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استاد دانشگاه علوم
پزشکی بابل گفت:
مکرر
سزارینهای
چسبندگی
موجب
جفت به رحم و در نهایت
خارج کردن رحم می
شود.به گزارش ایسنا ،مهتاب زینالزاده گفت :سزارینهای
مکرر موجب چسبندگی جفت به رحم و درنهایت خارج
کردن رحم می شود.زینال زاده گفت :سزارین یک روش
ختم بارداری است که در شرایط خاصی جهت پیشگیری از
عوارض مادری و جنینی به توصیه پزشک الزم است.
وی اضافه کرد :زایمان به روش سزارین به علت عوارض
بعدا بوجود می
احتمالی جراحی و بی هوشی و عوارضی که ً
حتما پرهیز شود.
آید باید از انجام سزارین های غیر ضروری
ً
استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار کرد :یکی از عوارض
سزارین به علت برش جراحی روی رحم و اشکال در خون
رسانی تستی از رحم ایجاد میشود که ممکن است در
حاملگی های بعدی جفت در محل غیر طبیعی قرار گرفته
و با پیشرفت حاملگی به عمق رحم و حتی خارج از رحم
از جمله مثانه یا بقیه اعضاء لگن نفوذ کرده در نتیجه در
هنگام سزارین جفت از رحم جدا شده و می تواند منجر به
خونریزی های شدید و آسیب اعضا لگنی و مثانه  ،ناباروری
و حتی به ندرت مرگ مادر شود.این متخصص ادامه داد :ا گر
با انجام سونوگرافی های دقیق ،محل جفت در طی دوران
حتما تیم جراحی با آمادگی قبلی و
بارداری مشخص شود
ً
رزرو خون می توانند به بیمار کمک کنند و البته در بسیاری
از موارد نیاز به برداشتن رحم جهت حفظ جان مادر است.
فوق تخصص نازایی دانشگاه علوم پزشکی بابل به خانم
حتما زایمان طبیعی را انتخاب
های باردار توصیه کرد که
ً
کنند مگر نیاز به سزارین توسط پزشک تشخیص داده
شده باشد و در صورت سزارین های قبلی از بارداری های
ناخواسته اجتناب کنند.وی همچنین اضافه کرد :در صورت
سابقه سزارین ،در بارداری فعلی سونوگرافی از نظر محل
جفت و عمق نفوذ آن انجام دهید.زینال زاده در پایان این
نوید را به بانوان داد که ا گر یک بار زایمان قبلی به علل غیر
مامایی سزارین بود با نظر پزشک متخصص زنان می توانید
زایمان طبیعی را انتخاب کنید.
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محمدخدا کریمی //
وقتی از سه راه برق شهر بندرعباس که
امروزبا اندیشه قوی مدیران شهری به
چهارراه تغییر یافته به سمت کمربندی(
بلوار جمهوری اسالمی ) حرکت می کنید ،
وانت بارهایی را می بینید که حاشیه این
مسیر تا ورودی شهر -آنجا که به جاده میناب و یا جاده حاجی
آباد می رسی در تسخیر خود درآورده اند.
در چند سال گذشته ،متاسفانه عده ای میوه فروشیهای
سیار با استفاده از وانت و یا دیگر خودروها ،میوه خود را به
معابر می آورند و باعث سلب آرامش ،آسایش و ایجاد مزاحمت
مردم شده اند.هرجا و هرمکانی باشد بدون پرداخت مالیات
و عوارض نوسازی و پروانه ساخت و ساز ،خودسرانه و قلدرانه
اقدام به میوه فروشی و ایجاد مزاحمت و سلب آرامش و آسایش
مردم و ایجاد ترافیک می کنند.میوه فروش های سیار که میوه
های آنها از لحاظ بهداشتی ،رعایت نمی شود و در کثیف ترین
وضعیت قرار دارد و گردوغباری که از سوی تردد خودروها ایجاد
شود،مستقیما به روی این میوه ها وسبزیجات می نشیند
می
ً
و باعث بیماری های گونا گون می شود.باال یا پایین شهر،
بلوار ،خیابان ،صبح ،ظهر و یا شب ،فرقی نمیکند؛ وانتهای
فروشنده میوه و سبزی در همه جاحضور دارند.خودروهای
وانت میوه فروش درمناطق مختلف شهر به چشم میخورند.
ازبلوارپاسداران گرفته تا خیابان پشت ساختمان استانداری
قبلی..شاید برای شما هم پیش آمده باشد که ظهر و یا غروب

