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گزارشی در آستانه هفته تامین اجتماعی

اقتصاد داروخانه ها زیر چرخ معوقات
25 تیرمــاه در کشــورمان بــا نــام 
اجتماعــی  تأمیــن  بهزیســتی و  روز 
ــازمان های  ــده اســت. س ــذاری ش نام گ
ــا  ــان ب ــوع عملکردش ــل ن ــه دلی ــه ب ک
طیــف وســیعی از آحــاد جامعــه در 
ارتبــاط هســتند و عملکــرد آن هــا بــه 
ــادی از  ــروه زی ــت گ ــی سرنوش نوع

افــراد جامعــه را رقــم می زنــد.

ــدای  ــه در ابت ــاری ك ــر اســاس آم ب
ســال جــاری اعــام شــده اســت هم 
ــر 40 ميليــون نفــر از  ــغ ب اكنــون بال
افــراد جامعــه بــه نوعــی تحــت 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمي ــش س پوش
ــه ای  ــات بيم ــد و از خدم ــرار دارن ق
ســازمان  بزرگ تریــن  درمانــی  و 
بهره منــد  كشــور  در  گــر  بيمــه 

ــتند.  هس
ــن  ــازمان تأمي ــر س ــویی دیگ از س
خدمــات  از  غيــر  بــه  اجتماعــی 
بيمارســتان ها  در  كــه  درمانــی 
خــود  پوشــش  تحــت  مراكــز  و 
اصلــی  خریــدار  می دهــد  ارائــه 
خدمــات جامعــه پزشــکی اســت؛ بــه 
ــات  ــد خدم ــه 15درص ــی ك صورت
درمانــی و بســتری در ایــن ســازمان 
ــق  ــن طب ــود و همچني ــام می ش انج
ــازمان  ــن س ــل ای ــر عام ــام مدی اع
توليــد  نيــز  دارویــی  بخــش  در 
ــی،  ــه داروی ــواد اولي ــد م 70 درص
 40 و  كشــور  داروی  درصــد   35
ــن  ــازمان تأمي ــش در س ــد پخ درص
كــه  می گيــرد  شــکل  اجتماعــی 
ــن  ــده ای ــان دهن ــوع نش ــن موض ای
موضــوع اســت كــه سياســت های 
ــی  ــت داروی ــازمان در صنع ــن س ای
كشــور بســيار تأثيرگــذار اســت.

امــا بــا وجــود ایــن اهميــت فعــاالن 
عرصــه دارو و در خــط مقــدم آن 
از  كشــور  داروخانه هــای  یعنــی 
ــی  ــکل قدم ــک مش ــا ی ــاز ب ــر ب دی
و  دســت  اجتماعــی  تأميــن  بــا 
ــر  ــز  تأخي ــد و آن ني ــه می كنن پنج
ــوی  ــه از س ــق بيم ــت ح در پرداخ
ــری  ــت. تأخي ــی اس ــن اجتماع تأمي
ــی  ــته گاه ــال های گذش ــه  در س ك

نزدیــک بــه یــک ســال هــم 
ــده  ــبب ش ــيده، س رس

اقتصــاد  تــا 
بيــش از 11هــزار و 200 داروخانــه 
بــا  را  كشــور  ســطح  در  فعــال 

ــود. ــه ش ــدی مواج ــی ج چالش
روی  از  پــس  وجــود  ایــن  بــا 
كار آمــدن دولــت تدبيــر و اميــد 
تأميــن  ســازمان  مســووالن 
ــن  ــل ای ــده ح ــا وع ــی باره اجتماع
ــت  ــر پرداخ ــد و ب ــکل را داده ان مش
معوقــات داروخانه هــا  بــه موقــع 
ــواردی  ــه در م ــد و البت ــد كرده ان تاكي
ــد  ــه روز ش ــا ب ــن پرداخت ه ــز ای ني
ميــان  اميــد را در  از  بارقــه ای  و 

ــا   ــرد، ام ــاد ك ــه داران ایج داروخان
ــدان  ــه چن ــی ن ــس از گذشــت مدت پ
مجــدد  وعــده  خلــف  طوالنــی 
ــی  ــن اجتماع ــه تأمي ــا از جمل بيمه ه
ایــن  فعــاالن  مجــدد  اعتــراض 
ــته اســت. ــال داش ــه دنب عرصــه را ب

در  تأخیــر  رونــد  بازگشــت 
ــا ــات داروخانه ه ــت مطالب پرداخ

ــته  ــال گذش ــا س ــن روزه در آخری
مژدهــی  رهبــر  دكتــر  كــه  بــود 
داروســازان  انجمــن  رئيــس  آذر، 

تأخيــر  رونــد  بازگشــت  از 
مطالبــات  پرداخــت  در 

از  داروخانه هــا 

و  گفــت  ســخن  بيمه هــا  ســوی 
بــا بيــان اینکــه  بيمه هــا 4 مــاه 
مطالبــات  پرداخــت  كــه  اســت 
تأخيــر  بــه  را  داروخانه هــا 
بــا  اظهارداشــت:  انداخته انــد 
یازدهــم  دولــت  آمــدن  كار  روی 
وزارت  در  مدیریتــی  تغييــرات  و 
بهداشــت و ســازمان های بيمــه گــر، 
داروخانه هــا  مطالبــات  پرداخــت 
ــود  ــده ب ــه روز ش ــدودی ب ــا ح ت

اســت  مــاه  چنــد  دوبــاره  ولــی 
پرداخــت  در  تأخيــر  شــاهد  كــه 
هســتيم. داروخانه هــا  مطالبــات 

آخریــن  اینکــه  اعــام  بــا  وی 
ــا  ــه داروخانه ه ــا ب ــی بيمه ه پرداخت
مربــوط بــه مهــر مــاه اســت، گفــت: 
اســاس  بــر  باشــد  قــرار  اگــر 
آنچــه كــه بيمه هــا تعهــد دارنــد، 
ــان  ــات آب ــا االن مطالب ــت ت می بایس

می شــد. پرداخــت  نيــز  آذر  و 
مژدهــی آذر بــا عنــوان ایــن مطلــب 
كــه بــر اســاس قانــون 
 60 می بایســت 
ــات  درصــد مطالب
نه هــا  خا و ر ا د
زمــان  در 
یــل  تحو
نســخه ها 

كــرد:  تاكيــد  شــود  پرداخــت 
بــا ایــن شــرایط نيــز، بایــد 60 
درصــد از مطالبــات ماه هــای دی 
ــه  ــد ك ــت می ش ــز پرداخ ــن ني و بهم
اســت. نشــده  انجــام  متأســفانه 

رئيــس انجمــن داروســازان ادامــه 
ــت  ــا در پرداخ ــی داروخانه ه داد: وقت
تعهداتشــان بــه دارایــی و بيمه هــا 
آن هــا  بــرای  می كننــد،  تأخيــر 

جریمــه تعلــق می گيــرد. در حالــی 
ــا  ــا از بيمه ه ــات داروخانه ه ــه مطالب ك

بــا تأخيــر پرداخــت می شــود.

امــکان پرداخــت مطالبــات مراکــز 
ــم  ــاه فراه ــی در فروردین م درمان

د نبو
امــا بــا وجــود ایــن انتقادهــا پرداخــت 
تأميــن اجتماعــی تــا خــرداد مــاه 
جــاری بــه طــول انجاميــد و در اوليــن 
ــر محمدعلــی  ــاه  دكت ــن م روزهــای ای
همتــی، معــاون درمــان ســازمان تأميــن 
مطالبــات  پرداخــت  از  اجتماعــی 
داروخانه هــای طــرف قــرارداد بــا ایــن 
ســازمان تــا دی مــاه خبــر داد و گفــت: 
بــزودی مطالبــات ماه هــای بعــدی 
ــود. ــت می ش ــز پرداخ ــا ني داروخانه ه

ــدای  ــه در ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فعلــی  مدیریــت  كار  بــه  شــروع 
ــر  ــا تأخي ــن اجتماعــی ب ســازمان تأمي
ــه در  ــدود 8 ماه ــی ح ــيار طوالن بس
ــز  ــات مراك ــت مطالب ــا پرداخ ــه ب رابط
درمانــی مواجــه بودیــم كــه بــرای 
ــال 93  ــی س ــر ط ــن تأخي ــران ای جب
ــاه  ــه 18 م ــاه، هزین ــای 12 م ــه ج ب
ــه  ــم ادام ــت كردی ــات را پرداخ مطالب
داد: در نتيجــه اقدامــات انجــام شــده و 
پرداخت هــای مناســب صــورت گرفتــه 
بــه مراكــز درمانــی طــرف قــرارداد؛ در 
ــن  ــاهد بهتری ــته ش ــال گذش ــان س پای
شــرایط پرداخــت مطالبــات بودیــم 
بــار  صحيــح  برنامه ریــزی  بــا  و 
ــب  ــای مناس ــاهد پرداخت ه ــر ش دیگ

ــود. ــم ب ــات خواهي مطالب
بــه  اشــاره  بــا  همتــی  دكتــر 
ــود  ــادی و كمب ــای اقتص محدودیت ه
ــت:  ــال گف ــدای س ــی در ابت نقدینگ
ــا  ــن محدودیت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــز  ــات مراك ــت مطالب ــکان پرداخ ام
فراهــم  فروردین مــاه  در  درمانــی 
نبــود امــا درحــال حاضــر ایــن 
بــا  و  شــده  شــروع  پرداخت هــا 

جدیــت ادامــه خواهــد داشــت.

کمبــود نقدینگــی داروخانه هــا 
ــه تهدیــد ســامت مــردم  منجــر ب

می شــود
ــه  ــؤالی ك ــرایط س ــن ش ــال در ای ح
كــه  اســت  ایــن  می آیــد  پيــش 
ایــن تأخيــر در پرداخت هــا چــه 
ــا  ــرد داروخانه ه ــر عملک ــری ب تأثي
ــا  ــت آن ه ــن درخواس دارد و مهم تری

ــت؟ ــی چيس ــن اجتماع از تأمي
ــا  ــؤال عليرض ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
شــهریاری، نایــب رئيــس انجمــن 
داروســازی ایــران بيــان می كنــد 
پرداخــت  كــه در صــورت عــدم 
ــازمان های  ــرف س ــه از ط ــق بيم ح
ــود  ــا، كمب ــه داروخانه ه ــر ب ــه گ بيم
ــن  ــدم تأمي ــه ع ــر ب ــی منج نقدینگ
ــت  ــاز و در نهای ــورد ني ــای م داروه

تهدیــد ســامت مــردم می شــود.
ــر،  ــزاری مه ــام خبرگ ــاس اع ــر اس ب
وی ایــن ســخنان را در نشســت خبری 
انجمــن داروســازی خراســان رضــوی 
مطــرح كــرد و افــزود: پــس از اجــرای 
طــرح بيمــه ســامت بيــش از هشــت 
ميليــون نفــر تحــت پوشــش بيمــه قرار 
ــا  ــی بيمــاران ت ــد و دغدغــه مال گرفتن
حــد زیــادی كاهــش یافــت امــا عــدم 
پرداخــت حــق بيمه هــا بــه طــور 
حتــم موجــب افزایــش دغدغــه هــای 
ــا  ــد و داروخانه ه ــد ش ــاران خواه بيم

ــد. ــد می كن را تهدی
ــود  ــا وج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــردم ب ــی م ــه پرداخت ــه هزین ــن ك ای
ــا  ــرد ام ــدا ك ــش پي ــا كاه داروخانه ه
مشــکاتی بــرای داروخانــه هــای 
ــه  ــد ادام ــاد ش ــی ایج ــش خصوص بخ
ــه  ــد هزین ــا 10درص ــاران تنه داد: بيم
داروی خــود را پرداخــت می كننــد كــه 
ــای  ــه ه ــی داروخان ــر نقدینگ ــن ام ای
بخــش خصوصــی را كاهــش می دهــد.

ــن  ــه انجم ــان اینک ــا بي ــهریاری ب ش
تــاش  سال هاســت  داروســازی 
می كنــد یــک قــرارداد مرضــی الطرفيــن 
ــد  ــد كن ــر منعق ــركت های بيمه گ ــا ش ب
ــه  ــون ب ــه نســخه ها طبــق قان كــه هزین
ــت:  ــود گف ــت ش ــا پرداخ داروخانه ه
ــخه هایی  ــد نس ــون 60درص ــق قان طب
ــد  ــود بای ــه می ش ــه ارائ ــه بيم ــه ب ك
ــاه  ــی 2 م ــی ط ــرف 15 روز و مابق ظ
ــه  ــود ك ــت ش ــا پرداخ ــه داروخانه ه ب
ــه  ــر از ســوی شــركت های بيم ــن ام ای

ــت. ــده اس ــه ش ــده گرفت ــر نادی گ
وی بــا بيــان ایــن كــه 60درصــد مبلــغ 
نســخه هــای چهــار مــاه گذشــته 
نشــده  پرداخــت  داروخانه هــا  بــه 
داروخانه هــا  خریــد  تــوان  گفــت: 
كاهــش یافتــه و ایــن باعــث می شــود 
داروهــای  نتواننــد  داروخانه هــا 
ــن  ــردم را تأمي ــاز م ــورد ني اساســی م

ــد. كنن
شــهریاری بــه مســئله حصــر اقتصــادی 
كشــور اشــاره كــرد و ادامــه داد: بــرای 
تهيــه دارو بــه پــول نقــد نيــاز داریــم و 
همــه ایــن مســائل در نهایــت بــه ضرر 
تــاش  و  تمــام می شــود  بيمــاران 

دولــت بــرای كاهــش دغدغــه بيمــاران 
ــد. ــاكام خواهــد مان ن

كــه  تاش هایــی  بــا  افــزود:  وی 
صــورت گرفــت هزینــه نســخه ها 
تــا پایــان دی مــاه ســال گذشــته 
ــا مبلــغ چهــار مــاه  پرداخــت شــد ام
گذشــته هنــوز پرداخــت نشــده اســت.

در پرداخــت حقــوق کارکنــان 
نیــز دچــار مشــکل می شــویم

یکــی  مدیــر  رابطــه  ایــن  در 
داروخانه هــای شــرق تهــران نيــز 
ــد:  ــن دارو می گوی ــگار نوی ــه خبرن ب
در  ماهــه  چندیــن  تأخيرهــای 
ــا از  ــات داروخانه ه ــت مطالب پرداخ
ســوی بيمه هــا و مخصوصــًا بيمــه 
داروخانه هــا  اجتماعــی،  تأميــن 
شــرایط  در  اقتصــادی  نظــر  از  را 

می دهــد. قــرار  ســختی 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــون  ــن ميلي ــاه چندی ــه در م داروخان
تومــان نســخه تأميــن اجتماعــی دارد 
ادامــه می دهــد: در مــواردی طلبمــان 
ــه بيــش از 40  از تأميــن اجتماعــی ب
ــه  ــون تومــان می رســد ك ــا 50 ميلي ت
ــای  ــا بيمه ه ــرارداد ب ــاب ق ــا احتس ب
ــا  ــادی از نقدینگی م ــم زی ــر حج دیگ
در دســت مــان نيســت كــه ایــن 
ــه  ــی داروخان ــردش مال ــوع گ موض
را دچــار مشــکل كــرده و حتــی 
ــز  ــان ني ــوق كاركن ــت حق در پرداخ

ــویم. ــکل می ش ــار مش دچ

ــاد  ــت اقتص ــردر پرداخ ــا تاخی ب
ــد ــر افت ــه خط ــه داران ب داروخان

ــز  ــه او ني ــری ك ــه دیگ ــر داروخان مدی
از پرداخــت بــا تأخيــر بيمه هــا بــه 
داروخانه هــا دل پــری دارد بــه خبرنــگار 
مــا می گویــد: تــا جایــی كــه مــن 
ــون بيمه هــا  ــر اســاس قان اطــاع دارم ب
بایــد بخشــی از طلــب داروخانــه را 
هنــگام ارائــه صــورت حســاب  بپردازند 
ــاه  ــا دو م ــر ت ــز حداكث ــه آن را ني و بقي
ــا در خوشــبينانه  ــد پرداخــت كنند؛ام بع
ــاه  ــا 5 م ــس از 4 ت ــت پ ــن حال تری
می توانيــم از تأميــن اجتماعــی دریافتــی 

ــيم. ــته باش داش
ــه  ــر داروخان ــه ه ــان اینک ــا بي وی ب
ــه غيــر از تأميــن اجتماعــی حداقــل  ب
ــرف  ــز ط ــر ني ــه دیگ ــد بيم ــا  چن ب
ــه   ــه داد: مجموع ــت ادام ــرارداد اس ق
تاخيرپرداخــت هــر كــدام از ایــن 
ــاد  ــه اقتص ــود ك ــبب می ش ــا س بيمه ه

داروخانــه داران بــه خطــر افتــد. 
مدیــر ایــن داروخانــه در پایــان 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــان اینک ــا بي ب
ــه  ــز ب ــردم را ني ــامت م ــت س نهای
كــرد:  عنــوان  می انــدازد  خطــر 
ــه  ــود ك ــبب می ش ــکات س ــن مش ای
داروخانــه یــا بــا بيمه هــا فســخ 
ــه  ــد ب قــرارداد كنــد، یــا اینکــه نتوان
دليــل مشــکات مالــی داروهــای 
مــورد نيــاز داروخانــه را تأميــن 
ــبب  ــوارد س ــن م ــه ای ــه هم ــد ك كن
ــه مــردم  ــه خدمــات نامناســب ب ارائ

ــد. ــد ش خواه

لیال دولت آبادی فراهانی
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فواید فراوان فلوراید
فوایــد ضــد پوســيدگي فلوراید اساســًا 
بــه پيشــگيري از دمينراليزاســيون و 
ــبت داده  ــيون نس رخ دادن رمينراليزاس
كافــي  فلورایــد  تاميــن  مي شــود. 
ــگيري از  ــه پيش ــان ب ــی در ده موضع
ــث  ــرده و باع ــک ك ــا كم ــال مين انح
ــدان  ــاي دن ــدد مين ــدن مج ــي ش معدن

مي شــود. 
اســتفاده از فلورایــد موضعــي بــا 
غلظــت بــاال منجــر بــه تشــکيل 
فلورایــد  ذخيــره اي  گویچه هــاي 
Globules) Alkali-عنــوان تحــت 
soluble calcium f( در ســطح  luoride

دنــدان مي گــردد. ایــن گویچه هــا 
بــه طــور تدریجــي فلورایــد آزاد 
مي كننــد. اعتقــاد بــرا یــن اســت 
ایــن  بــا  مرتبــط  فســفات  كــه 
ــا در  ــات آنه ــئول ثب ــا مس گویچه ه

مي باشــد. خنثــي   PH

ــن  ــيدي، ای ــات اس ــگام حم ــه هن ب
و  كلســيم  و  تجزیــه  گویچه هــا 
فســفات و فلورایــد آزاد مي كننــد 
ــن  ــت ای ــش غلظ ــه افزی ــر ب و منج
ــوند.  ــدان مي ش ــطح دن ــا در س یون ه
بــه طــوري كــه مهاجــرت ایــن 
تحــت  محلي كــه  در  یون هــا 
حمــات اســيدي قــرار مي گيرنــد 
باعــث رمينراليزاســيون و تشــکيل 

مي شــود. فلوروآپاتيــت 

مکانیســم  و  دنــدان  پوســیدگي 
عمــل فلورایــد موضعــي

بيمــاري  پوســيدگي دنــدان یــک 
و  بــوده  عاملــي  چنــد  عفونــي 
ــور  ــد حض ــه نيازمن ــاد آن هميش ایج
پوسيدگي زاســت،  باكتري هــاي 
ــس  ــترپتوكوكها )ميوتان مخصوصــا اس
الكتوباســيل ها. و  ســوربينوس(  و 

مي تواننــد  باكتري هــا  ایــن 
ــر را  ــل تخمي ــاي قاب كربوهيدرات ه
ــد  ــيد را تولي ــرده و اس ــزه ك متابولي

 )PH(اســيدي حالــت  كــه  كننــد 
باعــث  مي توانــد    5/5 زیــر 
ســخت  نســج  دمينراليزاســيون 
دنــدان شــود. حــل شــدن مينــا 
  PH ــيدي در ــات اس ــال حم ــه دنب ب
ــا  ــه ب ــرد ك 3.8-4.8 صــورت مي گي
ــيم و  ــاي كلس ــت دادن یون ه از دس

فســفات همــراه اســت.
بــه حالــت خنثــي   PH بازگشــت 
از  پــس  ســاعت  نيــم  معمــواًل 
ــورت  ــيدي ص ــات اس ــف حم توق
كــه  اســت  بدیهــي  مي گيــرد. 
حالــت  بــه  برگشــت  زمــان  در 
محــل  رمينراليزاســيون  خنثــي، 
بــا یون هــاي كلســيم، فســفات و 

مي گيــرد. صــورت  فلورایــد 
دمينراليزایســون  فرآینــد  چنانچــه 
رمينراليزاســيونی  و  شــود  تکــرار 
دليــل  بــه  نشــود،  انجــام 
ســطحي  زیــر  دمينراليزاســيون 
ــاد  ــفيد ایج ــاي س Subsurface، لکه ه

مــی شــود. بــرای مثــال در بيمــاران 
ــفيد در  ــاي س ــن لکه ه ارتودنســي ای
مجــاورت براكت هــا مــی تواننــد 

دیــده شــوند.
تــداوم حمــات اســيدي زا منجــر 
بــه از دســت رفتــن مــواد زیــر 
فــرو  بــا  و  شــده  مينــا  ســطح 
ــره  ــطحي، حف ــاي س ــن الیه ه ریخت
مي شــود.  ایجــاد  پوســيدگي 
عــاج  در  بيمــاري  پيشــرفت 
تجزیــه  چراكــه  بــوده  ســریع تر 
ســریع تر  كاژن  اليــاف  آنزیمــي 

مي گيــرد. صــورت 

توصیه هــاي  و  خطــر  ســطح 
ــه اي از  ــتفاده حرف ــراي اس ADA ب

فلورایــد
ــد  ــاران مي توانن ــي بيم ــور كل ــه ط ب
از نظــر اســتعداد در وقــوع پوســيدگي 
ــه ســه دســته تقســيم شــوند:  ــدان ب دن

1. بيماران با سطح خطر پایين

2. بيماران با سطح خطر متوسط 
3. بيماران با سطح خطر باال

 Low ــن ــا ســطح خطــر پایي ــاران ب بيم
risk، هيــچ فاكتــوري كــه بتوانــد خطــر 

ــا  ــد در آنه ــش ده ــيدگي را افزای پوس
مشــاهده نمي شــود و بــه عبــارت 
دیگــر هيچگونــه پوســيدگي اوليــه 
ــال  ــه س ــه در س ــيدگي ثانوی ــا پوس ی

نداشــته اند. گذشــته 
مشــخصات بــا ســطح خطــر متوســط و 

بــاال در جــدول 1 آمــده اســت.
بــا ســطح خطــر  بيمــاران  بــراي 
متوســط، توصيــه  ADA در اســتفاده 
ــال  ــار در س ــد 2 ب ــش فلورای از وارني

ــت. اس
همچنيــن عوامــل خطــر از نظــر ایجــاد 
ــدان در جــدول 2 آمــده  پوســيدگي دن

اســت.
از  PH تركيبــات فلورایــد موضعــي 

7-3 متفــاوت مــی باشــد كــه در 
ــه آن اشــاره شــده اســت. جــدول 3 ب

ماده موثر ضد پوسیدگی دندان

، هاي سطحياليه با فرو ريختن طح مينا شده ومنجر به از دست رفتن مواد زير س زااسيديتداوم حمالت 
بوده چراكه تجزيه آنزيمي الياف كالژن  ترسريعپيشرفت بيماري در عاج  .شودحفره پوسيدگي ايجاد مي

 .گيردصورت مي ترسريع
 

 ای از فلورایدبرای استفاده حرفه ADAهای و توصیه سطح خطر
  :تقسيم شوند دسته سهبه پوسيدگي دندان از نظر استعداد در وقوع  دنتوانكلي بيماران مي به طور

 پايينخطر بيماران با سطح  .1

 خطر متوسط بيماران با سطح  .2

 خطر باالبيماران با سطح  .3

كه بتواند خطر پوسيدگي را افزايش دهد در آنها هيچ فاكتوري  ،Low riskبيماران با سطح خطر پايين 
هيچگونه پوسيدگي اوليه يا پوسيدگي ثانويه در سه سال گذشته  به عبارت ديگر شود ومشاهده نمي

