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سوزنی هم به خودمان!!!

ــود  ــا شــیرین، هــر چــه کــه ب تلــخ ی
ــور  ــراز و نشــیب کنک ــر ف از مســیر پ
دانشــجوی  شــدیم  و  گذشــیم؛ 
ــی از  ــکی. بعض ــوم پزش ــگاه عل دانش
مــا از نتیجــه راضــی بودیــم، و بعضــی 
هــم از همــان اول کار، دلمــان بــا 
رشــته مان صــاف نبــود. بعضی هــا 
هــم در میانــه راه تــازه بــه ایــن درک 
منتهــی  ســال های  کــه  رســیدند 
ــد؛ و  ــم کاری کرده ان ــور را ک ــه کنک ب
ــی  ــد جای ــر می کنن ــال فک ــه هرح ب
جا«یــی  »آن  هســتند،  االن  کــه 
نیســت کــه بایــد باشــند و ایــن 
ــفانه  ــم، متأس ــه می گوی ــا« ک »آن ج
در کشــورمان  اخیــر  در ســال های 
ــته:  ــه رش ــا س ــت ب ــادل شده اس مع
ــازی  ــکی و داروس ــکی، دندانپزش پزش
)و البتــه هرســال دریغ از پارســال...!(. 
ــا ایــن  حــاال چــرا ایــن ســه رشــته ت

ــده؟ ــرم ش ــان گ ــد بازارش ح
می شــود:  دســتی اش  دم  جــواب   
»ای بابــا، تــوی ایــن اوضــاع اقتصــادی 
ــه ای  ــته دیگ ــه رش ــه ام ک ــه دیوان مگ
بخونــم! پزشــکی و دنــدون و دارو 

داره...!«. کالس  داره،  پــول 
نمی خواهــم شــروع کنــم و شــعار 
ــم  ــمان بباف ــمان و ریس ــم و آس بده
ــر  ــم بهت ــز! عل ــم عزی ــا و خان ــه آق ک
ــی  ــن موضوع ــروت اســت و ...؛ ای از ث

اســت کــه هرکــس بایــد در درون 
ــث  ــد. بح ــو کن ــت و ج ــودش جس خ
مــا بــر ســر مســئله ای اســت بــه 
ــش  ــه پی ــغلی« ک ــت ش ــام »رضای ن
ــاوری  ــام »خودب ــه ن ــه ای دارد ب زمین

و رضایــت تحصیلــی«.
ــت.  ــده نیس ــفی و پیچی ــی فلس خیل
صرفــاً بازگو کــردن یک درد مشــترک 
ــی  ــم لطف ــه ک ــم این ک ــت؛ آن ه اس
تعــدادی از دانشــجویان خودخفــن 
ایضــاً  و  رشــته  ســه  آن  بیــِن)!!!( 
رشــته های  دانشــجویان  از  برخــی 
ــان  ــه رشته ش ــبت ب ــکی نس پیراپزش
و متأســفانه گاهــی بعضــی از اســاتید 
چنــد  ســبب  حرف هایشــان،  بــا 
دســتگی ها و نگاه هــای از بــاال بــه 
مختلــف  رشــته های  بیــن  پاییــن 
ــر  ــر س ــود. آخ ــکی می ش ــوم پزش عل
هــم دودش بــه چشــم همــه مــی رود؛ 
ــم  ــکی و ه ــوم پزش ــه عل ــم جامع ه

ــردم. م
ــه عنــوان جمعــی  ــا ب خواســتیم صرف
ــن  ــکی و همچنی ــجویان پزش از دانش
از طــرف هیئــت تحریریــه نشــریه 
بــه  آشــکار  و  عیــان  ضربــان، 
دوســتان مان بگوییــم کــه دنیــای 
بــه  را  امــروز  پزشــکِی  گســترده 
هیچ وجــه فقــط ایــن ســه رشــته 
شــما  و  مــا  حکایــت  نمی ســازند. 

