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وزیر بهداشت تاکید کرد؛

ضرورت پوشش کامل بیمه داروهای وارداتی بیماران ام اس

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر
پوشش کامل بیمه داروهای وارداتی
ام اس ،بیمارستانهای استاندارد
توانبخشی برای بیماران ام اس را
انگشت شمار و محدود دانست.
دکتر سید حسن هاشمی در
ضیافت افطاری انجمن ام اس ،گفت:
ام اس و تعدادی از بیماریهای دیگر
باید به عنوان بیماری خاص شناخته
شوند یا حداقل امتیازاتی که برای
بیماران خاص است به این گروهها
اعطاء شود.
وی افزود :انتظار داریم حداقل ۱۰
بیماری دیگر را با حمایت های مجلس
و دولت جزء بیماری های خاص قرار
دهیم تا حمایتهای بیشتری از آنها

صورت گیرد.
هاشمی ادامه داد :این بیماران باید
جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته

باشند اما متاسفانه واقعیت این است که
تا تحقق کامل این هدف فاصله زیادی
داریم.

وی گفت :توانبخشی در مورد
بیماری ام اس بخشی بسیار ضروری و
جدا از داروها است که امیدواریم شاهد
ارائه خدمات توانبخشی این گروهها
باشیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد:
توانبخشی نه تنها برای بیماران
ام اس بلکه برای همه بیمار یها
حلقه چهارم سالمت یا درمان است
و متاسفانه در کشور بیمارستان
استاندارد کمتر از تعداد انگشتان
دست است.
وی اظهار کرد :کمبودها در حوزه
سالمت زیاد است و امیدواریم که
جمعیت هالل احمر و دستگاههای دیگر
در حوزه سالمت باتخصیص اعتبار و

حمایت خیرین سالمت بیماران را مورد
توجه قرار دهند.
هاشمی گفت :پوشش کامل
بیمه در مورد داروهای تولید داخل
صددرصدی است ولی در مورد داروهای
وارداتی بیمهها متفاوت عمل میکنند.
وی با بیان اینکه باید بین  ۷۰تا
 ۹۰درصد از داروهای وارداتی تحت
پوشش بیمه قرار بگیرد ،یادآور شد:
برای بیماری که دائم یا چندبار در
طول سال یک دارو را مصرف کند باید
تسهیالت خاص داشت که بیماران ام
اس نیازمند حمایت جامع هستند تا
در ردیف بیماران خاص باشند و در
هرصورتی این گروه بیماران نیازمند
اعتبارات خاص هستند.

دیداریکی از رکورد داران اهدای خون با مدیر عامل سازمان:

اهدا کنندگان خون سرمایه های اخالق و سالمت جامعه اند

سرویس سالمت -مهندس علیرضا خونانی به مناسبت روز
جهانی اهدا کنندگان خون با مدیر عامل سازمان دیدار کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون
مهندس خونانی نخستین بار در  19بهمن  57در سن چهارده سالگی
مصادف با سالروز تولدش اهدای خون را تجربه کرد و به جمع
اهداکنندگان خون پیوست.
اولین اهدای خونش برای کمک به مجروحان انقالب انجام شد
و با آغاز جنگ تحمیلی تا کنون توانسته  154بار اهدای خون را
قهرمانانه برای کمک به بیماران به ثبت برساند.
وی در دیدار با مدیر عامل سازمان به مناسبت روز جهانی اهدا
کنندگان خون با اشاره به شورو نشاطی که میان کارکنان و مدیران
سازمان مشاهده می کند گفت :با ایجاد سازو کارهای جدید درون
سازمانی و برون سازمانی و مدرنیزه کردن و به روز رسانی پایگاه های
اهدای خون ،سازمان می تواند پیشرفت دو چندانی را در کیفیت و
کمیت فرایندهای خون شاهد باشد.
وی همچنین ایجاد انگیزه در بین جوانان هنگام اهدای خون را
از ضروریات مستمر سازی آنان دانست و افزود :تکریم ارباب رجوع ،و
استفاده از اهدا کنندگان مستمر خون به عنوان سفیران سالمتی در