 .اندنداشته
 .آمده است 1 مشخصات با سطح خطر متوسط و باال در جدول

 هاي مستعد پوسيدگي دندان با سطح خطر متوسط و يا پرخطرمعيارهاي ارزيابي گروه  -1جدول 
 پرخطر خطر متوسط های سنیگروه

 سال 6كمتر از 

 3اوليه ندارد/ در طي پوسيدگي 
سال گذشته داراي حفره پوسيدگي 
نبوده/ حداقل يك عامل خطر وجود 

 دارد

وجود هر نوع پوسيدگي اوليه/ 
سال  3حفره پوسيدگي در طي 

گذشته/ يا وجود چندين عامل 
 خطر

 سال و باالتر 6

يك يا دو پوسيدگي اوليه/ و يا 
سال  3حفرات پوسيدگي در طي 

حداقل يك  گذشته داشته / و يا
 عامل خطر را با خود دارد

يا تعداد بيشتري  3وجود 
پوسيدگي اوليه/ و يا وجود 

سال  3حفرات پوسيدگي در طي 
گذشته/ يا وجود چندين عامل 

 خطر
 

 است.بار در سال  2 در استفاده از وارنيش فلورايد ADA  توصيه ،براي بيماران با سطح خطر متوسط
 

 است. آمده 2همچنين عوامل خطر از نظر ايجاد پوسيدگي دندان در جدول 
 عوامل مؤثر در ايجاد پوسيدگي دندان و همچنين پيشگيري از آن  -2جدول 

 PH به آن اشاره شده است. 3مي باشد كه در جدول  متفاوت 3-7از  تركيبات فلورايد موضعي  
 هاي فلورايددارفرآورده PH -3جدول 
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هر چه که نیست
ــركل  ــی، مدی ــدی پيرصالح ــر مه دكت
مــواد  و  دارو  ارزیابــی  و  نظــارت 
بــا  مخــدر ســازمان غــذا و دارو 
تاكيــد بــر توجــه جــدی بــر افزایــش 
نيــاز  مــورد  داروهــای  توليــد 
بيمــاران در داخــل كشــور اعــام 
كــرد: بــرای رفــع نيــاز بيمــاران، 
توليــد  كــه در كشــور  داروهایــی 
در  و  می كنيــم  وارد  را  نمی شــوند 
صــورت رفــع تحریم هــا نيــز شــرایط 
می یابــد. ادامــه  كنونــی  روال  بــا 

محدودیــت  كــرد:  اضافــه  وی 
بــرای هــر دارویــی كــه  واردات 
در  باشــد،  داشــته  داخــل  توليــد 
ــدف  ــن ه ــا ای ــود ب ــه می ش نظرگرفت
ــش  ــد داخــل پي ــه ســمت تولي ــه ب ك

ــم. روی

افــزود: جهــت  پيرصالحــی  دكتــر 
ــاز بيمــاران، واردات دارو در  ــع ني رف
مــورد محصوالتــی كــه توليــد داخــل 
نداشــته باشــد، بامانــع اســت و ایــن 

ــم. ــی كني ــا را وارد م داروه

آمــوزش  برنامه هــای  بازنگــری 
داروســازی

ــورای  ــر ش ــری دبي ــد اكب ــر حمي دكت
آمــوزش داروســازی و تخصصــی 
بازنگــری  از  بهداشــت  وزارت 
در  داروســازی  آمــوزش  برنامــه 

كليــه مقاطــع خبــر داد.
ــوزش داروســازی  ــر شــورای آم دبي
بــا  بهداشــت  وزارت  تخصصــی  و 

ــت:  ــار داش ــب اظه ــن مطل ــام ای اع
ــرش  ــون پذی ــاری آزم ــال ج از س
ــرای  ــان ب ــع یکس ــا مناب ــتيار، ب دس
كليــه رشــته هــای Ph.D و تخصصــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــازی برگ داروس
كتبــی  آزمــون  در  افــزود:  وی 
ســؤاالت  بــه  كننــدگان  شــركت 
ــرای  ــاوت ب ــب متف ــا ضرای ــابه ب مش
مــی  پاســخ  مختلــف  رشــته های 
ــته  ــه رش ــاب س ــق انتخ ــد و ح دهن
ــد. آزمــون  ــه محل هــا را دارن در كلي

ــرای  ــه ب ــز بطــور جداگان شــفاهی ني
ــد. ــد ش ــزار خواه ــته برگ ــر رش ه

فراینــد  گفــت:  اكبــری  دكتــر 
آموزشــی  برنامــه  در  بازنگــری 
ــازی  ــی داروس ــری عموم دوره دكت
ــات  ــت و جلس ــام اس ــال انج در ح
ــع  ــری مقاط ــرای بازنگ ــی ب تخصص
و  هــا  كارآمــوزی  آموزشــی، 
گردیــده  برگــزار  هــا  كارورزی 

اســت.

ــا  داروخانــه و حکایــت تکــراری ب
بیمه هــا

ریيــس  دینارونــد،  رســول  دكتــر 
ســازمان غــذا و دارو دربــاره تاخيــر 
مطالبــات  پرداخــت  در  بيمه هــا 
برخــی  و خــودداری  داروخانه هــا 
داروهــای  ارایــه  از  داروخانه هــا 
ــدم  ــه ع ــه بهان ــاران ب ــه بيم ــم ب مه
گفــت:  مطالبات شــان،  دریافــت 
داروخانه هــا نمی تواننــد بــه بهانــه 
اینکــه بيمــه پــول نمی دهــد، دارو 

ــوان  ــچ عن ــه هي ــر ب ــن ام ــد. ای ندهن
ــت. ــد نيس ــورد تایي م

حتمــا  داروخانه هــا  افــزود:  وی 
البتــه  كننــد  همــکاری  بایــد 
پرداخــت  وضعيــت  نگــران  مــا 
هســتيم.  بيمه گــر  ســازمان های 

ــات  ــته اقدام ــال گذش ــا در س بيمه ه
خوبــی انجــام دادنــد و مطالبــات 
را  هــا  داروخانــه  و  بيمارســتان ها 

ــا  ــد و تقریب ــرده بودن ــم ك ــيار ك بس
ــا  ــد. ام ــانده بودن ــاه رس ــه م ــه س ب
ــا  ــای پرداخــت بيمه ه مجــددا دوره ه
ــش  ــت و ش ــدن اس ــد ش ــال كن درح

افتاده انــد. عقــب  مــاه 
حــال  عيــن  در  دینارونــد  دكتــر 
نگــران  ميــان  ایــن  در  افــزود: 
هســتيم .  نيــز  بيمه هــا  اعتبــارات 
اعتبــاری  مســایل  اميدواریــم 
بيمه هــا نيــز حــل شــود و بــه دنبــال 
بيمارســتان ها  و  داروخانه هــا  آن 
مقــرر  زمــان  در  بتواننــد  نيــز 
ســازمان های  از  را  مطالباتشــان 

كننــد. دریافــت  بيمه گــر 
راه  پيگيــر  كــرد:  اضافــه  وی 
حل هــای دیگــری نيــز در وزارت 
زنجيــره  تــا  هســتيم  بهداشــت 
ــی  ــه دليــل مســائل مال تاميــن دارو ب
ــوان  ــه عن ــود. ب ــه نش ــار خدش دچ
ــن  ــی و همچني ــات بانک ــال امکان مث
ــت  ــود دول ــی در درون خ راه حل های
زمينه هــا  ایــن  در  و  دارد  وجــود 

تــا  نجــام می دهيــم  بررســی هایی 
را  جایگزیــن  روش هــای  بتوانيــم 

ــم. ــدا كني پي

تخلف باال در داروخانه ها 
معــاون وزیــر بهداشــت و ریيــس 
ســازمان غــذا و دارو بــا بيــان اینکــه 
متاســفانه بــروز تخلــف در داروخانــه 
ــرد: بازرســان  ــا باالســت اعــام ك ه
پزشــکی  علــوم  هــای  دانشــگاه 
ــداوم از  ــور م ــه ط ــور ب ــر كش سراس

ــور  ــد و بط ــد دارن ــز بازدی ــن مراك ای
ميانگيــن هــر داروخانــه حداقــل 
پنــج بــار در ســال بصــورت ســرزده 

ــود. ــی ش ــی م بازرس
ایــن  در  دینارونــد  رســول  دكتــر 
ــه یکــی  ــی ك ــزود: در صورت ــاره اف ب
از مصــداق هــای تخلــف مثــل ارائــه 
داروی نيازمنــد نســخه، بــدون نســخه 
ــف  ــه متخل ــا داروخان ــود ب محــرز ش

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ
وی در ایــن مــورد خاطرنشــان كــرد: 
در بســياری مــوارد جریمــه هــا اندک 
ــد  ــه بای ــه جریم ــی ك ــت در حال اس
ــه شــود  ــدازه ای در نظــر گرفت ــه ان ب
ــه  ــه و توجي ــرم صرف ــرار ج ــه تک ك
نداشــته باشــد. البتــه اعتقــاد مــا هــم 
ــا صــرف افزایــش  ایــن نيســت كــه ب
مجــازات و جریمــه همــه چيــز ختــم 
بــه خيــر شــود بلکــه نبایــد آمــوزش 
فرامــوش  را  ســازی  فرهنــگ  و 
كــرد و بایــد ایــن آمــوزش هــا 
ــام و  ــورت ع ــه ص ــهروندان ب ــه ش ب
پزشــکان و دارو ســازان بــه صــورت 

ــرد. ــورت گي ــاص ص خ

 داروخانه های زنجیره ای عامل داروسازی کشور 
 دكتــر محمــد كوشــان  عضــو هيــات مدیــره 
ــت:  ــوی گف ــان رض ــازان خراس ــن داروس انجم
ــازی  ــت داروس ــره ای صنع ــای زنجي داروخانه ه

ــرد. ــد ك ــته خواه ــور را ورشکس كش
راه انــدازی  زمزمه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
عنــوان  كشــور  در  زنجيــره ای  داروخانه هــای 
در  زنجيــره ای  داروخانه هــای  طــرح  كــرد: 
از  دنيــا  ســرمایه داری  كشــورهای  از  برخــی 
جملــه كانــادا و آمریــکا اجــرا می شــود بــه ایــن 
ــع  ــور توزی ــه منظ ــركت هایی ب ــه ش ــورت ك ص
ــی  ــای خصوص ــده و داروخانه ه ــيس ش دارو تاس
ــع  ــه توزی ــه و ب ــر گرفت ــت نظ ــکلی را تح یک ش

می پردازنــد. دارو 
وی بــا بيــان اینکــه اجــرای طــرح داروخانه هــای 
ــرح  ــد ط ــورد تایي ــوان م ــه هيچ عن ــره ای ب زنجي
ــرد: 97  ــه ك ــت، اضاف ــازان نيس ــن  داروس انجم
ــن  ــرای ای ــا اج ــور ب ــازان كش ــد از داروس درص

ــتند. ــف هس ــرح مخال ط
دكتــر كوشــان در خصــوص دالیــل مخالفــت 

ــره ای،  ــای زنجي ــرح داروخانه ه ــرای ط ــا اج ب
ــت  ــه عل ــدا ب ــت در ابت ــن اس ــرد: ممک ــار ك اظه
ــا  ــركت ها دارو ب ــن ش ــط ای ــده توس واردات عم
ــا  ــد ام ــه دســت مشــتری برس ــر ب ــت پایين ت قيم
ایــن طــرح مضراتــی از جملــه ورود افــراد غيــر 
متخصــص بــه سيســتم توزیــع داروســازی كشــور 
دارد كــه ایــن امــر موجــب می شــود افــرادی فقط 
بــا دیــد اقتصــاد و بــدون تخصــص و نيازســنجی 

در زمينــه داروســازی انحصــار واردات و توزیــع 
ــد. ــه دســت بگيرن دارو را ب

وی ادامــه داد: از آنجــا كــه ایــن شــركت ها 
ــه  ــدام ب ــتند اق ــی هس ــد مليت ــت چن دارای ماهي
نشــان  بهتــر  بــرای  تبليغــات  و  دارو  واردات 
دادن داروهــای خارجــی نســبت بــه مــوارد 
ــت  ــر صنع ــن ام ــه ای ــد ك ــی می كنن ــابه ایران مش
ــه ورشکســتگی خواهنــد  داروســازی كشــور را ب
علمــی،  بخــش  بــه  بلندمــدت  در  و  كشــاند 
اقتصــادی و نهایتــا انســانی صدمــه وارد می كنــد.

ــر  ــن ام ــه حساســيت ای ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــی و  ــتار بررس ــران خواس ــازان ای ــن داروس انجم
ــت  ــر بهداش ــط وزی ــر توس ــن ام ــری ای تصميم گي

ــور اســت. ــس جمه و ریي
وی خاطرنشــان كــرد: از طــرف دیگــر بــا توجــه 
دارو  توزیــع  و  واردات  انحصــار  ایجــاد  بــه 
ــای  ــه داروخانه ه ــركت ها، دارو ب ــن ش ــط ای توس
ــاوی و  ــور مس ــه ط ــد و ب ــهر نمی رس ــيه ش حاش

ــود. ــع نمی ش ــردم توزی ــن م ــت در بي ــا عدال ب
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علل ناکامی و کاهش ارزش سهام شرکت های دارویی

آسیب شناسی صنعت دارو
صنعــت  ایــن  مشــکات  دیگــر 

: از  عبارتنــد 

مقیاســهاي  بــودن  1-کوچــک 
ــي ــرکت هاي داروی ــدي ش تولی

ــي  ــركت هاي ایران ــد ش ــاس تولي مقي
ــل، از  ــن اص ــت. ای ــن اس ــيار پایي بس
ــا  بدیهيــات علــم اقتصــاد اســت كــه ب
ــام شــده  ــه تم ــاس، هزین ــش مقي افزای
ســرانه كاالي توليــدي پایيــن مــي 
آیــد. امــا بــه نظــر مــي رســد صنعــت 
ــت دور  ــن واقعي ــا از ای ــازي م داروس

ــت. ــاده اس افت
شــركت هاي  ترتيــب  هــر  بــه 
ــا هــر سياســت ممکــن،  داروســازي ب
ــود را  ــد خ ــم تولي ــت حج ــي بایس م
ــد  افزایــش دهنــد. ایــن امــر مــي توان
ــاي  ــد داروه ــش تولي ــق افزای از طری
بــازار  جهــت  پرمصــرف  ژنریــک 
داخــل و صــادرات بــه كشــورهاي 
آســيایي و آفریقایــي باشــد و هــم مــي 
توانــد از طریــق داروهــاي بــا كيفيــت 
ــر  ــاي معتب ــا داروه ــت ب ــل رقاب و قاب
خارجــي صــورت گيــرد. در ایــن 
راســتا مــي تواننــد بــا توليــد داروهاي 
تجاري-ژنریــک كــه قانــون گــذار نيــز 
اجــازه توليــد آنهــا را داده اســت، 
دهکهــاي بــاالي درآمــدي جامعــه 
ــروش  ــوده و ف ــذاري نم ــدف گ را ه
خــود را افزایــش دهنــد. بــه نظــر مــي 
ــركت هاي  ــه  ش ــي ك ــد در صورت رس
دارویــي بــر ایــن اســاس ادغــام شــوند 
و یــا تشــکيل هولدینــگ تخصصــي در 
ــد  ــت و تولي ــترش فعالي ــتاي گس راس
بدهنــد. در رونــد ســودآوري آنهــا 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــيار موث بس

2- تــک نرخــي شــدن ارز و آثــار 
آن بــر صنعــت دارو

تــا قبــل از ســال81 سيســتم ارزي 
كشــور بــر مبنــاي سيســتم چنــد 
ــي  ــه بعض ــوي ك ــه نح ــود ب ــي ب نرخ
ــه دارو  ــتراتژیک ازجمل ــع اس از صنای
ــه( از  ــواد موثره)اولي ــن م ــت تامي جه
ــال  ــرخ 1750 ری ــا ن ــي ب ارز حمایت
 81 ســال  در  بودنــد.  برخــوردار 

ــا یــک عــزم جــدي تصميــم  ــت ب دول
ــت  ــدن ارز گرف ــي ش ــک نرخ ــر ت ب
و قــرار شــد نــرخ ارز بــر مبنــاي 
سيســتم شــناور مدیریــت شــده تعييــن 
ــه  ــک دامن ــه در ی ــه طوریک ــود. ب ش
مشــخص نوســان داشــته باشــد. )یــک 
ــد و  ــر نيای ــن ت ــخص پایي ــد مش ح
ــر  ــز باالت ــده ني ــن ش ــر تعيي از حداكث

ــرود.( ن
ــک  ــت ت ــه جه ــي ك ــه دالیل از جمل
آن  مزایــاي  و  ارز  شــدن  نرخــي 
ــفاف  ــد از ش ــود عبارتن ــي ش ــر م ذك
ســازي و اصــاح ســاختار اقتصــادي، 
اقتصــادي،  رانتهــاي  از  جلوگيــري 
ــي  ــه  جوی ــی، صرف ــش بوروكراس كاه
ــع و واقعي تــر شــدن مصــارف،  در مناب
ــا.  ــت كااله ــرخ ارز و قيم ــات در ن ثب
وجــود  بــا  نيــز  دارو  صنعــت  در 
اتــاف  شــاهد  حمایتــي  ارزهــاي 
منابــع یــا افزایــش دوره گــردش مــواد 

كاال بودیــم. 
بــه هرحــال صنعــت دارو ارز حمایتــي 
ــرار شــد از  خــود را از دســت داد و ق
ــه  ــا ب ــا بن ــد. ام ــتفاده كن ارز آزاد اس
ــه از  ــه ســوم، صنایعــي ك ــون برنام قان
ارز غيــر حمایتــي اســتفاده مــي كننــد 
نمــي بایســت مشــمول قيمــت گــذاري 
ــق  ــر طب ــرف دیگ ــوند. از ط ــع ش واق

برنامــه ســوم در صــورت آزاد ســازي 
افزایــش  التفــاوت  مابــه  دارو،  ارز 
ــه بيمه هــا  قيمــت دارو مــي بایســت ب
ــود  ــا وج ــا ب ــد. ام ــي ش ــت م پرداخ
ــت دارو  ــدن ارز، قيم ــي ش ــک نرخ ت

ــت.  ــي نياف ــش چندان افزای
بــر  ارز  نرخــي شــدن  اثــر تــک 
ــي  ــي شــركت هاي داروی ــت مال وضعي
)كاهــش دوره گــردش موجــودي مــواد 
ــي و  ــش نســبت آن ــا، افزای و دارایي ه
...( در قســمتهاي قبــل مــورد بررســي 
ــد  ــي رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــرار گرف ق
ــا  ــل برنامه ه ــق كام ــورت تحق در ص
بــا  نــرخ دارو، )حتــي  افزایــش  و 
ــود  ــت ( س ــود ثاب ــيه س ــود حاش وج
ــش  ــي افزای ــركت هاي داروی آوري ش
خواهــد یافــت، چــرا كــه بــا افزایــش 
ــرخ كاالي  ــر ن ــه، اگ ــواد اولي ــرخ م ن
ــان نســبت  ــه هم ــز ب ــه ني ــروش رفت ف
افزایــش یابــد ســود ناویــژه نيــز، 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

)R&D(3- تحقیق و توسعه
همانطــور كــه در قســمتهاي قبــل 
دیدیــم تحقيــق و توســعه)R&D(، اصلي 
ــازي در  ــت داروس ــن صنع ــن رك تری
ــي  ــن الملل ــاي بي ــت. آماره ــا اس دني
ــر داروي  ــه ه ــت ك ــي از آن اس حاك
جدیــدي كــه بخواهــد وارد بــازار 
شــود بــه طــور متوســط 850 ميليــون 
دالر هزینــه در بــر دارد  امــا ایــن 
ــال  ــد ارزش ح ــا 20 درص ــه تنه هزین

ــت.  ــي داروهاس ــروش آت ف
نظــري كــه بســياري از متوليــان صنعت 
داروســازي بــه آن اعتقــاد دارنــد ایــن 
اســت كــه، هزینــه تحقيــق توســعه در 
ــت  ــت اس ــيار هنگف ــت بس ــن صنع ای
كوچــک  شــركت هاي  حــد  در  و 
دارو ســازي كشــور مــا نيســت و 
تحقيقــات مــي بایســت در جهــت 
مهندســي معکــوس داروهــاي تجــاري 
ــد و در  ــته باش ــا گذش ــه Patent آنه ك
كنتــرل  آزمایشــگاهي  واحدهــاي 
كيفيــت و كشــف روشــهاي نویــن 
ــا  ــود ب ــيونهاي موج ــد فورموالس تولي
ــت  ــل و كيفي ــام شــده حداق ــه تم هزین
  GMPــتانداردهاي ــد اس ــر در ح حداكث
باشــد، صــورت پذیــرد. البتــه عملکــرد 
ــز  ــور ني ــازي كش ــركت هاي داروس ش
ــت.  ــرد اس ــن رویک ــاس همي ــر اس ب

بــراي مثــال بــه فعاليتهــاي واحــد 
تحقيــق و توســعه شــركت فارابــي 

ــم. ــي كني ــاره م اش
ــازي  ــعه در دارو س ــق و توس » تحقي
ــاد اســت  ــن اعتق ــه ای ــر پای ــي، ب فاراب
كــه تنهــا تحقيقــات و توســعه اي مداوم 
ــراي  ــن ب ــده اي روش ــه آین ــت ك اس
ــذا  ــد. ل ــم مــي زن ــي رق ــع داروی صنای
ــاي  ــن بانکه ــتفاده از جدیدتری ــا اس ب
و  اطاعاتــي پزشــکي، داروســازي 
شــيميایي ســعي در توســعه محصوالت 
و روزآمــد نمــودن فرآیندهــاي توليــد 
ــره  ــش دارد. به ــي خوی ــرل كيف و كنت
دســتگاهي  امکانــات  از  گيــري 
مراكــز  بــا  همــکاري  و  پيشــرفته 
ــير  ــز مس ــي ني ــگاهي و تحقيقات دانش
انجــام ایــن مطالعــات را هموارتــر 

ــت. ــاخته اس س
ــيونهاي  ــعه فورموالس ــي و توس طراح
مختلــف دارویــي، توســعه فرآیندهــاي 
ــت و  ــرل كيفي ــهاي كنت ــد و روش تولي
ــات  ــام مطالع ــز محصــوالت، انج آنالي
و  تحقيــق  زیســتي،  فراهمــي 
ارزیابــي سيســتمهاي دارو رســاني، 
فرآورده هــاي  ویژگي هــاي 
ــاي  ــد و انجــام برنامه ه ــي جام داروی
مشــترک و كوتــاه مــدت و ميــان 
مــدت تحقيقاتــي بــا دانشــگاه ها، 
ــن  ــت ای ــي فعالي ــاي اساس از محوره

واحــد اســت. «  
از  یکــي  كــه  فارابــي  شــركت 
داروســازي  بــزرگ  شــركت هاي 
خــود  تحقيقــات  و  اســت  كشــور 
ــه  ــطح مذكــور برنام ــان س را در هم
ــاي  ــا طرحه ــت. ام ــرده اس ــزي ك ری
ــاختار  ــد در س ــاي جدی ــد داروه تولي
ــف نشــده اســت  ــي كشــور تعری داروی
ــا  ــاي سرســام آور آن، ب ــا هزینه ه و ب
ــدي  ــک تولي ــهاي كوچ ــود مقایس وج

ــد. ــي باش ــر نم ــکان پذی ام
ــگاه  ــا ن ــران ب ــوان در ای ــي ت ــه م البت
راســتاي  در  و  دولــت  حمایتــي 
در  مناســب  علمــي  رتبــه  كســب 
ــره  ــان خب ــود متخصص ــان از وج جه
و دانشــمندان علــوم پایــه اســتفاده 
ــن  ــا هزینه هــاي بســيار پایي شــود و ب
تــر از متوســط جهانــي و اســتفاده 
كشــور  در  موجــود  امکانــات  از 
بــه دســتاوردهاي جدیــدي دســت 
ــتيابي  ــب دس ــن مطل ــد ای ــت. موی یاف
ــوژي  ــه تکنول دانشــمندان كشــورمان ب
ــن طــرح  ــادي اســت. ای ســلولهاي بني
كــه در یــک پژوهشــکده )رویــان( طي 
یــک ســال بــه نتيجــه رســيده اســت با 
ــر از  ــن ت ــب پایي ــه مرات ــاي ب هزینه ه
هزینه هــاي R&D جهانــي بــه ســرانجام 
ــت  ــي اس ــه بدیه ــت. البت ــيده اس رس
نــگاه دولتــي بــه ایــن امــر بســيار حائز 
اهميــت اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
ــن  ــت نوی ــودن صنع ــزاري ب ــرم اف ن
ــق  ــر تحقي ــه ام ــه ب ــازي، توج داروس
ــن  ــرایط ای ــد ش ــي توان ــعه م و توس
ــد.  ــون كن ــور دگرگ ــت را در كش صنع
البتــه همــان طــور كــه در قســمت قبــل 
ــت  ــاس كوچــک صنع ــه شــد، مقي گفت

داروســازي در ایــران گام برداشــتن در 
ایــن حــوزه را مقــرون بــه صرفــه نمــي 
ــزرگ شــدن  ــي در صــورت ب ــد ول كن
ایــن صنعــت، نــگاه بــه افقهــاي جدیــد 

نيــز امــکان پذیــر خواهــد بــود.  

