
وط  انتقاد سازنده مشر
پرهیز از توهین است به دارا بودن منطق و 

بیع الثانی1444     16  نوامبر  2022    سال سیزدهم    شماره   2443    4 صفحه نسخه دیجیتال آبان ماه  1401     21 ر چهار شنبه  25  

12 w w w . s e p e h r p r e s s . i r

ی   یــم های فـــور ژ ر
ی ع بیمار و یر قرمز شر ژ   آ

11



 چهارشنبه 25 آبان ماه 1401  شماره 2443 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

10سـالمــت

ایــن موضــوع بســتگی بــه خــود فــرد دارد. نمی تــوان گفــت زنان یــا مــردان آســتانه تحمل درد 
تری دارند. البته معموال زنان آســتانه تحمل دردشــان پایین تر اســت یعنی سریعتر به درد  باال
تحریک می شــوند اما گاهی برخی زنان هم تحمل درد باالیی دارند. پس به طور کلی بســته 

به شخص دارد.

علت درد استـخـوان چیست؟

یک  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
درد  علت  گفت:  ارتوپدی  متخصص 
و  است  مهم  باشد  هرچه  استخوان 
حال  این  با  شود،  گرفته  جدی  باید 
موارد بسیاری وجود دارد که این درد 
دارد  مشکل  که  محلی  روی  درست 
شایع ترین  رو  این  از  می شود،  حس 

علل ضربه، پوکی، عفونت و سرطان استخوان است.
بــرزو قزوینیان درخصوص علل درد اســتخوان اظهار 
کرد: این درد کمتر از درد مفصل و عضله شــایع اســت، 
گاهی علت درد استخوان مانند شکستگی واضح بوده 
و در مــواردی ممکــن اســت تشــخیص علــت آن نیاز به 

بررسی بیشتر داشته باشد.
وی ادامــه داد: علــت درد اســتخوان هرچــه باشــد 
مهم اســت و باید جدی گرفته شــود، با این حال موارد 
بســیاری وجــود دارد کــه ایــن درد درســت روی محلــی 
که مشــکل دارد حــس می شــود، از این رو شــایع ترین 
علــل درد اســتخوان، ضربــه، پوکی، عفونت و ســرطان 

استخوان است.
ایــن متخصــص ارتوپــدی تصریــح کــرد: ضربــه بــه 
اســتخوان به طورمعمول به دنبال تصادفات، ســقوط 
از ارتفــاع، حــوادث ورزشــی و اتفاق هــای حیــن کار رخ 
می دهــد کــه می توانــد موجــب شکســتگی اســتخوان 

شود و درد شدیدی در محل آسیب دیده ایجاد کند.
وی اضافه کرد: پوکی استخوان 

موجــب  می توانــد 
درد اســتخوان در محلــی که دچار 
ضعف و سستی شــده است، شود. نرمی استخوان نیز 
که به علت کمبود کلسیم و ویتامین D ایجاد می شود، 
می توانــد موجب ضعــف و به دنبال آن درد اســتخوان 

شود.
قزوینیان بــا بیان اینکه عفونت اســتخوان می تواند 
علــت درد آن باشــد، درنتیجه وقتی عفونت اســتخوان 
آن راحت تــر و واضح تــر اســت،  حــاد اســت تشــخیص 
بــه  ســرطانی  ســلول های  تهاجــم  کــرد:  خاطرنشــان 
اســتخوان می توانــد موجــب درد آن شــود؛ ســرطان 
استخوان ممکن است اولیه باشد یعنی منشأ سرطان 
از خــود اســتخوان باشــد. در هــر صــورت افــراد باید با 
مشــاهده درد استخوان هر چه ســریع تر به متخصص 

مراجعه و درمان را آغاز کنند.

دریچه

آقای عین اللهی از مردم عذرخواهی کنید
سپهرغرب، گروه سالمت :  نماینده اهواز در مجلس در تذکری به وزیر بهداشت و درمان گفت: آقای عین اللهی کاش در ابتدا از مردم به دلیل به کمبود آنتی بیوتیک، سرم و برخی اقالم سرماخوردگی عذرخواهی می کردید؛ کادر پزشکی، پزشکان متخصص، کارخانه های 

تولید دارو و تجهیزات پزشکی از یک اپیدمی مهم کشوری و بین المللی کرونا عبور کرد و 300 شهید دادند اما شرایط مدیریت شد؛ پس خیلی زشت است که برای تامین آنتی بیوتیک در کشور درمانده شدید، پاسخ  دهید و عذرخواهی کنید.
 مجتبی یوسفی یادآور شد: در طول سه ماه گذشته نمایندگان به افزایش حدود 150 درصدی قیمت داروهای تولید داخل، شیرخشک و تجهیزات پزشکی هشدار داد اما به جای عذرخواهی از مردم، گرانی را به ارز ترجیحی ربط دادید. مگر نه اینکه 60 درصد کارخانه های 

تولید دارو دولتی است پس چرا این وضعیت رخ داده است؟ باید از قبل تدبیر می کردید نه اینکه بگویید به خاطر آنفلوآنزا غافلگیر شدید.

مسکن

ابراهیم قادری

روز جهانی دیابت

برزو قزوینیان

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
واگیر  بیماری های  مدیریت 
وزارت بهداشت، درباره راه های 
آنفلوانزا،  ویروس  انتقال 
و  پیشگیری  روش های 
بیماران  درمانی  مراقبت های 

مبتال، توضیحاتی ارائه داد.
ابراهیم قادری، با بیان اینکه آنفلوانزای انسانی، 
یک بیماری واگیر بوده و معموًال به وسیله قطرات 
تنفسی حاصل از سرفه و عطسه فرد بیمار منتشر 
می شود، در خصوص عالئم این بیماری گفت: تب، 
گلودرد، ســرفه و بدن درد به عنوان عالئم کلیدی 
مطرح هستند که سرفه اغلب شدید بوده و برای 
مدتــی ادامــه دارد، امــا دیگر نشــانه های بیماری 

معموًال بعد از هفت روز بهبود می یابند.
وی شــروع ناگهانــی تــب بــاال، درد عضالنــی و 
ســردرد، خســتگی مفــرط، ناراحتــی گلو و ســرفه 
خشــک را از جمله عالئم افتــراق آنفلوانزا با کووید 
19 دانســت و افــزود: آنفلوانــزا در افــراد مختلــف 
ممکن است از دیگر بیماری های ویروسی دستگاه 
تنفسی قابل تشخیص نباشد و نشانه هایی مانند 
ســرماخوردگی، برونشــیت، پنومونی ویروســی و 
دیگــر بیماری های حــاد غیر قابل افتراق دســتگاه 
تنفسی را نشان دهد و اختالالت دستگاه گوارش 
شــامل تهوع، استفراغ و اسهال نیز بروز کند که در 
کودکان، نشانه های گوارشی ممکن است واضح تر 

باشد.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت با اشــاره به اینکــه ویروس 
آنفلوانزا 24 ســاعت پیش از شــروع عالئم بیماری 
در ترشــحات دســتگاه تنفســی فــرد آلــوده قابل 
شناسایی است، گفت: مهم ترین راه انتقال ویروس 
آنفلوانزا در محیط های بســته و پر جمعیت مانند 
اتوبوس یا خوابگاه ها، از طریق قطرات تنفسی و 
هوا بوده و ازآنجایی که این ویروس ممکن اســت 
ساعت ها در شرایط سرد و با رطوبت کم در محیط 
زنده بمانــد، انتقال آن از طریق ســطوح آلوده به 

ترشحات فرد بیمار نیز می تواند صورت گیرد.
وی افزود: دوره کمون بیماری کوتاه و معموًال 
بیــن یک تا ســه روز اســت و روند دفع ویــروس در 
افراد بالغ بین سه تا پنج روز بعد از بروز نشانه های 
بالینی بیماری است و در کودکان و برخی از موارد، 
حتــی بیشــتر از هفــت روز پــس از بــروز عالئــم نیز 

می تواند ادامه یابد.

ســاکنان  ســال،   60 بــاالی  افــراد  قــادری 
بــه  مبتالیــان  آنهــا،  کارکنــان  و  آسایشــگاه ها 
متابولیــک،  قلبی عروقــی،  مزمــن  بیماری هــای 
کبدی، کلیوی و خونی و بیماری های مختل کننده 
سیستم تنفســی را از جمله افراد در معرض خطر 
ابتالء به آنفلوانزای انسانی دانســت و ادامه داد: 
خانم های بارداری که سه ماه دوم و سوم حاملگی 
آنان مقارن با فصل شیوع آنفلوانزا است، کودکان 
و نوجوانان 6 ماهه تا 18 ساله ای که تحت درمان 
طوالنی مدت با آسپرین هستند و کودکان 6 ماه 
تا 5 سال نیز در معرض خطر ابتالء به این بیماری 

هستند.
وی همچنیــن یــادآور شــد: کارمنــدان مراکــز 
ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی و نیروهای 
درمانی خدمت دهنده در منــازل افراد در معرض 
خطر و اعضای خانواده این افراد، از جمله کودکان 
آنها، دامپزشــکان و دیگر مشــاغل خــاص و افراد 
کلیــدی جامعه نیز به دلیــل قرارگیــری در معرض 
تماس با ویروس آنفلوانزای انسانی، در خطر ابتالء 

هستند.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
اقدامــات  خصــوص  در  بهداشــت  وزارت  واگیــر 
احتیاطی بــرای تماس های نزدیک و خانگی با فرد 
بیمار یا مشــکوک به آنفلوانزا گفت: این افراد باید 
با استفاده از ماسک، شستشوی کامل دست ها 
بــا آب و صابــون بــه مــدت 30 ثانیــه پــس از هــر 
تماس یا آلودگی احتمالی، تهویه مناسب اتاق ها، 
اســتفاده نکردن از ظــروف غذاخــوری مشــترک و 
پرهیز از تماس چهره به چهره، از خود مراقبت کنند.

