و عروقــی 

ــود. ــی می ش ــم توجه ک
ــیه  ــراری در حاش ــو ف ــور روبرت پروفس
کنفرانــس علمی»بررســی درمــان ازدیــاد 
ــالی«  ــا میانس ــی ت ــون در جوان ــار خ فش
افــزود: مــا بــا درمان هــای دارویــی و 
تهاجمــی تنهــا بــرای چندیــن ســال 
طــول عمــر فــرد را بیشــتر می کنیــم 
امــا او را درمــان نکرده ایــم درمــان اصلــی 
ــردن  ــن ب ــه از بی ــد ب ــوف باش ــد معط بای
عواملــی کــه باعــث بــروز بیمــاری قلبــی 

ــت.  ــده اس ــی ش و عروق

وی بــا اشــاره بــه داروی بیتابلــوکا کــه 
در درمــان نارســائی های قلبــی بســیار 
موثــر اســت و در اروپــا و آمریــکا زیــاد از 
ــفانه  ــت: متاس ــود؛ گف ــتفاده می ش آن اس
می بینــم کــه در ایــران ایــن دارو بــه 
عنــوان یــک داروی جدیــد مطــرح اســت 
کــه هنــوز هــم در داروخانه هــا دیــده 
ــن  ــرار اســت وارد شــود؛ ای نمی شــود و ق
ــان  نشــان می دهــد حتــی در حــوزه درم
ــد  ــم بای ــی ه ــی و عروق ــای قلب بیماری ه

ــر عمــل شــود. ــران موثرت در ای

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــراری بـ ــور فـ پروفسـ
اهمیـــت نقـــش جامعـــه در پیشـــگیری 
از ابتـــال بـــه بیماری هـــا بـــه ویـــژه 
ــان  ــی بیـ ــی و عروقـ ــای قلبـ بیماری هـ

ــده ای  ــا در آین ــه م ــا اســت ک ــدان معن ــن ب ــش اســت و ای ــه کاه ــات رو ب دخانی
ــه پرفشــاری  ــود کــه مبتــال ب ــرو خواهیــم ب ــی روب ــا میانســاالن و جوانان نزدیــک ب

ــت. ــاک اس ــن خطرن ــتند و ای ــون هس خ
گفتنــی اســت کنفرانــس افق هــای جدیــد در درمان هــای غیردارویــی نارســایی 
قلبــی و درمــان ازدیــاد فشــارخون در جوانــی تــا میانســالی 29 فروردیــن مــاه جاری 
از ســوی گــروه قلــب بیمارســتان رضــوی و بــا حضــور متخصصــان قلــب و جراحــان 

قلــب اســتان در محــل مدرســه قلــب ایــن بیمارســتان برگــزار شــد.

پروفســـور روبـــرتو فــــراری  : پیشگیـــــریشاهکلیـــــدحل

مشکــلبیمــــاریهایقلبـــیعــــروقیاسـت
کـــرد: در ایتالیـــا مـــا دســـتورالعملی 
ـــی،  ـــوده بدن ـــاخص ت ـــه در آن ش ـــم ک داری
ـــون،  ـــد خ ـــون، قن ـــار خ ـــترول ، فش کلس
ـــی  ـــبک زندگ ـــکل، س ـــیگار و ال مصـــرف س
ـــر  ـــرد. ب ـــی گی ـــرار م ـــوال ق ـــورد س و ... م
ایـــن اســـاس افـــرادی کـــه در ریســـک 
ـــی  ـــی و عروق ـــای قلب ـــه بیماری ه ـــال ب ابت
ــه  ــده و سـ ــایی شـ ــد شناسـ ــرار دارنـ قـ
ـــب  ـــص قل ـــط متخص ـــه توس ـــار در هفت ب
ویزیـــت می شـــوند تـــا از منظـــر ابتـــال 
بـــه بیماری هـــای قلبـــی و عروقـــی 
آگاهی هـــای الزم را کســـب کـــرده و 
ـــا  ـــن بیماری ه ـــه ای ـــال ب ـــگیری از ابت پیش

را آغـــاز کننـــد.

ــک ها در  ــه پزشـ ــت: بـ ــت و گفـ ــگ دانسـ ــک فرهنـ ــگیری را یـ ــراری پیشـ فـ
دانشـــگاه ها آمـــوزش می دهنـــد کـــه چگونـــه درمـــان کننـــد ایـــن اشـــتباه اســـت 
ـــوص  ـــد در خص ـــوزد بای ـــان را بیام ـــیوه و روش درم ـــه ش ـــل از اینک ـــک قب ـــک پزش ی
روش هـــای پیشـــگیری از ابتـــال بـــه بیماری هـــا بیامـــوزد. چـــرا کـــه پیشـــگیری 

نخســـتین قـــدم اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات فرهنگـــی کـــه در زمینـــه آمـــوزش بـــه خانواده هـــا 
ـــام  ـــا انج ـــا در ایتالی ـــک از غذاه ـــذف نم ـــردن و ح ـــم ک ـــه ک ـــوان در زمین ـــژه بان ـــه وی ب
می شـــود؛ گفـــت: مـــردم بایـــد بـــاور کننـــد غذاهـــا بـــدون نمـــک هـــم خوشـــمزه 
هســـتند و ایـــن تغییـــر ذائقـــه بـــا آمـــوزش بانـــوان و ایجـــاد فرهنـــگ توجـــه بـــه 

ـــت. ـــر اس ـــادگی امکانپذی ـــه س ـــی ب ـــالمت غذای س

اسـتاد دانشـگاه فـرارا ایتالیـا افـزود: بـا وجود تمـام ایـن اقدامـات در ایتالیـا هنوز هم 
داروهـا و درمان هـای بیماری هـای قلبـی و عروقـی و مـرگ و میـر ناشـی از عـدم درمان 
ایـن بیمـاران هزینه هـای زیادی را متوجـه دولت می کند. اما سـوال اینجاسـت که دولت 
تـا کجـا و کـی مـی توانـد ایـن هزینه ها را تحمـل کند و بـه ایـن روش ادامه دهـد؟! باید 

اعتـراف کـرد در ایـن میان تنها راه حل پیشـگیری اسـت.

وی در پایــان ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در ایــران و مشــهد، گفــت: از چنــد 
بیمارســتان در تهــران و اصفهــان هــم بازدیــد داشــتم. در اصفهــان اقدامــات خوبــی در 
خصــوص پیشــگیری از ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی در حــال انجــام بــود امــا 
بــه طــور کلــی بایــد بگویــم در ایــران پزشــکان بــه نحــوی خــود را محــدود کردنــد؛ مــا 
در ایتالیــا و از طریــق دانشــگاه فــرارا آمادگــی همــکاری بــا پزشــکان و بیمارســتان های 
خوبــی مثــل بیمارســتان رضــوی در ایــران را داریــم و امیدواریــم کــه در آینــده ایــن 

همــکاری هــا توســعه بیشــتری یابــد.
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فنــاورانه

مرکـــزترسیــماطلسسلـــولیانســـان
رییـس مرکزعلمـی چان-زوکربـرگ، دکتـر کـوری براگمان، 
زیست-عصب شـناس، فعالیـت ایـن مرکـز را چنیـن توصیـف 
بـا  انسـان  بـدن  اطلـس سـلول های  ترسـیم  پـروژه  می کنـد: 
مقیاسـی از ترسـیم نقشـه ژنـوم در نظـر دارد کـه 30 تریلیـون 
سـلول بدن انسـان را شناسـایی کرده، الگو و خواص هر سـلول 
را در کنـار تاثیـر آنهـا برهـم وتفاوت هـای جمعیت شناسـی هـر 

یـک را بررسـی کند.
اینکـه در میـان ایـن انبـوه سـلول ها کـدام و چه تعـدادی از 
آنهـا دارای عملکـردی منحصربـه فـرد هسـتند بـر دانشـمندان 
پوشـیده اسـت و پاسـخ بـه آن می توانـد کلیـد درمان بسـیاری 
از بیماری هـا باشـد. براگمـان در همایـش فنـاوری اطالعـات 
بـا رویکـرد زیست-پزشـکی در دانشـگاه اسـتانفورد کالیفرنیـا 
اعـالم کـرد کـه ایـن تحقیقـات جهـش بزرگـی در پزشـکی و 

زیست شناسـی بـه وجـود خواهـد آورد. 
اطلـس سـلولی قسـمتی از برنامـه بیوهـاب اسـت. برنامـه ای 
و  دانشـمندان  سـاختن  مرتبـط  هـدف  بـا  کـه  غیرانتفاعـی 
مهندسـین دانشـگاه های برکلـی، اسـتنفورد و سانفرانسیسـکو 
بـه وجـود آمـده اسـت. جمع بنـدی یافته هـای دانشـمندان این 
مراکـز امـکان کاربـردی شـدن علـم تولیـد شـده را توسـط این 
مراکـز بـه وجـود مـی آورد. او همچنین گـرد هم آمدن اندیشـه 
را فرصتـی  نهـاد علمـی نخبه گـرا  ایـن سـه  برتـر و تجـارب 
بی سـابقه بـرای حل مسـایلی قلمداد کـرد که تاکنون بی پاسـخ 
مانده انـد. کلیه دانشـمندان این سـه مرکز علمـی از جمله دکتر 
یوآن اشـلی، دانشـیار پزشـکی و ژنتیک دانشـگاه اسـتانفورد، به 
گزارشـگر مداسـکیپ در کنفرانـس مراتـب اشـتیاق و بی صبری 

خـود را بـرای شـروع ایـن پـروژه اعـالم کردند. 
پیـش از ایـن هـم کارگروه هـای متعـددی با هـدف همکاری 
دوجانبـه تشـکیل شـده بـود ولـی ایـن نخسـتین بـار اسـت 
دانشـگاه  اسـت.  آمـده  بـه وجـود  ائتالفـی چنـد جانبـه  کـه 
در  برکلـی  و  اسـت  برتـر  پزشـکی  رشـته  در  سانفرانسیسـکو 
ریاضیات و مهندسـی، دانشـگاه اسـتانفورد نیز در هـر دو زمینه 

پیشـتاز اسـت. 
بیوهـاب تـالش و هـدف خـود را روی اسـتفاده از ریاضیـات 
و علـم مهندسـی بـرای کشـف ماهیـت تک تـک سـلول ها و 
ترسـیم اطلـس سـلولی متمرکـز کـرده اسـت. بنیـاد چـان-
زوکربـرگ امیدوار اسـت تـا پایان قرن بیسـت ویکم با اسـتفاده 

از اطلـس سـلولی بتوانـد راهـی بـرای تحـت کنتـرل گرفتـن و 
پیشـگیری از کلیـه بیماری هـا ودر صـورت بـروز، درمـان آن را 
بیابد.دکتـر براگمـان در این همایش یادآور می شـود که علیرغم 
بلندپروازانـه بـه نظـر آمـدن این طـرح، هنـوز تا پایـان قرن 83 
سـال زمـان داریـم. »سـال 1934 یعنـی 83 سـال قبـل را بیاد 
بیاوریـد، زمانـی کـه نـه از آنتی بیوتیک هـا خبـری بـود و نـه 
ازاسـتاتین ها و داروهـای کاهنـده فشـارخون و بسـیاری دیگر از 

نـوع.« این 

سرعت بخشیدن به تحقیقات

مهم تریـن الویـت بیوهـاب در شـروع کار خـود تشـکیل یک 
بیو-آرشـیو اسـت و این طرح با مدیریت مشـترک دو دانشـمند 
سرشـناس، دکتراسـتفان کوئک پروفسـور مهندسـی زیستی در 
دانشـگاه اسـتانفورد و دکتر ژوزف دوریسـی پروفسـور بیوشیمی 
دانشـگاه سانفرانسیسـکو، انجـام می شـود. ایـن آرشـیو درحـال 
حاضـر بـا جمـع آوری 10 هـزار مقالـه ای کـه فقـط بـه صـورت 
آنالیـن منتشـر شـده در ایـن زمینه شـروع بـه کار کرده اسـت. 
دکتـر کوئـک معتقد اسـت که بهترین راه سـرعت بخشـیدن 
به پیشـرفت علم افزایش سـرعت بـه گردش درآمدن آن اسـت. 
چـاپ مقـاالت بـه صـورت سـنتی در ژورنال های معتبـر بین 9 
تا 24 ماه طول می کشـد. 47 دانشـمند معتبراز سـوی بایوهاب 
مامـور شـده اند کـه هنـگام پذیـرش مقـاالت بـرای چـاپ در 
مجـالت دربـاره مرتبـط بـودن هـر مقالـه بـا اهـداف ایـن مرکز 
تحقیـق کـرده در صـورت مناسـب بـودن آن را بـرای آرشـیو 

بایوهـاب انتخـاب کنند. 
اگـر امـکان ترجمـه ایـن مقـاالت بـه چندیـن زبـان وجـود 
داشـته باشـد جهت اسـتفاده در مراکـزی در دیگر نقـاط جهان 
کـه امکانـات آزمایشـگاهی کافـی ندارنـد می توانـد زمینه سـاز 

پیشـرفت علمی بسـیاری شـود. 
از سـوی دیگـر براگمـان می گویـد کـه ممکن اسـت بخشـی 
از اطالعـات آرشـیو شـده هرگـز بـه چاپ نرسـند. ایـن مقاالت 
اطالعـات  حـاوی  معتبـر  ژورنال هـای  نظـر  از  اسـت  ممکـن 
جالب توجهـی نباشـد و در نتیجـه عالقـه ای بـه چاپ آن نشـان 
ندهنـد ولـی ارزش تحقیقاتـی ایـن مقـاالت آن بـه قـوت خـود 

اسـت. باقی 

منبــع: Medscape، ترجمه: آتوســا آرمین

رســم نقشــه تــک بــه تــک ســلول های بــدن انســان در الویــت برنامه هــای مرکــز تحقیقاتــی 
ــا ســرمایه 3 میلیــارد دالری بنیانگــذار فیســبوک، مــارک زوکربــرگ و  بیوهــاب اســت کــه ب

همســرش پاریســیا چــان کــه پزشــک کــودکان اســت، تاســیس شــده اســت.
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روی خط
 هنــــر

انیمیشــن ســینمایی »نبــرد خلیــج فــارس2« اولیــن 
انیمیشــن رئــال )واقع گرایانــه( ســینمای ایــران 
اســت کــه کارگردانــی آن را فرهــاد عظیمــا بــر عهــده 
دارد و محصــول 3 ســال کار، گــروه انیمیشــن فاطمــه 

زهــرا )س( در شــهر مقــدس مشــهد اســت.

ــی  ــه کارگردان ــارس2« ب ــج ف ــرد خلی ــن »نب انیمیش
فرهــاد عظیمــا چنــدی پیــش در ســینماهای کشــور 
ــی  ــی از رویای ــن  روایت ــن انیمیش ــد. ای ــران ش اک
نــاوگان دریایــی ایــران و آمریــکا در آب هــای خلیــج 

ــت. ــارس اس ف

نبــــرد خلیـــــج فــــارس2
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فرهــاد عظیمــا، دربــاره ایــن انیمیشــن 
ایــن  قهرمــان  و  محــور  می گویــد: 
اســت  ســلیمانی  ســردار  انیمیشــن 
ــه رخ  ــود را ب ــادت خ ــوش و رش ــه ه ک
فرماندهــان آمریکایــی می کشــد، زیــرا 
در ایــن انیمیشــن داســتان نبــرد دریایــی 
نیروهــای  بــا  ســپاه  دریایــی  نیــروی 
تصویــر  فــارس  خلیــج  در  آمریکایــی 
ــی 70  ــن در زمان ــن انیمیش ــود. ای می ش
دقیقــه ای ســاخته شــده و قســمت اعظــم 

بودجــه ایــن کار شــخصی اســت.
ایـن  از  پیـش  عظیمـا  فرهـاد 
انیمیشـن های چـون »پیـام راشـل کـوری 
2 یـا جهـان پـس از ظهـور « کـه یـک 
انیمیشـن سـه بعدی دربـاره درگیری بین 
جمهوری اسـالمی ایران و اسـرائیل اسـت؛ 
را تولیـد کـرده اسـت. درایـن انیمیشـن، 
اسـرائیل در اثـر انفجـار یکـی از بمب هـای 
اتمـی شـلیک شـده توسـط خـودش کـه 
قـرار  ایرانـی  موشـک های  اصابـت  مـورد 
گرفتـه بـود نابـود مـی شـود و پـس از آن 
کشـور فلسـطین توسـط مسـلمانان دوباره  

می شـود. سـاخته 

ــروی  ــای نی ــرد، جنگنده ه ــن نب در ای
ــه  ــور ب ــالمی مام ــوری اس ــت جمه مقاوم
مهــار حملــه موشــکی اســرائیل می شــوند 
توســط  بیت المقــدس  فتــح  بــه  کــه 

نیروهــای مقاومــت منتهــی می شــود.
کارگــردان »پیــام راشــل کــوری 2 
یــا جهــان پــس از ظهــور «می گویــد: 
موضــوع ایــن انیمیشــن در رابطــه بــا 
مقاومــت،  اســالم در ســایه  پیشــرفت 
آزادی قــدس، نابــودی اســراییل و از بیــن 
رفتــن نظامی گــری آمریــکا و دنیــای بعــد 

ــت. ــور اس از ظه

ــارس2« در  ــج ف ــرد خلی ــا »نب ام
ــز  ــل نی ــانه های بین المل ــطح رس س

مــورد توجــه قــرار گرفــت:

ــی  ــانه های ــرز از رس ــزاری رویت خبرگ
ــن  ــه ای ــش را ب ــتین واکن ــه نخس ــود ک ب
ــانه در  ــن رس ــرد. ای ــر ک ــری تیت ــر هن اث
ــک  ــران در ی ــود: ای ــته ب ــود نوش ــر خ تیت
انیمیشــن جســورانه، نیــروی دریایــی 

ــد. ــی ده ــت م ــکا را شکس آمری
رویتـــــرز در متنــی کــه قبــل از 

ــی  ــا معرف ــرد ب ــر ک ــم منتش ــران فیل اک
ــته اســت:  ــارس 2« نوش ــج ف ــرد خلی »نب
ایــن اثــر یــک فیلــم انیمیشــن بلند اســت 
کــه نبــرد میــان ســپاه پاســداران انقــالب 
ایــران و نیــروی دریایــی آمریــکا را نشــان 
مــی دهــد، بــه زودی در ســینماهای ایران 
روی پــرده خواهــد رفــت. آن هــم در گیــر 
و دار افزایــش تنشــها و تندتــر شــدن 

اظهــارات ترامــپ علیــه تهــران.
ــه  ــان در ادام ــن رســانه انگلیســی زب ای
ــا،  ــاد عظیم ــای فره ــا آق ــه ب ــه مصاحب ب
ــول  ــه و از ق ــردان انیمیشــن پرداخت کارگ
او مــی نویســد: یــک تصــادف قابــل توجــه 
اتفــاق افتــاده و آن هــم آمــاده شــدن ایــن 
انیمیشــن بعــد از 4 ســال و همزمــان 
ــس  ــک ریی ــدن ی ــا روی کار آم ــدن ب ش
جمهــور جنــگ طلــب در کاخ ســفید 
اســت. امیــدوارم ایــن فیلــم بتوانــد ترامــپ 
را متوجــه کنــد کــه اگــر بــه ایــران حملــه 
کنــد، چــه شکســت تحقیرآمیــزی در 
انتظــار ســربازان اوســت. در این انیمیشــن 
اســالمی  انقــالب  پاســداران  ســپاه 
شــاخه ای قدرتمنــد از نیــروی نظامــی 

روی خط 
هنــــر
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ــه  ــود حمل ــای خ ــام نیروه ــا تم ــران ب ای
ــا  ــم ب ــد. آن ه ــی کن ــی م ــکا را تالف آمری
بارانــی از موشــک هــای بالســتیک بــر ســر 
ناوهــای آمریــکا. همــه ســربازان آمریکایی 
ــه تمــام  ــم اینگون غــرق مــی شــوند و فیل
مــی شــود کــه کشــتی آمریکایــی تبدیــل 
شــده بــه آکواریومــی بــرای ماهــی هــا در 

انتهــای دریــا.
رویتــرز همچنیــن از قــول عظیمــا 
انیمیشــن  اســتودیوی  اســت:  افــزوده 
و  کوچــک  تیــم  زهرا؟ســها؟  فاطمــه 
ــا هیــچ بودجــه  بودجــه محــدود دارد و م
ای از دولــت نگرفتیــم و ارتباطــی هــم بــا 
ــن انیمیشــن  ــم. ای ســپاه پاســداران نداری
ــرای  ــه ب ــم بلک ــول نســاخته ای ــرای پ را ب
ــه کشــورمان  ــه ب ــان و عشــقی ک اعتقادم
داریــم ســاخته ایــم. خــدا را شــاکریم 
ــه ای  ــه گون ــرایط را ب ــتیم ش ــه توانس ک
مدیریــت کنیــم و بــا ایــن شــرایط ســخت 
ــد  ــاال تولی ــت ب ــا کیفی ــتیم کاری ب توانس
کنیــم کــه همــه را غافلگیــر خواهــد کــرد.