کیفیــت  و  دارو  قاچــاق   -4
داخــل داروهــاي 

ــر  ــه 100 درصــدي ب ــا وجــود تعرف ب
ــاق  ــزه قاچ ــي، انگي ــاي واردات داروه
ایــن داروهــا هــم وجــود دارد. شــاید 
داروهــاي  مصــرف  اصلــي  علــت 
از  دســته  آن  از  غيــر  خارجــي 
ــد نمــي  ــران تولي ــه در ای ــي ك داروهای
ــن  ــه در بي ــت ك ــي اس ــود، فرهنگ ش
بيمــاران و پزشــکان در مــورد اثــر 

ــود  ــي وج ــاي خارج ــي داروه بخش
دارد.

ــد اواًل  ــي توانن ــي م شــركت هاي داخل
بــا افزایــش كيفيــت داروهــاي ســاخت 
ــاي  ــا داروه ــت ب ــت رقاب داخــل قابلي
خارجــي را ایجــاد نماینــد و ثانيــًا 
ــي ایــن فرهنــگ را  ــا تبليغــات اصول ب
ــن  ــکان از بي ــان پزش ــًا در مي خصوص
ببرنــد. اگــر توليــد داروهــاي ژنریــک 
ــراي  ــد اج ــق یاب ــز تحق ــاري ني -تج
ــز ضــرورت  ــي ني ــاي بازاریاب برنامه ه
ــاي  ــد. هزینه ه ــي كن ــدا م بيشــتري پي
ــزرگ  ــراي شــركت هاي ب ــي ب بازاریاب
ــه را  ــا، بيشــترین هزین داروســازي دني
دربــردارد و حــدود 38 درصــد فــروش 
آنهــا را تشــکيل مــي دهــد. لــذا همــان 
ــد،  ــر ش ــز ذك ــر ني ــش ت ــه پي ــور ك ط
ــد دارو  ــاي تولي ــدن بنگاهه ــزرگ ش ب
)و یــا هولدینــگ شــدن و ادغــام ( 
ــن  ــت دارو از ای ــي صنع ــد آت در فرآین
منظــر نيــز )بازاریابــي( كامــًا مشــهود 

اســت. 
البتــه تعرفــه  واردات دارو یــک تعرفــه 
ــي  ــه در برخ ــرا ك ــت چ ــر نيس موث
ــران  ــي از مدی ــه یک ــه گفت ــوارد )ب م
پخــش( پــس از ثبــت اســناد واردات و 
دریافــت مجــوز پخــش جهــت داروي 
ــتري  ــدار بيش ــور، مق ــي در كش واردات
ــا مجــوز اخــذ شــده  دارو در كشــور ب
توزیــع مــي شــود. امــکان واردات 
ــي  ــي توســط شــركت هاي داروی منطق
ــركتها  ــن ش ــراف ای ــه اش ــه ب ــا توج ب
ــز  ــل ني ــرایط داخ ــاي و ش ــه نيازه ب
مــي توانــد از قاچــاق دارو جلوگيــري 

ــد. نمای
ــت در  ــي بایس ــه م ــري ك ــه دیگ نکت
اینجــا ذكــر شــود، مســاله قاچــاق دارو 
ــاور، از  ــورهاي مج ــه كش ــران ب از ای
جملــه عــراق و افغانســتان اســت. دارو 
ــده  ــد كنن ــه تولي ــا فشــار ب ــران ب در ای
قيمــت  بــا  دولتــي  یارانه هــاي  و 

ــود،  ــي ش ــه م ــد و عرض ــن تولي پایي
ــل  ــاي داخ ــه قيمته ــک ب ــا نزدی و ب
ــي از  ــاي جهان ــر از قيمته ــن ت و پایي
ــرف  ــود. از ط ــي ش ــاق م ــور قاچ كش
ــدي ممکــن  ــک شــركت تولي دیگــر ی
اســت جهــت ثبــت دارو خــود در 
كشــور مقصــد یــک پروســه طوالنــي و 
پرهزینــه را طــي كنــد و داروي مــورد 
ــه  ــور عرض ــود را در آن كش ــر خ نظ
نمایــد، پــس از آن، همــان دارو از 
همــان شــركت بــا نــرخ پایيــن تــر بــه 

ــود. ــي ش ــاق م ــور قاچ ــور مزب كش

5- فرسودگي شرکت ها
بــا وجــود فعاليــت بيــش از 40 ســال 
شــركت هاي  از  بســياري  بــراي 
داروســازي، عمــده تجهيــزات صنعــت 
داروســازي در كشــور فرســوده و كهنــه 
شــده انــد. و ایــن امــر، باعــث افزایــش 
هزینــه تمــام شــده توليــدات آنهــا مــي 
ــا  ــه ب ــه اواًل در مقایس ــرا ك ــردد. چ گ
ماشــين آالت جدیــد بــا راندمــان 
بســيار پایيــن تــري توليــد مــي كننــد 
وثانيــًا هزینــه تعميــر و نگهــداري آنهــا 

ــاال اســت. ب
ــش  ــد چال ــي توان ــل ، نم ــن معض ای
صنایــع  ایــن  بــراي  بزرگــي 
ایجــاد  هزینــه  كــه  چــرا  باشــد 
و  نيســت  زیــاد  جدیــد  خطــوط 
اكثــر شــركت ها مــي تواننــد بــه 
مــرور در راســتاي تعویــض ایــن 
بســياري  بردارنــد.  گام  تجهيــزات 
جهــت  دارویــي  شــركت هاي  از 
ــب  ــتانداردهاي مناس ــه اس ــيدن ب رس
ــزات،  ــث ماشــين آالت و تجهي از حي
در  را  ســرمایه  افزایــش  پروســه 
ایــن  ليکــن  دارنــد.  كار  دســتور 
فرآینــد نيــز در صــورت بزرگتــر 
ــن  ــد ای ــاس تولي ــایز و مقي ــدن س ش
شــركت ها ســاده تــر، ســریعتر و 
ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــر ص ارزانت

شکوفه فاطمی مقدم
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
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داروی جدید آنفلوآنزا
را  جدیــدی  داروی  متخصصــان، 
ــذاری  ــا اثرگ ــه ب ــد ك ــی كرده ان معرف
آنفلوآنــزا،  اصلــی  عایــم  روی 
مــرگ  از  را  بيمــار  موش هــای 
نجــات داد. ایــن دارو بــه جــای آنکــه 
ــرد  ــن بب ــزا را از بي ــروس آنفلوآن وی
ــی  ــم اصل ــرار دادن عای ــدف ق ــا ه ب
ــرگ  ــا را از م ــاری، موش ه ــن بيم ای

ــظ  ــزا حف ــه آنفلوآن ــا ب ــی از ابت ناش
. می كنــد

شــدن  وارد  از   Vasculotide داروی 
موش هــای  ریــه  بــه  مایــع 
ــزا از  ــوع آنفلوآن ــه ن ــه س ــا ب مبت
جملــه آنفلوآنــزای خوكــی 2009 
دارو  ایــن  می كنــد.  پيشــگيری 
ــه  ــع ب ــه مای ــود ك ــع از آن می ش مان
ــد و اجــازه  ــوذ كن داخــل رگ هــا نف
عليــه  ایمنــی  سيســتم  می دهــد 

نمایــد. فعاليــت  ویــروس 
ــو  ــی« از دانشــگاه تورنت ــر »وارن ل دكت
ــل  ــده قاب ــه دســت آم ــج ب ــت: نتای گف
ــن دارو در دو  ــرا ای ــت زی ــه اس توج
ــا  ــوده و ب ــذار ب ــا تاثيرگ نســل موش ه
ــرده  ــه ك ــزا مقابل ــه از آنفلوآن ــه گون س
اســت. همچنيــن ایــن دارو می توانــد در 
انســان هــم موثــر باشــد زیرا مکانيســم 
ترشــح رگ هــای خونــی بــه ریه هــا در 

موجــودات مشــترک اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری یونایتدپــرس، 
ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــه انج مطالع
بــدون داروی vasculotide صددرصــد 
موش هــا طــی یــک هفتــه تلــف 
ــا مصــرف دارو بيــش  ــا ب می شــدند ام
از 80 درصــد آنهــا جــان ســالم بــه در 

برده انــد.

درمــان  و  فیزیوتــراپ  ورزش، 
افســردگی

بررســی ها نشــان داده كــه ورزش 
ــر اســت  ــع افســردگی موث ــرای رف ب
ــراپ  ــک فيزیوت ــا كم ــام آن ب و انج
بيمــاری  نشــانه های  می توانــد 

ــد. ــش ده ــردگی را كاه افس
در  شــده  انجــام  مطالعــات  در 
ــه  ــرد ك دانشــگاه سالگرنســکا، 69 ف
ــی  ــورد بررس ــتند م ــردگی داش افس
قــرار گرفتنــد و بــه ســه دســته 
ــراد  ــروه از اف ــدند. دو گ ــيم ش تقس
كمــک  بــا  مختلــف  ورزش هــای 
ایــن  دادنــد.  انجــام  فيزیوتــراپ 
ورزش هــای سيســتماتيک دو بــار 
10 هفتــه   بــه مــدت  در هفتــه  و 
ــراد  انجــام شــد. در گــروه ســوم، اف
ــد. ــام ندادن ــتماتيک انج ورزش سيس

ورزش هــا بــر اســاس شــرایط خــود 
فــرد و نيازهــای او انجــام شــد. 
افــرادی  داد  نشــان  بررســی ها 
نشــانه های  می كننــد  ورزش  كــه 

افســردگی كمتــری دارنــد و ســامت 
ــت. ــتر اس ــا بيش ــی آنه ذهن

مــورد  افــراد  مطالعــات  ایــن  در 
بررســی دربــاره ميــزان احســاس 
خــود  بــودن  فعــال  و  زندگــی 
ــان  ــات نش ــد. مطالع ــت كردن صحب
می كننــد  ورزش  كــه  افــرادی  داد 
ــد  ــتری دارن ــدرت بيش ــاس ق احس
ــدا  ــور پي ــاع حض ــتر در اجتم و بيش
ورزش  شــروع  البتــه  می كننــد. 
ــت  ــردگی راح ــاران افس ــرای بيم ب
نيســت. اكثــر افــرادی كــه افســردگی 

فعاليت هــای  مقابــل  در  دارنــد 
ــد.  ــت می كنن ــی مقاوم ــف زندگ مختل
بــا  ورزش  داد  نشــان  بررســی ها 
ــتری  ــر بيش ــراپ تاثي ــک فيزیوت كم

بــر كاهــش افســردگی دارد.

بــا  اســتخوان  پوکــی  درمــان 
بنیــادی هــای  ســلول 

دانشــمندان آمریکایــی موفــق بــه 
تبدیــل  بــرای  روشــی  شناســایی 
ســلول های بنيــادی بــه اســتخوان 
اميــد  می توانــد  كــه  شــده اند 
جدیــدی بــه بيمــاران مبتــا بــه 
كنــد.  ارائــه  اســتخوان  پوكــی 
در  اســکریپس  موسســه  محققــان 
یــک  كــه  دریافته انــد  آمریــکا 
از  جلوگيــری  باعــث  پروتئيــن 
ــد اســتخوان توســط ســلول های  تولي
ــود و  ــتخوان می ش ــز اس ــادی مغ بني
می توانــد  آن  كــردن  فعــال  غيــر 
ــی  ــرای پوك ــی ب ــوان درمان ــه عن ب

شــود. گرفتــه  بــکار  اســتخوان 
در حالــت عــادی ایــن پروتئيــن 
ــرا  ــد، زی ــا می كن ــدی ایف ــش مفي نق
از بــزرگ شــدن بيــش از انــدازه 
اســتخوان یــا تشــکيل توده هــای 
غــده ای در جایــی كــه بــه آنهــا 
نيــاز نيســت،  جلوگيــری می كنــد. 
پوكــی  بــه  مبتایــان  در  امــا 
ــتخوان  ــدد اس ــد مج ــتخوان، رش اس
نيازمنــد متوقــف كــردن عملکــرد 

ایــن پروتئيــن اســت.
كــه  دارویــی  دریافتنــد،  محققــان 
ســركوب  را    PPARy پروتئيــن 
ــرخ رشــد اســتخوان را در  ــد، ن می كن

ــن  ــد. ای ــش می ده ــا افزای ــوش ه م
ــم  ــرای تنظي ــر ب ــال حاض دارو در ح

ــی  ــاران دیابت ــولين در بيم ــد انس تولي
كابــرد دارد.

ــس  ــن، رئي ــک گریفي ــور پاتری پرفس
دپارتمــان درمــان مولکولــی موسســه 
یافته هــا  ایــن  گفــت:  اســکریپس 
ــرد  ــک كارب ــار، ی ــتين ب ــرای نخس ب
درمانــی را بــرای داروهایــی كــه 
می دهنــد،  قــرار  هــدف  را   PPARy

ــه یکــی از اهــداف  ــد ك ــه كرده ان ارائ
درمانــی دیابــت نــوع دو نيــز هســت.

گام بعــدی محققــان، انجــام یــک 
بخشــی  اثــر  از  عمقــی  تحليــل 
پوكــی  حيوانــی  مدلهــای  در  دارو 
ــت  ــی و دیاب ــری، چاق ــتخوان، پي اس
ــود  ــادی موج ــلول های بني ــت. س اس
بــه  اســتخوان می تواننــد  مغــز  در 
از  مختلــف  ســلول  نــوع  چنــدی 
ــد،  ــای همبن ــی، بافت ه ــه چرب جمل
تبدیــل  غضــروف  و  اســتخوان 
ــا  ــه ب ــد ك ــمدان دریافتن ــوند. دانش ش
 ،PPARy ــن ــردن پروتئي ــال ك ــر فع غي
استئوباســت  ســلول  شــکل گيری 
كمــک  اســتخوان  رشــد  بــه  كــه 

می یابــد. افزایــش  می كنــد، 
 Nature مجلــه  در  تحقيــق  ایــن 
Communications منتشــر شــده اســت.

جرقه ای برای درمان پارکینسون 
دانشــمندان بــا كمــک نانــوذرات، 
درمــان  بــرای  جدیــدی  راهبــرد 
ارائــه  پاركينســون  بيمــاری 
ــاری  ــن بيم ــم ای ــه عائ ــد ك كرده ان
در موش هــا را معکــوس می كنــد.

مبتایــان بــه پاركينســون انتظــار 
ــه روز  ــا روز ب ــاری آن ه ــد بيم دارن
ــم آن بيشــتر  ــرده و عائ پيشــرفت ك
ــاری  ــن بيم ــم ای ــان شــود. عائ نمای
معمــواًل در ســن 60 ســالگی یــا 
باالتــر نمایــان می شــود. تاكنــون 
ــدا  ــاری پي ــن بيم ــرای ای ــی ب درمان
نشــده اســت امــا اكنــون دانشــمندان 
راهبــرد  نانــوذرات،  كمــک  بــا 
كــه  كرده انــد  ارائــه  جدیــدی 
ــا  ــاری در موش ه ــن بيم ــم ای عائ

می كنــد.  معکــوس  را 
ایــن راهبــرد كــه طــی مقالــه ای 
داده  توضيــح   ACS Nano مجلــه  در 
شــده اســت، می توانــد منجــر بــه 

ــاری  ــرای بيم ــد ب ــان جدی ــک درم ی
پاركينســون در انســان شــود. محققــان 
هنــدی  مؤسســه  از  پــروژه  ایــن 
ــح  ــی CSIR توضي ــات سم شناس تحقيق
می دهنــد كــه ایــن بيمــاری بــه دليــل 
اســت.  مغــز  در  دوپاميــن  فقــدان 
دوپاميــن یــک پيغام بــر شــيميایی 
ــی  ــلول های عصب ــه س ــه ب ــت ك اس
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــد ب ــک می كن كم
برقــرار كننــد و حــركات معمــول بــدن 
ــش  ــود. كاه ــام ش ــتی انج ــه درس ب
ســطح ایــن مــاده باعــث لــرزش 

بــا  مرتبــط  حركتــی  مشــکات  و 
می شــود. پاركينســون  بيمــاری 

ــا  ــن بيمــاری، ب ــی ای در مــدل حيوان
ــوان  ــز می ت ــه مغ ــن ب ــق دوپامي تزری
ــن  ــا ای ــش داد. ب ــم آن را كاه عائ
راهــی  هنــوز  دانشــمندان  حــال 
بــرای رســاندن مســتقيم و ایمــن 
ــدا  ــان پي ــز انس ــه مغ ــاده ب ــن م ای
ــز  ــی مغ ــد خون ــرا س ــد، زی نکرده ان
ــی  ــل خارج ــر عام ــيدن ه ــع رس مان
از جملــه دارو بــه مغــز می شــود. 
می توانــد  تحقيقاتــی  گــروه  ایــن 
راهــی بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل 

ــد. ــدا كن پي
در  را  دوپاميــن  محققــان  ایــن 
زیســت تخریب پذیری  نانــوذرات 
بــرای  كــه  كرده انــد  بســته بندی 
بــه  دیگــری  داروهــای  تحویــل 
ــوذرات  ــده اند. نان ــتفاده ش ــز اس مغ
ــزی  ــورت موفقيت آمي ــه ص ــج ب منت
از ســد خونــی مغــز در موش هــا 
عبــور و دوپاميــن را طــی چنــد روز 
ــی  ــکات حركت ــد و مش ــا كردن ره
ــی  ــرات جانب ــدون اث ــا را ب موش ه

ــد. ــود دادن بهب

داروهای کمر شکن

آمــار نشــان مــی دهــد هزینــه هــای 
داروهــای تجویــز شــده در آمریــکا 
ســال گذشــته بــی ســابقه بــود، بــه 
دالر  ميليــارد  كــه 347  طــوری 
ــازی  ــای داروس ــركت ه ــد ش عای
ــا  ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــرد. ای ك
ــش  ــد افزای ــال 2013 ، 13درص س
ــترین  ــن بيش ــد. ای ــی ده ــان م نش
آمریــکا  در  دارو  خریــد  ميــزان 
ــود  ــت، و س ــته اس ــه گذش در ده
سرشــار آن بــه طــور عمــده از 
محــل فــروش داروهایــی بــه دســت 
ــر  ــال اخي ــه در دو س ــد ك ــی آی م

ــد. ــده ان ــازار ش وارد ب
ــو اس ای  ــه »ی ــته روزنام ــه نوش ب
ــد  ــای جدی ــت داروه ــودی« قيم ت
ــزار دالر  ــش از 100 ه ــرطان بي س
در ســال - یعنــی دو برابــر متوســط 
درآمــد خانوارهــا در ایــن كشــور- 
جدیــد  داروی  قيمــت  اســت. 
كلســترول كــه قــرار اســت تابســتان 
ــااًل  ــود، احتم ــازار ش امســال وارد ب
ده هــزار دالر در ســال خواهــد بــود.
حتــی اگــر ایــن هزینــه هــا را 
شــركت هــای خصوصــی بيمــه 
پوشــش دهنــد، بيمــاران اغلــب 
ــم 20 درصــد ســهم  ــد دســت ك بای
بيمــه را بپردازنــد. زمانی كــه دارو از 
طریــق برنامــه هــای دولتــی تاميــن 
مــی شــود، پرداخــت هزینــه هــا بــر 

ــت. ــدگان اس ــات دهن ــده مالي عه
به گــزارش خبرگــزاری اســپوتنيک، 
ــای  ــرح ه ــر »ط ــرز، مدی ــف مي ج
بهداشــتی آمریــکا « در ایــن مــورد 
ــد: »اگــر داروهــا منطقــی  مــی گوی
تــر قيمــت گــذاری شــوند، مقامــات 
ــرد  ــد ك ــاش خواهن ــت ت ــر ایال ه
ــی  ــه م ــان هــر كســی ك ــرای درم ب
ــد  ــد. تصــور كني ــاش كنن ــد ت توانن
ــال  ــج اطف ــرع واكســن فل اگــر مخت
ــن  ــرای ای ــد ب ــركت گيلي ــد ش مانن
دارو قيمــت گــذاری مــی كــرد، 
هنــوز فلــج اطفــال در اینجــا ریشــه 

ــود.« ــن نشــده ب ك
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شت، ردمان و آموزش زپشکي وزارت بهدا
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Razi International Convention Center

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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نگاهی به ارتقا کیفیت داروها در صنایع داروسازی

داروی خوب!
مقولــه کیفیــت تداعــي بخــش ارزشــي 
ــار  ــوده واعتب ــان ب ــن انس ــت درذه مثب
هــر محصــول اعــم از داروئــي ویــا غیر 
داروئــي بســتگي بــه میــزان کیفیــت آن 
محصــول دارد. بــا ایــن تفــاوت کــه در 
مــورد محصــوالت داروئــي بــه خاطــر 
ســامت افــراد جامعــه کیفیــت صــد در 
صــد دارو یابــه عبارتــي دیگــر باالترین 
ــد.  ــي باش ــر م ــد نظ ــت م ــت کیفی حال
اصطــاح تضمیــن کیفیــت محصــوالت 
تولیــدي  کارخانجــات  در  داروئــي 
ــا  ــي تاش ه ــش تمام ــق بخ دارو، تحق
ــه اي  ــه و مدبران ــاي مدیران وفعالیت ه
اســت کــه منجــر بــه کنتــرل تــام کیفي 
ــي  ــه نهای ــردد. نتیج ــي گ ــول م محص
ــازي،  ــات دارو س ــت در کارخانج کیفی
ــد و  ــح تولی ــي صحی ــط مش ــیم خ ترس

نیــز مدیریــت مــي باشــد. 

تاریخچه کیفیت در دارو سازي
درســال 1820 بــراي اوليــن بــار كتابــي 
 )USP(بــه نــام فارماكوپــه ایــات متحــده
ــي  ــر دولت ــازمان غي ــک س ــيله ی بوس
منتشــر گردیــد.در آن زمــان ایــن كتــاب 
ــدادي  ــا شــامل روش ســاخت تع عمدت
ــود. از ســال  ــي ب از فراورده هــاي داروی
ــه  ــت USP ب ــروز ماهي ــه ام ــا ب 1880ت
یــک مرجــع اســتاندارد و كيفيــت تبدیل 

گردیــده اســت.
در ســال 1906ســازمان غــذا و دارو 
ــام  ــن ای ــد. در همي ــيس ش ــکا تاس آمری
فجایعــي اتفــاق افتــاد تــا اهميــت انــکار 
نــا پذیــر ارائــه پرونــده جامــع دارو 
ــن  ــي از ای ــود. یک ــر ش ــي ت )DMF( عين
ــش از  ــرگ بي ــوار م ــا گ ــا ي ن رویداد ه
یــک صــد نفــر در اثر نارســایي كليــه در 
نتيجــه مصــرف الگزیــر ســولفو نياميد با 
حــال اتيلــن گليکــول بــود. ایــن رویداد 
در امریــکا و رویــداد مشــابه دیگــر بنــام 
تــراژدي تاليدوميــد در اروپــا ســبب 
ــه  ــا ارائ ــت دارو ی ــده ثب ــن پدی ــا گرفت پ

پرونــده جامــع دارو گردیــد. مــرگ ایــن 
ــال  ــک ح ــرف ی ــر مص ــارآن در اث بيم
ســمي ویــا نقــص عضــو در كــودكان بــا 
ــش  ــه افزای ــد منجــر ب مصــرف تاليدومي

ــد.  ــي FDA گردی ــدرت اجرای ق
در ســال 1945 بــه موجب قآنــون غذا- 
دارو- مــواد ارایشــي صدور بــرگ آناليز 
بــراي هــر بــچ انســولين وآنتــي بيوتيکها 
اجبــاري گردیــد. كــه ایــن امــر موجــب 
ــد.  ــا ش ــن بچ ه ــرات مابي ــش تغيي كاه
در ســال 1950كارخانجات دارو ســازي 
عمدتــا بــه روش آناليــز ودقــت در آنجام 
آزمایش هــا ي شــيميایي توجه داشــتند. 
بــا مــرور زمــان پيدایــش یــک بخــش 
بنيادیــن بنــام آزمایشــگاه كنتــرل كيفيت  
ــن  ــيماي ای ــازي س ــركت دارو س در ش
صنعــت را از صنایــع دیگــر متمایــز 

ســاخت. 

