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آقای رئیس از سیاست های دارویی می گوید

در حاشیه همایش ها
بــا توجــه بــه اینکــه ســه ماهــه 
از  اســت  پــر  ســال  هــر  اول 
مناســبت های مختلــف بهداشــتی و 
ــا.  ــمینارها و همایش ه ــی و س درمان
دکتــر رســول دینارونــد نیــز بــه 
و  غــذا  ســازمان  رییــس  عنــوان 
برنامه هــا  ایــن  بیشــتر  در  دارو 
شــرکت داشــته و طبیعــی اســت کــه 
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــگاران از ه خبرن
ــر  ــاون وزی ــخ از مع ــش و پاس پرس
ــه  ــد. در ادام ــتفاده کنن ــت اس بهداش
مــروری بــر برخــی اظهــار نظرهــای 
گذشــته  مــاه  در  رییــس  آقــای 

خواهیــم داشــت.

فرصت ارگانیکی 
ــم  ــد در مراس ــول دینارون ــر رس دکت
نخســتین  تولیــد  خــط  افتتــاح 
آرایشــی  بهداشــتی  محصــول 
ارگانیــک کشــور گفــت: اســتقبال 
ارگانیــک  محصــوالت  از  جهانــی 
ــز  ــا نی ــت و م ــش اس ــال افزای در ح
ــا فراهــم کــردن زمینــه تولیــد  ــد ب بای
محصــوالت ارگانیــک از ایــن بخــش 
حمایــت و مراقبــت کنیــم تــا فرصــت 
ــودجو  ــراد س ــتفاده را از اف ــوء اس س

بگیریــم.
روی  اکنــون  ایــران  افــزود:  وی 
منظــور  بــه  صنعتــی  تولیــدات 
ــرا  ــز شــده اســت زی صــادرات متمرک
بــازار بزرگــی وجــود دارد و حمایــت 
ارگانیــک  محصــوالت  تولیــد  از 
از  کشــور  کــه  می شــود  موجــب 
ــی  ــوالت ب ــه محص ــن گون واردات ای
ــی  ــن الملل ــای بی ــه بازاره ــاز و ب نی

شــود. وارد 
ــت  ــه صنع ــان اینک ــا بی دینارونــد ب
ــای  ــه بازاره ــت ورود ب ــور ظرفی کش
بیــن المللــی را دارد گفــت: میــزان 
صــادرات مــا ســاالنه 50 میلیــارد 

دالر اســت کــه ایــن رقــم بســیار کــم 
ــرار  ــر ق ــن اگ ــت بنابرای ــز اس و ناچی
اســت واردات در حــوزه بهداشــتی، 
ــد  ــرد بای ــورت گی ــی و دارو ص آرایش
حتمــا تحــت نظــارت وزارت بهداشــت 
ــت ، قیمــت  ــرا از نظــر کیفی باشــد، زی
و ایمنــی محصــول ، قابــل اعتمــاد 

ــتیم . هس
ــاره  ــا اش ــت ب ــر بهداش ــاون وزی مع
ــد بخــش خصوصــی و  ــه بای ــه اینک ب
نهادهــای مدنــی را در حــوزه نظــارت 
ارگانیــک  محصــوالت  تولیــد  و 
همیــن  در  افــزود:  داد  مشــارکت 
راســتا انجمنــی در ایــران تشــکیل 
ایــن حــوزه  از  شــده اســت کــه 

می کنــد. حمایــت 
دینارونــد تاکیــد کــرد: نظــارت مــا بــر 
کیفیــت محصــوالت بهداشــتی آرایشــی 
داخلــی ســختگیرانه اســت تــا بتوانیــم 
ــادرات  ــرای ص ــبی را ب ــه مناس زمین

ــم. ــه محصــوالت فراهــم کنی اینگون
ــادرات  ــه ص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــای پی ــول از برنامه ه ــن محص ای
ــول  ــن محص ــت: ای ــت گف روی ماس
ــاز دارد  ــه نی ــواد اولی ــوع م ــه 23 ن ب
کــه متاســفانه هیــچ یــک از آن هــا در 
ــم  کشــور کشــت نمی شــود و امیدواری
ــواد  ــت م ــک کش ــده ای نزدی در آین
اولیــه محصــوالت ارگانیــک در کشــور 

ــاز شــود. ــز آغ نی

ــت  ــی قیم ــت کنترل ــداوم سیاس ت
دارو

ــت  ــورد وضعی ــد در م ــر دینارون دکت
گفــت:   94 ســال  در  دارو  قیمــت 
ــت و  ــت اس ــرل قیم ــا کنت ــت م سیاس
هیــچ نــوع سیاســت آزادســازی قیمــت 

نمی کنیــم. دنبــال  را 
قیمــت  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
کنتــرل دارو را در ســال 94 ادامــه 

ــی  ــای واردات ــورد داروه ــم در م دهی
ــته  ــال گذش ــبیه س ــم ش ــر می کنی فک
می توانیــم قیمــت آنهــا را کاهــش 
ــش  ــن کاه ــم ای ــه امیدواری ــم البت دهی

هزینه هــا اتفــاق بیفتــد.
ــت:  ــذا و دارو گف ــازمان غ ــس س رئی
در مــورد داروهــای تولیــد داخــل 
نیــز اگــر تــورم کاهــش یابــد افزایــش 
قیمــت آن هماهنــگ نــرخ تــورم بــوده 

ــود. ــد ب ــش از آن نخواه و بی
ــورم  ــر ت ــی اگ ــزود: یعن ــد اف دینارون
قیمــت  افزایــش  یابــد  کاهــش 
ناچیــز خواهــد  ایرانــی  داروهــای 
بــود. امــا آنچــه مســلم اســت افزایــش 
ــا  ــده قطع ــای آین ــی را در ماه ه قیمت

نخواهیــم داشــت.
ــرل  ــرد: در ســال 94 کنت ــد ک وی تأکی
قیمت گــذاری  حــوزه  در  هزینه هــا 
بــود  خواهــد  جــدی  بســیار  دارو 

و سیاســت دولــت عــدم افزایــش 
اســت. قیمت هــا 

عواملــی  داد:  ادامــه  دینارونــد 
قیمت هــا  می شــود  موجــب  کــه 
ــود  ــرل می ش ــد، کنت ــدا کن ــش پی افزای
ــم  ــل ه ــد داخ ــر روی تولی ــن ام و ای
بنابرایــن  بــود  تأثیرگــذار خواهــد 
تولیــد کننــدگان نبایــد انتظــار افزایــش 
قیمــت داروهــای تولیــد داخــل را 

ــند. ــته باش داش

تداوم تجویز داروهای خارجی 
ــت:  ــذا و دارو گف ــازمان غ ــس س ریی
از  داروی خارجــی  کنتــرل تجویــز 
ســوی پزشــکان بــه راحتی هــا انجــام 
ــن  ــان ای ــکان همچن ــود و پزش نمی ش

ــد. ــز می کنن ــا را تجوی داروه
دکتــر رســول دینارونــد، مبلــغ واردات 
داروهــای دارای مشــابه تولیــد داخــل 

ــون دالر  ــا 200 میلی ــدود 150 ت را ح
ــال  ــن ح ــا در عی ــرد ام ــی ک ارزیاب
ــدگان  ــوان واردکنن ــت :می ت اظهارداش
ایــن داروهــا را کنتــرل کــرد امــا 
کنتــرل پزشــکان بــرای تجویــز نکــردن 
ــاد شــده ، آســان نیســت. داروهــای ی
وی گفــت: از طــرف دیگــر داروهــای 
ــه  ــا ب ــوند ت ــز وارد می ش ــاق نی قاچ
نیــاز نســخه های پزشــکان پاســخ 

ــد. دهن
ــی  ــه همــان میزان ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــرل  ــته واردات را کنت ــال گذش ــه س ک
کردیــم متاســفانه قاچــاق نیز به شــدت 
ــه  ــون در اندیش ــت. اکن ــش یاف افزای
ــان  ــورد رویکردم ــه درم ــتیم ک آن هس
نســبت بــه افزایــش ســقف بــازار 
ــد  ــی بای ــه کارهای ــور چ ــی کش داروی
انجــام دهیــم تــا مــردم دچــار زحمــت 

ــوند. نش
معــاون وزیــر بهداشــت گفــت: مکــرر 
ــرار اســت در صنعــت  ــر ق ــه ام اگ گفت
ــد  ــی برســیم، نبای ــه جای داروســازی ب
ــدود  ــازار مح ــه ب ــا ب ــت، صرف صنع

ــد. ــه کن ــی توج داخل
ســقف  بــر  تاکیــد  بــا  دینارونــد 
کشــور  دارویــی  بــازار  داشــتن 
ــازار داروی  ــی ب ــردش مال ــزود: گ اف
ــت .  ــارد دالر اس ــار میلی ــور چه کش
ــن  ــه ای ــم ک ــازه دهی ــم اج نمی توانی
ســقف از حــد مجــاز بیشــتر شــود و 
ــارد دالر  ــک میلی ــهم واردات از ی س

ــد. ــور کن عب
وی گفــت: اگرچــه درقانــون برنامــه 
مطــرح  واردات  ممنوعیــت  پنجــم 
سیاســت های  در  ولــی  نیســت 
و  روشــنی  بــه  کالن  ابالغــی 
صراحــت در مــورد محدودســازی 
ــت.  ــده اس ــه ش ــخن گفت واردات س
میــزان  احتســاب  بــا  همچنیــن 
نمی توانــد  دارو  واردات  بودجــه، 

از حــدود 800 میلیــون دالر هــم 
بیشــتر شــود.

 ،87 ســال  در  شــد:  یــادآور  وی 
ــدود  ــی ح ــور کل ــه ط واردات دارو ب
ــم  ــن رق ــود. از ای ــون دالر ب 670میلی
ــوط  ــون دالر آن مرب ــدود 500میلی ح
جایگزیــن  بــدون  داروهــای  بــه 
ــون دالر  ــا 170 میلی ــی و 160 ت داخل
بــه داروهــای دارای  نیــز مربــوط 

ــود. ــل ب ــد داخ ــابه تولی مش
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان 
واردات  کنتــرل  سیاســت  اینکــه 
دارای  داروهــای  متوجــه  فقــط 
ــان  ــی هم ــل یعن ــد داخ ــابه تولی مش
ــزود:  ــود، اف ــون دالر می ش 170میلی
 ،  91 ســال  در  و  بعــد  چهارســال 
تولیــد  مشــابه  داروهــای  واردات 
داخــل بــه 650 تــا 660 میلیــون 
داروهــای  واردات  و  رســید  دالر 
ــط  ــل فق ــد داخ ــابه تولی ــد مش فاق
ــت و  ــش یاف ــون دالر افزای 150میلی

بــه 650 میلیــون دالر رســید.
دینارونــد ادامــه داد: ایــن درحالــی بود 
ــردم  ــال، م ــن چهارس ــام ای ــه در تم ک
بــه دنبــال حــل مشــکالت کمبــود دارو 
ــود  ــه وج ــرایطی ب ــی ش ــد. یعن بودن
ــه یــک  ــود کــه واردات دارو ب آمــده ب
میلیــارد و 200 تــا یــک میلیــارد 
بــود  رســیده  دالر  میلیــون   300 و 
ــش  ــاس آرام ــوز احس ــردم هن ــا م ام

نمی کردنــد.
معــاون وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: 
ــد  ــا چن ــدیم ب ــق ش ــال 92، موف درس
عمــل ســاده، بــازار داروی کشــور 
ــال  ــم. درس ــارج کنی ــران خ را از بح
گذشــته هــم بــه جــای اینکــه بــه حــل 
ــی  ــود داروی ــی از کمب ــکالت ناش مش
بپردازیــم بــازار آشــفته ناشــی از چنــد 
قیمتــی و واردات فوریتــی را مدیریــت 

می کردیــم.

در سال 94 
کنترل هزینه 

ها در حوزه 
قیمت گذاری 

دارو بسیار 
جدی خواهد 

بود

دکتر دیناروند  

اشکان فیض الهی وند
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کرم گیاهی رپلر

ســامت  تخصصــی  البراتــوار 
ــه  ــل ب ــتای نی ــورا در راس ــش فل اندی
ــوص  ــود در خص ــمند خ ــداف ارزش اه
خــاص  گیاهــان  استانداردســازی 
ــب  ــد ط ــه پیون ــتناد ب ــا اس ــی ب داروی
ســنتی و نویــن پــس از 17 ســال 
پســوریازیس،  مــورد  در  تحقیــق 
ــای ناشــی از آن،  ــا و عارضــه ه اگزم
موفــق بــه تولیــد محصولــی مؤثــر بــا 
نحــوه فــرآوری عصــاره هــای گیاهــان 
خــاص و نحــوه ترکیب)فرموالســیون( 

ــت. ــده اس ــرد ش ــه ف ــر ب منحص

ــا توجــه  ــر)Repler( ب ــرم گیاهــی رپل ک
ســریع  تأثیرگــذاری  قــدرت  بــه 
ــرل و  ــارش، کنت ــع خ ــوص رف درخص
رفــع پوســته ریــزی، التهــاب، ســوزش، 
ــا  ــوریازیس و اگزم ــرل پس ــک، کنت ل
ترکیبــات  فاقــد هرگونــه  اینکــه  و 
ــون،  ــان و کورت ــیب رس ــیمیایی آس ش
ــب  ــی کس ــار بزرگ ــد، افتخ ــی باش م
نمــوده و مــورد توجــه جوامــع علمــی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق دنی
ــی  ــرم گیاه ــه ک ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــوارض جانب ــد ع ــر)Repler( فاق رپل
مــی باشــد و در 88% بیمــاران عوارض 
بیمــاری و پاکســازی را بــه طــور کامــل 
انجــام مــی دهــد  ، مــی توانــد کمــک 
ــت  ــرم جه ــاران محت ــه بیم ــایانی ب ش
حفــظ روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس آنهــا 
جهــت ادامــه درمــان زیرنظــر پزشــک 

ــد. متخصــص  نمای
نحــوه مصــرف پیشــنهادی کــرم گیاهــی 

رپلــر در ادامــه ارایــه شــده اســت 
ولــی بــا توجــه بــه تشــخیص پزشــک 
متخصــص، شــدت، نــوع، ســن، ســابقه 
ــر  ــل تغیی و مــوارد مربوطــه دیگــر، قاب

اســت.
ــان اســتفاده،  ــار در زم ــر اســت بیم بهت
مصــرف  قطــع  و  نگهدارنــده  دوره 

ــک  ــر پزش ــر زیرنظ ــی رپل ــرم گیاه ک
متخصــص باشــد تــا جوابدهــی بســیار 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب بهتــری بگیــرد و ب
عامــل ایــن بیمــاری درونــی مــی باشــد 
و بــا توجــه بــه عوامــل تحریــک کننده 
درونــی و بیرونــی امــکان برگشــت دارد 
ــرار  ــر پزشــک خــود ق ــواره زیرنظ هم

ــاری  ــت بیم ــال برگش ــا احتم ــرد ت گی
بســیار ضعیــف تــر باشــد. شــایان ذکــر 
اســت شــرکت دوره مصــرف پیشــنهادی 
خــود را در صــورت برگشــت احتمالــی 

ــه کــرده اســت. ارائ
ــوه  ــیون و نح ــه فرموالس ــه ب ــا توج ب
عملکــرد کــرم گیاهــی رپلرعــالوه بــر 
ــیار  ــرد بس ــا کارب ــوریازیس، اگزم پس
ــیت  ــرل حساس ــع و کنت ــی در رف خوب
هــای پوســتی، لــک هــای پوســتی)به 
ویــژه لــک هــای مقــاوم(، تــرک هــای 
پوســتی، خــارش، پوســته ریــزی، 

ــکی دارد. ــوزش و خش ــاب، س الته

ترکیبات و مکانیسم عمل:
وجــود       خاطــر  بــه  کــرم  ایــن 
مــاده  کــه   Calendula officinalis

ــره و اثربخــش آن هلنالیــن اســت   موث
ــرداري    ــي ب ــور کپ ــار فاکت موجــب مه
NF-kappa B(Transcription( مــی شــود 

ایــن مــاده، فاکتــور TNFα راکه توســط 
ماکروفاژهــاي ایجــاد کننــده ی التهــاب 
تولیــد مــي شــود مهــار مي کنــد. 
عوامــل موثــر دیگــر در ایجــاد التهــاب 
ماننــد ســیتوکین هــا، اینترلوکیــن1و6- 
TNFα و پروتئیــن C فعــال را بطــور 

ــل مالحظــه اي کاهــش مــی دهــد. قاب
ــر  ــوق الذک ــل ف ــار عوام ــزون برمه  اف
بــا مهــار آنزیــم سیکلواکســي ژنــاز-2 
ــر  از ســنتز پروســتاگالندین هــاي موث
التهــاب پیشــگري مــی  در ایجــاد 
ــار هیســتیدین  ــا مه ــن ب ــد همچنی نمای
تبدیــل  ســبب  کــه  دکربوکســیالز 
ــت  ــتامین در ماس ــه هیس ــتیدین ب هیس
ــع  ــش و رف ــده در کاه ــا ش ــل ه س
ســوزش و خــارش پوســت موثــر 

ــود. ــع میش واق
ــود در  ــات موج ــر  از ترکیب ــی دیگ یک
ــد  ــدم میباش ــه گن ــن  جوان ــرم روغ ک
کــه ســر شــار از ویتامیــن E، C و 
ــت.  ــروری اس ــرب ض ــای چ ــید ه اس
ــدار  ــل داشــتن مق ــه دلی ــن روغــن ب ای
بــاالی انتــی اکســیدان ،بــه عنــوان 
ــا و  ــی ه ــی اکســیدان در چرب ــک انت ی

روغــن هــای دیگــر اســتفاده مــی شــود 
. وجــود  درصــد  بــاالی ویتامیــن E بــا 
منشــائ گیاهــی وα- توکوفرول)نوعــی 
انتــی  خانــواده  از  کــه  توکوفــرول 
ــا بیشــترین   اکســیدان هــا مــی باشــد ب
فعالیــت ویتامیــن E( آثــار زیانبــار 
رادیــکال هــای ازاد را در پوســت از 
بیــن مــی بــرد و از پیــری زود رس 

ــد       ــی کن ــری م ــت جلوگی پوس
همچنیــن  این کــرم بــه خاطروجودالوئه 
ورا وترکیبــات پلــی ســاکاریدی موجود 
در ان قــادر بــه کاهــش التهــاب اســت 
و باعــث رشــد وترمیــم پوســت میشــود 
ــن  ــرده را از بی ــتی م ــلولهای پوس و س
ــت  ــوان راتقوی ــلولهای ج ــرد و س می ب
و جایگزیــن کــرده و پوســت را تــازه و 

درخشــان میکنــد.
ــه  ــود در ژل الوئ ــن موج  گلیکوپروتئی
ورا از تــورم ودرد جلوگیــری کــرده 
ــود را تســریع مــی بخشــد.  ــد بهب ورون
آلوئــه ورا ســبب افزایــش قــدرت 
جــذب و آبرســانی  بــه پوســت گردیده 
وآن را انعطــاف پذیــر ســاخته بنابرایــن 
بهتریــن مرطــوب کننــده بــرای پوســت 

می باشــد.
ــرم  ــود در ک ــات موج ــه ترکیب از جمل
ــن  ــد  ای ــی باش ــل م ــن  نارگی روغ
روغــن  بــرای پوســت یــک لوســیون 
طبیعــی اســت کــه از ســاخت رادیکال 
ــی  ــری م ــرب جلوگی ــای آزاد مخ ه
ــی از اســید  ــل غن ــد. روغــن نارگی کن
هــای چــرب مــی باشــد ازان  جملــه 
ــه اســید لوریــک اشــاره  مــی تــوان ب
کــرد کــه دارای خاصیــت ضــد التهابی 
ــوذ در  ــا نف ــت وب ــری اس ــد باکت و ض
پوســت  بــه کاهــش خشــکی پوســت 
مــی  کمــک  مزمــن،  التهابــات  و 
ــه  ــن ب ــل همچنی ــن نارگی ــد. روغ کن
ــایر  ــا س ــک ی ــاد ل ــری از ایج جلوگی
آســیب هایــی کــه بــا بــاال رفتــن ســن 
ــاب  ــن در معــرض آفت ــرار گرفت ــا ق ی
ایجــاد مــی شــود را نیــز کاهــش مــی 
ــرا ســریعًا جــذب پوســت و  ــد زی ده
ــی  ــر آن م ــلولی زی ــای س ــت ه باف
ــت  ــردن باف ــر ک ــم ت ــه محک ــود ب ش
ــل  ــه درمقاب ــرده ک ــک ک ــدی کم پیون
و  ایجــاد چیــن  از  در  جلوگیــری 
چــروک روی پوســت نیــز تاثیــر دارد.
وجــود  علــت  بــه  همچنیــن 
ــید  ــک اس ــا وفلوری ــترول ه فیتواس
موجــود در روغــن جوجوبــا کــه 
ــه در  ــه کار رفت ــات ب از دیگــر ترکیب
کــرم اســت متابولیســم ســلول هــای 
ــق  ــه و از طری ــش یافت پوســتی افزای
ــلولهای  ــر س ــد و تکثی ــک رش تحری
ســازنده کالژن واالســتین و تشــکیل 
ــم  ــرات ترمی ــیون اث ــت گرانوالس باف
کنندگــی در پوســت هــای خشــک و 
اســیب دیــده را بــه عهــده دارد.  رو 
ــترین  ــاه بیش ــن گی ــی از ای ــن ناش غ
ــی دارد  ــی طبیع ــه چرب ــباهت را ب ش
و بــدون اینکــه بــر روی پوســت 
ــث  ــد باع ــاد کن ــرب ایج ــت چ حال
پوســت  االستیســیته  افزایــش 

ــود .   میش
ــرم  ــود در ک ــات موج ــر ترکیب از دیگ
ــان میباشــد بذرهــای  ــه کت روغــن دان
ایــن گیــاه حــاوی روغــن هــای 
چربــی بــه نــام الفــا لینولنیــک اســید( 
ــی از   ــع یک ــه در واق ــت ک ALA  اس

روغــن هــای امــگا 3 موجــود در 
ــن  ــود در ای ــت ALA.موج ــان اس کت
ــد هــا  ــه ایکوزانوئی ــدن ب روغــن در ب
تبدیــل میشــود کــه بــا تاثیــری بــروی 
ــلولی در  ــف س ــا ی مختل ــده ه گیرن
کاهــش التهــاب و افزایــش ایمنــی 

ــد.  ــزایی دارن ــش  بس نق
ــازی  ــتاندارد س ــراوری و اس ــوه ف نح
خــاص و نحــوه ترکیــب شــدن عصــاره 
ــره ای  ــه تولیــد مــواد موث هــا منجــر ب
ــرد  در ایــن کــرم شــده اســت کــه کارب
ــردی  ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــای خ ه

. دارد 

پیشنهادی: مصرف  نحوه 

دوره اول: )رفع خارش(
ــدت  ــه م ــرم را ب ــی از ک ــه نازک الی
ــا 15 روز، هــر8 ســاعت یکبــار  10 ت
ــه  ــز و خشــک ب ــر روی پوســت تمی ب
ــی پخــش نمــوده و  صــورت موضع

ــود.  ــذب ش ــد ج ــازه دهی اج

دوره دوم:) رفــع کامــل خــارش ،قطــع 
ــاب( ــع الته ــزی و رف ــته ری پوس

کــرم را بــه مــدت 60 روزبــه صــورت 
زیــر مصــرف شــود:

ــر روی  ــار   ب 30 روز اول روزی دو ب
ــه صــورت  ــز و خشــک ب پوســت تمی
نمــوده و اجــازه  موضعــی پخــش 

ــود.  ــذب ش ــد ج دهی
 30 روزدوم روزی یــک بــار    بــر 
روی پوســت تمیــز و خشــک بــه 
ــی پخــش نمــوده و  صــورت موضع

ــود.  ــذب ش ــد ج ــازه دهی اج
دوره ســوم:) ترمیــم کننــده بافــت 
ــده و تقویــت ســلول هــای  آســیب دی

ــت( ــوان پوس ج
ــرم  ــام دوره اول و دوم، ک ــس از اتم پ
ــه  ــدت 90 ب ــه م ــر را ب ــی رپل گیاه

ــود: ــرف ش ــر مص ــورت زی ص
30 روزاول یــک روز در میــان پوســت 
تمیــز و خشــک بــه صــورت موضعــی 
پخــش نمــوده و اجــازه دهیــد جــذب 

شــود 
30 روزدوم دو روز در میــان   پوســت 
تمیــز و خشــک بــه صــورت موضعــی 
پخــش نمــوده و اجــازه دهیــد جــذب 

شــود   
میــان    در  روز  ســه  ســوم  روز   30
ــه صــورت  ــز و خشــک ب پوســت تمی
موضعــی پخــش نمــوده و اجــازه دهیــد 

ــود    ــذب ش ج
بیــن دوره هــای مصــرف کــرم بــه 
ــر  ــع و ه ــدت دو روز مصــرف را قط م
ــاد ویتامیــن  ــار از پم ــاعت یکب 8 س
ــن  ــر روغ ــی نظی ــن های ــا روغ AD و ی

کرچک،روغــن روغــن بــادام تلــخ 
ــیرین  ــا گلیس ــه ورا  و ی ــن الوئ ، روغ

ــود. ــتفاده ش اس
ــودن  ــی ب ــود ایمن ــه خ ــه ب ــا توج ب
بیمــاری پســوریازیس)داء الصــدف(
ــی  ــی و بیرون ــل درون ــتن عوام و داش
از  پــس  متعــدد  کننــده  تحریــک 
ــض  ــه مح ــت ب ــل پوس ــازی کام پاکس
ــه  ــاری ب ــم  بیم ــن عالئ ــت اولی روی
مــدت 15 روز هــر 8 ســاعت یکبــار از 
کــرم در نواحــی درگیــر اســتفاده شــود.
برخــی از عکــس هــای تســت بالینــی 
شــرکت )بــدون روتــوش ( ارائــه مــی 

گــردد: )تصاویــر پاییــن صفحــه.(

ــه  ــان را تجرب ــن انتخابت ــدرت بهتری ق
ــد کنی

ــی را در وب  ــای بالین ــج تســت ه نتای
هده  مشــا  w w w. SA-Felora . i r سایت

ــد. کنی
روابــط عمومــی و مشــاوره )خــط 

  021-22147076 ویــژه(: 
 در صــورت نیــاز  بــه مشــاوره علمــی 
قبــل از اســتفاده  عــدد 1 را بــه ســامانه 

پیامکــی 10007076 ارســال نمائید.

سرعت در ترمیم کنترل اگزما و پسوریازیس
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و اسید های چرب ضروری  E ،Cیکی دیگر  از ترکیبات موجود در کرم روغن  جوانه گندم میباشد که سر شار از ویتامین 
است. این روغن به دلیل داشتن مقدار باالی انتی اکسیدان ،به عنوان یک انتی اکسیدان در چربی ها و روغن های دیگر 

توکوفرول)نوعی توکوفرول که از خانواده انتی  -αبا منشائ گیاهی و Eویتامین وجود  درصد  باالی  استفاده می شود .
( آثار زیانبار رادیکال های ازاد را در پوست از بین می برد و از پیری Eاکسیدان ها می باشد با بیشترین  فعالیت ویتامین 

       زود رس پوست جلوگیری می کند

د در ان قادر به کاهش التهاب است و باعث رشترکیبات پلی ساکاریدی موجود همچنین  این کرم به خاطروجودالوئه ورا و
تازه و ت را کرده و پوس جایگزینراتقویت و برد و سلولهای جوان از بین می سلولهای پوستی مرده راوترمیم پوست میشود و 

.میکنددرخشان   
 گلیکوپروتئین موجود در ژل الوئه ورا از تورم ودرد جلوگیری کرده وروند بهبود را تسریع می بخشد. آلوئه ورا سبب 
افزایش قدرت جذب و آبرسانی  به پوست گردیده وآن را انعطاف پذیر ساخته بنابراین بهترین مرطوب كننده برای پوست 

.باشدمی  
یک لوسیون طبیعی است که از ساخت برای پوست از جمله ترکیبات موجود در کرم روغن  نارگیل می باشد  این روغن  

ازان  جمله می توان به اسید می باشد روغن نارگیل غنی از اسید های چرب . رادیکال های آزاد مخرب جلوگیری می کند
التهابات  و خشکی پوست به کاهشاست وبا نفوذ در پوست   ضد باکتریلوریک اشاره کرد که دارای خاصیت ضد التهابی و 

جلوگیری از ایجاد لک یا سایر آسیب هایی که با باال رفتن سن یا قرار گرفتن در . روغن نارگیل همچنین به مزمن، کمک می کند
به محکم تر کردن  زیرا سریعاً جذب پوست و بافت های سلولی زیر آن می شودرا نیز کاهش می دهد معرض آفتاب ایجاد می شود 

 جلوگیری از ایجاد چین و چروک روی پوست نیز تاثیر دارد. در که درمقابل فت پیوندی کمک کرده با

همچنین به علت وجود فیتواسترول ها وفلوریک اسید موجود در روغن جوجوبا که از دیگر ترکیبات به کار رفته در کرم است متابولیسم 
های پوستی افزایش یافته و از طریق تحریک رشد و تکثیر سلولهای سازنده کالژن واالستین و تشکیل بافت گرانوالسیون اثرات  سلول

ترمیم کنندگی در پوست های خشک و اسیب دیده را به عهده دارد.  رو غن ناشی از این گیاه بیشترین شباهت را به چربی طبیعی دارد و 
   د .باعث افزایش االستیسیته پوست میشو الت چرب ایجاد کندبر روی پوست حبدون اینکه 

از دیگر ترکیبات موجود در کرم روغن دانه کتان میباشد بذرهای این گیاه حاوی روغن های چربی به نام الفا لینولنیک اسید  

) ALA  موجود در کتان است  3ست که در واقع یکی از  روغن های امگا اALA موجود در این روغن در بدن به ایکوزانوئید ها.