جامعه می تواند این فرهنگ را در بین جوانان توسعه بخشد.
این اهدا کننده مستمر خون با اشاره به اهمیت مدرنیزه کردن
پایگاه های انتقال خون و همگام سازی سازمان انتقال خون با
سازمانهای پیشروی کشورهای توسعه یافته و مطرح جهان گفت:
به عنوان یک ارباب رجوع این سازمان و یک اهدا کننده مستمر
طی تمام این سالها که خون اهدا کرده ام با چشم خود دیده ام که
سازمان انتقال خون رو به جلو حرکت می کند و خصوصا سالهای اخیر
این حرکت محسوس تر شده است و اهدا کنندگان خون و سفیران
سالمتی با دیدن کیفیت و سطح مدیریت انتقال خون در سالهای اخیر
توقعی در همین سطح و باال تر از نظام سالمت خواهند داشت زیرا ما
دیدیم این سازمان طی این سالها شعارهای خود را عملی کرده است
و بذر امید و سازندگی را در جامعه کاشته است.
مدیر عامل سازمان نیز در دیدار با مهندس خونانی از اهدا
کنندگان مستمر کشورمان گفت :اهدا کنندگان خون سرمایه های
اخالق و سالمتی در ایران به شمار می روند.
وی با اشاره به اهمیت اهدای مستمر در تضمین سالمتی خون
افزود :کسانی که اهدای خون را در برنامه زندگی خود قرار می دهند
طالیه داران سالمت جامعه هستند که با پذیرش مسوولیت اجتماعی

و خود مراقبتی مداوم هم فرهنگ سالمتی و رفتار اخالق مدارانه و
سالم را در زندگی خود و خانواده شان توسعه می دهند و هم الگویی
برای جامعه به شمار می آیند.
دکتر علی اکبر پور فتح اله حضور صمیمی اهدا کنندگان
خون درخانواده سازمان انتقال خون را موجب افتخار این مجموعه
دانست.

جشنواره هنرهای تجسمی با هدف اشاعه فرهنگ اهدای مستمر

سرویس سالمت -سال هاست  14ژوئن
مصادف با  24خرداد به عنوان روز جهانی تجلیل
از اهداکنندگان خون نامگذاری شده است و هر
سال برای این روز شعار خاصی نیز درنظر گرفته
می شود .امسال نیز برنامه های این روز به منظور
تاکید بر اهدای خون مستمر با شعاری تحت عنوان
«نیاز به خون همیشگی است؛ اهداکننده مستمر
بمان» برگزار می شود.
بنابراین نخستین جشنواره فرهنگی هنری
اهدای خون با نام «من هم هستم  »...هم راستا
با شعار سازمان بهداشت جهانی در تشویق اقشار
مختلف جامعه به اهدای خون مستمر در قالب
فعالیت های هنری در اداره کل انتقال خون برگزار
می شود.
در همین راستا با دکتر نازلی ثروتیان دبیر

روزی که ایده خود مبنی بر برگزاری
جشنواره در باب اهدای خون و آشنایی اقشار
مختلف جامعه با این فرآیند انسانی با زبان هنر
را با جناب دکتر پورفتح اهلل در میان گذاشتم،
حمایت و مساعدت تام ایشان مرا بسیار خشنود
کرد ،و در این خصوص دکتر حاجی بیگی مدیر
کل روابط عمومی سازمان نیز برای اجرایی شدن
این جشنواره تالش فراوانی کرد که در نهایت
با همکاری روابط عمومی اداره کل انتقال خون
استان تهران در حال اجرایی شدن است.
محورهای این جشنواره را تشریح کنید.
این جشنواره با محورهای اهدای خون سالم،
اهدای زندگی؛ اهدای خون مستمر و اهمیت آن
در تامین خون سالم؛ اهدای خون در موارد بحرانی
(زلزله ،دفاع مقدس و )...؛ مشارکت اجتماعی بانوان