تضمین کیفیت
تضميــن كيفيت یعنــی تمامي تدابيــر و راه 
كارهایــي كــه بــه تنهایــي یــا مشــتركا بر 
روي كيفيــت محصــول اثر ميگذارنــد. در 
واقــع تضميــن كيفيــت روشــي اســت كــه 
بــه رشــد توانمنــدي توليدكننــدگان براي 
ــت  ــي،  قيم ــخصات كيف ــن مش ــا مي ت
ــتریان  ــه مش ــل كاال ب ــرایط تحوی و ش
مــي انجامــد. همچنيــن تضميــن كيفيــت 
موجــب مشــاركت ســود آور بــراي 
توانمنــد كــردن توليدكنندگان در راســتاي 

ــردد.  ــتریان می گ ــاز مش ــن ني تامي

مدیریت کیفیت
ــت در صنعــت دارو  ــت كيفي ــم مدیری عل
ســازي بواســطه فعاليت هــاي تخصصــي 
انجــام شــده در آن و همچنيــن بــه دليــل 
ویژگي هــاي محصــوالت حاصــل از آن 
ــرش  ــت بســزایي اســت. پذی داراي اهمي
ــد بعنــوان  سيســتم مدیریــت كيفيــت بای
یــک تصميــم اســتراتژیک در هر شــركت 
گرفتــه شــود.  نظــر  در  داروســازي 

ــت از  ــاي مدیری ــازي نظام ه استانداردس
ــه مدیریــت كيفيــت در بســياري از  جمل
شــركت هاي دنيــا منافــع زیــادي در پــي 
داشــته اســت. مدیــر ارشــد یک شــركت 
ــد بيشــترین مســووليت  ــازي بای دارو س
را بــراي عرضــه محصــوالت بــا كيفيــت 
مطلــوب پذیــرا باشــد. بطــور كلــي مدیر 
ــه  ــتيابي ب ــي دس ــوول اصل ــد مس ارش
اهــداف اصلــي و فرعــي یــک ســازمان 
اســت كــه در راســتاي اجــراي ایــن امــر، 
معمــوال شــورایي بــه نــام تضميــن كيفيت 
بــا مســووليت ایشــان ایجــاد مــي گــردد.

ویژگــي تضمیــن کیفیــت در دارو 
ســازي

ــه  ــکار گرفت ــت ب ــن كيفي سيســتم تضمي
ــاخت  ــا س ــب ب ــت مناس ــده الزم اس ش
ــركت  ــي ش ــوالت داروئ ــد محص وتولي
داروســازی باشــد.  سيســتم بایــد مــوارد 

ــد: ــن كن ــر را تضمي زی
1- محصــول داروئــي بــه گونــه اي 
طراحــي و شــود كــه اصــول مهمــي مثــل 
ــد. ــده باش ــاظ ش GLP و GSP در آن لح

ــرل  ــهاي كنت ــد وروش ــات تولي 2- عملي
ــي در  ــورت كتب ــه ص ــني و ب ــه روش ب

فرمت هــاي مشــخص ذكــر شــده باشــد
در  مدیریتــي  ليت هــاي  مســئو   -3

شــرح شــغل آورده شــده باشــد.
ســاخت  بــراي  الزم  تمهيــدات   -4
ــواد  ــح از م ــتفاده صحي ــول و اس محص

ــد. ــده باش ــم ش ــه فراه اولي
5- بــه هنــگام ســاخت محصــول،  
دســتور  طبــق  توليــدي  روندهــای 
درســت  بطــور  مــدون  العمل هــاي 
انجــام شــده و همچنيــن كنتــرل و 
نظــارت بــر روي آنهــا صــورت گرفتــه 

ــد ــده باش ش
6- تــا زماني كه شــخص مجاز)مســئول 
فني(گواهــي نکنــد كــه كيفيــت محصول 
داروئــي مطابــق بــا الزامــات منــدرج در 
پروانــه ســاخت و همچنيــن مطابــق بــا 
ــا آن  ــط ب ــي مرتب ــات قانون ــایر الزام س
محصــول توليــد وكنتــرل شــده، محصول 

داروئــي فروختــه نشــود.

)GMP( عملیات خوب ساخت
ــوده  ــت ب ــن كيفي GMP قســمتي از تضمي

كــه توليــد یکســان وكنتــرل دقيــق 
محصــول را بــا پروانــه ســاخت تضميــن 
ــراي  ــا ب ــرل GMP عمدت ــد. كنت ــي كن م

ــه  ــت ك ــی اس ــرات پنهان ــش خط كاه
ــود  ــي وج ــوالت داروئ ــد محص در تولي
ــاي  ــا آناليزه ــا را ب ــوان آنه دارد و نمی ت
ــود  ــداول مشــخص نم آزمایشــگاهي مت
ماننــد: آلودگــي متقابــل و مخلوط شــدن 
محصــوالت و برچســبها.  لذا می بایســت 
ــه روشــني  ــه فرآیندهــاي توليــدي ب كلي
تعریــف و بــا تجربــه بدســت آمــده بطور 
ــن  ــوند. همچني ــي ش ــتميک ارزیاب سيس
پروســه هاي  كــه  شــود  داده  نشــان 
توليــدي جهــت توليــد محصــول توانمند 
بــوده و منطبــق بــا الزامات و مشــخصات 
ــي  ــه ســاخت م ــدرج در پروان ــي من كيف
باشــند .معتبــر ســازي بــراي دســتگاه ها 
ــود. ــام ش ــد انج ــز بای ــه ها ني ــرو س و پ

آزمایشگاه کنترل کیفیت
 GMP برخــي از الزامــات تعریــف شــده در
ــركت  ــگاه ش ــرایط آزمایش ــورد ش در م
دارو ســازي بــه شــرح زیــر مــي باشــد:

ــد  ــت بای ــرل كيفي ــگاه كنت 1- آزمایش
نزدیــک ســالن توليــد و داراي بخشــهاي 
ــد. ــي باش ــيميایي و ميکروب ــزاي ش مج

2- وضعيــت فني وبهداشــتي آزمایشــگاه 
بایــد بصــورت زیر باشــد:

• در آزمایشــگاه حداقــل 30درصــد 
فضــاي آزاد بــراي انجــام كارهــا و تــردد 

ــته باشــد. پرســنل وجــود داش
• آزمایشــگاه ميکروبــي بایــد داراي ســه 
ــو  ــيون، انک ــزای استریليزاس ــش مج بخ
باســيون و كشــت ميکروبــي )مجهــز 
ــينک  ــود س ــدم وج ــپ UV وع ــه الم ب

ــد ــي فاضاب(باش وزهکش
• سيســتم تهویــه آزمایشــگاه بایــد 

مناســب باشــد.
ــد  • لبــاس كار پرســنل آزمایشــگاه بای

مناســب باشــد.
• آزمایشــگاه داراي لولــه كشــي آب 

ــد. ــویي باش ــرم و ظرفش ــرد وگ س
ــره  ــقف، در و پنج ــف، س ــا، ك • دیواره
آزمایشــگاه بــا ضوابــط مربوطــه انطباق 

داشــته باشــد.
• پيــش بينــي الزم جهــت اطفــاء حریق 

صــورت گرفته باشــد.
• پرســنل آزمایشــگاه بایــد دوره هــاي 

آموزشــي راطــي نمــوده باشــند.
ــد داراي  ــه شــده بای • محلول هــاي تهي
ــخ  ــر تاری ــا ذك ــخص ب ــب مش برچس

ــد. ــاخت باش س
• دســتگاه هاي موجــود در آزمایشــگاه 
و  كاليبراســيون  برنامــه  داراي  بایــد 

ــد. ــيون باش ــب كاليبراس برچس
• كليــه روشــهاي آزمایــش و جــزوات 
در  بایــد  محصــول  اســتآندارد هاي 

ــد ــود باش ــگاه موج آزمایش
• نتایــج آزمونهاي ميکروبي و شــيميایي 
بایــد روزانــه در دفاتــر مخصــوص ثبــت 
و كــد گــذاري آن بــه طریقــي باشــد كــه 
امــکان ردیابــي نمونه هــاي آزمــون 
ــه  ــد ب ــه خــط تولي ــم آن ب شــده و تعمي

وضــوع وجــود داشــته باشــد.

مستند سازی
مســتندات و مستندســازي ركــن اساســي 
ــس  ــت پ ــت اس ــن كيفي ــتم تضمي سيس
ــد  ــاي ) GMP ( بای ــه جنبه ه ــراي كلي ب

وجــود داشــته باشــد.
ــتن  ــامل نوش ــازي ش ــداف مستندس اه
ــراي  ــي ب ــاي عمليات مشــخصات رویه ه
ــان از اینکــه همــه  تمــام مــوارد و اطمين
ــد  ــد چــه می كنن ــد می دانن پرســنل تولي
و چــه زمانــي بایــد انجــام دهنــد اســت. 
مســتندات بایــد واضــح و روشــن نوشــته 
ــي از  ــای ناش ــروز خط ــا از ب ــود ت ش
ارتباطــات شــفاهي جلوگيــري گــردد. در 
ــه  ــع در شــركت هاي داروســازي كلي واق
عمليــات توليد بــر مبناي دســتورالعمل ها 
انجــام مــي شــود. بنابرایــن بایــد مــداوم 
ــان از اجــراي آن  دســتورالعمل ها واطمين
توســط پرســنل توليــد، تحت كنتــرل بوده 
ــا كيفيــت بــاال انجــام  تــا یــک توليــد ب

پذیــرد.

اختصاصی

دکتر مهنوش محمدی

داروساز
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بهبود عملکرد مغز  و  یادگیری بدون دارو

خوب شنیدن یا شنونده  خوب بودن
شــنيدن توانایــی سازگارشــدن بــا 
تغييــرات مــداوم در محيــط شــنيداری 
ــاره ی  ــته و دوب ــق  دادن پيوس ــا تطبي ب
كــه  پيام هایــی  شــکل  و  محتــوا 
اســت. جنيــن  دریافــت می داریــم 
ــه از  ــادرش را ك ــدای م ــد ص می توان
ــاش  ــا ارتع ــتخوانی ی ــت اس راه هدای
انتقــال می یابــد بشــنود. صــدای مــادر 
نوعــی  پيونــد شــنيداری آغازیــن 
ــودک  ــادر و ك ــان م ــتنی مي و ناگسس
ــی اساســی در رشــد  ــه عامل اســت، ك
عاطفــی، روان شناســانه و زبانــی یــک 

فــرد را تشــکيل می دهــد.
دهليــز گــوش بخــش حركتــی گــوش 
ــت را  ــه حرك ــا ك ــی از آنج ــت ول اس
ــه عنــوان بخــش  شناســایی می كنــد، ب
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــوش ني ــی گ حس
ــه ی  ــزی هم ــتم دهلي ــود. سيس می ش
گــردآوری  را  حركتــی  اطاعــات 
می كنــد. بنابرایــن ایــن بخــش دخالــت 
پایــه ای در مکانيســم های تعــادل و 
ــی  ــش اساس ــی دارد. نق ــت بدن وضعي
ایــن بخــش توانــا ســاختن فــرد جهــت 
ــت   ــت  قام ــش و راس ــر گران ــه ب غلب

ــت. ــتن  اس ــگاه  داش ن
تمــام  در  گــوش  دهليــز  تاثيــر 
اســت.  گســترده  مغــز  كورتکــس 
همچنيــن پيونــد نيرومنــد و دوســویه ای 
بــا مخچــه كــه یــک ســاختار عصبــی 
نيــز  و  حركتــی  هماهنگــی  بــرای 
ضــروری  خــودكار  مکانيســم های 
در حيــن یادگيــری اســت داشــته 
ــکل  ــپ در ش ــا هيپوكام ــاط  ب و ارتب
ــت  ــدادی، جه ــه ی روی ــری حافظ گي
یابــی فضایــی و ایجــاد تصویــر بدنــی 
ــی  ــيار مهم ــش بس ــد دارد، و نق پيون

ــد.  ــی كن ــا م ایف
بــرای ایــن كــه كاركــرد شــنيداری كارا 
باشــد، سيســتم شــنيداری مــا بایــد نــه 
تنهــا پيوســته بــا تغييــرات در اطاعاتی 
ــد،  ــق یاب ــد تطبي ــت می كن ــه دریاف ك

ــده  ــه دی ــی ك ــر تغييرات ــا ب ــه بن بلک
بتوانــد  همچنيــن  بایــد  می شــود، 
ــی  ــاره  بازنمای ــی درب ــش بينی های پي
ــد.  ــام ده ــنيداری ورودی انج ــام ش پي
ــی در  ــوش الکترونيک ــزار گ ــاد اب ایج
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــتا و ب ــن راس ای
ــوان   ــه عن ــه ب سيســتم ســاخته شــد ك
دروازه بانــی یــک سيســتم تناوبــی 
ميــان دو منبــع صدایــی كــه اطاعــات 
یکســان ولــی بــا طنيــن و شــدت 
عمــل  می كننــد،  توزیــع  متفــاوت 

 . می كنــد
آیــا شــما بــا دقــت ایــن متــن را مــی 
خوانيــد؟ بلــه؟! در ایــن صــورت نمــی 
ــان را خــوب  ــای اطرافت ــد صداه تواني
ــا  ــما صداه ــت ش ــنوید. در حقيق بش
ــا  ــه آنه ــی ب ــنوید ول ــی ش ــا م را كام
توجهــی نداریــد. ایــن بــه خاطــر ایــن 
اســت كــه شــما قــادر بــه فيلتــر كــردن 
صداهــای بلنــد اطــراف و تمركــز روی 
ــد.  صــدای مــورد نظــر خــود را نداری
زمانــی كــه یــک فــرد نتوانــد آواهــای 
احساســی كــه بــه گوشــش مــی رســد 
را تجزیــه و تحليــل كنــد گــوش كــردن 
ــما  ــه ش ــی ك ــود. زمان ــی ش ــل م مخت
ــا  ــه ب ــردی ك ــدای ف ــد روی ص نتواني
شــما صحبــت مــی كنــد تمركــز كنيــد، 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــت ب ــن اس ممک
فيزیکــی و روانــی باشــد. روش صــوت 
درمانــی یــک روش گام بــه گام بــرای 
بهتــر گــوش كــردن و نــه بهتــر شــنيدن 
اســت. بدیــن ترتيــب گــوش شــما بــر 

ــر مــی گــذارد.  ــان اث مغزت
ــش از  ــما بي ــز ش ــد مغ ــی داني ــا م آی
ــاج دارد؟  ــز احتي ــه چي ــه چ ــه ب هم
بيــش از 80درصــد ایــن اثرگــذاری از 
طریــق گــوش انجــام مــی شــود، چــه 
ــداری.  ــه در بي ــواب چ ــع خ در موق
گــوش بــه طــور مــداوم مغــز را تحــت 
ــرار مــی دهــد و هيــچ وقــت  ــر ق تاثي

ــتد.  ــی ایس از كار نم

ــت  ــوی اس ــن عض ــن اولي ــوش جني گ
ــا  ــی كام ــارم حاملگ ــاه چه ــه از م ك
فعــال اســت و نــه تنهــا اصــوات 
ــم،  ــه ریت ــد بلک ــی كن ــت م را دریاف
ــرار  ــما را برق ــادل ش ــنگی و تع هماهـ
مــی كنــد. ســعی كـــنيد در حــال 
راه رفتــن یکــی از گــوش هایتــان 
را بپوشــانيد، تعادلتــان را از دســت 

داد.  خواهيــد 
زمانــی كــه شــنوایی شــما درگيــر 
یکپارچــه  سيســتم  اســت،  شــده 
ــيار  ــس بس ــه ح ــنيداری ك ــده ش كنن
ــن  ــی شــود. ای ــل م ــوی اســت مخت ق
اختــال مــی توانــد اثــرات منفــی بــر 

ســامت و پيشــرفت شــما بگــذارد. بــا 
ــک  ــت و تفکي ــردن روی دریاف كار ك
ــه  ــوش دادن ب ــق گ ــوات از طری اص
ــود  ــز خ ــود مغ ــی ش ــک م ــما كم ش
ــر  ــت تاثي ــال تح ــورت فع ــه ص را ب
ــه  ــا را ب ــاری ه ــد و نابهنج ــرار دهي ق
حداقــل برســانيد. صــوت درمانــی 
ــن صداهــا   ــی انعــکاس ت ــر ناگهان تغيي
ــه گــوش  ــن و شــدت ب ــق طني از طری
شــما منتقــل مــی كنــد. ایــن تغييــرات 
ــی هســتند.  ــل پيــش بين ــا غيرقاب كام
ــادر  ــدون دارو، ق ــدون درد و ب ــا ب آنه
ــس  ــز و عک ــردن مغ ــر ك ــه غافلگي ب
ــه  ــه توج ــرای ارائ ــی ب ــل طبيع العم

بيشــتر از ســوی مغــز هســتند. در 
نتيجــه ایــن انعکاس-هــای تکــراری و 
غيرقابــل پيــش بينــی بــه مغــز كمــک 
مــی كنــد تــا شــنيدن و همچنيــن 
شــنيداری واضــح تــر شــود. بنابرایــن 
ــوش  ــز و گ ــر مغ ــادی ب اثربخشــی زی
ــدد  ــت مج ــه تربي ــر ب ــته و منج داش
ــر  ــح ت ــت واض ــت دریاف ــوش جه گ
ــی  ــنيداری م ــردازش ش ــا و پ صداه

ــود. ش
از ایــن روش جهــت درمــان و افزایــش 
توانمنــدی هــای افــراد در زمينــه هــای 

زیــر اســتفاده مــی گــردد:
- اختاالت یادگيری و زبانی 

- اختاالت توجه و تقویت دقت 
- اختاالت عاطفی و خلقی

- اختاالت حركتی
سيســتم وســتيبوالر در ارتبــاط بــا 
نقــش  مغــز  دیگــر  هــای  بخــش 
مهمــی در عملکــرد ریتــم و هماهنگــی 
بــازی مــی كنــد. در نتيجــه روش 
ــه صــورت موثــری ریتــم  توماتيــس ب
ــد. ــی بخش ــود م ــی را بهب و هماهنگ

- اختاالت طيف اتيسم
ــده  ــل كنن ــی متص ــای عصب ــبکه ه ش
گــوش بــه مغــز حــاوی نــورون خاص 
ــه ای«  ــای آین ــورون ه ــام »ن ــه ن ب
هســتند. نــورون هــای آینــه ای نقــش 
مهمــی در ســاختار شــناخت اجتماعــی 
ــق كار  ــد از طری ــی كنن ــازی م ــرد ب ف
روی ایــن شــبکه عصبــی كيفيــت 
ــی  ــود م ــردی را بهب ــای ف ــارت ه مه

ــد. بخش
- رشد شخصی وتندرستی

- بهبود صوت وآهنگ
بــرای  مــادران  ســازی   آمــاده   -

زایمــان
هــای  زبــان  ســازی  یکپارچــه   -

خارجــی
ــا  ــوش ه ــردن گ ــاز ك ــطه ب ــه واس ب
ــای  ــا و صداه ــم ه ــنيدن ریت ــرای ش ب
ــری  ــورت موث ــه ص ــد ب ــان جدی زب
گــوش هــا بــا ریتــم هــا و صــدا بــرای 
آناليــز و توليــد مجــدد آنهــا منطبق می 
كنــد. در نتيجــه ایــن كار شــخص را از 
الگوهــای ریتميــک و صداهــای زبــان 
ــادت  ــه آن ع ــب ب ــه اغل ــودش ك خ
ــی در  ــه ناتوان ــرده اســت و منجــر ب ك
شــنيدن زبــان جدیــد مــی شــود رهــا 
ــا  ــوش ه ــه گ ــر ب ــن ام ــد. ای ــی كن م
ــد  ــم جدی ــدا و ریت ــنيدن ص ــازه ش اج
و بــه مغــز یادگيــری زبــان جدیــد مــی 
ــان  ــری زب ــان یادگي دهــد و مــدت زم
دوم را تــا پنجــاه درصــد كاهــش مــی 

ــدگاری دارد. ــر مان ــد و اث ده

دکتر مهناز استکی

متخصص کودک و نوجوان، عضو هیئت علمی 
دانشگاه 
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کفپوش و الکتریسیته ساکن در 
اتاق عمل

یکــی از مشــکات در اتــاق عمــل 
وجــود الکتریســيته ســاكنی اســت كــه 
بــر اثــر اصطــکاک بيــن زميــن و مــواد 
پاســتيکی ایجــاد شــده و بنــا بــه 
خاصيــت اســتاتيکی آن، در همــان محل 

باقــی می مانــد.
الـکـتـریـسـيـتـــه سـاكـــن در اتـاق 
عـمـــل كـــه در مـــجاورت گازهــای 
 High دسـتـگـاه هـــای  و  بيهوشــی 
Frequency اســـت مـــی تواند خطــر 

ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــار را ب انفج
بـنـــابراین برای از بين بردن آن اســتفاده 
از كـفـپـوش هـای آنـتـی اسـتـاتـيـک و 
كـانـداكـتـيـــو در اتـاق عـمـل توصيه 
مــی شــود. ایــن كفپوش هــا بــار 
ــت  ــر حرك ــه در اث ــتاتيکی ك الکترواس
وســایل و رفــت و آمــد افــراد بــه وجود 
آمــده را بــه حداقــل می رســانند و 
ــز كنتــرل  ــان ني مقاومــت الکتریکــی آن

ــت. ــده اس ش
ــه  افــزودن مقــدار كافــی كربــن ســياه ب
ــانا از  ــبکه رس ــک ش ــر، ی ــک پليم ی
ــه  ــی آورد ك ــود م ــه وج ــن ب ذرات كرب
و  می گيــرد  شــکل  مخلــوط  درون 
مــوادی بــا رســانایی الکتریکــی وســيع 
توليــد می شــود. شــبکه رســانا نســبت 
بــه كشــش حســاس اســت و مقاومــت 
الکتریکــی مــاده بنــا بــه درجه كشــش، 
زمــان كشــش و درجــه حرارت پــس از 

كشــش متغيــر اســت.
اســتاندارد بين المللــی ISO 2878 نيــز 
ــت  ــن مقاوم ــرای تعيي ــی اســت ب روش
ــا  الکتریکــی محصوالتــی كــه تمامــا ی
قســمتی از آن هــا از الســتيک تشــکيل 
شــده اســت و مقاومــت الکتریکــی آن ها 
در محــدوده معينــی اندازه گيــری شــده و 
رســانایی آن هــا بــا افــزودن كربن ســياه 
ــاده  ــه كل م ــا دیگــر مــواد مناســب ب ی

ــود. ــی می ش ناش

کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان در صنایع دارویی

یک زمین استاندارد
ــی،  ــی و لبن ــی ، غذائ ــع داروئ صنای
تولیــدات و  نــوع  بــه  توجــه  بــا 
ــده  ــد ش ــوالت تولی ــیت محص حساس
،مــی بایســت الزامــات خاصــی از 
رعایــت  را  بــرداری  بهــره  محــل 
ــت  ــه عل ــن کــف ب نمایند.اصــوال« بت
ــا  ــود ن ــی و وج ــی ذات ــت قلیائ خاصی
ــرج  ــل و ف ــزی و خل ــای فل خالصی ه
زیــاد بــه راحتــی مــورد آســیب 
منشــاء  و  گرفتــه  قــرار  شــیمیائی 
ــن  ــر ای ــت . بناب ــا اس ــد میکروبه رش
بــه کمــک  ایــن محیط هــا  کــف 
یکپارچــه   ، ویــژه  روکش هــای 
ــد  ــا بای ــر روی آنه ــدون درز ب و ب
اجــرا شــود تــا بتوانــد مقاومــت 
مــواد  برابــر  در  را  کــف  محیــط 
هوائــی  و  آب  شــرایط   ، شــیمیائی 
، گرمــا و ســرما، انتقــال قــارچ و 
ضمــن  بخشــدو  بهبــود  باکتریهــا 
ــه  ــتاندارد ســامت ب ــا اس ــت ب مطابق
کمــک  آن  بهداشــت  و  پاکیزگــی 
نمائیــد و مجموعــه الزامــات مربــوط 
بــه سیســتم مدیریــت بهداشــت مــواد 
نمایــد  تائیــد  را   )HACCP( غذائــی 
ــاط و  ــرات و نق ــائی مخاط ــا شناس ت
ــن  ــی و همچنی ــرل بحران ــع کنت مقاط
تعییــن محــدوده موجــود در کــف 
و  شــیمیائی   ، میکروبــی  از  اعــم 

فیزیکــی ممکــن گــردد.