از محل کار برای استراحت به خانه بروید که با ترافیکی در مکان
های خاصی که نباید ترافیکی باشد روبرو شوید و یا گاهی که
عجله دارید به قرار کاری خود برسید،با این موضوع مواجه
شوید.وقتی آرام آرام وسایل نقلیه به جلو حرکت می کنند با
تعجب متوجه می شوید که وانت ها و نیسان های میوه فروش
در کنار خیابان سدمعبر کرده و در حال فروختن میوه هستند
و در همین حین هم وقتی یک شهروند برای خرید میوه
وسیله نقلیه خود را نگه میدارد ترافیک سنگینی ایجاد می
شود که شاید شما را کالفه کند.این ترافیک های سنگین که
بر اثر چنین مسائلی ایجاد می شود در بعضی مواقع باعث دیر
رسیدن اورژانس و یا آتش نشانی به محل مورد حادثه هم می
شود که نارضایتی این ارگان ها را در پی دارد  .توقف وانت بارها
در خیابانهای اصلی موجب بسته شدن عرضی از جاده می
شود كه خط كناری توقف وانت بارها و خط دیگر نیز با توقف
خریداران مسدود می شود كه عالوه بر ترافیك موجب برخورد
خودروها با عابران و سایر وسایط نقلیه عبوری می شود.در
کنار این مسایل فروشندگان سیار میوه و سبزیجات پا کیزه گی
شهر ومحیط زیست را برهم می زنند .تمام حاشیه خیابان ها
و بلوارها پرشده از پوست میوه و ضایعات سبزی .رفتگران نیز
برای نظافت شهر به دلیل سهل انگاری برخی از افراد قامت
شان خمیده می شود.
سال گذشته مدیر عامل سازمان میادین شهرداری بندرعباس
وعده داد که خودروهای سیار میوه فروشی بندرعباس در ۸
نقطه شهر ساماندهی خواهند شد .هدف از اجرای این

طرح ارائه خدمات مطلوب به شهروندان
و همچنین کاهش بار ترافیکی عنوان شده
است .در این طرح ابتدا مکانهای مورد
نظر جانمایی شده و پس از اطالعرسانی و
فراخوان در سطح شهر ،مالکین خودروها
برای ادامه فعالیت زیر نظر سازمان ،دعوت
می شوند .برای فعالیت خودروهای وانتبار،
محل هایی باالتر از میدان میوه وتره بار -
ابتدای جاده میناب،نرسیده به چهار راه
الهیه -نبش پمپ بنزین سامکو ،چهار راه
نخل ناخدا به سمت محله طالبند،بلوار
امام حسین(ع)-چهار راه خاوران به سمت
مجتمع تندیس،دو راهی ایسینی،خروجی
جاده راه آهن،سورو -نرسیده به نمایندگی
ایران خودرو و روبروی اسکله شهید باهنردر نظر گرفته شده
است.از سال گذشته تا امسال خبری از اجرای این طرح
نیست ،به نظر می رسد  ،این طرح نیز مثل خیلی از طرح های
دیگردر حد حرف باقی مانده است .برای جمع آوری این شغل
های کاذب باید راهکارهای اساسی را اتخاذ کرد و ا گربرخورد
جدی با این پدیده صورت نگیرد،درآینده نزدیک از شهرها
و روستاهای دیگر هم برای میوه فروشی و کسب درآمد به
بندرعباس خواهند آمد.
نکته مهم دراین موضوع اینکه چرا شهرداری به عنوان متولی
امور شهری این خودروها را که به نوعی سد معبر کرده اند جمع

آوری نمی کند.چگونه است ماموران شهرداری به جان دست
فروشان حاشیه بازار می افتند و سرمایه اندک آنان را ضبط
و جمع آوری می کنند آما به راحتی چشم خودرا برروی این
تخلفات آشکارمی بندند.واقعا چرا!!!! سوالی که مطرح می
شود اینکه شهرداری نمی تواند ،یا نمی خواهد؟.آنچه به ذهن
متبادر می شود اینکه شهرداری نمی خواهد این خودروها
را جمع آوری کند چرا که قدرت این کار رادارد.در صورتی كه
شهرداری طرح خودرا عملی کند میتوان از بروز بسیاری از
فعالیت های سوء كه زیان مردم را به همراه خواهد داشت،
جلوگیری كرد .