و اهدای خون؛ ورزش ،خود مراقبتی و اهدای خون
مستمر؛ جوان آگاه ،اهدای خون مسوالنه در بخش
های نقاشی ،کاریکاتور و تصویر سازی برگزار می
شود.
ثبت نام و برگزاری این جشنواره به چه
صورت است؟
شروع ثبت نام و ارسال آثار مصادف با 24
خرداد خواهد بود .همچنین مراسم افتتاح جشنواره
با  9مرداد که روز ملی اهدای خون در ایران
نامگذاری شده است ،قرین می گردد.
عالقمندان برای ثبت نام و دریافت اطالعات
بیشتر می توانند به سایت www.tbtc.irمربوط
به اداره کل انتقال خون استان تهران و www.
ibto.irپورتال سازمان انتقال خون ایران مراجعه
کنند.

دبیر علمی سمینار ارتوپدی هشدار داد؛

مادران باردار خودسرانه دارو نخورند
دبیر علمی سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در
ارتوپدی ،گفت :مصرف خودسرانه دارو در مادران باردار به
ویژه در  ۳ماهه اول بارداری می تواند سبب بروز مشکالت
ارتوپدی در جنین شود.
دکتر مهران رضوی پوربا اشاره به برگزاری سمینار بازسازی
استخوان و نسج نرم در ارتوپدی ،اظهارداشت :این سمینار ویژه
متخصصان ارتوپدی ،جراحی عمومی ،جراحی ترمیم و پالستیک،
فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،کارشناسان ارتز و پروتز و کارشناسان اتاق
عمل است و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه ارتوپدی در این
سمینار ارائه خواهد شد.
وی افزود :هدف ما از برگزاری این کنگره افزایش آگاهی همکاران
در ارتباط با ضایعات نسج نرم و استخوان در ارتوپدی و روش های

خستگی یکی از شایعترین نشانههای ابتال به
کمبود ویتامین است ،اما کمبود ویتامین همیشه به
شکل خستگی ظاهر نمیشود .گاهی ممکن است
مشکالتی در بدنمان ایجاد شوند که خیلی از ما
نمیدانیم از کمبود ویتامین ناشی شدهاند .در ادامه با
ما همراه باشید تا در مورد  ۷نشانهی کمبود ویتامین و
منابع غذایی تأمینکنندهی ویتامینهای ضروری بدن
بیشتر بدانیم.
برای آشنا شدن با نشانههای کمبود ویتامین
میتوانید به جای خواندن مقاله ،ویدیوی زیر را نیز
ببینید.
 .۱دردهای عضالنی
چنانچه به صورت مداوم و بدون هیچ دلیل
مشخصی ،مثال بدون اینکه تمرینات ورزشی سنگین
انجام داده باشید ،دردهای عضالنی دارید ،شاید به
کمبود ویتامین دی ( )Dمبتال هستید .علیرغم شیوع
باالی کمبود ویتامین  ،Dچون نشانههای کمبود این
ویتامین خیلی واضح نیستند ،تشخیص آن میتواند
دشوار باشد .با توجه به اینکه ویتامین  Dدر سالمت
استخوانها ،دندانها و عضالت نقش دارد ،اگر به
همراه دردهای عضالنی ،دندانها و استخوانهایتان
هم مشکل دارد ،الزم است سطح این ویتامین در
بدنتان اندازهگیری شود.
برای اینکه به کمبود ویتامین  Dدچار نشوید،
روزانه در معرض نور آفتاب قرار بگیرید و در رژیم
لبنی غنی
غذایی خود از شیر یا سایر فرآوردههای
ِ
شده با ویتامین  Dمثل ماست و پنیر ُکلبه (نوعی
پنیر نرم با طعم مالیم) استفاده کنید .ماهیهای چرب