خبرگـزاری رویترز در ادامـه عنوان کرد: 
کارگـردان ایـن فیلم بـاور دارد کـه جوانان 
ایرانـی بـه فیلـم عالقـه منـد خواهند شـد 
چـرا کـه آنهـا خواهـان ایـن هسـتند کـه 

قـدرت کشورشـان نمایش داده شـود.
ــانه  ــر رس ــوز از دیگ ــی نی ای بی س
هایــی بــود کــه بــه ایــن انیمیشــن پرداخته 
ــریح  ــا تش ــی ب ــانه در متن ــن رس ــت. ای اس
ــن  ــد: در ای ــی نویس ــم م ــن فیل ــای ای فض
انیمیشــن شــاهد پــاره شــدن پرچــم هــای 
ــخ  ــتیم. پاس ــان هس ــکا روی دکلهایش آمری
ویــران کننــده ایــران بــه حملــه آمریــکا بــه 
برنامــه هســته ای ایــران در ایــن انیمیشــن 
ــپ  ــی ترام ــود. وقت ــی ش ــازی م تصویرس
ــاد شــدید و  ــورد انتق ــق هســته ای را م تواف
ایــران را کانــون توجــه قــرار داد و همچنیــن 
بعــد از آزمایــش موشــک بالســتیک ایــران، 

ــت. ــش یاف ــان دو کشــور افزای تنشــها می
ــد:  ــه می نویس ــوز در ادام ــی نی ای بی س
ــد  ــم معتق ــردان فیل ــا کارگ ــاد عظیم فره
ــاًل  ــم کام ــش فیل ــان پخ ــه زم ــت ک اس
خبرگــزاری  ایــن  بــود.  غافلگیرانــه 
همچنیــن از شــروع پخــش فیلــم در 

ــت و  ــم اس ــد فیل ــهر تولی ــه ش ــهد ک مش
ــر  ــهرهای دیگ ــش آن در ش ــه پخ از ادام
خبــر داد و افــزود: نیــروی دریایــی آمریــکا 
ــای  ــه نیروه ــود ک ــرده ب ــا ک ــراً ادع اخی
ایرانــی بــه کشــتی آنهــا تعــرض کرده انــد.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نیـور  ای بی سـی 
کاراکتـری دقیقـاً شـبیه ژنـرال سـلیمانی 
انیمیشـن  فرمانـده سـپاه قـدس در ایـن 
یـک  بـا  تنهـا  او  افـزود:  شـده،  طراحـی 
کشـتی در مقابل دوازده کشـتی آمریکایی 
مقابلـه می کنـد و وقتـی بـا هشـدار یـک 
کـه  مواجـه می شـود  آمریکایـی  فرمانـده 
تسـلیم شـو وگرنـه کشـته خواهـی شـد، 
پاسـخ مـی دهـد: مـن دیپلمـات نیسـتم 
و یـک انقالبیـام. او هشـدار می دهـد هـر 
وارد  ایـران  علیـه  کـه  آمریکایـی  سـرباز 
جنـگ شـود بایـد تابوت خـود را سـفارش 
دهـد قبل از آن که نیروهـای او کل ناوگان 

دریایـی آمریـکا را نابـود کننـد.
ــه  ــوز در ادام ــزاری ای بی ســی نی خبرگ
بــه اظهــارات فرهــاد عظیمــا مــی پــردازد 
ــم توســط  کــه گفتــه اســت: ســرمایه فیل
ــه  ــده و هیچگون ــم ش ــادی فراه ــراد ع اف
ــت.  ــته اس ــود نداش ــی وج ــت دولت حمای
ایــن انیمیشــن پاســخی اســت بــه هــزاران 
فیلــم و بــازی آمریکایــی ضــد ایرانــی. اگــر 
ــران شــلیک کنیــد؛  ــه علیــه ای یــک گلول
بارانــی از ســرب داغ را بــر ســر نیروهایتــان 

جــاری خواهیــم کــرد.
گاردیــن هـم از دیگـر رسـانه هایـی 
بـود که سـراغ این انیمیشـن رفـت. گاردین 
مطلـب خـود را ایـن گونـه آغـاز مـی کنـد: 
ایـران ناوگان پنجم دریایـی آمریکا را در یک 

انیمیشـن از دریـا بیـرون کرد.
ایــن رســانه در ادامــه بــه معرفــی 
اجمالــی ایــن فیلــم پرداختــه و مــی 
نویســد: یــک انیمیشــن جدیــد در ایــران 
ــم  ــاوگان پنج ــد ن ــی ده ــان م ــه نش ک
دریایــی آمریــکا در دریــا نابــود مــی 
ــهورترین  ــش مش ــت نق ــا محوری ــود ب ش
ژنــرال ایرانــی ســاخته شــد. کارگــردان آن 
گفتــه کــه انیمیشــن نبــرد خلیــج فــارس 
ــای  ــه گویی ه ــر گزاف ــت ب ــخی اس 2 پاس
سیاســتمداران هالیــوود و آمریــکا. ســتاره 

ایــن فیلــم، فرماندهــی اســت بــا ریشــه ای 
ــه قاســم  ــاً شــبیه ب جوگندمــی کــه دقیق
ســلیمانی فرمانــده بــازوی عملیاتــی بــرون 
مــرزی ســپاه پاســداران ایــران یعنــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــدس طراح ــروی ق نی
اظهــارات  بــه  ادامــه  در  گاردیــن 
کارگــردان انیمیشــن نبــرد خلــی جفارس 
2 اشــاره مــی کنــد کــه گفتــه اســت: اگــر 
ــا  ــد ب ــلیک کنی ــا ش ــه م ــه ب ــک گلول ی
ــد شــد. ــه رو خواهی ــا روب پاســخ قاطــع م
گاردیـن همچنین نوشـت: شـروع اکران 
ایـن فیلم از شـهر مشـهد، شـهر دوم ایران 
اسـت و سـپس در هفتـه آینـده در تهـران 
خواهد بود. سـازندگان ایـن فیلم امیدوارند 
در چین و روسـیه نیـز بتوانند فیلم خود را 

به نمایـش در آورند.
تیتــری  بــا  هــم  دیلی نیــــوز 
ــری  ــه پوشــش خب ــن ب ــا گاردی ــابه ب مش
و  پرداخــت  خبرســاز  انیمیشــن  ایــن 
ــن انیمیشــن  نوشــت: 4 ســال ســاخت ای
بــه طــول انجامیــده اســت و این انیمیشــن 
از گرافیــک پــر هزینــه و موســیقی متنــی 

ــت. ــوردار اس ــوی برخ ق
دیلی نیـوز انیمیشـن خلیـج فـارس 2 را 
پروپاگانـدای ایـران بـرای نوجوانـان نامیده و 
مـی نویسـد: این انیمیشـن بعد از بـه وجود 
آمـدن تنش بـه خاطر صحبت هـای ترامپ 

کـه گفته بود اگـر قایق هـای ایرانی برای 
آمریـکا  دریایـی  نیـروی 

ایجاد  مزاحمتی 
آنهـا  کننـد 
بیـرون  را 
 ، میکنیـم
یـی  نما و ر

ه  شـد
اسـت.
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در دنیـای ماشـینی امـروز کـه در هر مسـئله ای پـول نقش اصلی 
دارد؛ بـاورش سـخت اسـت کـه کسـی پیدا شـود کـه سـال ها درس 
بخواند؛ پزشـک شـود؛ تخصـص بگیرد امـا به جای گرفتن دسـتمزد 
بـاال بابـت اعمـال جراحـی حیاتی ای چـون عمـل پیوند کلیـه، کبد و 
... و خـرج کـردن ایـن دسـتمزدهای کالن در راه سـفرهای اروپایی و 
آمریکایـی، در شـهرش بماند. به حقـوق بازنشسـتگی اش اکتفا کند؛ 
از صبـح تـا شـب در مطـب و اتـاق عمـل وقـت بگـذارد و در نهایت 

هیچ دسـتمزدی نگیـرد....

اگـر چـه بـاورش سـخت اسـت و اگـر چـه چنیـن افـرادی دیگـر خیلـی کـم پیدا 
می شـوند امـا هنوز هسـتند و میان ما زندگـی می کنند. دکتر علي اصغـر یارمحمدي 
یکـی از همیـن آدم هـای خـاص اسـت کـه مثلشـان مثـل کیمیایـی اسـت کـه مس 
وجـود آدمـی را طـا می سـازد. روایـت زندگـی ایـن اسـتاد بزرگوار کـه به واقـع باید 
پذیرفـت مـردم مشـهد و البتـه جامعه پزشـکی این شـهر را خیلی زیـاد مدیون خود 

سـاخته از زبـان خـود او در ادامـه خواندنی اسـت.

استاد از کودکی اتان بگویید.

یــادم هســت کــه آن شــمع فــروزان ارشــاد و ایمــان کــه درســال 1364 هجــری 
شمســی خامــوش شــد و مــرغ جانــش از عالــم خــاک بــه عالــم پــاک پرگشــود و در 
دامــن ماالمــال محبتــش مــن و مــا را پــرورش داد؛ مــی فرمــود: در ســرانه)همزمان( 
ــد  ــخ تول ــا تاری ــجل ب ــن س ــه ای ــت: ک ــن گف ــدی و همچنی ــا آم ــا بدنی زردآلوه
ــذا  ــوده کــه درگذشــته اســت و ل ــد ذکــورش ب ــه اولیــن فرزن ــق ب 1327/3/5 متعل

نکوداشت

اینجــــایکاسطـــورهیپزشــــکینفــــــسمیکشــد
دکتر شیخی دیگر برای مشهد!

ایــن شناســنامه کــه ســند هویــت 
ــرادر  مخلــص اســت میراثــی اســت از ب

ــه خالقــش پیوســته. ب
ــاد دارم  اولیــن آمــوزگار  ــه ی ــاز ب و ب
در  مدرســه ای  افتتــاح  مامــور  کــه 
ــن  ــه ای ــد ب ــعدآباد ش ــا س ــتای م روس
مقــدس  ســمت  ایــن  بــه  شــرط 
منصــوب شــده بــود کــه حداقــل تــوان 
ــه  ــوان پای ــه عن جــذب 10 شــاگرد را ب
ــذا  ــد ل ــته باش ــتان داش ــایش دبس گش
جنــاب آقــای عاصمــی معلــم ده مــا بــه 
ــان  ــای علینقی ــت آق ــراش وق ــراه ف هم
کــه از شــهر می آمدنــد سراســر روســتا 
را بــری جــذب حداقلــی شــاگرد در 
می نوردیدنــد و تصادفــا مــن هــم چــون 
از  بچه هــای روســتا گریــزان  دیگــر 
ــراش  ــا محبــت ف ــه چنــگ ب مدرســه ب
خــدا بیامــرز مدرســه اســیر شــدم. 
شــاید 5 ســاله بــودم کــه گرفتــار شــدم.

و چــه اســارتی! گویــا محیــط اســارت 
ــال  ــار ذغ ــه انب ــی از مجموع ــه اتاق ک
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ــه ای  ــود قطع ــتا ب ــام روس ــنگ حم س
ــر  ــن بی خب ــوده اســت و م از بهشــت ب
ــکان مــن مشــتاقانه  ــن م ــوده ام. در ای ب
کســب علــم و درس می کــردم. آمــوزش 
ــارم  ــال چه ــا س ــتا ت ــتان روس در دبس
ــن  ــید  و ای ــان می رس ــه پای ــی ب ابتدائ
ــا ســال 1337  ــان مصــادف اســت ب پای
ه. شمســی. طعــم شــیرین آمــوزش 
و محبت هــای وافــر و پیگیــر مــادر 
ــتان  ــه دبس ــاده روان ــرا پی ــدم م بی مانن
مجــاورت  در  شــاهرود  اریبهشــت 
مســجد امــام حســن مجتبــی)ع( و 

ــرد. ــوق ک ــروف چهارس ــام مع حم
ــا برگــزاری  ــی ب 2 ســال دوران ابتدائ
امتحانــات پایانــی کــه توســط اداره 
استان)ســمنان(  مرکــز  فرهنــگ 
ــا  ــید. ب ــام رس ــه اتم ــد ب ــزار می ش برگ
ــه  ــا ب ــدارس بن ــی م ــیدن تعطیل فرارس
تصمیــم مرحــوم پــدرم کــه او نیــز 12 
ســال قبــل خرقــه  تهــی کــرده  و کالبــد 
جســمانی را در خاکســتان دنیــا نهــاده و 
ســر در نقــاب غــروب کشــیده و رحلــت 

ــن  ــی فرســتاده شــدم و اولی ــای دزیان ــه شــاگردی خیاطــی مرحــوم آق ــوده ب فرم
وظیفــه مــن در محیــط جدیــد آماده ســازی اطوهــای ذغالــی در آخــور ذغــال بــود. 
ــی  ــم ســال ششــم ابتدائ ــاه همــان  ســال)1339( معل ــر تصــادف در آذرم دســت ب
کــه ایشــان نیــز پرتــو خــود را از ایــن جهــان خاکــی برگرفتــه و رحلــت فرموده انــد 
بــرای ســفارش دوخــت کــت و شــلوار دامادیــش نــزد خیاطــی دزیانــی آمــده بــود 
ــه آن رخســاره  ــا ب ــگاه پرمعن ــا ن ــرو شــد و ب ــده روب ــدود بن ــره زغال ان ــا چه ــه ب ک
ســیاه کــه هنــوز هــم تغییــر رنــگ نــداده اســت فرمــود: پســر تــو کــه در اســتان 

ــی؟! ــه می کن ــا چ ــره اول آوردی؛ اینج نم
لحــن بیــان و نفــوذ کالم آن آفتــاب معرفــت مــن را بــر آن داشــت تــا در برگشــت 
بــه روســتا از پــدرم بخواهــم مــرا بــه دبیرســتان بفرســتد و ایــن میســر نبــود جــز 
بــه التمــاس و درخواســت فــراوان. پافشــاری های مــادرم، پــدرم را نــرم کــرد و او کــه 
غــرق در فقــر و مصائــب دنیــا بــود موافقــت کــرد و بــا پادرمیانــی یکــی از اســاتید 
ــه  ــل شــده اســت ب ــه افتخــار بازنشســتگی نائ ــون ب ــم اکن ــه ه ــان ک فاخــر آن زم

حضــور رئیــس وقــت دبیرســتان محمــد رضاشــاه آن زمــان رســیدم.
رئیــس دبیرســتان پرســید تــا بــه حــال کجــا بــودی؟ عــرض شــد شــاگرد خیــاط 
ــال  ــان س ــوم و در پای ــا وارد کالس درس ش ــرد ت ــت ک ــوار موافق ــودم. آن بزرگ ب
ــتان  ــی از دبیرس ــا فارغ التحصیل ــتان ب ــاله دبیرس ــدم. دوران 6 س ــاگرد اول ش ش
شــاهپور آن زمــان بــه پایــان رســید بایــد اذعــان کنــم کــه در ســاعات غیــر از کالس 
ــه  ــی و تهی ــدن زندگ ــدر جهــت گذران ــار پ ــل در روســتا و در کن ــای تعطی و روزه

هزینــه تحصیلــی بــه کارگــری مشــغول بــودم.

چه شد که پزشکی را انتخاب کردید؟

ســال 1346 در کنکــور پزشــکی نفــر چهــارم شــدم گرچه بســیاری از دانشــگاه ها 
مــن جملــه دانشــگاه صنعتــی آریامهــر آن زمان)صنعتــی شــریف فعلــی( پذیرفتــه 
ــی از دکتــر  ــی دانشــکده پزشــکی و تصــور مــن در ســال های جوان ــودم ول شــده ب
ــکده  ــی دانش ــن را راه ــدرم م ــد پ ــه صالحدی ــا)ع( و البت ــام رض ــهر ام ــودن و ش ب
پزشــکی مشــهد کــرد در آن زمــان بــا پــول 2 نفــر خیــر مــن وارد دانشــگاه علــوم 
ــام کــردم کــه بعدهــا هــم آن دو بزرگــوار وجــوه  پزشــکی مشــهد شــدم و ثبــت ن
پرداختــی را دریافــت نکردنــد؛ خداونــد آن هــا را غریــق رحمــت واســعه خــود نمایــد.
تــرم اول دانشــکده بــه ســختی گذشــت چنــد ماهــی در کنــار زائریــن حضــرت 
ــد.  رضــا)ع( در مســافرخانه شــاهرودی ها گــذران کــردم ولــی مقاومــت پابرجــا مان
پایــان تــرم معــدل A را کســب کــردم یــادم هســت کــه مرحــوم پــدر در تــرم اول 
فقــط توانســت پنجــاه تومــان پــول بفرســتد بــا کســب معــدل A بنیــاد علوی)پهلوی 
ســابق( بــورس بــه متقاضــی مــی داد لــذا بــا درخواســت مــن و موافقــت بنیــاد ماهی 
250 تومــان بــورس بــه مــن اختصــاص دادنــد از طرفــی بــدون هیــچ درخواســتی 
شــورای شــهر شــاهرود تصویــب کــرده بــود کــه فقــط بــه مــن ماهــی 100 تومــان  

شــهرداری کمــک هزینــه تحصیلــی بالعــوض پرداخــت کنــد.
ایــن طــور شــد کــه اوضــاع اقتصــادی مــن خیلــی خــوب شــد. اتاقــی در شــهر 
اجــاره کــرده و از ســعدآباد خواهــر و 2 بــرادرم را نیــز بــه مشــهد منتقل کــردم تا کار 
و تحصیــل آن هــا هــم ممکــن شــود. در ســال 1353 دانشــکده پایــان یافــت و بــرای 
انجــام خدمــت مقــدس ســربازی بــه پــادگان عباس آبــاد تهــران معرفــی و پــس از 
دو مــاه آمــوزش در کســوت ســربازی و در قالــب ســپاه بهداشــت مامــور بــه خدمــت 
در روســتاها شــدم. 17 نفــر اول کــه ســوابق مذهبــی نیــز داشــتند جــدا و مســتقیم 

بــه اســتان پرمهــر سیســتان و بلوپســتان اعــزام و بنــده هــم جــزء آن گــروه بــودم.
بــه دلیــل جاذبه هــای زیبــا و و محرومیــت اســتان و مردمــی شــریف و درســتکار 
ــال 1356 در  ــان س ــا پای ــه ت ــربازی بلک ــا دوران س ــه تنه ــتنی ن ــت داش و دوس
شهرســتان ســراوان بلوچســتان و اطــراف خدمــت کــردم بهمــن مــاه 1356 بــا قبول 
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شــدن شــدن در چنــد رشــته دســتیاری و در نهایــت انتخــاب رشــته کلیــه و مجاری 
ادراری و دســتگاه تناســلی )اورولــوژی( راهــی مشــهد شــدم. دوره تخصصــم هفــت 
ــال  ــی 2 س ــتان. ط ــال در انگلس ــهد و 2 س ــال در مش ــید 5 س ــول کش ــال ط س

تحصیــل در انگلســتان افتخــار شــاگردی اســاتید بزرگــی را پیــدا کــردم.
ــرا در انگلســتان بــدون وقفــه 26 ســال  ــا دانشــگاه ادین ب از ســعدآباِد شــاهرود ت
زمــان بــرد؛ تــا در نهایــت پــس از بازگشــت از انگلســتان در بیمارســتان خاتم النبیــاء 
ــوژی کارم را  ــه عنــوان مســئول بخــش اورول ــه خدمــت گرفتــه شــدم و ب تهــران ب

آغــاز کــردم. 

چرا در ادامه مسیر زندگی اتان مشهد را برای کار و زندگی انتخاب کردید؟

بــه دالیلــی از جملــه پابوســی علی ابــن موســی الرضا)ع( کــه چــون آهن ربائــی قــوی 
عاشــقان را جــذب می کنــد خانــواده تصمیــم به زندگــی در مشــهد را گرفــت و این طور 
شــد کــه  بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد پذیرفتــه 
ــتادیارِی رســمی، دانشــیاری و  ــی، اس ــتادیارِی پیمان ــری، اس ــدم و مراحــل مربی گ ش
نهایتــا اســتادی دانشــگاه را بــه کمــک خداونــد تعالــی طــی کــردم و در حــال حاضــر  از 

نظــر رتبــه علمــی بــه قــول معــروف در موقعیــت اســتادی تمــام قــرار دارم.

از زندگی شخصی اتان بیشتر بگویید از ازدواج و فرزندانتان بگویید.

اگــر نقبــی بــه گذشــته بزنــم و زندگــی شــخصی ام بیشــتر بگویــم بایــد از خانــه ی 
گلی امــان در ســعدآباد بگویــم خانــه ای کــه ســقف آن از ارده)چــوب درخــت ســپیدار 
و شــاخ و بــرگ درختــان( پوشــانده شــده بــود نصــف کــف آن را یک پــاس مفروش 
کــرده بــود و درآن خانــه کوچــک مادربــزرگ، پــدر و مــادر و تــا آن زمــان کــه مــن 

بــودم دو بــرادر و دو خواهــر )جمعــا 7 نفــر( زندگــی می کردیــم.
ــدر کــه تنهــا منبــع درآمــد  ــه پ ــم حقــوق ماهیان ــادش بخیــر چــه خــوش بودی ی
خانــواده بــود عبــارت بــود از ماهــی 30 مــن گنــدم )90کیلوگــرم گنــدم( بــه عــاوه 
10 تومــان پــول. الحــق چــه قــدر بابرکــت بــود. در حــال حاضــر 3 برادرمــو دو خواهــرم 
در قیــد حیــات مــن در ســال 1358 بــا خانــم زرین تــاج مهــدوی کــه در حــال حاضــر 

خانــه دار اســت ازدواج کــرده و خداونــد ســه فرزنــد عنایــت فرمــوده اســت.
ــی را از دانشــگاه  ــا درجــه عال یــک دختــر دارم کــه تحصیــات در پایــه لیســانس ب
صنعتــی شــریف را بــه پایــان بــرد و بــدون وقفــه در حالــی کــه چندیــن دانشــگاه معتبــر 
ــی  ــه دانشــگاه بین الملل ــد خــود ب ــرش داده بودن ــه او پذی ــا ب ــادا و اروپ ــکا، کان از آمری
چالمــز ســوئد پیوســت و در رشــته مکانیــک دکتــرا گرفــت و خــود نیــز در همــان 
 Volvo دانشــگاه در حــال حاضــر بــه تدریــس مشــغول اســت و در شــرکت بــزرگ
ــه مســلمان اســت  ــوئدی ک ــدس س ــک مهن ــا ی ــز صاحــب منصــب اســت. او ب نی
ازدواج کــرده اســت. پســر بزرگــم پزشــک اســت و بــه همــراه همســرش کــه او نیــز 
پزشــک اســت در اســترالیا مشــغول بــه تحصیــات تکمیلــی پزشــکی و کار اســت. 
فرزنــد ســومم نیــز همــان طــور کــه گفتــم پســر اســت و از دانشــگاه بــرق تهــران 

ــت.   ــده اس ــل ش فارغ التحصی

سمت ها و مسئولیت های گوناگونی در طی سالهای خدمتتان داشتید کمی 
هم از آن ها بگویید

ــی،  میانســالی و پیــری اســت شــهری  ــرای مــن شــهر خاطــرات جوان مشــهد ب
اســت کــه هــر چــه بــه هــر حــال بــه آن بتــوان موفقیــت  اطــاق کــرد در آن کســب 
ــد و  ــاً اجتماعــی ان ــادی کــه عموم ــن شــهر مســئولیت های زی شــده اســت . در ای
غالــب در عرصــه پزشــکی بــوده اســت بعهده گرفتــه ام و بــه حــول و قــوه الهــی و بــا 
عنایــت خــاص حضــرت رضــا)ع( بــه زعــم خــود بحمــدا.. قریــن بــه موفقیــت بــوده 

اســت . از جملــه مســئولیت هــا مــی تــوان از :