سالمت

بیماری به نام «کیست رحم» نداریم
یک متخصص زنان و
زایمان گفت :بیماری
به نام «کیست رحم»
وجود ندارد ولی عدهای
کیست تخمدان را
کیست رحم میدانند.
به گزارش ایسنا ،مرضیه
سادات علوی عصر امروز در سمینار بهداشت و سالمت بدن
که در دانشگاه پردیس قم و با مشارکت جهاد دانشگاهی قم
برگزار شد با اشاره به برخی از بیماری های زنان عنوان کرد:
یکی از موضوعات مهم زنان ،دوره قاعدگی است که سیکل
آن از  22تا  38روز می باشد و ا گر بیش از این زمان طول
کشید باید به متخصص جهت تشخیص علت و درمان
مراجعه کرد.این متخصص زنان و زایمان افزود:دوران
قاعدگی از سن  12سالگی تا  45سالگی روی می دهد و قاعده
گذاری به همراه تخمک گذاری زمان مشخص دارد البته
هر خونریزی خارج از این زمان بندی رویدادی غیر عادی
است.وی تصریح کرد:استرس و حرکات سنگین ورزشی و
کاهش وزن و برخی از بیماری ها و بارداری و مصرف برخی
از داروها می تواند دوره قاعدگی طبیعی را بر هم بزند.علوی
بیان کرد :از میان بانوان یک درصد قاعدگی طبیعی ندارند
که آن هم قابل تشخیص است دوره طبیعی قاعدگی دو تا 8
روز است و گاهی تا  10روز ادامه دارد ا گر این مدت طوالنی
شود قطعا علت خاصی دارد.وی اظهار کرد :قاعدگی های
منظم از  25تا  35سالگی روی می دهد .تنها  15درصد از
بانوان سیکل  28روزه دارند البته میزان خونریزی در بانوان
متفاوت است.این متخصص زنان و زایمان عنوان کرد :هر
لکه بینی به معنای قاعدگی نیست و حتی می تواند بنا بر
دالیلی در کودکان اتفاق بیفتد البته اختالل های تخمک
گذاری هم موجب خونریزی می شود.وی گفت :در کودکان
ضربه خوردن و وجود جسم خارجی و یا تعرض موجب خون
ریزی می شود که آن هم زیر نظر پزشک قابل تشخیص
است.علوی خاطرنشان کرد:یکی از اشتباهات مهم بانوان
به تاخیر انداختن عادت ماهیانه می باشد که این امر جداره
رحم را ضخیم کرده و موجب امراض بدخیم می شود.
برخی از بانوان برای سفرها و یا کار تاخیر در قاعدگی ایجاد
می کنند که تکرار آن تا چند ماه جایز نیست.این متخصص
زنان و زایمان خاطرنشان کرد :خوددرمانی و برخی از شیوه
های سنتی در درمان بیماری زنان و استفاده از روش های
غیر اصولی در زمان بارداری زمینه ساز ایجاد امراض خواهد
شد در این باره بهداشت بانوان اهمیت زیادی دارد.وی
گفت:پدیده ای به نام کیست رحم نداریم و کیست در
تخمدان اتفاق می افتد که در این باره با تجهیزات پزشکی
می توان کیست را تشخیص داد.علوی تصریح کرد:در حوالی
سن بلوغ که قاعدگی آغاز می شود ا گر میزان خونریزی باال
باشد ممکن است تعداد پال کت ها کم باشد و نیاز به دوره
درمان باشد و یا اختالل انعقادی داشته باشند.وی در
مورد مصرف قرص آهن در زمان قاعدگی هم بیان کرد:خون
ریزی که منتهی به کم خون شود نیاز به آهن دارد اما در
سنین نوجوانی و جوانی قاعدتا خون ریزی موجب کم خونی
نمی شود اما برای جلوگیری از کم خونی گاهی برای زنان و
دختران آهن تجویز می شود.این متخصص زنان و زایمان در
مورد برخی از مراقبت های زنان عنوان کرد :زنان و دختران
باید از لباس های نخی استفاده کنند و لباس های شسته
شده خود را در معرض آفتاب بگذارند و همواره لباس های
خود را خشک نگاه دارند تا به بیماری های زنان و عفونت
ها مبتال نشوند.
پزشکی

عواقب زیاده روی در مصرف میوه
یک متخصص تغذیه
گفت :مصرف افراطی
میوه در افراد سبب
افزایش قند خون و
اضافه وزن میشود.
سید مرتضی صفوی
متخصص تغذیه در
گفتوگ و با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره قند میوهها
گفت :قند میوهها که همان فروکتوز است ،مضرات کمتری
نسبت به قندهای ساده همانند گلوکز دارد که علت
دیرجذب بودن آن است که نیازهای بدن را آرام آرام تامین
کرده و به یکباره قندخون را افزایش نمیدهد.وی بیان کرد:
در هنگا م مصرف میوه ،گوشت میوه(سلف میوه) هم مصرف
میشود که فیبر باالیی داشته و برای مشکالت گوارشی
مانند یبوست بسیار مفید است.صفوی اظهار داشت:
افراد دیابتی باید میوههایی مانند طالبی ،خربزه ،انگور ،موز
رسیده ،انبه را که بسیار شیرین هستند و قند باالیی دارند،
با احتیاط مصرف کنند و میوههایی مانند خیار ،پرتقال،
نارنگی و انواع سیبها که قند پایینتری دارند را استفاده
کنند.این متخصص تغذیه درباره تاثیر قند میوه بر افزایش
وزن گفت :قند میوه هم ممکن است سبب افزایش وزن در
افراد شود و افرادی که اضافه وزن دارند ،نباید در در مصرف
میوه افراط کنند.
پزشکی