نوین برای درمان آنها است همچنین جایگاه ایران در حوزه ارتوپدی
باتوجه به تعداد عمل های جدیدی که انجام می شود به روز بوده آنها
پیشرفت قابل توجهی دارد.
دبیر علمی سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی
گفت :از شایع ترین بیماری در حوزه ارتوپدی تروما ها به خاطر
حوادث ترافیکی ،آرتروزهای مفاصل و ضایعات مادرزادی که در طول
رشد نوزاد به وجود می آید.
وی با اشاره به اینکه عمده مشکالت ارتوپدی تروما است ،عنوان
کرد :هرچه که بتوانیم فرهنگ عمومی را باال ببریم ،قوانین محکم تر،
ایمنی بیشتری و آگاهی بهتر داشته باشیم از آسیب ها و مشکالت
ترومایی همچون حوادث و تصادفات ترافیکی پیشگیری کنیم تخت
های بیمارستانی خلوت تر شده و همکاران ارتوپدی ما فشار کاری

کمتری را دارند.
رضوی پور با بیان اینکه در دوران جنینی یک سری از بیماری
های ارتوپدی به وجود می آید ،اضافه کرد :بیشتر اختالالت مادرزادی
در هفته  ۶تا  ۸جنینی به وجود می آید و ناشی از مصرف داروها،
نداشتن اطالع خانم ها از بارداری خود و در معرض اشعه قرار گرفتن
مادران باردار است.
وی ادامه داد :در  ۳ماهه اول مادران باردار در مصرف دارو باید
دقت داشته باشند و به هیچ عنوان مصرف خودسرانه دارو را نداشته و
این مدضوع تحت نظر پزشک باشد
سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی  ۲۲تیر ماه ۹۶
با حضور صاحبنظران و اساتید این حوزه در هتل ساالردره مازندران
برگزار می شود.

چند نشان ه کمبود ویتامین را بشناسید

ی تُن نیز از جمله منابع ویتامین
مثل سالمون یا ماه 
 Dبه شمار میروند که به دلیل خطر رسوب جیوه در
بدن بهتر است بیشتر از دو بار در هفته مصرف نشوند.
ِ .۲ک ِرختی پاها
چنانچه در ناحیهی پاها احساس کرختی یا
بیحسی میکنید و در راه رفتنتان هم مشکل
ایجاد شده است (مثال تعادل ندارید یا اغلب زمین
میخورید) ،شاید به کمبود ویتامین ب)B12( ۱۲
مبتال هستید .حتما میپرسید چرا؟ چون ویتامین
 B12برای سالمت و عملکرد مغز و دستگاه عصبی
ضروری است .اگر سطح این ویتامین کم شود ،مغز
به دشواری میتواند با اعصاب بدن ارتباط برقرار کند
و به همین دلیل به بیحسی و مشکالت تعادل دچار
خواهید شد.
برای افزایش سطح ویتامین  ،B12مصرف مواد
غذایی حیوانی مثل ماهی ،مرغ و فرآوردههای لبنی
و نیز مواد غذایی گیاهی مثل جایگزینهای شیر یا
گوشت و غالت صبحانه که با ویتامین  B12غنی شده
باشند ،توصیه شده است.
 .۳مشکل دید در شب
آیا چون شبها مشکل دید دارید ،ترجیح
میدهید همیشه بعد از شام در منزل بمانید و
بیرون نروید؟ گاهی مشکل دید در شب به کمبود
ویتامین آ ( )Aمربوط میشود .ویتامین  Aدر ساختن
رنگدانههای سلولهای گیرندهی نوری در چشمها و
کمک به دید در نور کم مؤثر است .کمبود ویتامین
 Aموجب میشود شبها نتوانید دید واضحی داشته
باشید و شاید حتی به سایر اختالالت بینایی مثل