اپوكســی  مــواد  از  اســتفاده  بــا 
ميتــوان روكــش  یورتــان   وپلــی 
ــی،  ــع داروئ ــای صنای ــف محيط ه ك
همچــون  وبيمارســتانی   بهداشــتی 
قرص ها،كپســول ها  توليــد  واحــد 
تميــز  ،اتــاق  ســازی ها  وشــربت 
اســتریل  بندی هــای  ،بســته 
،انبار هــای ذخيــره ســازی ســرد 
دارو ،ذخيــره ســازی مــواد شــيميایی 
كيفيــت،  كنتــرل  ،آزمایشــگاه 

و  اســپتيک  فرآینــد  محيط هــای 
مــی  كــه  جائــی  آن  هــر  نهایتــآ 
ميکروب هــا  تجمــع  از  بایســت 
جلوگيــری گــردد ،بــه نحــو مطلــوب  

نمــود.  محافظــت 
اپوكســی یــک پليمرترموســت اســت 
اپوكســی  از اختــاط رزیــن  كــه 
اتــر  گایســيدیل  دی   A بيســفنل 
اميــن  پلــی  و هاردنــر  اپوكســی  
ــد .ســاختار روكــش  بدســت مــی آی
اســتفاده  عــدم  بدليــل  حاصلــه 
از  پــس   )solvent free( حــال  از 
ثابــت  شــدن  خشــک  و  ســخت 
ــم  ــش حج ــه كاه ــده و هيچگون مان
نمــی  یــا ضخامــت در آن دیــده 
ــاالی  ــت ب ــود.یکپارچگی و مقاوم ش
ــش  ــن روك ــی ای ــيميایی و مکانيک ش
باعــث كاربــرد وســيع آن در صنایــع 

ــت. ــده اس ــف ش مختل

ــطوح  ــت س ــی مقاوم ــش اپوكس روك
كــف  را در برابــر ســایش و تخریــب 
شــيميائی  مــواد  اكثــر  مقابــل  در 
افزایــش داده و ضمــن عــدم جــذب 
آب ، روغــن و ســایر مایعــات از 
ــری  ــد جلوگي ــه زیرآین ــا ب ــوذ آنه نف
ــبک  ــی س ــش اپوكس ــی كند.روك م
ــر  ــاد ه ــوده و از ایج ــم ب ــم حج وك
جلوگيــری  غبــار  و  گــرد  گونــه 
كــرده و بــه صــورت یکپارچــه و 
در رنگهــای مختلــف قابــل اجــرا 

ــت. اس
ــت  ــش اپوكســی در صنع ــواع روك ان
اپوكســی  روكش هــای  شــامل 
اســتاتيک  آنتــی  اســيد،  ضــد 
،آنتــی باكتریــال، انتــی داســت و 
.. اســت كــه هــر كــدام مزایــای 
ــه  ــد ك ــژه ای دارن ــای وی وكاربرد ه

هســتند. اجــرا  قابــل 

روكــش كــف پلــی یورتــان نيــز 
پليمــر  یــک  اپوكســی  مشــابه 
تركيــب  از  كــه  اســت  ترموســت 
پلــی اول هــا ) پلــی اســتر ،پلــی 
ایزوســيانات  و هاردنــر   ).. اتــر 
عمدتــا متيلــن دی ایــزو ســيانات 
و برخــی از افزودنيهــای شــيميائی 
دیگــر بــه منظــور ســهوليت در اجــرا 
ــش  ــری و افزای ــب ظاه ــع معای ، رف
ــی  ــد م ــی تولي ــای فيزیک مقاومت ه
ــا ی  ــی اول ه ــاب پل ــا انتخ گردد.ب

مختلــف ، افزودنيهــاو بــه انضمــام 
تــوان  مــی  دیگــر  متنــوع  مــواد 
خــواص گوناگونــی را بــرای كاربــرد 
و  طراحــی  دیگــر  ویــژه  هــای  
بــر  روكــش  برد.ایــن   كار  بــه 
ــت  ــی قابلي ــش اپوكس ــاف روك خ
انعطــاف پذیــری بيشــتری داشــته 
و  لــرزش  دارای  و در محيط هــای 
ــای  ــن در پریود ه ــاش و همچني ارتع
ــرد  ــاط كارب ــاض و انبس ــرر انقب مک

مناســب تــری دارد.

ویژه

حسن اکبرنیا

 

 

منظور سهولیت در اجرا ، رفع معایب ظاهری و افزایش مقاومت های فیزیکی تولید می گردد.با انتخاب پلی 
 می توان خواص گوناگونی را برای کاربرد و به انضمام مواد متنوع دیگر افزودنیها ی مختلف ،اول ها 

کش بر خالف روکش اپوکسی قابلیت انعطاف پذیری بیشتری ور کار برد.این  به و طراحیویژه دیگر  های 
و در محیط های دارای لرزش و ارتعاش و همچنین در پریود های مکرر انقباض و انبساط کاربرد  داشته

 مناسب تری دارد.

  
 نشان می دهد. یمیائی رخی از مواد شدر مقابل بوپلی یورتان را  اپوکسی روکش جدول زیر مقاومت 
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Chemical Product  Resistance  to epoxy 
 

Resistance  to 
polyurethane 

Acetic Acid (20%)  Resistant not suitable 

Amines  F, o< 72resistant 
C)o22 

not suitable 

Beer  F, o(< 72resistant 
C)o22 

resistant 

Carbonic Acid  F, o(< 72resistant 
C)o22 

resistant 

Citric Acid  F, o(< 72resistant 
C)o22 

not suitable 

Ethylene glycol  C)oF, 22oFair (< 72 moderately resistant 

Fatty Acids  resistant (temperature 
C)oF, 22o< 72 

moderately resistant 

Glycerine  Excellent not suitable 

Hydrochloric acid, 20%  F, o(< 72resistant 
C)o22 

not suitable 

Hydrogen Peroxide, 
10%  C)oF, 22oFair (< 72 moderately resistant 

Lactic Acid  F, o(< 72resistant 
C)o22 

resistant 

Oleic acid  Resistant moderately resistant 

Oxalic Acid  Resistant moderately resistant 

Sodium Acetate  Resistant resistant 

Sodium Hydroxide, 
50%  

F, o(< 120resistant 
C)o50 

not suitable 

Alcohol - Ethyl  F, o(< 120resistant 
C)o50 

moderately resistant 

Alcohol - Isopropyl  Resistant moderately resistant 

Stearic Acid  Resistant resistant 



 
ت

س
طر ا

خ
ی 

ل ب
ی با دوز معمو

ه
شیرد

ن 
ف آنها در زما

صر
ی که م

های
دارو

 
نام
 

ک
ژنری

 
نام
 

تجارتی
 

کاربرد
 

استامینوفن
 

تایلینول
 (Tylenol)

 
ضد درد

 

آنتی اسیدها
 

M
aalox, M

ylanta
 

درمان زخم معده
 

بوپیواکائین
 (Bupivacaine)

 
M

arcaine
 

بی حسی موضعی
 

کافئین
 

ی گازدار
شابه ها

قهوه، نو
 

محرک
 

سفالوسپورین ها
 

Keflex, Ceclor, Ceftin, O
m

nicef, 
Suprax

 

ک برای درمان عفونت های ریوی، گوش، پوستی، دستگاه ادراری، گلو 
آنتی بیوتی

 و
استخوان

 

کلوتریمازول
 

Lotrim
in, M

ycelex
 

درمان عفونت های مخمری و قارچی
 

داروه
ای ضد بارداری )حاوی فقط پروژستی

 ن(
M

icronor, Norplant, Depo-Provera
 

ضد بارداری
 

کورتیکواستروئیدها )کورتون
) 

پردنیزون
 

درمان التهاب مفاصل و مشکالت دیگر
 

اسپری های ضد احتقال بینی
 (decongestant)

 
Afrin

 
ضد احتقان و گرفتگی بینی

 

دیگوکسین
 

Lanoxin
 

مشکالت قلبی
 

اریترومایسین
 

E-M
ycin, Erythrocin

 
ک برای 

آنتی بیوتی
عفونت های پوستی و تنفسی

 

فکسوفنادین
 (Fexofenadine)

 
Allegra

 
ضد حساسیت

 

فلوکونازول
 (Fluconazole)

 
Diflucan

 
ضد عفونت های مخمری

 

هپارین
 

 
ضد انعقاد

 

ایبوپروفن
 

M
otrin, Advil

 
ضد درد

 

ش و 
داروهای استنشاقی، داروهای متسع کننده برون

کورتیکواستروئیدها
 

Albuterol, Vanceril
 

ضد آسم
 

انسولین
 

 
دیابت: دوز الزم ممکن است در دوران شیردهی تا 

52%
 

ش داده شود
کاه

 

البتالول
 (Labetalol)

 
Norm

odyne, Trandate
 

فشار خون
 

داروهای ملین، نرم کننده های مدفوع
 

M
etam

ucil, Colace
 

درمان یبوست
 

لیدوکائین
 

گزیلوکائین
 

بیحسی موضعی
 

لوراتادین
 (Loratadine)

 
Claritin

 
ضد حساسیت، آنتی هستامین

 

هپارین های با وزن مولکولی پایین )انوگزاپارین، دالتپارین، 
تینزاپاراین

) 
Lovenox, Fragm

in, Innohep
 

ضد انعقاد
 

سولفات منیزیم
 

 
درمان پره اکالمپسی و اکالمپسی )مسمومیت حاملگی

) 
متیل دوپا

 
آلدومت

 (Aldom
et)

 
ضد فشار خون

 

متیل ارگونوین
 (M

ethylergonivine)
 

ن
مترژی

 
پیشگیری یا کنترل خونریزی بعد از زایمان

 

متوپرولول
 

Lopressor
 

ضد فشار خون
 

میکونازول
 

M
onistat 3

 
درمان عفونتهای مخمری

 

پنی سیلین ها
 

آموکسی سیلین، پنی سیلین
 VK

 
ضد عفونت های باکتریایی )آنتی بیوتیک

) 
پروپرانولول

 
ایندرال

 
ضد فشار خون و مشکالت قلبی

 

تئوفیلین
 

Theo-D
ur

 
درمان آسم و برونشیت

 

داروهای تیروئید
 

Synthroid
 

درمان بیماری های تیروئید
 

واکسن ها )همه
) 

 
 

وانکومایسین
 

Vancocin, Vancoled
 

آنتی بیوتیک
 

وارفارین
 

ن
کومادی

 
ضد انعقاد

 

  

 
ی 

ه
شیرد

ن 
ف آنها در زما

صر
ی که م

های
دارو

ت
س

طر ا
خ

ی 
حتماالً ب

ا
 

 نام
ژنریک

 
 نام

تجارتی
 

کاربرد
 

مهار کننده های
 ACE

 
ل

اناالپری
 (Vasotec)

 ،
ل

بنازپری
(Benazepril OR Lotensin)

 
درمان فشار خون

 

آسیکلوویر و واالسیکلوویر
 

Zovirax, Valtrex
 

ضد ویروس تبخال
 

داروهای آنتی کولینرژیک
 

Pro-Banthine
 

درمان اسپاسم های روده 
ای و کیسه صفرا؛ ممکن است سبب کاهش تولید شیر
 

شود
 

داروهای ضد تشنج
 

Depakote, Dilantin, Tegretol
 

از مصرف
 ethosuxim

ide
، فنوباربیتال و پیریمیدون

 
خودداری کنید

 

آنتی هیستامین ها
 

بنادریل، کلر
-

تریمتون
 

ممکن است سبب کاهش تولید شیر و گیجی شیرخوار شود
 

دارو های ضد سل
 

INH
 

درمان سل
 

آزاتیوپرین
 

ایموران
 (Im

uran)
 

سرکوب دستگاه ایمنی بعد از پیوند اعضاء
 

باربیتورات ها )غیر از فنوباربیتال
( 

Fiorinal, Fioricet
 

برای خواب آلود کردن و سردرد های تنشی
 

ضد احتقان های )دکونژستانت( خوراکی
 

Sudafed, Entex PSE
 

درمان احتقان بینی بر اثر سرما 
خوردگی یا حساسیت؛ ممکن است سبب کاهش 

تولید شیر
 

شود
 

ارگونوین )کوتاه مدت
( 

 
درمان خونریزی رحم؛ ممکن است سبب کاهش تولید شیر شود

 

فلوکونازول
 

Diflucan
 

ضد قارچ
 

گادولینیوم
 

M
agnevist, Om

niscan
 

عکسبرداری
 M

RI
 

هالوپریدول
 

هالدول
 

درمان اختالالت روانی
 

مهار کننده های 
هیستامین

 H2
 

ن
سایمتیدی

 (Tagem
et)

ن
، رانیتیدی

 
(Zantac)

ن
، نیزاتادی

 (Axid)
، و 

ن
فاموتیدی

 (Pepcid)
 

درمان زخم معده
 

لورازپام
 

Ativan
 

درمان اضطراب
 

متی مازول
 

Tapazole
 

درمان پرکاری تیروئید؛ زیر 
52 

میلی گرم در روز احتماالً بی خطر است
 

متوکلوپرامید
 

Reglan,Plasil
 

ضد 
تهوع

 

ناپروکسن
 (Naproxen)

 
Naprosyn, Anaprox, Aleve

 
ضد درد؛ در شیرخوار باالی 

1 
ماه مشکلی ندارد

 

اگزازپام
 

Serax
 

درمان اضطراب
 

پاروکستین
 (Paroxetine)

 
Paxil

 
درمان افسردگی

 

فنوتیازین ها
 

Com
pazine, Stelazine, Thorazine

 
 

پروپیل تیو اوراسیل
 (Propylthiouracil - PUT)

 
 

درمان پرکاری تیروئید
 

کینیدین
 

 
درمان نامنظمی های ضربان قلب

 

سرترالین
 

Zoloft
 

درمان افسردگی
 

اسپیرونوالکتون
 

Aldactone, Aldactazide
 

درمان فشار خون
 

سولفیسوکسازول
 

Gantrisin
 

عفونت های دستگاه ادراری
 

سوماتریپتان
 

Im
itrex

 
درمان میگرن

 

تتراسیکلین ها )زیر 
11 

روز
( 

ن
سیکلی

ی 
س

ن، داک
سیکلی

تترا
 

درمان جوش های صورت و عفونت های دستگاه ادراری
 

داروهای مدر تیازیدی
 

HydroDiuril, Esidrix
 

درمان فشار خون و ادم
 

داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای )آمی تریپتیلین، ایمی پرامین،
 

نورتریپتیلین
( 

Elavil, Tofranil, Pam
elor

 
درمان افسردگی

 

وراپامیل
 

Calan, Isoptin, Verelan
 

درمان فشار خون
 

   

      
ت
س
ک ا

طرنا
خ

الً 
ما
حت
ی ا

ه
شیرد

ن 
ف آنها در زما

صر
ه م

ی ک
های

دارو
 

نام
 

ک
ژنری

 
نام
 

تجارتی
 

کاربرد
 

اسبوتولول
 (Acebutolol)

 
Sectral

 
درمان فشار خون و نامنظمی های ضربان قلب

 

آتنولول
 

Tenorm
in

 
درمان فشار خون و نامنظمی های ضربان قلب

 

آنتی هیستامین دکونژستانت
 

Contac, D
im

etapp
 

ش تولید شیر گردد
درمان سرما خوردگی و حساسیت؛ ممکن است سبب کاه

 

بنزودیازپین ها )دیازپام
( 

ت، والیوم،
ی مد

طوالن
لیبریوم با اثر 

 
D

alm
ane

 
درمان اضطراب و بی خوابی )لورازپام و 

اگزازپام ترجیح دارند
) 

کلرتالیدون
 

H
ygroton, Thalidone

 
ش دهنده ادرار که در درمان فشار خون استفاده می شوند؛ ممکن 

داروهای افزای
است

 
ش تولید شیر گردد

سبب کاه
 

سیتالوپرام
 

Celexa
 

ش تولید شیر گردد
ضد افسردگی؛ ممکن است سبب کاه

 

کلیندامایسین
 

Cleocin
 

درمان عفونت های 
شکمی یا مهبلی

 

کلونیدین
 

Catepres
 

ش تولید شیر گردد
درمان فشار خون باال؛ ممکن است سبب کاه

 

داروهای ضد بارداری )حاوی استروژن
( 

O
rtho-N

ovum
, Lo-O

vral, Loestrin
 

ش تولید شیر گردد
ضد بارداری؛ ممکن است سبب کاه

 

داکسپین
 

Sinequan
 

ضد افسردگی
 

ارگوتامین
 

Cafergot
 

درمان 
میگرن

 

اتوساکسیماید
 (Ethosuxim

ide)
 

Zorontin
 

درمان صرع
 

فلوکستین
 

Prozac, Serafem
 

ضد افسردگی
 

مواد حاجب ید دار
 

 
رادیوگرافی کلیه؛ شیردهی باید موقتاً قطع شود

 

Lindane
 

Kw
ell

 
ش و گال

درمان شپ
 

لیتیوم
 

Lithobid
 

درمان بیماری دو قطبی )از بیماری های روانی
) 

مترونیدازول
 

Flagyl
 

ک 
آنتی بیوتی

- 
درمان بعضی عفونت های روده ای و دستگاه تناسلی

 

نادولول
 

Corgard
 

درمان فشار خون و مشکالت قلبی
 

ک ها
نارکوتی

 
Tylenol#

3, Vicodin
 

ضد درد )حداکثر 
1 

ص هر 
قر

1 
ساعت

) 
نیتروفورانتوئین

 
M

acrobid
 

ک ماهگی بی
درمان عفونت های ادراری )بعد از ی

 
خطر تر است

) 
فنوباربیتال با دوز ضد تشنج

 
 

درمان تشنج
 

پیروکسیکام
 

Feldene
 

درمان التهاب و درد مفاصل
 

آنتی باکتریال های کینولون
 

Cipro 
و

 Levaquin 
ی

صیه نم
تو

 
شود؛

 
N

oroxin 
ت

س
ح ا

ج
ار

 
درمان عفونت های ادراری و سوزاک

 

رزرپین
 

 
درمان فشار خون

 

سوتالول
 

Betapace
 

درمان 
بیماری های قلبی

 

داروهای مدر تیازیدی، با اثر طوالنی مدت یا با دوز باال
 

Aquatensin, Enduron, Lozol, 
Renese

 
درمان فشار خون و ادم

 

Venlafaxine
 

Effexor
 

درمان افسردگی
 

 

ت
س

ع ا
منو

ی م
ه

شیرد
ن 

ف آنها در زما
صر

ه م
ی ک

های
دارو

 
نام
 

ک
ژنری

 
نام
 

تجارتی
 

کاربرد
 

آمانتادین
 

Sym
m

etrel
 

ش تولید شیر
درمان سرماخوردگی یا بیماری پارکینسون؛ ممکن است سبب کاه

 

شود
 

آمیدوران
 

Cordarone
 

درمان بیماری های قلبی
 

داروهای ضد سرطان
 

 
 

کوکائین
 

 
 

کلوزاپین
 

Clozaril
 

درمان اسکیزوفرنی
 

ک های طال
نم

 
M

yochrysine
 

درمان التهاب مفاصل
 

ید
 

Betadine
 

شستشوی مهبل
 

داروهای پایین آوردنده چربی خون
 

Baycol, Lescol, Lipitor, Lopid, 
M

evacor, Pravacor, Zocor
 

درمان چربی خون
 

متامیزول )دیپیرون
( 

 
ضد درد/ضد البهاب

 

سالیسیالت ها با دوز باال
 

آسپیرین
 

درمان التهاب مفاصل
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تاریخچه الرو درمانی

ــورات  ــمانی ت ــای آس ــاب ه در كت
ــرت  ــای حض ــرآن تقاض ــل ق انجي
ــرای  ــد ب ــر از خداون ــوب پيامب ای
درمــان زخــم هــای پوســتی و 
شــفای او توســط مگــس هــا بــوده 
ــی در  ــل اقوام ــا قب ــرن ه ــا ق و ی
ــا  از  ــز مایاه ــه و ني ــتراليا، برم اس
ــد.  ــی كردن ــتفاده م ــن روش اس ای
در ســال 1556پزشــک مخصــوص 
در  و  فرانســه  در  ســوم  هنــری 
آمریــکای مركــزی از قــرن 16 بــه 
بعــد پزشــکان اثــر معجــزه آســای 
الرو درمانــی را مشــاهده و بــه 
صــورت مقاالتــی گــزارش كردنــد.

ــش  ــر جــراح ارت ــام بائ ــر ویلي دكت
آمریــکا در جنــگ جهانــی اول، در 
دو ســرباز مانــده در ميــدان جنــگ 
كــه بــر روی زخــم هــای بدنشــان 
ــود،  ــرده ب ــذاری ك مگــس تخــم گ
تــب مشــاهده نکــرد و زخــم هــای 
آنهــا در مقایســه بــا افــراد دیگركــه 
بــه موقــع از خدمــات پزشــکی 
اســتفاده كــرده بودنــد درجــه باالی 
بهبــود را نشــان دادنــد. دكتــر بائــر 
ایــن روش درمــان را گســترش داده 
و 60 بيمــار از جملــه پنــج كــودک 
ــن  ــه ای ــه اســتئوميليت را ب ــا ب مبت
ــرگ  ــد از م ــرد. بع ــان ك روش درم
بائــر بــا انتشــار نتایــج كارش ایــن 
روش در سراســر امریــکا گســترش 
یافــت و بيــش از 900 پزشــک بــا 
ایــن روش 7500 بيمــار را درمــان 

كردنــد.
از  تعــدادی   1995 ســال  از 
كشــور  چهــار  در  پزشــکان 
جهــان ایــن شــيوه درمــان را بــه 
ــکا  ــروزه در آمری ــد. ام كار بردن
ــه  ــن روش را توصي ــکان ای پزش
كــرده و بيــش از 4000 درمانگــر 
ــن روش  ــان ای در 20 كشــور جه
ــد.  ــی كنن ــتفاده م ــی را اس بيوتراپ
ــان  ــورد درم ــزار م ــا 50ه تقریب
ــال 2006  ــيوه در س ــن ش ــا ای ب
ــش  ــال 1935 بي ــد. س ــام ش انج
 600 و  بيمارســتان   200 از 
 5700 درمــان  بــراي  پزشــک 
و  متحــده  ایــاالت  در  بيمــار 
ــتفاده  ــا اس ــوت ه ــادا از ماگ كان
ــي  ــتفاده از الرودرمان ــد. اس كردن
بــراي زخــم هــاي بدخيــم ســينه، 
هــا،  آبســه  هــا،  ســوختگي 
ــرطاني  ــي س ــاي پولک ــه ه یاخت
و التهابــات نيمــه حــاد زایــده  
پســتاني موفقيــت آميــز بــوده 
ــد  ــه بع ــال 1940 ب ــت. از س اس
ــا و  ــک ه ــی بيوتي ــف آنت ــا كش ب
ــن روش   ــا ای ــوع آنه توســعه و تن
تقریبــا منســوخ شــد. امــروزه 
ــای  ــروب ه ــور ميک ــا ظه ب
مقــاوم بــه آنتــی بيوتيــک 
روش  ایــن  هــا 
و  احيــا  مجــددا 
صــورت  بــه 
ی  د بــر ر كا
ه  مــد آ ر د

اســت .