1.  عضــو انتخابــی ســازمان نظــام 
پزشــکی مشــهد از ســال 1370 تــا 
بحــال و بشــکل ممتد. در درون ســازمان 
مســئولیت هــای متنوعــی داشــته و 
دارم از جملــه عضویــت مجمــع عمومــی 
، معاونــت  نظــام پزشــکی  ســازمان 
پزشــکی  نظــام  ســازمان  آموزشــی 
مشــهد ،نماینــده امــور مالیاتی ســازمان 
در کل کشور،کارشــناس ســازمان در 

ــکی و ... . ــی پزش ــور قضائ ام
ــوژی دانشــگاه  ــر گــروه اورول 2.  مدی
ــال 1381  ــوم پزشــکی مشــهد از س عل

ــال و 37روز . ــدت 12س بم
ــور )  ــوژی کش ــورد اورول ــو ب 3.  عض
ــال  ــوژی( از س ــه اورول ــت ممتحن هیئ

1385 لغایــت 1393
4.  عضــو هیئــت ممیــزه دانشــگاه از 

ســال 1388 کــه ادامــه دارد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــس ش 5.  رئی
ــه تخلفــات پزشــکی  ــژه رســیدگی ب وی
و بهداشــتی ، اســتان خراســان رضــوی 

ــال 1385 از س
6.  عضــو اصلــی هیئــت تجدیــد 
ــی  ــت علم ــاء هیئ ــی اعض ــر انتظام نظ
ــام  ــم مق ــال 1383 بحک ــگاه از س دانش

وزارت بهداشــت کــه ادامــه دارد.
7.  رئیــس بیمارســتان منتصریــه 
)مرکــز دیالیــز و پیونــد اعضــاء دانشــگاه ( 

از ســال 1388
بــه  وابســته  بیمارســتان  ایــن 
آســتان قــدس رضــوی اســت کــه 
ــن  ــا بهتری ــدد ب ــیس مج ــس از تاس پ
از   1388 ســال  در  ممکــن  وجــه 
ــدو  ــده ش ــل بن ــگاه تحوی ــرف دانش ط
اینجانــب بعنوان مســئول فنــی و رئیس 
بیمارســتان پــس از پاکســازی از نخالــه 
ــا ســرعت هــر چــه  هــای ســاختمانی ب
تمــام بــا همــت همــکاران عزیــز خانــم 
دکتــر صبــاغ ، جنــاب آقــای دکتــر 
مدبــر عزیــزی و جنــاب آقــای غنچــه بــا 
همــت       و پشــتکار ریاســت محتــرم 
وقــت دانشــگاه مجهــز شــد و خدمــات 
بیمارســتان  ایــن  انــدی  و  5ســال 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــم نظ ــه تقدی ک
ــکل  ــت بش ــده اس ــران ش ــالمی ای اس
 ، همودیالیــز  از:  عبارتســت  تیتــروار 
ــد  ــه ،پیون ــد کلی ــی ،پیون ــز صفاق دیالی
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مغــز  پیونــد   ، کبــد  ،پیونــد  قلــب 
اســتخوان ،پیونــد قرنیــه ،پیونــد پوســت 
، پیونــد ریــه  و ... و تاســیس مرکــز 
تحقیقــات ســلول هــای بنیادیــن و 
مرکــز تحقیقــات  عــوارض پیونــد کلیــه.
ایــن بیمارســتان در ســال 1394 
همــکاران  از  نفــره   17 تیمــی 
محتــرم کشــور جمهــوری اســالمی 
ــی ،  ــراح ،بیهوش ــامل ج ــتان ش افغانس
ــا  ــین ه ــتاران ، تکنس نفرولوژیست،پرس
ــوزش داد و  ــاه آم ــه م ــدت س و ... را بم
بــا هدایــت مســئولین محتــرم دانشــگاه 
محتــرم  وزیــر  شــخص  نماینــده  و 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت ،درم بهداش
اســتاد جنــاب آقــای دکتــر عبــدا... 
بهرامــی در تاریــخ 1395/2/4 بــا اولیــن 
ــر نظــر مســتقیم تیــم  ــد کلیــه زی پیون
اعزامــی از بیمارســتان منتصریــه، پیونــد 
کلیــه در کشــور افغانســتان ، شــهر 
هــرات شــفاخانه لقمــان حکیــم را پایــه 
گــذاری کــرده اســت و افتخــار دارد کــه 
ــد  در پایــان ســال1395 تعــداد 47پیون
کلیــه را در ان کشــور انجــام و بــه ثبــت 

ــت. ــانیده اس رس
8.  عضــو هیئــت مدیــره بیمارســتان 
موســی بــن جعفــر)ع(  و مســئول فنــی 

ســابق آن بیمارســتان خیریــه
9.  و مسئولیت های دیگر ... .

ــده  ــاد ش ــای ی ــئولیت ه ــام مس تم
ــد. ــاری ان ــاً افتخ تمام

علمــی  10.  عضویــت در مجامــع 
و خارجــی داخلــی 

ایــران  اورولــوژی  انجمــن  عضــو 
I.U.A ، عضــو انجمــن اندوالپاراســکوپی 

ایــران ، عضــو انجمــن نفرولــوژی ایــران
اعضــاء  پیونــد  انجمــن  عضــو 

مدیترانــه حــوزه  کشــورهای 
ــتان  ــوژی انگلس ــن اورول ــو انجم عض

B.U.A

   E.A.Uعضو انجمن اورولوژی اروپا
SIU عضو انجمن اورولوژی  کانادا
عضو انجمن اندویورولوژی  آمریکا
عضو انجمن یوروانکولوژی آمریکا

در طول دوران خدمت حرفه ایتان 
حتما لحظاتی بوده که خاطره انگیز 

است از این لحظات بگویید.

ــی از  ــر و کار دارد کتاب ــلی س ــتگاه ادراری و تناس ــا دس ــه ب ــغلم ک ــل ش ــه دلی ب
ــتای  ــتم روس ــیار( برمی گش ــک س ــود دارم. روزی از سیاری)پزش ــا خ ــرات ب خاط
قشــنگ و پرنخــل کشتگان)درســت در محــل تالقــی مرکــز ایــران و پاکســتان واقــع 
اســت( را بــه قصــد شــهر ســراوان تــرک کــرده و در بیــن راه از روســتای اســفندک 
گذشــته و بــرای گــذر وارد دره ای شــدیم ناگهــان در وســط دره و در وســط جــاده 
بســیار باریــک آن، مــرد بلنــد قدبلوچــی بــا چوبــی بلنــد ماشــین را متوقــف کــرد 
مــرد بلــوچ بــه زبــان بلوچــی فرمــود: دکتــر کیــه؟! گفتــم بنــده، گفــت بیــا پائیــن و 
بــا مــن بیــا، اطاعــت کــردم . راننــده خــدا بامــرز کــه خــود اهــل محــل بــود گفــت" 
دکتــر نــرو چــون مســئول جــان تــو منــم" گفتــم " مشــکلی نیســت می روم"مــرد 
از جلــو و مــن از دنبــال در میــان جنــگل وحشــی نخل هــا می  گذشــتیم و بــه چنــد 
ــرای  کپــر رســیدیم کپرهــا خانه هــا تمــام ســاقه از درخــت خرمــا اســت. کپرهــا ب
ــای  ــوی کپره ــرم از جل ــرد محت ــوند و م ــاخته می ش ــدا س ــات ج ــان و حیوان انس
آدم هــا گذشــت. اینجــا بــود کــه احســاس بــدی کــردم و تــرس بــه مــن مســتولی 
شــد. بــا ایــن وصــف در پــی او وارد کپــر حیوانــات یــا بــه قــول روســتائی های مــا، 
ــر پشــت  طویلــه شــدم. آنجــا بچــه شــتری ســخت بیمــار را دیــدم کــه زخمــی ب
داشــت. مــرد بلــوچ گفــت اگــر تــو راســت می گوئــی و دکتــری ایــن بچــه شــتر را 
درمــان کــن کــه ســالمت ایــن بچــه شــتر از ســالمت زن مــن مهم تــر اســت. بــه 
ماشــین برگشــته محلــول ســاولن، پمــاد تتراســایکلین و ده عــدد پنــی ســیلین بــا 
خــود آوردم زخــم را پانســمان کــرده و پنــی ســیلین را در حالیکــه بچــه شــتر رمقی 
نداشــت و نعــره مــی زد بــه کفــل او تزریــق کــرده و خداحافظــی کــردم. دو هفتــه 
بعــد در همــان نقطــه آن مــرد محتــرم بلــوچ مجــدد جلــو ماشــین را گرفــت مشــکی 
پــر از شــیر شــتر بــه رســم حق شناســی بــا خــود آورده بــود و بــه بلوچــی بــه مــن 
گفــت: دکتــر بچار)یعنــی خــوب نــگاه کــن( آن بچــه شــتر خــوب شــده و دارد بــازی 

ــود کــه درمــان دام هــم انجــام دادم. می کنــد... و ایــن طــور ب

 در پایان حرفی باقی مانده بفرمایید.

آرزو دارم خداونــد عمــری دهــد بخــش آموزشــی، درمانــی را در شــاهرود 
راه انــدازی کنــم تــا کاربــرد عــام داشــته باشــد و اگــر بشــود درمانگاهــی در ســعدآباد 

ــم.  ــدازی کن راه ان

توصیه ای به جوانان دارید؟

ار نامالیمــات نهراســید و در راه کســب علــم و دانــش صبــور و پرتــالش باشــید که 
جــز در ســایه کســب علــم و معرفــت رســتگار و خوشــبخت نخواهید شــد.
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همراه با گردهمــایی  اپتومتــری 
در بیمارستـــان رضــوی 

مشهــد،
قطب
اپتومتری
کشوراست.
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گردهمایی

هفدهمیــن  اجرایــی  دبیــر 
کنگــره سراســری اپتومتری 
خراســان گفــت: مشــهد قطب 
ــت و  ــور اس ــری کش اپتومت
انجمــن اپتومتــری خراســان 
ایــن  در  بلنــدی  گام هــای 

ــت. ــته اس ــه برداش زمین

ــیه  ــری در حاشـ ــود اثنی عشـ محمـ
ـــره  ـــن کنگ ـــه هفدهمی ـــم افتتاحی مراس
ـــار  ـــان اظه ـــری خراس ـــری اپتومت سراس
ــرفت  ــه پیشـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ داشـ
روز افـــزون علـــوم و تکنولـــوژی در 
حـــوزه ســـامت بـــه ویـــژه ســـامت 
چشـــم، بـــه روزرســـانی اطاعـــات 
بـــه  اپتومتریســـت ها  دانـــش  و 
عنـــوان خـــط مقـــدم ارائـــه خدمـــات 
ســـامت چشـــم از اهمیـــت ویـــژه ای 
ــا  ــره بـ ــن کنگـ ــت ایـ ــوردار اسـ برخـ
ـــم  ـــامت چش ـــطح س ـــاء س ـــدف ارتق ه

ــش  ــش دانـ ــق افزایـ ــه از طریـ جامعـ
و علـــم اپتومتریســـت های سراســـر 
کشـــور و تجهیـــز آنـــان بـــه آخریـــن 
دســـتاوردهای حـــوزه اپتومتـــری در 

ــت. ــزاری اسـ ــال برگـ حـ

وی افــزود: در ایــن کنگــره ســه روزه 
بالــغ بــر ۵۰۰ نفــر حاضــر هســتند کــه 
ــب ۳۱ ســخنرانی،  برنامه هایشــان در قال
۳ پانــل تخصصــی و ۸ پوســتر ارائــه 
می شــود و تفاوتــش بــا دوره هــای قبــل، 

تعریــف متفــاوت در فرایندهــا اســت.

دبیــر اجرایــی هفدهمیــن کنگــره 
خراســان  اپتومتــری  سراســری 
خاطرنشــان کــرد: ایــن کنگــره بــا 
همــکاری انجمــن علمــی اپتومتــری 
ایــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، 
و  مشــهد  پزشــکی  نظــام  ســازمان 
ــود. ــزار می ش ــوی برگ ــتان رض بیمارس

ــران  ــگاه ای اثنی عشــری در رابطــه جای
در حــوزه ســامت بینایــی، تصریــح کــرد: 
ــیار  ــه بس ــن زمین ــران در ای ــگاه ای جای
خــوب اســت و جــزو اولیــن کشــورها در 

زمینــه ســامت چشــمی هســتیم.

ــگاه  ــزاری نمایش ــه از برگ وی در ادام
روز  فــن آوری  و  تجهیــزات  جانبــی 
اپتومتــری در حاشــیه ایــن کنگــره خبــر 
ــن نمایشــگاه تخصصــی  ــت: ای داد و گف
ــای  ــری، لنزه ــزات اپتومت ــامل تجهی ش
تماســی و نیــز غرفــه پژوهــش اســت که 
طــی ســه روز برگــزاری کنگــره پذیــرای 

و  پزشــکان  چشــم  اپتومتریســت ها، 
ــط اســت. ــایر متخصصــان مرتب س

مدیـــر اجرایـــی بخـــش چشـــم 
بیمارســـتان رضـــوی در ادامـــه بیـــان 
در  کـــه  نکاتـــی  از جملـــه  کـــرد: 
ـــر  ـــل ذک ـــی قاب ـــگاه جانب ـــورد نمایش م
ـــی  ـــرکت داخل ـــد ش ـــور چن ـــت حض اس
ـــا  ـــی ب ـــای طب ـــی ه ـــده عدس تولیدکنن
ـــا  ـــوژی روز دنی ـــن تکنول ـــرفته تری پیش
بـــرای تولیـــد عدســـی های تدریجـــی 
یـــا پروگرســـیو بـــرای دیـــد همزمـــان 
ـــت  ـــل رقاب ـــه قاب ـــک اســـت ک دور و نزدی
بـــا شـــرکت هـــای مـــدرن خارجـــی 
ــرکت  ــد شـ ــن چنـ ــتند. همچنیـ هسـ
ـــه    ـــز در زمین ـــی نی ـــان داخل ـــش بنی دان
تولیـــد محلول هـــای شستشـــوی لنـــز 
ــا  ــگ یـ ــتگاه هندلینـ ــی و دسـ تماسـ
ــز  ــتن لنـ ــتن و برداشـ ــان گذاشـ همـ
ـــرای  ـــت ب ـــت دس ـــدون دخال ـــی ب تماس
ـــگام  ـــت هن ـــه عفون ـــری از هرگون جلوگی
ـــن کنگـــره  ـــن لنزهـــا در ای هندلینـــگ ای

حضـــور دارنـــد.

وی افــزود: در این کنگره کارشناســان 
فنــی دو شــرکت بین المللــی بــرای 
تکنیک هــا  آخریــن  روزرســانی  بــه 
و  آموزش هــای ویــژه عینــک طبــی 
بــه صــورت کامــًا علمــی، مــدرن و 
تخصصــی حضــور دارنــد. و آمــوزش 
ــاالت  ــان اخت ــد درم ــای جدی ره آورده
ــره  ــن کنگ ــز در ای ــمی نی ــد دوچش دی

ــد. ــد ش ــه خواه ارائ

بیشترین علل نابینایی و کم بینایی در ایران آب مروارید است

ــری خراســان  ــن کنگــره سراســری اپتومت ــر علمــی هفدهمی دبی
گفــت: در زمینــه پیشــگیری از بــروز بیماری هــای چشــمی 
ــل  ــترین عل ــه و بیش ــورت گرفت ــری ص ــات موث ــور اقدام در کش

ــت. ــد اس ــران آب مرواری ــی در ای ــم بینای ــی و ک نابینای

ــی در حــال حرکــت  ــزود: جهــان در مســیر رشــد و تعال دکترعبــاس عظیمــی اف
اســت و در حــوزه درمــان بیماری هــای چشــمی و عینــک طبــی بایــد بــا اســتفاده از 

آخریــن دانــش و فنــاوری هــای روز ارائــه خدمــت کنیــم.

ــای  ــالیانه فعالیت ه ــد س ــت بای ــای وزارت بهداش ــاس برنامه ه ــر اس ــزود: ب وی اف
علمــی بــرای ارتقــاء ســطح دانــش و بــه روزرســانی آگاهی هــای جامعــه اپتومتــری 
برگــزار شــود. خوشــبختانه انجمــن اپتومتــری خراســان در ایــن زمینــه موفــق عمــل 
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ــزار  ــی را برگ ــمینار علم ــن س ــزرگ و چندی ــره ب ــالیانه دو کنگ ــت و س ــرده اس ک
می کنــد کــه هفدهمیــن کنگــره اپتومتــری خراســان هــم بــا حضــور بیــش از 500 
متخصــص از ایــران و از ســه کشــور دیگــر شــامل آلمــان، ژاپــن و اســترالیا نمونــه 

ــا اســت. ــن برنامه ه ــی از ای یک

دبیــر علمــی هفدهمیــن کنگــره سراســری اپتومتــری خراســان بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــاء ســطح ســالمت بینای ــره ســه روزه ارتق ــن کنگ ــزاری ای ــی از برگ ــدف اصل ه
ــران و 450  ــت در ای ــزار اپتومتریس ــداد 3 ه ــرد: تع ــان ک ــت؛ خاطرنش ــردم اس م
ــه خدمــات مناســب در خصــوص  اپتومتریســت در اســتان فعــال هســتند. کــه ارائ
طــرح هــای غربالگــری و تجویــز عینــک طبــی و ســایر اقدامــات ابتدائــی شناســایی 

ــتند.  ــده دار هس ــم را عه ــای چش ــان بیماری ه و درم

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهد، ب ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــا چشم پزشــکی اســت؛ تاکیــد کــرد: متخصصــان اپتومتــری  اپتومتــری متفــاوت ب

ــوند. ــناخته می ش ــی ش ــمی و بینای ــه چش ــان اولی ــوان مراقب ــه عن ب

رئیــس انجمــن اپتومتــری خراســان بــا بیــان اینکــه در بحــث نظــارت بــر مراکــز 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــای طب ــژه عینک ه ــک به وی ــه عین عرض
ــت کســانی  ــوی فعالی ــت: ناظــران جل ــال اســت؛ گف پزشــکی به صــورت جــدی فع

ــد. ــد را می گیرن ــت می کنن ــی فعالی ــورت غیرقانون ــه به ص ک

دکتر عظیمی با اشاره به آمار 2.5 تا 3 درصدی تنبلی چشم در کودکان ایرانی گفت: 
اپتومتریست ها در خط مقدم شناسایی این کودکان قرار دارند و در این رابطه و سایر طرح 

های غربالگری بسیار موفق عمل کرده اند به 
طوری که ایران در میان کشورهای شرق 
مدیترانه در خصوص ارائه خدمات اپتومتری 

در رتبه ی نخست قرار دارد.

ــه  ــه در زمین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
چــاپ مقــاالت علمــی در رابطــه عیــوب 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  انکســاری 
مشــهد در دنیــا مقــام اول را دارد؛ افزود: 
عــالوه بــر تنبلــی چشــم، آب مرواریــد، 
عیــوب انکســاری، دیابــت، فشــار خــون 
... بــرروی کاهــش دیــد و حتــی  و 
ــن  ــتند؛ همچنی ــذار هس ــی اثرگ نابینائ
ــه و  ــت، رایان ــزون از تبل ــتفاده روزاف اس
ــرد.  ــوش ک ــد فرام ــز نبای ــل را نی موبای
ــد برنامه هــای  در آینــده ای نزدیــک بای
ــرا  ــه اج ــوص ب ــن خص ــتری در ای بیش
ــر منفــی اســتفاده  ــا اث گــذارده شــود ت
ــا حــد  ــای الکترونیکــی ت ــن ابزاره از ای

ــد. ــش یاب ــکان کاه ام

اختالل نزدیک بینی در ایران در حال افزایش است

مســئول کمیتــه علمــی انجمــن اپتومتــری خراســان گفــت: اختالل 
نزدیک بینــی در ایــران در حــال افزایــش اســت

ــان  ــری خراس ــری اپتومت ــره سراس ــن کنگ ــیه هفدهمی ــاه پری در حاش ــعید ش س
گفــت: موضوعاتــی کــه در ایــن کنگــره مطــرح می شــود، ســه حــوزه عمومــی شــامل 
ــه و  ــای قرنی ــیو« ، »تصویربرداری ه ــای پروگرس ــت و عینکه ــاخت فی ــوزش س »آم

ــردارد. ــی« را درب ــاالت پژوهشــی و تحقیقات ــن »مق ــک« و هم چنی پاراکلینی

وی افــزود: سیاســت انجمــن اپتومتــری خراســان بــر ایــن اســت کــه پژوهشــگران 
را تشــویق بــه فعالیــت پژوهشــی کنیــم بنابرایــن چندیــن ســخنرانی و پوســتر را بــه 

عنــوان مقــاالت برتــر انتخــاب کــرده و بــه آن هــا جوایــزی اهــداء می شــود.
ــری مراقبــت  ــرد: اپتومت ــار ک ــری اظه شــاه پری در تشــریح رشــته علمــی اپتومت
ــار دارد، وی  ــه بیم ــر مشــکل چشــمی ک ــرای ه ــن ب ــه از چشــم اســت؛ بنابرای اولی
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می توانــد بــا مراجعــه بــه اپتومتریســت و معاینــه دقیــق چشــمی تشــخیص اولیــه را 
انجــام داده و در صــورت تشــخیص مشــکالت شــدیدی چــون عیــوب انکســاری یــا 
ســطوح باالتــر و نیــاز بــه اقدامــات تخصصی تــر، اپتومتریســت بیمــار را بــه پزشــکان 

ــد. ــاران می کاه ــر از ســردرگمی بیم ــن ام ــد و ای ــر ارجــاع می ده معتب
وی بـا اشـاره بـه برپایـی نمایشـگاه تخصصـی تجهیـزات و ملزومـات اپتومتری در 
حاشـیه ایـن کنگـره، گفـت: اپتومتریسـتها بـرای انجـام فعالیت خـود به دو گـروه از 
تجهیـزات مرتبـط بـا معاینـه و نیـز ملزومات سـاخت و فیـت عینک و لنـز نیازمندند 
کـه بـا برپایـی حـدود چهـل غرفـه مرتبط با ایـن تجهیـزات در حاشـیه ایـن کنگره، 
ایـن نیـاز را برای اپتومتریسـتهای شـرکت کننده در این حاشـیه مرتفع شـده اسـت.
شـاه پری بیـان کـرد: آخریـن مقالـه در رابطـه بـا شـیوع اختـالالت بینایی نشـان 
می دهـد کـه 27 تـا 36 درصـد میـزان شـیوع نزدیک بینـی، 22 درصد میزان شـیوع 
دوربینی و حدود 12 درصد میزان شـیوع آستیگماتیسـم وجود دارد و با بررسـی این 

رونـد متوجـه می2شـویم کـه شـیوع نزدیک بینـی در حال افزایش اسـت.
وی تأکیــد کــرد: ایــن افزایــش مــی توانــد از اســتفاده بیــش از انــدازه کــودکان 
و نوجوانــان از وســایل کامپیوتــری، موبایــل، بازی هــای کامپیوتــری و تبلــت هــا در 

دوران رشــد ناشــی شــود.
بــه گفتــه نائــب رئیــس انجمــن اپتومتــری خراســان تقریبــا نیمــی از اختــالالت 
بینایــی ناشــی از عیــوب انکســاری اصــالح نشــده، 25 درصــد ناشــی از آب مرواریــد 
و در غالــب مواقــع، آب مرواریــد اکتســابی اســت کــه بــر اثــر تابــش اشــعه مــاوراء 
بنفــش و وضعیــت تغذیــه ناســالم، آب مروراریــد در طــول زمــان پیشــرفت می کنــد 

و باعــث کاهــش بینایــی می شــود و 
در نتیجــه، کیفیــت زندگــی فــرد را 

می کاهــد.
دیگــر  اختــالالت  داد:  ادامــه  وی 
بینایــی اعــم از اختــالالت ناشــی از 
ــاال  ــت ب ــبکه ای، دیاب ــای ش خونریزی ه
و کنتــرل نشــده، اختالالت لکــه زرد و... 
ــالالت را  ــر اخت ــزان دیگ 25 درصــد می

تشــکیل می دهــد.
این  مجموع  از  کرد:  اذعان  شاه پری 
اختالالت، 80 درصد از آن ها قابل پیشبینی 
آسان ترین روش های  و  درمان هستند  یا 
درمان مروبط به عیوب انکساری است که 
با استفاده از عینکهای طبی درمان می شوند 

و بینایی کامل به دست می آید.
شناسـایی  و  غربـال  بـا  افـزود:  وی 
بیمـاران می توان تـا 75 درصـد از موارد 
را درمـان کـرد و ایـن امـر نیازمنـد این 
در  را  غربال گـری  فرهنـگ  کـه  اسـت 
بـه  و  بدهیـم  گسـترش  مـردم  میـان 

کنیـم. ترغیبشـان  پیشـگیری 

خطر شیوع روزافزون نزدیک بینی در پی استفاده زیاد از تلفن همراه

عضــو هیــات مدیــره انجمــن اپتومتــری ایــران از خطــر شــیوع 
روزافــزون نزدیــک بینــی در پــی اســتفاده زیــاد از تلفــن همــراه، 

تبلــت و رایانــه خبــر داد.