 تبدیل میشود که با تاثیری بروی گیرنده ها ی مختلف سلولی در کاهش التهاب و افزایش ایمنی نقش  بسزایی دارند. 

 

 

 

نحوه فراوری و استاندارد سازی خاص و نحوه ترکیب شدن عصاره ها منجر به تولید مواد موثره ای در این کرم 
 که کاربرد های خاص و منحصر به فردی دارد . شده است
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وضعیت نامطلوب دهان ودندان
دکتــر علیرضــا زالــی رییــس ســازمان 
نظــام پزشــکی گفــت: بهداشــت دهــان 
ــت و  ــل اس ــی منفع ــدان موضوع و دن
ــات  ــاخص آن توفیق ــود ش ــرای بهب ب
ــات  ــد اقدام ــم. بای ــته ای ــی نداش خوب
ــوزه  ــگیری درح ــرای پیش ــی را ب نوین
بهداشــت دهــان ودنــدان انجــام دهیــم.
ــا  ــر ب ــای اخی ــال ه ــزود: درس وی اف
ــدان  ــوب دن ــات خ ــتفاده از تجربی اس

پزشــکان، توجــه ویــژه بــه ایــن 
موضــوع شــده اســت امــا کافــی 

نیســت.
روش  از  بایــد  کــرد:  تصریــح  وی 
هــای نویــن خدمــات دنــدان پزشــکی 
دیگــر کشــورها نیــز اســتفاده شــود تــا 
ــوب  ــات خ ــردم، خدم ــه م ــم ب بتوانی

ــم. ــه دهی ــکی ارای ــدان پزش دن
زالــی ادامــه داد: در حــوزه دنــدان 
و  خالقیــت  زمینــه  در  پزشــکی 
ــم  ــانی نداری ــابقه درخش ــوآوری س ن
کــه امیدواریــم در کنــار کســب تجربــه 
ــن  ــای ای ــش ه ــه چال ــی ب ــن الملل بی

ــم. ــق آیی ــوزه فائ ح
وی تصریــح کــرد: در یکــی از بخــش 
ــرده  ــه هوشــمندانه فعالیــت ک ــی ک های
ــدان پزشــکی  ــه حــوزه لیــزر دن ایــم ب
ــوع در  ــن موض ــه ای ــت ک ــوط اس مرب
ــت  ــا اهمی ــیار ب ــکی بس ــدان پزش دن

اســت.
ــوان  ــه عن ــکی ب ــدان پزش ــی از دن زال
یکــی از آســیب پذیرتریــن شــغل 
ــات  ــت: اقدام ــرد و گف ــوان ک ــا عن ه

ــرات  ــش خط ــرای کاه ــگیرانه ب پیش
ــوزه  ــاغالن در ح ــاران و ش ــرای بیم ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــکی ب ــدان پزش دن
کارهــای مهــم در حــوزه علمــی اســت 

ــود. ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
ــیاری از  ــرد: بس ــان ک ــر نش وی خاط
ــکان  ــدان پزش ــاران و دن ــرات بیم خط
ــوزش  ــه آم ــت پیشــگیری دارد ک قابلی
ــذاری  ــر گ ــش تاثی ــه نق ــن زمین در ای

دارد.

تعییــن تکلیــف پرونــده خون هــای 
آلوده

علــی صابــری عضــو شــورای اســالمی 
شــهر تهــران گفــت: امیدواریــم پرونــده 
خون هــای آلــوده کــه در دســتگاه 
قضایــی و وزارت بهداشــت بــه بیراهــه 
ــر  ــریع ت ــه س ــر چ ــت، ه ــه اس رفت

ــف شــود. ــن تکلی تعیی
بهداشــت  وزیــر  از  ســوالی  در  وی 
خون هــای  پرونــده  درخصــوص 
آلــوده اظهارداشــت: متاســفانه پرونــده 
خون هــای آلــوده در دســتگاه قضایــی 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  در  و 
ــه  ــه رفت ــه بیراه ــکی ب ــوزش پزش آم

اســت و ایــن موضــوع شــخصی شــده 
اســت و تنهــا مــردم در ایــن بیــن 

می کننــد. ضــرر 
نفــر  داد: حــدود 1144  ادامــه  وی 

ــده  ــن پرون ــر ای ــران درگی ــردم ای از م
یــک   85 ســال  از  کــه  هســتند 
بهداشــت  وزیــر  از  عذرخواهــی 
ــکل  ــن مش ــم ای ــد و امیدواری طلبکارن
بــه دســت شــما برطــرف شــود و 
ــا  ــال ه ــس از س ــا پ ــای آنه هزینه ه

دوندگــی بــاز گــردد.
زاده  قاضــی  دکتــر  اســت  گفتنــی 
ــث  ــن بح ــه ای ــخ ب ــمی در پاس هاش
عذرخواهــی  موضــوع  گفــت: 

وزارتخانــه از مــردم بــرای خــون 
ــی  ــاء خارج ــه منش ــوده ک ــای آل ه
داشــته اســت، پیگیــری خواهــد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه نبایــد حقــی 
ــی  ــدگان ناش ــیب دی ــردم و آس از م
از مصــرف ایــن نــوع خــون هــا 
ــی  ــد: برخ ــادآور ش ــود، ی ــع ش ضای
از هموطنــان مــا از ایــن موضــوع 
ــد  ــده ان ــی ش ــاری های ــار گرفت دچ
ــا  کــه همچنــان ادامــه دارد و دولــت ب
کمــال افتخــار عذرخواهــی را در ایــن 

دارد. قبــول  خصــوص 

کمیســیون بهداشــت و فاکتورهای 
نی خو

ســخنگوی  قربانــی  محمدحســین 
و  درمــان  بهداشــت،  کمیســیون 
ــورای  ــس ش ــکی مجل ــوزش پزش آم
ــر واردات  ــارت ب ــت: نظ ــالمی گف اس
مخصــوص  خونــی  فاکتورهــای 
بیمــاران هموفیلــی بســیار مهــم اســت.

وی تصریــح کــرد: امــروزه حــدود 
ــه  ــرانه هزین ــان س ــون توم 300 میلی
درمــان بیمــاران هموفیلــی اســت، 
ــاالنه 25  ــه س ــی اســت ک ــن درحال ای

میلیــون تومــان نیــز هزینــه هــای 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــان اس ــی آن جانب
ــه  ــان هزین ــون توم ــن 325 میلی میانگی
ســرانه ســاالنه بیمــاران هموفیلــی 

ــود. ــی ش ــور م کش
فاکتورهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خونــی کــه بــرای بیمــاران هموفیلــی 
وارد کشــور مــی شــود از کشــور 
آلمــان اســت و بــا قیمــت بــاال 

گفــت:  شــود،  مــی  خریــداری 
پــس اســتمرار تحویــل فاکتــور 8 
ــاران  ــه بیم ــی ب ــای خون و فاکتوره
واردات  بــر  نظــارت  و  هموفیلــی 
ــی  ــر مهم ــز ام ــوالت نی ــن محص ای

بــه شــمار مــی رود کــه مــورد تاکیــد 
کمیســیون قــرار گرفــت.

کمبــود واکســن و خطــر افزایــش 
تــب مالــت

بــر اســاس آخریــن آمــار، از ســال 89 
ــت  ــب مال ــه بیمــاری ت ــال ب ــوارد ابت م
ــت و از  ــه اس ــش یافت ــان افزای در انس
حــدود 11 هــزار مــورد بــه حــدود 20 

هــزار مــورد کنونــی رســیده اســت.
دکتــر محمدمهــدی گویــا، رییــس مرکز 
ــر وزارت  ــای واگی ــت بیماری ه مدیری
بهداشــت در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ــازمان دامپزشــکی  ــر س ــارات اخی اظه
ــوارد  ــمگیر م ــش چش ــر کاه ــی ب مبن
ابتــال بــه تــب مالــت در کشــور، 
دربــاره آخریــن آمــار مــوارد انســانی 
ابتــال بــه ایــن بیمــاری در کشــور 
ــار، از  ــن آم ــاس آخری ــر اس ــت: ب گف
ــاری  ــه بیم ــال ب ــوارد ابت ــال 89 م س
تــب مالــت در انســان افزایــش یافتــه 
ــورد  ــزار م ــدود 11 ه ــت و از ح اس
ــی  ــورد کنون ــزار م ــدود 20 ه ــه ح ب

ــت. ــیده اس رس

در  موثــر  عوامــل  توضیــح  در  وی 
بــروز ایــن بیمــاری در انســان، افــزود: 
عــدم پوشــش کافــی واکسیناســیون در 
دام هــا از جملــه مهم تریــن مباحــث در 
ــروز ایــن بیمــاری در انســان اســت.  ب
متاســفانه هنوز پوشــش واکسیناســیون 
ــرف  ــت و از ط ــل نیس ــا کام در دام ه
واکســن های  کیفیــت  بایــد  دیگــر 
ــد  ــد. بای ــش یاب ــز افزای ــی نی مصرف
مقاطــع  در  دام هــا  واکسیناســیون 
ــرا  ــود، چ ــام ش ــخص انج ــی مش زمان
ــارات  ــن صــورت انتظ ــر ای ــه در غی ک

نمی شــود. بــرآورده  الزم 

تعرفه های مطلوب
دکتــر ســید حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت 
ــش  ــا در بخ ــه ه ــرکوب تعرف ــاد از س ــا انتق ب
ــی از  ــت: برخ ــته گف ــالیان گذش ــی س ــی ط دولت
ــی  ــی توجه ــا ب ــد و ب ــی کردن ــم لطف ــکاران ک هم
ــه  ــه تعرف ــردم و کشــور در زمین ــه مشــکالت م ب

ــد. ــی کنن ــان م ــی بی ــت های ــا صحب ه
ــران و معلمــان  ــوق کارگ ــزود: اگرچــه حق وی اف
ــا  ــت و ی ــش داش ــد افزای ــدان 20درص و کارمن
ــا 5  ــدود 4 ت ــتیم، ح ــدی داش ــورم 40 درص ت
ــا ایجــاد نمــی  ــه ه ــری در تعرف ــچ تغیی ســال هی
ــزان  ــش می ــث افزای ــه باع ــا ک ــن بعض ــد و ای ش
ــکان  ــوی پزش ــارف از س ــای غیرمتع ــت ه دریاف

ــی شــد. م
ــفانه در  ــرد: متاس ــان ک ــمی خاطرنش ــر هاش دکت
ــات  ــه در خدم ــزان تعرف ــته می ــال گذش 30 س
ــرده  ــری نک ــی تغیی ــژه جراح ــه وی ــکی و ب پزش
بــود همچنیــن در ســال هــای 84، 88 و 89 

اقداماتــی صــورت گرفــت کــه کارگشــا نبــود امــا 
ــتیم  ــالمت توانس ــول س ــه تح ــوم برنام در گام س
ــم. ــاد کنی ــا ایج ــه ه ــی در تعرف ــت مطلوب وضعی

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش 300 درصــدی 
ــی  ــه برخ ــت ک ــه ای نیس ــه گون ــا ب ــه ه تعرف

ــه  ــوان نمون ــه عن ــد، ب ــی کنن ــوان م همــکاران عن
بــرای عمــل آپاندیــس 38 هــزار تومــان در 
نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در 6 مــاه بعــد از آن 
پرداخــت مــی شــد امــا هــم اکنــون ایــن تعرفــه 

ــت. ــیده اس ــان رس ــزار توم ــه 109 ه ب
ــرد: در بخــش  ــد ک ــن تاکی ــر هاشــمی همچنی دکت
ــی  ــت م ــان دریاف ــزار توم ــوزه 18 ه ــات ل خدم
ــزان آن  ــا می ــه ه ــش تعرف ــن افزای ــا ای ــد و ب ش

ــیده اســت. ــان رس ــزار توم ــه 66 ه ب
ــه  ــه ب ــن کاران ــاره میانگی ــت درب ــر بهداش وزی
بــه  بعدازظهــر  کــه  پزشــکانی  و  متخصصــان 
مطــب مــی رونــد، اظهــار داشــت: ایــن پرداختــی 
ــرای کســانی  ــه 5.1 میلیــون رســیده و ب از 3.5 ب
کــه در بیمارســتان هــا  بــه صــورت تمــام وقــت 
حاضرنــد و اعمــال جراحــی را انجــام مــی دهنــد 
ــان  ــون توم ــه 14.5 میلی ــزان از 7.9 ب ــن می ای

ــت. ــیده اس رس
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علل ناکامی و کاهش ارزش سهام شرکت های دارویی

آسیب شناسی صنعت دارو
تــا ســال های دهــه چهــل صنعــت 
داروســازی در کشــور شــکل دیگــری 
ــه  ــواد اولی ــه م ــوی ک ــه نح ــت ب داش
می شــد  وارد  کشــور  از  خــارج  از 
مقــداری هــم داروی گیاهــی در داخــل 
ــای  ــن دو نیازه ــب ای ــد و از ترکی تولی
از  امــا  می شــد  برطــرف  جامعــه 
آن ســال ها بــه بعــد، بــه تدریــج 
طریــق  از  کشــور  نیازهــای  اکثــر 
ایــن  تــا  می شــد.  تامیــن  واردات 
کــه شــرکت های داروســازی ایــران 
ــیس  ــیدند و تاس ــبی رس ــوغ نس ــه بل ب
ــال ها  ــرکت ها در آن س ــوع ش ــن ن ای
شــدت گرفــت بــه طــوری که بســیاری 
ــن دهــه  شــرکت های داروســازی در بی
40 و 50 فعالیــت خــود را آغــاز کردند. 
ــی  ــرکت های خارج ــن ورود ش همچنی
در کنــار اعطــای نمایندگــی بــه شــرکت 
ــالش دانشــکده های  ــی و ت ــای داخل ه
داروســازی امــکان رشــد ایــن صنعــت 
ــال ها  ــرد. از آن س ــم ک ــتر فراه را بیش
ــیاری  ــد بس ــت رش ــن صنع ــون ای تاکن
کــرده بــه نحــوی کــه 96 درصــد 
تهیــه  داخــل  در  نســوز  داروهــای 
می شــود و در دو جهــت محصــول و 
ــد توســعه  ــای جدی تاســیس کارخانه ه

ــت.  ــه اس یافت
ــع  ــایر صنای ــد س ــت مانن ــن صنع ای
هــای  داشــتن شــرکت  از مشــکل 
ــرد  ــج می ب ــم رن ــازار ک ــا ارزش ب ب
ــق  ــد آن متعل ــش از 90 درص ــه بی ک
و  حقیقــی  ســهامدار  چنــد  بــه 
راحتــی  بــه  کــه  اســت  حقوقــی 
ــرای ســهم شــرکت خــود  ــد ب می توانن
ســهامداران  و  کننــد  جریان ســازی 
ــر  ــانند. اکث ــتباه بکش ــه اش ــر را ب دیگ
دارایــی  داروســازی  شــرکت های 
قابــل توجهــی ندارنــد و بیشــتر ارزش 
آنهــا داشــتن فرمــول تهیــه داروهــا یــا 
ســاخت داروهــای خــاص اســت کــه 
ــی  ــل برخ ــه دلی ــرکت ها ب ــی ش برخ
رانت هــا در اختیــار دارنــد. یکــی 
ــرکت ها  ــن ش ــکالت ای ــر از مش دیگ
ــف ارزش  ــا نص ــروش آنه ــا ف ــود ی س
ــه خــود  ــازار شــرکت هــم نیســت ک ب
از نــکات منفــی بــرای ســهم آن و 

افزایــش ریســک ایــن ســهام بــه 
ــاد  ــکان ایج ــه ام ــد ک ــاب می آی حس
ــا  ــا مهی ــهام آنه ــرای س ــاب را ب حب

 . می کنــد
از طرفــی وجــود کارخانه هــای متعــدد 
ــه دادن  ــور ب ــا را مجب ــازی آنه داروس
ــا  ــه داروخانه ه ــف ب ــای مختل امتیازه
می کنــد همیــن مســاله ســودآوری 
ــه  ــد. کارخان ــش می ده ــا را کاه آنه
بــدون توجــه بــه ظرفیــت خــود اقــدام 
بــه ســاخت و تولیــد دارو می کنــد کــه 
ســودآوری بیشــتری دارد. همچنیــن 
کمبــود نقدینگــی و عــدم حمایــت 
دولــت ســبب کاهــش قیمــت و کمیــت 

داروهــا می شــود. 
بــا تمــام ایــن تفاســیر شــرکتهای 
ــاری  ــال ج ــل س ــازی از اوای داروس
ــه  ــته ای را تجرب ــدار و پیوس ــد پای رش
کردنــد بــه نحــوی کــه برخــی از ایــن 
ــا 50  ــن 10 ت ــتند بی ــرکت ها توانس ش
ــرای  ــود ب ــت س ــش قیم ــد افزای درص
ســهامداران خــود بــه ارمغــان بیاورنــد. 
ــی  ــرکت های ــان ش ــن می ــا در همی ام
بودنــد کــه تــا 10 درصــد افــت قیمــت 
ــادالت  ــد. و ارزش مب ــه کردن را تجرب
ایــن شــرکتها از ابتــدای ســال بالــغ بــر 
400 میلیــارد ریــال بــرآورد شــده کــه 
ــرز 60  ــا از م ــه شــده آنه ســهام مبادل

ــه اســت.  ــر رفت ــه فرات ــون قطع میلی

هــای  شــرکت  هــای  چالــش 
بــورس در  داروســازی 

مهمتریــن مشــکلي کــه صنعــت داروي 
کشــور از متولــي خــود احســاس مــي 
ــت.  ــذاري اس ــت گ ــث قیم ــد بح کن
ــن قیمــت  ــه ای ــي رســد ک ــه نظــر م ب
ــه اي، باعــث شــکنندگي  ــاي مداخل ه
در صنعــت دارو در ایــران شــده اســت. 
ــع  ــه نف ــواره ب ــه هم ــي ک ــار قیمت فش
ــن  ــا و تامی ــده )خانواره ــرف کنن مص
شــکاف  اســت،  بــوده  اجتماعــي( 
ــاي  ــا داروه ــوالت را ب ــي محص قیمت

ــت. ــرده اس ــاد ک ــیار زی ــي بس جهان
ســوال  فاحــش  تفاوتهــاي  ایــن 
ــه  ــازد ک ــي س ــرح م ــي را مط مهم
صرفــا  ایــران  تولیــدات  چطــور 
بــه افغانســتان، عــراق و... صــادر 
ــر  ــه نظ ــود. ب ــي ش ــاق م ــا قاچ ی
ــطه  ــه واس ــد ب ــن رون ــد ای ــي رس م

فرهنــگ مصرفــي مصــرف کننــده 
ــطه  ــه واس ــده ب ــرف کنن ــت. مص اس
ــا ســالمتي  ــه ب ــا داري ک ــاط معن ارتب
ــه  ــن ب ــت ت ــر نیس ــود دارد، حاض خ
ــت  ــا کیفی ــنا و ب ــا آش ــاي  ن داروه
ــه  ــن ترتیــب ب ــر بدهــد. بدی ــن ت پایی
ــن  ــت مهمتری ــد قیم ــي رس ــر نم نظ
ــه  ــي دارو ب ــارت جهان ــاخصه تج ش
خصــوص بــراي کشــورهاي در حــال 

ــد. ــران باش ــد ای ــعه مانن توس
ــر  ــه اگ ــت ک ــر آن اس ــه مهمت ــا نکت ام
ــي  ــران واقع ــاي دارو در ای ــت ه قیم
ــن  ــاي بی ــه آماره ــه ب ــا توج ــود ب ش
در  دارو  مصــرف  ســرانه  المللــي،  
ایــران 22 دالر خواهــد شــد کــه 0/97 
درصــد درآمــد ســرانه مــي گــردد 
ــت وزارت  ــا سیاس ــبت ب ــن نس ــه ای ک
بهداشــت و اســتانداردهاي بیــن المللــي 
ــه  ــر ب ــرف دیگ ــي دارد. از ط همخوان
علــت اینکــه حــدود 60 درصــد هزینــه 
هــاي دارویــي توســط ســازمانهاي بیمه 
گــر پرداخــت مــي شــود، آزاد ســازي 
قیمــت بــر مصــرف کننــدگان نیــز 
فشــار خاصــي وارد نمــي گردانــد. ایــن 
ــن  ــه  ســازمان تامی ــي اســت ک در حال
اجتماعــي ســهامدار عمــده شــرکت 
ــت  ــش قیم ــت، افزای ــي اس ــا داروی ه
ــي ایــن شــرکت هــا  دارو ســود عملیات

را افزایــش داده و جبــران افزایــش 
ــد و  ــي نمای ــل شــده را م ــه تحمی هزین
حتــي ممکــن اســت بــا افزایــش قیمت 
ــود  ــي، س ــاي داروی ــرکت ه ــهام ش س
ــرکت  ــا و ش ــرکت ه ــي ش غیر عملیات
ــش  ــز افزای ــا نی ــگ آنه ــاي هولدین ه
ــت  ــش قیم ــوع افزای ــه و درمجم یافت
دارو بــه نفــع ســازمان تامیــن اجتماعــي 
ــه  ــاز ب ــن رابطــه نی ــه در ای ــردد )البت گ

ــت(. ــري اس ــق ت ــاي دقی ــي ه بررس

شرکت هاي دارویي در ایران
بــه طــور خالصــه قبــل از انقــالب عمده 
بــازار تولیــدات دارویــي در کشــور 
بــه دســت کمپانــي هــاي خارجــي 
ــت.  ــوده اس ــي و...( ب ــي، آلمان )آمریکای
بدیــن ترتیــب بســیاري از شــرکت هــاي 
دارویــي پیــش از پیــروزي انقــالب 
اســالمي، تحــت پوشــش شــرکت هــاي 
ــي  ــواده های ــا خان ــي و ی ــاز غرب داروس
کــه مالــک شــرکت هــا بــوده و بــه طور 
ــه شــرکت هــاي  غیر مســتقیم وابســته ب
داروســاز خارجــي بودنــد، قــرار داشــته 

اســت.
ــه عنــوان مثــال شــرکت تهــران دارو  ب
در ســال 1334 بــه نــام البراتــوار 
میســین بــه ثبــت رســیده اســت. 
و یــا شــرکت داروســازي ســبحان 
ــرکت  ــام ش ــت ن ــال 1355 تح در س
ســویران کمپانــي بــا 49 درصــد ســهام 
متعلــق بــه ســرمایه گــذاران خارجــي 
ــاهي  ــواده خسروش ــه خان ــي ب و مابق

ــت و ... ــق داش تعل
در ایــن بیــن بســیار نــادر بودنــد 
ــت  ــت مالکی ــه تح ــي ک ــرکت های ش
ــان  ــند و در می ــران باش ــت ای و مدیری
و  بازاریابــي  نیروهــاي  از  انبوهــي 
فــروش شــرکت هــاي رقیــب، همــراه 
دارویــي  متخصصــان  برتریــن  بــا 
جدیــد  فرموالســیون  و  خارجــي 
دارویــي بــه عــالوه دانــش فنــي بــاال 
ــا،  ــوژي روز دنی ــن تکنول و جدیدتری
ــد.  ــي دادن ــه م ــود را ادام ــت خ فعالی
ــال شــرکت داروســازي  ــوان مث ــه عن ب
ــرکت  ــدود ش ــزو مع ــدي ج ــر عبی دکت
هــاي داروســازي ایــران بــود کــه 
ــت آن  ــگ رقاب ــاي تن ــود فض ــا وج ب
ــت  ــه حرک ــا و ادام ــه بق ــق ب روز، موف

ــد. گردی
بــه هــر ترتیــب پــس از پیــروزي 
انقــالب اســالمي، ســازمان صنایــع 
ــن شــرکت هــا  ــران، عمــده ای ملــي ای
ــه دســتور دادگســتري کل کشــور،  را ب
ــک  ــس از ی ــود و پ ــالم نم ــي اع مل
ــه نهادهــا و  ــل مالحظــه، ب پروســه قاب
ــرد. ــذار ک ــي واگ ــازمانهاي متفاوت س

ــه  ــران داراي س ــر ای ــال حاض در ح
تخصصــي  و  هولدینــگ  ســازمان 
ــه اي  ــل مالحظ ــم قاب ــه حج ــت ک اس
ــت  ــي را تح ــاي داروی ــرکت ه از ش

ــد. ــود دارن ــت خ مالکی
ــاي  ــران هولدینگه ــب در ای ــن ترتی بدی
دارویــي تقریبــا سیاســت گــذار اصلــي 
مهمتریــن  از  هســتند.  دارو  صنعــت 
ــه  ــورد توج ــراً م ــه اخی ــتهایي ک سیاس

مســووالن ایــن هولدینگهــا قــرار گرفته 
اســت، بحــث تحــت لیســانس بــودن یا 
ــرمایه  ــا س ــارکت )Joint venture( ب مش
گــذاران خارجــي، مــي باشــد. بدیهــي 
اســت حداقــل منافع ایــن فرآینــد ورود 
ــه  ــد ب ــوژي و فرموالســیون جدی تکنول
ــاي  ــل در داروه ــران )الاق ــت ای صنع

محــدود( مــي باشــد.
ــاي  ــل طرفه ــد تمای ــن راســتا بای در ای
خارجــي را در J.V بــا دیــده شــک 
ــت  ــاوت قیم ــا تف ــا واقع نگریســت. آی
واقعــي جهانــي  قیمتهــاي  بــا  دارو 
تمایــل حضــور و در نهایــت تصاحــب 
ــادر  ــن متب ــه  ذه ــران را ب ــت ای صنع
نمــي ســازد. چگونــه اســت که شــرکت 
عظیمــي مثــل »...« عالقمنــد اســت نام 

تجــاري خــود را همــراه بــا شــرکتي از 
ایــران کــه اصــوال از GMP جهانــي نیــز 
بــه دور اســت، بــر روي یــک محصــول 
ــا ســاخت یــک  ــه ثبــت برســاند و ی ب
شــرکت جدیــد در ایــران بــا تکنولوژي 
اعتنــا و  قابــل  روز و فرموالســیون 
بــا اهمیــت بــراي کمپانــی جهانــی 
ــل  ــه تمای ــه دارد ک ــدر هزین »...« چق
ــي  ــاي قدیم ــرکت ه ــا ش ــارکت ب مش

ــد. ــرده ان ــدا ک ــران را پی ای
ــدگاه  ــن مــورد دی ــه هــر ترتیــب در ای ب
ــود  ــاد دارو وج ــز در اقتص ــري نی دیگ
ــد  ــد فاق ــي رس ــر نم ــه نظ ــه ب دارد ک
وجاهــت باشــد و آن هــم اینکــه در مورد 
ــي و  ــش فن ــاص دان ــول خ ــک محص ی
تکنولــوژي و فرموالســیون از طــرف 
خارجــي خریــداري شــود و امتیازهایــي 
نظیــر خریــد مــواد اولیــه از شــرکت مبدا، 

ــرد. ــرار گی ــد ق ــد تولی در فراین
فــوق،  نــکات  حــال  هــر  بــه 
ــه  ــتند ک ــي هس ــا اهمیت ــاي ب رویداده
در چارچــوب صنعــت دارو در کشــور 

در حــال وقــوع هســتند.
ــورد  ــد در م ــه بای ــري ک ــب دیگ مطل
ــوص  ــي ) وبخص ــاي داروی ــرکت ه ش
شــرکت هــاي بورســي( مــد نظــر قــرار 
ــر شــکل  ــدات از نظ ــه تولی ــرد دامن گی

ــت.   ــدات اس ــت تولی ــد و ماهی تولی
ســاخت  در  کــه  شــرکتي  از 
آنتي بیوتیــک مشــغول اســت، نمــي 
تــوان انتظــار داشــت کــه بــه تولیــدات 
ــک  ــن ی ــردازد. ای ــز بپ ــي نی هورمون
ــا  ــرکت ه ــراي ش ــد را ب ــد در تولی قی
مطــرح مــي ســازد. بدیــن ترتیــب بایــد 
ــه  ــت ب ــل در صنع ــه و تحلی ــه تجزی ب
واســطه نــوع تولیــدات پرداخــت و بــه 
وجهــه ســاخت دارو نیــز توجــه نمــود. 
از  طــرف دیگــر شــرکت هــاي زیــادي 
نیســتند کــه داراي ســاختار جدیــد و نو 
باشــند وبــه نظــر مــي رســد بســیاري از 
شــرکت هــاي موجــود در صورتــي کــه 

ــن المللــي و  ــد در بازارهــاي بی بخواهن
همســو بــا کشــورهاي عضــو ســازمان 
مشــغول   )WTO( جهانــي  تجــارت 
ــالح  ــد و اص ــه تجدی ــاز ب ــند، نی باش
ســاختاري شــرکت هــاي فرســوده 

ــد. ــود دارن خ
ــن  ــد در ای ــه بای ــز ک ــه دیگــري نی نکت
چارچــوب مــد نظــر قــرار گیــرد عدول 
شــرکت هــاي پخــش از اســتاندارد 
ــه  ــي ک ــي اســت. در صورت هــاي جهان
ــران  ــي را در ای ــم شــرایط جهان بخواهی
مســتقر ســازیم نیــاز بــه اصــالح همــه 
جانبــه در صنعــت وجــود دارد. شــرکت 
هــاي دارو ســاز بورســي در ایــران 
ــه  ــه ب ــا توج ــازي ب ــود س ــر س از نظ
جمیــع جهــات فــوق الذکــر هیــچ گونــه 
مشــکلي نداشــته و بدیــن واســطه رشــد 
ســود در ســالهاي آتــي بــا الاقــل رونــد 
ــد داشــت. لیکــن  ــه خواه پیشــین ادام
ــه نظــر مــي رســد ارزش جایگزینــي  ب
ایــن شــرکت هــا پاییــن تــر از قیمــت 
هــاي بــازار بــورس اســت. بــه عبــارت 
دیگــر تــا زمانــي کــه ایــران بــه 
ــر  ــر چت ــده و زی ــازار آزاد وارد نش ب
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــي دول حمایت
ــچ خطــري  ــاي موجــود هی شــرکت ه
ــا  ــي ب ــرد. ول ــد ک ــاس نخواهن را احس
ــوي و  ــران ق ــازي، مدی ــروع آزاد س ش
ســاختار هــاي پیشــرفته، بــازار داخلــي 
را از وضعیــت دســتوري خــارج کــرده 
و ترکیــب صنعــت را دچــار تحــول 

ــرد.   ــد ک ــاي جــدي خواهن ه
لــذا ســرمایه گــذاري در ایــن صنعــت 
حتمــًا بایــد بــا دیــد ســرمایه گــذاري 
ــادي در  ــل بنی ــا و تحلی ــرکت ه در ش

شــرایط شــرکت هــا همــراه باشــد.