وجود خون در مدفوع را جدی بگیرید
رئیس انجمن کولوپروکتولوژی گفت :در بسیاری از
شبکههای ماهوارهای تبلیغ میشود؛ که از طریق لیزر
میتوان به طور کامل هموروئید را درمان کرد در حالی که
بزرگنمایی زیادی در این زمینه صورت میگیرد و این مسئله
مورد تأیید پزشکان نیست.به گزارش فارس ،رسول عزیزی
در آستانه برگزاری دهمین انجمن سالیانه کولوپروکتولوژی
اظهار داشت :رشته کولوپروکتولوژی در حوزه بیماریهای
روده بزرگ و سرطانهای مختلف این دستگاه از بدن بوده
و بیماریهای التهابی روده ،هموروئید و فیستول را شامل
میشود.
ی هموروئید
رئیس انجمن کولوپروکتولوژی در ارتباط با بیمار 
گفت :هموروئید بیماری نیست بلکه عضوی از بدن است
و همه افراد آن را دارند ولی مشکالتی همچون یبوست و
مصرف برخی از غذاها سبب التهابی و پاتولوژیک شدن آن
میشود.وی بیان داشت :این مساله بیرونزدگی هموروئید
و خونریزی آن را به همراه داشته که درمان آن عموما از
طریق جراحی صورت میگیرد البته تشخیص درست این
بیماری بسیار حائز اهمیت است چرا که ممکن بوده در
زمینه بیماریهای دیگر همچون افتادگی روده باشد که این
مساله نیز جراحی خاص خود را میطلبد.عزیزی گفت :لذا
تشخیص دقیق و به موقع بیماریهای روده بزرگ بسیار
مهم است.

مصطفی چشم براه-ایسنا

کاهش حدود  58درصدی جمعیت جانوران وحشی
در  42سال اخیر
نزدیک به  58درصد جمعیت جانوران وحشی در 42
سال اخیر (سال های  1970تا  )2012کاهش یافته است.بر
اساس این گزارش ،در مجموع حدود  58درصد جمعیت
پستانداران ،ماهی ها ،پرندگان ،دوزیستان و خزندگان
جهان در سال های یاد شده کاهش یافته و ا گر اقدامی
صورت نگیرد ،این روند ادامه می یابد.مارکو المبرتینی
( )Marco Lambertiniمدیرکل صندوق بین المللی حیات
وحش هشدار داد که این کاهش فزاینده بسیار نگران
کننده است و ا گر کاری برای توقف این روند صورت نگیرد
تا سال  2020به طور متوسط  67درصد جمعیت حیات
وحش کاهش می یابد.پاسکال کانفن ()Pascal Canfin
مدیرکل صندوق بین المللی حیات وحش در فرانسه
نیز با بیان اینکه شاهد یک سیر قهقرایی در سیاره زمین
هستیم ،افزود :زمانی که زندگی از بین می رود ،سرمایه
های طبیعی نابود می شود و ا گر ما این سرمایه های
طبیعی را نابود کنیم ،توانایی انسان برای زیستن بر روی
کره زمین در دراز مدت از بین می رود.بر اساس این گزارش،
جمعیت جانواران آب شیرین به طور متوسط در سال های
 1970تا  2012نزدیک به  81درصد کاهش یافته که عامل
آن بهره برداری زیاد و گاه ناخواسته و تصادفی و تخریب
زیستگاه این جانوران است.جمعیت گونه های سا کن
زمین نیز در سال های یاد شده به خاطر دالیلی همچون
شکار غیرمجاز 38 ،درصد کاهش یافته است.این گزارش با
اعالم اینکه جمعیت جانواران دریایی نیز  36درصد کاهش
یافته ،از کاهش یک سوم جمعیت گونه کوسه ها و سفره
ماهی ها به دلیل صید بی رویه خبر داد.
پژوهش

دوچرخه سواران در هوای آلوده سریع پدال نزنند
نتایج یک تحقیق نشان
می دهد ،دوچرخه سواری
سریع در هوای آلوده ،فرد
را بیشتر در معرض خطر
ابتال به سرطان ریه ،آسم و
سکته مغزی قرار می دهد.
به گزارش ایرنا از روزنامه
دیلی میل ،محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا براساس
نتیجه تحقیق خود اعالم کردند که دوچرخه سواری و یا
پیاده روی بسیار سریع باعث می شود افراد عمیق تر نفس
بکشند و هوای آلوده بیشتری را به درون ریه های خود وارد
کنند .هر چند با افزایش سرعت پدال زدن ،کمتر در معرض
دود خودروها قرار می گیرند.به باور کارشناسان ،سرعت
مناسب برای به حداقل رساندن استنشاق هوای آلوده
در مسیرهای درون شهری به این شرح است :دوچرخه
سواران بهتر است با سرعت  12تا  20کیلومتر بر ساعت
پدال بزنند و سرعت پیاده روی افراد باید  2تا  6کیلومتر در
ساعت باشد.دکتر الکس بیگازی از دانشگاه بریتیش کلمبیا
که ریاست محققان را در این مطالعه بر عهده داشت ،گفت:
حرکت سریعتر موجب دشواری تنفس و استنشاق هوای
آلوده بیشتر می شود ،اما در عین حال مدت زمان قرار
گرفتن در ترافیک را کوتاه تر می کند.مشخص شده است
که آلودگی هوا خطر ابتال به آسم ،سکته مغزی و سرطان ریه
را افزایش می دهد .همچنین گمان می رود که آلودگی هوا
عامل سه میلیون مرگ در سراسر جهان باشد.
تغذیه