وی تاکید کرد: در موارد تماس با بیمار یا تماس 
در محیط هــای بســته، شــامل خانــه، خانــواده، 
بیمارستان و دیگر مراکز نگهداری یا سرویس های 
نظامــی، باید روزانــه درجه حرارت کنتــرل و عالئم 
بیماری تا هفت روز پــس از آخرین تماس پیگیری 

شده و در موارد تماس 
نزدیــک و خانگــی، در 

مشــاهده  صــورت 
تب باالی 38 درجه 
و سرفه، تنگی نفس 

یــا ســایر عالئــم، باید 
بالفاصله با نظر پزشــک 
تســت های تشخیصی و 

درمان آغاز شود.
رعایــت  قــادری، 
فــردی  بهداشــت  آداب 

و اجتماعــی را از اصولی ترین اقدام پیشــگیرانه در 
بیماری های واگیر تنفسی، به ویژه آنفلوانزا دانست 
و گفت: اجتناب از لمس چشم ها، بینی و دهان با 
دست های آلوده، رعایت حداقل فاصله یک متر با 
افراد بیمار، توجه به خواب کافی و تغذیه مناسب، 
نوشــیدن مایعــات کافــی و کاهــش اضطــراب، 
توصیه هــای عمومی بــرای پیشــگیری از ابتالء به 

آنفلوانزا هستند.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت در خصــوص واکســن نیــز 
گفت: واکســن آنفلوانزا برای گروه های در معرض 
خطــر که ابتالء به این بیمــاری در آنان با عواقب و 
عوارض ســنگین تری همراه است و نیز گروه هایی 
کــه به دلیــل مشــاغل خــاص، بیشــتر در معرض 
تمــاس بــا ویــروس آنفلوانــزا و ابتــالء بــه بیماری 
قــرار دارنــد، توصیه و تجویز می شــود که شــرایط 
مناســب نگهداری آن، در دمای دو تا هشت درجه 
ســانتی گراد و در طبقه میانی یخچال مخصوص 

واکسن است.
مبتالیــان  بــرای  را  توصیه هایــی  ســپس  وی 
به بیماری های تنفســی واگیــر، از جملــه آنفلوانزا 
مطــرح کــرد: پوشــاندن دهــان و بینــی ترجیحًا با 
ماسک یکبار مصرف یا دستمال کاغذی در هنگام 
عطسه و سرفه، استفاده از ماسک مناسب و دفع 
بهداشتی آن، نوشیدن آب و مایعات کافی، اقامت 
در منــزل و حضــور نیافتن در اماکــن پرجمعیت و 
محــل کار و به حداقل رســاندن تماس هــا تا رفع 
عالئم حاد بیماری، پرهیز از دســت دادن، روبوسی 
کردن و در آغوش گرفتن دیگران، استراحت کافی 
و مراجعــه بــه پزشــک و پرهیــز از خوددرمانــی و 
مصرف خودســرانه داروهای آنتی بیوتیک که روی 
بیماری هــای ویروســی تأثیــری ندارنــد، مهم ترین 
اقداماتی است که بیماران باید برای بهبودی خود 

و پیشگیری از ابتالی اطرافیان به بیماری، 
انجام دهند.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
است  مناسبتی  دیابت  جهانی  روز 
تأثیر  درباره  آگاهی  افزایش  برای 
که  مردم  سالمت  بر  بیماری  این 
به دنبال برجسته کردن فرصت های 
این  درمان  و  تشخیص  پیشگیری، 
بیماری بوده و چهاردهم نوامبر هر 

سال را به خود اختصاص داده است.
دیابت یک بیماری مزمن است که در آن لوزالمعده 
انسولین کافی برای بدن تولید نمی کند. این بیماری در 
ســال 1550 قبل از میالد شناسایی و تفاوت بین نوع 
یک و دو آن از حدود ســال 1850 شــروع شــد. امروزه 
آمار مبتالیان به دیابت از 108 میلیون به 425 میلیون 

ن نفر طــی 30 ســال گذشــته در سراســر  جهــا
داشــته  افزایــش 

اســت که 90 درصد 
دیابــت  را  آن هــا  از 
تشــکیل  دو  نــوع 

می دهد.
بــار بیماری های 

دیابــت  بــا  مرتبــط 
بسیار زیاد و در حال رشد است، تا جایی که تنها طی 20 
سال اخیر مرگ ومیر ناشــی از دیابت در سراسر جهان 
70 درصد افزایش یافته اســت. تشــخیص زودهنگام 
بــرای انواع دیابت بســیار مهم اســت و می تواند جان 
انســان های بســیاری را نجــات دهــد، از پیــش آمــدن 
اتفاقــات اورژانســی جلوگیــری کنــد و از بــروز عوارض 
تغییردهنــده زندگی در آینــده بکاهد. به همین دلیل 
بسیار مهم است تمام انســان ها از عالئمی که نشان 
می دهد، خطر ابتالء به دیابت در آن ها یا اطرافیانشان 

نزدیک است آگاه باشند.

 حقایقی درباره دیابت
دیابــت یکی از پنــج عامل اصلی خطــرات مرتبط با 
ســالمت برای ســل اســت. این بیمــاری عامــل اصلی 
نابینایی در افراد 40 تا 74 ســال محسوب می شود و 
آمار نشــان می دهــد مبتالیان به آن دو برابر بیشــتر از 

سایرین به افسردگی دچار می شوند.
اســترس و اضطــراب ناشــی از زندگــی بــا دیابــت 
به دلیل دریافت نکردن مراقبت کافی و پای بند نبودن 
بــه درمــان و دوره های هیپوگلیســمی )افــت قند( یا 
هیپرگلیسمی )افزایش قند خون( بر روند بیماری تأثیر 
منفی می گذارد. از ســوی دیگر افراد مبتال به دیابت تا 
سه برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ ناشی 
از بیماری هــای قلبی-عروقی و کلیوی یا ســرطان قرار 

دارند.

کنترل مناسب سطح گلوکز خون، خطر ابتالء به به 
بیماری های شــدید یا مرگ ناشــی از دیابت را به میزان 
چشــمگیری کاهــش می دهــد امــا 50 تــا 70 درصــد 
از مبتالیــان بــه ایــن بیماری ســطح قند خــون کنترل 

نشده ای دارند.
آمار سازمانی جهانی بهداشت نشان می دهد که در 
هر دو دقیقه یک نفر به دیابت مبتال می شود. به این 
ترتیب دیابت می تواند در انتظار هر شخصی باشد. این 
افزایش هشــداردهنده ابتالء به دیابت از زمان کشف 
تاکنون یکی از دالیلی اســت که به واسطه آن سازمان 
جهانــی بهداشــت )WHO( و فدراســیون بین المللی 
دیابت )IDF( تصمیم گرفتند روز جهانی دیابت را برای 
کمک به گسترش آگاهی درباره این بیماری ایجاد کنند.

روز جهانــی دیابت فرصتی بــرای افزایش آگاهی در 
مــورد دیابت به عنوان یک موضوع ســالمت عمومی 
جهانی و ترویج تمام اقداماتی است که باید به صورت 
جمعی و فردی برای پیشــگیری، تشخیص و مدیریت 

بهتر آن انجام شود.
از ســوی دیگــر هزینه اقتصــادی دیابت در ســطح 
جهان 727 میلیارد دالر تخمین زده شــده و مدیریت 
روزانه ســطح قند خون یــا تالش برای درمــان دیابت 
عملی وقت گیر و پرهزینه است. این هزینه باال و وجود 
امکان پیشگیری از آن دالیل بیشتری به دست می دهد 
تــا بشــر آگاهی خــود را از دیابــت ببرد و تولد مــردی را 
جشــن بگیرد کــه در ورود انســولین به دنیــای مدرن 
به عنــوان یک درمــان مؤثر علیه دیابت نقش بســیار 

مؤثری داشته است.

 تاریخچه روز جهانی دیابت
روز جهانی دیابت نخستین بار در سال 1991 معرفی 
شــد. تعیین ایــن روز توســط فدراســیون بین المللی 
دیابــت و ســازمان بهداشــت جهانــی و در واکنش به 
افزایش موارد ابتالء به دیابت در سراسر جهان انجام 
گرفت تا بهانه ای برای کمک به افزایش آگاهی در مورد 
دیابت، نگرانی های مرتبط با سالمتی و علل بالقوه آن 

باشد.
روز انتخاب شــده بــرای بزرگداشــت آن، چهاردهــم 
نوامبر برابر با تولد »ســر فردریک بانتینگ«، دانشمند 

کانادایی است که به همراه »چارلز بست« انسولین را 
کشف کرد چراکه وی نخستین کسی بود که از کشف 
خود در راستای منفعت بشر استفاده کرد. بانتینگ در 
سال 1891 به دنیا آمد و پیش از 50 سالگی از دنیا رفت، 
اما ســهم او در علم و سالمت پزشکی برای میلیون ها 

نفر در سراسر جهان انقالبی بوده است.
روز جهانــی دیابت در ســال 2006 به یک مناســبت 
رســمی ســازمان ملل تبدیل شــد که این امر اعتبار و 
حمایت بیشــتری را بــرای آن به ارمغان آورد. در ســال 
2007 نیــز لوگوی اختصاصــی دایره ای به رنــگ آبی به 
آن اختصــاص یافت که به عنوان نماد رســمی آگاهی 
از دیابت شناخته می شود. امروزه بیش از یک میلیارد 
نفــر از سراســر جهــان در رویدادهــای مربــوط بــه روز 
جهانی دیابت شرکت می کنند که فعالیت های آن ها بر 

ساکنان بیش از 160 کشور دنیا تأثیر دارد.

جهانی  روز  موضوع   
دیابت 2022

روز جهانی دیابت هر ســال 
بــا موضوعی متفــاوت گرامی 
داشــته می شود که مضمون 
آن بــا توجــه بــه موضوعــات 
چندساله ای مانند حقوق بشر، 
سبک زندگی، چاقی، محرومان و 
آسیب پذیران و کودکان و نوجوانان انتخاب می شود. 
موضــوع کلــی تعیین شــده بــرای روز جهانــی دیابــت 
طی ســال 2021 تا 2023 »دسترســی بــه مراقبت های 
دیابت« است و شعار اختصاصی این روز در سال 2022 
»دسترســی به آموزش های دیابتی برای محافظت از 
فردا« تعیین شــده اســت. ســازمان جهانی بهداشت 
به واســطه این موضوع، در آستانه ورود به چهاردهم 
نوامبــر نه تنهــا چالش ها که مهم تــر از آن راه حل های 
افزایش دسترســی به داروهــا و مراقبت های دیابت را 

برجسته سازی کرد.
فعالیت های WHO در روز جهانی دیابت دربردارنده 
موضوعاتــی هم چــون حمایــت از اولویت هــای افراد 
مبتال به دیابت در حمایت از پیمان جهانی دیابت است 
که تالش های آن در ســطح جهانی در راستای کاهش 
خطــر این بیماری و اطمینان از دسترســی به درمان و 

مراقبت های دیابتی قرار دارد.
فدراســیون بین المللی دیابت در ســال جاری برای 
بررسی ســطوح دسترســی متخصصان مراقبت های 
بهداشتی و مبتالیان دیابت به آموزش های مربوط به 
این بیماری یک سیستم نظرسنجی جهانی راه اندازی 
کــرده و بــا اســتفاده از داده هــای جمع آوری شــده در 
این نظرســنجی فعالیت های روز جهانــی دیابت 2022 
را ســازماندهی و اطالع رســانی کرده اســت تا اهمیت 
دسترســی به آمــوزش با کیفیت درباره دیابــت را برای 

محافظت از فردای ساکنان کره زمین برجسته کند.

گروه  سپهرغرب، 
به  درد  معموال  سالمت: 
مختلف،  بیماری های  دنبال 
انجام  یا  آسیب دیدگی 
فیزیکی  شدید  فعالیت های 
تحمل  میزان  می کند.  ظهور 
اصطالحی  با  درد  برابر  در  فرد 
می شود.  شناخته  درد  تحمل  آستانه  نام  به 
از  استفاده  شیوع  می گویند  متخصصان 
داروهای مسکن قوی آستانه تحمل در بیماران 

را به شدت کاهش داده است.
حتمــا نام داروهای OTC به گوشــتان خورده 
اســت. داروهایــی کــه از داروخانه بدون نســخه 
پزشــک می توان تهیه کرد. بیشتر مسکن ها)ضد 
دردها( جزو این دسته داروها هستند. بیشترین 
مربــوط  داروخانه هــا   OTC بخــش  در  فــروش 
به مســکن ها اســت. وقتــی درد به ســراغ افراد 
می آید به دنبال راهی برای تســکین آن هستند. 
با توجه به شواهد می توان گفت در ایران اولین 
گزینــه مورد نظر برای تســکین و کنترل درد، پناه 
بــردن بــه مســکن ها اســت. ایرانی هــا معمــوال 
در منــزل حداقــل یک نوع مســکن دارنــد. انواع 
مختلــف داروهــای مســکن مثل اســتامینوفن، 
ایبوپروفن، مفنامیک اســید و دیکلوفناک دارای 
کاربردهای مختلف هســتند که تشخیص آن ها 
بــه عهــده پزشــک می باشــد. وقتــی یــک داروی 
ضــد درد را بــدون تجویــز پزشــک مصــرف کنیم، 

بــدن خــود را مقاوم می کنیــم و آســتانه تحمل 
را کاهش می دهیم. بســته به نوع و شــدت درد 
باید مســکن های متناســب تجویز شــود در غیر 
اینصورت مصــرف داروهای غیر متناســب قطعا 
بــرای بدن مشکل ســاز خواهد شــد. دکتــر ایرج 
خســرونیا رئیــس جامــع پزشــکی متخصصــان 
داخلــی ایــران در گفت وگویــی بــا ایرنازندگــی از 
آســتانه تحمل درد و ارتباط آن با شــیوع مصرف 
مســکن های قوی می گوید. اگــر می خواهید در 
ارتباط با آســتانه تحمل درد و عوامل موثر بر آن 
بیشــتر بدانید در ادامه مطلب، ایــن گفت وگو را 

بخوانید.