ادامه دارد...  

)شماره آینده نوین دارو در ادامه این مطلب، به دیگر 
مشکالت صنعت داروسازی خواهد پرداخت(

شکوفه فاطمی مقدم
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
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کهیر درمانی
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا بــه 
تازگــی اعــالم کــرده اســت کــه مصــرف 

نــام  بــا  داروی »امالیزومــاب« کــه 
تجــاریXolair کــه بــرای درمــان آســم و 
آلــرژی هــای شــدید تجویــز مــی شــود، 
ــای  ــان کهیره ــرای درم ــد ب ــی توان م

ــد. ــر باش ــم موث ــتی ه ــن پوس مزم
پژوهشــگران بــا بررســی هــزاران بیمــار 
ــن  ــه ای ــه کهیرهــای پوســتی، ب ــال ب مبت
نتیجــه رســیده انــد کــه مصــرف مــداوم 
دوره  یــک  در  امالیزومــاب  داروی 
ــورم  ــارش، ت ــد خ ــی توان ــه م 6 ماه
ــن  ــای مزم ــر ه ــی از کهی ــاب ناش والته

ــرد. ــن بب ــتی را ازبی پوس
منظــور از کهیــر مزمــن، ضایعاتــی 
هســتند کــه حداقــل یــک هفتــه فــرد را 
درگیــر کننــد و بــا درمــان هــای معمولی 
ــم از  ــیت زا ه ــاده حساس ــذف م ــا ح ی

ــد. بیــن نرون
امالیزومــاب مــی  اســتفاده از داروی 
توانــد بــرای 4 دوره 6 ماهــه و بــا 
فواصــل مشــخصی توســط پزشــک 
ــای  ــان کهیره ــرای درم ــما ب ــج ش معال
ــرات  ــده و تاثی ــز ش ــتی تان تجوی پوس
ــاران  ــد بیم ــرای 50 درص ــن دارو ب ای
ــه  ــود ک ــد ب ــت خواه ــدری مثب ــه ق ب
دیگــر کهیــر و آلرژی هــای پوســتی بــه 

ــد. ــد آم ــان نخواه سراغش

مراقب عضله سازها باشید
 )FDA( ــکا ــذا و داروی آمری ــازمان غ س
نســبت بــه مصــرف مکمل هــای غذایــی 
عضله ســاز و تاثیــر ســوء آنهــا بــر 

ــد هشــدار داد. ســالمت کب
ایــن ســازمان اعــالم کــرد: افــرادی کــه 
از مکمل هــای غذایــی بــرای رشــد 

می کننــد  اســتفاده  ماهیچه هایشــان 
ــوارض  ــرات و ع ــه مض ــبت ب ــد نس بای
ــرای کبــد آگاه باشــند. ایــن مکمل هــا ب

ارزیابــی  مرکــز  از  لــی«  »چارلــز 
دارویــی ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 
ــه  ــن دســت ک ــی از ای گفــت: محصوالت
ــرف  ــی مص ــل غذای ــوان مکم ــه عن ب
اســتروئیدهای  حــاوی  می شــوند 
ــدی  ــر ج ــه خط ــتند ک ــک هس آنابولی
ــد. در  ــرد می کنن ــالمت ف ــه س را متوج
حقیقــت ایــن مــواد خطــرات جــدی بــه 
ــدن وارد کــرده و  بســیاری از اعضــای ب
ــتند. ــر هس ــیب ها اجتناب ناپذی ــن آس ای

ــذا و داروی  ــازمان غ ــالم س ــق اع طب
ــه طــور  ــد ب ــدن کب ــکا، آســیب دی آمری
کلــی پیامــد محتمــل مصــرف انواعــی از 
ــه حــاوی  ــی اســت ک مکمل هــای غذای
ترکیب هایــی شــبیه بــه اســتروئیدها یــا 
اســتروئید آنابولیــک مصنوعــی هســتند.

گفتنــی اســت اســتروئیدهای آنابولیــک 
ممکــن اســت موجــب دیگــر پیامدهــای 
بلندمــدت شــوند کــه از آن جملــه 
ــطح  ــر س ــی ب ــر منف ــه تاثی ــوان ب می ت
ــه  ــال ب ــر ابت ــش خط ــترول، افزای کلس
ــاروری در  ــی، ناب ــزی و قلب ــکته مغ س
ــش از حــد پســتان و  ــد بی ــردان، رش م
ــرد. ــودکان اشــاره ک ــد در ک ــی ق کوتاه

افزایش مصرف آسپرین
نتایــج یــک بررســی جدیــد در آمریــکا 
نشــان می دهــد کــه تمایــل افــراد مســن 
ــرای  ــپرین ب ــرص آس ــرف ق ــه مص ب
مراقبــت از خــود در برابــر بیماری هــای 
قلبــی و ســرطان افزایــش یافتــه  اســت.

بررســی انجــام شــده روی بزرگســاالن 
آمریکایــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن 
گــروه ســنی روزانــه یــک دوز از قــرص 

ــن در  ــد و ای ــرف می کنن ــپرین مص آس
ــذا و داروی  ــازمان غ ــه س ــت ک حالیس
آمریــکا )FDA( مصــرف ایــن دارو را 
بــرای افــرادی کــه تجربــه ســکته مغزی 
ــا قلبــی نداشــته اند، توصیــه نمی کنــد. ی

مشــاهدات نشــان می دهــد کــه مصــرف 

میــان  در  خصــوص  بــه  آســپرین 
ــرای پیشــگیری های  بزرگســاالنی کــه ب
اولیــه از ایــن دارو مصــرف می کننــد رو 
بــه افزایــش اســت و عمدتــا بــا هــدف 
 – قلبــی  بیماری هــای  از  پیشــگیری 
عروقــی و در برخــی مــوارد حتــی برای 
پیشــگیری از ســرطان اســتفاده می شــود 
ــن  ــه همی ــادی دارد. ب ــداران زی و طراف
ــش  ــه روی بی ــه ای ک ــب در مطالع ترتی
ــام  ــال انج ــا 75 س ــرد 45 ت از 2500 ف
گرفــت، 52 درصــد از قــرص آســپرین 

اســتفاده می کردنــد.
ــد  ــنده ارش ــز« نویس ــگ ویلیام »کرای
اورگــن  دانشــگاه  از  مطالعــه  ایــن 
آمریــکا گفــت: مصــرف قرص آســپرین 
ــان بســیاری از کارشناســان دارویــی  می
و  اســت  چالش برانگیــز  موضوعــی 
تاییــد مصــرف ایــن قــرص بــه منظــور 
ــر  ــاله را پیچیده ت ــه مس ــگیری اولی پیش

ــت. ــرده  اس ک
در برخــی از مطالعــات آمــده  اســت 
ــه از  ــر آنک ــالوه ب ــپرین ع ــرص آس ق
ــی  ــی – عروق ــای قلب ــروز بیمار ی ه ب
پیشــگیری می کنــد در جلوگیــری از 
ابتــالی فــرد بــه ســرطان بــه خصــوص 

ســرطان روده نقــش دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان غــذا 
ــکا مصــرف غیرضــروری  و داروی آمری
ــق  ــه طب ــرادی ک ــرای اف ــن دارو را ب ای
ــم  ــد عالی ــازمان، فاق ــن س ــف ای تعری
خطــرزا هســتند تاییــد نکــرده و تاکیــد 

دارد کــه بــا مصــرف اولیــه قــرص 
ــوارض  ــگیری، ع ــرای پیش ــپرین ب آس
ــزی از  ــال خونری ــر احتم ــی نظی جانب
ــوارش  ــتگاه گ ــزی دس ــه خونری جمل

وجــود دارد.

بــه روز رســانی فهرســت دارویــی 
ســازمان جهانــی

ــه  ــی ک ــرز، در حال ــزارش رویت ــه گ ب
ــه روز  ــا ب ــی بهداشــت ب ســازمان جهان
ــروری،  ــای ض ــت داروه ــردن فهرس ک
ــت  ــن فهرس ــه ای ــت C را ب داروی هپاتی
ــد  ــل متح ــازمان مل ــرد، س ــه ک اضاف
خواســتار کاهــش قیمــت داروهــا ، 
ــرای امــکان دسترســی در کشــورهای  ب

ــد. ــر ش فقی
ــی،  ــت س ــان هپاتی ــد درم داروی جدی
ــرص  ــر ق ــت ه ــام دارد. قیم Sovaldi ن

ایــن دارو حــدود هــزار دالر اســت کــه 
ــل  ــی قاب ــوان مال ــا هــر ت ــرای همــه ب ب

ــد نیســت. خری
جهانــی  ســازمان  رییــس  معــاون 
بهداشــت گفــت: در حالــی کــه اقدامــات 
ــرای کاهــش قیمــت دارو  گســترده ای ب
در کشــورهای کــم درآمــد و فقیــر 
صــورت گرفتــه، بــدون پیــروی از 
ــد  ــرای تولی اســتراتژی هــای یکســان ب
مقــرون بــه صرفــه ایــن داروهــا، مزایای 
بالقــوه تــالش جهانــی بــرای دسترســی 

عمومــی بــه دارو بــه نحــو چشــمگیری 
ــت. ــد یاف ــش خواه کاه

 Gilead ،شــرکت تولیــد کننــده ایــن دارو
ــور  ــد کش ــرای چن ــام دارد و دارو را ب ن
کــم درآمــد بــا قیمــت کمتــری عرضــه 
ــاالن  ــال فع ــن ح ــا ای ــت. ب ــرده اس ک
ــد  ــد کــه بای ــن باورن ــر ای ــه ب ــن زمین ای
ایــن دارو بــا قیمــت کمتــری در اختیــار 
بیمــاران در سراســر دنیــا قــرار بگیــرد.

تایید شد

تایید شد

داروی جدید انقعاد خون 

بــه گــزارش ســاینس، یــک داروی جدیــد انعقــاد خــون بــرای جلوگیــری از 
خونریــزی در عمــل هــای جراحــی کــه روش هــای اســتانداردی ماننــد بخیــه 

یــا لیگاتــور جــواب نمــی دهــد، مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. 
ایــن داروی جدیــد بــرای جلوگیــری از خونریــزی در عمــل هــای جراحــی کــه 
روش هــای اســتانداردی ماننــد بخیــه یــا لیگاتــور جــواب نمــی دهــد، مفیــد 

خواهــد بــود.
راپلیکســا حــاوی فیبرینــوژن و ترومبیــن انســانی فعــال اســت و بایــد بــه همراه 

اســفنجی از جنــس ژالتیــن مــورد اســتفاده قــرار بگیرد.
فیبرینــوژن یــک پروتئیــن محلــول در پالســمای خــون اســت. از ایــن پروتئیــن 
و بــا اســتفاده از آنزیــم ترومبیــن، یــک پروتئیــن غیر محلــول بــه اســم فیبریــن 
ســاخته مــی شــود کــه ماننــد شــبکه اســت و بــا تشــکیل لختــه، خــون را منعقد 

ــی کند. م
ــوده  ــه صــورت افشــانه ب ــاد خــون، ب ــرای انعق ــد ســاخته شــده ب داروی جدی
ــزی  ــل خونری ــی روی مح ــی جذب ــفنج ژالتین ــت. اس ــن اس ــاوی فیبری و ح
قــرار مــی گیــرد و راپلیکســا روی آن اســپری مــی شــود و بــه ایــن صــورت 

ــد. خونریــزی بنــد مــی آی
ایــن داروی بــرای لختــه شــدن خــون در بزرگســاالن مــورد تاییــد اســت و بــه 

راحتــی در دمــای اتــاق قابــل نگهــداری اســت.
تاییــد نهایــی FDA پــس از بررســی تحقیقــات بالینــی 719 داوطلــب در بیش از 

11 مــاه صــادر شــده اســت.

دارویی برای درمان آسم

ــکا  ــذا و داروی آمری ــازمان غ س
داروی جدیــد آســم را کــه حــاوی 
یــک کورتیکواســتروئید بــرای 
کاهــش التهــاب و ترکیبــی بــه نام 
ــرد.  ــد ک ــت، تایی ــرول اس ویالنت
 Breo Ellipta ایــن داروی جدیــد
نــام دارد و بــرای درمــان بیمــاران 
مبتــال بــه آســم بــاالی 18 ســال، 

ــز مــی شــود. ــار تجوی ــک ب روزی ی
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا اســتفاده از ایــن دارو را بــرای بیمــاران کمتــر از 
18 ســال تاییــد نکــرده اســت و از شــرکت تولیــد کننــده خواســته تــا اطالعات 
بیشــتری را در مــورد ایــن دارو، بــرای بررســی تاثیــر آن بــر افــراد کمتــر از 18 

ســال، در اختیــار ســازمان قــرار دهــد.
مدیــر تولیــد شــرکت تولیــد کننــده، فــروش 750 میلیــون دالری ایــن دارو را تا 

ســال 2020 میــالدی پیــش بینــی کرده اســت. 
ــاب و  ــش الته ــرای کاه ــتروئید ب ــک کورتیکواس داروی Breo Ellipta حــاوی ی

ترکیبــی بــه نــام ویالنتــرول اســت کــه مجــاری تنفســی را بــاز مــی کنــد.
بــه گــزارش آکادمــی آســم و ایمونولــوژی آمریــکا، بر اســاس آمارگیــری انجام 
شــده در آمریــکا در ســال 2009 ، از هــر 12 نفــر یــک نفــر بــه آســم مبتــال 
بــود )در حــدود 25 میلیــون نفــر، معــادل هشــت درصــد جمعیــت آمریــکا(؛ در 
حالیکــه ایــن آمــار در ســال 2001 میــالدی، یــک نفــر از 14 نفــر بــود. ایــن 
آمــار نشــان مــی دهــد کــه تعــداد مبتالیــان بــه بیمــاری هــای تنفســی رو بــه 

افزایــش اســت.

در حالــی کــه در روزهــای گــرم و 
ــردم  ــه م ــال عالق ــه اول س ــی نیم آفتاب
بــرای اســتفاده از انــواع ضدآفتــاب 
ــده هــای پوســتی  ــا و محافظــت کنن ه
ــای  ــود، نهاده ــی ش ــش م ــش از پی بی
مختلــف در ارتبــاط بــا ســالمت از 
جملــه ســازمان غــذا و داروی آمریــکا، 
در مــورد ایــن محصــوالت بــه مصــرف 

ــد. ــی دهن ــدار م ــدگان هش کنن
زیســت محیطی  مســتقل  مؤسســه 
ــی  ــی، ایمن ــی تحقیق ــز ط ــکا نی آمری
ــاب،  ــرم ضدآفت ــی 1400 ک و اثربخش
رژلــب ترمیمــی ضــد تــرک و خشــکی 
ــیون های  ــی و لوس ــوازم آرایش ــب، ل ل
ــر اشــعه مضــر  ــاوم در براب SPF دار)مق

ــرده و نتیجــه  ــید( را بررســی ک خورش
تحقیقاتــش نشــان داده اســت، فقط 25 
درصــد از ایــن محصــوالت، در مقابــل 
ــی  ــت کاف ــید حفاظ ــعه های خورش اش
ایجــاد می کننــد. در ادامــه شــش نــوع 
را  ضدآفتاب هــا  انــواع  بدتریــن  از 

ــم: ــی می کنی معرف

ضدآفتاب های حاوی رتینول
 A ویتامیــن  همــان  یــا  رتینــول 
ــرطان  ــه س ــال ب ــر ابت ــد خط می توان
ــور  ــرض ن ــه در مع ــرادی ک را در اف
ــا  ــد، ام ــش ده ــتند، افزای ــاب هس آفت
ــری اش،  ــار ضدپی ــه علــت آث ــوز ب هن
ــیون ها  ــا و لوس ــه ضدآفتاب ه آن را ب
مــاده  ایــن  می کننــد.  اضافــه 
ممکن اســت حساســیت پوســت شــما 
را در برابــر نــور آفتــاب افزایــش 

ــد. ده
ــن  ــه ای ــد روی جعب ــه بای ــن جمل ای
ــًا  ــود: »لطف ــته ش ــا نوش ضدآفتاب ه
ــول و  ــن محص ــتفاده از ای ــگام اس هن
ــس از آن،  ــه پ ــک هفت ــدت ی ــه م ب
ــرار  ــاب ق ــور آفت ــرض ن ــر در مع کمت

ــد«. بگیری

ضدآفتاب هایی با SPF باالتر از 50
در  محافظــت  میــزان  فقــط   SPF

برابــر اشــعه های UVB کــه باعــث 
ــان  ــود را نش ــوختگی می ش آفتاب س
مقابــل  در  کاربــردی  و  می دهــد، 
ــرطان  ــث س ــه باع ــعه های UVA ک اش
ــف  ــیار ضعی ــا بس ــدارد ی ــود ن می ش
ــاور غلــط وجــود  اســت، امــا ایــن ب
دارد کــه محصــوالت بــا SPF باالتــر، 

ــد. ــتری دارن ــت بیش محافظ
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا در 
اطالعیــه ای تبلیــغ محصــوالت بــا 
SPF بــاالی 50 را »دروغیــن و فریــب 

ــغ  ــوع تبلی ــن ن ــد و ای ــده« می دان دهن
را بــرای شــرکت ها ممنــوع کــرده 

ــت. اس

حــاوی  هــای  آفتــاب  ضــد 
ن کســی بنز ا

ــاب  ــاده ضدآفت ــک م ــزن ی ــی بن اکس
شــیمیایی اســت کــه بــه  وســیله پوســت 
جــذب می شــود، امــا مشــکل اینجاســت 
ــس از  ــی پ ــه راحت ــاده ب ــن م ــه ای ک
ــود،  ــون می ش ــان خ ــذب وارد جری ج
و ماننــد هورمــون اســتروژن عمــل 

می کنــد، و در طوالنی مــدت می توانــد 
باعــث بــروز عــدم بــاروری ومشــکالتی 

ــود. ــد ش ــده تیرویی در غ
ــد  ــن باورن ــر ای ــان روان پزشــکی ب محقق
کــه ایــن مــاده شــیمیایی بــرای سیســتم 
عصبــی ســمی اســت. بــرای دچــار 
نشــدن بــه عــوارض این مــاده، برچســب 
ــن  ــد. ای ــت بخوانی ــا دق محصــوالت را ب
ــام  ــا ن ــن ب ــت همچنی ــن اس ــاده ممک م
هایــی ماننــد بنزوفنــون یــا بنزوفنــون-3 

ــود. ــته ش نوش

یــا  پــودری  ضدآفتاب هــای 
افشــانه ای

هــای  ضدآفتــاب  کــه  زمانــی 
افشــانه ای را روی بــدن خــود اســپری 
ــه  ــد ک ــت بفهمی ــخت اس ــد، س می کنی
داده  پوشــش  را  نقــاط  آیــا همــه 
اســت یــا نــه. ایــن مشــکل در مــورد 
ضدآفتاب هــای پــودری و آرایشــی 

ــود دارد. ــم وج ه
آمریــکا،  داروی  و  غــذا  ســازمان  
ضدآفتــاب  محصــوالت  فــروش 
پــودری یــا موجــود در مواد آرایشــی 
را بعــد از پایــان ســال 2013 ممنــوع 

ــت. ــرده اس ــالم ک اع

مــواد  حــاوی  ضدآفتاب هــای 
دافــع حشــرات

افــزودن ایــن مــواد بــه ضدآفتاب هــا الزم 
نیســت، و حتــی احتمــال دارد به پوســت 
ــرات  ــع حش ــواد داف ــد. م ــیب بزن آس
می تواننــد حــاوی موادشــیمیایی مؤثــری 
ــه ایــن محصــوالت فقــط  باشــند، امــا ب
ــد، در  ــاج داری ــار در روز احتی ــک ب ی
ــر دو  ــد ه ــاب بای ــه ضدآفت ــی ک حال

ــد شــود. ــار تمدی ــک ب ســاعت ی
ــرد بیشــتر از  ــر ف ــا ه ــق بررســی ه طب
ــواد  ــتفاده از م ــه اس ــار در روز، ب ــک ب ی
دافــع حشــرات نیــاز نــدارد، مگــر زمانی 
کــه قصــد پیــاده روی طوالنــی در بیابــان 
یــا طبیعــت را داشــته باشــد. البتــه در این 
حالــت نیــز حشــرات فقــط صبــح زود و 
ــه  ــد باعــث آزار شــوند ک شــب می توانن
ــر  ــعه های مض ــم اش ــا ه ــن زمان ه در ای
ــه  ــازی ب ــد و نی ــود ندارن ــاب وج آفت

ضدآفتاب هــا پیــدا نمی کنیــد!

رژلب هــای  مرطوب کننده هــا، 
ترمیمــی و مــواد آرایشــی SPF دار

ــوالت،  ــن محص ــد ای ــر از 10 درص کمت
ــت   ــتقل زیس ــه مس ــای موسس معیاره
محیطــی آمریــکا را بــرای محافظــت در 
برابــر اشــعه های UVA و UVB  و… دارنــد 
ــازار  و بیشــتر محصــوالت موجــود در ب

ــد. ــی ای ندارن ــن کارای چنی
ــن  ــه ای ــاره ک ــا در این ب ــه ادع ــر گون ه
قبیــل لــوازم آرایشــی می تواننــد از 
آســیب نــور خورشــید بــر پوســت 
ــت. ــز اس ــد، اغراق آمی ــری کنن جلوگی

ــن  ــا، از ای ــتر خانم ه ــالوه، بیش ــه ع ب
محصــوالت فقــط یــک بــار در روز 
اســتفاده می کننــد، بنابرایــن اثــر حفاظتی 
احتمالــی آنهــا فقــط بــرای یــک مــدت 

ــت. ــاعت( اس ــد س ــاه )چن کوت

شش ماده ای که باید در استفاده از آنها احتیاط کرد 

هشدار های پوستی

داروی چربی زیر چانه

ــکا،  ــذا و دارو آمری ــازمان غ س
عنــوان  بــه  را   kybella داروی 
زیــر چانــه  درمــان چربــی 
ــد کــرد.  ــرای بزرگســاالن تایی ب
بــرای   kybella از  اســتفاده 
ــر از  ــای غی ــی ه ــان چرب درم
ناحیــه زیــر چانــه تاییــد نشــده 

و پیشنهاد نمی شود.
ایــن دارو شــبیه دی اکســی کولیــک اســید )deoxycholic acid( اســت کــه در 

بــدن تولیــد مــی شــود و بــه جــذب چربــی کمــک مــی کنــد.
Kybella یــک داروی cytolytic  اســت کــه پــس از تزریــق بــه بافــت، غشــای 

ــه  ــر چان ــی زی ــه چرب ــرد و اگــر بطــور مناســب ب ــی ب ــن م ســلول را از بی
تزریــق شــود موجــب از بیــن رفتــن ســلول هــای چربــی مــی شــود. ایــن 
دارو امــکان دارد بــه ســلول هــای دیگــر نیــز آســیب وارد کنــد. بــه طــور 
مثــال اگــر بــه اشــتباه بــه پوســت تزریــق شــود، بــه ســلول هــای پوســت 

آســیب مــی زنــد.
درمــان بــا kybella  بایــد تحــت نظــر متخصــص باشــد و بیمــار بــا ریســک 

هــای مربــوط بــه مصــرف آن آشــنا باشــد.