حکایــت همــان پنــج انگشــت دســت 
اســت؛ در ظاهــر متفــاوت امــا در 
نهایــت در خدمــت هدفــی مشــترک.

ــم  ــا ه ــه می دانســتی و م ــم ک می دان
بــر دانســته ات صحــه می گذاریــم 
کــه دنیــای پزشــکی امــروز نیازمنــد 
یــک تیــم پزشــکی هــم دل و همــراه 
بــه  خــوب  پزشــک  یــک  اســت. 
تنهایــی در نهایــت یــک مطــب دار 
درمــان  فرآینــد  می شــود.  خــوب 
امــروزه بــه یــک پرســتار خــوب، 
رادیولوژیســت خــوب، بهداشــت کار 
ــوب  ــل خ ــین اتاق عم ــوب، تکنیس خ
و همــه فــارغ التحصیــالن رشــته های 
مختلــف بدنــه علــوم پزشــکی، آن 
ــاز دارد.  ــوب«ش نی ــوع »خ ــم از ن ه
بــه امیــد احتــرام و درک متقابــل 
ــرای داشــتن  ــم ب ــان از ه روز افزون م
روپــوش  هــر  کــه  کاری  محیــط 
ســفیدی خــودش را چــه در دوران 
دانشــجویی و چــه در محیــط کار 
ــد.  ــاس کن ــمند احس ــده اش ارزش آین
کــه  کاریســت  کمتریــن  ایــن  و 

نیــم. ا می تو
در آرزوی فردایی بهتر...

مجید محدثی 
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
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دانشجویان ترم ۳ پزشکی

مریم زارعی
دانشجوی ترم یک دندان پزشکی



شــامل  پزشــکی:  اشــیاء  بخــش 
ــت  ــاران اس ــان بیم ــرای درم ــیایی ب اش
اولیــن  آن هــا  مشــخص ترین  کــه 
ــل  ــران، ســت جراحــی قاب اندوســکوپ ای
دســتگاه  و  دوم  جنگ جهانــی  حمــل 
ــوان  ــوکالو ۱۹۲۸ را می ت ــوک برقی وات ش

م بــرد. نا
بخــش تاریخــی مــوزه: آشــیایی از دوره 
عیالمــی تــا ساســانی اســت از جملــه 
ــتودان های  ــانی، اس ــای دوره ساس موزه ه

اشــکانی و کوزه هــای دوره ساســانی.
بخــش جانــوران زهراگیــن خلیــج 
فــارس: بــه معرفــی جانــوران و انــواع 
صدف هــای خلیج فــارس و  آســیب های 
ــه ماهــی  ــردازد. از جمل ناشــی از آن می پ
ــی  ــار دریای ــی و م ــروس ماه ــه و خ فریال
کــه جانــوران زیبایی انــد ولــی دارای ســم 
ــش  ــن بخ ــتند. ای ــنده هس ــک و کش مهل
ــیب  ــه آس ــت ک ــی اس ــاوی عکس های ح
ناشــی از جانــور و نحــوه بهبــود و برخــورد 

بــا آن را بیــان  می کنــد.
بخــش زار درمانــی: در ســنت قدیــم 
مــردم دریــا بــرای عــده ای کــه بــه بیماری 
می شــدند،  دچــار  دیوانگــی  و  جنــون 
ــر  ــه ای و کس ــازهای کوب ــا س ــمی ب مراس
ــا  ــد ت ــزار می کردن ــمی برگ ــل مراس و ده
ــوزه  ــی از م ــد. بخش ــا را درمان کنن آن ه
ــاص دارد. ــم زار اختص ــی مراس ــه معرف ب

ــه  ــی اســت ک ــر اتاق ــای باالت در طبقه ه
ــتفاده  ــان از آن اس ــاق مهم ــوان ات ــه عن ب
ــس  ــالن کنفران ــه س ــون ب ــد و اکن  می ش
درب   ۲۲ اتــاق  ایــن  تبدیل شده اســت. 
دارد و در دنیــا بی نظیــر اســت و در آن 

ــه  ــوط ب ــی هایی مرب ــر و نقاش تصاوی
۱۰۰ ســال پیــش به چشــم می خــورد.