درد  با  چگونه  انسان  بدن  دکتر  آقای   
مقابله می کند؟

مراکزی در مغز انســان، وجــود دارد که تا یک 
میزانــی شــروع درد را تحمــل می کنــد و بعــد با 
قرص هــای مســکن خیلی ضعیف هــم می توان 
آن را تســکین داد. ایــن مراکــز بیشــتر در نخاع و 
بصل النخــاع هســتند. اگــر درد کــم کــم، قوی و 

ادامه دار باشــد و مزمن شــود ممکن اســت به 
ایــن داروهــای ضعیــف، جــواب ندهــد و مجبور 
هســتیم از داروهــای مخــدر یا قوی تر اســتفاده 
کنیم که این مراکز درد را از بین ببرد یا به اصطالح 
ســاکت کند و ما بتوانیــم درد را تحمل کنیم و در 

واقع درد را احساس نکنیم.

 آیا شیوع مصرف مسکن های قوی باعث 
می شود؟  درد  تحمل  آستانه  شدن  ضعیف 
مسکن  خودسرانه  مصرف  عوارض  شایع ترین 

چیست؟
افرادی که بدون تجویز پزشک برای آرام کردن 
درد خود از مسکن های قوی استفاده می کنند، 
اعتیاد پیدا می کنند و کم کم دیگر مراکز احساس 
درد بــه آن مقــدار دارو جــواب نمی دهــد. مثــل 
افــراد معتاد کــه اوایل با مقدار بســیار کم مواد 
مخــدر، حالت شــادی بــه آن ها دســت می دهد 
و کــم کم بایــد مقــدار آن را اضافه کننــد، ارتباط 
مسکن ها با آســتانه تحمل درد هم همین طور 
است. ابتدا با مقدار بسیار کم مسکن )ُدز پایین( 

جواب می دهــد ولی کم کم بدن عادت می کند و 
بایــد مقدار بیشــتری مصرف کنــد. قطعا مصرف 
بــرای  عوارضــی  مســکن  داروهــای  خودســرانه 
قسمت های مختلف بدن نیز دارد که شایع ترین 
عــوارض، خونریــزی دســتگاه گــوارش اســت )از 
معــده و اثنــی عشــر خونریــزی پیــدا می کنند( و 
حتــی اگر تکرار شــود منجر به بســتری شــدن در 
بیمارســتان و فوت فرد هم شــود. این اســت که 
باید ســعی کنیــم کمــی در مقابــل درد مقاومت 
کنیم و بدون تجویز پزشک مسکن مصرف نکنیم.

 چه مواردی باعث کاهش آستانه تحمل 
درد می شود؟

فــردی که بتواند در مقابل درد تحمل کند، با 
مقــدار داروی کم می تواند تســکین پیدا کند اما 
گاهی افراد، ضعیف هستند و به محض داشتن 
کوچکترین دردی از مســکن اســتفاده می کنند. 
خود ایــن کار باعــث کاهش آســتانه تحمل درد 
داروی  کــه  اســت  درســت  طرفــی  از  می شــود. 
مســکن آن درد را آرام می کنــد اما ممکن اســت 

عارضه برای قسمت های دیگر بدن ایجاد کند.

آستانه  در  تاثیری  دمایی  تغییرات  آیا   
تحمل درد دارند؟

بله، ســرما و گرما به میزانی در آستانه تحمل 
درد تاثیــر دارنــد. مثال اگر شــخصی آرتــروز گردن 
دارد و بــاد ســرد بــه گــردن بزند یا در یــک مکان 
سرد باشــد، درد شدت پیدا می کند. همین طور 
سردرد و سینوزیت به محض این که باد سرد به 

سر بخورد این درد بدتر می شود.

 استرس چه تاثیری در آستانه تحمل درد 
دارد؟

استرس باعث می شود که آستانه تحمل درد 
کاهش پیــدا کند و فرد نتواند درد را تحمل کند. 
چــون تصــوری به فــرد می دهد که فکــر می کند 
درد شــدت پیــدا می کند. این باعث می شــود در 
این حالت، اســتفاده از مســکن بــرای کنترل درد 
بیشتر شود و عارضه های متعدد این مسکن ها 
اجتنــاب  پزشــک  تجویــز  بــدون  اســتفاده  در 
ناپذیر اســت. انواع و اقســام مســکن ها در بازار 
وجــود دارد که بدون نســخه در دســترس افراد 
اســت. بعضــی از افراد بعــد از اســتفاده از انواع 
مســکن های قــوی کــه دیگــر جــواب نمی گیرند 
بــه مواد مخدر پناه می برند و متاســفانه معتاد 

می شوند.
همچنین استرس با تاثیری که روی بی خوابی 
شبانه دارد هم باعث کاهش آستانه تحمل درد 
می شــود. در واقع اگر اســترس نداشته باشیم، 
خواب شــبانه خوبــی خواهیم داشــت و تحمل 

درد برای انسان راحت تر می شود.

یکدیگر  با  افراد  درد  تحمل  آستانه  آیا   
متفاوت است؟

بلــه صد در صد متفــاوت اســت. تحمل درد، 
بســتگی بــه ژنتیــک دارد. بعضــی افــراد بــدون 
مصرف دارو درد را تحمل می کنند. مثال می بینیم 
کــه برخی افــراد در طول عمر خــود هیچ دارویی 
مصرف نکرده اند. آســتانه تحمــل درد این افراد 
بــا افرادی کــه مدام دارو مصــرف می کنند قطعا 
متفــاوت اســت. پــس در واقــع آســتانه درد بــه 
سیستم اعصاب فرد بستگی داشته و خود افراد 

نقش چندانی در آن ایفا نمی کنند.

 می توان آستانه تحمل درد را در مردان و 
زنان مقایسه کرد؟

ایــن موضــوع بســتگی بــه خــود فــرد دارد. 
نمی تــوان گفــت زنــان یا مــردان آســتانه تحمل 
درد باالتــری دارنــد. البتــه معموال زنان آســتانه 
تحمــل دردشــان پایین تــر اســت یعنی ســریعتر 
بــه درد تحریک می شــوند اما گاهــی برخی زنان 
هــم تحمل درد باالیــی دارند. پس بــه طور کلی 
بســته به شــخص دارد. مثال کسی ممکن است 
دستش هم بشکند و هیچ دارویی مصرف نکند 
ولی یک شخص حتی تحمل درد یک ضربه را هم 

ندارد و شروع به خوردن مسکن می کند.

آستانه  تقویت  برای  کاربردی  راهکار  آیا   
تحمل درد وجود دارد؟

معموال باید شــخص را از نظــر روحی تقویت 
کــرد. البتــه کــه قبال هم اشــاره کردیم که بیشــتر 
ژنتیک اســت. برخی خانواده ها تحمل دردشــان 
نســبت به خانواده های دیگر متفاوت اســت. به 

عادت از زمان طفولیت هم بستگی دارد.
گفته می شــود کــه موســیقی و فعالیت های 
آرامبخــش می تواند تحمل را در افــراد باال ببرد.

متخصصان این موضوع را تایید می کنند؟
موســیقی حتــی روی گیاهــان و حیوانات نیز 
تاثیــرات مثبــت دارد. در مورد تحمــل درد، فقط 
ممکن اســت به واســطه ایجاد حــواس پرتی از 
درد، کمــی کمک کند اما نمی توان گفت آســتانه 

تحمل درد را خیلی تغییر می دهد.

روز  شبانه  طول  در  درد  تحمل  آستانه   
متفاوت است؟

آســتانه تحمــل درد در شــب بــا روز متفــاوت 
است. اکثر دردها شب بیشتر احساس می شود 
پــس می توانیــم بگوییــم کــه در ســاعات شــب 

آستانه تحمل درد افراد پایین تر است.
*راضیه باللی

وها با این دار
ـــشــیـد!

ُ
 آستانه تحمل تان را می ک

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛

آنچه باید از شـیوع آنـفـلـوانـزا در فصل سرما بدانیم
دیـــابــت   قاتلی بالقوه اما قابل مهار
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ضیاءالدین مظهری

سـالمــت

زیبا ایرانی

ارتباط آلودگی نوری با خطر ابتال به دیابت
سپهرغرب، گروه سالمت : بر اساس نتایج مطالعه ای که روی نزدیک به 100 هزار بزرگسال در چین انجام گرفت، خوابیدن در اتاقی که در معرض نور مصنوعِی فضای بیرون قرار دارد، ممکن است خطر ابتال به دیابت را افزایش دهد.

این بررسی نشان داد:  افرادی که در مناطقی از چین با آلودگی نوری باال در شب زندگی میکنند، حدود 28 درصد بیشتر از افرادی که در مناطقی با میزان آلودگی نوری پایین زندگی می کنند در معرض ابتال به دیابت هستند.
در حقیقت بیش از 9 میلیون مورد دیابت در افراد 18 ساله و باالتر در چین ممکن است به دلیل آلودگی نوری در فضای باز باشد و با مهاجرت افراد بیشتری به شهرها، این تعداد احتماال بیشتر میشود.

به گفته محققان، آلودگی نوری در مناطق شهری به حدی گسترده است که می تواند حتی مناطق حومه ای و پارک های جنگلی را که ممکن است در فاصله قابل توجهی از منبع نور باشند، تحت تاثیر قرار دهد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
انجمن  دبیر  و  نایب رئیس 
ایران  سالمت  روانشناسی 
انجام  در  که  »افرادی  می گوید: 
دارند،  افراط  زیبایی  عمل های 
روان  سالمت  نظر  از  باید  حتمًا 
زیرا  بگیرند  قرار  بررسی  مورد 
کمبود  روان شناختی،  اختالالت  به  ابتال  احتمال 
مشکالت  فکری،  وسواس های  و  عزت نفس 

تصویر بدنی و نارضایتی بدنی وجود دارد.«
کــه  اســت  غیرقابل انــکار  موضــوع  ایــن 
بهبــوِد  بــرای  ترمیمــی  و  زیبایــی  جراحی هــای 
عملکرِد بهنجار جســمانی، ایجــاد اعتمادبه نفس 
و عزت نفــس اجتماعــی، رفع نقایص جســمانی و 
اصــالح کیفیت زندگــی اجتماعــی افــراد می تواند 
نقش مؤثری داشــته باشــد،اما مشکل اینجاست 
که اغلــب جراحی های زیبایی که ایــن روزها انجام 
می شــود ناشــی از نارضایتــی افــراد از نقص هــای 
جزئی و در اصل تخیلی در ظاهرشان است. امروزه 
جراحی هــای زیبایــی بــه دغدغــه ای تبدیل شــده 
کــه نه تنهــا جوانــان بلکــه نوجوانــان را بــه خــود 
درگیــر کرده اســت. دکتر زیبا ایرانی، روانشــناس و 
نایب رئیــس و دبیــر انجمن روانشناســی ســالمت 
ایــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنا زندگی ریشــه 
اختــالالت  را  زیبایــی  جراحی هــای  بــه  تمایــل 
روان شناختی دانســته و در این رابطه توضیحاتی 

داده اند که در ادامه می خوانید.