بازگشت دوباره به الرو درمانی

مگس های درمانگر!
علــی  پزشــکی  علــم  در  امــروزه 
رغــم پيشــرفت های چشــمگير بــا 
ــت.  ــده ای روبروس ــای عدی چالش ه
در طــب جدیــد حاكــم بــر جامعــه هــم 
بــا توجــه بــه مســائل فــراوان سياســی 
اقتصــادی نظيــر گرانــی و بعد مســافت 
ــکات  ــی، مش ــز درمان ــار از مراك بيم
ــت  ــر مقاوم ــد نظي ــب جدی ــده ط عدی
مشــکات  بيوتيک هــا،  آنتــی  بــه 
فونکســيونل اعضــاء بيمــار )عــدم 
كفایــت كليــه ،كبد،سيســتم ایمنــی 
ــددو...(  ــات متع ــی، خراف ،خــود درمان
ــح دارو  ــال صحي ــودن انتق ــادر نب ، ق
ــا  ــد ت ــز تولي ــات الزم از مرك و امکان
محــل مصــرف مثــل رعایــت زنجيــره 
ــی  ــوارض طبيع ــا و ع ــرد جنگ ه س
در  سياســی  شــيطنت های  غيــره  و 
ــال  ــک بدنب ــاح های بيولوژی ــه س تهي
ــودات  ــی موج ــتکاری های ژنتيک دس
دیگــر وانــواع پيوند هــا و... طــب. 
ــدد  ــری مج ــک بازنگ ــه ی ــروز ب ام
ــا همــکاری طــب  ــاج داشــته و ب احتي
جدیــد و طــب ســنتی در درمــان 
می توانــد  ازبيماری هــا  بســياری  
نتيجــه بهتــری را عایــد بشــریت كنــد. 
ــفه  ــوری و فلس ــری تئ ــن بازنگ در ای
ــه  ــطا )Medieval( ك ــرون وس ــب ق ط
ــه  ــه ب ــه توج ــر پای ــان ب ــول درم اص
ــت  ــام از طبيع ــی و اله ــات محل امکان
اســت حائــز اهميــت بســيار ی اســت. 
كمــک  یــک  می توانــد  بيوتراپــی 
بســيار خوبــی بــه عنــوان مکمــل 
ــن باشــد. ــان جایگزی ــا درم ــان ی درم

بــا  بيماری هــا  درمــان  بيوتراپــی 
اســتفاده از موجــودات زنــده گياهــی و 
ــا  ــا و باكتری ه ــوری قارچ ه ــا جان ی
ــا و حشــرات و... اســت. ــا لجن ه و ی

بيوتراپــی در پزشــکی نظيــر زالــو 
 fecal( درمانــی  مدفــوع  درمانــی، 
 transplant enema Fecal Transplant

 Bee( درمانــی  زنبــور   ،)Therapy

Venom Therapy or Bee Sting Th( ، مــار 

 ،)Snake Venom Therapy( درمانــی 
 )Ichtyothrapy( درمانــی  ماهــی 
اســت.   مثــل حشــرات  امثالهــم  و 
یــا  و  زنبــور  كمــک  بــه  درمــان 
ــوان  ــه عن ــده ب ــودات زن ــر موج دیگ
ــورد  ــتقيم م ــي مس ــک روش درمان ی
اســتفاده قــرار مــي گيرنــد. طرفــداران 
ــت  ــده زیس ــي آین ــيوه درمان ــن ش ای
درمانــي را اميدبخــش مــي داننــد. 
بــه اعتقــاد آنهــا زیســت درمانــي مــي 
رود تــا شــاخه اي تفکيــک ناپذیــر از 
ــان جراحــات شــود.  روش هــاي درم
ــون ســال  ــش از 300 ميلي ــت بي طبيع
ــي  ــام م ــن كار را انج ــه ای ــت ك اس
دهــد. تمــام آنچــه كــه مــا انجــام مــي 
ــت  ــن موهب ــري از ای ــره گي ــم به دهي

ــت. ــت  اس ــی طبيع اله

 استفاده از حشرات در پزشکی 
حشــرات  از  پزشــکی  در 
می شــود  زیــادی  اســتفاده های 
ــن  ــرای تعي ــی ب ــر پزشــکی قانون نظي
زمــان مــرگ در انســان یــا حيــوان، 
ــن  ــه داروهــا و... همچني ــه  ،تهي تغذی
ــای  ــان زخم ه ــا درم ــی ی الرودرمان
غيردیابتــی   و  دیابتــی  العــاج 
ــده  اســت.  الرو مگــس Maggot نامي
شــان  تخــم  مگس هــا  می شــود. 
را روی بافــت مــرده یــا پوســيده 
ایــن  از  حاصلــه  الرو  و  گذاشــته 
ــل خــود  ــد و تکام ــرای رش تخــم  ب
ملکول هــای  و  ســلول ها  از 
ــی  ــد. در بعض ــه می كنن ــرده تغذی م
مثــل  بيماری هــا  مــوارد  از 
از  اســتفاده  العــاج  زخم هــای 
ــتر از روش  ــان بيش ــا اثرش ماگوت ه

متــداول درمــان اســت.
ــکی  ــی در پزش ــای مصرف ماگوت ه
شــده  كنتــرل  كامــا  شــرایط  در 
خــاص  محيط هــای  در  بســته 
و  پــرورش  ميکــروب  بــدون  و 
ســپس  و  می شــوند  فــرآوری 
ــروب  ــا ميک ــردن ی ــتریل ك ــا اس ب
ــاص  ــرایط خ ــا در ش ــی، از آنه زدای
آزمایشــگاهی بــرای درمــان اســتفاده 
درمــان  آینــده  اميــد  می كننــد. 
و  دیابتــی  العــاج   زخم هــای 
ایــن موجــودات   خــاص  و    ...

ــکوپی  ــان ميکروس ــر جراح ــا بهت ی
ــات  ــه نج ــا ب ــت ت ــت اس ــدو خلق ب
جــا  همــه  از  كــه  انســان هایی 
ــده  ــس ران ــه ك ــد و از هم ــده ان مان
یــا  دیابتــی  پــای  بشــتابند.  انــد 
در  روز  مســاله  العــاج  زخــم 
ــی  ــه گاه ــت ك ــی اس ــاران دیابت بيم
بيمــاران  گونــه  ایــن  در  اوقــات 
ــر  ــری نظي ــکات دیگ ــائل و مش مس
ــر  ــه ای نظي ــادی، زمين ــائل اقتص مس
كــه  كبــدی  و  كليــوی  مشــکات 
ــتند  ــاری نيس ــان بيم ــه درم ــادر ب ق
ــه  ــزوم ب ــورت ل ــار در ص ــه ناچ و ب
ــاری  ــکنجه بيم ــا ش ــو و ی ــع عض قط
می توانــد  آن  جانبــی  عــوارض  و 
خطــر  بــه  را  بيمــاران  زندگــی 
ــود.  ــرگ ش ــه م ــر ب ــدازد و منج بيان
ــن  ــا MDT جایگزی ــی و ی الرو درمان
ــی خطــر و بســياری  ســالم ،ارزان، ب

از امتيــازات دیگــر باشــد.
 2007 ســال  در  آمــار  یــک  در 
ــا  ــر در دني ــون نف ــدود 246 ملي ح
ــا  ــن 20-79 ســال مبت در ســنين بي
بــه دیابــت بودنــد و حــدس زده 
ســال  در  تعــداد  ایــن  می شــود 
در  نفــر  مليــون   333 بــه   2025
جمعيــت جهانــی برســدكه تقریبــا 
6درصــد جمعيــت جهــان را تشــکيل 
25درصــد  كــه حــدود  می دهنــد 
نفــر  مليــون  كــه61/5  آنهــا 
ــی  ــای دیابت ــم پ ــه زخ ــوند ب می ش
ــورهای  ــد.  در كش ــا خواهندش مبت
پيشــرفته 15درصــد از ایــن بيمــاران 
ــر  ــول عم ــار در ط ــک ب ــل ی حداق
خویــش بــه زخم هــای ناشــی از 
دیابــت مبتــا می شــوند  كــه در 
ــن  ــرفت ای ــال پيش ــورهای در ح كش
می رســد.  20درصــد  بــه  ميــزان 
قطــع عضــو بــا درجــات مختلــف در 
نقــاط مختلــف جغرافيائــی بــه علــت 
ــاوت  ــه متف ــی ك ــای دیابت ــم پ زخ

ــت. ــداول اس ــت مت اس
نام هــای  تحــت  الرودرمانــی 
بيودبریدمــان،  یــا   Maggot thrapy:
بيوســرجری كاربــرد الرو ضدعفونــی 
 Lucilia )Phaenicia( مگــس  شــده 
بمــدت دو تــا ســه روز    sericata

ــه  ــوص ك ــش مخص ــک پوش ــا ی ب
مانــع مهاجــرت الرو شــود  بــر روی 
زخــم  اســت كــه بــا پانســمان  زخــم 
ــان  ــه هــوا در آن جری ــه طــوری ك ب

كاربــرد  باشــد می بندنــد.  داشــته 
ــا  ــار ی ــم فش ــی در زخ الرو درمان
زخــم بســتر )Pressure ulcers( زخــم 
ــای  ــم پ ــا )Leg ulcers(، زخ ــاق پ س
 ،)Diabetic foot ulcers( دیابتــی  
 Traumatic( ترومائــی  زخم هــای 
قطــع  محــل  زخم هــا   ،)wounds

پارگــی   ،)Amputation sites(عضــو
جراحــی  محــل  زخم هــای 
ــی  )Dehisced surgical wounds(، بعض
 Some( ســوختگی  زخم هــای 
ــف  ــواع مختل fumigating wounds(، ان

ــا در  ــده و ی ــی ش ــای عفون زخم ه
درمــان نــاكام مانــده انــد، زخــم 
 )venous ulcer(  اختــاالت عروقــی

و امثــال آن اســت.  
ــه  ــن روش ب ــتفاده از ای ــروزه اس ام
ژانویــه    در  منــد  قانــون  صــورت 
ــا  ــکا و ب ــد FDA آمری ــا تائي 2004 ب
تائيــد انگليــس در فوریــه  2004 بــه 
ــتفاده از  ــازه اس ــما اج ــکان رس پزش

ــت. ــی را داده اس ــن روش درمان ای
در اروپــا كانــادا و ژاپــن ماگــوت بــه 

ــدور  ــا ص ــی ب ــيله درمان ــوان وس عن
پروانــه بهــره بــرداری مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه اســت. 
هماننــد  نيــز  دامپزشــکی  در 
ــل   ــف مث ــای مختل ــکی زخم ه پزش
از  ناشــی  زخــم  و   Osteomyelitis

ــا زخــم  عمــل و زخم هــای مزمــن ی
ــا  ــر  زخم ه ــی و دیگ ــد از جراح بع

ــت. ــتفاده اس ــل اس قاب
ــررات خاصــی در  ــوز مق ــران هن در ای
ایــن مــورد وجــود  نــدارد )عــدم قبول 
و اعتقــاد بــه طــب ســنی و تعصــب بــه 
طــب جدیــد توســط بعضــی از دســت 
انــدر كاران ( و در جهــت اشــاعه ایــن 
وزارت  در  اقداماتــی  درمانــی  روش 

بهداشــت شــده اســت . 

ــل الرو  ــم عم ــحات و مکانیس ترش
ــوت( )ماگ

آنتــی  هماننــد  الرو  ترشــحات 
بيوتيــک قــوی بــا طيــف وســيع 
ــم و  ــرک ترمي ــف مح ــواد مختل و م
رشــد بافــت و واسکوالزیزاســيون 
ــرده  ــلول های م ــذف س ــا ح ــه ب ك
آن  از  حاصــل  ملکول هــای  و 
و  عفونــت  پيشــرفت  ســبب  كــه 
می شــود  بافتــی  شــدید  نکــروز 
عمــل می كنــد و عــاوه بــر ليــز 

و هضــم باكتری هــا و انگل هایــی 
و  ســلول ها  ليشــمانيا،  نظيــر 
می شــود  نکــروزه  ملکول هــا 
عبارتنــد  مــوارد  از  بعضــی  كــه 
 allantoin، urea، phenylacetic از: 

  acid phenylacetaldehyde،
 NH4OH،calcium carbonate

 proteolytic enzymes،Seraticin

antimicrobial  enzymes  و بســياری 

می شــود. دیگــر  تركيبــات  از 

مکانســیم عمل در الرو درمانی
ــی  ــوت تراپ ــا ماگ ــی ی الرو درمان
جراحــی  یــک  حقيقــت  در 
ســلول های  ميکروســکوپی  
نکــروزه و ملکول هــای ناشــی از 
ــه كمــک  ــه آنهــا در زخم هــا ب تجزی
ــت.  ــيليا سریکاتس ــس لوس الرو مگ
و  ســلولی  دبریدمــان  بنــام  كــه 
ــود  ــک موج ــت نکروتي ــی باف ملکول
ــان  ــر می شــود. دبریدم در زخــم ذك
ــود در  ــای موج ــک قاب ه ــه كم ب
ــه  ــرده را ب ــلول های م ــه س الرو ك
خــود  دهانــی  ترشــحات  كمــک 
بــه صــورت ســوپ درآورده وآن 
بــا  الروهــا  می كنــد.  نابــود  را 
ــر روی زخــم   ــت كرمی خــود ب حرك
بــا ماســاژ مایــم و  روی زخــم 
ــون  ــود خ ــود بهب ــکوپی خ ميکروس
ــتی  ــه گوش ــاد جوان ــانی و ایج رس
را تســریع می كنــد. هضــم باكتــر 
كمــک  بــه  مختلــف  ی  ی هــا 
ــردن  ــه ك ــا تجزی ــحات الرو ب ترش
ــی  ــد آنت ــا تولي ــه ب ــا  ك ــر آنه پيک
ــين  ــف سریکاس ــيع الطي ــک وس بيوتي
ســبب  كــه  آمونيــاک  ایجــاد  و 
ــده  ــم ش ــط زخ ــردن محي ــی ك قليای
ــت  ــد و فعالي ــب رش ــط مناس و محي
نامناســب  را  عفونــی  عوامــل 
و  پيشــرفت  جلــوی  و  ســاخته 
در  ميکروارگانيســم ها  فعاليــت 

می گيــرد. را  تکثيــر  جهــت 

ــکوپی  ــاژ میکروس ــک و ماس تحری
ــم ــود زخ ــاء بهب ــا و ارتق زخم ه

ــا  ــراه ب ــح هم ــا  ترش ــم ب ــود زخ بهب
مــواد مختلــف شــيميایی توليــدی 
الرو كــه در عــروق زایــی بافــت 
ــر  ــکان پذی ــد ام ــت دارن ــار دخال بيم
واكنش هــای  وجــود  می شــود. 
ــم  ــط زخ ــيميائی در محي ــراوان ش ف

بــه  انــرژی  شــدن  آزاد  بــا  كــه 
صــورت حــرارت و پــر خــون شــدن 
ــر  ــریع ت ــود س ــه در بهب ــروق منطق ع
ــه  ــن گون ــد. ای ــک می كن ــم كم زخ
ــک  ــی بيوتي ــه آنت ــازی ب ــا ني زخم ه
ميکروارگانيســم ها  نداشــته و ورود 
از ایــن زخــم بــه سيســتم خــون 
رســانی و در نتيجــه خطــر ایجــاد 
طریــق  ایــن  ســمی از  ســپتی 

غيرممکــن ميگــردد.
از  اســتفاده  پيشــتازان  از  یکــي 
ــر  ــد دكت ــي در عصــر جدی الرودرمان
شــرمن اســت كــه نخســتين بــار 
ــود و  ــدن خ ــر ب ــم ب ــاد زخ ــا ایج ب
ــان  ــرای درم ــا ب ــتفاده از الروه اس
ایــن زخــم اوليــن قــدم را برداشــته و 
ــی در  ــدر الرودرمان ــوان او را پ می ت
عصــر جدیــد دانســت. امــروزه روش 
ــده  روش  ــاح ش ــی اص الرو درمان
جدیــد درمــان زخم هــا در قــرن 
اثــرات ضدباكتریایــی  اســت.    21
در  الروهــا  ایــن  ضدقارچــی  و 
تائيدكننــده  آزمایشــگاهی  روش  
قارچــی  و  ضدباكتریایــی  فعاليــت 
ایــن  اســت.  موجــودات  ایــن 
الروهــا می تواننــد ميکروب هــای 
محيــط  در  ماننــد  شــده  كاشــته 
باكتــری  رشــد  مناســب  كشــت 
اورئــوس  نظيراســتافيلوكوكوس 
مقــاوم بــه متــی ســيلين ، آنتروكــوک 
یــا  و  وانکومایســين  بــه  مقــاوم 
ــوزا  ــا آئروژین ــودو مون ــروب س ميک
نظيــر  بيماریزایــی  قارچ هــای  و 
ــد . ــود كنن ــس را ناب ــدا آلبيکن كاندی

تهیه الرو
ــده الرو  ــد كنن ــس تولي ــزاران مگ ه
وجــود دارنــد ولــی مگس هایــی 
ــه  ــان ب ــه الروش ــد ك ــرد دارن كارب
نســوج زنــده حملــه نکننــد. الرو 
 Phormia و  Lucilia sericata( مگــس
regina ( از خانــواده كاليفوریــده تنهــا 

ــد.  ــه می كنن ــرده حمل ــت م ــه باف ب
اعضــای خانــواده ســاركوفاژیده و 
هومينووراكــس  كوكليوميــا  گونــه 
ــوع  ــوده و ممن ــده خوارب ــرده و زن م
المصــرف اســت. بــا شناســایی دقيــق 
ــا  ــریکاتا ب ــيليا س ــس لوس ــوع مگ ن
ــط  ــخيصی توس ــد تش ــتفاده از كلي اس
اســتاد متخصــص حشــره شناســی 
ــس  ــت در قف ــد از طبيع ــد از صي بع
ــه  ــا تغذی ــرار داده و ب ــوص ق مخص
مگس هــا و قــرار دادن گوشــت و 
یــا جگــر و یــا ریــه در داخــل قفس، 
تخمگــذاری  آنهــا  روی  مگس هــا 
آوری  جمــع  بــا  كــه  می كننــد 
ــی و  ــردن علم ــتریل ك ــا و اس تخم ه
ــل  ــوژی ماحص ــرم فيزیول ــت س كش
در  تخم هــا  شستشــوی  آخریــن 
محيــط كشــت مناســب ميکــروب 
اســتریل  از  اطمينــان  و  شناســی 
بودنشــان و بســته بنــدی مناســب 
جهــت ارســال بــه محــل درمــان ایــن 
ــز و  ــای تمي ــا در روی زخم ه تخم ه
ماكرودبریدمــان شــده بيمــار منتخــب 
بــا ایجــاد یــک فضــای كوچــک 
ــتریل  ــوری اس ــش ت ــک روك ــه كم ب
آن  بعــدی  پانســمان  و  مخصــوص 
ــل صــورت  ــه كام ــه تهوی ــه طوریک ب
ــمان روی  ــض پانس ــا تعوی ــرد. ب گي
آن  زیــر  در  تخم هــا  كــه  تــوری 
ــاعت  ــر 6-8 س ــد در ه ــرار دارن ق
ــون  ــراوان خ ــحات ف ــت ترش ــه عل ب
بدرمــان  اقــدام  الروهــا  آلــود 
ــه از  ــن تغذی ــا ضم ــد. الرو ه می كنن
ملکول هــای  و  مــرده  ســلول های 
ــا در مــدت 72  ــه آنه ناشــی از تجزی
ــه  ــر ب ــه ميليمت ــا س ــاعت از دو ی س
ــه  ــند ك ــر ميرس ــدود دوازه ميليمت ح
ــردن و  ــاز ك ــا ب ــد از آن ب ــد بع بای
دور ریختــن كل پانســمان اعــم از 
گازهــای  و  الرو  حــاوی  تــوری 
پانســمان  ایــن عمــل را تــا بهبــودی 
كامــل ادامــه دهنــد. ایــن پانســمان را 
می تــوان در خانــه و یــا در یــک 
اطــاق معمولــی بــدون بســتری كــردن 
بيمــار در بيمارســتان و فقــط بــا 
رعایــت شــرایط مناســب هوارســانی 
و اســتریليتی بــه الروهــا ميتــوان 

انجــام داد.

دکتر سید علی اصغر سفیدگر

دانشیار  مرکز تحقیقبات سلولی و ملکولی

حکیم خانه
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نگاه جهانی به سرطان شایع زنان

همه جا را خواهد گرفت؟!
دنيــا،  ســرطان پســتان  در سراســر 
شــایع ترین ســرطان و اوليــن علــت 
ســال  در  اســت.  زنــان  در  مــرگ 
ــورد  ــون م ــکا 103ميلي 2008، در آمری
ــزار  ــتان و 458ه ــرطان پس ــد س جدی
مــورد مــرگ گــزارش شــد و همچنيــن 
محاســبه شــده اســت كــه خطر ســرطان 
پســتان در یــک زن آمریکایــی در طــول 

ــت.  ــت اس ــه هش ــک ب ــی، ی زندگ
ــا در كشــورهای در حــال  ــن توموره ای
ــروز  ــا ب ــه تقریب ــعه یافت ــعه و توس توس
مشــابهی دارد)629 هــزار مــورد(، در 
حالــی كــه نســبت جمعيــت كشــورهای 
ــه كمتــر توســعه یافتــه  توســعه یافتــه ب
ــزان  ــه مي ــت. دامن ــار اس ــه چه ــک ب ی
مــرگ نســبت بــه بــروز خيلــی كمتــر و 
6 تــا 19 در یکصدهــزار جمعيــت اســت 
ــتر  ــای بيش ــت آن بق ــن عل ــه مهمتری ك
ــه  ــان در كشــورهای توســعه یافت مبتای

اســت.
ــروز ســرطان پســتان  ــزان ب كمتریــن مي
20 در یکصدهــزار در اكثــر كشــورهای 
ــایر  ــن و س ــرا، چي ــر صح ــای زی آفریق
ــتثناء  ــه اس ــيا ب ــرق آس ــورهای ش كش
ــروز 90- ــزان ب ــن مي ــن و باالتری ژاپ

80 مــورد در یکصدهــزار در آمریــکای 
شــمالی و جنوبــی )برزیــل و آرژانتيــن(، 
شــمال و غــرب اروپــا و اســتراليا دیــده 
در  ســرطان  ایــن  بــروز  می شــود. 
ــر كشــورهای  ــر در اكث طــول دهــه اخي
در حــال توســعه رشــد ســریعی داشــته 
اســت. ميــزان مــرگ ناشــی از ســرطان 
پســتان در طــی 1990 تــا1960 در اكثر 
كشــورهای اروپایــی و امریکایــی ثابــت 
ــوارد  ــه 90 م ــد از ده ــی بع ــود، ول ب
مــرگ كاهــش یافتــه و در حــال حاضــر 
بــه 30 تــا 25درصــد در اروپای شــمالی 
رســيده اســت كــه بــه طــور عمــده بــه 
دليــل بهبــود فراینــد تشــخيص و درمــان 
ــایع  ــتان ش ــرطان پس ــت. س ــوده اس ب
ــن كل ســرطان ها  ــن ســرطان در بي تری

در كل جمعيــت اســت و مهمتریــن علت 
آن بــاال بــودن بقــا در مبتایــان اســت و 
تخميــن زده می شــود كــه در پنــج ســال 
ــورد  ــون م ــش از 4/4ميلي ــته بي گذش
تشــخيص داده شــده در جهــان در حــال 
ــه  ــب اینک ــتند. جال ــده هس ــر زن حاض
ســاالنه 5درصــد نيــز بــه مــوارد بــروز 
در ایــن كشــورها افــزوده می شــود. 
ــاری  ــروز بيم ــزان ب ــه مي ــی ك در حال
ــن و 21  ــوز پایي ــيا هن ــوب آس در جن
ــن  ــت، ای ــت اس ــزار جمعي در یکصده
ميــزان در كشــورهای آســيایی دارای 
نظــام ثبــت ســرطان تقریبــا پيشــرفته، از 
جملــه ژاپــن، ســنگاپور و كــره در طــی 
ــر شــده  ــا 3 براب ــته 2 ی 40 ســال گذش
ــاری  ــوارد بيم ــش م ــد افزای اســت. رون
ــهری  ــق ش ــم در مناط ــتان ه در هندوس
ــش  ــد افزای ــيب تن ــت. ش ــز اس متمرك
ســرطان پســتان را در كشــورهای در 
حــال توســعه بــه دليل گســترش كســب 
ــد از  ــه تقلي ــی ب ــيوه زندگ ــادات و ش ع