شهید سید مهدی تقوی اهدا کننده مستمرخون بود

سرویس سالمت -سید مهدی تقوی مدیر عامل سابق خبرگزاری ایکنا و از فعاالن جامعه قرآنی
کشور که در اثر حمله تروریستی  17خرداد در مجلس شورای اسالمی به درجه رفیع شهادت نائل شد
از اهدا کنندگان مستمر خون بود.
به گزارش امتیاز وبه نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران سید مهدی تقوی مدیر عامل
سابق خبرگزاری ایکنا و از فعاالن جامعه قرآنی کشور اهدای خون را در برنامه زندگی خود قرار داده بود.
حجتاالسالم تقوی از اعضای دفتر نماینده مردم شاهینشهر ،برخوار و میمه در مجلس شورای
اسالمی در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به پاس رشادتها و ایثارگری بسیجیان سلحشور و همیشه
در صحنه برای نجات جان هم نوعان خود به پایگاه مرکزی وصال شیرازی مراجعه و خون خود را اهدا
کرده بود
وی اهدای خون را یکی از فرهنگ های نیکو و پسندیده اسالمی می دانست که مصادیق آیه 32
سوره مائده است.
سازمان انتقال خون ایران شهادت ایشان را به مردم شهیدپرور ،خانواده بزرگ اهدا کنندگان خون
و جامعه رسانهای به خصوص همکاران خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) تبریک و تسلیت عرض میکند.
محققان پی بردند؛

افزایش ریسک ابتال به پارکینسون با مصرف لبنیات کم چرب

اگرچه تصور می شود مصرف لبنیات کم چرب سالم تر است اما تحقیق جدید نشان می دهد این
عادت با افزایش نسبی ریسک ابتال به بیماری پارکینسون همراه است.
متخصصان بررسی کننده مطالعه تاکید می کنند این یافته ها ابتدایی بوده و هنوز این تاثیر جزئی
است.
در این مطالعه ،محققان داده های حدود  ۱۳۰هزار مرد و زن را بررسی کردند ،و عادت مصرف
لبنیات آنها را هر چهارسال یکبار و شمار افراد مبتال به پارکینسون را نیز تحت نظر داشتند.
بعد از  ۲۵سال ،بیش از  ۱۰۰۰نفر مبتال به پارکینسون ،بیماری عصبی پیشرونده تاثیرگذار بر
هماهنگی و حرکت بدن ،شده بودند.
محققان دریافتند افرادی که حداقل سه وعده در روز لبنیات کم چرب مصرف می کردند  ۳۴درصد
بیشتر در معرض ابتال به این بیماری در مقایسه با افرادی بودند که فقط روزی یکبار لبنیات می خوردند.
محققان با نگاه ویژه به مصرف شیر ،پی بردند نوشیدن بیش از یک وعده شیر کم چرب یا فاقدچربی
در روز با  ۳۹درصد افزایش احتمال ابتال به پارکینسون مرتبط است.
چنین ارتباطی در مورد مصرف محصوالت لبنی پرچرب نظیر شیر پرچرب مشاهده نشد.
کاترین هیوز ،محقق ارشد از دانشگاه هاروارد ،در این باره می گوید« :توجه به این نکته مهم است
که خطر بیماری پارکینسون همچنان پایین است ،حتی در بین افرادی که در مطالعه ما مقادیر بیشتر
لبنیات کم چرب یا شیر مصرف می کردند».
به گفته این تیم تحقیق ،از بین  ۵۸۳۰فردی که حداقل سه وعده در روز لبنیات کم چرب مصرف
می کردند ،تنها  ۱درصد ( ۶۰نفر) در طول  ۲۵سال پیگیری مبتال به پارکینسون شد بودند.
به گفته هیوز« ،دلیل بروز این خطر هنوز مشخص نیست ،اما این ریسک می تواند ناشی از یک
عامل سوم مرتبط هم با مصرف لبنیات و هم با خود بیماری باشد».
وی در ادامه می افزاید« :یک توضیح احتمالی این مطلب این است که پروتئین شیر موجب کاهش
سطح اورات خون ،ماده مشتق شده از اسیداوریک دفع شده در ادرار ،می شود».
برخی تحقیقات نشان داده اند که میزان نسبتا باالی اورات (اما نه آنقدر باال که موجب بروز نقرس
شود) با کاهش ریسک پارکیسنون مرتبط است.
به گفته هیوز ،آالینده های موجود در محصوالت لبنی ،نظیر آفت کش ها ،هم ممکن است در بروز
این مشکل دخیل باشند.
یک متخصص تغذیه؛