نمایش

عاشورایی
مسافران
کوفه

هواپیماهای باروری ابرها
در حال تجهیز هستند

رییس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت :به رغم
تامین نشدن حتی یک ریال ازاعتبار باروری ابرها ،اما در حال تجهیز
هواپیماهای این عملیات هستیم تا درصورت مساعد بودن سامانه
جوی کار عملیاتی را آغاز کنیم.
چندی پیش محمد مهدی جوادیان زاده رییس مرکز ملی تحقیقات
و مطالعات باروری ابرها به ایرنا گفته بود؛ در صورت تامین اعتبار،
عملیات باروری ابرها در کشور از  10آبان ماه آغاز می شود.
جوادیان زاده روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :در قانون
بودجه امسال مبلغ  10میلیارد تومان برای عملیات باروری ابرها
تصویب شده اما تا کنون ریالی اختصاص نیافته است اما با این
وجود در حال تجهیز هواپیماها برای انجام عملیات هستیم .وی
با با تا کید بر اینکه هزینه بارور کردن ابرها بسیار زیاد است ،افزود:
هزینه ثابت یک هواپیمای مخصوص بارور کردن ابرها ماهانه
نزدیک به یک میلیارد و 200میلیون تومان است که هزینه تامین
مواد مورد نیاز باروری و بیمه هم به آن باید اضافه شود.
وی اظهار کرد :چون نیروهای مرکز ملی تحقیقات و مطالعات
باروری ابرها در این زمینه زبده هستند بنابراین خودشان کار تجهیز
را انجام می دهند و از سوی دیگر تجیهزات باروری را در اختیار
داریم ،از این رو تجهیز هزینه ای در بر نخواهد داشت اما هزینه بلند
شدن و نشستن یک هواپیما بسیار زیاد است.
جوادیان زاده گفت :تالش می کنیم عملیات باروری ابرها را انجام
دهیم اما ممکن است در میان راه دیگر پولی برای ما باقی نماند
و مجبور به توقف عملیات شویم .وی با بیان اینکه در کشور دو
هواپیما برای باروری ابرها وجود دارد ،افزود :کل کشور برای اجرای
عملیات باروری ابرها به دو منطقه فالت مرکزی شامل استان
های فارس ،کرمان و یزد و منطقه شمال غرب کشور شامل استان
های آذربایجان غربی  ،شرقی و کرمانشاه تقسیم شده است که
امسال برای اولین بار عملیات باروری ابرها را در خراسان جنوبی
نیز خواهیم داشت .رییس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری
ابرها ادامه داد :ترجیح ما برای آغاز عملیات فالت مرکزی به علت
خشکسالی و آذربایجان شرقی و غربی به علت وجود دریاچه ارومیه
است اما اجرای این عملیات نیازمند استقرار سامانه جوی مناسب
است که بنا به گفته سازمان هواشناسی سامانه مناسبی در استان
های آذربایجان شرقی و غربی وجود دارد که در حال بررسی آن
هستیم و در صورت تایید کار را از آنجا آغاز می کنیم.

آقایان با خوردن این صبحانه
هرکول میشوند
صبحانه نقش کلیدی در سالمت بدن ایفا میکند و آقایان به هیچ وجه
نباید از این وعده غذایی غافل شوند.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ از
جمله مواد غذایی مفید برای آقایان می توان اسیدهای چرب امگا سه
را نام برد که در ماهی های روغنی وجود دارند و خوردن آنها در وعده
صبحانه می تواند باعث کاهش ترشح هورمون کورتیزول شود .این
هورمون نقش اساسی در ایجاد استرس و نگرانی در آقایان دارد و در
دراز مدت باعث ناباروری در آنها می شود.قرار دادن مواد غذایی حاوی
اسیدهای چرب امگا سه شامل انواع دانه های آجیل ،سویا و نیز تخم
مرغ در وعده صبحانه می تواند سبب افزایش میزان ترشح هورمون
تستوسترون در بدن آقایان شده و قدرت باروری را در آنها تقویت کند.
مواد غذایی حاوی ویتامین  Dهم یکی دیگر از ترکیبات ضروری برای
وعده صبحانه برای آقایان است.