 خانم دکتر به نظر شما افزایش تمایل به 
جراحی های زیبایی چقدر نگران کننده است؟

آمارها و تحقیقات نشان می دهد که ایران جزو 
ســه کشــور اول جهــان در خصــوص جراحی های 
زیبایی محســوب می شــود؛ این در حالی است که 
در معیارهــای زیبایی شناســی کلــی، ایرانیــان نژاد 
زیبایــی هســتند. آمارها نشــان داده اســت که در 
ســال حدود 25,0000 تــا 30,000 جراحــی زیبایی 
ثبت شــده در ایــران انجــام می شــود کــه خیلــی از 
جراحی ها ممکن اســت در گزارش ها اعالم نشود؛ 
60 درصــد از ایــن مــوارد مربــوط به جراحــی بینی 
اســت و بقیه هم به ســایر جراحی هــا مثل جراحی 
پلک، ســینه و شــکم اختصاص پیدا می کند. ایران 
حتــی ازنظر جراحی لیپوساکشــن، ســینه و شــکم 
پــس از امریــکا در رده دوم در جهان قــرار دارد که 

این مقدار فاجعه آمیز است.

در  روزبه روز  زیبایی  جراحی های  آمار  چرا   
حال افزایش است؟

عمده ی علــل افزایــش تقاضا بــرای جراحی های 
پالســتیک و زیبایی به دو عامل بستگی دارد؛ عامل 
اول، عوامل روان شناختی، اجتماعی و الگوگیری های 
اجتماعی است. عوامل روان شناختی مثل نارضایتی 
از ظاهــر و تصویــر ذهنــی منفــی از جســم، اختــالل 
بدشکلی یا بدریخت انگاری؛ عوامل اجتماعی و بین 
فردی مثل اینکه فرد ظاهر خــودش را ازنظر دیگران 
آزاردهنده فرض می کنــد و الگوگیری های اجتماعی 
مثل سابقه ی جراحی در خانواده و دوستان و تأثیرات 
تبلیغات رســانه ای در تلویزیون، ماهــواره، مجالت، 

سوپراستارها یا همان افراد معروف سینمایی.
عامل دوم، نظام پزشکی و همان مافیای پزشکی 
اســت؛ متأســفانه مشــاوره هایی کــه اغلب توســط 
جراحان پالســتیک، پوســت، گوش و حلــق و بینی و 
حتی جراحان عمومی انجام می شود، بیشتر از آنکه 
جنبه مشــاوره و راهنمایی داشــته باشد، اغواکننده 
و تبلیغاتــی اســت. به طــور خالصــه بایــد بگویم که 
علت اصلــی گرایش بــه جراحی های زیبایــی عوامل 
روان شــناختی اســت که به دلیل عزت نفــس پایین، 
فقــدان تصــورات مثبــت از خــود، بدریختــی بدنی و 

کسب توجه عمومی انجام می شود.

 به نظر شما افرادی که مکرر اقدام به انجام 
عمل های زیبایی می کنند ازنظر روانی با افراد عادی 

متفاوت اند؟
بلــه. پژوهش هــا نشــان داده کــه نیــم رخ روانــی 
افرادی که اقدام به جراحی های زیبایی مکرر می کنند 
بــا افراد عادی متفاوت اســت. اغلــب افراد متقاضی 
جراحی زیبایی ازلحاظ اختالالت اضطرابی و افسردگی 
بــا افــراد عــادی تفــاوت معنــادار دارنــد و الگوهــای 
در  نمایشــی  و  وابســته  خودشــیفته،  شــخصیتی 
متقاضیان جراحی زیبایی به طور معناداری نسبت به 
سایر افراد برافراشته تر است. حتی پژوهش ها نشان 
داده کــه افرادی که اختالالت روانی مثل افســردگی، 
اضطــراب و روان پریشــی دارنــد و از اختــالالت روانــی 
مزمــن رنــج می برند، کاندید مناســبی بــرای جراحی 
زیبایی نیســتند و حتی پــس از انجام عمــل زیبایی، 

اختالالت، شدت بیشتری پیدا می کنند.

متأسفانه برخی افراد در انجام عمل های زیبایی 
افراطــی عمل می کننــد و گاهی فرد 

در انجــام عمل هــای زیبایی 
تــا جایی پیــش می رود 

چهــره اش  کــه 
بــه یــک چهــره 

عی  مصنو
یــل  تبد

می شــود؛ 
ییــد  ما بفر

آیــا جراحی هــای زیبایــی 
اعتیادآور است؟ چرا برخی افراد 

دچار چنین حالتی می شوند؟
انجام عمل های زیبایی بعضــًا به عادت و اعتیاد 
تبدیــل می شــود. بــا انجــام جراحــی زیبایــی، تقارن 
و تناســب طبیعــی چهــره و انــدام به هــم می ریزد و 
جراحی هــا هرکدام عوارضی را ایجاد می کنند که این 
باعث می شود تا فرد به این فکر بیفتد که با جراحی 
بینــی، گونــه اش را متقارن بــا بینی اش کنــد یا حتی 
چهــره اش را متناســب با فــردی کــه از او الگو گرفته، 
تغییــر دهیــد و شــبیه آن فــرد معــروف در ذهنــش 
شــود و این عوامل باعث می شــود تا فرد دست به 

جراحی های بعدی بزند.
جراحی هــای زیبایــی در بیــن برخــی زوجیــن هم 
به معضل تبدیل شــده اســت؛ خانمی که احساس 
می کنــد بــرای جذب همســرش بایــد عمــل زیبایی 
انجام دهد یا مردی که همســرش را وادار می کند تا 
با عمل های زیبایی خودش را مدرن و به روز کند؛ فکر 

می کنید چه چیزی باعث شده تا ظاهر و زیبایی 
انقدر در جذب زوجین نسبت به 

هم تأثیرگذار باشد؟
بعضــی  در 
مــوارد  از 
اســت که 

زوجین 
عشــق 

عالقــه ی  و 
کافــی را به شــریک 
زندگی شــان ندارنــد و در 
انتخاب شریک زندگی شان به جای 
این که فــرد را به صورت تمام و کمال بپذیرند، تالش 
می کنند شــریک زندگی شان را با -تغییر رنگ و مدل 
مو، تغییر مدل ابرو، تغییر سایز بدن و تغییر چهره- 
نزدیک و شــبیه به فــرد واقعی یا باانــدام فرضی که 
در ذهنشــان نقش بسته، تغییر دهند؛ این موضوع 
نشــانگر عدم پســند و پذیرش کامل شــریک زندگی 
اســت و درواقــع اگر فــرد هرکــدام از ایــن عمل های 
زیبایــی را هم انجام دهد درنهایت نمی تواند جایگاه 

شخص فرضی و خیالی همسرش را پیدا کند.
غ از این مسئله، بعضی از زوجین هم به علت  فار
تنوع طلبــی دوســت دارنــد که شــریک زندگی شــان 
تغییراتی در فرم بدنش ایجاد کند و در بعضی از موارد 
هم زوجین به خاطر مد و چشم وهم چشمی تمایل 
دارند که همســر زیباتری داشــته باشــند و به نوعی 
با داشــتن همســر زیباتر و به روزتــر، اعتمادبه نفس 

خودشــان را در جامعه باالتر ببرند؛ تمــام این موارد 
مجموعه ای از باورهای غلط است که در ذهن برخی 

زوجین نقش بسته است.

جراحی های  طریق  از  اعتمادبه نفس  آیا   
زیبایی به دست می آید؟

افــرادی کــه اعتمادبه نفــس و عزت نفس پایینی 
دارنــد گرایش بــه انجام عمل هــای زیبایــی در آن ها 
خیلــی بیشــتر اســت ولــی مشــکل ایــن اســت کــه 
وقتــی نقیصــه  اصلی وجــود نداشــته باشــد، انجام 
اعمال زیبایی نه تنها باعــث افزایش اعتمادبه نفس 
نمی شود بلکه فرد حساسیت بیشتری پیدا می کند 
و دچار مشــکالت روان شناختی بیشــتر می شود اما 
در شرایطی که در فرد نقص های مهم وجود داشته 
باشد مثل شــرایط نافرم فک یا شرایط نافرم بینی یا 
مشکالت عمده در چهره یا اندام، در چنین شرایطی 
جراحی زیبایی می تواند باعث بهبود اعتمادبه نفس 

و کیفیت زندگی شود.

عمل های  انجام  در  افراط  آیا  شما  نظر  به   
زیبایی می تواند نشانه ای از اختالل روانی باشد؟

بلــه. اختــالالت تصویــر بدنــی، وســواس فکــری 
در خصــوص تصویــر بدنی، اختــالالت او ســی دی و 
وسواس بعضًا ممکن اســت که افکار بیمارگونه در 
خصوص ترتیب و تقارن بدن ایجاد کند که الزم است 
حتمًا توســط روانشناس، ســالمت روان فرد بررسی 

شود.
مثــل  ریســک  پــر  جراحی هــای  خصــوص  در 
جراحی هــای تغییــر جنســیت و جراحی هایــی که در 
خصوص سیستم گوارشــی انجام می شود دریافت 
گواهی سالمت روان و بررسی اختالالت روان شناختی 
الزامی اســت ولــی به نظر من الزم اســت که دریافت 
گواهــی ســالمت روان برای ســایر عمل هــای زیبایی 
هم الزامی شود و به خصوص افرادی که بیش از یک 
جراحی زیبایی دارند، ازنظر سالمت روان و اختالالتی 

که عرض کردم موردبررسی ویژه تری قرار بگیرند.