گفتگو با دبیر هنری جشنواره «من هم هستم»

هنری این جشنواره گفتگویی ترتیب دادیم که در
ادامه می خوانید:
هدف از برگزاری جشنواره «من هم
هستم « چیست؟
هدف از برگزاری این جشنواره بستر سازی
فرهنگی در جهت تشویق به امر انسانی اهدای
خون سالم ،ایجاد ارتباط فنی با متخصصان طب
انتقال خون و اهداکنندگان خون ،ارتقا سطح
بینش و دانش علوم انتقال خون در جامعه
اهداکنندگان خون ،ترویج فرهنگ خود مراقبتی
در بین جوانان با استفاده از الگوهای تاثیرگذار
جامعه همچون ورزشکاران و هنرمندان ،ارتباط
و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات
فرهنگی می باشد.
ایده این جشنواره چطور شکل گرفت؟

اخبار

ِد ِژن ِراسیون ماکوال (تخریب لکهی زرد) نیز دچار شوید.
سبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج و
کلمبرگ ،سبزیجات دارای رنگدانههای نارنجی مثل
هویج ،سیبزمینی شیرین ،فلفل دلمهای نارنجی،
طالبی و تخممرغ از جمله منابع ویتامین  Aهستند.
 .۴عکسالعملهای ُکند
آیا در گرفتن توپ ُکند هستید؟ آیا حین رانندگی
وقتی کسی ناگهان جلوی ماشینتان سبز میشود،
نمیتوانید سریع ترمز بگیرید؟ شاید این تأخیرها ناشی
از کمبود ویتامین ای ( )Eباشد و نه بیدستوپا بودن
شما .ویتامین  Eبرای سالمت دستگاه عصبی مفید
است و مثل ویتامین  B12به برقراری ارتباط بین
مغز و اعصاب کنترلکنندهی عضالت و عکسالعملها
کمک میکند .کمبود ویتامین  Eموجب دشوارتر
شدن برقراری این ارتباط میشود.
جوانهی گندم غنیترین منبع تأمینکنندهی
ویتامین  Eخوانده شده است ،پس این مادهی مغذی
را به رژیم غذایی خود اضافه کنید .تخممرغ ،مایونز،
گوشت اندام ( )organ meatیا همان احشاء
خوراکی ،مغزها ،دانهها و آووکادو نیز از جمله سایر
منابع ویتامین  Eبه شمار میروند.
 .۵دیر التیام یافتن زخمها
یبُرید یا جراحت
آیا وقتی دستتان را م 
دیگری برایتان پیش میآید ،زخمهایتان دیر التیام
مییابند؟ شاید بخشی از این مشکل ناشی از کمبود
ویتامین سی ( )Cباشد .سلولهای پوستی و سایر
سلولهایی که پس از ایجاد جراحت باید خودشان
را به منظور شروع فرآیند التیام بازسازی کنند ،به

ویتامین  Cو همچنین ویتامین  Aو زینک (روی)
نیاز دارند .التیام زخمها بدون میزان کافی از این مواد
مغذی دشوارتر خواهد شد و به همین دلیل احتمال
عفونی شدن زخمها افزایش مییابد.
برای اینکه به کمبود ویتامین  Cمبتال نشوید،
مصرف روزانهی مرکبات مثل گریپفروت و انواع
لیموها و نیز سبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج،
َمنداب یا همان آراگوال و کلمبرگ را در رژیم غذایی
خود بگنجانید.
 .۶احساس افسردگی
عالئم کمبود ویتامین همیشه در جسم ظاهر
نمیشوند .همهی ما ممکن است گاهی وقتها دلمان
بگیرد ،اما چنانچه متوجه شدید که این مشکل در حال
وخیمتر شدن است ،طوری که افسردگی گرفتهاید یا
بیشتر روزها غمگین هستید ،شک کنید که شاید به
کمبود ویتامین ب )B1( ۱مبتال شدهاید .این ویتامین
مثل ویتامین  B12برای سالمت سلولهای عصبی و
مغزی ضروری است .کمبود ویتامین  B1در عملکرد
این سلولها اختالل ایجاد میکند و در نتیج ه ممکن
است به مشکالت روانی مثل افسردگی دچار شوید.
کمبود این ویتامین به ندرت اتفاق میافتد ،اما در
افراد الکلی ،مبتالیان به بیماری کرون (نوعی بیماری
التهابی روده) یا بیاشتهایی (آنو ِرکسیا) ممکن است
بروز کند.
منابع غذایی حاوی این ویتامین عبارتند از
گوشت قرمز و سفید ،گوشت احشاء مثل کبد،
نخود ،لوبیا ،عدس و مِالس سیاه (شربتی غلیظ که از
چغندرقند یا نیشکر به دست میآید).