تایید شد
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نگاهی به نارسایی حاد کلیه و درمان های آن 

درمان همه کلیه ها!
هــرگاه عملکــرد کلیــه بــر اثــر عواملــی 
ــد  ــوی مانن ــش کلی ــی پی ــد ازتم مانن
بیماریهایــی کــه باعــث کاهــش جریــان 
خــون کلیــه مــی شــوند، ازتمــی کلیوی 
ماننــد بیمــاری هایــی کــه بــه صــورت 
ــم  ــری پارانشیس ــث درگی ــتقیم باع مس
ــس  ــی پ ــوند و ازتم ــی ش ــوی م کلی
ــه باعــث  ــی ک ــد بیماریهای ــوی مانن کلی
قطــع شــدن جریــان ادرار مــی شــوند، 
کاهــش جــدی یابــد بطــوری کــه کلیــه 
ــدن  ــد ب ــی زائ ــواد متابولیک ــد م نتوان
را دفــع کنــد و ایــن اتفــاق طــی یــک 
ــد  ــا چن ــاعته ت ــی چندس ــه زمان پروس
ــرون ده ادراری  ــزان ب ــاق و می روزه اتف
بســیار زیــاد کاهــش و در بــدن بیمــار 
ورم دیــده شــود و همیــن طــور ســطح 
ــروژن اوره ســرم خــون  ــن و نیت کراتینی
افزایــش یابــد بــه ایــن عالیم نارســایی 
حــاد کلیــه یــا GFR و بــر اســاس 
تعاریــف جدیــد اســیب حــاد کلیــه  یــا 

ــد. AKI گوین

AKI بررسی علل بوجود آمده
ــن  ــوی: در ای ــش کلی ــی پی 1- ازتم
ــار  ــا دچ ــه ه ــون کلی ــت پرفوزی حال
فیلتراســیون  میــزان  و  اختــالل 
ــه  ــد ک ــی یاب ــش م ــی کاه گلومرول
ایــن مســاله بــه علــل زیــر اتفــاق مــی 

ــد: افت
ــزی،  ــهال، خونری ــتفراغ، اس ــف: اس ال
مصــرف بیــش از حــد داروهــای مــدر 

ــا و ســوختگی ه
ــه  ــون ک ــمی خ ــروق س ــاع ع ب: اتس
ــی  ــات م ــم مایع ــال حج ــث انتق باع

ــردد. گ
پ: نارســایی قلبــی کــه باعــث کاهــش 

بــرون ده قلبــی مــی گــردد.
ت: تامپوناد و آمبولی حاد ریوی

ث: سندرم هپاتورنال
ــداد  ــی از انس ــروق ناش ــداد ع ج: انس
دوطرفــه شــریان کلیــوی یــا آنوریســم 

دیســکان
باعــث  کــه  کلیــوی  ازتمــی   -2
پارانشیســم  در  زیــادی  تغییــرات 
ــی از  ــل مختلف ــود عل ــی ش ــه م کلی
جملــه بعضــی بیمــاری هــا و یــا مــواد 
ــت  ــل اس ــیک و در آن دخی نفروتوکس

ــورت: ــه ص ــود را ب ــه خ ک
ــم  ــه مه ــر ک ــاد توبل ــروز ح ــف: نک ال
تریــن و شــایع تریــن علــت نارســایی 
ــای  ــاری ه ــی از بیم ــه ناش ــاد کلی ح
ــد. ــی ده ــه اســت نشــان م خــود کلی

ب: گلومرولونفریت
پ: ضایعات عروقی میکروسکوپیک

ــت آن  ــوی: غل ــس کلی ــی پ 3- ازتم
انســداد مجــاری ادراری در نواحــی ای 
ــه  ــوده ک ــا پیشــابراه ب ــول هــا ت از توب
ــنگاهی  ــواع س ــط ان ــد توس ــی توان م
ــل  ــا عوام ــده و ی ــود آم ادراری بوج
ــتات،  ــی پروس ــل هایپرتروف ــر مث دیگ
ــی  ــواع جراح ــوارض ان ــا، ع توموره
فیبــروز  و  ادراری  دســتگاه  هــای 
ــته  ــش داش ــی در آن نق ــف صفاق خل

ــد. باش
عالیم بالینی:

1- اولیگــوری یــا آنورلــی کــه در 
اولیگــوری بیمــار دچــار کاهــش دفــع 
ــر  ــی لیت ــا 400 میل ــن 100 ت ادرار بی
مــی شــود و در آنورلــی بیمــار دچــار 
بــرون ده ادراری بــه کمتــر از 100 

ــود. ــی ش ــر م ــی لیت میل
2- هایپرتنشن

3- تاکی پنه
4- ادم )ورم(

5- افزایش وزن
6- هموپتیــزی ناشــی از فشــار انتهــای 

ــن چپ ــتولی بط دیاس
7- ضعف

8- هایپرکالمی
9- کاهش کلسیم سرم

10- افزایش غلظت فسفات سرم
ــش  ــت کاه ــه عل ــی )ب ــم خون 11- ک

ــدن    ــاه ش ــن و کوت ــد اریتروپوییتی تولی
ــز( ــای قرم ــول ه ــر گلب عم

12- اورمی 
13- بهم خوردن میزان سدیم سرم

غشــاهای  شــدن  خشــک   -14
طــی مخا

15- خارش
16- در بعضی از مواقع هایپوتنشن

17- استشمام بوی اوره از تنفس
18- تغییرات در سطح هوشیاری

19- خواب آلودگی
20- گیجی 

21- خونریزی های غیرطبیعی
22- تاکی کاردی

ــای  ــت ه ــاس تس ــر اس ــخیص ب تش
: آزمایشــگاهی 

در ایــن بیمــاری تســتهای زیــر دچــار 
تغییــرات مشــهود بــه شــرح زیــر مــی 

شــود :
درخون باال می روند: 

1- نیتروژن اوره
2- کراتینین
3- پتاسیم

درخون پایین می آیند:
1- هموگلوبین

2- هماتوکریت
3- بیکربنات

PH -4
در ادرار:

1- وزن مخصوص 
2- گلومرولی پروتئینوری

ادرار  اســمواللیته  گلومرولــی   -3
ســرم  اســمواللیته  ســطح  نزدیــک 

اســت.
درمان:

در ایــن بیمــاری هــدف از درمــان 
کنتــرل و حفــط تعــادل مــواد شــیمیایی 
و الکترولیــت هــای بــدن و حفــظ 
ــت  ــش ادم اس ــرون ده ادراری و کاه ب
تــا کلیــه بتوانــد بافــت خــود را ترمیــم 
و عملکــرد خــود را بــاز یابــد بــه ایــن 
ــی  جهــت داروهــا و روش هــای درمان
زیــر باتوجــه بــه شــرایط کلیــه و بیمــار 
در مراحــل مختلــف تجویــز مــی گردد:

1- همودیالیــز یــا دیالیــز صفاقــی 
)درصــورت نیــاز(

ــم  ــری، ک ــر کال ــی پ ــم غذای 2- رژی
ــن  ــم پروتئی ــیم و ک ــم پتاس ــدیم، ک س
3- محدودیــت در آشــامیدن  و گرفتــن 

ت یعا ما

4- استراحت کافی
5- عــدم مصــرف مــواد حاجــب 

پرتونــگاری
6- عــدم مصــرف آنتــی بیوتیــک 

آمینوگلیکوزیدهــا دســته  هــای 
ــت  ــا محدودی ــرف و ی ــدم مص 7- ع
مصــرف NSAIDs و مهــار کننــده هــای 

2 – COX

8- عــدم مصــرف و یــا محدودیــت 
مصــرف بعضــی داروهــای مخــرب کلیه 

ــن ــیس پالتی ــل س ــرد آن مث و عملک
بیمــار  متابولیــک  اســیدوز  در   -9
بیکربنــات  از  اســتفاده   GFR دارای 
ــه  ــدی توصی ــی و وری ــدیم خوراک س

ــردد. ــی گ م
10- دیورتیــک هــا بــرای خــارج 
ماننــد  اضافــی  مایعــات  کــردن 
ــی و  ــورت خوراک ــه ص ــد ب فوروزمای
وریــدی و عضالنــی توصیــه مــی شــود.
11- کنتــرل آنمــی بــا داروهــای ضــد 
آنمــی مثــل اریتروپویتیــن و در مــوارد 

خــاص انتقــال خــون
ــا  ــادی ب ــالالت انعق ــرل اخت 12- کنت
 Desmopressin Acetateــی مثــل داروهای
13- کنتــرل هایپرکالمــی بــا داروهایی 
ــتروز،  ــات، دکس ــیم گلوکون ــل کلس مث
اســتیرن  پلــی  ســدیم  و  انســولین 

ــولفونات. س
14- درصــورت عــدم موفقیــت در 
کنتــرل و درمــان AKI مــی تــوان پیونــد 

ــود. ــه را پیشــنهاد نم کلی

منابع :
1- The Washington manual if medical        
Therapeutics 2014
2- Harrisons Internal medicine  2013
3- Cecil Essentials of medicine Renal 
Diseases  2010
4- Nurses Quick check Diseases  2005
5- Order Book in IRANIAN Germanic 
Drugs PASHA  2013

شیوع بدریخت انگاری

دکتــر محســن نراقــی رییــس انجمــن 
ــت:  ــران گف ــوژی ای ــات راینول تحقیق
بــر اســاس پژوهــش انجــام شــده در 
کشــور، بیــش از 20درصــد مراجعــان 
بــرای اعمــال جراحــی زیبایــی بینی، 
دچــار اختــالل »بدریخــت انــگاری«  
هســتند. از خصوصیــات ایــن اختالل 
ایــن اســت کــه اظهــار ناراحتــی بیمار 
ــف  ــوع بدشــکلی خفی ــا ن تناســبی ب
ــران  ــش از حــد نگ ــرد بی ــدارد و ف ن
ــه طــوری کــه  ظاهــر خــود اســت ب
ســاعت هــای زیــادی صرف اشــتغال 

ذهنــی بــه ایــن مقولــه مــی کنــد.
وی بااشــاره بــه اینکــه افــراد دچــار 
نمــود  بیشــترین  اختــالل  ایــن 
ــود و در  ــورت خ ــالل را در ص اخت
ــترین  ــورت بیش ــای ص ــن اعض بی
ــوط  ــود را مرب ــی خ ــل نازیبای عام
بــه بینــی شــان مــی داننــد، تصریــح 
کــرد: درمانهــای روانشــناختی بــرای 
ــد آنهــا را از  ــن بیمــاران مــی توان ای
ــات  ــه نج ــی نتیج ــای ب ــی ه جراح
گــروه  ایــن  بررســی  در  دهــد. 
مشــخص شــد کــه بینــی ایــن افــراد 
ــه عمــل جراحــی نداشــته،  نیــازی ب
تنهــا تصــور منفــی کــه ایــن افــراد از 
چهــره خــود داشــته انــد، آنــان را بــه 
ســمت کلینیــک هــای زیبایی ســوق 

ــت.   داده اس
وی گفــت: تجربــه نشــان داده اســت 
ــت  ــا بدریخ ــه منش ــل آنک ــه دلی ب
ــی  ــی دارد، حت ــه روان ــگاری زمین ان
در صــورت انجــام اعمــال جراحــی 
ــن  ــم ای ــز ه ــت آمی ــی موفقی زیبای
راضــی  عمــل  نتیجــه  از  افــراد 
نخواهنــد بــود و تصویــر نازیبایــی از 

ــد. ــی کنن ــور م ــود تص ــره خ چه

 تجویز
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راه کار هایی برای نگه داری از پوست

راز های زیبایی پوست
ــی  ــورت یک ــت ص ــه پوس ــا ک از آنج
از قســمتهای بــدن اســت کــه همیشــه 
در معــرض هــوای گــرم و ســرد و 
ــیار  ــرار دارد و بس ــاب ق ــور آفت ــا ن ی
لطیــف و آســیب پذیــر مــی باشــد 
توجــه بــه ســامت و بهداشــت آن نیــز 
ــه  ــه ب ــرای آنک ــم اســت. ب بســیار مه
ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــد و پوســتی 
ســالم و شــاداب داشــته باشــید نکاتــی 
در زیــر آورده شــده اســت کــه انجــام 
دادن آنهــا تــا حــد زیــادی بــه ســامت 
پوســت صــورت شــما کمــک خواهــد 

کــرد.

1- زمــان خــروج از منــزل حتمــا از کــرم 
ضــد آفتــاب اســتفاده کنیــد.

ــان   ایــن امــکان وجــود دارد کــه در می
روز صــورت خــود را شســته و دوبــاره 
ــتفاده  ــد. در اس ــاب بمالی ــرم ضــد آفت ک
ــی  ــه م ــاب توصی ــای ضدآفت ــرم ه از ک
ــتر از 30  ــا SPF بیش ــی ب ــود از کرم ش
ــد  ــرم ض ــتفاده از ک ــد. اس ــتفاده کنی اس
ــص فصــل تابســتان  ــا مخت ــاب تنه آفت
ــاب  ــه آفت ــی ک ــه از آنجای ــت بلک نیس
ــن  ــر ای ــد بناب در تمــام فصــول مــی تاب
اســتفاده از کــرم آفتــاب نیــز مهم اســت.

2- از نوع پوست خود آگاه باشید
ــرب  ــی چ ــما خیل ــت ش ــر پوس  اگ
اســت، از لوســیون هــای بــدون چربــی 
اســتفاده کنیــد تــا منافــذ پوســت تــان 
بســته نشــوند. اگــر پوســت شــما 
بیــش از حــد خشــک اســت، از کــرم 

ــد. ــتفاده کنی ــرب اس ــای چ ه

ــرف  ــم مص ــیرین ک ــی ش ــواد غذای 3- م
ــد کنی

 قنــد خــون بــاال باعــث کاهــش کالژن 
ــروک  ــن وچ ــش چی ــت و افزای پوس
ــون  ــد خ ــش قن ــردد. افزای ــی گ آن م
همچنیــن باعــث عفونــت قارچــی 
پوســت مــی شــود و بثــورات پوســتی 
ــی  ــا، کشــاله ران و حت در زیرســینه ه

ــود. ــی ش ــان م ــورت نمای ص

4- سیگار نکشید
ــی  ــت م ــیب پوس ــث آس ــیگار باع  س
شــود و مــی توانــد پوســت شــما را 10 
ــد. ســیگار  ــر کن ــا بیشــتر، پیرت ســال ی
ــا،  ــیگاری ه ــای آزاد در س ــکال ه رادی
بــه کالژن و بافــت هــای االســتیک 
ــد و پوســت را  ــه مــی کنن پوســت حمل
نــازک تــر، ضعیــف تر و بیشــتر مســتعد 

ــد. ــی کن ــن وچــروک م ــه چی ــال ب ابت

ــه  ــن ب ــل از رفت ــود را قب ــورت خ 5-ص
ــویید ــواب بش رختخ

ــی، آلودگــی هــوا   در طــول روز، چرب
و گردوخــاک روی پوســت شــما قــرار 
مــی گیــرد. اگــر آرایــش کنیــد، مــواد 
آرایشــی نیــز بــه آلودگــی هــای قبلــی 
مــی شــود و در صورتــی  اضافــه 
ــان  ــورت ت ــواب ص ــل از خ ــه قب ک
ــرتان را  ــه س ــی ک ــویید، هنگام را نش
ــن  ــد، تمــام ای ــش مــی گذاری روی بال
ــان  ــش ت ــطح بال ــه س ــا ب ــی ه آلودگ
ــما را  ــت ش ــذ پوس ــد و مناف ــی مال م
ــر  ــت دیگ ــه پوس ــدد، در نتیج ــی بن م
ــوش  ــد و ج ــس بکش ــد نف ــی توان نم
و ســایر مشــکالت پوســتی بــه ســراغ 
صــورت شــما مــی آیــد. اگــر خیلــی 
خســته هســتید و نمــی توانیــد ایــن کار 
ــا  را انجــام دهیــد، صــورت خــود را ب

ــد. ــاک کنی ــوب، پ ــتمال مرط دس

6-در مصــرف لوازم آرایشــی و بهداشــتی 
بــه تاریــخ مصــرف آن دقــت کنید

 خانــم هــا توجــه داشــته باشــند اگــر 
ــی و  ــوازم آرایش ــتفاده از ل ــد از اس بع
بهداشــتی  دچــار ناراحتــی پوســتی یــا 
چشــمی شــدند، آنهــا را دور بیندازنــد. 
مــواد آرایشــی را نبایــد بیشــتر از 
ــه  ــی ک ــاه نگــه داشــت. هنگام ــه م س
یــک مــاده آرایشــی بــرای اولیــن بــار 
ــا  ــه ی ــود، روی جعب ــی ش ــتفاده م اس
ــک،  ــا ماژی ــا خــودکار ی قوطــی آن، ب

ــود. ــته ش ــخ آن روز نوش ــد تاری بای

7- مراجعه به پزشک متخصص
ــه متخصــص   حداقــل ســالی یکبــار ب
ــه  ــا مراجع ــد. ب ــه کنی ــت مراجع پوس

ــی  ــت م ــص پوس ــک متخص ــه پزش ب
ــود را  ــتی خ ــکالت پوس ــد مش توانی

ــد. ــان کنی ــر درم ــریع ت ــر و س بهت

مراقبت از پوست
را  پوســتتان  جنــس   : اول  قــدم 

ســید بشنا
 فــردی وجــود دارد کــه پوســتی زیبــا 
نخواهــد؟ بــا تشــخیص جنس پوســتتان 
شــروع کنیــد. ســپس خواهیــد دانســت 

کــه چگونــه از آن مراقبــت کنیــد.
 پوســت خشــک، پوســت پوســت، 

ــت. ــت اس ــر و زمخ زب
 پوســت چــرب، بــراق و روغنــی 

دارد. بزرگــی  منفذهــای  و  اســت 
برخــی  در   ، ترکیبــی  پوســت   
ــه  ــک و در بقی ــه ها(خش ــاط )گون نق
نقاط)پیشــانی،بینی و چانــه( چــرب 

اســت.
ــتفاده  ــس از اس ــاس پ ــت حس  پوس
ــرآورده  ــا ف ــش ی ــوازم آرای ــردن ل ک
ــوزش،  ــت س ــن اس ــر ممک ــای دیگ ه
ــا خــارش داشــته باشــد. ســوختگی ی
 پوســت معمولــی ،یکدســت، صــاف و 

در برابــر حساســیت مقــاوم اســت.

قدم دوم: پاک کردن پوست
ــی  ــای معمول ــت ه ــردن پوس ــاک ک پ

ــی ترکیب
ــا  ــام ی ــه در حم ــی ک ــر صابون از ه
شســتن  بــرای  اســت  روشــویی 
ملــزم  نکنیــد.  اســتفاده  صورتتــان 
ــران  ــی و گ نیســتید محصــوالت تجمل
قیمــت بخریــد. فقــط نیــاز داریــد 
محصولــی را کــه بــرای شــما مناســب 
اســت پیــدا کنیــد. از شــوینده یــا 
و  کنیــد  اســتفاده  مالیــم  صابونــی 
ــان را بشــویید، صــورت خــود  صورتت
ــرم  ــا آب گ ــد. ب ــدت نمالی ــه ش را ب
ــه آرامــی خشــک  شستشــو دهیــد و ب
کنیــد. اگــر درپوسســتان احســاس 
کنیــد،  مــی  چربــی  یــا  خشــکی 
ــد. ــان کنی ــری را امتح ــوینده دیگ ش

پاک کردن پوست خشک
از  داریــد،  اگــر پوســت خشــکی   
شــوینده ای مالیــم کــه الــکل یــا عطــر 
ــر  ــن عناص ــد. ای ــتفاده کنی ــدارد اس ن
ــک  ــتر خش ــتتان را بیش ــد پوس قادرن
کننــد. صورتتــان را بــه آرامــی بشــویید، 
ســپس بــا مقــدار زیــادی آب گــرم هــم 
شستشــو دهیــد. از آب داغ اســتفاده 
نکنیــد زیــرا ســریع تــر چربــی طبیعــی 
پوســت شــما را از بیــن مــی بــرد. هفتــه 
ــلول  ــتتان را از س ــار پوس ــک ب ای ی
ــد.  ــتی پاکســازی کنی ــد پوس ــای زائ ه
باعــث مــی شــود پوســتتان صــاف تــر 

ــد. ــوه کن ــت جل و یکدس

پاک کردن پوست چرب
از  اســت،  پوســتتان چــرب  اگــر   
ــرای  ــی ب ــد چرب ــده ای فاق ــاک کنن پ
ــا  ــد. ب ــان اســتفاده کنی شســتن صورتت
ــان  ــرم صورتت ــادی آب گ ــدار زی مق
ــس از  ــد پ ــاید بخواهی ــویید. ش را بش
ــا  ــر ی ــک تون ــان از ی ــتن صورتت شس
ــذ  ــتن مناف ــه بس ــه ب ــی ک محصوالت
ــتفاده  ــد ، اس ــی کنن ــک م ــت کم پوس
کنیــد، امــا مراقــب باشــید زیــرا ممکــن 
ــیت  ــار حساس ــتتان را دچ ــت پوس اس
کننــد. ایــن محصــوالت قادرنــد چربــی 
اضافــی را از بیــن ببرنــد و باعــث 
شــوند پوســتتان کــم تــر بــرق بزنــد و 

ــد . ــر باش تمیزت

 پاک کردن پوست حساس
اســت،  حســاس  پوســتتان  اگــر   
و  مالیــم  ای  شــوینده  بــا  را  آن 
آب گــرم فــراوان بشــویید. حتمــا 
صورتتــان را آهســته بشــویید ، آن 
ــت  ــن اس ــازی ممک ــد. پاکس را نمالی
بــه ســوزش  را  پوســت حســاس 
از محصوالتــی  کنیــد  آورد. ســعی 
ــا عطــر  ــون، اســید ی ــکل، صاب ــه ال ک
ــوض،  ــد. در ع ــتفاده نکنی ــد اس دارن
ــا عناصــر  ــه دنبــال مــارک هایــی ب ب
بابونــه،  آلوئــه ورا،  ماننــد  مالیــم 
چــای ســبز، پلــی فنــول و جــو. 
هرچــه عناصــر موجــود در یــک 
شــوینده کــم تــر باشــد پوســت شــما 

ــود. ــد ب ــر خواه ــاداب ت ش

قدم سوم: مرطوب کردن
  ممکــن اســت فکــر کنیــد بــرای 
اســتفاده از مرطــوب کننــد بســیار جوان 
ــیار  ــتتان بس ــه پوس ــا اینک ــتید- ی هس
ــا  ــه پوســت ه ــا هم چــرب اســت- ام
ــوب  ــد. مرط ــاز دارن ــت نی ــه رطوب ب
کننــده هــا کمــک مــی کننــد پوســتتان 
مهــم  بمانــد.  محفــوظ  از خشــکی 
ــد، هــر  ــوع پوســتی داری نیســت چــه ن
ــد.  ــتفاده کنی ــده اس ــوب کنن روز از مرط
زمانــی کــه هنــوز پوســتتان از شستشــو 
مرطــوب اســت آن را بــه کار ببریــد تــا 
ــان مرطــوب  ــد تمــام صورتت کمــک کن
ــتتان  ــا پوس ــد ی ــه داری ــر آکن ــود. اگ ش
چــرب اســت، مرطــوب کننــده ای بیابید 
ــا  ــد ت ــی باش ــد چرب ــم و فاق ــه مالی ک

ــد. ــدود نکن ــتتان را مس ــذ پوس مناف

قدم چهارم: ضد آفتاب بزنید
ــده شــما    ممکــن اســت مرطــوب کنن
ــا  ــد. ام ــم باش ــاب ه ــاوی ضدآفت ح
اســتفاده کــردن از یــک ضدآفتــاب 
جــدا نیــز ایــده خوبــی اســت. آفتــاب 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــرض 15 دقیق در ع
ــر  ــی اگ ــد. حت ــه بزن ــتتان صدم پوس
ــال  ــت مبت ــن اس ــید ممک ــوان باش ج
بــه ســرطان پوســت شــوید. بــه دنبــال 
 SPF ــی ــور حفاظت ــا فاکت ــی ب ضدآفتاب
حداقــل 30 باشــید کــه بــا اشــعه هــای 
UVA و UVB مبــارزه کنــد. هــر روز 

ــوا  ــر ه ــی اگ ــد، حت ــتفاده کنی آن را اس
آفتابــی نباشــد و یــا ســرد باشــد. اشــعه 
هــای آفتــاب مــی تواننــد از آب، ماســه 
و بــرف بازتــاب کننــد. هــر 2 ســاعت 
یــک بــار ضدآفتــاب را تجدیــد کنیــد.

را  پوســتتان  بایــد  وقــت  چــه 
بشــویید؟

ــاد باعــث  ــا شســتن زی  مــی توانیــد ب
شــوید،  خــود  پوســت  خشــکی 
بنابرایــن روزی یــک بــار شســتن برای 
بیشــتر افــراد کافــی اســت. صبــح هــا 
ــویید. ــرم بش ــا آب ول ــان را ب صورتت

بــرای خشــک کــردن آن از یــک حوله 
نــرم اســتفاده کنیــد، صورتتــان را 
نخراشــید. در شــب، شستشــو بــا یــک 
ــاک  ــه پ ــم ب ــون مالی ــا صاب شــوینده ی
شــدن از آلودگــی هــای روز و آرایــش 
ــا  ــن، ی ــر تمری ــد. اگ ــی کن ــک م کم
ورزش مــی کنیــد یــا کالس هــای 
ورزشــی داریــد، بعــد از آن صورتتــان 
را بــا شــوینده ای مالیــم بشــویید.عرق 
ــذ پوســت را مســدود  ــد مناف مــی توان

ــد. ــر کن ــه را بدت ــد و آکن کن

بــا صــوت آرایــش شــده بــه بســتر 
نرویــد.

 وقتــی خســته ایــد، فکــر اینکــه بــدون 
شســتن صــورت بــه بســتر برویــد 
ممکــن اســت اغــوا کننــده باشــد. امــا 
پــاک نکــردن آرایــش از صــورت مــی 
ــدودکرده  ــت را مس ــذ پوس ــد مناف توان
ــک  ــن از ی ــد. بنابرای ــه کن و ایجــاد آکن
ــن  ــاک ک ــیر پ ــا ش ــم ی ــوینده مالی ش

ــد.  ــرای شســتن آرایــش اســتفاده کنی ب
ــد اســتفاده  ــا پ ــرم ی از پارچــه هــای ن
کنیــد. اگــر از داروی آکنــه اســتفاده می 
کنیــد؛ اکنــون زمــان خوبــی بــرای زدن 
آن اســت، زمانــی کــه صورتتــان تمیــز 

ــد. ــش کنی ــرار نیســت آرای اســت و ق

همه چز در مورد آکنه
ــوان  ــه نوج ــی ک ــه زمان ــرا آکن  چ
ــوغ  ــود؟ بل ــی ش ــاد م ــتید ایج هس
ــون  ــان هورم ــود بدنت ــی ش ــبب م س
هــای بیشــتری تولیــد کنــد، کــه 
ــبوم-  ــان س ــود بدنت ــی ش ــث م باع
نوعــی چربــی کــه از منافــذ پوســت 
ــد  ــتری تولی ــد- بیش ــی آی ــرون م بی
ــرده  ــای م ــلول ه ــبوم و س ــد. س کن
ــذ  ــد مناف ــی توانن ــد م ــش از ح بی
ــع  ــث تجم ــدود و باع ــت را مس پوس
باکتــری هــا شــوند. باکتــری هــا در 
ایــن محیــط پیشــرفت کــرده و آکنــه 
شــروع مــی شــود. آکنــه مــی توانــد 
ماننــد سرســفید،  مختلفــی  انــواع 
سرســیاه و جــوش داشــته باشــد. 
ــار  ــد! فش ــار ندهی ــا را فش ــه ه آکن
دادن ممکــن اســت باعــث عفونــت و 

خــراش دائمــی شــود.در عــوض بــه 
ــوان در  ــه بت ــد ک ــگاهی بروی فروش
ــت.  ــه یاف ــد آکن ــوالت ض آن محص
ــه صــورت لوســیون، کــرم،  آن هــا ب
ــور  ــتند. صب ــود هس ــد موج ژل و پ
باشــید، ممکــن اســت 8 هفتــه طــول 
ــتورها  ــد. و دس ــر کنن ــا اث ــد ت بکش
ــتفاده  ــد. اس ــال کنی ــت دنب ــه دق را ب
بیــش از حــد و یــا بــه دفعــات 
زیــاد ممکــن اســت پوســتتان را 
دچــار حساســیت کنــد و لکــه هــای 
ــه  ــر آکن ــد. اگ ــاد نمای ــتری ایج بیش
شــما بســیار بــد اســت، از یــک 
ــد. ــک بگیری ــت کم ــص پوس متخص

مخفی کردن لکه ها
 بــرای نامحســوس ســاختن لکــه هــا، 
مــی توانیــد آن هــا را بــا لــوازم آرایش 
ــیون  ــانید. فونداس ــی بپوش ــد چرب فاق
ــد قســمت هــای بــزرگ پــر  مــی توان
ــمت  ــاند. کانسیلرقس ــه را بپوش از آکن
هــای کوچــک تــری را مــی پوشــاند. 
ــد  ــی توانن ــبز م ــن س ــا ت ــیلر ب کانس
توانیــد  کنند.مــی  کــم  را  قرمــزی 

ــان  ــی و درم ــه را مخف ــان آکن همزم
کنیــد بــا کــرم هــا و کانســیلرهایی کــه 
حــاوی اســید سالیســیلیک و بنزوئیــل 
پراکســید هســتند . اســتفاده از هــر 
ــی  ــتتان را آزار م ــه پوس ــی ک محصول
دهــد یــا آکنــه هــای بیشــتری ایجــاد 

ــد. ــف کنی ــد را متوق ــی کن م

خطرهای برنزه کردن
 ممکــن اســت بــه برنــزه شــدن 
ــودن  ــزه ب ــا برن ــید، ام ــد باش عالقمن
ــده  ــیب دی ــتی آس ــای پوس ــه معن ب
در  پوســتتان  رنــگ  اســت.وقتی 
ــی  ــزه م ــرون برن ــط بی ــاب و محی آفت
ــه زده  ــه پوســت خــود صدم ــود ب ش
در  دیرتــر  اید.چــه حــاال و چــه 
معــرض اشــعه UV بــودن خطــر ابتــال 
افزایــش  را  پوســت  ســرطان  بــه 
ــت  ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــی ده م
ــروک و  ــتی چ ــتن پوس ــب داش موج
ــد  زمخــت و لکــه دار شــود.می توانی
ــد  ــتفاده کنی ــزه اس ــرم برن ــک ک از ی
ــدن در  ــزه ش ــد برن ــا مانن ــه واقع ک
معــرض آفتــاب است.اســتفاده مــداوم 
ــال  ــر ابت ــده خط ــزه کنن ــوازم برن از ل

ــرطان  ــن س ــنده تری ــه مالنوما)کش ب
پوســت( را تــا هشــت برابــر افزایــش 

ــد. ــی ده م

برنزه شدن ظاهری
ــر، از  ــی ضررت ــدنی ب ــزه ش ــرای برن  ب
محصــوالت برنــزه کننــده و بــدون نــور 
ــگ  ــث رن ــد. باع ــتفاده کنی ــاب اس آفت
ودر  مــی شــود  گرفتــن صورتتــان 
انــواع مختلفــی مثــل لوسیون،اســپری و 
ماســک عرضــه مــی شــود. یــا از یــک 
رنــگ پــاش اســتفاده کنید کــه متخصص 
ــپری  ــان اس ــی آن را روی صورتت زیبای
ــرای یــک روش ســریع از کــرم  ــد. ب کن
ــک  ــا ی ــد. ب ــتفاده کنی ــده اس ــزه کنن برن
ماســک برنــزه بــاز هــم نیــاز داریــد تــا 
ــت  ــاب محافظ ــور آفت ــتتان را از ن پوس
ــودری اســت  ــرا فقــط کــرم پ ــد. زی کنی
کــه ظاهربرنــزه زیبایــی ایجــاد مــی کند.