عمل های  انجام  از  قبل  افراد  است  الزم  آیا   
زیبایی به روان پزشک و روانشناس مراجعه کنند تا 

ازنظر سالمت روان مورد ارزیابی قرار بگیرند؟

ببینیــد در جراحی هــای زیبایی مراجعین به ســه 
دســته تقســیم می شــوند: مراجعیــن گــروه اول، 
مراجعینی هســتند که واقعًا اشــکاالت ساختاری- 
عضوی وجود دارد و نیاز به چنین جراحی است مثًال 
آســیب جدی را در تصادفات یا در حوادث دیگر مثل 
ســوختگی ها دیدند کــه الزم اســت جراحــی زیبایی 

انجام شود.
مراجعیــن گــروم دوم، مراجعینــی هســتند کــه 
بــه دلیــل بهبــود عملکــرد عضــوی و ســالمتی الزم 
اســت جراحی زیبایی انجام دهنــد؛ این گروه اغلب با 
مشــاوره ای که از متخصــص می گیرند به این نتیجه 
می رسند که اگر این جراحی را انجام دهند در کیفیت 
زندگی و سالمتشــان مؤثر خواهد بود؛ مثل افرادی 
کــه اضافه وزن شــدید دارند و با درمان هــای دارویی 
و ورزش امــکان کاهــش وزن وجــود نــدارد یا به طور 
مثــال فردی کــه به خاطر نداشــتن موی ســر، بافت 
پوســتی ســرش آســیب می بیند یا به خاطر انحراف 
بینی مشــکالت مهمی در تنفــس دارد؛ ایــن افراد با 
جراحی های زیبایــی می توانند کیفیت زندگی بهتری 
داشــته باشــند و حتمــًا الزم اســت کــه فایــده ایــن 
جراحی ها تحت نظر پزشــک متخصص بررسی شود 
که آیــا فرد از روش هــای درمانی اســتفاده کند، بهتر 

است یا اینکه تن به جراحی زیبایی دهد.
گروه ســوم، افرادی هســتند که افراط در جراحی 
دارنــد و دغدغــه ذهنی شــان جراحی هــای زیبایی و 
تغییر در چهره شــان یا ســایر نقاط بدنشــان اســت؛ 
درحالی که هیچ اشــکال ساختاری جدی وجود ندارد 
یا با جراحی، تغییر خاصی در کیفیت زندگی این افراد 
اتفاق نمی افتد و فقط برای تقارن بیشــتر یا شباهت 
به سوپراستارها یا اینکه سنشــان کمتر نشان داده 
شــود، دســت به عمل جراحی زیبایــی می زنند؛ این 
افراد حتمًا باید از نظر سالمت روان مورد بررسی قرار 
بگیرند زیرا احتمال ابتال به اختالالت روان شــناختی، 
کمبود عزت نفس و وســواس های فکری، مشکالت 
تصویر بدنی و نارضایتی بدنــی وجود دارد. بنابراین، 
با توجه به انگیزه های متفاوت و مخرب جراحی های 
زیبایــی این دســته افــراد نه تنهــا خودشــان باید به 
روان پزشک و روانشناس مراجعه کنند بلکه پزشکان 
و متخصصان جراحــی، حتمًا باید به انگیــزه ی افراد 
جهــت جراحــی و نرمــال بــودن انگیزه توجــه کنند و 
با تشــخیص غیرطبیعی بودن انگیزه افــراد، آن ها را 
به روانشــناس ارجــاع دهند تا از ســالمت روانشــان 

مطمئن شوند.
*هدی سادات پاک نهاد

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
مظهری،  ضیاءالدین  سید  دکتر 
رژیم درمانی  و  تغذیه  متخصص 
یک مرتبه  ما  »وقتی  می گوید: 
قرار  گرسنگی  مقابل  در  را  بدن 
باعث  کار  این  با  می دهیم، 
ویتامین ها  می شویم 
معدنی  مواد  و 

ت بخش  حیا
به  کافی  آنتی اکسیدان های  و 
به  شروع  بدن  شرایطی  چنین  در  نرسد؛  بدن 
تغذیه  متخصص  این  می کند.«   عکس العمل 
برابر  در  بدن  عکس العمل  بررسی  به  ادامه  در 

رژیم های غیراصولی می پردازد.
آمار چاقی و اضافه وزن از آن دســته مشــکالت 

رو به رشد در جهان است؛ این بیماری، بیش از یک 
میلیارد نفر ازجمله 650 بزرگ ســال، 340 میلیون 
نوجــوان و 39 میلیــون کــودک در سراســر جهان 
را درگیر کرده اســت. این تعــداد همچنان در حال 
افزایش اســت. سازمان بهداشــت جهانی تخمین 
می زند که تا ســال 2025، تقریبًا 167 میلیون نفر-
بزرگســال و کــودک- به دلیل اضافــه وزن یا چاقی 

مفرط، سالمت کمتری خواهند داشت.
ایــن روزهــا اضافــه وزن و چاقــی، بــه دغدغــه 
بســیاری از افــراد جامعــه تبدیــل شــده کــه حتی 
گاهــی ایــن مســئله ســبب بــروز مشــکالت روحی 
و جســمی نیــز می شــود. پیــدا نکردن لباســی که 
ســایزش مناســب باشــد یا نداشــتن توانایی برای 
انجــام فعالیت هــای فیزیکی و ورزش هــا، مواردی 
نیســت کــه به راحتی بتــوان از کنار آن ها گذشــت. 
متأســفانه در چنــد ســال اخیــر، ایــن دغدغه هــا 
باعث شــده تا عده ای از هر راه غیراصولی اقدام 
بــه کاهــش وزن کننــد؛ برخــی بــه خــوردن 
داروهــا و قرص های الغــری مختلف روی 
می آورند و بعضی دیگر، از شــبکه های 
اجتماعــی و وب ســایت های نامعتبر 
رژیــم الغری دریافــت می کنند، 
رژیمــی کــه می تواند ســالمت 
افــراد را نیز بــه خطــر بیندازد. 
و  ســخت  رژیم هــای  ایــن  بــا 
در  اتفاقاتــی  غیراصولــی 
بــدن رخ می دهــد کــه دکتر 
ســید ضیاءالدیــن مظهری، 
و  تغذیــه  متخصــص 
رژیم درمانی و رئیس انجمن 
علمــی غــذا و تغذیــه حامی 
ســالمت ایران در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنازندگی به بررســی 

آن ها می پردازد.

در  را  بدن  فوری،  رژیم   
وضعیت قرمز قرار می دهد

کاهش بیــش از نیم تا یــک کیلوگرم 
در هفتــه کاهــش وزن ســریع اســت کــه 
اگرچه می تواند جذاب و وسوسه انگیز باشد 
امــا ایــن رژیم هــای ســخت روش مناســبی بــرای 
کاهــش وزن نیســتند و عــوارض جبران ناپذیری را 
بــرای بدن بــه همراه دارنــد. دکتر مظهــری بابیان 
اینکه رژیم ســخت، سوخت وساز بدن را به چالش 
می کشــد، توضیــح می دهد: »مــا یــک تعادلی در 
سیســتم های بدن داریم که اگر بدن را تحت فشار 
قــرار دهیم، سیســتم حفاظتــی و ایمنــی بدن که 
بــه محافظــت در برابــر بیماری هــا کمــک می کند، 
عملکــردش را از دســت می دهــد؛ به عنوان مثال، 
بیمــاری چاقــی ناشــی از عــدم تعــادل دریافــت و 
مصرف انرژی اســت که به طور خزنده ای پیشــرفت 

می کنــد و نه تنها عملکرد ارگان هــای بدن را برهم 
می زند بلکه باعث بیماری جســم و افسردگی روح 

می شود.«
ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی ادامــه 
می دهد: »اگر ما بخواهیم برای مبارزه با چاقی که 
حاصل زمان بســیار طوالنی عدم تعــادل دریافت 
و مصــرف انــرژی اســت، ســریعًا اقدام کنیــم، وزن 
و ســایز بــدن خیلی ســریع پاییــن می آیــد اما این 
تغییــر وزن به مفهوم دســتیابی به ســالمتی تلقی 
نمی شــود چون با فشــار ناشــی از یک رژیم سخت 

و گرسنگی، بدن در وضعیت قرمز قرار می گیرد.«
مظهــری می گوید بــدن در برابر رژیم غیراصولی 
و فــوری عکس العمــل نشــان می دهــد: »وقتــی 
قــرار  در مقابــل گرســنگی  را  بــدن  مــا یک مرتبــه 
می دهیم، بــا این کار باعث می شــویم ویتامین ها 
و مواد معدنی حیات بخش و آنتی اکســیدان های 
کافی به بدن نرسد؛ در چنین شرایطی بدن شروع 

به  عکس العمل می کند.«
او با اشــاره به اولین عکس العمل بدن در برابر 
رژیم ســخت می گویــد: »با رژیم ســخت، 30 تا 35 
درصــد ســوخت بــدن کاهــش می یابــد؛ در قبــال 
ایــن کاهش انرژی، بدن بــرای آنکه بتواند به مدت 
طوالنی زنده بماند و انرژی الزم جهت فعالیت های 
حیات بخــش غیرارادی را در اختیار قلب، مغز، غدد 
درون ریز و تنظیم حرارت بدن قرار دهد، شــروع به 
اســتفاده از گلیکوژن )انــرژی ذخیره بدن( می کند. 
مصــرف این انــرژی ذخیــره، خیلی ســریع منجر به 

تحلیل و ضعف عضالت می شود.«

 هر کاهش وزنی سالمت ساز نیست
اغلب افراد زمانی که تصمیم می گیرند وزنشان 
را کاهــش دهنــد، هــرروز وزن و سایزشــان را چک 
می کننــد و روزشــماری می کنند تا هرچه ســریع تر 
به وزن ایده آلشــان برســند اما کاهش وزن سریع 
و غیراصولــی عوارض و آســیب هایی دارد که دکتر 
مظهری دراین باره می گوید: »فردی که به ســرعت 
در هفتــه چنــد کیلــو الغر کنــد و تــا 15-10 کیلو به 
الغری ادامه دهد، به تدریج با پیر شــدن چهره، از 
دســت دادن تراکم اســتخوان ها و تحلیل عضالت 
مواجه خواهد شــد اما این نتیجــه چون در زمان 
طوالنی تری نســبت بــه آثار ملمــوس کاهش وزن 
و ســایز رخ می دهد، این افراد از رژیم های ســخت 
اســتقبال می کننــد امــا در بلندمــدت نه تنها پیری 
صورت دیگر قابل بازگشــت نیست بلکه افراد را به 
کم خونی هایی دچار می کند که گاهی قابل درمان 

نیست.«
بــرای جلوگیــری از کاهــش ناســالم در میــزان 
متابولیســم، مظهــری توصیه می کند کــه دریافت 
کالــری هرگــز نبایــد بــه کمتــر از 1000 کالــری در روز 
محدود شــود: »کاهــش 250، 500، 750 تا 1000 
کالــری در روز منجر به کاهش وزن یا کاهش ســایز 

متعــادل و متناســب 1، 2، 3 و 4 کیلــو وزن در ماه 
می شــود که البته این برای همه افراد تعمیم پیدا 
نمی کند، به دلیل آنکه افراد باید بر اســاس ســن، 
جنسیت و وضعیت فیزیولوژیکی، رژیم متناسب با 

زمان حالشان را دریافت کنند.«

 بهترین رژیم غذایی برای کاهش وزن سالم 
چیست؟

می شــود،  وزن  کاهــش  از  صحبــت  وقتــی 
توصیه هــای زیادی وجود دارد. مجالت، کتاب ها و 
وب سایت ها وعده می دهند که با ارائه روش های 
را  فــرد  می تواننــد  خاصــی  دســتورات  و  اصولــی 
بــه هــدف اولیــه و اصلــی یعنی الغــری برســانند؛ 
برخــی کلیــد الغــری را کمتر غــذا خوردن و بیشــتر 
ورزش کــردن می داننــد، برخــی دیگر تنهــا راه حل 
را حــذف چربــی می داننــد و عــده ای دیگــر حذف 
کربوهیدرات هــا را تجویز می کننــد؛ اما در البه الی 
این همــه نســخه بــرای کاهــش وزن، کــدام روش 

برای کاهش وزن سالم توصیه می شود؟
مظهــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال می گویــد: 
»حقیقــت ایــن اســت که هیــچ راه حل ثابتــی برای 
کاهش وزن سالم و دائمی وجود ندارد. چیزی که 
برای یک فرد مؤثر اســت ممکن اســت برای شــما 
مفید نباشــد، زیرا کاهش وزن در هر فرد سیگنال 
زمانــی مخصوصــی دارد و عــالوه بــر ایــن، چاقی، 
سن، جنســیت و وضعیت فیزیولوژیکی افراد باید 

بررسی شود.«
ایــن متخصــص رژیم درمانــی ادامــه می دهــد: 
»چاقــی انــواع و اقســام دارد؛ یک فرد چــاق برای 
دریافــت رژیــم، قبــل از هــر چیــز باید موردبررســی 
قــرار بگیــرد کــه آیا چاقــی به دلیــل زمینــه ژنتیکی 
وارثی اســت؟، آیــا غدد درون ریز فعال اســت؟، آیا 
فــرد کــم کاری تیروئید دارد یا خیر؟، آیــا در رابطه با 
مــواد غذایــی کــه تغذیه روزمــره آن ها را تشــکیل 
داده، تناســب الزم بین رشد مغذی های الزم مثل 
پروتئین ها، چربی ها، قندها و تعادل فیزیولوژیکی 

حفظ  شده یا خیر؟«
به اعتقاد مظهری، مســئله الغر کردن هم علم 
اســت و هم هنر: »متأســفانه برخی افراد ناکارآمد 
و سودجو ســعی می کنند بدون هیچ گونه دانش 
الغری هــا  کمــک  تکلیــف  بــا  زمینــه،  ایــن  در  الزم 
ســود کالنــی به دســت آورند و ســالمت جســمی 
و روحــی فــرد را تحــت تأثیر قــرار دهنــد. این ها جز 
خیانــت به مراجعه کنندگان هیــچ کمکی به انجام 

نمی رسانند.«

افرادی  چه  به  الغری  برای  معده  اسلیو   
توصیه می شود؟

به گفته مظهــری، چاقی یک بیمــاری خزنده ای 
اســت که با تجمع بیش ازحد یــا غیرطبیعی چربی 
می توانــد ســالمتی بــدن را مختــل کنــد. تعریــف 

چاقــی در پزشــکی 
حســب  بر

تــوده  شــاخص 
 )BMI( بدنــی 

محاسبه می شود، 
یــک فرمــول کــه در 

واحــد  بــه  وزن  آن 
تقســیم بر  کیلوگــرم، 

مجذور )توان دوم( قد 
به واحد متر می شود.