دکتــر عبــداهلل فرزانــه در حاشــیه هفدهمیــن کنگــره سراســری انجمــن اپتومتــری 
خراســان گفــت: نزدیک بینــی بــا ســرعت زیــادی بــه خصــوص در میــان نســل جــوان 
ــن  ــوان از ای ــه می ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــترش اس ــه گس ــوان رو ب و نوج

موضــوع پیشــگیری کــرد.

ــی ناشــی از اســتفاده  ــری از شــیوع نزدیک بین ــرای جلوگی وی راهــکار مناســب ب
طوالنــی مــدت از دســتگاه های الکترونیکــی چــون تلفــن همــراه و تبلــت را آمــوزش 
دانســت و بیــان کــرد: مــا بایــد بــه کــودکان ، جوانــان و نوجوانانمــان آمــوزش دهیــم. 
در ایــن خصــوص تنظیــم فاصلــه دســتگاه از چشــم، تنظیــم نــور محیــط و رعایــت 

قائــده ی »بیســت دو بیســت« ضــروری اســت.
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ـــه  ـــر 20 دقیق ـــه ازاء ه ـــد ب ـــت« می گوی ـــت دو بیس ـــده ی »بیس ـــزود: قائ وی اف
ـــتراحت  ـــم اس ـــد چش ـــه بای ـــا 5 دقیق ـــن 2 ت ـــی بی ـــوازم الکترونیک ـــن ل ـــا ای کار ب

ـــد. کن
ـــوازم  ـــن ل ـــدت از ای ـــی م ـــتفاده طوالن ـــات اس ـــایر صدم ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــردن  ـــون گ ـــی چ ـــت بیماری های ـــندروم CBS در حقیق ـــت: س ـــی گف الکترونیک
ـــی از  ـــتفاده طوالن ـــی اس ـــه در پ ـــت ک ـــم و ... اس ـــتگی چش ـــردرد، خس درد، کم

رایانـــه، تبلـــت و تلفـــن همـــراه بـــروز می کنـــد.
ـــنین  ـــر اهمیـــت معاینـــات غربالگـــری بـــه ویـــژه در س ـــت ب ـــن اپتومتریس ای
ـــی  ـــک طب ـــاخت عین ـــز و س ـــزود: تجوی ـــرد و اف ـــد ک ـــی تاکی ـــالی و نوجوان خردس
ــراد  ــت افـ ــت و دخالـ ــا اسـ ــت هـ ــص اپتومتریسـ ــه تخصـ ــی در حیطـ و آفتابـ
ـــردم  ـــم م ـــالمت چش ـــن س ـــره انداخت ـــه مخاط ـــز ب ـــر ج ـــن ام ـــص در ای غیرمتخص

ـــدارد. ـــری ن ـــه ی دیگ نتیج
فرزانـــه بـــه استانداردســـازی فعالیـــت اپتومتریســـت ها نیـــز اشـــاره کـــرد و 
ادامـــه داد: ورود افـــراد غیرمتخصـــص در زمینـــه ارائـــه خدمـــات پاراکلینیکـــی 
ـــم؛  ـــرض میکن ـــال ع ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب ـــرده اس ـــدا ک ـــرا رواج پی ـــری اخی اپتومت
ـــر  ـــا مختص ـــص ب ـــک غیرمتخص ـــه ی ـــم، ک ـــونوگرافی چش ـــک اولتراس ـــه ی ی نتیج

ـــود. ـــد ب ـــردم نخواه ـــه م ـــاندن ب ـــرر رس ـــز ض ـــد ج ـــه کن ـــی ارائ ـــوزش تجرب آم

وی در پایـــان گفـــت: متاســـفانه 
پنـــل تخصصـــی ای کـــه در ایـــن 
کنگـــره بـــه منظـــور ارتقـــاء علمـــی 
ســـوی  از  اپتومتـــری  همـــکاران 
در خصـــوص  متخصصـــان چشـــم 
پیش بینـــی  چشـــم،  بیماری هـــای 
عـــدم  دلیـــل  بـــه  بـــود؛  شـــده 
همـــکاری انجمـــن چشـــم پزشـــکی 
ــور  ــا از حضـ ــد و مـ ــو شـ ــران، لغـ ایـ
ایـــن متخصصـــان بزرگـــوار محـــروم 
شـــدیم. ایـــن نـــگاه نبایـــد توســـعه 
ــازنده  ــاط سـ ــی و ارتبـ ــد. همدلـ یابـ
اپتومتریســـت ها  و  چشم پزشـــکان 
قطعـــا بـــه ســـالمت چشـــم بینائـــی 
مـــردم کمـــک خواهـــد کـــرد و ایـــن 
ارتبـــاط و همدلـــی ضـــروری اســـت.

یــک عضــو انجمــن علمــی اپتومتری ایــران گفــت: تنهــا از مراکز 
ــا  ــز تماســی طبــی ی ــز اپتومتریســت ها لن ــا تجوی ــر و ب معتب
رنگــی تهیــه کنیــد چــرا کــه لنزهــای تقلبــی و غیراســتاندارد 

ــد. ــخیر کرده ان ــازار را تس ب

ــری  ــری اپتومت ــره سراس ــن کنگ ــیه هفدهمی ــی در حاش ــن حیران ــر محس دکت
خراســان افــزود: در تجویــز لنزهــای تماســی حتمــا بایــد معاینــات توســط 
ــد وی  ــات و در صــورت صالحدی اپتومتریســت انجــام شــود و پــس از انجــام معاین
ــه  ــد شــد ک ــز خواه ــرد تجوی ــرای ف ــا غیررنگــی ب ــز تماســی مناســب رنگــی ی لن

ــود. ــام ش ــر انج ــاز و معتب ــز مج ــد از مراک ــا بای ــم حتم ــه ی آن ه تهی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چشــم عضــو حســاس بــدن اســت و در موضــوع اســتفاده 
از لنزهــای تماســی اکســیژن رســانی مناســب بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ گفــت: 
ــی  ــر اینکــه اکسیژن رســانی خوب لنزهــای غیراســتاندارد و کیفیــت پائیــن عــالوه ب
ــیب های  ــوند و گاه آس ــف می ش ــای مختل ــد میکروب ه ــرای رش ــی ب ــد؛ محل ندارن

جبــران ناپذیــر چشــمی ایجــاد مــی کننــد. 
ــز تماســی ضــروری دانســت و  ــت لن ــرای فی ــه اپتومتریســت را ب ــه ب وی مراجع
گفــت: دایــره فعالیــت اپتومتریســت ها خیلــی فراتــر از تجویــز عینــک و شناســایی 
ــدگان  ــی چشــم اســت. اپتومتریســت ها معاینه کنن ــوب انکســاری چشــم و تنبل عی
و درمانگــران اولیــه چشــم هســتند. عمــده مشــکالت چشــمی چیــزی در حــدود 
ــواردی  ــود و در م ــه اپتومتریســت برطــرف می ش ــه ب ــا مراجع ــا 70 درصــد ب 60 ت
کــه نیــاز بــه ارجــاع داشــته باشــد نیــز بــه دلیــل شــناخت و آگاهــی اپتومتریســت 
از اینکــه فــرد بــه چــه متخصــص چشــمی مراجعــه کنــد؛ مثمرثمرتــر خواهــد بــود.

ــیار  ــم بس ــای چش ــر تخصص ه ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حیران
ــه  ــار ب ــی بیم ــت: وقت ــود گف ــامل می ش ــی را ش ــاخه های مختلف ــده و ش ــاد ش زی
ــه و  ــص قرنی ــه متخص ــه ب ــرد ک ــم ک ــی خواهی ــا راهنمای ــد م ــه می کن ــا مراجع م
بیماری هــای خــارج چشــمی مراجعــه کنــد یــا متخصــص گلوکــوم، شــبکیه و... لــذا 

تنها از مراکز معتبر و با تجویز اپتومتریست لنز بخرید

بیمــار ســردرگم نخواهــد شــد.
ــود در  ــه خ ــوص 2 ارائ وی در خص
ایــن کنگــره گفــت: موضــوع ارائــه اول 
ــی های  ــز عدس ــه تجوی ــوط ب ــن مرب م
تدریجــی بــود کــه مربــوط مــی شــود 
ــتفاده از  ــد اس ــه نیازمن ــرادی ک ــه اف ب
عدســی های دوربیــن و نزدیک بیــن 
ــه  ــوط ب ــز مرب ــه دوم نی ــتند؛ ارائ هس
تفســیر نقشــه توپوگرافــی قرنیــه بــود 
ــن نقشــه  ــدادی در ای و اینکــه چــه اع
ــه  ــوند و چ ــی ش ــوب م ــال محس نرم
ــده  اعــدادی غیرطبیعــی و نشــان دهن

ــتند.  ــمی هس ــراد چش ای
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علمـی  انجمـن  رئیـس 
اپتومتـری ایـران بـا اشـاره 
به اینکه 70 درصد مشـکالت 
کم بینائی مربـوط به عیوب 
انکسـاری اسـت که با تجویز 
حـل  مناسـب  لنـز  و  عینـک 
ایـن  گفـت:  اسـت؛  شـدنی 
می دهـد  نشـان  موضـوع 
تجویز و سـاخت عینک طبی 
اسـت. اهمیـت  بسـیار حائـز 

حاشـیه  در  میرزاجانـی  علـی  دکتـر 
انجمـن  سراسـری  کنگـره  هفدهمیـن 
اپتومتـری خراسـان افزود: تجویـز عینک و 
لنـز نیاز به دسترسـی به امکانات اسـتاندارد 
دارد؛ متاسـفانه مشـاهده شـده در مواقعـی 
در  کـه  چشـمی  سـامت  غربالگری هـای 
انجـام  اداری  اماکـن  و  دانشـگاه  مـدارس، 
می شـود همراه بـا تجویز عینک اسـت. این 
در حالی اسـت که تجهیزات و امکانات الزم 
بـرای تجویز عینـک همگی قابلیـت پرتابل 
ندارنـد و لـذا تجویـز عینـک طبـی بایـد 

70 درصد مشکالت کم بینائی با تجویز عینک و لنز مناسب حل شدنی است

حتمـا در دفتـر و یـا مطب اپتومتریسـت ها و 
متخصصـان چشـم انجـام شـود.

وی تجویـز و سـاخت عینک طبـی را تنها 
از سـوی مراکزی کـه مجوز وزارت بهداشـت 
و درمـان را دارنـد؛ اسـتاندارد و مجاز خواند و 
گفت: سـالمت چشـم شـوخی بردار نیست و 
تجویز و سـاخت عینک مسـئله ای اسـت که 
مسـتقیم با سـالمت چشـم در ارتباط اسـت 
ایـن بدان معنی اسـت کـه اگر ایـن کار را به 
دسـت افراد غیرمتخصص بسـپاریم سـالمت 

چشـم مردم را بـه مخاطـره انداخته ایم.
دکتـر میرزاجانـی بـه اهمیـت غربالگـری 
سـالمت چشـم اشـاره کرد و گفت: نوجوانان 
زیـر سـن بلـوغ در صورتـی که هیچ مشـکل 
چشـمی نداشـته باشـند حداقـل هـر 2 سـال یک بـار بایـد چکاب شـوند چـرا کـه در این 
سـال ها تغییـرات زیـادی در سـیتم بینائـی فـرد اتفـاق می افتـد و پتانسـیل  های ارثی فرد 
بـروز و ظهـور پیـدا مـی کنـد لـذا شناسـایی مشـکالت بینائـی احتمالـی در این زمـان از 
اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت چرا که شناسـایی بـه موقع امکان درمان مناسـب و قطعی 

را فراهـم می کنـد.
وی درجـواب به پرسشـی در زمینه زمـان جایگزین کردن عینک آفتابی گفت: بسـتگی 
بـه جنـس و نحـوه نگهداری فـرد این زمان متغیر اسـت اما توصیه می شـود بیـش از چهار 
سـال از یک عینک آفتابی اسـتفاده نشـود مگر از کیفیت و سـالم ماندن آن مطئن باشـیم.

علــوم  دانشــگاه  اســتاد 
گفــت:  ایــران  پزشــکی 
تجویــز و ســاخت عینــک 
طبــی تنهــا در تخصــص 
اســت. اپتومتریســت ها 

حاشـیه  در  جعفـرزاده  ابراهیـم  دکتـر 
اپتومتـری  سراسـری  کنگـره  هفدهمیـن 
خراسـان با اشـاره به اینکه تجویز و ساخت 

عینک طبی هردو باید توسـط اپتومتریسـت انجام شـود ؛ بیان کرد: مسـئله ساخت عینک 
طبـی از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت و حتی تنظیم فاصله ی عینک روی چشـم بیمار ، 
روی نمـره عینـک او اثرگذار اسـت؛ لذا پراکندگی در مسـئله تجویز عینک طبی ، سـاخت 

و فـروش آن روی بینائـی فـرد اثـر منفی می گـذارد.
وی با انتقاد از مسـکوت ماندن طرح اسـتاندارد سـازی خدمات اپتومتری از سال 94 تا کنون 
گفـت: وقتـی بـر اسـاس رای دیوان عدالـت اداری در سـال 1383 و تایدد مجدد همـان رای در 
سـال 1394 متخصصان چشـم پزشـک حق اقدام جهت سـاخت و فروش عینک ندارند؛ ورود 

متخصصان چشم پزشـک به این معقوله مصداق بارز قانون شـکنی اسـت.
دکترجعفرزاده پور سـاخت و فروش عینک توسـط متخصصان چشم پزشـک را هدررفت 
سـرمایه کشـور در عرصـه آمـوزش پزشـکی خوانـد و گفت: چـرا یک متخصص چشـم کار 
یـک کارشـناس را انجـام دهـد؟! وی افـزود: عـدم وجـود نظـارت کافـی از سـوی نهادهای 
مسـئول و ورود افـراد غیرمتخصـص در سـاخت و فـروش عینـک عالوه بر ایجاد مشـکالت 
چشـمی مصـداق دیگـری بـرای هدررفـت سـرمایه و تحمیـل هزینه مـازاد بر شـانه بیمار 
اسـت چرا که با اسـتفاده از یک عینک غیراسـتاندارد ، کاهش سـطح بینایی اتفاق می افتد 
و همچنیـن عیـب انکسـاری چشـم مرتفع نمی شـود لذا فرد مجـددا متحمـل هزینه برای 

خریـد یـک عینک طبی مناسـب می شـود. 
دکتـر جعفرزاده پـور جامعـه اپتومتریسـت های کشـور را در زمینـه غربالگـری سـالمت 
چشـم پیشـرو وموفـق خوانـد و و گفت: با دیجیتالی شـدن و ثبـت نتایج ایـن غربالگری ها 
این ارزیابی ها قابل بازیابی، اسـتناد و اتکا خواهند شـدالبته این مسـئله در طرح شناسـنامه 

سـالمت الکترونیک دیده شـده اسـت کـه امیدوارم عملی شـود.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه شـیوع نزدیـک بینـی در سـال های آتـی گفـت: مراجعـه به 
اپتومتریسـت ها جهت معاینه و تجویز تمرینات چشـمی برای جلوگیری از صدمات ناشـی 

از اسـتفاده از تبلـت، موبایـل و رایانه ضروری اسـت.

تجویز و ساخت عینک در تخصص اپتومتریست ها است
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تلنــگـر

بیمـاریهاییکه»بیآبــی«برسرتانمیآورد!
نوشـیدن آب فقـط در زمان احسـاس تشـنگی کافی نیسـت زیـرا در ایـن حالت بدن دچـار کمبود آب 
شـده و هشـدار مـی دهـد. آب مایـع حیـات و بـرای عملکـرد مطلوب انـدام های بـدن ضروری اسـت. 
توصیـه بـه مصرف نوشـیدن کافـی مایعات؛ حداقـل 8 لیـوان در روز بی اهمیت نیسـت زیـرا در غیر 

ایـن صـورت مشـکات متعـددی در بدن بـروز می کنـد که شـاید باورکردنی نباشـد.
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بیمـاریهاییکه»بیآبــی«برسرتانمیآورد!

گرفتــگی عضــالت:
شـاید بـرای شـما هـم پیـش آمـده کـه بارهـا از گرفتگـی 
عضـالت کالفـه شـده باشـید و تصـور می کنیـد کـه بـا مصرف 
دارو بهبـود مـی یابد. در حالی این مشـکل ناشـی از کمبود آب 

به خصـوص در ورزشـکاران اسـت. 
هـر چـه عضـالت فعالیـت بیشـتری داشـته باشـد، اسـید 
الکتیـک نیـز بیشـتر در بـدن جمع می شـود. این مـاده حاوی 
مـواد زائـد اسـت کـه در صـورت اکسـیژن ناکافـی سـلول هـا، 
افزایـش یافتـه و گرفتگـی عضـالت را در پـی دارد. نوشـیدن 
مایعـات فـراوان بـه دفـع ایـن مـواد از بـدن کمـک مـی کند و 
احتمـال گرفتگـی عضـالت را کاهش مـی دهـد. درد ناگهانی و 
تیرکشـنده و احسـاس سـفتی و خشـکی در یک ماهیچه مهم 

تریـن عالئـم گرفتگـی عضالت اسـت. 
یبوســـت:

ــورد بحــث  ــذا همیشــه م ــد غ ــا بع ــراه ی نوشــیدن آب هم
اســت؛ بعضــی از متخصصــان آن را نهــی و بعضــی توصیــه مــی 
کننــد. دســتگاه گــوارش بــرای جــذب بهتــر مــواد غذایــی بــه 
آب نیــاز دارد زیــرا غذاهــای خشــک در روده هــا باقــی مانــده و 
فراینــد هضــم بــه کنــدی صــورت مــی گیــرد. در ایــن حالــت 
ــراه اســت و  ــا درد هم ــم و ب ــزاج ک ــت م ــات اجاب ــداد دفع تع
فــرد از دردهــای شــکمی و نفــخ رنــج مــی بــرد. ســاده تریــن 
ــد  ــع مانن ــای مای ــراوان و غذاه ــات ف ــیدن مایع ــکار نوش راه

ســوپ اســت تــا عملکــرد معــده و روده هــا تضمیــن گــردد.
ســـردرد: 

گـر از سـردردهای مکـرر رنـج مـی برید شـاید به ایـن دلیل 
اسـت کـه به میزان کافی آب نمی نوشـید. شـایع تریـن درد در 

این شـرایط شـبیه سـردردهای تنشی است. 
کمبـود آب، بـدن را بـه اسـتفاده از ذخایـر مجبـور می کند. 
گرچـه مطالعـه علمـی در این باره تایید نشـده امـا فرضیه های 
بسـیاری حاکـی از آن اسـت کـه کمبود اکسـیژن ناشـی از کم 
آبـی بـه عملکرد کغز آسـیب می رسـاند. بهتریـن روش درمان 

در ایـن حالـت نوشـیدن 3 تـا 4 لیوان بزرگ آب اسـت. 
سـردرد تنشـی با درد پشـت گردن و شـقیقه ها همراه است 
کـه تـا پیشـانی ادامه مـی یابد و فرد احسـاس می کنـد حالتی 

شـبیه کاله سـر را به شدت فشـار می دهد.
تشکیل سنــگ در مجــاری ادراری:

حتـی اگـر احسـاس تشـنگی نمـی کنیـد بـاز هـم خـود را 
عـادت دهیـد که در طـول روز چندیـن لیوان آب بنوشـید زیرا 
یکـی از عـوارض کـم آبـی بـدن تشـکیل سـنگ و رسـوب در 

مجـاری ادراری اسـت. 
کلیـه هـا مـواد زائد ادرار کـه حاوی نمک های معدنی اسـت 
را تصفیـه مـی کننـد. نوشـیدن کافـی آب بـه دفـع ایـن مـواد 
کمـک مـی کند. از طرفی، عدم نوشـیدن مایعـات کافی موجب 
تجمـع ایـن ذرات و تشـکیل رسـوباتی مـی شـود که به شـکل 
ذرات شـن ماننـد یـا حتـی بزرگتـر در مجـار ادرار مـی مانـد و 

مانـع دفـع ادرار می شـود. 
در چنیـن شـرایطی فـرد از درد شـدید کمـر و کلیـه ها رنج 

مـی بـرد و دقـع ادرار بـا سـوزش و خون خواهـد بود. 