روزه داری با رژیم غذایی فرق دارد

یک متخصص تغذیه ،روزه داری را متفاوت با رژیم غذایی دانست و گفت :به هیچ عنوان وعده
سحری نباید حذف شود ،زیرا برای بدن تبعات منفی دارد.
دکتر فیروزه حسینی اصفهانی در برنامه نبض شبکه خبر ،به موضوع روزه داری و تفاوت آن با رژیم
غذایی اشاره کرد و افزود :در روزه داری سالمت معنوی بسیار مهم است و برای رسیدن به این بعد از
سالمتی باید مسائل تغذیه ای هم رعایت شود که در سالمت روزه داران تاثیر گذار است.
وی ادامه داد :روزه داران همانند روزهای عادی سال باید از همه گروه های غذایی به شکل مناسب
و کافی و در جای خود استفاده کنند تا از فواید جسمی روزه داری بهره کافی ببرند.
حسینی اصفهانی گفت ۵ :گروه غذایی اصلی باید در وعده های افطار و سحر مانند روزهای عادی
سال مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از :نان و غالت ،سبزیجات ،شیر ،حبوبات و چربی ها که متناسب
با گروه های سنی متفاوت است.
این متخصص تغذیه با اشاره به نوشیدنی های وعده افطار افزود :در وعده افطار از نوشیدنی های
مناسبی همچون شیر و چای ولرم استفاده کنند و در این وعده از خرما ،گردو و نان و پنیر بهره ببرند و
در مقابل این روش صحیح نباید از آب سرد استفاده کنند که منجر به ناراحتی معده و دستگاه گوارشی
می شود.
وی ادامه داد :بسیاری بر این باورند که بدن به آب نیاز دارد و متاسفانه بر همین اساس در وعده
افطار و سحر بسیار آب می نوشند که باید به آنها بگویم  ۸لیوان آب مورد نیاز بدن را باید بین وعده
افطار تا سحر بنوشند و این نوشیدن آب باید به صورت تدریجی باشد نه یکباره.
این متخصص تغذیه در مورد رفتار های صحیح در وعده سحری افزود :به روزه داران توصیه می
کنیم در وعده سحر از غذاهای کم چرب ،کم نمک و غذای با گوشت کمتر استفاده کنند ،زیرا این غذاها
باعث ایجاد تشنگی در طول روز می شوند.
وی ادامه داد :استفاده از ساالد با کاهو و میوه ها بین وعده افطار و سحر هم به روزه داران توصیه
می شود زیرا اینها آب را در خود نگه می دارند و می توانند تشنگی افراد روزه دار را در طول روز کاهش
دهند.
این متخصص تغذیه گفت :مصرف غذاهای چرب و سنگین مانند آش و حلیم که چربی زیادی دارند
باعث افزایش وزن می شوند و بهتر است در وعده شام از این غذاها استفاده شود تا بدن تا رسیدن وعده
سحر وقت کافی برای هضم آنرا داشته باشد.