زنــان جوامــع توســعه یافتــه و صنعتــی 
ــتيم. ــاهد هس )WESTERNIZATION( ش

هزینه ها
اســاس  بــر  كشــور  ســرطان  بــار 
450هــزار ســال از دســت رفتــه در 
 6000 GDP هــر ســال و بــر مبنــای
دالر ســاالنه بالــغ بــر 2/7 ميليــارد 
ــان  ــه درم ــود. هزین ــرآورد می ش دالر ب
ســاالنه ســرطان در كشــور بيــش از 
700ميليــون دالر)هزینــه جراحــی بيــش 
از 200ميليــون دالر، هزینــه واردات دارو 
در ســال 1389 بيــش از 300ميليون دالر 
و هزینه هــای جانبــی 200ميليــون دالر( 
بــرآورد شــده كــه بيــش از 70درصــد آن 
ــر از 30درصــد(  ــاران و مابقی)كمت را بيم

ــود. ــت می ش ــت پرداخ ــط دول توس

 Breast(ــتان ــرطان پس ــری س غربالگ
)Screening

بــر حســب امکانــات و منابــع كشــورها 

ــرای غربالگــری  ــی ب ــای مختلف روش ه
ــده  ــه ش ــکار گرفت ــتان ب ــرطان پس س
اســت. وقتــی جمعيتــی مــورد غربالگری 
فوایــد  بایســتی  می گيــرد  قــرار 
 Benefit( ــان آن ــل زی غربالگــری در مقاب
ــری  ــود. درغربالگ ــنجيده ش costs &( س

فایــده  مهم تریــن  پســتان  ســرطان 
غربالگــری كاهــش مــرگ و ميــر اســت 
ــعه  ــزان اش ــارج،  مي ــامل مخ ــان ش و زی
دریافتــی در روش غربالگــری، زحمــت و 
اضطــراب ناشــی از غربالگــری، عوارض 
ناشــی از نتایــج مثبــت كاذب ،منفي كاذب 
 Over diagnosis ــی از ــوارض ناش ــا ع و ی
)كانســرهایی كــه ممکــن اســت اصــا در 
طــی دوره زندگــی شــخص بــروز بالينــی 
ــری  ــا روش غربالگ ــا ب ــد و م ــدا نکن پي
تشــخيص می دهيــم( و نتایــج منفــي 

ــت.  كاذب  اس

حرکت جهانی
ــر  ــای غيرواگي ــرل بيماری ه ــرای كنت ب
ــددی متناســب  ــی متع ــای جهان برنامه ه
بــا شــرایط منطقــه ای كشــورها توســط 
ســازمان جهانــی بهداشــت معرفــی شــده 
ــودن  ــی نم ــرای عمليات ــورها را ب و كش
آنهــا ترغيــب می نماینــد. از آخریــن 
ســندهای منتشــر شــده توســط ســازمان 
جهانــی بهداشــت برنامه اجرایــی 2013- 
ــش  ــدت ش ــرای م ــه ب ــت ك 2008 اس
ــا  ــده و فعاليت ه ــی ش ــش بين ــال پي س
ــی،  ــطوح محل ــرای س ــاخص ها ب و ش
ــر  ــاص ب ــد خ ــا تاكي ــی ب ــی و جهان مل
كشــورهای بــا درآمــد پایيــن و متوســط 
و جمعيــت آســيب پذیــر تدویــن گردیده 
اســت. ایــن برنامــه دارای 31 هــدف بيــن 
المللــی و 39 هــدف ملــی برای كشــورها 
ــاد  ــت. هفت ــی اس ــاخص كل ــا 27 ش ب
هــدف كان بيــن المللــی و ملــی تدویــن 
شــده در ارتبــاط بــا نظــام مراقبــت چهار 
ــورت  ــه ص ــر ب ــاری غيرواگي ــروه بيم گ

مســتقيم بــا ســرطان مرتبــط هســتند.

عاطفه خوشنواز

دانشجوی MPH گرایش بهداشت 
باروری

ایران و شایع ترین سرطان زنان

رونــد بــروز ســرطان پســتان طــی 28 ســال گذشــته از رتبــه پنجــم بــه اوليــن 
ــرطان  ــت س ــام ثب ــار نظ ــاس آم ــر اس ــت. ب ــيده اس ــال 1386 رس ــه در س رتب
كشــور در ســال 1387 و آمــار منتشــره در GLOBOCAN 2008 ســرطان پســتان 
بــه عنــوان مهمتریــن ســرطان در كل جمعيــت كشــور مطــرح شــده اســت و در 
حــال حاضــر ســرطان پســتان مهمتریــن بدخيمــی قابــل مداخلــه در ميان شــایع 
تریــن بدخيمــی هــای كشــور محســوب مــی شــود و ایــن در حالــی اســت كــه 
ســن بــروز ســرطان پســتان در زنــان ایرانــی پایيــن تــر از ميانگين جهانی اســت.

بــا توجــه بــه عوامــل خطــر و بــرآورد كلــی از عوامــل خطــر ســرطان پســتان در 
ميــان زنــان كشــور نظيــر پایيــن بــودن نســبی ســن ابتــا، رشــد شــاخص هــای 
توســعه انســانی در كشــور، بهبــود شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی آحــاد جامعــه به 
ویــژه زنــان كشــور كــه بــر شــاخص هــای بــاروری عامــل خطر ابتــا به ســرطان 
پســتان تاثيــر مثبــت دارنــد )از جملــه بــاال رفتــن ســن ازدواج و ســن بــاالی مادر 
زمــان تولــد اوليــن بچــه، كاهش ســن منــارک و یائســگی دیــررس، رواج تدریجی 
اســتفاده از HRT در ميــان زنــان طبقــه اجتماعــی اقتصــادی باالتــر(، تغييــر شــيوه 
زندگــی، بــاال بــودن نســبی زنــان بــا BMI  بــاالی 30)بيــش از 20درصــد(، رونــد 
فزاینــده نســبت گــروه ســنی در معــرض خطر ابتــا، افزایــش شهرنشــينی، افزایش 
اميــد زندگــی و افزایــش ذاتــی ســاليانه مــوارد ســرطان از جملــه ســرطان پســتان، 
انتظــار مــی رود مــوارد بــروز ســرطان پســتان افزایــش یافتــه و در طــی دو دهــه 
آینــده بــه الگــوی كشــورهای توســعه یافتــه نزدیــک تــر شــود. از طــرف دیگــر با 
توجــه بــه بهبــود دسترســی آحــاد جامعــه )از جملــه زنــان( به خدمات تشــخيصی 
درمانــی منطبــق بــا تکنولــوژی روز دنيــا و گســترش نســبی خدمــات حمایتــی 
درمانــی )از جملــه بيمــه هــای مکمــل و...( بــرآورد مــی شــود شــيوع بيمــاری نيز 
بــه مراتــب افزایــش یابــد. افزایــش بــروز و شــيوع ســرطان پســتان با رونــد فعلی 
بــه مفهــوم افزایــش نيــاز بــه تخــت بســتری تخصصــی، افزایــش ناتوانــی هــا و 
 )Conservative( هزینــه هــای مترتــب بــر آن و هزینــه هــای خدمــات محافظتــی
و تســکينی)Palliative( ، اســت كــه معضلــی بــر معضــات مهــم و پيچيــده نظــام 

ســامت و نظــام اجتماعــی خواهــد افــزود.
در كشــور مــا طــی ده ســال گذشــته اقدامــات متعــددی انجــام گرفتــه امــا بــا این 
حــال بــه نظــر مــی رســد بيــن ایــن اقدامــات و اهــداف تعييــن شــده جهانــی و 
كشــوری كــه یقينــا فعاليــت های متعــدد ملــی و اســتانی جهــت تحقق آنهــا الزم 

اســت شــکاف بزرگــی وجــود دارد.
ــرل ســرطان پســتان در دو ســال گذشــته در راســتای برنامــه هــای  طــرح كنت
كشــوری و برنامــه جامــع كنتــرل ســرطان كشــور در دســتور كار اداره ســرطان 
مركــز مدیریــت بيمــاری هــا قــرار گرفتــه اســت. ایــن برنامــه بــر اســاس وظایف 
حاكميتــی نظــام ســامت و در قالب چهــار كاركرد كليــدی )سياســتگذاری، توليد 
منابــع، تاميــن مالــی و نظــام ارائــه خدمــات( در پيشــگيری، مبــارزه، كنتــرل و... 
بيمــاری هــای مهــم از نظــر بهداشــت همگانــی در نيــل بــه اهــداف ســه گانــه 
ســطح ســامت، ميــزان پاســخگویی، مشــاركت عادالنــه مــردم در هزینــه هــای 

ســامت تدویــن شــده اســت.
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نگاهی به زخم های معده و اثنی عشر

زخم های آزار دهنده...
گــوارش  دســتگاه  در  هــرگاه 
ناحيــه  و  درمعــده  مخصوصــًا 
ــيد  ــون اس ــی همچ ــه عوامل دوازده
باعــث  بتواننــد  پپســين  و  معــده 
و  مخاطــی  ســد  رفتــن  بيــن  از 
ــوس  ــون موك ــی همچ ــش عوامل كاه
ــل  ــر مث ــی دیگ ــود و عوامل ــده ش مع
ميکــروب هليکــو باكتــر پيلــوری 
باعــث تســریع در ایجــاد فراینــد 
فــوق گــردد ، ممکــن اســت در ناحيه 
معــده و اثنــی عشــر اولســرهایی 
بوجــود آیــد كــه نيــاز بــه درمانهــای 
ــد. ــته باش ــی داش ــی و جراح داروی
در اولســر معــده یــا GU تقریبــًا عامل 
ــان  ــده آن هم ــود آورن ــی بوج اصل
ميکــروب هليکــو باكتــر پيلــوری 
ــی  ــار دارای عائم ــد و بيم ــی باش م
ــی  ــه اپ ــدید در ناحي ــون درد ش همچ
ــذا  ــا غ ــت ب ــن اس ــه ممک ــتر ك گاس
ــد را  ــر نکن ــا تغيي ــر و ی خــوردن بدت
ــم  ــن از عائ ــد در ضم ــه نمای تجرب
بيمــاری مــی تــوان  ایــن  دیگــر 
بــه بــی اشــتهایی ، كاهــش وزن ، 
ــيون  ــی ، پرفوراس ــزی گوارش خونری
و  انســداد  مــوارد  از  بعضــی  در  و 
ــه اطــراف معــده كــه  انتشــار زخــم ب
ــده  ــز دی ــود ني ــت ش ــث پانکراتي باع

ــود. ــی ش م
ــس از  ــن روش تشــخيص GU پ بهتری
ــکوپی  ــوق اندوس ــم ف ــاهده عائ مش
بــرای  دســتگاه گــوارش فوقانــی 
ــه  ــم و نمون ــاهده زخ ــی و مش بررس
بررســی  بــرای  آن  از  بــرداری 
باكتــر  هليکــو  ميکــروب  فعاليــت 
پيلــوری ورد بــد خيمــی مــی باشــد.

در زخــم اثنــی عشــر یــا DU درد 
اپــی  ناحيــه  در  شــدید  سوزشــی 
ــاعت  ــا 3 س ــدود 1/5 ت ــتر ح گاس
ــی  ــاهد م ــذا مش ــرف غ ــس از مص پ
ــز  ــاران ني ــی از بيم ــردد و در بعض گ

ــد. ــی كن ــروز م ــبها ب ــب ش اغل
ــم  ــن زخ ــخيص ای ــن روش تش بهتری
گــوارش  دســتگاه  اندوســکوپی 
ــم  ــرداری از زخ ــه ب ــی و نمون فوقان
و بررســی فعاليــت ميکــروب هليکــو 

ــد. ــی باش ــوری م ــر پيل باكت
البتــه روش دیگــری نيــز وجــود دارد 
و آن عکســبرداری از قســمت بــاالی 
GI بــا اســتفاده از باریــم ... كــه روش 

اول در تشــخيص ارجهتــر اســت.
در ایــن نــوع از زخــم ممکــن اســت 
ــيون را  ــزی و پرفوراس ــار خونری بيم

ــد. ــه كن ــز تجرب ني
در علــت یابــی ایجــاد ایــن دو زخــم 
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی ت م

ــرد :  ك
ميکــروب  مهــم  بســيار  نقــش   )1
ایــن   ، پيلــوری  باكتــر  هليکــو 
ميکــروب كــه توليــد كننــده اوره 
معــده  آنتــر  مخــاط  در  بــوده  آز 
DU و  تقریبــًا تمــام مبتایــان بــه 
ــم  ــه زخ ــان ب ــد مبتای در 80 درص
ــت  ــزه یاف ــورت كلوني ــده GU بص مع
مــی شــود بعضــی از شــواهد دال 
ــل  ــن ميکــروب در تبدی ــش ای ــر نق ب
ــال  ــن وفع ــتریت مزم ــه گاس ــدن ب ش
پــس از ســالها و بــه نــوع آتروفيــک 

دارد. معــده  و ســرطان 
NSAIDs    2( مصــرف داروهای

گاسترینوما  )3
4( ارثی

ماستوسيتوز  )5
مخصوصــًا  دخانيــات  مصــرف   )6

ســيگار
كلسمی هایپر   )7

ــرا  ــی O زی ــودن گــروه خون 8( دارا ب
ــای آن  ــی ژنه ــه آنت ــت ك ــن اس ممک
ــال  ــوری اتص ــر پيل ــو باكت ــه هليک ب

ــد. یابن
مصــرف  خــاص  مــواردی  در   )9

الــکل ، قهــوه ، اســترس و اضطــراب 
ــاد. زی

ــه  ــا ب ــن زخمه ــان ای ــان : درم درم
ــی  ــی و جراحــی م دوصــورت داروی
ــان  ــروع درم ــل از ش ــه قب ــد ك باش
ــردد : ــت گ ــر رعای ــکات زی ــد ن بای

ــنهادی  ــی پيش ــم غذای ــرل رژی 1( كنت
پزشــک

ــا  ــا و ی ــرف NSAID ه ــع مص 2( قط
ادامــه آنهــا بــا نظــر و روش پزشــک
3( قطــع مصــرف ســيگار و ســایر 

دخانيــات
مشــکات  نمــودن  كنتــرل   )4
ــی بيمــار ــی و روحــی و روان اضطراب

گرســنگيهای  تحمــل  عــدم   )5

طوالنــی و رســاندن وعــده هــای 
غذایــی بــه حداقــل 5 وعــده در روز 

بمقداركــم

)A: درمان دارویی
ــت  ــودن فعالي ــت ب 1( درصــورت مثب
ميکــروب هليکــو باكتــر پيلــوری 
درمــان دارویــی ضــد آن همــراه 
بــا داروهــای مهــار كننــده پمــپ 
ــده(   ــيد مع ــده اس ــم كنن ــون )ك پروت

رژیــم اول :
Tab . Pantoprazol   40mg    1-1
Tab . clarithromycin  500mg    1-1
Cap . Amoxicillin  500mg     2-2

بمدت 10تا 14 روز

رژیم دوم :
Tab or Cap .Lansoprazole  30 mg  1-1
Tab . Metronidazole   250 mg  QID

Cap . Amoxicillin  500 mg  QID

Tab . Bismuth Subcitrate  120  mg  QID

رژیم سوم :
Cap . Ome pirazole  20 mg     1-1

Tab . Metronidazole 250mg       QID

Cap . Tetracycline   250 mg        QID×2

Tab . Bismuth Subcitrate   120mg   

Q I D × 2

زیــر  داروهــای  از  اســتفاده   )2
معمــواًل در نســخه هــای درمانــی 
زخمهــای معــده و اثنــی عشــر دیــده 

ــود : ــی ش م
1( داروهــای مهــار كننــده بمــپ 

. اومپــرازول  مثــل  پروتــون 
 H2  2( داروهــای مهاركننــده گيرنــده

هيســتامين مثــل رانيتيدیــن.
اسپاســم  ضــد  داروهــای   )3
ــين و  ــل هيوس ــی مث ــتگاه گوارش دس

. مين یســيکلو د
4( داروهــای ضــد اسپاســم دســتگاه 
مثــل  بخــش  آرام  و  گوارشــی 

ســی. كليدینيــوم 
دهنــده  افزایــش  داروهــای   )5
ــل  ــوع مث ــد ته ــده و ض ــركات مع ح

دمپریــدون. و  متوكلوپراميــد 
6( داروهــای محافظــت كننــده بافــت 

معــده مثــل ســوكرالفيت.
ــرای هضــم  7( آنزیمهــای گوارشــی ب

غــذا مثــل دایجســتيو.
8( داروهــای ضــد نفــخ و گاز معــده 

ــل دایمتيکــون. مث
ــخه  ــه نس ــک نمون ــه ی ــا ب در اینج
ــی  ــاره م ــده اش ــم مع ــی زخ درمان

ــود : ش
Tab . Pantoprazole   40mg      N=70

 تــا دو هفتــه 1-1 ســپس صبــح 
ناشــتا 1 عــدد تــا دومــاه 

Tab . Clarithromycin  500mg  N=30       

تــا دوهفتــه هــر 12 ســاعت 1 عــدد
Cap . Amoxicillin  500mg  N=60

 هر 12 ســاعت 2 عدد تا دوهفته

Tab . Sucral Fate  500mg

  یکســاعت بعد از هر غذا 1 عدد
Tab . Clidinum – c  N=50

 نيــم ســاعت قبــل از صبحانــه و 
ــدد ــک ع ــام ی ــار و ش نه

Chewable Tablet . Dimethicon  40mg      
N=100

 بعــد از هر غذا 1 عدد بجوید     

B: درمان جراحی
دارویــی  درمانهــای  درصورتيکــه 
جــواب   GU و   DU درمــان  جهــت 
ــيون  ــار پرفوراس ــار دچ ــد و بيم نده
یــا انســداد و یــا خونریــزی گوارشــی 
پایــدار یــا راجعــه گــردد بيمــار بایــد 
تحــت عمــل جراحــی قرارگرفتــه تــا 
ــن  ــا از بي ــرل و ی ــاال كنت مشــکات ب

رود.
  DU ــان اولســرهای ــم : درم ــه مه نکت
و GU طوالنــی مــدت اســت و بيمــار 
بایــد رعایــت نــکات ذكــر شــده 
ــرل  ــاری كنت ــا بيم ــوده ت ــاال را نم ب
ــورت  ــر اینص ــود در غي ــان ش و درم
ــا  ــدن زخمه ــن ش ــورت مزم و در ص
ــی  ــاال م ــی ب ــروز بدخيم ــال ب احتم

رود.

منابع:

1- HAARISONS  Internal Medicine  
2013
2- Washington Manual in Medical 
therapeutics 2014
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تاثیر متقابل استرس و رژیم غذایی

رژیم غذایی و استرس کذایی
اضطــراب و اســترس بــا چاقــی و 
ــتقیمی دارد  ــاط مس ــه وزن ارتب اضاف
موجــب  مختلــف  راه هــای  از  و 
مســتعد  افــراد  در  وزن  افزایــش 
می شــود. مرکــز ســیری و گرســنگی 
در هیپوتاالمــوس جانبــی مغــز اســت 
ــوردن اســت.  ــان خ LH مســوول فرم

اســت.  ســیری  مســوول   VMH

ای  صدمــه  یــا  تخریــب  هرگونــه 
ــز باعــث مشــکل  ــن بخــش مغ ــه ای ب
ــیدن  ــت کش ــوردن و دس ــرد در خ ف
از  غیــر  البتــه  می شــود.  غــذا  از 
ــی  ــم غذای ــر رژی ــترس ب ــه اس اینک
ــر  موثــر اســت، رژیــم غذایــی نیــز ب
ــر  ــترس اث ــش اس ــا افزای ــش ی کاه

رد.  می گــذا

در هميــن راســتا مطالعــه ای بــه منظــور 
ــن وجــود اســترس  ــاط بي بررســی ارتب
در طــول دوران زندگــی و چاقــی و 
اضافــه وزن صــورت گرفــت. ایــن 
مطالعــه روی بيــش از 110هــزار زن 
ــا محــدوده ســنی 18 ســال  ــی ب كانادای
بــه بــاال و در یــک بررســی ملــی 
– 2007( صــورت   2008( ســال  در 
گرفــت  و از طریــق پرسشــنامه های 
ویــژه اطاعــات مربــوط بــه وزن ، قــد 
ــول  ــود در ط ــترس موج ــزان اس و مي
ــی  ــورد ارزیاب ــراد م ــی اف دوران زندگ
ــزان  ــات مي ــه مطالع ــد. در ادام ــع ش واق
ــردان 18/1درصــد  ــی در م شــيوع چاق
ــن زده  ــد تخمي ــا 16درص و در خانم ه
شــد. درصــد اندكــی از شــركت كنندگان 
ــه در  ــدند ك ــزارش ش ــد( گ )3/7درص
اكثــر اوقــات زندگــی خــود دچــار  
ــن  ــد. همچني ــوده ان ــدید ب ــترس ش اس
ــدودی  ــا ح ــراد ت ــن اف ــد ای 19/1درص
ــن  ــتند، همي ــرار داش ــترس ق ــت اس تح
ــترس  ــبت اس ــد نس ــخص ش ــور مش ط
ــوده  ــردان ب ــر از م ــان كمی باالت در زن
ــی افزایــش خطــر  ــه طــور كل اســت. ب

ابتــا بــه چاقــی در افــرادی كــه تحــت 
ــا  ــتند و ی ــرار داش ــدید ق ــترس  ش اس
كســانی كــه تــا حــدودی دچار اســترس 
بودنــد، در مقایســه بــا افــرادی كــه دچار 
هيــچ گونــه تنــش و یــا استرســی نبودند 
بســيار بيشــتر دیــده شــده اســت. عاوه 
بــر ایــن مشــخص شــد درصــد احتمــال 
ــه  ــه ب ــی ك ــی در زنان ــه چاق ــا  ب ابت
شــدت تحــت اســترس قــرار داشــتند در 
مقایســه بــا زنانــی كــه بــه هيــج عنــوان 
ــد نيــز بيشــتر  دچــار اســترس نبــوده ان
بــوده اســت. نتایــج ایــن بررســی حاكی 
ــود در  ــترس موج ــه اس ــت ك از آن اس
طــول دوران زندگــی بــا افزایــش خطــر 
ابتــا بــه چاقــی در افــراد بــه ویــژه در 

ــراه اســت. ــان هم زن

تاثیــر اســترس برژیــم غذایــی 
زنــان بــاردار

و  خســتگی  اضطــراب،  اســترس، 

ــناختی  ــای روان ش ــر ویژگی ه دیگ
ممکــن اســت بــر انتخــاب غــذا 
توســط زنــان بــاردار تاثيــر بگذارد. 
بــر  مــادر  یــک  غذایــی  رژیــم 
ــامت  ــن او و س ــالم جني ــل س تکام
ــن  ــذارد. ای ــر می گ ــوزادش تاثي ن
ــرای  ــده ب ــام ش ــه انج ــن مطالع اولي
بررســی فاكتورهــای روانــی بــر 
بــارداری  دوران  غذایــی  رژیــم 
ــه بيشــتر احســاس  ــی ك اســت. زنان
اســترس  می كننــد،  خســتگی 
ــد،  ــرب ترن ــد و مضط ــتری دارن بيش
بيشــتر غــذا می خورنــد و بــه ویــژه 
مصــرف  بيشــتری  كربوهيــدرات 
ــوردن  ــه خ ــی ك ــد. در حال می كنن
ــش  ــه افزای ــر ب ــنر منج ــذای بيش غ
می شــود،  مهــم  ریزمغذی هــای 
عوامــل  دیگــر  كاهــش  باعــث 
ــک( و  ــيد فولي ــوالت )اس ــد ف مانن
ــه  ــی ك ــردد. زنان ــن C می گ ویتامي

خســتگی  بــارداری  دوران  طــی 
ــرژی  ــای ان ــتند، غذاه بيشــتری داش
مصــرف  هــم  بيشــتری  روی  و  زا 
اســيد  دریافــت  امــا  می كردنــد، 
ــی  ــتند. زنان ــم داش ــک كمی ه فولي
ــد  ــترس بودن ــار اس ــتر دچ ــه بيش ك
ــاوی  ــر ح ــای مختص ــان و غذاه ن
و  آهــن  پروتئين هــا،  چربی هــا، 
ــد.  ــرف می كردن ــتری مص روی بيش
زنــان بــاردار مضطــرب هــم مصــرف 
داشــتند.  كمتــری   C ویتاميــن 
ــرای  ــترس، ب ــده اس ــای كاهن غذاه
ایــن كار چنــد روش دارنــد. بعضــی 
ــات  ــه غ ــک كاس ــد ی ــا مانن از آنه
ــدن  ــروتونين ب ــطح س ــه، س صبحان
ــرای  ــش بخــش ب ــاده آرام ــک م )ی
می دهنــد.  افزایــش  را  مغــز( 
ســطح  می تواننــد  دیگــر  بعضــی 
را  بــدن  آدرناليــن  و  كورتيــزول 
هورمون هــای  دهنــد،  كاهــش 
طــول  در  كــه  زایــی  اســترس 
ــدن  ــدی را در ب ــوارض ب ــان ع زم
یــک  نهایــت  در  می گذارنــد. 
رژیــم غذایــی مغــذی می توانــد، 
ــی  ــتم ایمن ــت سيس ــيله تقوی ــه وس ب

بــدن تاثيرگــذار باشــد.