اختالالت نورولوژیــک و خطر افتادن:
هـر چـه سـن باالتر مـی رود تمایـل بـه نوشـیدن آب کمتر 
اگـر  بنوشـند حتـی  بایـد مرتـب آب  مـی شـود. سـالمندان 
احسـاس تشـنگی نداشـته باشـند زیرا کـم آبی در این سـنین 
زمینـه سـاز اختـالالت نورولوژیـک می شـود. گرچـه علت این 
مسـئله هنـوز بـه دقیـق شـناخته نشـده اسـت اما بـه نظر می 
رسـد کاهـش آب مـورد نیـاز مغز و اختـالل در عملکـرد مراکز 

تعـادل عامـل اختـالالت نورولوژیـک ماننـد افتادن اسـت.
التهــاب مثانـه:

آب را بایـد موتـور محـرک بدن دانسـت زیـرا اندام هـا برای 
عملکـرد صحیـح و به خصـوص دفع باکتری های بیمـاری زا به 
آب نیـاز دارنـد. عـدم مصرف ناکافی آب به خصـوص در خانم ها 

عامـل بـروز عفونـت ادرار یا التهاب مثانه می شـود. 
علـت ایـن اسـت کـه باکتـری هـا در مثانه باقـی مانـده و به 
سـمت مجـاری ادراری برمـی گردند. هر چه آب بیشـتر مصرف 
شـود، دسـتگاه ادراری بهتـر می توانـد باکتری هـا را دفع کند. 
ایـن مشـکل در خانـم ها شـایع تر اسـت زیـرا مجـاری ادراری 

آنهـا کوتاه تـر از آقایان اسـت.
التهـای مثانـه با درد هنـگام دفـع ادرار، احسـاس دفع مکرر 

ادرار، درد شـکم و تـب همراه اسـت.
مشکالت ستــون فقـرات طی بارداری:

اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی در بیرون منزل معموال برای 
خانـم هـا مشـکل تـر از آقایان اسـت. بـه همین دیللـی بعضی 
از خانـم هـا به خصـوص در دوران بارداری سـعی مـی کنند در 
سـاعات بیـرون از منـزل یـا سـفر آب کمتری بنوشـند تـا نیاز 
کمتـری بـه سـرویس بهداشـتی داشـته باشـند. در حالـی کـه 
نوشـیدن مایعـات فـراوان بـرای پیشـگیری از دردهای پشـت و 

کمـر ضروری اسـت.
جنیـن وزن سـنگینی بـه کمـر مـی آورد و آن را دچار قوس 
مـی کنـد. از طرفـی عـدم مصرف آب کافی نیز سـبب خشـکی 
دیسـک هـای بیـن مهـره ای و بروز مشـکالت جدی مـی کند. 

اسهــال و برونشیــولیت در کودکان:
بـر خـالف بزرگسـاالن، کـودکان بـه راحتـی نمـی تواننـد 
نیازهـای خـود را صریـح بیـان کننـد. خطـر کـم آبـی بـرای 
کـودکان بسـیار خطرنـاک و فوری اسـت و بر وزن و روند رشـد 
تاثیـر مـی گـذارد به خصـوص اگـر دچار عالئمـی از اسـهال یا 
برونشـیولیت ) التهـاب نایـژک هـا( باشـد. اگر کـودک مبتال به 
اسـهال شـود بایـد بسـیار مراقب بـود زیـرا بیماری بـی کاهش 

شـدید مایعـات بـدن خطـر کم آبـی را تشـدید مـی کند. 
التهــاب نایــژک ها:

نیـز بیمـاری ویروسـی شـایعی اسـت که هـر سـال در فصل 
زمسـتان 30 درصـد نـوزادان را مبتـال کـرده و باعث مشـکالت 
تنفسـی مـی شـود. در ایـن شـرایط نوشـیدن مایعـات فـراوان 
بـه کـودک را نبایـد فرامـوش کـرد زیرا هـر چه مایعـات کمتر 
نوشـیدن شـود، ترشـحات تنفسـی در مجـاری باقـی مانـده و 

تنفـس را دچـار مشـکل مـی کنند.

منبع: www.Medisite.fr ترجمه: مریم سادات کاظمی
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پژوهشــگران تایلنــدی بــه تازگــی دریافتنــد اضافــه وزن 
احتمــال بــروز بیماری هــای دهــان و دنــدان را افزایــش می دهــد.

تــا بــه حــال تحقیقــات بســیاری تاییــد کــرده بــود کــه چاقــی و اضافــه وزن، ســالمت عمومــی 
بــدن را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و زمینــه ســاز بیماری هایــی نظیــر فشــار خــون بــاال، دیابــت نــوع 

ــن  ــز ای ــا نی ــان و دندان ه ــالمت ده ــد س ــر می رس ــه نظ ــا ب ــود؛ ام ــی می ش ــی عروق ــای قلب 2 و ناراحتی ه
مشــکل در امــان نیســتند. 

مطالعــه اپیدمیولوژیــک روی 160 فــرد دارای اضافــه یــا چــاق در تایلنــد نشــان داد کــه آنهــا بیشــتر در معــرض 
ــاره  ــن ب ــد. در ای ــرار دارن ــدان ق ــظ دن ــای محاف ــاب بافته ه ــوره؛ الته ــد پی ــی مانن ــای دندان ــه عفونت ه ــال ب ابت
ــان تشــخیص  ــا بیماری هــای مخــاط ده ــرد ت ــراد را بررســی ک ــن اف ــای ای ــا و لثه ه دندانپزشــک ســالمت دندان ه
داده شــود. رادیــو گرافــی دنــدان و آزمایــش خــون نیــز انجــام شــد. افــراد بــا نمایــه تــوده بدنــی باالتــر از 30 حــدود 
6 برابــر بیشــتر از افــراد بــا وزن طبیعــی دچــار التهابــات شــدید لثــه و ســه برابــر بیشــتر دچــار عفونت هــای دندانــی 

بودنــد. همچنیــن عالئــم التهــاب خــون در ایــن گــروه نیــز بیشــتر از دیگــران اســت.

بــه گفتــه مدیــر ایــن تیــم تحقیقــات، ایــن نخســتین بــار اســت کــه مطالعــه ای ارتبــاط میــان بیماری هــای 
دهــان و لثه هــا را بــا آزمایــش خــون و عالئــم التهــاب در افــراد چــاق یــا دارای اضافــه وزن را تاییــد کــرد.

ــر اســتخوان و لثه هــا  منشــا بیماری هــای التهابــی بافــت محافــظ دنــدان هاعفونــت اســت و ب
ــظ  ــا حف ــد و ب ــروز می کن ــالگی ب ــدود 30 س ــوال ح ــاری معم ــن بیم ــذارد. ای ــر می گ تاثی

بهداشــت دهــان و دنــدان قابــل کنتــرل اســت امــا بــه طــور کلــی درمــان نمی شــود. 

منبع:www.Top Santé.fr  مریم سادات کاظمی



هم
زد

نو
ره 

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

37

پنــجعالمتکهمیتــواند
نشانهبیمـــاریپادرکـــودکباشـــد

ــت  ــود فعالی ــاالن خ ــای همس ــد همپ ــودک نمی توان 1. ک
ــازی از  ــن ب ــا در زمی ــن ورزش ی ــودک در حی ــر ک ــد: اگ کن
ــد درد  ــت آن می توان ــد عل ــب می مان ــود عق ــای خ هم بازی ه
ــد از  ــن می توان ــد. ای ــاق وی باش ــا س ــا ی ــتگی در پ ــا خس ی
عالئــم مشــکالتی در پــا باشــد. بطــور مثــال صافــی کــف پــا 

ــود. ــا ش ــتگی در پ ــب درد و خس ــد موج می توان

2. کــودک از بــازی کــه همیشــه دوســت داشــت، خــود را 
ــا موجــب  ــا کــف پ ــا ی ــچ پ ــار می کشــد: وجــود درد در م کن
می شــود تــا کــودک تمایلــی بــه انجــام ورزش یــا بــازی کــه 
ــال درد  ــور مث ــد. بط ــته باش ــته، نداش ــت داش ــه دوس همیش

ــد. ــاد کن ــت را ایج ــن وضعی ــد ای ــا می توان ــنه پ پاش

3. کــودک پــای خــود را بــه شــما نشــان نمی دهــد: 
ــکلی  ــر ش ــا تغیی ــی ی ــه ناراحت ــت متوج ــن اس ــودک ممک ک

ــه  ــن آن را ب ــر رفت ــرس دکت ــی از ت ــود ول ــود ش ــای خ در پ
والدیــن خــود نشــان ندهــد. پــدر و مــادر بایــد عــادت کننــد 
تــا از زمــان کودکــی هــر چنــد وقــت یــک بــار پــای کــودک 

ــد. را ببینن

ــاد زمیــن می خــورد: کــودک ممکــن اســت  4. کــودک زی
ــن  ــورد. ای ــن بخ ــاد زمی ــی زی ــد ول ــازی کن ــل ب ــد قب مانن
وضعیــت می توانــد نشــانه یــا از مشــکالت پــا و مــچ پــا باشــد.

ــودک  ــا در ک ــت: درد پ ــاکی اس ــا ش ــودک از درد پ 5. ک
طبیعــی نیســت و همیشــه نشــانه مشــکلی در پــا اســت کــه 
بایــد توســط پزشــک بررســی شــود. ممکــن اســت آســیب های 
ــد  ــوه کنن ــت جل ــر و کم اهمی ــدا مختص ــا در ابت ــف پ خفی
ولــی در صورتــی کــه بیــش از چنــد روز بماننــد بایــد توســط 

ــه شــوند. پزشــک معاین

پاهــای کــودک در حــال رشــد هســتند و بســیار مهــم اســت کــه آنهــا را از 
ــکل  ــیب و مش ــروز آس ــورت ب ــم و در ص ــه داری ــی دور نگ ــیب های احتمال آس
بایــد در اســرع وقــت تشــخیص داده شــده و درمــان شــوند. در صورتــی کــه 
بــا هریــک از مشــکالت بــاال روبــرو شــدید بایــد کــودک را در زودتریــن زمــان 

بــه نــزد پزشــک بــرده تــا پــای او را بــه معاینــه کنــد.

عالئم پنــج گانه زیر می تواننــد نشانــه وجود مشــکل در پـــا و مــچ پا باشنـــد:

بیماری هـای پـا و مـچ پـا در کـودکان شـایع هسـتند ولـی در غالـب اوقـات به آنهـا توجهی 
نمی شـود. عائـم بیمـاری در بسـیاری اوقـات خفیـف هسـتند و کـودک کوچک هـم نمی تواند 

مشـکل خـودر ا به درسـتی توضیـح دهد.
خیلـی از کـودکان بـا کفش هـای نامناسـب ورزش می کننـد و همیـن عامـل می توانـد احتمال 

بـروز آسـیب های پـا و مچ پـا را افزایـش دهد.
توجـه بـه پـای کودک بسـیار مهـم بـوده و والدین بایـد بتوانند وجود مشـکات پـا و مچ پا 

را قبـل از آنکـه دیر شـود، متوجه شـده و کـودک را بـرای معاینه به پزشـک ببرند.
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پرونــده
  یــک راه ســی ســالـه 

جراحــی مغــز در حالــت بیــداری یکــی از شــیوه های جراحــی اســت کــه نخســتین بــار در ســال 1986 
میــادی در کشــورهای اروپایــی انجــام شــده اســت. بعــد از آن ایــن عمــل بــه صــورت منظــم انجــام 
نگرفــت و مشــخص نیســت کــه چند عمــل دیگــر انجام شــده اســت، اما اکنــون ایــن شــیوه جراحی در 
کشــورهایی ماننــد آلمــان، انگلســتان و اســترالیا بــرای جراحی مغــز در حال انجام اســت. ســال 1392 
نیــز بــه همــت متخصصــان جراحــی مغــز و اعصــاب کشــور ایــن روش جراحــی بــه ایــران انتقــال 

یافــت و بیمــاران زیــادی بــا اســتفاده از ایــن روش جراحــی و درمــان شــده اند.

انجام عمل کرانیوتومی بیدار برای نخستین بار در خراسان رضوی

مدیــر عامــل بیمارســتان رضــوی از انجــام عمــل کرانیوتومــی بیــدار 
بــرای نخســتین بــار در خراســان رضــوی توســط تیــم پزشــکی ایــن 

بیمارســتان خبــر داد.

دکتــر قاســم ســلطانی بــا اشــاره بــه اینکــه قبــال ایــن عمــل با مشــارکت پزشــکان 
آلمانــی در ایــن بیمارســتان انجــام شــده بــود؛ گفــت: ایــن عمــل بــرای نخســتین بار 

در اســتان توســط یــک تیــم ایرانــی انجام شــد.

ــر  ــت: دکت ــود؛ گف ــده دار ب ــل را عه ــن عم ــی ای ــم بیهوش ــت تی ــه مدیری وی ک
رضــا زارع ، جــراح مغــز و اعصــاب عهــده دار انجــام ایــن عمــل بــود. دکتــر ســلطانی 
ــا  ــار 28 ســاله ب ــک بیم ــش انجــام شــد ی ــر روی ــن عمــل ب ــه ای ــردی ک ــزود: ف اف
تومــور مغــزی در ناحیــه پریتــال راســت بــود کــه تومــور نزدیکــِی زیــادی بــه قشــر 
حرکتــی مغــزش داشــت. در چنیــن حالتــی اگــر عمــل بــا بیهوشــی کامــل انجــام 

جراحــیمغـزدرحالتبیــداری
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ــی  ــف حرکت ــج و ضع ــود ریســک فل ش
ــد. در  ــدا می کن ــش پی ــا افزای در اندام ه
ــدار  ــت بی ــی در حال ــه جراح ــی ک حال
ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه 
حیــن برداشــتن تومــور تکلــم و حرکــت 
بیمــار چــک شــود؛ ضمــن اینکــه ایــن 
روش کمــک می کنــد مقــدار بیشــتری 

از تومــور برداشــته شــود.

وی در خصــوص چالــش فــراروی 
چنیــن عمل هایــی گفــت: آمادگــی 
از  عملــی  در چنیــن  بیمــار  روانــی 
اهمیــت بســیار زیــادی برخوردار اســت؛ 
ــزاری جلســات مشــاوره پزشــکی و  برگ
ــز  ــل از انجــام عمــل نی روانشناســی قب
ــه  ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت، ع ــروری اس ض
علــت هوشــیار بــودن بیمــار حیــن عمل 
پزشــک وقــت کمتــری دارد تــا جراحــی 
را بــه اتمــام برســاند چــرا کــه بــا 
ــار  ــان عمــل، بیم ــر شــدن زم طوالنی ت
ــتری  ــترس بیش ــراب و اس ــار اضط دچ
خواهــد شــد کــه اصــال خــوب نیســت.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام عمل هــای جراحــی مربــوط بــه درمــان 
صــرع در بیمارســتان رضــوی توســط تیــم کامــال ایرانــی آغــاز شــده اســت؛ گفــت: 
ــون صــرع در بیمــاران مصــروع در ایــن  ــه برداشــتن کان ــوط ب قبــال عمل هــای مرب
بیمارســتان بــا مشــارکت تیــم پزشــکی از آلمــان انجــام می شــد امــا مــاه گذشــته 
بــه سرپرســتی دکتــر رضــا زارع )جــراح مغــز و اعصــاب بیمارســتان رضــوی( یــک 
ــوع از عمل هــای جراحــی در  عمــل صــرع موفقیت آمیــز داشــتیم کــه آغــاز ایــن ن

بیمارســتان رضــوی بــه عنــوان قطــب درمــان صــرع در کشــور اســت.

    گفتــگو با دکتــر رضــا زارع  
به بهانه ی انجام نخستین عمل جراحی مغز در حالت بیدار در خراسان رضوی

تعمیــر موتــور هنـــگامی که 
روشـــن اســت!

متخصـص  زارع؛  رضـا  دکتـر 
یکـی  و  واعصـاب  مغـز  جراحـی 
 9۴ سـال  از  کـه  متخصصانـی  از 
تاکنـون مشـغول درمـان بیمـاران 
در  مغـز  جراحـی  از  اسـتفاده  بـا 
حالت بیـداری در بیمارسـتان فوق 
تخصصـی رضوی اسـت. گفتگوی 
بهانـه ی  بـه  ایشـان  بـا  مرواریـد 
انجـام نخسـتین عمـل جراحی مغز 
خراسـان  در  بیـداری  حالـت  در 
رضـوی و توسـط یـک تیـم کامـا 
ایرانـی در ادامـه خواندنـی اسـت.

* آقای دکتر! چرا از بین این همه تخصص، جراحی مغز و اعصاب را 
انتخاب کردید و چه شد جراحی مغز در حالت بیداری را به عنوان شیوه 

کار برگزیدید؟

ـــه  ـــت ک ـــکی اس ـــوار پزش ـــای دش ـــی از تخصص ه ـــاب یک ـــز و اعص ـــی مغ جراح
ـــه  ـــه ای ک ـــل عالق ـــه دلی ـــن ب ـــت وم ـــم هس ـــه ه ـــد عالق ـــش نیازمن ـــر دان ـــالوه ب ع
ـــت  ـــی در حال ـــردم. جراح ـــاب ک ـــص را انتخ ـــن تخص ـــتم ای ـــز داش ـــاختار مغ ـــه س ب
ــال ها قبـــل در  ــز یکـــی از شـــیوه های جراحـــی اســـت کـــه از سـ بیـــداری نیـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس ـــنج م ـــاری تش ـــان بیم ـــرای درم ـــی ب ـــورهای اروپای کش
اســـت. امـــا در ایـــران طـــی ســـال های اخیـــر مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد 
ـــدن  ـــا گذران ـــته و دارم ب ـــص داش ـــن تخص ـــه ای ـــه ب ـــه ای ک ـــل عالق ـــه دلی ـــن ب و م
ـــم  ـــکاری تی ـــا هم ـــم وب ـــرا گرفت ـــن روش را ف ـــان ای ـــی در آلم ـــک دوره تخصص ی
ـــتان  ـــل بیمارس ـــلطانی مدیرعام ـــر س ـــای دکت ـــای آق ـــژه حمایت ه ـــه وی ـــان ب درم
ـــتفاده  ـــز اس ـــای مغ ـــان جراحی ه ـــرای درم ـــن روش ب ـــوی از ای ـــی رض ـــوق تخصص ف

می کنیـــم.

ـــم  ـــی، تکل ـــه حرکـــت، بینای ـــوط ب ـــز مراکـــز حساســـی وجـــود دارد کـــه مرب در مغ
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــوند. ب ـــوب می ش ـــی محس ـــز حیات ـــود و مراک ـــاط و... می ش ارتب
ـــز  ـــه در مغ ـــی ک ـــردن ضایعات ـــرف ک ـــرای برط ـــز ب ـــی مغ ـــای جراح ـــب عمل ه اغل
ـــک  ـــنج، نزدی ـــون تش ـــا کان ـــزی ی ـــات مغ ـــر ضایع ـــود و اگ ـــام می ش ـــود دارد انج وج
ـــود آورد  ـــه وج ـــادی را ب ـــکالت زی ـــت مش ـــن اس ـــند، ممک ـــی باش ـــز حیات ـــه مراک ب

ـــود. ـــتفاده می ش ـــی اس ـــرای جراح ـــی ب ـــن روش درمان ـــل از ای ـــن دلی ـــه همی ب
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منظـــور از مراکـــز حیاتـــی، تنهـــا نقاطـــی کـــه بـــه حیـــات انســـان مربـــوط 
ـــا  ـــرای آن ه ـــر ب ـــه اگ ـــت ک ـــزی اس ـــان مراک ـــتر مقصودم ـــت؛ بیش ـــود نیس می ش
مشـــکلی ایجـــاد شـــود، ممکـــن اســـت بیمـــار بـــرای همیشـــه ناتـــوان شـــود و 
دیگـــر قـــادر بـــه حرکـــت دادن دســـت و یـــا پاهایـــش نباشـــد، از ایـــن رو بـــا 

اســـتفاده از ایـــن شـــیوه درمانـــی پزشـــک تمـــام ســـعی خـــود را می کنـــد تـــا 
ـــه  ـــا ب ـــی تنه ـــل جراح ـــام عم ـــن انج ـــا ضم ـــه م ـــد. البت ـــیبی نبینن ـــز آس ـــن مراک ای
ـــدون  ـــل ب ـــول عم ـــه در ط ـــم، بلک ـــا نمی کنی ـــز اکتف ـــن مراک ـــتن ای ـــه داش ـــن نگ ام
ـــون  ـــم چ ـــی می کنی ـــم بررس ـــاری ه ـــنوایی و گفت ـــر ش ـــار را از نظ ـــی بیم بیهوش
ـــکلی  ـــر مش ـــد و اگ ـــت کن ـــد صحب ـــت می توان ـــوش اس ـــه ه ـــه ب ـــی ک ـــار زمان بیم
ـــی  ـــیوه درمان ـــن ش ـــد. در ای ـــد ش ـــه خواه ـــرعت متوج ـــه س ـــک ب ـــود پزش ـــاد ش ایج
ـــاس  ـــه حس ـــه نقط ـــه ب ـــی ک ـــا زمان ـــود ام ـــوش می ش ـــل بیه ـــروع عم ـــار در ش بیم
ـــدن  ـــیب دی ـــورت آس ـــار در ص ـــت بیم ـــن اس ـــه ممک ـــی ک ـــی آنجای ـــیم، یعن می رس

ـــم.  ـــدار کنی ـــد او را بی ـــود، بای ـــه ش ـــکل مواج ـــا مش ـــه ب آن نقط

به نظر می رســد عمــل بیمار در این حالت بسیار دشوار و پر استرس 
باشد، شبیه تعمیــر موتور ماشیــن هنگامی که روشــن است! 