مظهــری می گوید افراد 
دارای BMI 40 یــا باالتــر دچار ابتال بــه چاقی های 
کشــنده هســتند که ریســک چاقــی در ایــن افراد 
باالتر از عمل اســلیو معده اســت: »طبق پروتکل 
درمــان تا زمانی که فرد بتواند بدون تهاجم، روند 
افزایش وزن را پیشگیری یا درمان نماید، باید این 
روند را به گونه ای پشــت سر بگذارد که به مسئله 
یویو افکت و بازگشــت چاقی پــس از کاهش وزن 
دچار نشــود اما اگر ریســک و خطــرات چاقی برای 

ادامه زندگی بیشتر باشد، در این صورت جراحی 
آخرین اقدامی است که باید انجام شود.«
توصیه جدی به مراجعان اسلیو معده

مظهــری عمل اســلیو معده را برای کســانی 
و  می دانــد  پرخطــر  ندارنــد،  عمــل  بــه  نیــاز  کــه 
می گوید: »با برداشــته شــدن قســمتی از معده، 
اشــتها کــم می شــود و ایــن باعث الغــری خواهد 
شــد اما ایــن عمل جراحــی در بلندمدت عوارضی 
خواهد داشــت؛ حتی اگر اســلیو به شیوه درست 
و اصولی انجام شود، این عمل در بلندمدت برای 
افرادی که نیاز به عمل نداشته اند، اثرات تخریبی 
همچون انسداد دستگاه گوارش، فتق، رفالکس 

معده و... را به همراه خواهد داشت.«
ایــن متخصــص رژیم درمانــی ادامــه می دهد: 
»افــراد داری BMI 40 یــا باالتــر کــه نیــاز بــه عمل 
نظــر  تحــت  چنانچــه  داشــته اند،  معــده  اســلیو 
جراحان و متخصصــان باتجربه این عمل را انجام 
دهنــد، می تواننــد با رعایت اصول تعــادل و تنوع 
و کنتــرل دائمی ســال های طوالنی عمــر کنند اما 
این دســته افراد هم چنانچه رفته رفته به پرخوری 

بپردازند، وزن به حالت قبل از عمل برمی گردد.«
مظهــری توصیــه می کند: »افراد قبــل از اقدام 
به عمل اســلیو حتمًا بــا چند متخصص باتجربه و 
قابل اطمینان مشــورت کننــد و درنهایت اقدام به 

این عمل نمایند.«
دمنوش ها تأثیری در الغری ندارد

متأســفانه با افزایش تقاضا برای کاهش وزن، 
برخی افراد ســودجو با تبلیغات فریبنده به مردم 
وعــده الغــری چند کیلویــی در عرض یــک هفته یا 
یک مــاه را می دهند؛ مظهــری دراین باره می گوید 
ازنظــر علمی، کاهش وزن با دمنــوش امکان پذیر 
نیســت: »دمنوش هــا کاری جــز افزایــش ادرار و 

دفــع آب بــدن ندارند 
و مقداری از دمنوش ها 
تغییراتی در ســوخت انجام 
می دهنــد. همچنیــن نتیجه ای کــه از دمنوش ها 
حاصــل می شــود، ناپایــدار اســت و چنانچــه بــر 
اســتفاده نشــود حتــی  اصــول صحیــح  اســاس 

می تواند بیماری زا باشد.«
دمنــوش  تأثیــر  رد  تأییــد  به منظــور  مظهــری 
در الغــری می گویــد: »آمریــکا بزرگتریــن محققان 
تغذیــه را دارد و 60 درصــد از افــراد ایــن کشــور 
در  کــه  هســتند  قابل توجهــی  چاقی هــای  دچــار 
ســال چندیــن هزار میلیــارد دالر خــرج درمان این 
افــراد می شــود؛ مســلمًا اگــر دمنــوش تأثیری در 
الغــری داشــت، این کشــور پیشــتاز در این مســیر 
بــود؛ پــس دمنوش هیــچ تأثیری در الغــری ندارد 
و در ایــن خصوص توصیه می کنــم به هیچ عنوان 
برای درمان الغری فریب افراد سود جود در تبلیغ 

دمنوش ها را نخورید.«
ایــن متخصــص تغذیه و رژیم درمانــی در پایان 
تأکیــد می کنــد: »بــرای کاهــش وزن، از رژیم هــای 
غذایی خودسرانه و غیرعلمی اجتناب کنید و برای 
دریافت برنامه رژیــم الغری حتمًا با یک متخصص 
تغذیــه باتجربــه و دلســوز مشــورت کنیــد چــون 
متخصصان تغذیه اغلب با بررسی مسائل پزشکی 
که ممکن است بر وزن تأثیر بگذارد، اقدام به ارائه 
برنامه غذایی می کنند و بررســی مســائل پزشکی 
و جســمی می تواند به رونــد کار برای کاهش وزن 

سالم و برگشت ناپذیر کمک کند.«

ی ع بیمار و یر قرمز شر ژ ی    آ یــم های فـــور ژ ر

وانی است؟ یبایی نشانه اختالل ر افراط در جراحی  ز
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انتقاد سازنده مشروط 
به دارا بودن منطق و پرهیز از 

توهین است
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
طبق  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
مشروط  سازنده  انتقاد  قانون، 
و  استدالل  و  منطق  بودن  دارا  به 
تخریب  و  تحقیر  توهین،  از  پرهیز 
و  عنوان  تحت  که  الفاظی  آیا  است؛ 
می شود  مطرح  انتقاد  مقوله  ذیل 

واجد شرایط است.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای، طی 
ســخنانی در نشســت بــا اعضــای هیئــت نظــارت بــر 
مطبوعــات، ضمــن برشــمردن شــاخصه های مبحث 
در  روشــنگری  و  تبییــن  مقولــه  تبییــن«،  »جهــاد 
امــور فرهنگــی و اجتماعــی را از جملــه اولویت هــای 
بســیار حائــز اهمیت دانســت و اظهــار کرد: بــا تبیین 
و  حقیقــی  زوایــای  و  ابعــاد  بیــان  و  روشــنگری  و 
واقعــی امور می توانیــم راه تحریف هــا، کج فهمی ها، 
مســدود  را  ناصــواب  تحلیل هــای  و  غرض ورزی هــا 

کنیم.
رئیــس دســتگاه قضا با اشــاره به اهمیــت کاربرد 
مقولــه آسیب شناســی در قبــال حــوادث و اتفاقات 
آنهــا،  مجــدد  وقــوع  از  پیشــگیری  بــرای  اجتماعــی 
تصریــح کــرد: حــوادث ناگــوار اگــر چــه در دل خــود 
امــا  هســتند،  آســیب  و  خســارت  موجــد  و  واجــد 
می تــوان از ایــن تهدید، خلــق فرصت کــرد و با اتخاذ 
از  پیشــگیری  ضمــن  تخصصــی،  آسیب شناســی های 
وقــوع مجدد حــوادث ناگــوار، ضعف هــا و خلل ها را 

کرد. مرتفع 
رئیــس عدلیــه در ادامــه بــا اشــاره بــه ســاختار و 
کارکــرد هیئت نظارت بر مطبوعات، فلســفه عضویت 
نماینــدگان قوا و دســتگاه های مؤثر فرهنگی در این 
هیئت را، چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رســانه و 

اهمیت این مقوله ها در ابعاد مختلف دانســت.
و  تحــوالت  بــه  اشــاره  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
تطوراتــی کــه عرصــه رســانه در ابعــاد نــرم افــزاری و 
ســخت افزاری طی ســال های اخیر تجربه کرده است، 
گفــت: بــا عنایت بــه جمیع تحــوالت عرصه رســانه از 
جملــه ظهــور پدیده هایــی نظیــر انســان – رســانه و 
ســایر دگرگونی هــا در این عرصه، حتمًا ممکن اســت 
نیــاز به اصــالح و ایجاد قانون در حــوزه مطبوعات و 
رســانه در کشــور با در نظرگرفتن نظر نخبگان رسانه 

و کارشناســان وجود داشته باشد.
در  اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
ادامه مبحث »اقتصاد رســانه« را مورد توجه قرار داد 
و اظهار کرد: باید سازوکارها و روال هایی تعبیه و تهیه 
شــود که رســانه های مــا بتواننــد بدون وابســتگی به 
جناح و جریانی به اســتقالل مالی و اقتصادی برســند 

و دارای درآمد روشن و شفاف باشند.
رئیــس قــوه قضائیه در ادامــه به تبیین و تشــریح 
برخی مقوله ها و گزاره ها پرداخت که بعضًا در ســطح 
جامعه نســبت به آنهــا دوگانگی و تغایــر وجود دارد؛ 
»شــفافیت«، »انتقادپذیری«، »گفت وگو«، »تناســب 
مجــازات با جرم و مجرم«، »نحوه انتشــار گزارش های 
اولیــه فســاد و مواجهــه بــا پخش کننــده گــزارش یــا 
افشــاگر« و »مصادیــق تهدید امنیــت روانی مردم« از 
جمله مقوله ها و گزاره هایی بود که ریاســت دســتگاه 
قضــا بر ضرورت تبیین آنها در ســطح جامعه در وهله 
نخســت و ســپس گفتمان ســازی و فرهنگ سازی این 

موارد تاکید کرد.
رئیــس عدلیه بیــان کرد: همگان بر ضــرورت انتقاد 
و انتقادپذیــری تاکیــد دارند؛ اما محــدوده این انتقاد 
چیســت؟ انتقــاد ســازنده کدام اســت؟ طبــق قانون، 
و  منطــق  بــودن  دارا  بــه  مشــروط  ســازنده  انتقــاد 
اســتدالل و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا 
امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله »انتقاد« 
مطــرح می شــود، همگی واجــد منطق و اســتدالل و 
اجتناب از توهین و تخریب اســت؟ چه دســتگاه هایی 