مفقودی
پروانه مطب به شماره
 705-141441-87تاریخ 1394/09/3متعلق
به خانم دکتر اسماء پرمر به شماره نظام
پزشکی  141441مفقود گردیده وازدرجه
اعتبار ساقط می باشد

آمار نگران کننده مصرف خودسرانه دارو
دبیر انجمن داروسازان ایران ،ضمن اشاره به رواج خود درمانی
در کشور ،هشدار داد :اطالعات عمومی مردم تبدیل به دلیل
آنها برای درخواست داروهای مختلف شده و این موضوع
میتواند برای نظام درمانی کشور خطرنا ک باشد.
سید مهدی سجادی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :متاسفانه
در ماههای اخیر شاهد افزایش مراجعه بیماران به داروخانهها
و اصرار ایشان برای دریافت داروهایی هستیم که ارائه آنها نیاز
به نسخه پزشک دارد.
وی ادامه داد :شرایط به گونهای پیش میرود که اطالعات
عمومی مردم تبدیل به دلیل آنها برای درخواست داروهای
مختلف شده است که برای نظام درمانی کشور میتواند
خطرنا ک باشد .در جامعه ما وقتی فردی به بیماری مبتال
میشود ،به جای مراجعه به پزشک اولین و کم هزینهترین
راهی که برای درمان به ذهنش میرسد ،مصرف خودسرانه
دارو است .متاسفانه این عادت و اشتیاق به این روش درمانی
به فرهنگ غالب در جامعه ما تبدیل شده است.
به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران ،ابتال به آنفلوانزا،
مشکالت جنسی و نیز مشکالت گوارشی از جمله شایعترین
موارد درخواست بدون نسخه دارو است.
وی تصریح کرد :دالیل فراوانی از قبیل گرانی ویزیت پزشک
و مشغله کاری فراوان یا داشتن احساس کاذب در خصوص
توانایی برطرف کردن بیماری بدون داشتن اطالعات کافی

در خصوص عوارض مصرف خودسرانه دارو باعث شد ه است
که بسیاری از افراد جامعه ما به راحتی و به صورت خودسرانه
به مصرف دارو روی بیاورند .این عدم آ گاهی از نوع و میزان
مصرف داروها در برخی موارد ،نه تنها کمکی به بهبودی
بیماری فرد نمیکند بلکه میتواند اثرات منفی ،خطرنا ک و
جبران ناپذیری بر روح و جسم فرد بگذارد.
سجادی در ادامه با ابراز نگرانی در خصوص رواج «خود
درمانی» در ایران ،گفت :متاسفانه آمار مصرف خودسرانه دارو
در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار نگران کننده است،
این موضوع حتی در خصوص طب سنتی نیز صدق میکند.
مردم باید بدانند استفاده بی رویه و بدون مبنا از داروهای
گیاهی نیز میتواند مخاطره آمیز باشد.

مردم کدام استانها رکورددار هزینه سیگار هستند؟
بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام شده ،بوشهر با معدل
مصرف 1هزار و  500نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار در رتبه
نخست استعمال دخانیات قرار دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،براساس مطالعات انجام
شده،قریب به  1میلیارد و  300میلیون نفر سیگاری در دنیا
بصورت دائمی یا تفننی،مصرف کننده این ماده دخانی مرگ
آور هستند.در کشور ایران نیز برآوردها موید این واقعیت تلخ
است که ساالنه  11هزار نفر در کشور بر اثر استعمال مواد دخانی
فوت می کنند.ارزش ریالی مصرف سیگار در سال ،92به
رقمی بالغ بر  8هزار و  300میلیارد تومان تخمین زده شد که
با احتساب هزینه کرد  30هزار میلیارد تومانی برای درمان
عوارض و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات در کشور به
اعداد و ارقام سرسام آوری دست می یابیم که نشان از حجم
و عمق تهدیدات و مخاطرات ناشی از این مواد دخانی است.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها،تنها در سال 90
و ، 91قریب به  7هزار میلیارد تومان صرف درمان سرطان های
ناشی از استعمال دخانیات شده است.تقی صیفوری،جامعه
شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با

باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح زوایای پیدا و پنهان
مصرف دخانیات در ایران اظهار داشت:معضل و چالش
استعمال دخانیات،صرفا به ایران منحصر نمی شود و می توان
از آن تحت عنوان پدیده و یک ناهنجاری جهانی یاد کرد که
کشورهای توسعه یافته،در حال توسعه و جهان سومی،همگی
با آن دست به گریبان هستند.وی افزود:فرا گیری مصرف
سیگار در جهان به میزانی است که در سال ، 2011بعد از
تجارت به اصطالح سود آور
تجارت نفت و ِسالح ،پرسود ترین
ِ
اقتصادی مشمول عرضه و توزیع دخانیات می شد.صیفوری
عنوان کرد:هنوز آمار دقیقی از میزان سود آوری سیگار در
سال  2016برآورد نشده،اما بعید به نظر می رسد ضریب
سودآوری این تجارت در مقایسه با سنوات گذشته با کاهش