طراحی لباس پرستاران یک کار فنی است

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور ،گفت :پوشش پرستاران ،با توجه به خدماتی که در بخش
های مختلف مراکز درمانی ارائه می دهند ،می بایست طراحی شود.
محمد شریفی مقدم به رونمایی از لباس پرستاری در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی واکنش
نشان داد و افزود :با توجه به ماهیت حرفه پرستاری که می بایست در شرایط متفاوت ،بستگی به وضعیت
بیماران ،خدمات مورد نیاز را ارائه بدهد ،لذا ،الزم است که در طراحی لباس فرم پرستاران ،به ویژگی
های حرفه پرستاری توجه شود.
وی با اشاره به حضور پرستاران در بخش های مختلف بیمارستان ها ،گفت :با توجه به حضور
پرستاران در بخش های مختلف مراکز درمانی اعم از اورژانس ،اتاق عمل ،بخش های مراقبت های ویژه،
بخش کودکان و ،...می بایست لباس فرم آنها به گونه ای طراحی شود که عالوه بر اینکه ساده ،راحت و
حتی زیبا باشد ،خللی در ارائه خدمات آنها به بیماران به وجود نیاورد.
شریفی مقدم ادامه داد :به عنوان مثال ،در بخش کودکان بیمارستان های دنیا ،از لباس های رنگی
و شاد برای پرستاران استفاده می شود .حتی این وضعیت در بخش بیماران سرطانی نیز وجود دارد،
چون احساس می شود باید به بیمار روحیه شادابی داد.
وی افزود :لباس فرم پرستار به شکل چادر ،می تواند در بخش های عفونی که پرستاران حضور
دارند ،منشا انتقال عفونت و بیماری شود .از همین رو ،رونمایی از لباس جدید در یکی از بخش های
دانشگاهی کشور ،کار غیر کارشناسی و غیر فنی بوده است.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با تاکید بر اینکه تهیه لباس فرم پرستاران نیازمند کار
تخصصی و فنی است ،گفت :این کار وظیفه معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری
است و تاکنون جلسات متعددی نیز در همین زمینه تشکیل شده است.

رمان بیماریهای عفونی دهان و دندان با خمیردندان گیاهی خوردنی

محققان کشور اخیرا در مطالعات خود با استفاده از گیاهان دارویی خمیر دندانی با قابلیت خوردن و
درمان بیماریهای عفونی دهان و دندان عرضه کردند که میتواند به مدت طوالنی دهان را خوشبو کند.
با توجه به مشکالت خمیردندانهای فعلی این محققان با استفاده از ترکیبات کامال گیاهی،
خمیردندانی را عرضه کردند که ترکیبات آن دارای خاصیت درمانی برای دهان ،دندان و بیماریهای
مربوط به دهان و دندان است.
این خمیردندان میتواند در کاهش بعضی از بیماریهای ناشی از میکروبها و باکتریهای موجود
در دهان ،مفید باشد .با توجه به گیاهی بودن مواد به کار رفته در این خمیر دندان ،مصرفکننده میتواند
خمیردندان را بخورد .این عمل در درمان بعضی از امراض ،مفید است.
در این اختراع سعی شده تا تمام مواد شیمیایی موجود در خمیردندان فعلی که در بازار موجود
است ،حذف شود .در ترکیب مواد به کار رفته در این خمیر دندان از گیاهان دارویی استفاده شد که
مفید بودن آنها به اثبات رسیده است.
نحوه ترکیب این مواد به صورتهای از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن حجم تیوپ خمیردندان
است.
از مزایای این اختراع میتوان به مواردی چون نداشتن مواد شیمیایی موجود در خمیردندانهای
فعلی ،میکروبزدایی ،قابلیت خوردن همه مواد به کار رفته در این خمیردندان ،استفاده برای تمام
سنین ،قابلیت استفاده در تمامی دماها ،از بین بردن عفونتهای دهان و دندان و لثه ،خوشبوکردن
دهان برای مدت طوالنی ،درمان عفونتهای سینه ،سمزدایی از بدن و افزایش ترشحات بدن اشاره
کرد.