رژیم غذایی مدیریت استرس
ــک  ــد ی ــترس می توان ــت اس مدیری
ــد.  ــامتی باش ــرای س ــم ب ــل مه عام
ــرای  ــاد ، فقــط عاملــی ب اســترس زی
خــراب كــردن روز مــا نيســت  بلکــه 
ــار  ــت فش ــه تح ــرادی ك ــع اف در واق
اســترس قــرار دارنــد بــا گرفتــن یک 
ــه  ــی گرفت ــرما خوردگ ــاری از س بيم
ــی  ــاال و ناراحت ــون ب ــار خ ــا فش ت
قلبــی، بيشــتر از دیگــران آســيب 
ــادی  ــد. اگــر چــه راه هــای زی پذیرن
ــود  ــترس وج ــا اس ــه ب ــرای مقابل ب
دارد، یکــی از روش هــا می توانــد 
ــر  ــه ب ــد ك ــی باش ــوردن غذاهای خ

بــدن و  اســترس غلبــه می كننــد. 
اثــر  خــون  فشــار  آوردن  پایيــن 
ــتفاده  ــد. اس ــی نمای ــترس را خنث اس
پيچيــده  كربوهيدرات هــای  از 
ــتا  ــا و پاس ــه، نان ه ــات صبحان )غ
از  شــده  توليــد  بيســکویت های  و 
ــی از  ــو( یک ــا ج ــدم ی ــل گن آرد كام
ــه  ــن زمين ــه شــده در ای مــوارد توصي
ــز  ــا مغ ــه كربوهيدرات ه ــت. هم اس
را وادار بــه توليــد بيشــتر ســروتونين 
ــاده  ــن م ــد ای ــرای تولي ــد. ب می كنن
شــيميایی بهتــر اســت كــه مــواد 
غذایــی حــاوی كربوهيدرات هــای 
ــا  ــم آنه ــه هض ــد ك ــده بخوری پيجي
ــا  ــو هيدرات ه ــن كرب ــت. ای ــد اس كن
ــز  ــون را ني ــد خ ــال قن ــن ح در عي

متعــادل نگــه می دارنــد.
كربوهيدرات هــا  از  غيــر  بــه 
پرتقــال،  ویــژه  بــه  و  مركبــات 
ســياه،  چــای  ماهــی،  اســفناج، 
ــبزیجات  ــادام و س ــته، آووكادو، ب پس
خــام از جملــه مــواد غذایــی هســتند 
كــه مصــرف آنهــا بــرای كاهــش 

اســترس توصيــه شــده اســت.

کاهش استرس با ورزش
در كنــار اینکــه رژیــم خــود را تغييــر 
می دهيــد یکــی از بهتریــن راه هایــی 
ــد ، ایــن  ــا اســترس مقابلــه كني كــه ب
ــای  ــه ورزش ه ــروع ب ــه ش ــت ك اس
هــوازی ماننــد ایروبيــک نمایيــد كــه 
ــش  ــدن را افزای ــيژن ب ــه اكس چرخ
توليــد  آندروفيــن  و  می دهــد 
ــيميایی  ــاده ش ــان م ــد ، هم می نمای
می كنــد. خوشــحال  شــمارا  كــه 

ــا  ــترس ی ــا اس ــی ی ــرای در تنيدگ ب
ــه  ــی ب ــی در روان شناس ــار روان فش
ــر  ــت و ه ــرو اس ــار و ني ــی فش معن
محركــی كــه در انســان ایجــاد تنــش 
كنــد، اســترس زا یــا عامــل تنيدگــی 

ناميــده می شــود.

نگاه

دارد  قصــد  دارو  نویــن  نشــریه 
ــای  ــنهادها و انتقاده ــرات، پيش نظ
ــان  ــوی مخاطب ــده از س ــرح ش مط
ــس  ــتون منعک ــن س ــود را در ای خ
كنــد تــا بــه صــورت مســتقيم 
هــای  راهنمایــی  از  بتوانيــم 
بکنيــم.   اســتفاده  مخاطبــان 
ــورت  ــده در ص ــه ش ــای ارای نظره
ــام در  ــر ن ــا ذك ــتنده ب ــل فرس تمای
ــر  ــد. منتظ ــد ش ــتون درج خواه س
راهنمایــی هــای شــما هســتيم.

• م. بهارستان متخصص داخلی
       0913-35...24

ــد شــماره  ــی در چن جــداول داروی
ــد. ــی بودن ــر عال اخي

• س. صفاری داخلی
   0912-38...35

ــوب  ــی آن خ ــب داروی ــر مطال اكث
ــی  ــی برخ ــتند ول ــی هس و تخصص
ــف  ــی ضعي ــر علم ــب از نظ از مطال
ــه  ــی ك ــدوارم داروهای ــتند. امي هس
ــود  ــی ش ــت م ــورد آن صحب در م
ــد و  ــته باش ــات نداش ــه تبليغ جنب
در مــورد آنهــا توضيحــات صحيــح 
ــد آن  ــا و فوای ــود و ضرره داده ش

ــان شــود. بي

ــص  ــی    متخص ــر جهان • ز. برزگ
زنــان    24...0912-85   

در خصــوص زنــان و قــرص هــای 
جدیــد بــاروری و ناباروری بيشــتر 

توضيــح داده شــود.

داروســاز     نيــا     طالــب  ج.   •
   0912 -14 . . .35

و  جدیــد  داروهــای  تبليغــات 
خارجــی  داروهــای  برندهــای 

باشــد. بيشــتر 

لیال معینی

روان شناس و مدرس دانشگاه
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اشاره ای به قدمت پزشکی در ایران باستان

مهد طب طبیعی
ــان  ــري در جه ــدن بش ــد تم ــران مه ای
اســت و در تمــام علــوم از هــزاران 
ســال پیــش ســر آمــد بــوده و هســت. 
ــگرف،  ــتعدادهاي ش ــرزمین اس ــن س ای
ــه وارد  ــوم ک ــته اي از عل ــر رش در ه
شــده آن را بــه نحــو احســن در جهــان 
مطــرح نمــوده اســت. بــه طــوري کــه 
ــه اعتــراف بســیاري از دانشــمندان و  ب
مورخیــن، ایــران یکــي از کانــون هــاي 

ــدن بشــري اســت. ــگ وتم فرهن

یکــي از علومــي كــه از افتخــارات 
ــا  ــت ی ــنتي اس ــب س ــوده ط ــران ب ای
بــه عبــارت بهتــر طــب ایرانــي اســت. 
ــل در تمــام  ــران از هــزاران ســال قب ای
امــور زندگــي حفــظ ســامت و درمــان 
ــام  ــن انج ــو احس ــه نح ــا را ب درد ه
ــهرتي  ــته ش ــن رش ــت و در ای داده اس
هــزار ســاله دارد. پزشــکان بــزرگ 
ــينا  ــن س ــد از اب ــل و بع ــي از قب ایران
ــورها  ــام كش ــب در تم ــه ط ــا مطالع ب
یونــان و تجربيــات  بــه خصــوص 
ــه  ــي ب ــه قدمت ــود ك ــات خ و اطاع
ــتند  ــخ دارد توانس ــام تاری ــداي تم بلن
ــران( را  ــنتي ای ــب س ــي )ط ــب ایران ط
پایــه گــذاري كننــد و در ایــن دانشــگاه 
ــه  ــان عرض ــه جه ــوده و ب ــن نم تأمي
ــاپور  ــدی ش ــگاه جن ــه دانش ــد ك كنن
ــوم  ــگاه هاي عل ــن دانش ــي از اولي یک
ــران  ــه در ای ــود ك ــان ب ــکي جه پزش
ــي را  ــکان بزرگ ــد و پزش ــيس ش تاس
ــا معرفــي كــرد. كتــب معتبــري  ــه دني ب
ــب،  ــينا در ط ــي س ــون بوعل ــل قان مث
اعــراض  رازي،  زكریــاي  الحــاوي 
الطبيعــه جرجانــي و... را تاليــف نمــوده 
و صدهــا ســال بــه عنــوان مرجــع 

ــرد. ــه ك ــان عرض ــکي جه پزش
ــق،  ــه، تحقي ــال مطالع ــزاران س از دل ه
ــي  ــمندان بزرگ ــان، دانش ــه و درم تجرب
مثــل ابــو علــي ســينا، رازي، جرجانــي 
ــراف  ــه اعت ــه ب ــد ك ــور كردن و... ظه

پــدر  جهانــي  بهداشــت  ســازمان 
پزشــکي دنيــا هســتند. بــه هميــن دليــل 
ــا اســتعداد  ــخ ب ــان در طــول تاری ایراني
ــن  ــالم تری ــن و س ــوي تری ــن، ق تری

ــد. ــا بوده ان ــردم دني م
ــن  ــت بهتری ــام، زرتش ــل از اس از قب
ــا  ــه دني ــان را ب ــت و درم ــن بهداش آیي
ــام  ــور اس ــد از ظه ــرد و بع ــي ك معرف
ــان  ــگاه هاي جه ــي در دانش ــب ایران ط
تدریــس شــد. امــروز بســياري از 
ــر  ــم پزشــکي تحــت تاثي كشــفيات عل
ــن  ــراي اولي ــه ب آن افتخــارات اســت ك
ــام  ــي انج ــکان ایران ــط پزش ــار توس ب

ــد. ش
ــتر  ــد، بيش ــار مي ش ــر بيم ــي كمت ایران
ــرد، هميشــه خداپرســتي را  فکــر مي ك
ــن  ــه همي ــرار مــي داد ب پيشــه خــود ق
ــت  ــورد تاخ ــران م ــه ای ــل هميش دلي
وتــاز اســتعمار بــود كــه اگــر ایــن نبــود 
ــان،  ــکي جه ــع پزش ــام مناب ــروز تم ام
ــل از  ــال قب ــزاران س ــود. ه ــي ب ایران
ــران ســخت  ــدرن در ای ــور طــب م ظه

ــا انجــام شــد. ــن جراحــي ه تری

ــام  ــای انج ــان ه ــن درم ــمند تری ارزش
شــده كــه بــه عنــوان روش هــاي نویــن 
ــر  ــه ه ــان را ك ــد جه ــي توان ــروز م ام
ــر  ــار ت ــته بيم ــه گذش ــبت ب روز نس
مــي شــود نجــات دهــد. آیــا كســي از 
ــوي  ــه چــرا م خــود پرســيده اســت ك
ــال ها  ــي س ــان ایران ــردان و زن ــر م س
ــروز،  ــرطان، آرت ــد، س ــي ش ــفيد نم س
فشــار خــون و بيمــاري قلبــي و ده هــا 
ــران  ــر در ای ــاک دیگ ــاري خطرن بيم
ــر  ــر كمت ــورهاي دیگ ــه كش ــبت ب نس

ــت؟ ــوده اس ب
ــار  ــش از چه ــا بي ــي ه ــور ایران چط
ــظ  ــود را حف ــامت خ ــال س ــزار س ه
نمــي  پــرت  كــوه  از  آیــا  كردنــد 
ــت  ــا عفون ــس آنه ــا آپاندی ــدند؟ آی ش
ــه  ــنگ كلي ــار س ــا دچ ــرد؟ آی ــي ك نم
ــور  ــان چط ــا زایم ــد؟ ميليون ه نبودن
انجــام مــي شــد؟ ســرما نمــي خورنــد؟ 
ســينوزیت نمــي شــدند؟ در جنگل هــا 
مجــروح نمــي شــدند؟ و ده هــا ســوال 
دیگــر. چطــور ایــن بيماري هــا درمــان 
ــه  ــي چ ــاي درمان ــد؟ روش ه ــي ش م

ــدر  ــرا اینق ــي چ ــود؟ ایران ــي ب چيزهای
قــوي جثــه، شــجاع، جســور، باایمــان 

ــود؟ ــالم ب و س
ــنگي  ــا س ــي ی ــرف مس ــي در ظ ایران
ــان را روي ســنگ  غــذا مــي خــورد، ن
ــي مصــرف  ــن حيوان ــي پخــت. روغ م
مــي كــرد، بيشــتر غــذاي گياهــي 
مي خــورد تــا غــذاي حيوانــي. ایرانــي 
ــي آب  ــود، ایران ــگاه ب ــش درمان حمام
چشــمه مي نوشــيد، كــود شــيميایي بــه 
ــاط  مــزارع و باغ هایــش نمــي داد، حي
ــا  ــه اش را طــوري مــي ســاخت ت خان
در ســامتش مؤثــر باشــد، ایرانــي براي 
ــن  ــتن بهتری ــاد زیس ــودن و ش ــالم ب س
موســيقي ســنتي دنيــا را داشــت. خــوب 
خــط مي نوشــت، بــه   زیباتریــن وجــه 
نقاشــي مــي كــرد و بــا قشــنگ تریــن 
ــاس  ــرود. لب ــي س ــعر م ــاس ش احس
ایرانــي از مــواد گياهــي همچــون كتــان 
بــود، از درخــت مســواک اســتفاده 
ــران  ــن حزی ــي جش ــرد. ایران ــي ك م
بــراي حجامــت در خــردادگان، خســته 
ســوزان بــراي كــودكان در آخــر بهــار، 

ــت. ــتان و... داش ــه در زمس ــب چل ش
ایرانــي ســخت كار مــي كــرد چــون بــا 
ــود. پــاک زندگــي  ــه نفــس ب اعتمــاد ب
ــي  ــود. تن ــا خــدا ب ــرد چــون ب ــي ك م
ســالم داشــت چــون مــي دانســت 
ــون   ــود چ ــجاع ب ــورد. ش ــه بخ چگون
ــت.ایراني  ــوي داش ــالم و ق ــمي س جس
كمتــر نيــاز بــه جراحــي پيــدا مي كــرد. 
ــب  ــک مکت ــایه ی ــه در س ــا هم اینه
ســامت بــه نــام طــب ایرانــي بــود كــه 

ــت. ــش داش ــه در آفرین ریش
بعــد از ظهــور اســام پيامبــر هــم 
ــا هــم باشــد  فرمــود علــم اگــر در ثری
دســت  آن  بــه  پــارس  از  مردانــي 
ــامي را در  ــب اس ــت. ط ــد یاف خواه
ــاده  ــا نه ــران بن ــنتي ای ــب س ــار ط كن
شــد و بهتریــن دســتورات بهداشــتي را 

ــرد.  ــي ك ــا معرف ــه دني ب
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بــرای  فرویــد  زیگونــد  نــام 
بســياری از مــا شــناخته شــده 
ــم و  ــم ك ــی قل ــت و اهال اس
بيش بــا نظریــات و آثــار او 
ــن  ــه همي ــنا هســتند. ب آش
ــد  ــر از چن ــز ه ــل ني دلي
ای  ترجمــه  گاهــی 
ــن  ــار ای ــد از آث جدی
روان شــناس و نظریــه 

انتشــارات  توســط  پــرداز 
مختلــف بــه چــاپ مــی رســد. یکــی 

از آخریــن ترجمــه هــا از ایــن آثــار، ترجمــه 
ــاهرخ  ــر ش ــط دكت ــه توس ــت ك ــا« س ــاب »روی كت

ــده و  ــوی برگردان ــه فرانس ــه ترجم ــر ب ــا نظ ــان ب عليمرادی
ــت.   ــده اس ــر ش منتش

كتــاب رویــا Sure Ie reve یکــی از آثــار كوتــاه زیگمونــد فروید اســت كــه بارها 
بــه زبــان هــای مختلــف تجدیــد چــاپ شــده اســت. در ایــن كتــاب كوچــک 
فرویــد تعــدادی از خــواب هــای خویــش را نقــل كــرده و تحليــل روانــکاوی 
مــی كنــد. او ایــن خــواب هــا را بــه شــکلی بســيار آموزشــی طــرح مــی كند و 
چگونگــی تركيــب شــدن عناصــر پيــدای خــواب Contenu manifeste و ارتبــاط 
بــا عناصــر پنهــان خــواب Contenu latent را نشــان مــی دهــد. تحليــل هــای 
او از رویــا خــودش مــی توانــد نمونــه و الگــوی خوبــی بــرای دیگــران باشــد.

ــود در ســال  ــر از صــد صفحــه ب ــه كمت ــا را ك ــاب كوچــک روی ــد كت فروی
 Interpretation 1902 یعنــی دو ســال بعــد از كتــاب بــزرگ تعبيــر خــواب
de reve نوشــت. كتــاب قبلــی چهارصــد صفحــه بــود و بــه نظــر ناشــر بــرای 

اینکــه تعبيــر خــواب در اذهــان جــا بيفتــد، احتيــاج بــه كتــاب كوچکتــری 
ــر  ــدی ب ــوان درآم ــه عن ــد ب ــاب جدی ــی خواســت كت وجــود داشــت. او م
ــه ناشــر  ــن موضــوع در صفحــات مقدم ــکار رود. ای ــا ب ــر روی ــاب تعبي كت

كتــاب بــه تفصيــل ذكــر شــده اســت.
ــن  ــه از مت ــده اســت: »در ترجمــه ای ك ــاب آم ــن كت ــه مترجــم ای در مقدم
فرانســه بــوده اســت مــن لغاتــی را كــه روانشــناختی داشــت، هــرگاه معــادل 
فارســی آن را انتخــاب كــردم ، آن واژه را بــه زبــان اصلــی نيــز ذكــر نمــودم. 
بــرای یــک واژه از علــوم انســانی ممکــن اســت در فارســی چنــد معــادل 
بــرای مفهــوم آن وجــود داشــته باشــد و مــن بــه ســليقه خــود آنــرا كــه در 
ایــن كتــاب بيشــتر افــاده معنــی ميکنــد برگزیــدم . چــه بســا اســاتيد محتــرم 

ترجيــح دهنــد لغــت دیگــری جــای آن بگذارنــد.«
ایــن ترجمــه از كتــاب رویــا توســط انتشــارات هاشــمی در اوليــن چــاپ، 
ــزار  ــت ه ــت هش ــا قيم ــد و ب ــمارگان 2200 جل ــا ش ــه و ب در143صفح

ــاب شــده اســت. ــازار كت ــه ب ــان روان توم

دکتر مینو سادات محمود عربي
پزشك عمومي

MPH بهداشت باروري
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ــار*  ــش بيط ــی را چشــم درد خاســت. پي مردك
رفــت كــه »دوا كــن«. بيطــار از آنچــه در چشــم 
ــده او كشــيد و كــور  ــرد در دی ــای مــی ك چارپ
ــرو؛  ــد. گفــت: »ب ــه داور بردن شــد. حکومــت ب
ــودی  ــر نب ــن خ ــر ای ــت. اگ ــاوان نيس ــچ ت هي
ــن ســخن  ــی«. مقصــود از ای ــش بيطــار نرفت پي
آن اســت تــا بدانــی كــه هــر آن كــه ناآزمــوده 
ــرد  ــت ب ــه ندام ــا آنک ــد ب ــزرگ فرمای را كار ب
ــوب  ــت رای منس ــدان بخف ــک خردمن ــه نزدی ب

ــردد. گ
ندهد هوشمند روشن رای
به فرومایه كارهای خطير

بوریا باف اگر چه بافنده است
نبرندش به كارگاه حریر

*بیطار: دامپزشک
 

برگرفته از گلستان سعدی/ باب هفتم/ در تاثیر تربیت  

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.

»کمال« هنری

این هم از آقــا كمال تبریزی!
ــز دل!  ــر عزی ــد آخ ــت بگوی ــر نيس ــک نف ی
انــدركاران  دســت  و  پزشــکان  جامعــه 
ــما  ــه ش ــری ب ــزم ت ــه هي ــا چ ــتان ه بيمارس
فروختــه انــد كــه ایــن كارهــا را مــی كنــی؟!

در هميــن ســریال ابلــه كــه ایــن روزهــا 
ــنل  ــرده، پرس ــردم گل ك ــن م ــم بي ــی ه خيل
ــه  ــی را ك ــاران اورژانس ــتان بيم ــک بيمارس ی
ــد، در  ــه دارن ــه بيم ــا دفترچ ــد ی ــول ندارن پ
ــد و  ــی گذارن ــده م ــوت ش ــاران ف ــار بيم كن
ــه  ــا را ب ــغ آنه ــدن مبل ــور ش ــض ج ــه مح ب

ــد. ــی برن ــش م بخ
ــوع  ــن موض ــح ای ــال در توضي ــا كم ــازه آق ت
در متــن ســریال از بيخبــر بــودن ریيــس 
ــر مــی دهــد  ــن موضــوع خب بيمارســتان از ای
و موضــوع خدمــه مــزدور ســودجو را مطــرح 
ــازات و...  ــی و مج ــث دلجوی ــد و بح ــی كن م
را. البتــه از اصــل موضــوع كــه بگذریــم، 
ــش در  ــان و گروه ــال خ ــنجی كم ــه س نکت
ــا مشــهود  ــای كوچــک كام ــاره ه ــن اش همي

اســت. 
ــا را  ــت م ــه خــدا آخــر و عاقب خاصــه اینک
ــه  ــده ب ــه ور ش ــدان حمل ــت هنرمن ــا جمعي ب

ــد. ــر كن ــه خي ــکی ب ــه پزش ــمت جامع س
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ــل  ــی اص ــتند و بعض ــال هس ــف ح ــا وص ــی حرف ه خيل
حــال؛ حــاال از ایــن حــال ســهم مــا هميــن نقــل قــول هــم 

كــه باشــد، مــا را بــس...

نِنه ش می گفت بُواش قنداقه شــو دید
رو بازوش دس كشــيد مثل هميشه

می گفت ِدســتاش مثه بال نِهنگه
ِگمونم ای پســر ِغواص می شه

نِنه ش می گفت: همه ش نزدیک شــط بود
می ترســيُدم كه دور شه از كناُرم

به مو  می گف: نِنِه می خام بزرگ ُشــم
بُِرم ســی ليا مرواری بياُرم

نِنه ش می گفت نمی خاســتُم بره شط
می دیُدم هی تــو قلبُم التهابه

یه روز اومد به مو گفت: بل بُِرم شــط
نفس مو بيشــتِر از جاسم تو آبه

ِزد و نامردای بعثی رســيدن
مثــه خرچنگ افتادن تو كارون
ِكهورا ســوختن، نخا شکستن
تموم شــهر شد غرقابه ی خون

نِنه ش می گفت روزی كه داشــت می رفت
پســين بود؟ صبح بود؟ یاُدم نمياد
مو  گفتــم :بِِچه ای...لبخند زد گفت:
دفاع از شــط شناسنامه نمی خواد

رفيقــاش می گن: از وقتی كه اومد
تو چشــماش یه غرور خاص بوده
به فرمانده ش می گفته بِل بُِرم شــط
ماها هف پشــتمون ِغواص بوده

نِنه ش می گف ِجووِن برِگ ِســدُرم
مثه مرغابيای خســته برگشت
شــبی كه كربای چاار لو رفت

یه گردان زد به خط یه دســته برگشت

نِنه ش می گفت : چشــام به در سيا شد
دوای زخم نمک ســوُدم نِيومد
مســلمونا دلُم می سوزه از داغ

ِجوونـُـم دلبَُرم روُدم نِيومد

عشــيره می گن از وقتی كه گم شد
یه خنــده رو لب باباش نيومد
تا از موجــا جنازه پس بگيره

شــبای ساحلو دّمام می زد

یه گردان اومده با دســت بسته
دوباره شــهر غرق یاس می شه

ننه ش بنــدا رو  وا می كرد باباش گفت:
مو  گفتم ای پســر ِغواص می شه

شــعر: حامد عسکری  
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