مصرف همزمان برخی از داروها باعث خنثی کردن اثرات
یکدیگر در بدن میشوند و در مواقعی نیز ضد هم عمل
میکنند.
دبیرانجمن داروسازان ،در خصوص قوانین عرضه دارو در
داروخانهها نیز گفت :برای تحویل دارو به بیمار در داروخانهها
قوانینی وجود دارد؛ به طوریکه آنها موظف هستند برخی از
داروها را فقط با نسخه پزشک به فروش برسانند و حتی گاهی
اوقات نیز استعالم از پزشک ضرورت پیدا میکند.
سجادی در رابطه با برخی از داروها از قبیل استامینوفن که
بدون نسخه پزشک هم در داروخانهها عرضه میشوند ،اظهار
کرد :نباید از این نکته غافل شد که سالمندان و افرادی که به
دلیل بیماریهای خاص تحت درمان و مراقبتهای پزشکی
هستند ،برای مصرف داروهای مسکن نیز باید با پزشک خود
مشورت کنند؛ چون مصرف مسکنها فقط به نوعی عالیم
بیماری را به طور موقت از بین میبرند و عاملی برای درمان
کامل نیستند.
وی در پایان توصیه کرد :از آنجا که مصرف خودسرانه دارو و
روی آوردن به پدیده خود درمانی در دنیا و کشور ما باعث بروز
مشکالت جسمی و روحی و در مواقعی منجر به مرگ بیمار شده
است ،الزم است افراد به صورت جدی از مصرف خودسرانه
دارو خودداری کنند و در صورتی که با مصرف خودسرانه دارو با
مشکلی مواجه شدند ،هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنند.
مواجه باشد.وی افزود:روزانه قریب به  15میلیارد نخ سیگار در
جهان استعمال می شود و به تعبیری می توان گفت در هر
ساعت،حدود  60میلیون نخ سیگار در اقصی نقاط جهان دود
می شود.این جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی
عنوان کرد:در آخرین بررسی ها و مطالعات انجام شده در
خصوص جایگاه کشورها از حیث سرانه مصرف سیگار،یونان
در رتبه اول قرار دارد و کشور ایران نیز در جایگاه  67جهان
ایستاده است.وی افزود:گمانه زنی های ا کونومیست حا کی از
این واقعیت تامل برانگیز است که تا پایان سال ، 2016قریب به
 300میلیارد دالر صرف درمان نارسایی ها و عوارض جسمانی
ناشی از استعمال دخانیات در جهان خواهد شد.صیفوری
گفت:چندی پیش آماری غیر رسمی منتشر شد که از سوی
هیچ مرجعی تایید و تکذیب نشد که بر مبنای آن،استان
بوشهر با سرانه مصرف  1هزار و  500نخ سیگار در سال به ازای هر
خانوار در رتبه نخست کشور(از حیث استعمال دخانیات)قرار
دارد و به ترتیب آذربایجان غربی،گیالن،کرمان،قزوین در رتبه
های بعدی این رده بندی قرار گرفتند.وی افزود:برآوردهای
غیر رسمی نشان می دهد استان خراسان جنوبی با استعمال
 300نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار،در رتبه آخر قرار دارد و
به تعبیری کمترین میزان استعمال و مصرف دخانیات به این
خطه از مرز و بوم معطوف می شود.

دعوت به همکاری
شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
قصد دارد بانک اطالعاتی کادر تخصصی
خود را در رشته های ساختمان ،برق،
مکانیک ،مدیریت صنایع ،حسابداری
 ،ایمنی وبهداشت( )HSEجهت پروژه
نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس تقویت
نماید .متقاضیان سا کن در استان هرمزگان
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر
و تکمیل پرسشنامه به سایت
www.Mapnamd3.comمراجعه نمایند