درســت متوجه شدم؟

ـــه  ـــیم ک ـــب باش ـــد مراق ـــود بای ـــدار می ش ـــار بی ـــه بیم ـــی ک ـــاً! زمان ـــه دقیق بل
تشـــنج نکنـــد، دایـــم بایـــد عالیـــم حیاتـــی اش کنتـــرل شـــود و بیمـــار دچـــار 
تـــرس یـــا اســـترس نشـــود. بـــه همیـــن دلیـــل قبـــل از اینکـــه بیمـــار بـــرای 

جراحـــی آمـــاده شـــود، تیـــم درمـــان 
ــد کار را  ــناس رونـ ــژه روان شـ ــه ویـ بـ
برایـــش توضیـــح می دهـــد. ابتـــدا 
و  اســـت  کامـــل  بیهوشـــی  کـــه 

ـــه را  ـــتخوان جمجم ـــراح، اس ـــک ج پزش
ــن  ــی آورد ایـ ــکافد و آن را درمـ می شـ
قســـمت دردنـــاک جراحـــی اســـت و 
ـــیم.  ـــته باش ـــی داش ـــد بیهوش ـــاً بای حتم
ـــز  ـــت مغ ـــه باف ـــد از اینکـــه پزشـــک ب بع
ـــدار  ـــرای بی ـــم بیهوشـــی ب رســـید کار تی

ــود. ــروع می شـ ــار شـ ــردن بیمـ کـ

در ایــن زمــان، داروی بیمــار قطــع 
ــان  ــی را از ده ــای تنفس ــود. لوله ه می ش
وی خــارج و بیمــار را بیــدار می کنیــم، در 
ایــن شــرایط بایــد بــاالی ســر او باشــیم 
تــا اگــر مشــکلی داشــت بــا مــا در میــان 
ــوش  ــه ه ــار ب ــه بیم ــی ک ــذارد. زمان بگ
می آیــد و پزشــک بــه کانــون مــورد 
ــت  ــار صحب ــا بیم ــا ب ــد م ــر می رس نظ
ــت و  ــم دس ــه او می گویی ــم و ب می کنی
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ــه  پــای مــورد نظرمــان را تــکان دهــد. ب
ــه  ــن می شــویم ناحی ــن شــکل مطمئ ای
مــورد نظــر آســیب ندیــده اســت. یکــی 
ــار  ــا بیم ــت ب ــای صحب ــر از مزیت ه دیگ
ــم او را هــم  ــدرت تکل ــه ق ــن اســت ک ای
ــرا در  ــم، زی ــرار می دهی ــورد بررســی ق م
برخــی مواقــع بــا نزدیــک شــدن وســایل 
ــن  ــاری، ممک ــون گفت ــه کان ــی ب جراح
اســت قــدرت تکلــم بیمــار از بیــن بــرود. 
بــه  ایــن روش درمانــی  در مجمــوع 
منظــور پیشــگیری از معلولیت هــا پــس 

ــت. ــز اس ــی مغ از جراح

آیا بیمار ضمن جراحی روی مغز 
درد را حس می کند؟

ــه کار  ــتن جمجم ــط برداش ــر، فق خی
دردناکــی اســت. بافــت مغــز حــس 
نــدارد و دردی را بــه شــخص منتقــل 
نمی کنــد، بــه همیــن دلیــل جراحــی در 
ــرای جراحــی  ــت هوشــیاری فقــط ب حال
مغــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــه هوشــیار  ــاز ب چــون ســایر عمل هــا نی
بــودن بیمــار نــدارد؛ البتــه جراحــی مغــز 
هــم زمانــی بــه هوشــیاری نیــاز دارد کــه 
پزشــک تشــخیص دهــد واگــر احتمــال 
خطــر معلولیــت وجــود داشــته باشــد از 

ایــن روش اســتفاده می شــود.

دغدغه های حرفه ای شما و 
همکارانتان در این حوزه چیست 
و چه کمبودهایی برای توسعه این 

شیوه جراحی در کشور داریم؟ 

ـــا  ـــیاری از جراحی ه ـــبختانه بس خوش
در حـــوزه مغـــز و اعصـــاب در کشـــور 

ـــم.  ـــه دیگـــر کشـــورها وابســـتگی نداری درحـــال انجـــام اســـت و در ایـــن حـــوزه ب
ـــد  ـــورهای تولی ـــد را از کش ـــی جدی ـــیوه های درمان ـــیم ش ـــواره می کوش ـــا هم م
ـــورهای  ـــه کش ـــاران ب ـــزام بیم ـــه اع ـــازی ب ـــا نی ـــم ت ـــل کنی ـــم منتق ـــده عل کنن

ـــیم. ـــته باش ـــر نداش دیگ

ـــان  ـــه زم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــیاری نی ـــت هوش ـــه جراحـــی در حال در زمین
جراحـــی در مقایســـه بـــا دیگـــر جراحی هـــا طوالنی تـــر اســـت و در واقـــع 
ـــد  ـــی بای ـــیوه جراح ـــن ش ـــعه ای ـــرای توس ـــتیم ب ـــی هس ـــک کار تیم ـــد ی نیازمن
ـــی  ـــم بیهوش ـــژه تی ـــه وی ـــانی ب ـــروی انس ـــوزش نی ـــوزه آم ـــی در ح حمایت های
ـــه  ـــه البت ـــرد ک ـــورت گی ـــی ص ـــزات درمان ـــن تجهی ـــی و همچنی و روان شناس

ـــت. ـــود اس ـــور موج ـــاز در کش ـــورد نی ـــزات م ـــام تجهی تم

آیا جـــراحی در حالت بیــداری وارد حــوزه آمــوزش پزشکی 
شده اســـت؟ چـــرا؟ 

خیـــر، هنـــوز ایـــن اتفـــاق نیفتـــاده و همکارانـــی کـــه بـــا اســـتفاده از 
ــی را  ــای آموزشـ ــور دوره هـ ــارج از کشـ ــد خـ ــی می کننـ ــن روش جراحـ ایـ

گذرانده انـــد.

در مـــورد اینکـــه چـــرا ایـــن روش وارد آمـــوزش پزشـــکی نشـــده مـــن 
ـــا شـــوید.  ـــد از مســـئوالن وزارت بهداشـــت جوی ـــدارم. دلیـــل آن را بای اطالعـــی ن

شـــاید هـــم اکنـــون در حـــال برنامه ریـــزی باشـــند.

به نظر شما نقش پزشکان در محرومیــت زدایی از جامعه چیست؟

ــذف  ــا حـ ــد بـ ــکان می تواننـ ــا پزشـ ــا و تخصص هـ ــی از حوزه هـ در برخـ
ـــروری  ـــر ض ـــای غی ـــز داروه ـــور تجوی ـــن ط ـــروری و همی ـــای غیرض آزمایش ه

ـــند. ـــذار باش تأثیرگ

امـــا در حوزه هایـــی ماننـــد جراحـــی مغـــز و اعصـــاب کـــه هزینه هـــای 
ــت  ــیار باالسـ ــی بسـ ــس از جراحـ ــای پـ ــان و مراقبت هـ ــده درمـ ــام شـ تمـ
ـــن  ـــرای تأمی ـــه ب ـــز خیری ـــد ورود مراک ـــکان، نیازمن ـــکاری پزش ـــر هم ـــزون ب اف
ـــک  ـــع ی ـــی مواق ـــرا در برخ ـــتیم، زی ـــاران هس ـــی بیم ـــی برخ ـــای درمان هزینه ه
ـــون  ـــار 20 میلی ـــه بیم ـــرات ب ـــتون فق ـــا س ـــاب و ی ـــز واعص ـــی مغ ـــل جراح عم
تومـــان هزینـــه تحمیـــل می کنـــد کـــه ممکـــن اســـت اقتصـــاد خانـــواده را 
ـــص  ـــن تخص ـــروری در ای ـــر ض ـــان غی ـــه درم ـــن آنک ـــد؛ ضم ـــکل کن ـــار مش دچ

ـــدارد. ـــود ن وج
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سالمت مدارانه

وی سرپرســت مرکــز ژنتیــک رژنــرون 
ــورک اســت.  ــاون در نیوی ــری ت شــهر ت
دو گــروه تحقیقاتــی بــه طــور جداگانــه 
بــا  توانســته اند  کــه  کرده انــد  ادعــا 
ــراد  موفقیــت ســطح کلســترول را در اف
مختلــف  روش هــای  از  اســتفاده  بــا 

ــد.  ــش دهن ــوک ANGPTL3 کاه بل

یــک   ،)Evinacumab(اویناکومــاب
ــت  ــادی اس ــی ب ــه آنت ــر پای ــان ب درم
کــه توســط دکتــر دیــوی و گــروه 
همکارانــش ارائــه شــده اســت. ایــن 
درمــان، میــزان تــری گلیســریدها را تــا 
ــزان  ــد و می ــش می ده ــد کاه 76درص
ــم  ــا 23 درصــد ک کلســترول LDL را ت

 . می کنــد

جدیــد  داروی   vایــن همچنیــن، 
تولیــد شــده توســط شــرکت داروســازی 
کاهــش  موجــب   ،)Lonis(لونیــز
کلســترول )63درصــد کاهــش در تــری 
گلیســریدها و 33درصــد کاهــش در 

می شــود.   LDL کلســترول 

ایــن روش جدیــد کاهــش کلســترول، 
کامــا از روش هــای قبلــی )یعنــی مصرف 
ــار  ــا مه ــه ب ــتاتین ک ــروه اس ــای گ داروه
توانایــی کبــد در تولیــد کلســترول، میزان 
آن را کاهــش می دهنــد( تفــاوت دارد. 
ــه  ــا ک ــد: »از آنج ــوی می گوی ــر دی دکت
ایــن دارو کلســترول را بــا روش متفاوتــی 
کاهــش می دهــد، گزینــه جدیــدی بــرای 
ــا اســتاتین ها  بیمارانــی کــه بــه درمــان ب
ــوب نداشــته اند  ــی مطل پاســخ دهی درمان

محســوب می شــود.«

ســخنگوی  ایــکل،  رابــرت  دکتــر 
و سرپرســت  آمریــکا  قلــب  انجمــن 
دانشــکده  آترواســکلروز  بخــش 
ــد:  ــورادو می گوی ــگاه کل ــکی دانش پزش
»یافته هــای حاصــل از ایــن مطالعــه 
بالینــی، مــا را امیــدوار کــرده اســت 
ــرای  ــدی ب ــم مکانیســم جدی کــه بتوانی
ــدا  ــان ها پی ــترول در انس ــش کلس کاه
ــدف  ــد ه ــای جدی ــه داروه ــم. البت کنی
گیرنــده ANGPTL3 ، نســبتا گــران 
ــه  ــود و از نظــر هزین ــد ب قیمــت خواهن
اســتاتین ها  پرمصــرف  داروهــای  بــا 

قابــل مقایســه و برابــری نیســتند.«

می کنــد  اضافــه  وی  همچنیــن، 
کــه مطالعــات بالینــی هنــوز نشــان 
ــده  ــد کــه داروهــای هــدف گیرن نداده ان
ابتــا  آمــار  می تواننــد   ANGPTL3

بــه ســکته مغــزی، حملــه قلبــی و 
بیماری هــای قلبــی دیگــر را کاهــش 

ــر.  ــا خی ــد ی دهن

وی می گویــد: »مــا مطالعــات بالینــی 
ــد  ــاوه بای ــه ع ــم. ب ــتری الزم داری بیش
ــای  ــا درمان ه ــت ب ــه در رقاب ــم ک بدانی
موجــود بــرای کاهــش کلســترول در 
چــه جایگاهــی قــرار داریــم و نیــز اینکــه 
ایــن درمان هــا تــا چندیــن برابــر از 

درمان هــای قبلــی گران ترنــد« 

ــرای  ــرون ب ــازی رژن ــرکت داروس ش
آغــاز تحقیقــات خــود بــه دنبال افــرادی 
موتاســیون های  دارای  کــه  گشــت 
ــد کــه موجــب می شــدند  ژنتیکــی بودن
ژن ANGPTL3 نتوانــد بــه درســتی 

عمــل کنــد. تحلیــل اطاعــات به دســت 
ــان داد  ــار نش ــزار بیم ــده از 189 ه آم
 ANGPTL3 ــوب ــا ژن معی ــراد ب ــه اف ک
ــترول و  ــر کلس ــن ت ــطوح پایی ــه س ، ب
نیــز کاهــش خطــر بیماری هــای قلبــی 

ــد.  ــل دارن تمای

افــراد  »در  می گویــد:  دیــوی 
فراوانــی  موتاســیون ها،  ایــن  دارای 
و  می رســد  نصــف  بــه   ANGPTL3

ــر در  ــد کمت ــه 40درص ــک ب ــا نزدی آنه
معــرض خطــر ابتــا بــه بیمــاری عــروق 
ــه  ــری هســتند. چنیــن گفتــه ای ب کرون
ــن  ــی ای ــت قلب ــت حفاظ ــای قابلی معن
ــر اســاس ایــن مطالعــات،  ژن اســت.« ب
 )Evinacumab(اویناکومــاب رژنــرون 
را بــرای بلــوک ANGPTL3 در افــراد 
ــه  ــی اولی ــات بالین ــرد. مطالع ــد ک تولی
ــد،  ــرکت کننده بودن ــامل 83 ش ــه ش ک
ــی 12  ــترول را ط ــطح کلس ــش س کاه
ــدون آن  ــد؛ ب هفتــه درمــان نشــان دادن

ــود.  ــت ش ــدی ثب ــه ج ــه عارض ک

ــرای  ــاش ب ــز، در ت ــازی لیون داروس
یافتــن راهــی بــرای کاهــش کلســترول 
ــا  ــرار دادن ANGPTL3 ب ــدف ق ــا ه ب
اســتفاده از داروی تخصصــی جدیــد خود 
اســت. گــروه تحقیقاتــی جدیــد همــکار 
لیونــز، گــزارش کــرده  بــا شــرکت 
ــش  ــان، کاه ــه درم ــس از 6 هفت ــه پ ک
ــت  ــرکت کننده ثب ــترول در 44 ش کلس

شــد. 

ــطوح  ــان، س ــع درم ــس از قط ــا پ ام
کلســترول آنهــا مجــددا بــه میــزان 

مهـــار کلستــرول سرکــش!

طبــق نتایــج به دســت آمــده از دو مطالعــه بالینــی کــه هم اکنــون در مرحلــه ابتدایــی هســتند، 
درمان هــای جدیــد بــر اســاس ژن، بــه میــزان قابــل توجهــی ســطوح کلســترول در بیمــاران را 
کاهــش می دهــد و حتــی می توانــد پاک هــای شــریانی را بــردارد. محققــان گــزارش داده انــد کــه 
هــر دوی ایــن درمان هــا، توانایــی بــدن در شکســتن کلســترول را بــا هــدف قــرار دادن یــک ژن 
ــان  ــر فردریــک دیــوی، سرپرســت محقق ــد، بهبــود می بخشــند. دکت ــده ایــن رون ویــژه مهار کنن
یکــی از ایــن دو مطالعــه بالینــی معتقــد اســت کــه ژن شــبه آنژیوپویتیــن ANGPTL3(3(، بــه طور 

معمــول پروتئین هــای درگیــر در شکســت کلســترول را کنتــرل می کنــد. 
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قبــل از درمــان بازگشــت. همچنیــن، در 
ــه  ــچ عارض ــز هی ــرکت لونی ــه ش مطالع
جانبــی خاصــی بــرای داروی جدیــد 
ــچ  ــه هی ــن مطالع ــد. در ای ــزارش نش گ
بــه دلیــل عارضــه  شــرکت کننده ای 
ــع  ــه قط ــور ب ــان مجب ــا درم ــط ب مرتب

ــد.  ــرف دارو نش مص

رژنــرون،  شــرکت  ســخنگوی 
»یــک  می گویــد:  بــووی،  الکســاندر 
ــه  ــاب را ب ــاز2 روی اویناکوم ــه ف مطالع
ــه  ــال برنام ــت و در ح ــرده اس ــان ب پای
ریــزی مطالعــات فــاز 3 اســت. ایــن 
مطالعــات جدیــد بــر اثربخشــی دارو 

متمرکــز خواهنــد بــود.«

هــر  از  آمــده  به دســت  نتایــج 
ایــن مطالعــات، در شــماره 24  دوی 
بــه  نیوانگلنــد  پزشــکی  می نشــریه 

اســت.  رســیده  چــاپ 

ــورر  ــا ف ــادی، آن ــال 1999 می در س
کــه در آن زمــان 40 ســال داشــت، 
در یــک برنامــه تبلیغاتــی در ســنت 
ــاال  ــرد. او آســتین را ب ــز شــرکت ک لوئی
ــرای  ــین ب ــک تکنیس ــازه داد ی زد و اج
انــدازه گیری کلســترول خــون اش از وی 
ــد، پزشــک  ــد روز بع ــرد. چن خــون بگی
شــرکت بــا وی تمــاس گرفــت و بــه وی 
اطــاع داد کــه ســطوح تــری گلیســرید 
ــل توجیهــی  ــه طــور غیرقاب خــون اش ب

ــن اســت.  پایی

ــورد ســطوح کلســترول LDL و  در م
ــود.  HDL وی هــم وضعیــت همیــن ب

نتایــج عجیــب او را وادار کــرد کــه بــه 
متخصــص مراجعــه کند. ایــن متخصص، 
دکتــر گوســتاو شــونفلد در دانشــگاه 
واشــنگتون ســنت لوئیــز بــود. وی از 
خانــم فــورر پرســید کــه آیــا او یــا عضــو 

ــا حاضــر اســت  ــواده آنه دیگــری از خان
در مطالعــه تحقیقاتــی شــرکت کنــد یــا 
نــه. جــواب مثبــت بــود. دکتــر شــونفلد 
دریافــت کــه برخــی افــراد ســطوح تــری 
ــی  ــد و در گروه ــی دارن گلیســرید پائین
از افــراد نیــز میــزان کلســترول همیشــه 

نرمــال اســت.

وی ســال ها تــاش کــرد کــه ژن 
ــد.  ــدا کن ــت را پی ــن وضعی ــبب ای مس
ــال 2009  ــورد. در س ــت خ ــا شکس ام
کاتیرســان،  ســکار  دکتــر  میــادی، 
کاردیولوژیســت بیمارســتان عمومــی 
ماساچوســت آمریــکا دریافــت کــه خانــم 
ــر  ــیون هایی در ه ــل موتاس ــورر حام ف
اســت.   ANGPTL3 دو کپی هــای ژن 
بی تردیــد ژن مذکــور، در متابولیســم 

ــت.  ــل اس ــرید دخی ــری گلیس ت
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ـــرگ  ـــرخ م ـــان داد semaglutide ن ـــه نش ـــن مطالع ـــج ای نتای
ــوس  ــی، انفارکتـ ــل قلبی عروقـ ــر علـ ــه در اثـ ــر را کـ و میـ
میـــوکارد غیرکشـــنده، یـــا اســـتروک غیرکشـــنده رخ 
می دهـــد، تـــا 6/6 درصـــد کاهـــش می دهـــد. ایـــن میـــزان 
ـــت  ـــج را دریاف ـــان رای ـــاران درم ـــه بیم ـــبو ک ـــروه پالس در گ
ـــر: 0/74(.  ـــبت خط ـــت )نس ـــوده اس ـــد ب ـــد، 8/9 درص می کردن

ــوده  ــی دار ب ــاری معن ــر آم ــروه از نظ ــان دو گ ــالف می اخت
ــه دلیــل  ــزان کاهــش خطــر در درجــه اول، ب ــن می اســت. ای
کاهــش قابــل توجــه 39 درصــدی در میــزان اســتروک 
ــوس  ــی دار در انفارکت ــش غیرمعن ــپس، کاه ــنده و س غیرکش
میــوکارد غیرکشــنده و بــدون تفــاوت قابــل توجــه در میــزان 

ــت. ــوده اس ــی ب ــرگ قلبی عروق م

ـــدت 24  ـــه م ـــان ب ـــرای درم ـــاز ب ـــورد نی ـــراد م ـــداد اف تع
ـــه  ـــورد حادث ـــک م ـــروز ی ـــگیری از ب ـــور پیش ـــه منظ ـــاه، ب م

ـــت. ـــده اس ـــبه ش ـــی، 45 محاس نهای

 New England Journa- ـــر ـــریه معتب ـــور در نش ـــج مذک نتای
ـــت. ـــده اس ـــر ش of Medicine منتش

هرچنـــد ایـــن کارآزمایـــی از ابتـــدا بـــرای بررســـی ارجحیـــت 
ـــود، محقـــق ارشـــد آن  semaglutide طراحـــی و اجـــرا نشـــده ب

ـــت  ـــار می رف ـــه انتظ ـــتر از آنچ ـــوادث بیش ـــه ح ـــان دارد ک اذع
ـــود.  ـــرز ب ـــز مح ـــری semaglutide نی ـــد و برت ـــده ش دی

ـــه  ـــه، semaglutide ب ـــن مطالع ـــی ای ـــج نهای ـــاس نتای براس
ـــای  ـــه مزای ـــده ک ـــی درآم ـــل داروی ـــی از عوام ـــت گروه عضوی

قلبی عروقـــی آنهـــا اثبـــات شـــده اســـت.

ـــز  ـــا Jardiance، نی در ســـال 2015، داروی empagliflozi- ی
EMPA- ــی ــت، در کارآزمایـ ــده SGLT2 اسـ ــه مهارکننـ کـ

ـــا پالســـبو باعـــث کاهـــش  REG tria- نشـــان داد در مقایســـه ب

نســـبی 14 درصـــدی در حـــوادث جانبـــی مـــاژور قلبی عروقـــی 
ـــان، ســـازمان غـــذا و داروی  ـــه در همـــان زم خواهـــد شـــد. البت
ـــه  ـــر توصی ـــی ب ـــد مبن ـــر واح ـــک نظ ـــه ی ـــت ب ـــکا نتوانس آمری
ـــی  ـــر مورتالیت ـــش خط ـــور کاه ـــه منظ ـــتفاده از آن ب ـــه اس ب
ــز داروی  ــال 2016 نیـ ــل سـ ــد. در اوایـ ــی برسـ قلبی عروقـ
ـــی LEADER نشـــان داد  ـــا Victoza در کارآزمای liraglutide ی

می توانـــد حـــوادث مـــاژور قلبی عروقـــی را تـــا 13 درصـــد 
ـــد. ـــش ده کاه

دارویضددیابتبهغلبهبربیماریقلبیکمکمیکند
یــک نــوع از رژیــم دارویــی دیابــت نــوع 2 کــه شــامل آنالــوگ glucagon-like peptide-1 یــا 
ــی را در مقایســه  ــاژور قلبی عروق ــد خطــر حــوادث م ــام semaglutide، می توان ــا ن GLP-1، ب

بــا درمــان معمــول، کاهــش دهــد. ایــن نتایــج از کارآزمایــی SUSTAIN 6 بــه دســت آمــده اســت.
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ـــش  ـــی از کاه ـــاال حاک ـــی ب ـــر دو کارآزمای ـــه ه ـــی ک در حال
ـــه  ـــی ب ـــی و مورتالیت ـــی قلبی عروق ـــه در مورتالیت ـــل توج قاب
هـــر دلیلـــی، بـــا مصـــرف ایـــن داروهـــای دیابتیـــک بـــود، 
مطالعـــه SUSTAIN 6 هیـــچ مزیتـــی را از ایـــن نظـــر )کاهـــش 
مورتالیتـــی قلبی عروقـــی( بـــرای semaglutide قائـــل نبـــود. 
میـــزان مـــرگ و میـــر در اثـــر علـــل قلبی عروقـــی میـــان 

ـــود. ـــان ب ـــبو یکس ـــروه پالس ـــن دارو و گ ای

نکتــه دیگــر آنکــه، داروی semaglutide تاثیــر قابــل توجــه 
و معنــی داری هــم روی MI غیرکشــنده، نداشــت )2/9 درصــد 
در گــروه semaglutide و 3/9 درصــد در گروه پالســبو؛ نســبت 
ــاوت  ــتروک های غیرکشــنده، تف ــرای اس ــا ب ــر: 0/74(. ام خط
میــان semaglutide و پالســبو، قابــل توجــه بــود )1/6 درصــد 

در مقابــل 2/7 درصــد، نســبت خطــر: 0/61(.

 semaglutide محققــان معتقدنــد تاثیــرات قلبی عروقــی
شــاید بــا تاخیــر ظاهر شــود یــا اینکــه پیشــرفت آترواســکلروز 

را اصــالح کنــد.