انتخاب لوازم آرایش
ــی  ــد، محصوالت ــی کنی ــش م ــر آرای  اگ
ــد  ــارک »ض ــه م ــد ک ــاب کنی را انتخ
جــوش« یــا »ضــد جــوش هــای 

ــال  ــند .احتم ــته باش ــیاه« را داش سرس
ــوازم  ــوع ل ــن ن ــه ای ــری دارد ک ــم ت ک
آکنــه ایجــاد کننــد یــا منافــذ پوســت را 
مســدود کننــد. بــه دنبــال لوازمی باشــید 
کــه بــا اســتفاده از آب ســاخته شــده اند 
نــه بــا چربــی. حتمــا بــه تاریــخ انقضــا 
کاال توجــه کنیــد .بــه طــور کلــی، لــوازم 
ــض  ــر تعوی ــد زودت ــم بای ــش چش آرای
شــوند. بــرای مثــال ریمــل نبایــد بیشــتر 

ــاه اســتفاده شــود. ــار م از چه

نکات بهداشتی آرایش
 لــوازم آرایشــی خــود را مشــترک 
اســتفاده نکنیــد، و هنگامــی کــه در 
ــوازم  فروشــگاه قصــد امتحــان کــردن ل
را داریــد از مــواد جدیــد اســتفاده 
کنیــد. میکــرب هایــی کــه توســط افــراد 
ــد ممکــن اســت  ــده ان ــی مان دیگــر باق
ــم  ــط چش ــد. خ ــض کن ــما را مری ش
ــد  ــه کار نبری ــود ب ــک خ ــل پل را داخ
ــرا ممکــن اســت حساســیت ایجــاد  زی
ــته  ــمی داش ــت چش ــر عفون ــد. و اگ کن
ایــد لــوازم جدیــدی بخریــد تــا دوبــاره 
ــز در  ــوید. هرگ ــال نش ــت مبت ــه عفون ب
ــد.  ــش نکنی ــین آرای ــا ماش ــوس ی اتوب
تــکان یــا منحــرف شــدن ممکــن اســت 
باعــث شــود چشــمتان را بخراشــید و یا 
میکــرب هــا بــه چشــمتان منتقل شــوند.

 تبلیغات دروغین
 دیــدن پوســت بــی نقــص یــک مــدل 
در تبلیغــات ممکــن اســت شــما را 
ــد. ــول کن ــدن آن محص ــه خری وادار ب
گروهــی  نخورید.همــکاری  فریــب 
ای  حرفــه  افــراد  و  متخصصیــن  از 
ــوه  ــی جل ــدر عال ــده آنق ــب ش موج
کنــد. هنرمنــدان گرافیســت مــی تواننــد 
بــه صــورت دیجیتالــی آن جــوش ها و 
لکــه هــا را از بیــن ببرنــد. متخصصــان 
ــرای  ــردازی از ســایه - روشــن ب نورپ
ــی  ــتفاده م ــدل اس ــر م نشــان دادن بهت
کننــد. انگلســتان برخــی از تبلیغــات را 
ــر  ــیار تغیی ــان را بس ــر مدلش ــه ظاه ک

ــت . ــرده اس ــوع ک ــد ممن ــی دهن م

ــتتان را  ــه پوس ــری ک ــوارد دیگ م
ــد ــی ده آزار م

ــتتان،  ــتن پوس ــه داش ــالم نگ ــرای س  ب
ــه  ــدی ک ــای ب ــادت ه ــد ع ــالش کنی ت
ــا خــراش  ــه، ســرخی، ی ــه آکن منجــر ب
مــی شــوند را تــرک کنیــد. پوســتتان را 
نفشــارید- بــه خصــوص جــوش هایتان 
را- در غیــر ایــن صــورت دچــار زخــم 
ــپری و ژل  ــی شوید.اس ــی م ــای دائم ه
ــد.  ــه داری ــان دور نگ ــو را از صورتت م
ــتتان  ــذ پوس ــد مناف ــی توانن ــا م آن ه
ــا کاله  ــا ی ــد. از هدبنده ــدود کنن را مس
ــه باعــث حساســیت پوســت  پشــمی ک
ــیگار  ــد. س ــتفاده نکنی ــوند اس ــی ش م
ــد و  ــر مــی کن ــان را پی نکشــید. صورتت
باعــث زردی و خشــکی اش مــی شــود. 
ــی از  ــه یک ــترس ک ــد اس ــعی کنی و س
عوامــل بســیار مهــم درنابــودی  زیبایــی 
ــد . ــود دور کنی ــت را از خ ــت اس پوس

ماسک های طبیعی
 ســعی کنیــد هــر چنــد وقــت یــک بــار 
از ماســک هــای مختلــف اســتفاده کنیــد 
، دقــت کنیــد کــه آنهــارا بــر اســاس نوع 
پوســتتان انتخــاب کنیــد . البتــه ماســک 
ــازار موجــود هســتند  هــای آمــاده در ب
امــا بهتــر اســت از ماســک هــای دســت 

ســاز و طبیعــی اســتفاده کنیــد .

غــذا و خــواب بــرای پوســتی 
ــالم س

 بــا خــوردن وعــده هایــی منظــم 
پوســتتان را ســالمت نگــه داریــد. 
ســبزی،میوه، غــالت و لبنیــات کــم 
چــرب را فــراوان مصــرف کنیــد.از 
ــرب،  ــم چ ــت ک ــی، گوش ــرغ، ماه م
ــد. ــات و تخــم مــرغ اســتفاده کنی حبوب
مراقــب مصــرف غذاهایــی با کلســترول، 
اســیدهای چــرب، چربــی هــای اشــباع 
شــده،نمک و قنــد فــراوان باشــید. 
ــرای جلوگیــری از حلقــه هــای تیــره  ب
زیــر چشــم ، چیــن و چــروک و دیگــر 
ــه  عــوارض جانبــی عــدم اســتراحت، ب
انــدازه کافــی بخوابیــد. آرام باشــید! 
ــد باعــث  حتــی اســترس هــم مــی توان

ــود. ــت ش ــدن پوس ــه دی صدم

دکتر مهنوش محمدی

داروساز
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سد های خورشیدی!
ــت  ــروک پوس ــی چین وچ ــل اصل عام
ــور  ــرروی آن ن ــک ب ــاد کک وم و ایج
آفتــاب و بــه ویــژه اشــعه ماوراءبنفــش 
اســت. هــر فــردی بــا هر نــوع پوســتی 
و بــا هــر نــوع ژنتیکــی اگــر بلــد باشــد 
کــه در برابــر آفتــاب چطور از پوســتش 
و  ســالم تر  پوســت  کنــد،  مراقبــت 
ــلما  ــت و مس ــد داش ــفاف تری خواه ش
آثــار پیــری هــم دیرتــر روی پوســتش 
ــا وجــود تاثیــر  ظاهــر خواهــد شــد. ب
ثابــت شــده آفتــاب در ایجــاد ســرطان 
ــوان  ــر ج ــه فک ــر ب ــی اگ ــت، حت پوس
مانــدن هــم نیســتیم. بایــد مراقــب 

پوســتمان باشــیم.

خطرخورشید
موج هــای  طــول  از  آفتــاب  نــور 
متفاوتــی تشــکیل شــده اســت کــه 
می شــوند.  نامگــذاری  آن  براســاس 
اشــعه ماوراءبنفــش طــول مــوج خاصی 
از نــور خورشــید اســت کــه خود بــه دو 
قســمت A وB تقســیم می شــود کــه هــر 
ــتند.  ــرای پوســت مضــر هس ــا ب دو آنه
اشــعه ماوراءبنفــش نــوع B، در صــورت 
تمــاس بــا پوســت بــر روی الیــه 
ــده  ــدرم نامی ــه اپی ــت ک ــی پوس خارج
می شــود، تاثیــر می گــذارد و باعــث 
ایجــاد آفتــاب ســوختگی می شــود. 
ــد  ــاب نمی توان ــعه آفت ــوع از اش ــن ن ای
از شیشــه عبــور کنــد و در نتیجــه وقتــی 
پنجره هــا بســته باشــند توســط شیشــه 
ــود. ــاق نمی ش ــده و وارد ات ــذب ش ج

ــی  ــش یعن ــوع دیگــر اشــعه ماوراءبنف  ن
ــوذ  ــر پوســت نف ــه نواحــی عمقی ت A ، ب
ــیب های  ــث آس ــد باع ــد و می توان می کن
شــدیدتری در پوســت شــود، عــالوه 
براینکــه از شیشــه هــم عبــور می کنــد و 
در یــک اتــاق بــا پنجره هــای بســته هــم 
 A از دســت آن در امــان نیســتیم. هــم نوع
و هــم نــوع B با شکســتن کالژن پوســت، 

مهــار  و  آزاد  رادیکال هــای  ســاخت 
مکانیســم های ترمیــم پوســت، می تواننــد 
ــک، چــروک و از  ــاد کک وم ــث ایج باع
ــوند.  ــت ش ــرطان پوس ــر س ــه مهم ت هم
بــه اینجــا کــه می رســیم، در ذهــن همــه 
ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه چطــور از 
پوســتمان در برابــر اشــعه آفتــاب مراقبت 
ــتفاده از  ــا اس ــن راهه ــم؟ یکــی از ای کنی
ــر  ــال وه ب ــی ع ــت. ول ــاب اس ــد آفت ض
آن بایــد ســعی کــرد تــا حــد امــکان در 
ســاعات خیلــی گــرم روز یعنــی حــدود 
ســاعت 10 صبــح تــا 4 بعدازظهــر فقــط 
در صــورت اجبــار در آفتــاب قــرار 
ــرد  ــتفاده ک ــی اس ــت و از لباس های گرف
ــا حــد ممکــن پوشــیده باشــند و  ــه ت ک
بیشــترین قســمت پوســت را بپوشــانند. 
کاله هــای لبــه دار هــم انتخابــی مناســب 
در برابــر اشــعه آفتــاب هســتند.برای 
ــوازم  ــوان از ل ــا می ت ــت از لب ه محافظ
ــم  ــاب ه ــد آفت ــش ض ــه نق ــی ک آرایش

ــد، اســتفاده کــرد. دارن
 محافظــت از چشــم ها هــم نبایــد 
ــرد  ــت ک ــد دق ــود و بای ــوش ش فرام
ــه  ــوند ک ــاب ش ــی انتخ ــا عینک های ت
حتمــا اســتاندارد بــوده و بتواننــد اشــعه 
ماوراءبنفــش را بــه خوبــی جــذب 
ــن  ــر این صــورت ای کننــد چــون در غی
ــان  ــگ تیره ش ــت رن ــه عل ــا ب عینک ه
باعــث می شــوند نــور کمتــری بــه 
چشــم برســد، مردمک هــا گشــادتر 
شــده و اشــعه ماوراءبنفــش بیشــتری به 
ــد. ــم برس ــر چش ــمت های عمقی ت قس

 ضدآفتاب وارد می شود
دو شــکل عمــل  بــه  ضدآفتاب هــا 
می کننــد. یــک نــوع آنهــا مســدودکننده 
هســتند، یعنــی الیــه نازکی روی پوســت 
ــیدن  ــع رس ــه مان ــد ک ــکیل می دهن تش
ــود.  ــت می ش ــه پوس ــاب ب ــعه آفت اش
ــر بســیار  ــا اث ــوع از ضدآفتاب ه ــن ن ای

خوبــی بــرای محافظــت در برابــر اشــعه 
ماوراءبنفــش A و B دارنــد ولــی ممکــن 
اســت بــه علــت تغییــر رنــگ ظاهــری 
ــد، از  ــاد می کنن ــت ایج ــه روی پوس ک
نظــر زیبایــی، بــرای افــراد قابــل قبــول 
نباشــند. اکســیددوزنگ یــک نمونــه 
ــه  ــارز از ضدآفتاب هایــی اســت کــه ب ب

ــد. ــل می کنن ــب عم ــن ترتی ای
عملکــرد  دیگــر  مکانیســم 
ضدآفتاب هــا،  مکانیســم جذبــی اســت. 
در ایــن روش ضدآفتــاب، باجــذب 
ــا  ــیدن آنه ــع رس ــر مان ــعه های مض اش
بــه پوســت می شــود. در اغلــب مــوارد 
بــازار  در  موجــود  ضدآفتاب هــای 
حــاوی ترکیبــی از مــواد هســتند و 
بــا اســتفاده از هــر دو مکانیســم فــوق 
از پوســت شــما در برابــر آفتــاب 

می کننــد. محافظــت 

SPF چیست؟

ــده  ــل محافظت کنن ــی عام ــه معن SPF ب

 Sun ــه ــف کلم ــاب مخف ــر آفت در براب
ــا  ــت. ضدآفتاب ه Protection factor اس

شــان   SPF میــزان  حســب  بــر 
بــا   SPF می شــوند.   تقســیم بندی 

عــدد مشــخص مــی شــود. ضدآفتــاب 
ــه؟ ــی  چ ــر 15 یعن ــا SPF براب ب

ــزده در  ــاب  ن ــه ضدآفت ــردی ک ــر ف اگ
برابــر آفتــاب قــرار گیــرد، تقریبــا 
آفتــاب  دچــار  دقیقــه   20 بعــداز 
می شــود  ناحیــه ای  در  ســوختگی 
ــده. حــال اگــر  ــه آن تابی ــاب ب کــه آفت
 15 SPF همیــن فــرد ضدآفتابــی بــا
ــد  ــول خواه ــه ط ــد، 15×20دقیق بزن
کشــید، تــا دچــار همــان میــزان آفتــاب 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــوختگی ش س
ــا SPF 15 ، مانــع رســیدن  ضدآفتابــی ب
92 درصــد از اشــعه های مضــر بــه 

می شــود. پوســت 
پوســت،  متخصصــان  اغلــب 
ــر  ــا SPF 15  و باالت ــای ب ضدآفتاب ه
را توصیــه می کننــد ولــی مهم تــر از 
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــه SPF ضدآفتاب اینک
می شــود 15 باشــد یــا 60، ایــن اســت 
کــه ضدآفتــاب بــه درســتی و بــه طــور 
مرتــب اســتفاده شــود. یــک ضدآفتــاب 
ــب  ــه مرت ــرطی ک ــه ش ــا SPF 15  ب ب
اســتفاده شــود و در روز در فواصــل 
مناســب مجــددا تکــرار شــود، بســیار 
 60  SPF بــا  ضدآفتــاب  از  موثر تــر 

اســت کــه مثــال یــک روز در میــان یــا 
ــود. ــتفاده می ش ــار در روز اس ــک ب ی

ضدآفتــاب  وقتــی  افــراد  اغلــب   
می زننــد،  مقــدار کافــی از آن را بــه 
ــرف  ــزان مص ــد و می ــت نمی مالن پوس
ــدار  ــد مق ــا 50 درص ــا 25 ت ــا تنه آنه
الزم اســت. ضدآفتــاب بایــد بــه قــدری 
ــازک  ــه ن ــک الی ــه ی ــود ک ــتفاده ش اس
بــر روی پوســت تشــکیل دهــد و 
ــه  ــود را ب ــی خ ــر محافظت ــد اث بتوان
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــال کن ــل اعم ــور کام ط
ایــن، در حــدود 20 تــا 30 دقیقــه 
قبــل از اینکــه از خانــه خــارج شــوید. 
بایــد ضدآفتــاب را روی پوســت خــود 
ــاعت  ــم س ــدود نی ــون در ح ــد چ بزنی
ــاب جــذب  ــا ضدآفت طــول می کشــد ت
ــود. ــاز ش ــرش آغ ــده و اث ــت ش پوس
 نکتــه دیگــر اینکــه همیشــه ضدآفتــاب 
ــتفاده  ــا اس ــه آرایش ه ــداز هم ــد بع بای
شــود،  چــون در غیــر این صــورت مواد 
ــی  ــا چرب ــه آب ی ــر پای ــه ب آرایشــی ک
ــر شــدن  ــد باعــث بی اث باشــند می توانن
ــتفاده از  ــگام اس ــوند. هن ــاب ش ضدآفت
ضدآفتــاب بایــد بــه بینی ، گــوش و 

اطــراف آن توجــه خاصــی داشــت.
حتمــا  هــم  ابــری  هــوای  در 
بایــد ضدآفتــاب زد چــون ابرهــا 
مــاوراء  مضــر  اشــعه  نمی تواننــد 
ــا در  ــد و تقریب ــذب کنن ــش را ج بنف
هــوای ابــری 80 درصــد ایــن اشــعه 

می رســد. پوســت  بــه 
ــری  ــر ایــن چــون در هــوای اب عــال وه ب
گرمــا و نــور شــدید آفتــاب کــه می تواند 
باعــث شــود افــراد بــه محیط هــای 
ــدارد،  ــد وجــود ن سربســته و ســایه برون
در نتیجــه احتمــال ایــن کــه اشــعه 
ــد  ــا برس ــه آنه ــتری ب ــش بیش ماوراءبنف
ــعه  ــن اش ــون ای ــد. چ ــش می یاب افزای
قابــل رویت نیســت. پــس مثــل روزهای 
ــد در  ــر از آن بای ــی دقیق ت ــی حت آفتاب

ــاب زد. ــم ضدآفت ــری ه ــای اب روزه
ــق  ــورت،  تعری ــتن ص ــورت شس در ص
زیــاد،  شــنا کــردن و... بایــد ضدآفتــاب 
دوبــاره اســتفاده شــود. عــالوه بــر ایــن، 
ــه در  ــی ک ــود در صورت ــه می ش توصی
ــر  ــل ه ــتید حداق ــاب هس ــل آفت مقاب
2-4 ســاعت دوبــاره ضدآفتــاب بزنیــد.
اصطــالح  بــه  کــه  ضدآفتاب هایــی 
ضــدآب هســتند، نســبت بــه بقیــه انــواع 
در برابــر عــرق کــردن،  بیشــتر دوام 
می آورنــد و اثــر بهتــری دارنــد. از آنجــا 
کــه اغلــب افــراد اولیــن بــاری کــه ضــد 
آفتــاب می زننــد مقــدار کافــی از آن بــه 
ــد، برخــی متخصصــان  پوســت نمی مالن
ــاب  ــر آفت ــه در براب ــد ک ــه می کنن توصی
شــدید حتــی هــر یک ســاعت یــک بار 

ــد شــود. ــاب تجدی ضــد آفت
ــر  ــتخرهای س ــنا در اس ــورت ش  در ص
ــل  ــه در مقاب ــی ک ــا در محل های ــاز ی ب
اشــعه آفتــاب هســتید بایــد از ضدآفتاب 
بــه ویــژه انــواع مقــاوم بــه آب آن 
ــنای  ــان ش ــر زم ــد و اگ ــتفاده کنی اس
ــب  ــور مرت ــد، به ط ــی ش ــما طوال ن ش

ــد. ــد کنی ــاب را تجدی ضدآفت
تقریبــا نــوع ضدآفتابــی کــه هــر کــس 
ــرش  ــد و از نظ ــاب کن ــد انتخ می توان
بهتریــن باشــد، امــری ســلیقه ای اســت. 
در حــال حاضــر انــواع مختلفــی از 
ایرانــی  و  خارجــی  ضدآفتاب هــای 
ــرم، ژل و... در  ــیون، ک ــکل لوس ــه ش ب
ــد  دســترس اســت کــه هرکــس می توان
بــا توجــه به نــوع پوســتش، و بــا کمک 
پزشــک،  ضدآفتــاب مناســب را انتخاب 
کنــد ولــی هیچ وقــت نبایــد فکــر 
ــاب  ــن ضدآفت ــر گران تری ــه اگ ــد ک کنی
ــا  ــد حتم ــن SPF را خریدی ــا باالتری ب
پوســتتان را در برابــر آفتــاب بیمــه 
ــاب  ــوع ضدآفت ــر از ن ــد. مهم ت کرده ای
و میــزان  SPF آن، اســتفاده مرتــب و 

ــت. ــح از آن اس صحی

دکتر آزاده عرفانیان گلپرور

داروساز

ضــد  مــورد  در  مهــم  توصیــه 
هــا آفتــاب 

شــکل   9 در  هــا  ضدآفتــاب    -1
کــه  میشــوند  عرضــه  دارویــی 
عبارتنــد از: لوســیون، کــرم، روغــن، 
اســتیک، پمــاد، ژل، مایــع، اســپری و 
ــرآورده  ــوع ف ــاب ن ــرای انتخ ــد. ب پ
نیــز بهتــر اســت حتمــا نظــر پزشــک 

ــوید. ــا ش ــاز را جوی ــا داروس ی
یکســان  ضدآفتاب هــا  همــه   -2
انتخــاب  کــه  محصولــی  نیســتند. 
می کنیــد بایــد وســیع الطیف باشــد 
ــد.  ــر از 15 نباش ــز کمت و SPF آن نی
هــم  وســیع الطیف،  ضدآفتاب هــای 
ــوع  ــش ن ــای فرابنف ــر پرتوه در براب
ــوع B محافظــت  ــر ن ــم در براب A و ه

می کننــد. ایجــاد 
3-  بعضــی از ضدآفتاب هــا دارای 
ــا  ــده ی ــواد معطــر، رنگــی، نگهدارن م
ــن  ــه ممک ــتند ک ــی هس ــر اجزای دیگ
اســت بــرای بعضــی  افــراد حساســیت 
پوســتی ایجــاد کنــد. چنانچــه ســابقه 
هــر نــوع حساســیت یــا آلــرژی 
)دارویــی، فصلــی، غذایــی و…( را 
اســتفاده  از  قبــل  حتمــا  داریــد، 
خــود  پزشــک  بــا  ضدآفتــاب  از 
مشــورت کنیــد. برچســب و دفترچــه 
ــا  ــا ب ــوالت را حتم ــای محص راهنم
پوســت تان  اگــر  بخوانیــد.  دقــت 
ــد  ــی بخری ــت، ضدآفتاب ــاس اس حس
ــی  ــیت زای این چنین ــواد حساس ــه م ک
نداشــته باشــد یــا بــه طــور مشــخص 
بــرای پوســت های حســاس تهیــه 

ــد. ــده باش ش
ــد در  ــاه نبای ــر 6 م ــوزادان زی 4- ن
ــد  ــرار بگیرن ــور مســتقیم ق معــرض ن
و اســتفاده از ضدآفتــاب بــرای آنهــا 
توصیــه نمی شــود چــون احتمــال 

ــا  ــرای آنه ــی ب ــروز عــوارض جانب ب
ــای ســنی  بیشــتر از دیگــر گروه ه
اســت. بــرای کــودکان باالتــر از 
ــل  ــت از اص ــر اس ــز بهت ــاه نی 6 م
یــا  مســتقیم  مواجهــه  از  پرهیــز 
ــور خورشــید  ــا ن کمتریــن مواجهــه ب
کــودکان  بــرای  شــود.  پیــروی 
دارای  ضدآفتاب هــای  از  بایــد 
شــود.  اســتفاده   15 حداقــل   SPF

فــرآورده  نــوع  بهتریــن  لوســیون 
ــت.  ــته اس ــن دس ــرای ای ــی ب داروی
ضدآفتاب هــای  اســتفاده  از  بایــد 
ــز شــود  ــرای کــودکان پرهی الکلــی ب
بــروز حساســیت  چــون موجــب 

. د می شــو
داده  نشــان  بررســی ها   -5
ســالمندانی کــه مــدت زمــان کمــی در 
ــد و  ــرار می گیرن ــاب ق ــرض آفت مع
ــد  ــتفاده می کنن ــز اس ــاب نی از ضدآفت
ــرار  ــن D ق ــود ویتامی ــر کمب در خط
ــک اصــل  ــن ی ــه ای ــد. اگرچ می گیرن
اثبــات شــده نیســت امــا بهتــر اســت 
ایــن گــروه ســنی در برنامــه غذایــی 
ایــن  حــاوی  غذاهــای  از  خــود 
ــی(  ــده و ماه ــیر غنی ش ــن )ش ویتامی
در  حتــی  کننــد.  اســتفاده  بیشــتر 
صــورت صالحدیــد پزشــک اســتفاده 
 D ــن ــی ویتامی ــای داروی از مکمل ه

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــز قاب نی
بــاردار  زنــان  آیــا  اینکــه   -6
اســتفاده  ضدآفتــاب  از  می تواننــد 
ــث  ــای بح ــوز ج ــه، هن ــا ن ــد ی کنن
تحقیقــی  هیچ گونــه  تاکنــون  دارد. 
ــر  ــاب ب ــر ضدآفت ــا تاثی ــه ب در رابط
ســالمت جنیــن صــورت نگرفتــه 

اســت.
ــر  ــاب ب ــر ضدآفت ــورد تاثی 7- در م
ــا  ــه ت ــت ک ــد گف ــز بای ــیردهی نی ش

بــه حــال هیــچ گزارشــی مبنــی 
در  ضدآفتــاب  مشــکل آفرینی  بــر 
ــن  ــان از ای ــه مادرش ــیرخوارانی ک ش
می کننــد،  اســتفاده  محصــوالت 

عرضــه نشــده اســت.
هــر  مثــل  هــم  ضدآفتــاب   -8
می توانــد  دیگــر  شــیمیایی  مــاده 
موجــب تداخــالت دارویــی و دیگــر 
ــه  ــود. چنانچ ــکی ش ــکالت پزش مش
خاصــی  داروی  نــوع  هــر  از 
)تزریقــی، خوراکــی یــا جلــدی( 
ــروع  ــل از ش ــد، قب ــتفاده می کنی اس
ــک  ــا پزش ــاب ب ــرف ضدآفت ــه مص ب
چنانچــه  کنیــد.  مشــورت  خــود 
ــتید،  ــتی هس ــکالت پوس ــار مش دچ
بایــد بــا نظــر پزشــک از ضدآفتــاب 

اســتفاده کنیــد.
ــا  ــات ی ــه در ارتفاع ــانی ک 9- کس
در بــرف، مناطــق نزدیــک دریــا 
فعالیــت  مشــغول  شــن زار  یــا 
ــر  ــرض خط ــتر در مع ــتند، بیش هس
ــد.  ــرار دارن ــش ق ــای فرابنف پرتوه
ــای  ــد از ضدآفتاب ه ــراد بای ــن اف ای
ــر  ــا باالت ــا SPF 15 ی ــیع الطیف ب وس
فعالیت هایــی  کننــد.  اســتفاده 
ــت  ــوام اس ــاد ت ــق زی ــا تعری ــه ب ک
ســریع تر  رفتــن  بیــن  از  موجــب 
ضدآفتابــی  می شــود.  ضدآفتــاب 
ــد  ــتفاده می کنن ــراد اس ــن اف ــه ای ک
ــاوم  ــز مق ــه آب نی بایــد نســبت ب

ــد. باش
خشــک،  پوســت  بــرای   -10

ضدآفتــاب  کــرم  یــا  لوســیون 
پوســت  اگــر  اســت.  مناســب تر 
ضدآفتاب هایــی  باشــد،  چــرب 
یــا  الــکل  زمینه شــان  مــاده  کــه 
ــز  ــود. هرگ ــه می ش ــد توصی ژل باش
یــا  ملتهــب  پوســت های  بــرای 
الکلــی  انــواع  از  اگزمــا  دچــار 

نکنیــد. اســتفاده 
11- ضدآفتــاب بایــد بــه شــکل 
یکنواخــت و بــا ضخامــت کافــی 
در  کــه  قســمت هایی  تمــام  روی 
پخــش  هســتند  آفتــاب  معــرض 
شــود. لــب هــم از ایــن قاعــده 

نیســت. مســتثنی 
بــه هیــچ  نبایــد  12- ضدآفتــاب 
ــد. ــدا کن ــا چشــم تمــاس پی ــزان ب می
حــاوی  ضدآفتاب هــای   -13
ــادیمات،  ــک، لیس ــید آمینوبنزوئی اس
پادیمــات و روکســادیمات بایــد یــک 
ســاعت قبــل از خــروج از منــزل 
ــا  اســتفاده شــوند. دیگــر ضدآفتاب ه
را بایــد نیــم ســاعت قبــل روی بــدن 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــد. ضدآفتاب ه مالی
لــب را بایــد 45 دقیقــه تــا 1 ســاعت 

ــرد. ــه کار ب ــل ب قب
دو  هــر  بایــد  ضدآفتــاب   -14
شــود،  تجدیــد  یک بــار  ســاعت 
ــق  ــنا و تعری ــد از ش ــوص بع به خص
ــب  ــه ل ــوط ب ــاب مرب ــاد. ضدآفت زی
بایــد هــر یــک ســاعت یک بــار 
تجدیــد شــود. بعــد از خــوردن و 
ــب  ــاب ل ــد ضدآفت ــز بای آشــامیدن نی

را تجدیــد کــرد.
ضدآفتاب هــا  از  بعضــی   -15
ــانی  ــتند و به آس ــکل هس ــاوی ال ح
نــوع  ایــن  می شــوند.  مشــتعل 
محصــوالت نبایــد در معــرض گرمــا، 
شــعله آتــش یــا ســیگار روشــن 

قــرار بگیرنــد.
ــتعمال  ــال اس ــه دنب ــه ب 16- چنانچ
ضدآفتــاب دچــار حساســیت یــا 
بثــورات پوســتی شــدید، مصــرف آن 
ــود  ــک خ ــا پزش ــد و ب ــع کنی را قط

ــد. ــاس بگیری تم
17- مراقــب باشــید ضــد آفتــاب 
از  بعضــی  نریــزد.  لباس تــان  روی 
ــن  ــب از بی ــاب موج ــواع ضدآفت ان
ــک شــدن  ــا ل ــاس ی ــگ لب ــن رن رفت

می شــوند. آن 
ــد  ــد بای ــه می خری ــی ک 18- ضدآفتاب
ــاوم باشــد.  ــه آب مق ــا نســبت ب حتم
برابــر  در  محصــوالت  نــوع  ایــن 
ــد.  ــاد، مقاومن ــق زی ــو و تعری شستش
البتــه هیــچ ضدآفتابــی بــه طــور 
کامــل در برابــر آب، مقــاوم ـ یــا بــه 
اصطــالح واترپــروف ـ نیســت و هــر 
ــا آب کــم یــا  محصولــی در تمــاس ب

ــی رود. ــن م ــاد از بی زی
شــرکت های  باشــد  یادتــان   -19
روی  ندارنــد  اجــازه  ســازنده 
 SUN ( محصــوالت خــود از عبــارات
ــید(  ــور خورش ــده ن BLOCK بلوک کنن

ــتفاده  ــام روز( اس ــا ALL DAY ( تم ی
ضدآفتابــی  هیــچ  چــون  کننــد. 
ــای  ــام پرتوه ــل تم ــد در عم نمی توان
ــد و از طــرف  ــوک کن فرابنفــش را بل
ــد  ــی نمی توان ــچ ضدآفتاب ــر، هی دیگ
تمــام روز را در برابــر نــور خورشــید 

دوام بیــاورد.
لوســیون ها  از  بســیاری   -20
هنــگام  کــه  روغن هایــی  و 
اســتفاده  مــورد  کــردن  برنــزه 
مــواد  حــاوی  می گیرنــد،  قــرار 
ــد  ــق ندارن ــتند و ح ــاب  نیس ضدآفت
 SUN ــارت ــود عب ــول خ روی محص
SCREEN ( ضدآفتــاب( را قیــد کننــد. 