در این خصوص وظیفه فرهنگ ســازی را دارند؟
از  همــگان  امــروز  افــزود:  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
ضرورت انجام گفت وگو و مفاهمه ســخن می گویند؛ 
و  منتقــدان  بــا  گفت وگــو  انجــام  بــر  نیــز  مــا  تاکیــد 
معترضــان اســت؛ اما مبانــی این گفت وگو چیســت؟ 
کــدام اســت؟ ســازوکارهای گفتگــوی  آن  محــدوده 
تــوأم بــا ادب و نزاکت و حفــظ ارزش هــا چگونه باید 
تعیین شــود؟ کدام نهاد بایــد مبانی انجام گفت وگو 

و مفاهمه را در ســطح جامعــه ترویج و تبیین کند؟
در  اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
ادامه به تشــریح مقوله »تناســب مجــازات با جرم و 
مجرم« بویژه در حوزه جرایم مطبوعاتی و رســانه ای 
بــر  پرداخــت و گفــت: شــما اعضــای هیئــت نظــارت 
چــه  حــوزه  ایــن  کارشناســان  مقــام  در  مطبوعــات 
پیشــنهاداتی داریــد تــا بــه گونــه ای تمهید شــود که 
مجــازات در حــوزه جرایــم رســانه ای با جــرم و مجرم 
تناســب داشــته باشــد و ارفاقات قانونی لحاظ شده 

در این راســتا القا تبعیض در ســطح جامعه نکند.
وی بــا اشــاره بــه حکــم انتصــاب خــود به ســمت 
ریاســت قــوه قضائیــه از ناحیــه مقام معظــم رهبری 
و تاکیــد معظم لــه بر اهتمام جدی بــه مأموریت های 
اساســی دســتگاه قضــا در قانــون اساســی از جمله 
تأمیــن  بــر  مــا  گفــت:  مشــروع،  آزادی هــای  تأمیــن 
آزادی هــای مشــروع آحــاد جامعــه تاکیــد داریــم؛ بــر 
همیــن اســاس ضــرورت دارد روش هــای تحقــق این 
آزادی ها در ســطح جامعه تعیین و تبیین شــود و در 

قبال آنها گفتمان ســازی صورت گیرد.

ایران و جهان

وام جوانی

قالیباف

وع پاییز و زمســتان آلودگی هوای پی در پی به خصوص برای کالن شــهرها به دنبال  شــر
ونگی دما عنوان می کنند. اما ای شــرایط موجب شــده  دارد، برخی علت این آلودگی را وار
است تا هر ارگان و سازمانی یک دیگر را مقصر آلودگی هوا بدانند، برخی از رسانه ها نیز...

ابهامات وام جوانی جمعیت

ی  به  مــادِر بــچــه  تعلق می گیرد؟ زنـدآور وام فــر
ایران  گروه  سپهرغرب، 
اساس  بر  درحالی  جهان:  و 
به  جمعیت«،  »جوانی  قانون 
فرزندآوری  از  حمایت  منظور 
وام  صالح،  فرزند  تربیت  نیز  و 
»متولدین  برای  فرزندآوری 
پرداخت  بعد«  به   1400 سال 
ابهاماتی  ابالغی  دستورالعمل  در  که  می شود 

درباره پرداخت وام به مادران وجود دارد.
برنامــه  قانــون   102 مــاده  "ث"  بنــد  طبــق 
ششم توســعه، دولت موظف اســت بر اساس 
سیاســت های کلــی جمعیــت و خانــواده و نیــز 
"ســند جمعیت" مصوب شــورای عالــی انقالب 
و  پشــتیبانی  بــرای  الزم  اقدامــات  فرهنگــی، 
حمایــت از فرزندآوری و "تربیت فرزند صالح" را از 
طریق سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و 

امکانات فراهم کند.
از همیــن رو قانــون »حمایــت از خانــواده و 
جوانــی جمعیــت«، بانــک مرکــزی را مکلــف بــه 
پرداخت »تســهیالت قرض  الحسنه تولد فرزند« 

کرده است.
بــه   1400 ســال  »متولدیــن  بــرای  وام  ایــن 
بعد«، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری 

پرداخت می شود.
در ســامانه تســهیالت قرض الحســنه فرزند، 
که بــه منظور اعالم شــرایط و ثبت نــام دریافت 
شــرط  ذیــل  شــده،  طراحــی  فرزنــدآوری  وام 
شــده  درج  فرزنــدآوری  وام  پرداخــت  عمومــی 
اســت »پرداخت تســهیالت براســاس قانون به 
پــدر اطفالی که تاریخ تولد آنــان از 01/01/1400 
بــه بعد و در داخل ایران متولد شــده اند، تعلق 

می گیــرد« و تنهــا »متقاضیــان« واجــد شــرایط 
می تواننــد نســبت به ثبــت درخواســت خود در 

سامانه مربوطه اقدام کنند.
از سوی دیگر اما در فرم ثبت نام دریافت این 
وام، گزینه ای مبنی بر »والدین از هم جدا شــده 
و حضانت فرزند با مادر اســت« نیز برای عالمت 
زدن متقاضی وام وجــود دارد که با انتخاب آن، 
گزینه هــای جدیــدی برای ثبت مشــخصات مادر 

باز می شود.
به نظر می رســد علیرغم اینکه طبق معمول 
و عــرف حضانت فرزند و مخارج پرورش او با پدر 
اســت و طبیعتــا وام فرزنــدآوری نیــز بــه صورت 
پیــش فرض بــه پدران تعلــق می گیــرد، اما الزم 
اســت مالحظاتــی در نظــر گرفته شــود از جمله 
زنان بدسرپرســت و دارای همســر معتاد که در 
سامانه مذکور درباره این موارد حرفی به میان 
نیامده است و مشخص نیست این زنان چگونه 

می توانند وام فرزندآوری را دریافت کنند؟.
کاظــم فروتــن دبیــر ســتاد ملــی جمعیت در 
پاسخ به ابهام مذکور به خبرنگار ایسنا گفت: در 
طــالق یا فوت اگــر حضانت با مادر باشــد که به 
مــادر می دهند. ولی اگر شــوهر به دلیل دیگری 

نباشد به طور موردی میشود پیگیری کرد.
مبلــغ وام فرزنــدآوری طی ســال جــاری برای 
فرزند اول 20 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 
3 سال )36 ماه(، فرزند دوم 40 میلیون تومان 
بــا دوره باز پرداخت چهار ســال )48 ماه(، فرزند 
ســوم 60 میلیــون تومــان بــا دوره بــاز پرداخت 
5 ســال )60 مــاه(، فرزنــد چهــارم 80 میلیــون 
تومــان بــا دوره باز پرداخت 6 ســال )72 ماه( و 
برای فرزنــد پنجم به بعــد 100 میلیون تومان با 

دوره باز پرداخت 7 سال )84 ماه( است.
این تســهیالت با کارمزد حداکثــر 4 درصد به 
صــورت ســاالنه، بدون الزام به ســپرده گذاری و 
با شــش مــاه دوره تنفس برای شــروع اقســاط 

پرداخــت می شــود و متقاضیــان واجد شــرایط 
بــرای متولدیــن مــورخ 01/01/1400 بــه بعــد، 
حداکثر تا دو ســال پس از تولد فرزند می توانند 
نســبت بــه ثبــت درخواســت خــود در ســامانه 
https://ve.cbi.ir/VC/ConditionsVC.

aspx اقدام کنند.
ارائــه اصــل شناســنامه فرزنــد و پــدر وی در 
زمــان مراجعه به بانــک الزامی اســت و برای هر 
فرزند متولد شــده تنها یکبار تسهیالت فرزند به 

پدر تعلق می گیرد.
همچنیــن براســاس تبصــره ذیــل بنــد )ت( 
تبصــره )4( مــاده )1( قانــون، تســهیالت تولــد 
فرزنــد به افــرادی تعلق می گیرد که نــرخ باروری 
شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی 5/2 

نباشد.

طبــق اعالم بانک مرکزی از زمان ابالغ شــیوه 
نامــه مربوطه )31 فروردیــن( تاکنون 500 هزار 
فقــره تســهیالت قرض الحســنه فرزند بــه مبلغ 
20.1 هزار میلیارد تومــان به متقاضیان پرداخت 

شده است.
با این حال به نظر می رســد صف انتظار برای 
دریافت این تســهیالت نیز بســیار بلندباال است، 
چراکه مهدی متقی فر مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و  ورزش  وزارت  جوانــان  اجتماعــی  توســعه  و 
جوانان، پیش تر به ایســنا گفته بود: » از ابتدای 
ســال جاری تا پایان شــهریورماه، یک میلیون و 
731 هزار و 41 نفر بــرای دریافت وام فرزندآوری 
ثبــت نــام کرده اند که از این بیــن تنها 383 هزار 
و 377 فقــره وام فرزنــدآوری پرداخــت شــده 
اســت. تعداد در صف ماندگان دریافت این وام 
یعنی کســانی که مدارک را تکمیل کرده و منتظر 
دریافــت وام هســتند نیز زیــاد اســت. از ابتدای 
ســال جاری تا شــهریور مــاه 328 هــزار و 543 
نفــر در صف دریافــت وام فرزندآوری مانده اند و 
علیرغم تکمیل ثبت نام و مدارکشــان همچنان 

وام فرزندآوری را دریافت نکرده اند.«
از ابتــدای امســال تــا پایــان  بــه گفتــه وی، 
شــهریور ماه تهران با 12.07 درصــد، اصفهان با 
8.04 درصــد، فارس با 6.44 درصد، خوزســتان 
بــا 5.83 درصــد، آذربایجــان شــرقی بــا 4.34 
بیشــترین  درصــد   4.06 بــا  کرمــان  و  درصــد 
آمــار پرداختی هــای وام فرزنــدآوری را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد و سیســتان و بلوچســتان 
میــزان  در  اســتان  آخریــن  درصــد   0.08 بــا 
پرداختی هــای وام فرزندآوری طی بازه زمانی یاد 

شده است.

خطاب به وزیر بهداشت

در حوزه کمبود دارو در هماهنگی میان دستگاه ها مشکالتی وجود دارد

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شورای  مجلس  رئیس  جهان: 
حوزه  در  کرد:  اظهار  اسالمی 
کمیسیون  گزارش  دارو  کمبود 
و  مجلس  درمان  و  بهداشت 

که  است  این  از  حاکی  شده  انجام  بررسی های 
مشکالتی در هماهنگی بین دستگاه ها وجود 

دارد.
محمد باقر قالیباف در جلســه روز سه شنبه 
در  اســالمی  شــورای  مجلــس   1401 آبــان   24

جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت 
و درمان در مورد بررسی نحوه مدیریت زنجیره 
تأمیــن و توزیــع دارو و علــل کمبودهــای اخیر 
در کشــور )گزارش شــماره دوم از نحوه اجرای 
طــرح دارویار(، طــی اظهاراتــی خطاب بــه وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با تاکید بر 
اینکــه امروز مهمترین موضــوع ما کمبود دارو 
اســت، گفت: در این حوزه گزارش کمیسیون و 
بررســی های انجام شــده حاکی از این است که 
مشــکالتی در هماهنگی بین دستگاه ها وجود 

دارد.
وی افزود: سالیان سال است که داده ها در 
ســامانه تیتک وجود دارد و نیازهای ماه به ماه 
و نوع مریضی های موجود در کشــور مشخص 

اســت و واقعــًا غافلگیر شــدن در این موضوع 
قابل پذیرش نیست.