ــی  ــن دو کالس داروی ــب ای ــا ترکی ــوان ب ــم بت ــاید ه ش
)GLP-1 و SGLT2( کــه نشــان داده انــد تاثیــرات قلبی عروقــی 

داشــته اند، بتوانیــم بــه یــک ایــده جالــب در کاهــش مــرگ و 
میرهــای قلبــی عروقــی برســیم.

بیمــار   3297 دربرگیرنــده   6  SUSTAIN کارآزمایــی 
ــی  ــم درمان ــه روی رژی ــوده ک ــوع 2 ب ــت ن ــه دیاب ــال ب مبت
ــه دو  ــی ب ــور تصادف ــپس، به ط ــوده و س ــت ب ــتاندارد دیاب اس
 0/5( semaglutide ــه ــار در هفت ــک ب ــده ی ــروه دریافت کنن گ
ــدت 2/1  ــه م ــبو، ب ــا پالس ــرم( ی ــک میلی گ ــا ی ــرم ی میلی گ

ــدند.  ــیم ش ــال تقس س

در میــان ایــن افــراد، 83 درصــد در گــروه پرخطر )ســن 50 
ســال یــا بیشــتر بــا بیمــاری قلبی عروقــی اثبــات شــده( و 17 
درصــد نیــز 60 ســال و باالتــر، همــراه بــا حداقــل یــک عامــل 

خطــر قلبی عروقــی بودنــد.

ــدی  ــی ج ــوارض جانب ــا ع ــروه semaglutide، ب ــاران گ بیم
کمتــر، امــا احتمــال باالتــر قطــع درمــان )بیشــتر بــه دلیــل 
ــی آن  ــل ایمن ــه پروفای ــدند ک ــه ش ــی( مواج ــوارض گوارش ع

ــت. ــده GLP-1 اس ــت های گیرن ــر آگونیس ــابه دیگ مش

ـــدن  ـــر ش ـــا بدت ـــد ی ـــی جدی ـــروز نفروپات ـــه ب ـــی ک در حال
ـــوارض  ـــروز ع ـــرخ ب ـــود، ن ـــر ب ـــروه semaglutide کمت آن در گ
رتینوپاتـــی در ایـــن گـــروه درمانـــی به طـــور غیرمنتظـــره و 
ـــر: 1/76(. ـــبت خط ـــد )نس ـــزارش ش ـــر گ ـــی باالت ـــل توجه قاب

ارتبـــاط میـــان کاهـــش ســـریع گلوکـــز و بدتـــر شـــدن 
ـــزارش  ـــوع 1 گ ـــت ن ـــه دیاب ـــال ب ـــاران مبت ـــی در بیم رتینوپات
ـــای  ـــا یافته ه ـــا ب ـــوع ارتباط ه ـــن ن ـــرد ای ـــت. کارب ـــده اس ش
ــتقیم  ــر مسـ ــده نامشـــخص اســـت و تاثیـ ــه دســـت آمـ بـ

semaglutide نمی توانـــد رد شـــود.

نکتــه دیگــر آنکــه کارآزمایــی LEADER نشــان داد افزایش 
نســبی 15 درصــدی خطــر رتینوپاتــی، هرجنــد غیرمعنــی دار، 

میــان مصــرف کننــدگان semaglutide دیــده می شــود.

ســـرطان پانکـــراس نیـــز بـــا semaglutide کمتـــر رخ داد 
ـــم  ـــابه ه ـــروه مش ـــن دو گ ـــز بی ـــت نی ـــروز پانکراتی ـــرخ ب و ن
ــینومای  ــوردی از کارسـ ــچ مـ ــد. هیـ ــزارش شـ ــن گـ و پائیـ

مـــدوالری تیروئیـــد دیـــده نشـــد. 

منبع: Medpage Today ترجمه: نیلوفر شایسته
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نبض جامعه

   از ضرورت ساماندهی تا لزوم گسترش پوشش بیمه ای  
حـوزه کـه بایـد فکری عاجـل بـرای حل ایـن معظـالت ریشـه دار کنند.حوزه دارد و شـاید هشـداری باشـد برای سـازمان های متولـی در این گیاهی اسـت. مشـکالتی که ریشـه در نابسـامانی های دراز مدت در این بهداشـت مجلـس درخصـوص مشـکالت عرضـه و تولیـد داروهـای بخشـی از اظهـارات محمدحسـین قربانـی، نایـب رئیـس کمیسـیون »غفلـت دسـتگاه  های متولـی در سـاماندهی داروهـای گیاهـی«، این 

ــراوان اســتفاده از داروهــای گیاهــی درحــال افزایــش باشــد، امــا ایــن یــک حقیقــت اســت شــاید امــروزه عجیــب باشــد کــه بــا تنــوع داروهــای شــیمیایی، اقبــال عمومــی بــر  ــش ف ــات گرای ــا موجب ــم آنه ــوارض بســیار ک ــا و ع ــن داروه ــرات ای ــه تاثی ــت هزینه هــای بــه اســتفاده از ایــن محصــوالت گردیــده اســت. حــال کــه اســتفاده از ایــن داروهــا ک ــا و مدیری ــرای عرضــه آنه ــی ب ــد اقدامات ــش اســت بای ــا حــدودی جبــران کنــد.مصــرف شــود. اقداماتــی از قبیــل افزایــش پوشــش بیمــه ای و گســترش مراکــز مجــاز درحــال افزای ــد عقب ماندگی هــای ایــن حــوزه را ت عرضــه، کــه می توان
غفلــت در سامانــدهی عرضـــه داروهـــای گیاهی

ــب رئیــس کمیســیون بهداشــت  ــی، نای ــه گــزارش ســپید،  محمدحســین قربان »قبــل از تاســیس داروخانه هــای گیاهــی، داروهــای گیاهــی بایــد ســاماندهی شــوند مجلــس هــم بــا تاکید بــر لــزوم ســاماندهی داروهــای گیاهــی، در ایــن بــاره می گوید: ب
تــا صاحبــان آنهــا متضــرر نشــوند.

ــا  ــای قاچــاق در عطاری ه ــه متاســفانه درحــال حاضــر شــاهد عرضــه داروه ــدن و تجــارت کشــور نداشــته و نســبت بــه سروســامان دادن وضعیــت آنهــا غفلــت شــده اســت، صــورت نگرفتــه اســت.« وی بــا بیــان اینکــه داروهــای گیاهــی جایــگاه ویــژه ای در هســتیم و ایــن درحالــی اســت کــه نســبت بــه بهبــود وضعیــت آنهــا اقــدام موثــری البت ــت، مع ــازمان صنع ــان س ــکاری می ــدم هم ــت ع ــه عل ــد: »ب ــدازی می افزای ــر دســتور راه ان ــم اینکــه وزی ــذا و دارو؛ و علی رغ ــاف( و ســازمان غ ــاق اصن ــع شــده )ات ــت واق ــورد غفل ــن موضــوع م ــا ای ــاغ کــرد، ام داروخانه هــای گیاهــی را اب
اســت.«

قربانــی بــا بیــان اینکــه داروهــای گیاهــی امــروزه در تمامــی داروخانه هــای رســمی 

می دهــد:  ادامــه  می شــود،  عرضــه 
ــا  ــن داروه ــه ای ــروش و عرض ــر ف »اگ
ــود  ــذار ش ــنتی واگ ــای س ــه عطاری ه ب
ــت  ــرار اس ــر ق ــا اگ ــدارد، ام ــوردی ن م
ایــن داروهــا تنهــا در داروخانه هــای 
گیاهــی عرضــه شــود بــرای آنهــا مقرون 
بــه صرفــه نیســت زیــرا درحــال حاضــر 
ــن  ــورد ای ــات الزم را درم ــردم اطالع م
داروهــا نداشــته و اقبــال مــردم نســبت 
ــت  ــب نیس ــا مناس ــتفاده از آنه ــه اس ب
شــدن  متضــرر  امــکان  رو  ایــن  از 
نمی تــوان  البتــه  دارد.  وجــود  آنهــا 
داروخانه هــای مجــوزدار را از فــروش 
داروهــای گیاهــی منــع کــرد بلکــه بایــد 
شــرح وظایــف داروخانه هــای گیاهــی و 
داروخانه هــای عمومــی از هــم تفکیــک 
شــوند تــا هــر کــدام بــه وظیفــه خــود 

ــد.« ــل نماین عم
اشــرفیه  آســتانه  مــردم  نماینــده 
در مجلــس تصریــح می کنــد: » بــا 
حاضــر  درحــال  اینکــه  بــه  توجــه 
ــاد نیســت  ــای گیاهــی زی ــداد داروه تع
و حتــی ذائقــه مــردم بــه ســمت و 
ســوی اســتفاده از داروهــای گیاهــی 
ــت در  ــر اس ــت، بهت ــه اس ــوق نیافت س
ــن  ــه ســاماندهی ای ــه اول نســبت ب وهل
داروهــا اقــدام کــرد و ســپس اقــدام بــه 
ــان  ــا صاحب ــه نمــود ت تاســیس داروخان
داروخانه هــای گیاهــی متضــرر نشــوند. 
البتــه اگــر بــدون کار کارشناســی و 
فراهــم نمــودن زیرســاخت ها اقــدام 
بــه تاســیس داروخانه هــای گیاهــی 
ــرای  ــز ب ــن مراک کــرد ممکــن اســت ای
تامیــن نیازهــای خود اقــدام بــه عرضه و 
فــروش داروهــای قاچــاق کننــد.« قربانی 
تاکیــد می کنــد: »در وهلــه نخســت باید 
ــی  ــردم معرف ــه م ــی ب ــای گیاه داروه
شــوند تــا ذائقــه آنهــا بــه ســمت 
ــدا  ــوق پی ــا س ــن داروه ــتفاده از ای اس
ــن  ــروش ای ــگاه ف ــپس جای ــد و س کن

ــود.« ــخص ش ــا مش داروه

معضــل خــام فــروشی 
گیــاهان دارویی

احمــد حمــزه، دیگر عضو کمیســیون 
بهداشــت مجلــس هــم بــا انتقــاد از خام 
ــزوم  ــر ل ــی، ب ــان داروی ــی گیاه فروش

بیموامیدهادربارهافزایشاستفادهازداروهایگیاهی
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حمایــت بیمــه ای از اقــام داروهــای 
گیاهــی پرمصــرف تاکیــد می کنــد و 
ــی  ــر داروهای ــال حاض ــد: »درح می گوی
دارویــی  اشــکال  قالــب  در  گیاهــی 
در  شــربت  و  قــرص  ماننــد  مــدرن 
ــه  ــد و ب ــازی تولی ــای داروس کارخانه ه
شــکل فرآورده هــای دارویــی عرضــه 
ــل توجهــی از  می شــوند کــه بخــش قاب
ــا  ــان بیماری ه ــرای درم ــا ب ــن داروه ای
اســتفاده شــده و هزینــه آنهــا را مــردم 
ــه  ــی ک ــن از آنجای ــد. بنابرای می پردازن
ــای  ــه اســتفاده از داروه ــردم ب ــال م اقب
ســنتی افزایــش یافتــه بهتــر اســت 
ســایر اقــام گیاهــان دارویــی و ســنتی 
ــرار  ــه ق ــش بیم ــت پوش ــرف تح پرمص
گیــرد تــا هزینه هــا از جیــب مــردم 

ــود. ــت نش پرداخ

نماینــده مــردم کهنــوج، فاریــاب، 
در  قلعه گنــج  و  رودبــار  منوجــان، 
مجلــس می افزایــد: »از آنجایــی کــه 
در  کــه  گیاهــی  داروهایــی  برخــی 
ــون  ــوند تاکن ــه می ش ــا عرض عطاری ه
صــاح  بــه  نشــده اند؛  ســاماندهی 
نیســت کــه تحــت پوشــش بیمــه 
ــد  ــه اول بای ــرا در وهل ــد زی ــرار گیرن ق
ــش  ــت پوش ــپس تح ــاماندهی و س س
ــان  ــا بی ــزه ب ــد.« حم ــرار گیرن ــه ق بیم
برنامــه  در  بهداشــت  وزارت  اینکــه 
ششــم موظــف شــده تــا خدمــات طــب 
ســنتی را در نظــام ســامت جــای دهد، 
ــه  ــت موظــف ب ــد: »دول ــح می کن تصری
انجــام ایــن کار اســت و بایــد در جهــت 
تحقــق ایــن مصوبــه تــاش کنــد. ضمن 
اینکــه بــرای تحقــق ایــن مصوبــه وزارت 
بهداشــت می توانــد واحدهایــی را در 
واحدهــای درســی دانشــجویان پزشــکی 
عمومــی تحــت عنــوان آشــنایی بــا طب 
ســنتی قــرار دهــد تــا دانشــجویان بعــد 
از فارغ التحصیلــی آشــنایی کافــی و الزم 

ــند.« ــته باش ــنتی داش ــب س ــا ط را ب

داروخانه هــای  تاســیس  حمــزه 
تخلفــات  کاهــش  در  را  گیاهــی 
اســتانداردها،  رعایــت  عطاری هــا، 
جلوگیــری از خــام فروشــی گیاهــان 
دارویــی و سروســامان دادن بــه وضعیــت 
ــد  ــت و معتق ــر دانس ــنتی موث ــب س ط
ــت  ــت وزارت بهداش ــر اس ــت: »بهت اس
در جهــت تاســیس هرچــه ســریع تر 

ــدن  ــا انتقــاد از بالاســتفاده مان ــردارد« وی ب داروخانه هــای گیاهــی در کشــور گام ب

ــد:  ــد می کن ــی، تاکی ــان داروی ــد و صــادرات گیاه ــرای تولی ــای موجــود ب ظرفیت ه

»کشــور مــا از شــرایط اقلیمــی مناســب و مطلوبــی بــرای گســترش و تولیــد گیاهــان 

دارویــی برخــوردار اســت، امــا متاســفانه از ایــن ظرفیــت بــه درســتی اســتفاده نشــده 
ــم.« ــه داری ــده آل فاصل ــه ای ــا نقط ــوز ت و هن

ــاد  ــی انتق ــان داروی ــام فروشــی گیاه ــس از خ عضــو کمیســیون بهداشــت مجل

ــد و  ــد قانونمن ــی بای ــان داروی ــد و عرضــه گیاه ــه تولی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرده و ب ک

ــق  ــی، رون ــتای درآمدزای ــد در راس ــر چن ــد: »ه ــح می کن ــود، تصری ــد ش ضابطه من

ــا  ــرد، ام ــره ب ــی به ــان داروی ــت گیاه ــوان از ظرفی ــتغال زایی می ت ــاد و اش اقتص

متاســفانه در زمینــه فــرآوری و بســته بندی گیاهــان دارویــی اقدامــات موثــری انجــام 

نشــده اســت؛ از ایــن رو انتظــار مــی رود شــرکت های دانش بنیــان کشــور کــه درحــال 

شــکل گیری هســتند ورود گســترده ای بــه ایــن موضــوع پیــدا کــرده و اســانس ها و 

عصاره هــا را اســتخراج و بــا اســتفاده از آنهــا اشــکال دارویــی مــدرن را تهیــه و تولیــد 
و در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد.«

ــرای ســرمایه گذاری در  ــت الزم را ب ــد حمای ــس بای ــه مجل ــان اینک ــا بی ــزه ب حم

حــوزه طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی داشــته باشــد، می افزایــد: »بــرای جلوگیــری 

از خــام فروشــی گیاهــان دارویــی بایــد تســهیالت الزم به کشــاورزان اختصــاص یابد. 

ــی و اختصــاص تســهیالت  ــد و عرضــه گیاهــان داروی ــه قانون منــد شــدن تولی البت

مناســب بــه کشــاورزان می توانــد از بــروز تخلفــات در ایــن حــوزه جلوگیــری کنــد.«

پوشـــش بیمـــه ای 56 قلــم گیـــاه دارویی

ــر فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و  ــرکل نظــارت ب امیرحســین جمشــیدی، مدی

مکمــل ســازمان غــذا و دارو هــم کــه مجموعــه مدیریتــی او متولــی اصلــی بحــث 

گیاهــان دارویــی در کشــور اســت از افزایــش اقبــال عمومــی بــه مصــرف داروهــای 

فرآورده هــای  از  برخــی  »خوشــبختانه  می گویــد:  و  می دهــد  خبــر  گیاهــی 

ــای  ــن بســیاری از فرآورده ه ــازار توانســته اند جایگزی ــی و ســنتی در ســطح ب گیاه

شــیمیایی شــوند. به عنــوان مثــال بســیاری از فرآورده هــای ســنتی و گیاهــی بــرای 

ســرماخوردگی یــا ســرفه توانســته اند جایگزیــن داروهــای صنعتــی شــوند و اتفاقــا 

ــد.« ــواب داده ان ــوب ج ــه خ ــن زمین ــنتی در ای ــی و س ــای گیاه فرآورده ه

ــوالت،  ــن محص ــه ای ای ــش بیم ــترش پوش ــر گس ــد ب ــا تاکی ــم ب ــیدی ه جمش

ــرف  ــردم، مص ــن م ــه بی ــی ک ــنتی و طبیع ــای س ــه فرآورده ه ــد: »اینگون می افزای

ــد؛ البتــه درحــال حاضــر 56  ــرار گیرن ــد تحــت پوشــش بیمــه ق ــد بای ــادی دارن زی

قلــم داروی گیاهــی و ســنتی تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارد، امــا تعــداد بیشــتری 

بایــد بیمــه شــوند؛ ضمــن اینکــه تحــت پوشــش بیمــه قــرار دادن ایــن داروهــا جــزو 

وظایــف وزارت رفــاه اســت. البتــه هــر چنــد کــه وزارت بهداشــت نیــز یــک عضــو در 

ــاه اســت.« ــر عهــده وزارت رف ــی بیمــه دارد، امــا کار اصلــی ب شــورای عال

مدیــرکل نظــارت بــر فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دارو 

ــح می کنــد: »امــروزه مهــم اســت کــه داروهــای گیاهــی و ســنتی  ــان تصری در پای

ــد.  ــرار گیرن ــه ق ــد در فهرســت بیم ــردم دارن ــن م ــه بیشــترین مصــرف را در بی ک

بنابرایــن جایــی کــه داروی ســنتی و گیاهــی می توانــد جایگزیــن داروی شــیمیایی 

شــود بیمــه شــدن داروهــای ســنتی بــرای مــا بیــش از ســایر اقدامــات مهــم اســت. 

از ایــن رو زمانــی کــه یــک فــرآورده گیاهــی و ســنتی پــر مصــرف در رابطــه بــا یــک 

ــرار  ــد آن را تحــت پوشــش بیمــه ق بیمــاری خــاص وجــود دارد، به طــور قطــع بای

دهیــم تــا مــردم در اســتفاده از ایــن فرآورده هــا آرامــش خاطــر داشــته باشــند چــون 

ــا پرداخــت می شــود.« ــب آنه ــا از جی ــن داروه ــای ای هزینه ه
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پرواز با کتاب

بــی بــی تــوی راه بــه مــن گفــت اینها 
حســودند نمیتواننــد ببینند خواهرشــان 
بیشــتر از آنهــا میفهمــد. گفــت ننــه بــا 
ــا الت  ــار آمــد ب هــر آدمــی میشــود کن
چاقوکــش قاتــل دزد دغــل بــاز اال با آدم 
حســود. خــدا گرفتــار حســودت نکنــد. 
بــی بــی شــب را در خانــه ســلطان 
ــت و او  ــت زری را گرف ــردا دس ــد. ف مان
ــت  ــرد و ثب ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم را ب
نامــش کــرد. برادرهایــش گفتــه بودنــد 

ــرود.  ــه مدرســه ب مــا نمیگذاریــم زری ب
بــی بــی هــم دســت زری را گرفتــه بــود 
و بــه خانــه خــودش بــرده بــود. یــک روز 
ــا از  ــد و گفــت چنــد ت ســلطان مــرا دی
کتابهــای زری مانــده اســت علیرضــا هم 
ــری؟  ــرای او میب ــو ب ــرد ت ــش نمیب برای
مــن کتابهــا را گرفتــم و بــه دو بــه خانــه 
ــا را کار  ــاب ه ــم. زری کت ــی رفت ــی ب ب
ــود مــن هــم  ــده ب نداشــت آنهــا را خوان
میدانســتم بــا کتابهــا کار نــدارد امــا دلم 

میخواســت زری را ببینــم. وقتــی کتابهــا 
را بــه زری دادم او خنــده کــرد و گفــت 
ــم  ــی گفت ــرا ببین ــی م ــتی بیای میخواس
ــد  ــوب ش ــت خ ــم زری پاهای ــه. گفت بل
گفــت بله.وقتــی خداحافظــی کــردم 
ــه  ــروی خان ــه راه ــرم ب ــت س زری پش
آمــد و گفــت حســین میخواهــی پاهایــم 
ــواب  ــن ج ــه م ــدون اینک ــی و ب را ببین
ــو  ــا زان ــر شــلوارش را ت بدهــم پاچــه زی
بــاال اورد. تمــام ســاق پایــش جــای داغ 

ـــت  ـــام«، روای ـــازده حم »ش
و  شـــیرین  خاطـــرات 
خواندنـــی دوران کودکـــی 
ــزدی در  ــی یـ ــین پاپلـ حسـ
در  فقیرنشـــین  محلـــه ای 
ـــه در دو  ـــت ک ـــزد اس ـــهر ی ش
ـــت.  ـــده اس ـــر ش ـــد منتش جل
ـــه ای  ـــاب گوش ـــن کت او در ای
از اوضـــاع اجتماعـــی شـــهر 
دهه هـــای  در  را  یـــزد 
می کنـــد.  توصیـــف   1330
دانش آموختـــه ی  پاپلـــی 
ـــتاد  ـــران و اس ـــا در ای جغرافی
ــوربن  ــگاه سـ ــو دانشـ مدعـ
اســـت. وی در ســـال 1327 
خورشـــیدی در یـــزد بـــه 
ـــی  ـــد و دوران کودک ـــا آم دنی
در  را  خـــود  نوجوانـــی  و 
ــن  ــد. او در ایـ ــا گذرانـ آن جـ
ـــرات  ـــت خاط ـــه روای ـــاب ب کت
خـــود از محلـــه قدیمـــی  اش 
یـــزد  کهـــن  شـــهر  در 

می پـــردازد.