ویژه



 خواندنی  خبر

برنامه ای برای کاهش سقط 
جنین

دکتــر محمداســماعیل مطلــق مدیرکل 
ــواده و  ــت، خان ــر ســالمت جمعی دفت
ــه  ــارداری برنام ــت: »ب ــدارس گف م
ــن  ــم تری ــی از مه ــده« یک ــزی ش ری
برنامــه هــای وزارت بهداشــت بــرای 
پیشــگیری از ســقط جنیــن در جامعه 

اســت.
ــه از  ــه ک ــن برنام ــزود: در ای وی اف
نیمــه دوم ســال 93 در شــبکه مراقبت 
ــه بهداشــتی کشــور آغــاز  هــای اولی
شــده اســت، بــر فرهنگســازی، 
مشــاوره و آمــوزش افــراد تأکیــد می 

ــود. ش
وی بیــان داشــت: در ایــن برنامــه بــه 
بانوانــی کــه فرزنــدان زیــر ســه ســال 
ــدی  ــای بع ــارداری ه ــرای ب ــد ب دارن
آمــوزش هــای الزم داده خواهد شــد.
ــن را موجــب ایجــاد  وی ســقط جنی
ــاد  ــه ابع ــنگین در هم ــوارض س ع
ــوی  ــی و معن ســالمت جســمی، روان
ــا  ــت و ب ــا دانس ــواده ه ــرای خان ب
ــه آمــار ســاالنه 220 هــزار  اشــاره ب
ســقط جنیــن در ایــران، گفــت: ســقط 
جنیــن عــالوه بــر تحمیــل عــوارض 
ــی و معنــوی  ســنگین روحــی و روان
ــراد و جامعــه، موجــب ایجــاد  ــه اف ب
ــی  ــی ناش ــان و نازای ــت در زن عفون
از ایــن عفونــت مــی شــود. بنابرایــن 
ــت  ــه تح ــادری ک ــوارد ن ــز م ــه ج ب
ــع  ــط مراج ــاص و توس ــرایط خ ش
واجــد صالحیــت و بــا توصیــه 
پزشــک صــورت مــی گیــرد، بــه همه 
کســانی کــه مبــادرت بــه ایــن اقــدام 
ناپســند مــی کننــد توصیــه مــی کنیم 
ــد. ــز جــدی کنن ــدام پرهی ــن اق از ای

ساعت اول زندگی

ــي  ــي م ــاعت اول زندگ ــه در س آنچ
ــاه اســت  ــذرد اگرچــه بســیار کوت گ
ــودک و  ــد ک ــاء و رش ــر بق ــی ب ول
ــد  ــا فرزن ــن ب ــده والدی ــه آین رابط
بســیار اثرگــذار اســت. بــراي ارتقــاء 
ــن  ــوزاد و همچنی ــادر و ن ــالمت م س
ــه  ایجــاد و تحکیــم دلبســتگي مادران
در نــوزادان بــا وضعیــت تثبیت شــده؛ 
برقــراري تماس پوســت به پوســت و 
تالقــي نــگاه به محــض تولــد و فراهم 
کــردن امــکان شــروع تغذیــه با شــیر 
مــادر طــي یــک ســاعت اول عمــر، 

ــر اســت.  بســیار مؤث
ایــن اقــدام نــه تنهــا در تســریع رونــد 
ــوزاد،  ــي ن ــمي و تکامل ــد جس رش
ــش  ــز نق ــنین نی ــه س ــه در بقی بلک
ــا  ــه ب ــي تغذی ــزایي دارد.  از طرف بس
شــیر مــادر طــي ســاعت اول زندگــي 
ســبب پیشــگیري از 22 درصــد موارد 
ــردد. ــي گ ــوزادان م ــر ن ــرگ و می م

بــراي والدیــن معمــوال پیونــد عاطفي 
ــارداري  ــوزاد، از دوره ب ــه ن ــبت ب نس
ــاه  ــد م ــد از چن ــده و بع ــاز ش آغ
ــگاه و  ــي ن ــن تالق ــا اولی ــار ب انتظ
تمــاس مســتقیم بــا نــوزاد؛ قــوي تــر 
ــي ممکــن  ــد عاطف ــي شــود.  پیون م
اســت در بــدو تولــد و بــا دیــدن نوزاد 
ظاهــر شــده و یــا بــه مــرور زمــان و 
ــیرخوار  ــا ش ــتر ب ــس بیش ــد از ان بع
ایجــاد شــود. هرچــه پیونــد عاطفــي 
ــکل  ــر ش ــر و قویت ــوزاد زودت ــا ن ب
بگیــرد، مراقبــت از نــوزاد دل پذیرتــر 
و مطلــوب تــر مــي شــود . بــه عــالوه 
شــیردهي و مــادري کــردن و تربیــت 
ــوام  ــتري ت ــت بیش ــا موفقی ــد ب فرزن
ــار  ــوء رفت ــال س ــردد و احتم ــي گ م
بــا کــودک کاهــش مــي یابــد. نهایتــا 
اقدامــات فــوق، رونــد ارتقــاء تکامــل 
کودک را تســریع نموده و اســتعدادهاي 

ــد. ــي کن ــوه او را شــکوفا  م بالق
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مکانیسم یافتن پستان مادر توسط نوزاد

دست هایش را نشوییم!
پســتانداران بــرای اینکــه بتواننــد 
نــوزادان  بــه  دادن  امــر شــیر  در 
ــوزاد را  ــد ن خــود موفــق شــوند، بای
ــار  ــد در کن ــس از تول ــه پ بالفاصل
ــک از  ــر ی ــند. ه ــته باش ــود داش خ
ــتفاده  ــا اس ــف ب ــای مختل ــه ه گون
ــر لیســیدن  از روشــهای خاصــی نظی
ــت  ــوردن جف ــی خ ــا حت ــوزاد و ی ن
ــی  ــه نوع ــد خــود را ب ــره فرزن و غی
ــاط  ــا او ارتب ــوده و ب ــایی نم شناس
نــوزاد  اگــر  کننــد.  برقــرار مــی 
دور  خــود  مــادر  از  پســتانداری 
ارتبــاط  ایــن  شــود،  نگهداشــته 
بعضــی  مختــل شــده و حتــی در 
از مــوارد ممکــن اســت پــس از 
دیگــر  مــادر،  بــه  او  برگندانــدن 
مــادر فرزنــد خــود را نپذیــرد و 
ــول  ــد. ط ــدوم کن ــی او را مع ــا حت ی
ــار  ــد در کن ــد فرزن ــه بای ــی ک زمان
ــایی،  ــورد شناس ــا م ــد ت ــادر باش م
پذیــرش و ادامــه مراقبــت قــرار 
مختلــف  هــای  گونــه  در  گیــرد، 
ــرای  ــت. ب ــاوت اس ــتانداران متف پس
مثــال ایــن زمــان بــرای بزهــا حــدود 
ــه  ــان ب ــا در انس ــت. ام ــه اس 5 دقیق
ــخصیتی و  ــای ش ــی ه ــل پیچیدگ دلی
ــک  ــر ی ــاص، ذک ــای خ ــی ه ویژگ
زمــان دقیــق کار مشــکلی اســت 
ولــی بعضــی معتقدنــد کــه شــاید 
ســاعت   12 حــدود  زمــان  ایــن 

ــد. باش
اغلــب  صنعتــی  کشــورهای  در 
نــوزاد  تولــد،  از  پــس  بالفاصلــه 
ــادر  ــینه م ــا روی س ــک و ی را نزدی
قــرار مــی دهنــد. بعضــی از نــوزادان 
کننــد  مــی  مکیــدن  بــه  شــروع 
ــوک  ــه ن ــط ب ــان فق ــر آن ــی اکث ول
ــه  ــا ب ــد و ی ــی زنن ــس م ــتان لی پس
ــر  ــه نظ ــوند. ب ــی ش ــره م ــادر خی م

ــتر  ــوزادان بیش ــب ن ــد اغل ــی رس م
ــره  ــه چه ــردن ب ــگاه ک ــد ن عالقمن
او  چشــمان  بخصــوص  و  مــادر 
هســتند. اگــر نــوزادان بــه حــال 
ــا  ــادر ره ــینه م ــر روی س ــود ب خ
دقیقــه   40 تــا   30 اکثــرا  شــوند، 
ــن  ــا جســتجو و یافت ــد ب پــس از تول
ــروع  ــتان را ش ــدن پس ــتان ، مکی پس

ــد.  ــی کنن م
مشــاهدات  انگیزتریــن  هیجــان  از 
ــوزاد  ــوان ن ــف ت ــر کش ــر حاض عص
ــم  ــادر و تصمی ــتان م ــن پس در یافت
ــن  ــروع اولی ــان ش ــرای زم ــری ب گی
تغذیــه اســت. بــرای انجــام ایــن 
مطالعــه بایــد از شســتن دســت هــای 
اجتنــاب  مــادر  پســتان  و  نــوزاد 
ــک از  ــع آمنیوتی ــوی مای ــا ب ــود ت نم

ــرا  ــود. ظاه ــوزاد زدوده نش ــت ن دس
چربــی  مــاده  وجــود  دلیــل  بــه 
خاصــی کــه هــم در ترشــحات غــدد 
اطــراف نــوک پســتان و هــم در مایــع 
آمنیوتــک وجــود دارد. نــوزاد بــا 
ارتبــاط دادن بیــن مــزه و بوی دســت 
ــرای  ــادر ب ــتان م ــوک پس ــود و ن خ
یافتــن نــوک پســتان بــه آن ســو 
ــد.  ــی یاب ــرده و آن را م ــت ک حرک
ــوزاد  ــاد ن ــه زی ــت عالق ــاال عل احتم
دســت  هنــگام  زود  مکیــدن  بــه 
ــع  ــد، وجــود مای هایــش پــس از تول
آمنیوتــک اســت؛ چــه او عــادت 
ــم آن را  ــل رح ــه در داخ ــته ک داش
بمکــد. کمــا اینکــه اگــر دســت هــای 
ــا  ــدن دســت ه او شســته شــود، مکی

ــد. ــی افت ــاق م ــر اتف کمت

وقتــی نــوزاد پــس از تولــد روی 
ــرد در  ــی گی ــرار م ــادر ق ــکم م ش
ابتــدا اســتراحتی تــوام بــا هوشــیاری 
ــه  ــان ب ــن زم ــش دارد. در ای و آرام
ــر  ــه نظ ــد و ب ــی کن ــه م ــدرت گری ن
ــادر  ــره م ــی رســد از تماشــای چه م
خــود لــذت مــی بــرد . بطــور معمــول 
پــس از حــدود 30 تــا 40 دقیقــه از 
زمــان تولــد و گاهــی خیلــی زودتر و 
بعضــی اوقــات دیرتــر حــرکات دهان 
نــوزاد شــروع مــی شــود کــه گاهــی 
تــوام بــا مکیــدن لــب هــا اســت. بــه 
ــی شــود و  ــزاق او جــاری م زودی ب
ســعی مــی کنــد خــود را بــه پســتان 
ــی  ــالش م ــوزاد ت ــاند. ن ــادر برس م
ــا خــود  ــتفاده از پاه ــا اس ــا ب ــد ت کن
ــا در  ــد و ی ــو بکش ــرف جل ــه ط را ب
حرکــت افقــی بــه طــرف نوک پســتان 
ــتراحت  ــا اس ــرکات ب ــن ح ــرود. ای ب
ــن  ــاه قطــع و گاهــی در بی هــای کوت
راه نــوزاد مســیر خــود را بــه طــرف 
پســتان دیگــر تغییــر مــی دهــد. 
ــرکات  ــا ح ــب ب ــوزاد اغل ــرکات ن ح
مکــرر دهــان و مکیــدن دســت هــا و 
ــت  ــت. او در نهای ــوام اس ــتان ت انگش
ــینه  ــه س ــود را ب ــک، خ ــدون کم ب
مــادر مــی رســاند و دهــان خــود را 
ــه درســتی  ــول گذاشــته و ب روی آری
ــرد و  ــی گی ــان م ــه ده ــتان را ب پس
ــی  ــن در حال ــد و ای ــی مک آن را م
ــای  ــه تماش ــک ب ــه از نزدی ــت ک اس
ــردازد. در  ــادر خــود مــی پ ــره م چه
ــا  ــتان ه ــی از پس ــه یک ــی ک صورت
در جریــان حرکــت نــوزاد شســته 
ــر داده  ــود، او مســیر خــود را تغیی ش
بــه طــرف دیگــر حرکــت مــی کنــد و 
اگــر هــر دو شســته شــوند بــه طــرف 
ــی  ــوز کم ــه هن ــی رود ک ــتانی م پس
ــت. ــته اس ــک آغش ــع آمنیوت ــه مای ب

 تجویز
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باروری
کارشناس ارشد وزارت بهداشت
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نگاهی به عوامل بروز و راه های کنترل فشار خون باال

فشارت را نگه دار...
ــن  ــان یافت ــرای جری ــدن ب خــون در ب
ــه  ــاز دارد ک ــرو نی ــه نی ــروق ب در ع
ــه  ــاض عضل ــر انقب ــرو در ه ــن نی ای
قلــب در اثــر برخــورد خــون بــه 
ــود.  ــاد می ش ــرخرگ ایج ــواره س دی
ــام دارد.  ــرو »فشــار خــون« ن ــن نی ای
ــار  ــش فش ــاال افزای ــون ب ــار خ و فش
وارده از جریــان خــون بــه دیــواره 
رگ هــای خونــی اســت کــه چــون تــا 
مراحــل انتهایــی اغلــب هیــچ عالمتــی 
نــدارد آن را »قاتــل بی صــدا« نیــز 

ــد. ــی نامن م
ــه طــور طبیعــی در اثــر  فشــار خــون ب
اســترس و فعالیــت بدنــی بــاال مــی رود. 
ــه دچــار بیمــاری فشــار  ــردی ک ــا ف ام
خــون بــاال اســت هنــگام اســتراحت نیز 
ــی  ــر از حــد طبیع ــش باالت فشــار خون
ــی،  ــت غذای ــای نادرس ــت. رژیم ه اس
و  چــرب  غذاهــای  زیــاد  مصــرف 
پرنمــک، بی تحرکــی و زندگــی ماشــینی 
ــرای  از جملــه عوامــل مســتعد کننــده ب
ابتــال بــه بیمــاری فشــار خون باالســت.

بــر اســاس اعــالم مرکــز مدیریــت 
وزارت  غیرواگیــر  بیماری هــای 
ــه  ــه ب ــراد ک ــیاری از اف ــت، بس بهداش
فشــار خــون بــاال مبتــال هســتند، 
ــاری  ــاس بیم ــته و احس ــی نداش عالمت
ــراد مســن دارای  ــد. 15 درصــد اف ندارن
فشــار خــون هســتند و خودشــان خبــر 
ندارنــد مگــر آن کــه فشــار خــون بطــور 
ــن  ــه ای ــرود. ب ــاال ب ــی ب ــی خیل ناگهان
ترتیــب تنهــا راه تشــخیص فشــار خــون 
بــاال، اندازه گیــری میــزان آن اســت.

علل فشار خون باال
از هــر ده نفــر مبتــال بــه فشــار خــون 
ــی در90  ــا، یعن ــر آنه ــه نف ــاال، در ن ب
درصــد آنهــا علــت دقیــق بــرای 
ــت.  ــده اس ــناخته نش ــون ش ــار خ فش
ــه  ــوع اولی ــون، ن ــار خ ــوع فش ــن ن ای

ــود.  ــده می ش ــاال نامی ــون ب ــار خ فش
ــه  ــال ب ــراد مبت ــی از اف ــداد کم در تع
فشــار خــون بــاال  )نــوع ثانویــه فشــار 
ــگ  ــی همچــون تن ــاال( عوامل خــون ب
شــدن ســرخرگ کلیــوی و یــا اختــالل 
ــحه از  ــای مترش ــد هورمون ه در تولی
غــدد فــوق کلیــوی و بیماری هــای 
بافــت کلیــه در ایجــاد بیمــاری نقــش 

ــد. دارن

ــوارض  ــده ع ــل تشــدید کنن عوام
فشــار خــون

ســیگار  وزن،  اضافــه  و  چاقــی 
کشــیدن، مصــرف الــکل، رژیــم غذایــی 
حــاوی نمــک یــا چربــی اشــباع شــده 
ــبزی،   ــوه و س ــرف می ــدم مص زیاد، ع
کــم تحرکــی و نداشــتن فعالیــت بدنــی 
ــل ژنتیکــی از  ــی،  اســترس و عوام کاف
ــار  ــاری فش ــده بیم ــتعد کنن ــل مس عل
ــن  ــر یکــی از والدی خــون هســتند. اگ
و یــا هــر دو دچــار فشــار خــون بــاال 
باشــند، خطــر ابتــالی فــرد بــه فشــار 
خــون بیشــتر اســت. ســابقه خانوادگــی 
ــزی و  ــکته مغ ــاال، س ــون ب ــار خ فش
ــال را  ــال ابت ــز احتم ــی نی ــه قلب حمل

افزایــش می دهــد.

پیشگیری 
ــار  ــه فش ــال ب ــگیری از ابت ــرای پیش ب
ــر  ــد. اگ ــرل کنی ــان را کنت خــون، وزنت
ــد.  ــم بگیری ــد، رژی ــه وزن داری اضاف
30 دقیقــه ورزش در هــر روز بهتریــن 
راه مبــارزه بــا پرفشــاری خــون اســت. 
ــد  ــم کنی ــک را ک ــه نم ــرف روزان مص
ــوری(.  ــق چایخ ــک قاش ــر ی )حداکث
ــر نمــک در بســیاری  ســدیم عــالوه ب
از غذاهــای بســته بنــدی شــده، وجــود 
ــدار  ــن از مق ــالع یافت ــرای اط دارد. ب
ســدیم بــه کار رفتــه در مــواد غذایــی 
برچســب آنهــا را قبــل از مصــرف بــه 

دقــت مطالعــه کنیــد. اگــر می خواهیــد 
ــتفاده  ــدیم اس ــن س ــواد جایگزی از م
ــورت  ــک مش ــا پزش ــا ب ــد  حتم کنی
ــن مــواد  ــد؛ چــرا کــه برخــی از ای کنی

ــراد مناســب نیســتند. ــه اف ــرای هم ب
از رژیــم غذایــی حــاوی میــوه و 
ســبزیجات فــراوان و غذاهــای حــاوی 
ــبوس دار  ــای س ــد دانه ه ــیم مانن پتاس
و خشــکبار اســتفاده کنیــد. پتاســیم از 
فشــار خــون بــاال جلوگیــری می کنــد. 
میــوه،  نخــود، آب  لوبیــا، عــدس، 
زردآلــو،  بویــژه  تــازه  میوه جــات 
ــه،  ــوی، انب ــی، کی ــالس، طالب ــوز، گی م
شــلیل، پرتغــال، هلــو، تشــمک و 
باالیــی  پتاســیم  حــاوی  نارنگــی 
هســتند. دانــه کنجــد و ســبزی های 
بــرگ ســبز، منابــع کــم ســدیم و 
ــیر  ــتند. س ــیم هس ــده کلس ــن کنن تامی
ــه کاهــش فشــار خــون کمــک  ــز ب نی
ــد. از مصــرف مشــروبات الکــی  می کن

ــد. بپرهیزی
در نظــر داشــته باشــید کــه انــدازه گیری 
فشــار خــون را در برنامــه بررســی 
ســالمت خــود قــرار دهیــد. زیــرا اگــر 

ــخیص داده  ــاال زود تش ــون ب ــار خ فش
شــود و درمــان بــه موقــع انجــام گیــرد 
از عــوارض آن پیشــگیری می شــود.

اگــر ســابقه خانوادگــی فشــار خــون باال 
وجــود داشــته باشــد، فشــار خــون بایــد 
حداقــل ســالی یکبــار کنتــرل شــود. اگر 
ــام  ــرای انج ــب ب ــتید، مرت ــاردار هس ب
ــز  ــه مراک ــارداری ب ــای دوره ب مراقبت ه
درمانــی مراجعــه کنیــد تــا ضمــن انجــام 
ــما  ــون ش ــار خ ــا فش ــایر مراقبت ه س
ــر از  ــود. اگ ــرل ش ــع کنت ــه موق ــز ب نی
قرص هــای ضــد بــارداری حــاوی 
ــا تحــت  ــد ی ــتفاده می کنی ــتروژن اس اس
فشــار  هســتید،  درمانــی  هورمــون 
ــرل  ــم کنت ــور منظ ــه ط ــان را ب خون ت

کنیــد.

عوارض فشار خون باال 
ســکته مغــزی، حملــه قلبــی، نارســایی 
احتقانــی قلــب، نارســایی کلیه و آســیب 
ــی از عــوارض  چشــمی و مشــکل بینای
اصلی فشــار خــون بــاال هســتند. هرچه 
فشــار خــون باالتــر باشــد، طــول عمــر 
افــراد پایین تــر خواهــد بــود. اگــر 

ــی  ــدت طوالن ــه م ــاال ب فشــار خــون ب
بــدون درمــان باقــی بمانــد ممکن اســت 
نارســایی کلیــوی رخ دهــد و یــا حتــی 
بــه بینایــی آســیب وارد شــود. در ضمــن 
امــکان دارد کــه قلــب بطــور غیــر 
طبیعــی بــزرگ شــده و کارایــی آن کــم 
ــد  ــی می توان ــن وضعیت ــه چنی ــود ک ش
منجــر بــه نارســایی قلبــی و اختــالل در 

ــب شــود. ــاژ خــون توســط قل پمپ
ابتدایی تریــن  از  بــاال  فشــار خــون 
عوامــل بــروز بیماری هــای قلبــی و 
ســکته اســت. طبــق آمارهــای جهانــی، 
از هــر 5 مــورد نارســایی قلبــی در 
زنــان، 3 مــورد بــه دلیــل کنتــرل نکــردن 
ــود.  ــاد می ش ــاال ایج ــون ب ــار خ فش
ــا آســیب  ــه کلیه ه ــاال ب فشــار خــون ب
نارســایی  موجــب  و  می رســاند 
کلیــوی، ســکته مغــزی، حملــه قلبــی و 
ــود.  ــری می ش ــار دیگ ــای مرگب بیماریه
همچنیــن، افــرادی کــه عــالوه بــر فشــار 
ــال  ــت مبت ــه بیمــاری دیاب ــاال ب خــون ب
ــب بیشــتر از ســایرین  ــه مرات هســتند ب
ــزی  ــکته مغ ــوی و س ــایی کلی ــه نارس ب

دچــار می شــوند.

درمان فشار خون باال
عــالوه بــر انــدازه گیــری فشــار 
خــون، ممکــن اســت بنــا بــه تشــخیص 
بررســی های  برخــی  پزشــک، 
تعییــن  بــرای  دیگــر  تشــخیصی 
ــاال  ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــت ابت عل
ــیب های  ــوارض و آس ــی ع ــا بررس ی
احتمالــی آن الزم باشــد. اقدامــات 
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــی ب درمان
هــر فــرد تعییــن خواهنــد شــد و 
ممکــن اســت شــامل کــم کــردن 
ــه ورزش  ــات، برنام ــرک دخانی وزن، ت
مناســب و تغییــر شــیوه زندگــی بــرای 

کاهــش اســترس باشــند.
در صورتــی کــه اقدامــات غیــر دارویی 

ــتفاده از  ــا اس ــند، ب ــته باش ــر نداش اث
داروهــای ضــد فشــار خــون می تــوان 
فشــار خــون را پاییــن آورد. ایــن 
ــد بطــور مســتمر و تحــت  ــا بای داروه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــک م ــر پزش نظ

ــد. گیرن
ــون  ــار خ ــر فش ــالوه ب ــرد ع ــر ف اگ
ــال  ــز مبت ــه بیمــاری دیگــری نی ــاال ب ب
ــت  ــه دیاب ــال ب ــوان مث ــه عن ــد، ب باش
نیــز مبتــال باشــد درمــان دارویــی 
ــدای  ــان ابت ــاال از هم ــون ب ــار خ فش

ــد. ــد ش ــروع خواه ــخیص ش تش

ــار  ــه فش ــال ب ــراد مبت ــری اف پیگی
ــاال ــون ب خ

ــاال  ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــراد مبت اف
پیشــرفت  بررســی  بــرای  بایــد 
بیمــاری یــا تعییــن ابتــال بــه عــوارض 
بررســی های  طریــق  از  احتمالــی 
زیــر بــا فواصــل زمانــی خــاص 

مراجعــه کننــد:
ــه  ــون، معاین ــار خ ــری فش - اندازه گی
ــه  ــمها ک ــه چش ــینه، معاین ــه س قفس
انجــام و  بــا دســتگاه مخصوصــی 
ــز  ــم نی ــبکیه چش ــروق ش ــت ع وضعی
ــاال  ــون ب ــار خ ــود. فش ــی می ش بررس
عــروق  آســیب  موجــب  می توانــد 
ــی و  ــت الکتریک ــود. فعالی ــبکیه ش ش
ریتــم قلــب توســط الکتروکاردیوگــرام 
بررســی  قلــب  نــوار  یــا   )ECG(
جهــت  خــون  آزمایــش  می شــود. 
و  کلســترول  میــزان  اندازه گیــری 
قنــد خــون نیــز حائــز اهمیــت اســت. 
میــزان بــاالی کلســترول و قنــد خــون، 
ــی  ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــر ابت خط
ــش ادرار  ــد. آزمای ــش می ده را افزای
ــا  ــت کلیه ه ــی وضعی ــرای بررس ــز ب نی
اهمیــت دارد. رادیوگرافی قفســه ســینه 
ــاری  ــی بیم ــوارض قلب ــی ع در بررس

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

دکتر ناصر اشراقی

کارشناس وزارت بهداشت

 تجویز
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در آستانه هفته بدون دخانیات

مشکالت زندگی به سبک امروز
جوانــان 18 تــا 29 ســاله نزدیــک 
ــت کشــور  ــر جمعی ــون نف ــه 20 میلی ب
را تشــکیل مــی دهنــد. مــواد 41 و19 
برنامــه پنجــم توســعه کــه اشــاره 
ــی در  ــن بخش ــای بی ــکاری ه ــه هم ب
ــروه  ــن گ ــالمت ای ــا س ــتای ارتق راس
ســنی دارد، نقــش نظــارت بــر اجــرای 
ــی  ــروری م ــا را الزم و ض ــه ه برنام
ــه  ــت  ک ــی س ــن در حال ــمارد. ای ش
بعــد از فــارغ  ایــن گــروه ســنی 
التحصیــل شــدن از دبیرســتان یــا 
ــا  ــوند ی ــی ش ــا م ــگاه ه ــذب دانش ج
ــالش.  ــای کار و ت ــط ه ــذب محی ج
بخشــی هــم مدتهــا طــول میکشــد تــا 
ــم  ــی ه ــد و گروه ــبی بیابن کار مناس
ــی  ــد. جوانان ــی رون ــربازی م ــه س ب
کــه تــا کنــون تحــت نظــارت والدیــن 
بــوده انــد بــه نــاگاه وارد محیــط 
هــای جمعــی ای شــوند کــه بــرای آن 
آمــوزش ندیــده انــد. از بررســی هــای 
ــت  ــه دس ــی ب ــده نتایج ــل آم ــه عم ب
ــورد  ــد م ــه چن ــاره ب ــه اش ــده ک آم

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ض

تغذیه
ــه  ــی ک ــبک زندگ ــریع س ــرات س تغیی
ــروه  ــن گ ــودن ای ــت جــذاب ب ــه عل ب
ــا  ــروه ه ــایر گ ــش از س ــنی را بی س
ــه  ــد ک ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی تح
بخشــی از آن الگوهــای تغذیــه ای 
ــران  ــد پس ــک 30 درص ــت . نزدی اس
ــد  ــم دارن ــی ک ــت فیزیک ــوان فعالی ج
ــک  ــه نزدی ــت ک ــی س ــن درحال و ای
ــروه  ــن گ ــران ای ــد دخت ــه 50 درص ب
دارنــد.39  کــم  فیزیکــی  فعالیــت 
ــران  درصــد پســران و48 درصــد دخت
ــد.  ایــن گــروه ســنی اضافــه وزن دارن
ــم  ــی را ه ــان جوانان ــن می ــه در ای البت
ــای  ــم ه ــت رژی ــه عل ــه ب ــم ک داری
ــوءتغذیه  ــار س ــت دچ ــی نادرس غذای
بــه  شــوند.  مــی  هــا  ریزمغــذی 

جوانــان  در  رفتارســازی  عبارتــی 
اهمیــت زیــادی دارد. 