رئیــس مجلــس بــا تاکید بــر اینکــه موضوع 
سالمت آنقدر مهم است که هم دولت و رئیس 
جمهوری و هم مجلس و کمیســیون بهداشت 
بــر این موضوع حســاس هســتند، اظهــار کرد: 
ما وزیر بهداشــت را مســئول این هماهنگی ها 
می دانیم و دولــت و مجلس نیز در خدمت این 
وزارت خانــه هســتند تا دیگــر در اول زمســتان 
اتفاقاتــی نظیــر آنکه حــدود 90 قلــم داروهای 
کمیــاب و بیــش از 300 قلــم داروهــا بــا زحمت 

تهیه شود، رخ ندهد.
قالیباف افزود: خواهش ما این اســت که در 
این بخش دقت شــود، تا انشــاءاهلل این اتفاق 

مجددا در فصل زمستان تکرار نشود.
وی با بیــان اینکه »مجلس آمــاده همکاری 
با وزارت بهداشت است« عنوان کرد: همانطور 
کــه وزیر بهداشــت نیز در اظهارات خود اشــاره 
کــرد، ســازمان های بیمــه گــر بیمــه ســالمت و 
بــه روز  اطالعــات(  ورود  )در  مســلح  نیروهــای 
کار خــود را انجــام می دهنــد امــا بیمــه تامین 
و  ســرپایی  بیماری هــای  حــوزه  در  اجتماعــی 
بیمارســتان ها با تاخیر نســبت به ورود داده ها 

اقدام میکند که از اشــکاالت موجود است.
رئیــس مجلس در پایان ابــراز امیدواری کرد 
که وزیر بهداشت آن شــاءاهلل بتوانید موضوع 
ســالمت کــه مســأله جدی مــرد اســت را حل و 

فصل کند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  هوا  شدن  سرد  جهان: 
تهران  همچون  کالنشهری 
همراه  هوا  آلودگی  با  همواره 
که  آلودگی ای  است،  بوده 
سازمان ها و ارگان های مربوطه 
یکدیگر را مقصر می دانند تا بار 

مسئولیت از گردن خود بردارند.
شــروع پاییــز و زمســتان آلودگــی هــوای پی 
در پی بــه خصوص برای کالن شــهرها به دنبال 
دارد، برخــی علــت ایــن آلودگــی را وارونگی دما 
عنــوان می کننــد. اما ای شــرایط موجب شــده 
اســت تا هر ارگان و ســازمانی یک دیگر را مقصر 
آلودگی هــوا بدانند، برخی از رســانه ها نیز نوک 
پیکان علت این آلودگی را به ســمت استفاده از 
بنزین نا مناســب نشــانه گرفته انــد در حالی که 
به نظر می رســد در شــرایط کنونی کالن شهرها 
از بنزین یورو 4 استفاده می کنند و این حجم از 
آلودگی هوا ریشــه در مساله دیگری دارد؛ یعنی 

مازوت سوزی.
بــا ســرد شــدن هــوا و افزایــش مصــرف گاز 
در بخــش خانگــی همــواره کارخانه هــای بــزرگ 
و صنایــع و حتــی نیروگاه هــا بــرای جلوگیــری از 
تعطیلــی بــه ســمت اســتفاده از ســوخت مایع 
یعنــی گازوئیــل و مــازوت روی می آورنــد. چنــد 
روزی اســت که هوای تهران ناسالم است و حتی 
زنگ هــای وزرش در مــدارس نیــز تعطیل شــده 
اســت که این مسئله نشــان می دهد صنایع به 
ســمت اســتفاده از ســوخت مــازوت روی آورده 

اند.
چگینــی،  مجیــد  کــه  بــود  گذشــته  ســال 
مدیرعامــل شــرکت گاز، در واکنــش بــه مــازوت 
ســوی صنایع ونیروگاه ها گفته بود: در شــرایط 
اضطــراری تمام تالش خود را بر اســتفاده از گاز 
خواهیم گذاشــت اما اگر شــرایط ســخت شود، 
به ناچــار باید از ســایر ســوخت های مایــع نیز در 

نیروگاه ها استفاده شود.
ناگفتــه نماینــد در حال حاضر تنها در کشــور 
یک پاالیشــگاه اســت کــه امکان تولید ســوخت 

مــازوت کــم گوگــرد را دارد ایــن ســوخت نیــز به 
منظــور اســتفاده نفتکش ها و کشــتی ها راهی 
ســواحل جنوبی می شــود. پیگیری های صورت 
گرفته از مســئوالن ارشــد شــرکت ملــی پاالیش 
و پخــش حاکی اســت بــا این وجود تــالش برای 
تولید ســوخت مازوت کم گوگــرد در حال انجام 

است.
امــا با این حــال تنهــا راه نجــات از آلودگی هوا 
کاهــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی و تجــاری 

است.

تأمین  برای  راه  آخرین  سوزی  مازوت   
سوخت نیروگاه ها

تأمیــن  بــرای  نیــروگاه   16 گذشــته  ســال 
ســوخت خــود از ابتدای آبان شــروع بــه مازوت 
ســوزی کردنــد، اکنــون این ســوال وجــود دارد 
کــه برنامــه ای بــرای تأمیــن ســوخت زمســتانی 
نیروگاه ها در نظر گرفته شده است؟ آرش کردی 
مدیر عامل توانیر در پاســخ به این سوال گفت: 
برنامه ریزی هایــی از ســمت وزارت نفت و وزارت 
نیــرو مبنی بر بهترین ســوخت رســانی در فصل 

سرد سال وجود دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم مانند سال گذشته 
که توانســتیم از زمســتان عبور کنیم امسال نیز 
بــدون خاموشــی و بــا همــان برنامــه ســوخت 
رســانی نیروگاه هــا انجــام شــود. اما چنــد نکته 
وجود دارد یکی بحث صرفه جویی ســوخت گاز 
در زمســتان اســت و دیگر نحوه تأمین سوخت 
نیرو گاه ها که اکنون در حال انجام و هماهنگی 
اســت. آن چیــزی کــه مــا به عنــوان شــبکه باید 
رعایــت کنیــم، رعایــت آرایــش تولید، بــه عبارتی 
بهترین آرایش تولید صرف و صالح در نیروگاه ها 
از دســت مســائلی هســتند کــه بایــد در شــبکه 

مورد توجه قرار گیرد.
کــردی در پاســخ بــه این ســوال که در ســال 
جــاری آیــا مازوت ســوزی اتفاق می افتــد یا خیر، 
گفت: بستگی به نوع مصرف دارد و تمام سعی 
مــا بر این اســت که نیازی به مازوت ســوزی پیدا 
نکنیــم و یــا در حداقــل خــود اتفــاق بیافتــد به 

گونه ای که هم برق مصرفی کشــور تأمین شود 
و هم ســوخت مازوت در آخرین اولویت مصرف 
ســوخت قــرار بگیــرد، در صورتــی که بــه مرحله 
مازوت ســوزی برســیم همان نیروگاه های سال 

گذشته است.

 مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه گاز 
است

با تمامی این مســائل بد نیست بپرسیم سر 
منشــأ مازوت سوزی چیســت؟ دو طیف عمده 
فکــری بــرای پاســخ به این ســوال وجــود دارد 
یکــی مردم را نشــانه گرفته که بــه علت مصرف 
بــی رویــه گاز مجبــور بــه اســتفاده از ســوخت 
مــازوت بــرای نیروگاه هــا شــده ایــم و دیگــری 
دولــت را که برای چنیــن روزی تدابیــر الزم را در 

نظر نگرفته است.
رضا نجفی منش رئیس کمیســیون تســهیل 
کســب و کار اتــاق در رابطــه بــا ایــن موضــوع 
می گویــد: ایران اولین یا دومین کشــور دارنده 
ذخایــر گازی جهــان هســتیم. اگر مصــرف گاز را 
در داخــل منطقــی کنیم، امکان صــادرات گاز و 

درآمد بیشتر برای ما وجود دارد.
را  مــازوت  ســوخت  از  اســتفاده  علــت  وی 
اســتفاده بــی رویــه از گاز می دانــد و در رابطــه 
بــا ایــن موضــوع می گویــد: یکــی از مشــکالتی 
کــه بــا مصــرف بــی رویــه گاز بــرای صنایــع بــه 
وجــود می آیــد قطع شــدن ســوخت گاز و روی 
آوردن بــه ســوخت های جایگزیــن مثل مازوت 
اســت. صنایع مــا در تابســتان با کســری برق و 
در زمســتان بــا کســری گاز مواجــه هســتند و 
بــه تازگی مشــکل کمبود آب هم بــه آن اضافه 

شده است.
رئیس کمیســیون تســهیل کســب وکار اتاق 
بازرگانی اســتان تهران با تاکید بر اینکه ما برای 
رســیدن به رشد و توســعه باید به صنایع خود 
توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم ادامــه داد: در 
صورتــی کــه برعکس عمــل می کنیــم و با قطع 
کــردن ســوخت آنهــا راندمــان تولیــد را پاییــن 

می آوریم.

وجود  با  مازوت سوزی  به  اصرار   
هشدارهای جهانی

جهانــی  ســازمان  دســتورالعمل  وجــود  بــا 
بهداشت در سال 2021، به هزینه اقتصادی آلودگی 
هوا اشــاره شــده و جلوگیری از آلودگی هوا جزئی 
از حقوق اساسی شــهروندی بر شمرده است. در 
این گزارش با اشاره به تأثیر آلودگی هوا بر سالمت 
افراد و برشمردن خطرات و تهدید آن برای کودکان 
و ســالمندان آمده که ســاالنه تعداد افــرادی که 
بــر اثر آلودگی هوا جان خود را از دســت می دهند 
از میزان مــرگ و میر ناشــی از تصادفات رانندگی، 
اســتعمال دخانیات و ابتالء به بیمــاری ایدز باالتر 
اســت و بر این اســاس حــدود مجــاز آالینده های 
هوا برای شــش آالینده شــاخص از جمله »ذرات 
»دی اکســید  و  »دی اکســیدنیتروژن«  معلــق«، 
گوگرد« به طور قابل مالحظه ای سخت گیرانه تر و 

برای این آالینده ها کاهش حدود مجاز سالیانه تا 
50 و 75 درصد در نظر گرفته شده است و نسبت 
به این موضوع هشــدار داده و باید در این راســتا 
اقدامات و تدابیر جدی در نظر گرفته شود، اما نه 
تنها چنین اقدامی صورت نگرفته است بلکه سال 
گذشته مازوت سوزی زود تر از هر زمان دیگری آغاز 

شده بود که این مساله خود جای سوال دارد.
بــا توجه به شــرایط پیــش رو به نظر می رســد 
دولت باید دو راه کار را در دستور کار خود قرار دهد 
اول بــا اعمال نظــام پرداخت یارانــه ای به صورت 
پلکانی اقــدام به اصالح الگــوی مصرف در بخش 
گاز کنــد و از ســوی دیگــر بــا درآمد حاصلــه از این 
بخش به سمت احداث واحدهای تسویه مازوت 
و گازوئیــل در پاالیشــگاه ها کنــد کــه پیگیری های 
صورت گرفته نشــان می دهد این اقدام توسط 

وزارت نفت در حال انجام است.

حجت االسالم اژه ای

لودگی هوای کالنشهرها آ ،  متهم اصلی  مصرف باالی گاز

مجید چگینی

ه نظر می رسد علیرغم 
اینکه طبق معمول و عرف 
حضانت فرزند و مخارج 
ورش او با پدر است و  پر
طبیعتا وام فرزندآوری نیز 
به صورت پیش فرض به 
پدران تعلق می گیرد، اما الزم 
است مالحظاتی در نظر 
گرفته شود از جمله زنان 
بدسرپرست و دارای همسر 
معتاد که در سامانه ...