  بخشی از کتـاب شـازده حمـام:  
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ــش  ــاب داغ. پای ــیخ کب ــای س ــود. ج ب
ــود. خیلــی زشــت شــده ب

زری در امتحــان متفرقه کالس ششــم 
ــد  ــش چن ــی برای ــد از قبول اول شــد. بع
ــرد.  ــول نک ــا قب ــد ام ــتگار آم ــا خواس ت
یــک ســال و نیــم بعــد زری ســیکل اول 
ــو  ــن جل ــان داد و از م ــه امتح را متفرق
افتــاد. مــن کالس ده بــودم کــه زری در 
ســن 19ســالگی دیپلــم متفرقــه گرفــت. 
ــود. او  ــش ب ــه مادربزرگ زری کال در خان
ــن هــم 15  ــود م ــزرگ شــده ب ــر ب دیگ
ــد  ــتم نبای ــود و میدانس ــده ب ــالم ش س

ــروم. ــه دیدنــش ب ــاد ب زی

بـی بـی زینـب 86 سـاله شـده بـود 
کـه زری کنکـور داد و پزشـکی دانشـگاه 
شـیراز قبول شـد. سـال 44 بود.آن سال 
قبـول  پزشـکی  نفـر  دو  فقـط  یـزد  در 
شـدند. حاال عباس داماد شـده بـود و دو 
بچه داشـت و علیرضا میخواسـت در سن 
17 سـالگی زن بگیـرد و خواهر کوچکتر 
از زری عـروس شـده بود. مـادرش گفت 
مـن پـول تحصیـل تـو را نـدارم. عبـاس 
گفت بـرای چکار میخواهد برود شـیراز؟ 
بیخود کرده اسـت. حرمله هـم گفته بود 
مـن جلویـش را میگیـرم. بـی بـی زینب 
گفتـه بـود: »شـما مردهای پدر سـوخته 
سـه هـزار سـال اسـت نگذاشـته ایـد ما 
زن هـا بـه جایی برسـیم حاال کـه دولت 
گفتـه زنهـا هـم میتواننـد بـه دانشـگاه 
برونـد مـن 86 سـاله هـم درس میخوانم 
و بـه دانشـگاه میـروم. رأی هـم میدهـم 
دعـا هم میکنـم بر پدر و مادر کسـی که 
بـرای ما دانشـگاه سـاخت. خـرج زری را 
هـم من میدهـم تـا درسـش را بخواند«.

در ایــن حــال و هــوا بــی بــی زینــب 
ــش  ــه دنبال ــد. هم ــم ش ــد روزی گ چن
ــود. مــن  میگشــتند. ســلطان ناراحــت ب
گــم شــدن بــی بــی را بهانــه کــردم تــا 
بــروم احــوال زری را بپرســم. دیــدم زری 
از گــم شــدن مادربزرگــش ناراحــت 
ــر  ــه چــی فک ــن ب ــد م نیســت. او فهمی
میکنــم. گفــت حســین تــو همیشــه راز 
ــه  ــه اردکان رفت ــی ب ــی ب ــودی. ب دار ب
یــک تکــه ملکــش را بفروشــد پــول 
ــج روز  ــد از پن ــد. بع ــرا بده ــل م تحصی
بــی بــی پیــدا شــد. بــی بــی بــه همــه 
گفتــه بــود نــذر کــرده بــودم بــروم 

امامــزاده بنافــت الســادات و در آنجــا 
بــودم. بــی بــی یواشــکی 88000 تومــان 
ــود زری  ــن را خ ــه زری داد. ای ــول ب پ
بــه مــن گفــت. )قــدرت خریــد 88000 
تومــان در ســال 1344 حداقــل معــادل 
چهارصــد میلیــون تومــان ســال 1390 
ــال  ــت. در س ــیراز رف ــه ش ــود(. زری ب ب
ــه  ــت ک ــن نوش ــه م ــه ب ــج نام اول پن
هنــوز آنهــا را دارم. نــوروز هــم بــه یــزد 
ــت.  ــیراز رف ــه ش ــی ب ــی ب ــد و ب نیام
ــزد  ــه ی ــتر ب ــم ده روز بیش ــتان ه تابس
ــد گفــت در شــیراز  نیامــد. مــرا کــه دی
یــک خانــه 350 متــری چهــار اتاقــه بــه 
ــش  ــده ام. دو اتاق ــان خری 42000 توم
دســت خــودم اســت و دو اتاقــش دســت 
همکالســی هایــم اجــاره اســت. بــا بقیــه 
ــده ام و  ــازه خری ــول هــا هــم ســه مغ پ
انهــا را اجــاره داده ام. وضعــم خــوب 
اســت. امســال هــم شــاگرد اول شــده ام. 
دانشــگاه هــم بــه مــن بــورس میدهــد.

ــام  ــکی را تم ــوم پزش ــال س زری س
کــرده بــود کــه مــن در دانشــگاه قبــول 
شــدم.ب ی بــی زینــب در ســن 90 
ــن  ــد م ــزد آم ــه ی ــرد. زری ب ســالگی م
دانشــگاه  شــروع  بــرای  میخواســتم 
ــت  ــن گف ــه م ــروم. زری ب ــه مشــهد ب ب
مادربزرگــش یــک مــاه قبــل بــه او تلفن 
کــرده و گفتــه اســت یــک جعبــه برایــت 
گذاشــته ام تــوی ســوراخ بادگیــر پشــت 
ــرو آن را  ــام. آن جعبــه مــال توســت ب ب
بــردار. زری گفــت حســین میــروی برایم 
بــرداری؟ مــن بــه پشــت بــام خانــه بــی 
بــی رفتــم. جعبــه را پیدا کردم. ســنگین 
بــود. وقتــی میخواســتم بــه داخــل خانه 
ــا  ــه و ده دوازده ت ــدم حرمل ــاورم دی بی
ــه  ــاط خان ــی در حی ــی ب ــوه هــای ب از ن
ــن  ــه م ــاط ب ــتند. زری از روی حی هس
اشــاره کــرد کــه بــرو. جعبــه را بــه خانــه 
خودمــان بــردم. زری شــب بــه خانــه مــا 
ــه را گرفــت و همانجــا درش  آمــد. جعب
را بــاز کــرد. حــدود 5 کیلــو طــال و 
ــا یــک نامــه. بــی بــی  ــود ب جواهــرات ب

ــود؛ زینــب نوشــته ب

ــوه و  ــه و ن ــا بچ ــن 73 ت ــزم م عزی
نتیجــه دارم همــه بــی ســوادند. بعضــی 
ــی و زن  ــی و تریاک ــم عرق ــان ه هایش
ــرای  ــرات را ب ــن جواه ــتند. ای ــاز هس ب
ــن و  ــت ک ــرج تحصیل ــتم خ ــو گذاش ت

اگــر روزی پولــدار شــدی یــک درمانــگاه 
ــه  ــه را ب ــاز. زری جعب ــرا بس ــرای فق ب
مــن داد و گفــت پیشــت باشــد هــر 
ــو  ــروم از ت ــه شــیراز ب وقــت خواســتم ب
میگیــرم. ســه روز بعــد زری آمــد. گفــت 
حســین بیــا بــا مــن بــه شــیراز برویــم. 
ــت  ــهد. گف ــروم مش ــم ب ــم میخواه گفت
ــول  ــرو. گفتــم پ ــه مشــهد ب از شــیراز ب
نــدارم گفــت مهمــان مــن. فــردا صبــح 
ــه  ــم و ب ــوس گرفتی ــاج اتوب از گاراژ اتوت
شــیراز رفتیــم. زری در راه گفــت یکــی 
از اســاتید آمریکاییــش از او خواســتگاری 
ــرا  ــد. م ــدش نمــی آی ــم ب ــرده و او ه ک
ــتاد  ــرد و آن اس ــیراز ب ــگاه ش ــه دانش ب
ــد  ــان داد. بع ــن نش ــه م ــی را ب آمریکای
ــه مشــهد  ــیراز ب ــن از ش ــد روز م از چن

ــم . رفت

ــم زری  ــانس گرفت ــن لیس ــی م وقت
دکتــرای پزشــکیش را گرفــت. در ســال 
ــا اســتاد آمریکاییــش  ششــم پزشــکی ب
ــه  ــم نام ــرای ه ــی ب ــرد. گاه ازدواج ک
ــاه  مینوشــتیم. در موقــع ســربازیم دو م
در شــیراز بــودم و هــر هفتــه زری و 
شــوهرش را میدیــدم. زری بــا شــوهرش 
بــه آمریــکا رفــت و فــوق تخصــص 
ــرای  ــن ب ــت. م ــا گرف ــون را در آنج خ
ــه  ــودم ک ــس ب ــل در پاری ــه تحصی ادام
زری رئیــس بخــش خــون دانشــگاه 
ماساچوســت آمریــکا بــود. برایــش نامــه 
ــتم.  ــس هس ــه پاری ــم ک ــتم و گفت نوش
ــا شــوهرش و دو بچــه اش  ســال بعــد ب
ــم  ــد روزی باه ــد و چن ــس آم ــه پاری ب
ــرد  ــکا ک ــه آمری ــوت ب ــرا دع ــم. م بودی

ــروم. ــتم ب ــه نتوانس ک

ــش و  ــای مادربزرگ ــول ه ــا پ زری ب
ــدار شــد. در اواســط ســال  خــودش پول
1381برایــم نامــه نوشــت کــه بــه 
ــپ  ــک اکی ــرز 60 ســالگی میرســد. ی م
ــاره  ــر او درب ــر نظ ــکی زی ــزرگ پزش ب
ایــدز تحقیــق میکننــد و یــک درمانــگاه 
ــی  ــی ب ــام ب ــه ن ــاد مادربزرگــش ب ــه ی ب
زینــب در بنــگالدش ســاخته اســت. 
درمانــگاه بــی بــی زینــب روزانــه حداقل 

ــرد. ــض را میپذی 500 مری

ــم و ســتم  ــی ظل ــا زری قربان ــد ت چن
ــان شــدند؟ اگــر  نادان
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طب سنـتی

دو اشتباه رایج:

ــا  ــدن ی ــنگینی ب ــد س ــی مانن ــور، عالیم ــالف تص 1. برخ
ــه طبیعــت آن  ــی، ب خــواب آلودگــی پــس از مصــرف ماکارون

ــت.  ــوط نیس مرب

ــک  ــر ی ــه اگ ــد ک ــی کنن ــان م ــردم گم ــیاری از م 2. بس
خوردنــی از حیــث گرمــی و ســردی، و تــری و خشــکی 
معتــدل باشــد هیــچ زیانــی نــدارد. ایــن پندار نادرســتی اســت 

ــت... ــم نوش ــی خواه ــاره آن مطلب ــداً درب ــه بع ک

عاقبت پرخوری در ماکارونی

ــن شــرایط هضمــی در معــده و کبــد، از  - حتــی در بهتری
ــد  ــی پدی ــه صــورت خــون بلغمان ــی خلــط غلیظــی ب ماکارون

مــی آیــد. 

ــا  ــد ب ــی، مــوادی زای -همچنیــن در فرآینــد هضــم ماکارون
غلظــت و چســبندگی و ســنگینی نســبتاً زیــاد بجــای می مانند 
کــه بــا الگوهــای کنونــی مــردم در تغذیــه، حــرکات بدنــی، و 

خــواب و بیــداری دفــع آنهــا بطــور کامــل انجــام نمی گــردد و 
تدریجــاً در بافتهــا و مجــاری بــدن انباشــته می شــود. 

نتیجــه نهایــی ایــن انباشــتگی، بیماریهایــی ماننــد چاقــی، 
کبــد چــرب، افزایــش فشــار خــون، گرفتگــی هــای عروقــی، 

ســنگهای ادراری، و... اســت.

مصلح ماکارونی چیست؟

مــن زیــره ســیاه و ســیاهدانه )بشــکل نیمکــوب(، آویشــن 
ــن  ــش ای ــرای کاه ــودر( را ب ــکل پ ــن )بش ــیرازی و دارچی ش
عــوارض ماکارونــی پیشــنهاد مــی کنــم. توصیــه من این اســت 
ــر  کــه بنــا بــه ســلیقه خــود هرکــدام را کــه مــی پســندید ب
ــی بپاشــید. میــزان مصــرف بایــد بقــدری باشــد  روی ماکارون
کــه بــو و طعــم آن بطــور واضــح حــس شــود و ضمنــاً زننــده 
نباشــد.  همچنیــن توصیــه مــی کنــم کــه همــراه ماکارونــی 
ــازه  ــیر ت ــی س ــری و کم ــوید و جعف ــد ش ــبزیجاتی مانن س
مصــرف کنیــد. پایــان ســخن اینکــه بهتــر اســت همزمــان بــا 

ــد. ــا ماســت و خیــار نخوری ــی ماســت ی ماکارون

مـــاکــارونیازدیــدگــاهطــبایــرانی
@Hikmatbasedmedicine              طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد؛ PhD ،به قلم دکتر مجید انوشیروانی

ماکارونی از آرد گندم تهیه می شود، و مانند گندم در طیف "غذای مطلق" قرار می گیرد، به این مفهوم که 
خوردن ماکارونی، عاماتی از گرمی یا سردی، و تری یا خشکی در حاالت بدنی و روانی انسان پدید نمی آورد. 
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سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمـر، ۱۰۰ نکتـه ایمنی را 
بـرای هموطنـان و مسـافران توصیـه کـرده اسـت  کـه در ادامـه 

بخشـی از مهمتریـن آن هـا از نظـر می گذرد.

1 . در صـورت بـروز هرگونـه حادثـه ای ضمـن حفـظ خونسـردی بـا شـماره ملی 
نـدای امـداد ۱۱۲سـازمان امـدادو نجات تماس حاصـل گرفته یا به نزدیکترین پسـت 

امـدادی مسـتقر در محل یا جـاده مراجعـه نمایید.

2 . در صـورت رفتـن بـه مسـافرت قبل از ترک محـل زندگی، درهـا و پنجره ها را 
ببندیـد و کنتور بـرق و گاز را قطع کنید.

3 . در زمینـه ایمنـی و عملکرد مناسـب سیسـتم هـای آب، برق و گاز سـاختمان 
بـرای مواقـع حادثـه و اضطـرار اطالعات الزم را کسـب کنید.

4 . پیش از سفر به پیش بینی های هواشناسی توجه کنید.
5 . قبل از سفر از برطرف شدن اشکاالت فنی خودرو خود مطمئن شوید.

6 . فشـار بـاد تایرهـای خـودرو را کنترل نمایید؛ اختالف فشـار بـاد تایرها، کنترل 
خـودرو را تحـت تأثیر قـرار داده و حتـی باعث بروز حادثه می شـوند.

7. هنـگام مسـافرت از داشـتن وسـایل ایمنـی، نقشـه و قطـب نمـا بـرای مـوارد 
اضطـراری مطمئـن شـوید.

8 . هنگام رانندگی به عالئم راهنمایی و توصیه ها و تذکرات پلیس راه توجه کنید.
9 . از سوار کردن کودکان کم سن و سال در صندلی جلو، جداً خودداری نمایید.

10 . از خـوردن هـر نوع نوشـیدنی و خوراکی در پشـت فرمـان و در هنگام حرکت 
نمایید. اجتناب 

11. هنـگام مسـافرت، در جاده هـای اصلـی و مسـیرهایی کـه امـکان رسـیدن 

امدادگـران وجـود دارد رانندگـی کنیـد.

12. اگـر بـه هـر علـت در جـاده بـه 
توقـف  بـه  ناچـار  بزرگراه  هـا  در  ویـژه 
ایمنـی  عالئـم  باقـراردادن  می باشـید، 
)مثلث شـب رنـگ( رانندگان دیگـررا از 

حضـور خـود مطلـع نماییـد.

13. پـس از هـر دو سـاعت رانندگی، 
از خـودرو پیاده شـوید و با انجام حرکات 
نرمشـی از بی حـس شـدن اعضـای بدن 

کنید. جلوگیری 

پرهیجـان،  کار  یـک  رانندگـی   .14
پیش بینـی  قابـل  غیـر  و  پرمخاطـره 
اسـت، اگـر سـابقه بیمـاری قلبـی دارید 
بـرای حفـظ ایمنـی و سـالمت خـود و 
دیگـر همسـفران، از رانندگـی خودداری 

نماییـد.

15. قـدرت بینایـی انسـان در شـب، 
مهم  تریـن  از  اسـت،  روز  ششـم  یـک 
اصـول اساسـی در رانندگـی، دقـت در 

صحیـح دیـدن و دیـده شـدن اسـت.

16. مراقـب باشـید، افتـادن وسـایلی 
ماننـد: بطـری آب، آچـار، قفـل فرمـان و 
زیـر پـای راننـده یـا زیـر پـدال، باعـث 

ازکارافتـادن ترمـز خـودرو نشـود.

17. ورود بـه شـانه خاکـی جـاده بـا 
سـرعت باال، مسـاوی بـا انحـراف و چپ 

شـدن خودرو اسـت.

18. نحـوه صحیـح خروج مصـدوم از 
داخـل خـودرو را فرا بگیریـد و در مواقع 

حادثـه بـه همان شـیوه عمـل نمایید.

19. هنـگام بروز تصادف های شـدید، 
اولیـن اقـدام خروج همـه افـراد ازداخل 

خودرو اسـت.

20 . خونسـردی اولیـن گام مقابلـه با 
حوادث اسـت.فراموش نکنیـد؛  در زمان 
سـوانح حق تقدم درعبـور و مرور،همواره 

توصیه های خواندنی

ویـــــژه سفـرهــــای تابستـــانی

تابستــانه
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هشــــدارFDAدرمــــورد»ویبـــرزی«
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا در اطاعیــه ای اعام کرد، پزشــکان از تجویز الوکســادولین 
Eluxadoline بــا نــام تجــاری Viberzi و محصولــی از کمپانــی Allergan، دارویــی کــه بــرای 
درمــان ســندرم روده تحریک پذیــر همــراه بــا اســهال تجویــز می شــود، در بیمارانــی کــه 

تحــت کله سیســتکتومی قــرار گرفته انــد، بپرهیزنــد.

ــن ســازمان انجــام داده، مشــخص شــد  ــه ای ــروری ک در م
ــه  ــال ب ــن دســته از بیمــاران در معــرض افزایــش خطــر ابت ای
ــز  ــدارد ج ــه ای ن ــه نتیج ــد ک ــرار می گیرن ــاد ق ــت ح پانکراتی
ــه 2017،  ــرگ.در فوری ــا م ــتان ی ــدن در بیمارس ــتری ش بس
ــه ایــن  ــود، ب ــا الوکســادولین ب دو مــورد مــرگ کــه مرتبــط ب

ــزارش شــد. ســازمان گ

ــه  ــه کیس ــود ک ــی رخ داده ب ــز در بیماران ــورد نی ــر دو م ه
صفــرا نداشــتند.یکی از مــوارد فــوت بــه دلیــل ابتــالی بیمــار 
ــفنکتر ادی  ــل اسپاســم اس ــه دلی ــری ب ــت و دیگ ــه پانکراتی ب
ــه  ــت مراجع ــوی پانکراتی ــا تابل ــه ب ــاری ک ــود. بیم رخ داده ب
ــوع، و  ــکم، ته ــدید ش ــد درد ش ــی مانن ــود، عالیم ــرده ب ک
اســتفراغ را در طــول یــک ســاعت پــس از مصــرف فقــط یــک 
دوز الوکســادولین پیــدا کــرده بــود. بیمــار دیگــر نیــز عالیــم 
بالینــی خــود را پــس از تجویــز اولیــن دوز الوکســادولین تجربه 

ــود. کــرده ب

بــر اســاس ایــن اطالعیــه، از مــی 2015، کــه الوکســادولین 
ــه 2017، حــدود  ــا فوری ــد شــده، ت ــار تائی ــرای نخســتین ب ب

120 مــورد گــزارش از مــوارد شــدید ابتــال بــه پانکراتیــت یــا 
ــه ســازمان غــذا و دارو رســیده اســت.از 68 بیمــاری  مــرگ ب
کــه وضعیــت کیســه صفــرای خــود را گــزارش کــرده بودنــد، 
56 مــورد از آنهــا کیســه صفرا نداشــتند و داروی الوکســادولین 
ــن  ــرای ای ــده ب ــه ش ــه دوز توصی ــرم ک ــا دوز 75 میلی گ را ب

ــد. ــت می کردن ــاران اســت، دریاف ــته از بیم دس

نکتــه مهــم آنکــه، عالیــم پانکراتیــت پــس از مصــرف فقــط 
ــرای  ــده ب ــه ش ــا دوز توصی ــادولین ب ــا دوز از الوکس ــک ی ی
بیمــاران بــدون کیســه صفــرا رخ داده و ایــن بیمــاران، الــکل 
ــس از  ــاران، 3 روز پ ــی از بیم ــد. یک ــرف نمی کردن ــم مص ه
ــوت  ــت ف ــر پانکراتی ــادولین در اث ــن دوز الوکس ــرف اولی مص
کرد.براســاس گزارش هــا و مــروری کــه خــود FDA انجــام داده، 
ــد داروی  ــه می کن ــکان توصی ــه پزش ــذا و دارو ب ــازمان غ س
ــد،  ــرا ندارن ــه صف ــه کیس ــی ک ــرای بیماران ــادولین را ب الوکس
تجویــز نکننــد و گزینه هــای درمانــی جایگزیــن را بــرای ایــن 
ــر در  ــندرم روده تحریک پذی ــه س ــال ب ــاران مبت ــته از بیم دس

نظــر داشــته باشــند.
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