اینترنت
یکــی دیگــر از شــاخص هــا ضریــب 
و  مجــازی  فضاهــای  از  اســتفاده 
اینترنــت اســت کــه میانگیــن اســتفاده 
مشــکل  اســت.  درصــد   30 آن  از 
فضاهــای مجــازی عــدم فرهنــگ 
ــای  ــوزه فضاه ــب در ح ــازی مناس س
ــودن  ــرل ب ــل کنت ــر قاب ــازی و غی مج
ــد  ــی بای ــه عبارت ــت. ب ــن فضاهاس ای
ــالمت درآورد.  ــت س ــا در خدم فضاه
بحــث توانمندســازی در جوانــان از 
مســائل مهمــی ســت کــه ایشــان را در 
انتخــاب نــوع فضــا یــاری مــی دهــد .

قلیان
ــترش  ــکالت گس ــر از مش ــی دیگ یک
روز افــزون اســتفاده از قلیــان در میــان 
جــوان هاســت. بعضــی از جوانــان 
ایــن طــور تصــور مــی کنندکــه قلیــان 
ــت  ــب اینجاس ــدارد و جال ــری ن خط
کــه هنــگام حضــور در فضاهــای 
ــراه  ــا خــود هم ــم ب ــان را ه ــبز قلی س
مــی کننــد و ایــن در حالــی ســت کــه 
ــده  ــر وع ــان در ه ــده قلی مصــرف  کنن
مصــرف کــه بــه طــور متــداول  20 تــا 
ــدود  ــد، ح ــی  کش ــول م ــه ط  80 دقیق
ــه هــر  ــد ک ــک مــی  زن ــا  200 پُ  50 ت
پــک بــه طــور متوســط حــاوی  0/15 
ــات  ــت. تحقیق ــر دود اس ــک لیت ــا ی ت
اخیــر نشــان داده انــد کــه کشــت مــواد 
ــا  ــاوی صده ــان ح ــه قلی ــل لول داخ
ــن  ــوده و ای ــارچ و میکــروب ب ــوع ق ن
ــی  ــه راحت ــا ب ــارچ ه ــا و ق میکروب ه
تنفــس  دســتگاه  وارد  دود،  توســط 
ــن  ــای مزم ــت ه ــاد عفون ــده و ایج ش
ــه  ــخص متوج ــدا ش ــد. در ابت ــی  کن م
بیمــاری خــود نمــی  شــود، ولــی ســال 
هــای بعــد بــه دلیــل نفــوذ ایــن قــارچ 

هــا و میکــروب هــا در الیه هــای 
ــل  ــی مث ــاری های ــه، بیم ــف ری مختل
برونشــیت،  برونشــکتازی،  آمفیــزم ریــه 
ــت آســم ایجــاد مــی شــود؛  و در نهای
و شــخص هنگامــی بــه بیمــاری خــود 
پــی مــی  بــرد کــه متاســفانه چــاره ای 
ــر  ــا آخــر عم ــاری ت ــل بیم جــز تحم

ــت. ــد داش نخواه

و اما سیگار...
از دیگــر مــواردی کــه جوانــان را 
ــیگار کشــیدن در  ــد س ــی کن ــد م تهدی
دوران جوانــي اســت کــه  روي کیفیــت 
زندگــي در ســن پیــري و ســالخوردگي 

ــوب دارد. ــي و نامطل ــر منف تاثی
تعــداد ســیگارهایي  افــراد  هرچــه 
افزایــش  کــه در روز مي کشــند،  را 
 دهنــد، بــه همــان نســبت کیفیــت 
ســالمت و زندگــي آنهــا در رابطــه بــا 

تندرســتي رو بــه زوال مــي رود.
مي توانــد،  دخانیــات  اســتعمال 
را  انســان  یــک  عمــر  میانگیــن 
ــد.  ــش ده ــال کاه ــا 10 س ــن 7 ت بی
ــه  ــا تغذی ــد ب ــن رون ــالوه، ای ــه ع ب
نامطلــوب، موقعیــت پاییــن اجتماعــي 
ــــ اقتصــادي و ســایر فاکتورهایــي که 
ــد،  ــن مي آورن ــي را پایی ــت زندگ کیفی
در ارتبــاط اســت. ســیگاري  هــا، 
بیشــتر از غیرســیگاري  هــا ســرفه مي  
ــي   ــد م ــتري تولی ــط بیش ــد و خل کنن
ــامل:  ــم تنفســي ش ــایر عالی ــد. س کنن
کوتاهــي تنفــس، ســنگیني ســینه، 
خس خــس، درد ســینه، ســینوزیت  
و ســرماخوردگي  هــاي مکــرر اســت. 
تقریبــًا تمــام بیمــاران مبتــال بــه 
ــیگار  ــتند. س ــیگاري هس ــزم، س آمفی
ــم  ــر مه ــل خط ــک عام ــن ی ــم  چنی ه
مزمــن  برونشــیت  ایجــاد  بــراي 

ــي در  ــاي افراط ــیگاري  ه ــت. س اس
ــه  ــبت ب ــتري نس ــر بیش ــرض خط مع
ســیگاري  هــاي متوســط هســتند، اّمــا 
ــیگار  ــم دود س ــر ک ــرض مقادی در مع
بــودن، چنــان کــه در ســیگار کشــیدن 
تحمیلــي دیــده مــي  شــود نیــز زیــان 
ــزم در  ــد. آمفی ــي  رس ــر م ــه نظ آور ب
ــي  ــود م ــه وج ــه ب ــب ری ــر تخری اث
آیــد کــه مــي  توانــد بــه دلیــل صدمــه 
اکســیدان   ســیگار،  دود  مســتقیم 
ــواد  ــد م ــا تولی ــاء شــده و ی ــاي الق ه
واســطه اي التهابــي جدیــد به دلیــل 
تمــاس بــا دود باشــد. برونشــیت 
مکانیســم  از  ناشــي  نیــز  مزمــن 
ــي  ــاي تنفس ــابه در راه ه ــاي مش  ه
اســت. ســیگاري  هــا نســبت بــه 
ــتري  ــال بیش ــا احتم ــیگاري  ه غیرس
بــراي ابتــال بــه ســرطان دهــان، 
گلــو و مــري دارنــد. خطــر ایــن 
ــیگار  ــپ و س ــراي پی ــا ب ــرطان  ه س
بــرگ بیشــتر از ســیگارهاي فیلتــردار 
اســت. در مــورد ســرطان مثانــه، 
ــه  ــا در ادرار ب ــرطان زاه ــظ س تغلی
عنــوان عامــل ایجــاد کننــده ســرطان 
ــده  ــرطان  مع ــد. س ــي  رس ــر م ــه  نظ ب
ــردن رحــم  و پانکــراس و ســرطان گ
ــا شــیوع بیشــتري در ســیگاري  هــا  ب
نســبت بــه غیرســیگاري  هــا رخ مــي  

ــد. ده
ــه  ــاني ک ــد؛ کس ــوم ش ــن معل همچنی
در جوانــي ســیگار مي کشــیدند در 
ــتري  ــکالت بیش ــا مش ــري ب دوران پی
ــه گریبــان هســتند و زندگــي  دســت ب
زیــرا  اســت  ســخت تر  برایشــان 
ــوی،  ــی، ری ــای قلب ــه بیماریه بیشــتر ب
فشــار خــون بــاال و مشــکالت تنفســی 
ــه درمــان مبتــال مــی شــوند.  مقــاوم ب
مــوارد  ایــن  از  پیشــگیری  بــرای 
ــای  ــارت ه ــوزش مه ــه آم ــوان ب میت
زندگــی در دوران کودکــی و نوجوانــی 
ــه  ــم رابط ــا تحکی ــود. ضمن ــاره نم اش

ــواده  ــتن خان ــا و داش ــدان و اولی فرزن
ای گــرم و صمیمــی نیــز مــی توانــد از 

ــد. ــگیری نمای ــات پیش ــن اتفاق ای

کامپیوتر و تبلت
کامپیوتــر  از  کــه  افــرادی  اغلــب 
ــتفاده  ــه اس ــد، در نتیج ــتفاده می کنن اس
از  انــدازه  از  بیــش  و  غیراصولــی 
و  ایــن وســیله، دچــار مشــکالت 
ایــن  کــه  می شــوند  عارضه هایــی 
عــوارض از مشــکالت چشــمی گرفتــه 
ــی و  ــی، عضالن ــا مشــکالت مفصل و ت

ــت. ــر اس ــتخوانی متغی اس
عــوارض ناشــی از کار طوالنــی مــدت 
دیگــری  وســایل  و  کامپیوتــر  بــا 
ــن همــراه و تبلــت ســالمتی  ــر تلف نظی
ــیاری  ــد، بس ــد می کن ــان را تهدی جوان
ــی از کار  ــای ناش ــوارض و درد ه از ع
ــوارض  ــه ع ــوط ب ــر مرب ــا کامپیوت ب
مفصلــی اســت، مفاصــل گــردن، شــانه، 
ــچ و انگشــتان بیشــتر  ــج، م ــر، آرن کم
مشــکل  دچــار  مفاصــل  ســایر  از 

می شــوند.
ــس از  ــا پ ــن درده ــه ای ــی ک در مواقع
یــک کار طوالنــی و یــا یــک روز کار 
ــه ســراغ انســان مــی آینــد، بهتریــن  ب
ــالت  ــش عض ــتراحت، آرام ــدام اس اق
و بــدن و ماســاژ دادن قســمت های 

ــر اســت. درگی
بدنــی  وضعیــت صحیــح  رعایــت 
ــی  ــز و صندل ــاب می ــژه انتخ ــه وی ب
ــز،  ــح از می ــتفاده صحی ــب، اس مناس
کلیــد  صفحــه  مانیتــور،  صندلــی، 
تحــرک  و  اســتراحت  و  مــوس  و 
ــا  ــاعت کار ب ــم س ــس از نی ــی پ بدن
اقدامــات  مهمتریــن  از  کامپیوتــر، 
و  عــوارض  از  پیشــگیری  جهــت 
طوالنــی  کار  از  ناشــی  دردهــای 
ــنهاد  ــر است.پیش ــا کامپیوت ــدت ب م
ــه بیشــتر از دو ســاعت  ــی شــود ک م
ــایل کار نشــود. ــن وس ــا ای در روز ب

 دکترگالیل اردالن
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باز برنامه ریزی سلولی

روشی نوین در سلول درمانی
گفتگــو  در  زاده  نیلفــروش  دکتــر 
ــوص  ــری در خص ــرویس خب ــا س ب
ــلول  ــه س ــر در حیط ــرفتهای اخی پیش

ــرد: ــان ک ــی بی درمان
ــه  ــا توج ــر ب ــای اخی ــال ه در س
ــام  ــرفتهای انج ــات و پیش ــه تحقیق ب
شــده در زمینــه دانــش ســلول هــای 
ــان  ــی در درم ــه نوین ــادی دریچ بنی
ــتفاده  ــا اس ــادی ب ــای زی بیماری ه
ــده  ــوده ش ــا گش ــلول ه ــن س از ای
مراکــز  در  رو  همیــن  از  اســت. 
جهــان  سرتاســر  در  مختلفــی 
تــالش هــای زیــادی در زمینــه 
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــتفاده از س اس
ــف  ــای مختل ــاری ه ــان بیم در درم
ــام  ــال انج ــی( در ح ــلول درمان )س

ــت. اس
هــای  ســلول  حاضــر  حــال  در 
بنیــادی بــا جایگزیــن کــردن ســلول 
نوســازی  و  دیــده  آســیب  هــای 
ــرای  ــده ب ــیب دی ــای آس ــت ه باف
و  ژنتیکــی  بیماریهــای  درمــان 
ــا،  ــرطان ه ــژه س ــه وی ــابی ب اکتس
ــی  ــای قلب ــاری ه ــون، بیم پارکینس
آســیب  هــای  بافــت  عروقــی،  و 
بســیار  نتایــج  دیابــت  و  دیــده 
ــته  ــراه داش ــه هم ــده ای ب امیدوارکنن
اســت. بکارگیــری ســلولهای بنیــادی 
بیمــاری هــا )ســلول  در درمــان 
درمانــی( دارای مزیــت هــای بالقــوه 
القــای  بــا  اســت.  و چشــمگیری 
تمایــز در محیطهــای کشــت مناســب 
اختصاصــی  ســلولهای  می تــوان 
بنیــادی  ســلولهای  از  را  متفاوتــی 
بنیــادی  ســلولهای  کــرد.  تولیــد 
را میتــوان بــه انــواع بافــت هــا 
ــمهای  ــق مکانیس ــد زد و از طری پیون
ــش  ــد برهمکن ــف مانن ــلولی مختل س
 Intracellular( ســلول   - ســلول 
ــلولها  ــواع س ــر ان interactions(، دیگ

ــن رو،  ــرد. از ای ــک ک ــز تحری را نی
بــا اســتفاده از ســلولهای بنیــادی 
ــت را از  ــک باف ــی ی ــوان کارای میت
ســلول  مســتقیم  شــرکت  طریــق 
ــورت  ــه ص ــا ب ــدف ی ــت ه در باف
ســلولی،  پیچیــده  عالیــم  حامــل 
حتــی بــدون شــرکت مســتقیم در 
ــن  ــرد. ای ــی ک ــدف بازیاب ــت ه باف
ــده  ــث ش ــته باع ــات برجس خصوصی
ســلولهای  از  اســتفاده  تــا  انــد 
بنیــادی بــرای ســلول درمانــی از 
ــد.  ــوردار باش ــزایی برخ ــت بس اهمی
در  بنیــادي  ســلولهاي  امــروزه 
ــم  ــون ترمی ــاي چ ــکي کاربرده پزش
درمــان  دیــده،  آســیب  بافتهــاي 
ــالج،  ــب الع ــراض صع ــي از ام برخ
در  گیــري  بهــره  اعضــا،  پیونــد 
ــي  ــي و بررس ــاي داروی ــون ه آزم
ــت  ــد در جه ــاي جدی ــر داروه تاثی
توســعه علــم داروســازي، انجــام 
ــي  ــي تکوین ــت شناس ــات زیس مطالع
ناهنجــاري  درمــان  بــه  کمــک  و 
کاهــش  و  نابــاروري  هــاي 
مــادرزادي  هــاي  ناهنجــاري 
ــم  ــان عل ــي شــوند. محقق ــتفاده م اس
پزشــکي عقیــده دارنــد کــه در آینــده 
اســتفاده از ســلول هــاي بنیــادي 
ــاي  ــگرفی را در راهکاره ــول ش تح
کــرد.  خواهــد  ایجــاد  درمانــي 
ــداد  ــون تع ــم اکن ــه ه ــم اینک علیرغ
ــا  بســیار معــدودي از بیمــاري هــا ب
اســتفاده از ســلول هــاي بنیــادي 
ــش  ــي پی ــتند، ول ــان هس ــل درم قاب
بینــي مــي شــود کــه اســتفاده از 
ســلولهاي بنیــادي جنینــي و بالــغ در 
آینــده روش هــاي درمانــي نویــن را 
بــراي طیــف وســیعي از بیمــاري هــا 

ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ب
در  تکنیکهــا  جدیدتریــن  از  یکــی 
ــه  ــاز برنام ــی ب ــلول درمان ــه س زمین

ریــزی)reprogramming(  مــی باشــد.
بازگردانــدن  ایــن تکنولــوژی   در 
کامــال  ســوماتیک  هــای  ســلول 
جنینــی  دوران  بــه  یافتــه  تمایــز 
کاربــرد  مشــکالت  حــدودی  تــا 
را  جنینــی  بنیــادی  ســلولهای 
ــد  ــن فراین ــی ســازد. در ای ــع م مرتف
تمایــز  هــای  ســلول  سرنوشــت 
ــابه  ــرده و مش ــر ک ــال تغیی ــه کام یافت
پرتــوان  بنیــادی  ســلول-های 
بازبرنامــه  گــردد.  مــی  جنینــی 
بازبرنامــه  یــا  ســلول  ریــزي 
اصطــالح  معــادل  هســته  ریــزي 
 )Dedifferentiation( زدایــي  تمایــز 
نیــز در نظــر گرفتــه مــی شــود، 

ــلول  ــد س ــن فراین ــه در ای ــرا ک چ
ــه  ــوماتیک ب ــه س ــز یافت ــای تمای ه
ــه دوران  ــز نیافت ــای تمای ــلول ه س
شــوند.  مــی  بازگردانــده  جنینــی 
ــت  ــد جه ــی توان ــوژی م ــن تکنول ای
ــیار  ــف بس ــای مختل ــان بیماریه درم
مــورد اســتفاده قــرار گیرد.بازبرنامــه 
ــال  ــای انتق ــطه روش ه ــزی بواس ری
 NT)( ســوماتیک  ســلول  هســته 
ســلول  ادغــام   ،)(Nuclear Transfer

هــای ســوماتیک و ســلول هــای 
 Cell( مــدت  طوالنــی  کشــت   ،ES

ــل  ــک عوام ــه کم explantation( و ب

رونویســی صــورت مــی پذیــرد. 
در روش بازبرنامــه ریــزی ســلول 

ــلول  ــته س ــال هس ــطه انتق ــه واس ب
ــه تولیــد ســلول  ســوماتیک .منجــر ب
هــاي مشــتق از ســلول هــاي بنیــادي 
نظــر  از  کــه  شــود  مــي  جنینــي 
ــان  ــرد میزب ــا ف ــق ب ــي مطاب ژنتیک
اســت. در ایــن روش کــه همــان 
اســت،  درمانــي  ســازي  هماننــد 
فــرد  در  ایمنــي  پاســخ  کمتریــن 
میزبــان ایجــاد مــي شــود، زیــرا 
ــه  ــاي هســته اي از جمل ــام ژن ه تم
فرعــي  و  اصلــي  هــاي  لوکــوس 
از خــود فــرد  بافتــي  ســازگاري 
ــن روش  ــند. در ای ــي باش ــان م میزب
ــوماتیک  ــلول س ــک س ــته از ی هس
بیمــار تهیــه مــي شــود و ســپس 
ــدون هســته وارد مــي  ــه تخمــک ب ب
ــت  ــته قابلی ــم هس ــردد. سیتوپالس گ
ــاي  ــته ه ــدد هس ــزي مج ــه ری برنام
تمایــز یافتــه و تجلــي ژن هــاي 
بــا  لــذا  دارد.  را  جنینــي  دوران 
ســلول  بالستوسیســت،  تشــکیل 
ــه  ــي از آن تهی ــادي جنین ــاي بنی ه
ــا  ــر ژنتیکــي ب ــه از نظ ــود ک ــي ش م
هــر ژن هســته اي بیمــار تطابق دارد. 
ــي  ــع ایمن ــیل دف ــن راه، پتانس در ای
ــي  ــات فرع ــه اختالف ــا ب ــد تنه پیون
ــاي  ــه ژن¬ه ــوط ب ــي مرب ــي ژن آنت
ــود  ــد خ ــا فراین ــي و ی میتوکندریای
ــردد.  ــي گ ــت برم ــر دیاب ــي نظی ایمن
ــا  ــل ب ــلول کام ــک س ــام ی ــا ادغ ب
ــدون هســته، ممکــن  یــک تخمــک ب
ــي  ــات ژنتیک ــي اختالف ــت برخ اس
ــد.  ــل برس ــه حداق ــده ب ــي مان باق

در روش بازبرنامــه ریــزی ســلول 
از  ســلولی  ادغــام  واســطه  بــه 
ــا  ــوماتیک ب ــای س ــلول ه ــام س ادغ
ســلول هــای بنیــادی جنینــی یــا 
ــی  ــینومای جنین ــای کارس ــلول ه س
ــی  ــده جنین ــای زاین ــلول ه ــا س و ی

ــود. ــی ش ــتفاده م اس

در روش بازبرنامــه ریــزی ســلول 
طوالنــی  کشــت  واســطه  بــه 
توانــی  تــک  ســلولهای  مــدت. 
همچــون ســلولهای اپــی بالســت، 
 PGC)( ــه ــای اولی ــای زای ــلول ه س
ســلول  و   )(Primordial Germ Cells

اســپرماتوگونی  بنیــادی  هــای 
در   )Spermatogonial stem cells(
شــرایط in vitro پــس از کشــت¬های 
طوالنــی و در مجــاورت عواملــی 
ــه  ــا GDNF ب ــون FGF، LIF و ی همچ
بازبرنامــه  پرتــوان  هــای  ســلول 

ــوند.  ــی ش ــزی م ری
بازبرنامــه  روش  از  نهایــت  در  وی 
ــل  ــطه عوام ــه واس ــلول ب ــزی س ری

رونویســی خبــر داد و افــزود:
تحقیقــات  از  جدیــدی  مــوج  در 
انســان  فیبروبالســتی  ســلولهای 
بــه   in vitroشــرایط در  مــوش  و 
ســلولهای پرتــوان بنیــادی بازبرنامــه 
ســلول  ایــن  انــد.  شــده  ریــزی 
ــای  ــلول ه ــوان س ــه عن ــه ب ــا ک ه
القــا شــده پرتــوان نــام گــذاری 
ــا  ــادی ب ــدود زی ــا ح ــد، ت ــده ان ش
از  جنینــی  بنیــادی  ســلول-های 
و  ژنتیکــی  اپــی  ژنتیکــی،  نظــر 
مــوارد تکوینــی مشــابهت دارنــد 
و غیرقابــل تمایزنــد. ابــداع ایــن 
ــلولی  ــزی س ــه ری ــتم بازبرنام سیس
زمینــه  در  انقالبــی  توانــد  مــی 
ــردد.  ــوب گ ــی محس ــکی ترمیم پزش
ــه  ــن آوری فرضی ــن ف ــک ای ــه کم ب
ــرد از  ــر ف ــی ب ــای مبتن ــان ه درم
نظــر تکنیکــی واقتصــادی امــری 
ــل تصــور میگــردد.  ــر و قاب امکانپذی
مــی  اکتشــاف   ایــن  همچنیــن 
تواندمعضــالت قانونــی و اخالقــی 
تحقیقــات  راه  ســر  بــر  موجــود 
ــع  ــی را مرتف ــادی جنین ســلولهای بنی

ــازد. س

دکتر محمد علی نیلفروش زاده 
رئیس مرکز تحقیقات پوست و 

سلولهای بنیادی- دانشگاه علوم 
پزشکی تهران
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شت، ردمان و آموزش زپشکي وزارت بهدا
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اولین کنگره بین المللی 

    مدیریت بیمارستانی

اولین کنگره مدیریت بیمارستانی، بزرگترین رویداد بزرگ مدیران و صاحبنظران حوزه سالمت بود که در تاریخ20 الی 22 تیرماه سال 1388 در سالن همایش های 
فنی                توانمندی های  تلفیق  با  و  بیمارستان ها  و  درمانی  بهداشتی،  سازمان های  مدیریت  مقوله  به  عملی  و  پرداخت جدی، حرفه ای  منظور  به  رازی  المللی  بین 

و مدیریتی برگزار شد.
محورهای اصلی این کنگره در 3 سطح تولیت و سرپرستی مجموعه بیمارستان ها، سطح اداره کالن)حکمرانی( یک بیمارستان و سطح مدیریت عامل مورد بحث   

و بررسی قرار گرفت تا بتواند در راستای تحقق ماموریت های ذیل قدم بردارد.

             1-تبیین ضرورت جایگاه مدیریت در بیمارستان به عنوان یک حرفه و علم
             2-ارائه مدل ها، الگوها و راهکارهای مدیریتی در بیمارستان های کشور

             3-نزدیک کردن دانش مدیریت حرفه ای بیمارستانی در کشور به وضع مطلوب جهانی
             4-ایجاد احساس نیاز در مدیران بیمارستانی جهت اجرای پروژه های تحول

             5-نشان دادن نمونه های موفق مدیریت تحول در بیمارستان ها

بزرگترین گردهمایی روسا و مدیران بیمارستان های کشور با همکاری نزدیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران       

و مرکز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در تهران برگزار شد.

تا  که  است  نکاتی  از  بیمارستانی  مدیریت   «
کنون به آن توجه کافی نشده است و با توجه به اینکه 
عمده هزینه های بخش سالمت در بیمارستان ها صرف 
می شود، پیچیده ترین مدیریت، مدیریت در بیمارستان 

است. «

دکتر کامران باقر لنکرانی) رئيس کنکره (

برگزارکنندگان

  
گذری بر کنگره 

 بين المللی

 

حائز 12 امتیاز بازآموزی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

» دبیر کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانی، 
هدف از برگزاری کنگره را القای این باور که مدیران 
توانمند مي توانند با شرایط موجود هم، منشا تعالی در 

بیمارستان ها باشند، دانست.«

دکتر رحمت اهلل حافظی) دبير کنگره (

برداشت  قدم  این  راستای  در  کنگره  این   «
را  این دید  بیمارستانی در کشور،  بدنه ی مدیریت  تا 
پیدا کند که مدیریت بیمارستانی نوعی دانش و علم 

است. «

دکتر سيد عباس حسنی) دبير علمی کنکره (

شت و ردمان صنعت نفت سازمان بهدا دااگشنه علوم و تحقیقات

و تجهیزات آزمایشگاهیسازمان اتمین اجتماعي

ماهنامه
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ارتباط استرس و تشدید بیماری های قلبی

عوارض قلبی اضطراب
درحــال حاضــر اولیــن علــت مــرگ و 
میــر در کشــور را بیماریهــای قلبــی – 
عروقــی تشــکیل مــی دهدکه متاســفانه 
در حــدود 35 تــا 45 درصــد از مــرگ 
ــی  ــه را شــامل م ــای کل جامع و میره
شــود و ایــن درحالــی اســت کــه تعداد 
زیــادی از بیمــاران قلبــی در ناامیــدی 
بقیــه ی زندگــی را ســپری مــی نماینــد.