شکالت شیری با خواص تلخ
آمریکایی موفق به تولید
شکالت شیری شده اند
که ضمن برخورداری
ازمواد مغذی شکالت
تلخ ،مزه آن تغییر نمی
کند.به گزارش ایرنا از
روزنامه ایندیپندنت،
محققان دانشگاه ایالتی نورث کارولینا با اضافه کردن مواد
فنولیک ناشی ازپوست بادام زمینی به شکالت شیری ،به
آن همان خاصیت آنتی ا کسیدانی شکالت تلخ را تولید
کردند.این ترکیبات به صورت یک پودر شیرین خورا کی در
شکالت شیری گنجانده شد تا فواید سالمتی این محصول
را تغییر دهد.محققان در مجله  Food Scienceنوشتند،
در مجموع به  80نفر شکالت شیری با عصاره پوست بادام
زمینی و شکالت شیری عادی داده شد و هیچکدام تفاوت
میان این دو شکالت را تشخیص نداد.آزمایش ها نشان
دادند که میزان پوست بادام زمینی افزوده به این شکالت
به اندازه کافی بر مزه آن تاثیری نداشت که افراد بتوانند این
تفاوت را تشخیص دهند.محققان خاطر نشان کردند که در
صورت استفاده از عصاره پوست بادام زمینی در محصوالت
تجاری ،مصرف کننده ها می توانند از محصوالت با مزه
خفیف بادام زمینی لذت برده و در عین حال از فواید اثبات
شده این ترکیبات برای سالمتی بهره مند شوند.
علمی

آلودگی هوا خطری برای سالمت موهای سر
یک متخصص پوست و مو گفت :عوامل شیمیایی ،آلودگی
و خشکی هوا باعث ایجاد چربی در موی انسان میشود.
احسانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان
اینکه جنس موی انسان ها متفاوت است ،گفت :موی
انسان متفاوت است و از جنس های خشک ،چرب و
معمولی تشکیل شده است.وی با بیان اینکه چربی مو
از طریق ژنتیک به افراد منتقل می شود ،اظهار داشت:
مواد شیمیایی ،مواد مخرب و روغنی ،محیط شغلی و
خشکی هوا از دالیل ایجاد چربی در موی انسان است.این
متخصص پوست و مو به یکی دیکر از دالیل ایجاد چربی در
مو اشاره کرد و افزود :آلودگی هوا به دلیل تولید دود ،سرب
و آرسنیک نیز در ایجاد آسیب و بروز چربی موی انسان موثر
است.احسانی با اشاره به اینکه برای چربی مو هیچ درمان
قطعی و دارویی وجود ندارد ،تصریح کرد :با مصرف دارو
و شست و شو با شامپوهای خاصی که چربی مو را تا حد
زیادی درمان می کند می توان چربی مو را کامال حذف
کرد اما تمام درمان ها به صورت موقت هستند.وی به
استفاده از کپسول ایزوترتینوین اشاره کرد و افزود :کپسول
ایزوترتینوین برای جوش استفاده می شود و حتی برای
چربی مو نیز موثر است که البته این کپسول دارای خطر
و عارضه هایی همچون ایجاد خشکی در نواحی پوست،
چشم و لب است.این متخصص پوست مو با تا کید بر اینکه
مصرف مداوم از دارو و یا شامپوی خاص به کنترل چربی
موی افراد کمک بسزایی می کند ،تا کید کرد :تمامی درمان
ها برای چربی مو یک درمان مسکنی و موقت است که عدم
استفاده از این مواد ،بازگشت چربی مو را در پی دارد.
عجیب و غریب

زهر این مار شفابخش است
گونهای مار که بزرگترین
غده زهر را دارد ،میتواند
کلیدی برای درمان درد
انسان باشد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان،
گونهای مار با غدههای
زهر بزرگ که بیشتر در
جنوب شرقی آسیا یافته میشود و از مارهای کبری تغذیه
میکند ،میتواند کلیدی برای درمان دردهای مشقتبار
انسانها باشد.این مار رنگ مشکی با راهراههای آبی ،سر
و دمی به رنگ قرمز روشن دارد که در سن بلوغ تا  2متر
رشد میکند.برایان فرای ،زهرشناس دانشگاه کویینزلند در
نتیجه آخرین مطالعات خود روی زهر این مار گفت که زهر
بسیار قوی این مار که به کشندهترین کشندهها معروف
است باعث میشود تا صید خود بالفاصله دچار اسپاسم
شود چون این زهر مانند بی حس کننده عمل میکند.
وی در ادامه صحبتهایش گفت که زهر این مار میتواند
کمکی برای افرادی باشد که از سرطان و یا استخوانهای
شکسته درد میکشند.
فوتبال

اتفاق شگفت انگیز برای پرسپولیس
خط دفاعی پرسپولیس
در جهان رتبه ششمی را
در اختیار دارد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان،
بر طبق آماری که برنامه
نود شب گذشته اعالم کرد
خط دفاعی پرسپولیس
با دریافت  0.30گل در هر مسابقه یکی از بهترین خطوط
دفاعی در سطح جهان را در اختیار دارد .بر اساس این خبر
بعد از چند تیم از آلبانی ،مصر ،آرژانتین و ...پرسپولیس
در رده ششم قرار گرفته و در میان تمام لیگ های دنیا
صدرنشین لیگ ایران این آمار شگفت انگیز را ثبت کرده
است.باید دید پرسپولیس تا پایان فصل می تواند به این
روند در خط دفاعی خود ادامه دهد یا خیر.