گفتــه مــی شــود 70 درصــد از بیمارانی 
ــد ،  ــده ان ــی ش ــکته قلب ــار س ــه دچ ک
هرگــز بهبــودی کامــل پیــدا نکــرده  در 
ــد. ازســوی  ــی کنن ــی م ــی زندگ ناتوان
دیگــر نتایــج درمانــی در ایــن بیمــاران 
ــه  ــت. ب ــش نیس ــت بخ ــدان رضای چن
طــوری کــه عمــل جراحــی بــای 
پــس )Bypass( کرونــر در بســیاری 
از بیمــارن فقــط جنبــه تســکینی دارد.
ــی  ــده اســت نگاه ــه آم آنچــه در ادام
بــه دالیــل ایجــاد و تشــدید اضطــراب، 
ارتبــاط آن بــا بیمــاری هــای قلبــی و 

ــی آن اســت. راهکارهــای درمان
از جملــه عوامــل مهــم خطــر ســاز در 
ــرف  ــی مص ــی – عروق ــای قلب بیماریه
ــاال ، کلســترول  ســیگار ، فشــارخون ب
بــاال ، تغذیــه ناصحیــح، عــدم فعالیــت 
ــی  ــوص چاق ــه خص ــی )ب ــی، چاق بدن
ــه در  ــتند ک ــترس هس ــکمی ( و اس ش
ایــن میــان نقــش اســترس و فشــارهای 

ــل اســت.  ــل تام ــی بســیار قاب روان
اســترس یــا همــان فشــار روانــی یــک 
ــی  ــت یعن ــخصی اس ــال ش ــوم کام مفه
افــراد مختلــف در مقابــل شــرایط 
یکســان واکنش هــای متفاوتــی دارند و 
عوامــل اســترس زا بــرای افــراد مختلف 
مــی توانــد متفــاوت باشــد. افــراد مبتال 
ــه طــور عمــده  ــه بیماریهــای قلبــی ب ب
ــت  ــی در موقعی ــه وقت ــد ک ــی گوین م
ــد  ــی گیرن ــرار م ــترس زا ق ــای اس ه
دچــار درد قلبــی مــی شــوند.حمله 
ــرایطی  ــن ش ــز در چنی ــی نی ــای قلب ه

ــد. ــی افت ــاق م ــتر اتف بیش

ترس و اضطراب!
ــترس  ــاد اس ــل ایج ــن دالی ــم تری مه

عبارتســت از:
ــی  ــت زمان ــالع از موقعی ــدم اط 1- ع
ــم  ــرار خواهی ــه در آن ق ــی ک و مکان

ــت گرف
2- تــرس از عــدم بــراورده شــدن 

خواســته
3- نگرانــی از وقــوع مشــکل یــا 

حادثــه ای حــاد
ــدم  ــدگی و ع ــرد ش ــی از ط 4- نگران

ــدی کارام
5- وسواس

ــغلی ،  ــت ش ــت دادن موقعی 6- از دس
ــی و ... ــی ، اجتماع خانوادگ

7- ترس از بیماری
8- ترس از مرگ

ــوان  ــه عن ــرس« ب ــاال »ت ــوارد ب در م
ــع  ــود دارد. در واق ــترک وج ــل مش عام
تــرس عامــل اصلــی تمــام اســترس هــا 
و اضطــراب هاســت. اگــر بتوانیــم تــرس 
را از بیــن بــرده ایــم. مــا از چیــزی مــی 
ترســیم کــه یــا اصــال وجــود نداشــته و 
یــا اینکــه احتمــال بــه وجــود آمــدن آن 
کمتــر از 50% اســت.پس در کل اســترس 
و اضطــراب از تــرس ناشــی مــی شــود 
و تــرس هــم از عــدم وجــود بــاور قوی 

بــه قــدرت و توانایــی فکــر اســت.

عالیم اضطراب 
عالیم عمده استرس عبارتند از:

1- تپش قلب
2-احســاس درد در قفسه ســینه)گاهی 

ــدید( خیلی ش
3- احساس خفگی

4- احساس خواب آلودگی 
5- خستگی چشم

6- نیاز به دفع مزاج
7- اسهال ، تهوع و استفراغ

8- حوصله هیج گس را نداشتن
9- سر درد و داغی بدن

10- فشارخون باال
11- مشکل در تنفس

12- خشک شدن دهان
13- تعریق زیاد

14- سرگیجه
15- سوزش معده

مدیریت فشار روانی
البتــه راهکارهایــی وجــود دارد کــه بــه 
شــما کمــک مــی کننــد از اضطــراب ، 
ــی  ــردگی رهای ــی و افس ــار روان فش
یابیــد و آرامــش جســم و روحتــان را 

تامیــن کنیــد.
بــرای  هــا  روش  از  ای  مجموعــه 
ــدرت  ــه ن ــه ب ــرادی ک ــه اف ــک ب کم
بیمــار قلمــداد مــی شــوند تــا از پــس 
ــی  ــه زنگ ــد ک ــر آین ــی ب ــش های چال
ــه وجــود مــی اورد.  ــرای همــه مــا ب ب
مدیریــت فشــار روانــی در مــورد چنــد 
بیمــاری خــاص شــامل دردهــای 
ــاال،  ــون ب ــار خ ــرطان، فش ــی، س تنش

ــن  ــب و در مزم ــری قل ــاری کرون بیم
نیــز بطــور موفقیــت آمیــز بــه کار مــی 
رود. در اینجــا بــه بخشــی از ایــن 
ــترس و  ــش اس ــرای کاه ــت ب مدیری
ــرد. ــم ک ــی  اشــاره خواهی فشــار روان

کاهش برانگیختگی
ــر انگیختگــی  در روش هــای کاهــش ب
شــخص آرمیدگــی عضالنــی را آموزش 
مــی بینــد آمــوزش آرمیدگــی عمیــق و 
نحــوه بــه کارگیــری ایــن مهارت هــا در 
برابــر عوامــل فشــارزای زندگــی واقعــی 
مــی توانــد در پایین آوردن ســطح فشــار 
ــن  ــد. همچنی ــر باش ــا موث ــی آنه روان
ــه  ــت ک ــر آن اس ــواهد بیانگ ــی ش برخ
آمــوزش آرمیدگــی مــی توانــد عملکرد 
ــون  ــد. چ ــود بخش ــدن را بهب ــی ب ایمن
ــش  ــوان واکن ــی ت ــی را م ــار روان فش
در برابــر موقعیــت هایــی در نظــر 
گرفــت کــه شــخص آنهــارا پیــش بینــی 
ــی  ــردو تلق ــا ه ــدنی ی ــر، مهارنش ناپذی

ــن  ــی ممک ــوزش آرمیدگ ــی کند.آم م
ــق افزایشاحســاس خــود  اســت از طری
ــاس  ــع شود.احس ــر واق ــدی موث کارآم
خــود کار آمــدی ایــن بــاور اســت کــه 
شــخص بازیچــه ای در دســت نیروهــای 
مهارنشــدنی کــه همیشــه خوشــایند 
نیســتند ، نیســت .منظــور ایاینکــه فــرد 
بــر روی رفتــار خــودش مســلط شــده و 
آرامــش و یقیــن بــه حــل مســاله ایجــاد 
شــده و مســایل اســترس زا و غیــر قابــل 

پیــش بینــی حــل مــی شــود.

بازسازی شناختی 
ــرض  ــن ف ــه ای ــر پای ــیوه ب ــن ش ای
ــی  ــخاص م ــی اش ــت عقل ــه وضعی ک
ــد برچگونگــی احســاس و رفتــار  توان
ــام  ــر نظ ــر تغیی ــذارد ب ــر بگ ــا تاثی آنه
اعتقــادی شــخص تمرکــز دارد.فراهــم 
کــردن اطالعــات بــرای کاســتن از 
ــاس  ــش احس ــان و افزای ــدم اطمین ع
ــش  ــرای کاه ــز ب ــخص نی ــلط ش تس
ــت. ــوده اس ــودمند ب ــی س ــار روان فش

آموزش مهارت های رفتاری
باتوجــه بــه اینکــه اگــر شــخص ، 
ــرای انجــام کاری  ــای الزم ب ــارت ه مه
ــد ،  ــته باش ــوار را نداش ــخت و دش س
ــد  ــی خواه ــی طبیع ــاس درماندگ احس
ــا  ــه تنه ــی ن ــار روان ــت فش بود.مدیری
ــایل  ــه مس ــن در زمین ــوزش و تمری آم
و  زمــان  مدیریــت  ماننــد  عمومــی 
ــد را شــامل مــی  ــدی کارآم ــت بن اولوی
شــود بلکــه معمــوالً آمــوزش و تمریــن 
مهــارت هــای ضــروری را هــم در 
ــای  ــارت ه ــوزش مه ــرد. آم ــی گی م
ابــراز وجــود بیــان چیزهایــی کــه فــرد 
ــث  ــه باع ــی ک ــت دارد و چیزهای دوس
ــود  ــی ش ــش م ــی اعصاب ــم خوردگ به
بــدون زیــر پــا گذاشــتن حقــوق دیگران 
هــم زیــر ایــن عنــوان قــرار می گیــرد و 

ــت. ــر اس ــیار موث بس

نگاه

علی امین زاده

قاب های شهری

حتمــاال تــا بــه حــال برایتــان پیــش 
آمــده اســت در مقابــل یــک تابلــوی 
نقاشــی بایســتید و بــه آن نظــاره کنید.
فــارغ از ســبک و رنــگ و ابعــاد ،هــر 
تابلویی تاتیــرات متفاوتــی را در ذهن 
بیننــده ایجــاد میکنــد؛ گاهــی لبخند و 

آرامــش و گاه خشــم و تنفر.
ــو تمــام  ــن تابل ــد ای حــاال فکــر کنی
ــده  ــزان ش ــما آوی ــل ش روز در مقاب
ــش  ــد و آرام ــاال لبخن ــد، احتم باش
چنــد دقیقــه ای در رفتــار شــما 
تبدیــل بــه مهربانــی و خشــم و تنفــر 
لحظــه ای بــه خشــونت در نحــوه ی 
عملکــرد تبدیل گردیــده و بــه تدریج 
بــه یکــی از شــاخصه هــای رفتــاری 

ــی شــود. ــل م ــرد تبدی ف
حــاال فکــر کنید ایــن تابلوهــا چندین 
برابــر بــزرگ شــوند و ســاعت هــای 
طوالنــی مقابــل دیــد شــما و هــزاران 

نفــر دیگــر بــه نمایــش در آیند.
انتظــار میــرود بــه تدریــج باعــث بــه 
ــا در  ــی رفتاره ــدن برخ ــود آم وج
بیننــده هــای چتــد هــزار نفــری خود 

داشــته باشــند.
ــو  ــان تابل ــا هم ــاختمان ه ــای س نم
هــای بزرگــی هســتند کــه ســاعت ها 
در برابــر مــا قــرار میگیرنــد و تاثیرات 
آنــی و تدریجــی خودشــان را در 
بیننــده ای کــه مجبــور بــه دیدنشــان 

ــد. اســت میگذارن
راســتی تابلوهــای تهــران چــه 

شــکلی انــد!؟

لیال معینی

روان شناس و مدرس دانشگاه
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طب سنتی ایران

رازی برآمده از دل تاریخ
ــت.  ــان اس ــکي جه ــد پزش ــران مه ای
چنــد  درمانــي  مکتــب  هــر  در 
بتوانــد  تــا  اســت  الزم  شــاخص 
باشــد.  داشــته  جهانــي  جایــگاه 
ــزرگ  ــمندان ب ــي ، دانش ــع علم مناب
ــه  ــي ک ــات عمل ــگاه و تجربی ، دانش
ــران  ــنتي ای ــب س ــا در ط ــه اینه هم
بــه نحــو احســن وجــود دارد، کتــب 
ــران صدهــا ســال مرجــع  پزشــکي ای
ــه  ــد از جمل ــوده ان ــا ب ــکي دنی پزش
 ، ســینا  بوعلــي  طــب  در  قانــون 
الحــاوي زکریــاي رازي ، ذخیــره 
خوارزمشــاهي جرجانــي و ... کــه 
ســنتي  طــب  کتــب  بهتریــن  از 
ــکان  ــط پزش ــتند . و توس ــا هس دنی
بــه  دنیــا  در  کــه  مشــهورایراني 
شــناخته  پزشــکي  نوابــغ  عنــوان 

ــد. ــده ان ــف ش ــد ، تألی ــده ان ش

ــي از  ــاپور یک ــدي ش ــگاه جن دانش
ــوم پزشــکي  ــن دانشــگاههاي عل اولی
ــزار  ــد ه ــه در چن ــت ک ــان اس جه
ــران تأســیس شــده  ــل در ای ســال قب
ــرورش داده  ــادي را پ ــکان زی و پزش

ــت .  ــرده اس ــي ک ــا معرف ــه دنی و ب
نســخ  داراي  ایــران  ســنتي  طــب 
ــه هــزاران  بســیاربا ارزشــي اســت ک
ســال ســالمت مــردم ایــران و جهــان 
را حفــظ کــرده اســت و طــب مــدرن 
ــاله دارد  ــد س ــت چن ــران قدم در ای
ــظ  ــال حف ــزاران س ــل از آن ه .  قب
ــردم  ــاي م ــان درده ــالمتي و درم س
ــب  ــا ط ــران ب ــان ای ــور عزیزم کش
ســنتي ایــران یــا همــان درمــان 
 . اســت   شــده  انجــام  ایرانــي 
ــود را  ــات خ ــا  تجربی ــتگان م گذش
در کتــب بســیار ارزشــمند خــود 
ــروز  ــا ام ــا م ــد . ام ــرده ان ــت ک ثب
 ، عمــل  در  را  تجربیــات  همــان 
ــه  ــه وب ــکار گرفت ــراي بیمارانمــان ب ب

جــواب هــاي معجــزه آســائي دســت 
ــم. ــه ای یافت

رازهای 2000 ساله
ــه  ــال اســت ک ــک صــد س ــر از ی کمت
ــظ  ــد حف ــیوه طــب جدی ــه ش ــردم ب م
ــد .  ــي کنن ــان درد م ــالمتي و درم س
ــه  ــد ک ــیده ای ــود پرس ــا از خ ــا آی ام
در طــول بیــش از 5000 هــزار تمــدن 
ایرانــي چگونــه حفــظ ســالمتي و 
درمــان درد مــي شــد ؟ از انجائــي 
بیــان تاریــخ بیــش از 5000 ســاله در 
ــد و واز  ــي گنج ــطر نم ــد س ــن چن ای
طرفــي در 2000 ســال اخیــر مطالــب 
ــه  ــرح اســت ،  ب ــل ط ــر قاب ــي ت علم
بیــان ایــن دوره طالئــي مــي پردازیــم .

در جهــان  علــوم  تمــام  در  ایــران 
ــه  ــه همیش ــت ک ــورهائي اس ــز کش ج
اســتعداد  و  اســت  بــوده  بهتریــن 
ــا  ــت آنه ــان ، و خالقی ــگرف ایرانی ش
در کســب علــوم مختلــف ، اشــاعه 
ــت ،  ــزد اس ــا زبان ــري آنه ــکار گی و ب

ــام  ــه ن ــم پزشــکي ک بخصــوص در عل
ایــران همیشــه در جهــان مــي درخشــد 
. کــه در مکتــب درمانــي طــب ســنتي 

ــت . ــه اس ــي یافت ــران تجل ای
لــذا راز حفــظ ســالمتي و درمــان 
ــم  ــب عظی ــان در مکت ــاي ایرانی درده
ــا  ــه ب ــت .  ک ــران اس ــنتي ای ــب س ط
ــزاران  ــود ه ــتورات خ ــها و دس روش
ــش  ــردم و بخ ــن م ــالمت ای ــال س س
ــوده و  ــظ نم ــان را حف ــي از جه مهم

ــت. ــرده اس ــان درد ک درم
ــر چــه  ــي مگ ــب درمان ــن مکت ــا ای ام
ــن  ــته ای ــه توانس ــته ک ــي داش ابزارهائ

ــد؟ ــام ده ــا ارزش را انج کار ب
1- ایــن مکتــب درمانــي داراي مبانــي 
ــه در طــول  محکــم و علمــي اســت ک
ــاًل امتحــان شــده و  ــزاران ســال عم ه

مجــرب اســت 
ــب  ــن مکت ــهاي ای ــي و روش 2- مبان
ــي در  ــاًل علم ــورت کام ــي بص درمان
دانشــگاه  در  ســال  صدهــا  طــول 
علــوم پزشــکي جنــدي شــاپور کــه از 

افتخــارات کشــور مــا اســت تدریــس 
ــالن آن  ــارغ التحصی شــده اســت . و ف
ــوده  ــان ب ــکان جه ــن پزش از بزرگتری

ــد ان
3- در ایــن مکتــب درمانــي پزشــکان 
ــه  ــینا ب ــي س ــون بوعل ــي همچ بزرگ
ــتاد  ــق ، اس ــذار ، محق ــوان بنیانگ عن
و.... بــوده انــد کــه درتالیفــات خــود 
بصورتــي کامــاًل علمــي آناتومــي 
، فیزیولــوژي ، فیزیوپاتولــوژي، رو 
شــهاي تشــخیص ، روشــهاي درمانــي 
، روشــهاي مهــم جراحــي، ابــزار هاي 
جراحــي و پیشــگیري را بیــان نمــوده 
انــد کــه در بعضــي مــوارد هنــوز هــم 
ــفیات  ــیاري از آن کش ــان بس در جه

ــادر و اول اســت. ن
4- در طــب ســنتي ایــران منابــع 
ــون  ــاب قان ــل کت ــري مث ــي معتب علم
ــود دارد  ــینا وج ــي س ــب بوعل در ط
کــه صدهــا ســال در کشــورهاي 
ــکي  ــر پزش ــع معتب ــزء مناب ــي ج غرب

ــت  ــوده اس ــان ب جه
ــران روشــهاي  5- در طــب ســنتي ای
ــه   ــي و پیشــگیري از جمل مهــم درمان
ــت ،  ــع ، حجام ــزاج و طب ــالح م اص
زالــو درمانــي ، فصــد ، گیــاه درمانــي 
ــه اي ،  ــم تغذی ــهاي بســیار مه ، روش
روشــهاي جراحــي و دههــا روش 
هرکــدام  کــه  دارد  وجــود  دیگــر 
طیــف وســیعي از بیماریهــا را درمــان 

ــد .  ــي کن م
ــه  ــران گنجین ــردم ای ــالمتي م راز س
ــم و عمــل در یــک مکتــب  اي از عل
بــوده  ارزش  بــا  بســیار  درمانــي 
ایرانــي اســت  اســت کــه کامــاًل 
والبتــه بعــد از صدهــا ســال در حــال 
دانشــگاههاي  در  مجــدداً  حاضــر 
ــه  ــته ب ــال گذش ــد س ــران از چن ای
ــران  عنــوان تخصــص طــب ســنتي ای

ــود.  ــي ش ــس م تدری

توصیه

ســازمان جهانــی بهداشــت از کشــورها خواســت کــه بیمــاری هــای جدیــد 
بایــد بــه شــیوه ای نامگــذاری شــود کــه پیامدهــای منفــی اجتماعــی، قومــی 
و مذهبــی نداشــته باشــد. بــه طــور مثــال نبایــد بــرای امــراض انســانی از 
نــام حیوانــات ،افــراد خــاص و یــا گــروه و مشــاغل خــاص اســتفاده شــود.
ــراض  ــرای ام ــت ب ــرده اس ــه ک ــازمان توصی ــن س ــث، ای ــزارش هل ــه گ ب
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــود. س ــتفاده نش ــات اس ــام حیوان ــانی از ن انس
ــام  ــرای دانشــمندان و رســانه هــا در انتخــاب ن دســتورالعملی پیشــنهادی ب

ــت. ــرده اس ــه ک ــا تهی ــاری ه بیم
طبــق ایــن دســتورالعمل ســندرم تنفســی خاورمیانــه و آنفلوانــزای اســپانیایی 
نمونــه هایــی هســتند کــه بایــد از کاربــرد آنهــا خــودداری شــود، بــه ایــن 
دلیــل کــه در ترکیــب آنهــا اســم مــکان هــای خــاص وجــود دارد و نامهــا 

بایــد شــامل اصطالحــات کلــی باشــند کــه تلفــظ آنــان آســان باشــد.
ســازمان بهداشــت جهانــی گفتــه اســت در ســال هــای اخیــر چنــد بیمــاری 
عفونــی جدیــد پیــدا شــده کــه نــام برخــی از آن هــا باعــث انــگ زدن بــه 

بعضــی فرهنــگ هــا و مناطــق شــده اســت.
دکتــر کیجــی فوکــودا، دســتیار مدیــر کل ســازمان جهانــی بهداشــت در حوزه 
امنیــت بهداشــتی گفــت: ایــن موضــوع ممکــن اســت بــی اهمیــت بــه نظــر 
برســد، امــا نــام بیمــاری بــرای افــرادی کــه بــه طــور مســتقیم تحــت تاثیــر 

آن قــرار مــی گیرنــد واقعــا مهــم اســت.
ــدید  ــش ش ــب واکن ــا موج ــاری ه ــی بیم ــام برخ ــرد: ن ــد ک ــودا تاکی فوک

ــت. ــده اس ــاص ش ــی خ ــا قوم ــی ی ــع مذهب ــی جوام برخ
وی اضافــه کرد:همچنیــن ایــن نامهــا موانعــی بــرای ســفر و تجــارت و داد و 
ســتد ایجــاد کــرده و در مــواردی باعــث کشــتار غیــر ضــروری حیوانــات 
شــده اســت: ایــن مــی توانــد پیامدهــای جــدی بــرای زندگــی انســان هــا و 

معیشــت آن هــا داشــته باشــد.
ایــن ســازمان توصیــه کــرده اســت : اصطالحــات طوالنــی قبــل از رســمی 

شــدن بایــد بررســی شــوند.
ســازمان جهانــی بهداشــت همچنیــن خواســته اســت از اســتفاده نــام بیمــاری 
ــراد را شــامل مــی شــود،  ــا اســم اف ــد ی ــرس مــی کنن ــه ایجــاد ت ــی ک های
ماننــد بیمــاری کروتســفلد جاکــوب، یــا ایــن کــه بــه مشــاغل خــاص اشــاره 

مــی شــود، مثــل بیمــاری لژیونــر، بایــد اجتنــاب شــود.



  اکسیر  

 افاضات استاد  

شمــاره97| خرداد ماه 161394

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری
دبیر علمی: دکتر ناصر اشراقی

دبیر تحریریه: پیمان صفردوست
صفحه آرا و طراح گرافیک: پوریا تاجیک

همکاران این شماره:
علی امین زاده، عاطفه خوشــنواز، اکرم خیرالهی، افســانه سرخ، پریسا 

شایقی، الناز عبدالهی، اشکان فیض الهی وند، دکتر مهنوش محمدی
با تشکر از: 

دکتــر گالیل اردالن، دکتر پرویز رزاقی، دکتــر آزاده عرفانیان گلپرور، 
دکتر غالمحســین غفارپور، لیال معینی، دکتر محمدرضا نیسیان، دکتر 

محمدعلی نیلفروش زاده

تلفن دفتر مرکزی: 88481057
واحد اشتراک: 88481058
روابط عمومی: 88725385

سازمان آگهی ها: 6 -88106205

info@novin-daroo.com :رایانامه
ersal@novin-daroo.com :ارسال آثار

www.novindaroo.com
پیامک : 300026160016 

 صندوق پستی: 15875-7911
نشــانی نشــریه: تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شــیرازی 
شمالی، ســاختمان 111پالک 211، طبقه ســوم، واحد 7 - کدپستی: 

1586713137

در دور و برم چقدر یخ ریخته اند

بر روی سرم مور و ملخ ریخته اند  

در دور و برم پزشک قانونی ها

دنبال دلیل و سر نخ ریخته اند  

-دیروز غروب من خودم را کشتم-

جلیل صفربیگی  

نحوه همکاری با نشریه نوین دارو
1. از ارسال مقاالت علمی و تخصصی و تحلیل های صاحب  نظران 
و کارشناسان به صورت تایپی همراه با مشخصات کامل نویسنده 

و یک قطعه عکس پرسنلی با ذکر ماخذ استقبال می کنیم.
2. نشــریه در رد، قبول، ویرایش، اصــالح و یا تلخیص مطالب 

مختار است.
3. مقاالت ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

4. مســئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده بوده و نشریه 
هیچ گونه تعهدی نسبت به مواضع اعالم شده نخواهد داشت.

5. آرا و نظــرات منــدرج در مقــاالت، نامه هــا و.... لزوما نظر 
گردانندگان نشریه نیست.

6.  هرگونه مســئولیت آگهی ها و نیازمندیهای مندرج در نشریه 
نوین دارو بر عهده شــخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و 
متقاضیان استفاده از خدمات این آگهی ها و نیازمندی ها است و 

نشریه نوین دارو در این موارد هیچگونه مسوولیتی ندارد.

مریض بان!

عالی... و  بسیار خوب 
بایــد همیــن کار را مــی  اصــال از اولــش 
ــتان  ــه بیمارس ــا ب ــن بیماره ــی ای ــد. ه کردن
مــی رفتنــد و وقــت تلــف مــی کردنــد و  
مــی  اذیــت  را  درمانــی  کادر  و  خودشــان 
ــد  ــد بگوی ــی ش ــدا نم ــم پی ــی ه ــد. یک کردن

هایتــان. بنشــینید در خانــه  و  برویــد 
حــاال بــا ایــن صحبــت هایــی کــه شــده حتمــا 
ــه  ــر گفت ــای وزی ــی شــود. آق ــر م اوضــاع بهت
ــم بیمارســتان هــا را بســپریم دســت  آمــاده ای
ــد، دوســتان  ــاق بیفت ــن اتف ــر ای شــهرداری. اگ
مــا در شــهرداری هــم بــه عــادت معمــول یــک 
ــی و  ــش خصوص ــا بخ ــد ب ــی بندن ــرارداد م ق
یــک عــده را مــی گذارنــد در بیمارســتان هــا 
و بــرای هرکــس کــه روی نیمکــت  بیمارســتان 
ــد؛  ــی کنن ــک قبــض صــادر م ــود، ی نشســته ب

ــان. ــض پارکب ــل قب مث
بیــکاری  از  ایــن وضــع هرکــس کــه  بــا 
هــم  هرکــس  و  رود  مــی   ، باشــد  آمــده 
در  توقــف  مبلــغ  بمانــد،  مجبورســت  کــه 
ــال  ــازه احتم ــردازد. ت ــی پ ــتان  را م بیمارس
ــه  ــی بیمارســتان هــا هــم ب دارد مشــکالت مال

ــود. ــرف ش ــکل برط ــن ش ای
ــن  ــا شــدیدا از ای ــی م ــم ول شــما را نمــی دان

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــرح اس ط

راز شــاد زیســتن انجــام دادن آنچــه دوســت داریــم نیســت 
ــم  ــام میدهی ــه انج ــت ک ــزی اس ــتن چی ــت داش ــه دوس بلک
توجــه بــه شــادی و فرصــت تجلــی دادن بــه آن در زندگــی 
ــر  ــارا در براب ــد م ــی توان ــش م ــار خوی ــکار و رفت ــا اف ب
ــا  ــت کند.نارســایی ه ــزون زندگــی حمای فشــارهای روز اف
و ضعــف هــای خــود و محیــط اطــراف لــب بــه شــکوه مــی 
ــر  ــی ، تاثی ــودن زندگ ــذرا ب ــه گ ــاد ب ــا اعتق ــایند.اما ب گش
ــه  ــی ک ــتن خدای ــا و داش ــت ه ــر موقعی ــان ب ــتن انس گذاش
ــه  ــت هم ــوس اس ــراه و مان ــده اش هم ــا بن ــه ب ــر لحظ ه
ــای  ــیاری از درده ــش بس ــام بخ ــد التی ــی توان ــه م و هم
درونــی باشــد و شــادی و ســرور را بــرای مــا بــه ارمغــان 
آورد. شــادی نیــاز بــه تمریــن دارد.پــس راز شــاد زیســتن 
ــم نیســت ، بلکــه دوســت  انجــام دادن آنچــه دوســت داری

ــم. ــی دهی ــه انجــام م ــزی اســت ک داشــتن چی

ایجاد شادی و زندگی همراه باشادی
• گذر ، لحظات را زیبا می کند

ــدار  ــارا پای ــاط اجتماعــی را افزایــش داده و آنه ــزان ارتب • می
مــی ســازد

• میــزان فشــار روانــی ناشــی از تحــوالت زندگــی را کاهــش 
مــی دهــد

• به سالمت جسم و روان کمک می کند
ــی و یکرنگــی را افزایــش داده و از ایجــاد کــدورت و  • همدل

کینــه جلوگیــری مــی کننــد
• محیط زندگی را برای خود و دیگران جذاب می کند

• هنــگام همنشــینی بــا دیگــران احســاس خوشــی و امیــد بــه 
زندگــی را منفعــل مــی کنــد

ــرد مــی دهــد  ــه ف ــاوری و خودکارآمــدی ب • احســاس خودب
کــه خودایــن مــورد کاهــش دهنــده فشــارهای روانــی اســت.

طول عمر

دکتــر: ســیگار عمرتــون رو کــم میکنــه نبایــد 
بکشید

بیمار: ولی آقای دکتر من االن80سالمه.

ــی  ــیگار نم ــر س ــی اگ ــته... ول ــر: درس دکت
بــود الاقل90ســالتون  االن  کشــیدید 

عکس نوشت

زیاری فریدون 

اتاق انتظار دندانپزشکی کودکان

شاد زندگی کن
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