ــزرگ  ــی پدرب ــا صندل ــی از اتاق ه در یک
ــال  ــه ۸۰ س ــوط ب ــه مرب ــب ک دکترطبی
پیــش اســت و از بلژیــک آورده شــده  وجود 
دارد. همچنیــن ابــزار کار پزشــکان متعــدد 
ــا  ــط آن ه ــده توس ــای نوشته ش و کتاب ه

در قفســه ها نگــه داری می شــود.
ــی دکترجعفرطبیب  ســت جراحی-داروی
کــه در دنیــا بی نظیــر اســت به چشــم 
توســط  کــه  کتاب هایــی  میخــورد. 
تاریــخ دان،  و  محقــق  نبی پــور،  دکتــر 
ــوزه  ــت در م ــده  اس ــاپ  ش ــته و چ نوش
ــگ  ــیل های نهن ــود. فس ــه داری می ش نگ
ــی  ــش خاص ــی در بخ ــداران دریای و جان
از مــوزه نگــه داری می شــود. خمــره ای 
ــرون  ــا بی ــور از دری ــر نبی پ ــط دکت توس
 ۲۰۰۰ بــه  مربــوط  کــه  آورده  شــده 
را  خمــره  ایــن  اســت.  پیــش  ســال 
اژدری« می نامنــد. داخــل آن  »خمــره 
ــای  ــت. در زمان ه ــده  اس ــدود ش ــر ان قی
گذشــته مــردم، زمیــن و خــاک را مقــدس 
می شــمردند؛ بنابرایــن یــا مــرده را در 
ــا آن را  ــد و ی ــه داری می کردن ــردابه نگ س
ــورد  ــا م ــد ت ــرار می دادن در فضــای آزاد ق
اســتفاده جانــوران قرارگیــرد. باقــی جســد 
ــد.  ــه داری می کردن ــا نگ ــن کوزه ه را در ای
ایــن  درون  جمجمه هایــی  اکنــون 

ــت. ــده  اس ــت  ش خمره هــا یاف
ایــن مــوزه هنــوز در حــال گســترش 
بتوانیــم  کــه  امیدواریــم  و  اســت 
ــه  ــن زمین ــگرفی را در ای ــرفت ش پیش

. شــیم شته با ا د

موزه هــا تاریــخ گذشــته و نقطــه عطــف 
ــوزه  ــوند. م ــوب می ش ــور محس ــک کش ی
را فقــط بــه دیــد شــیء و محل نگــه داری 
ــه  ــه نتیج ــرد؛ بلک ــوان نگاه ک ــزار نمی ت اب
و  نشــان می دهنــد  را  مــا  گذشــتگان 
ــه  ــره ای نهفت ــا خاط ــک از آن ه ــر ی در ه
ــوان  ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ــت ک اس

ــه ســمت آینــده بازکــرد. راهــی را ب
ــارس  ــج ف ــکی خلی ــخ پزش ــوزه تاری م
ــت. ــع شده اس ــتی واق ــارت دهدش در عم
ــین  ــط حاج غالمحس ــارت توس ــن عم ای
بــوده،  روغــن  تاجــر  کــه  دهدشــتی 
فوق العــاده  معمــاری  احداث گردیــد. 
و  رنگ بنــدی  به علــت  کــه  خاصــی 
استفاده شــده  معمــاری  زیبــای  هنــر 
بــه  ســبب  شــده  می باشــد،  آن  در 
ــن  ــود. ای ــروف  ش ــا مع ــروس عمارت ه ع
عمــارت چهــار طبقــه دارد و خــود جــزو 
ــوب  ــهر محس ــهر بوش ــتانی ش ــار باس آث
اتاق هــای  در  مــوزه  اشــیاء  می شــود. 
عمــارت  قــرارداده  شــده اند.  کوچــک 
دهدشــتی در محلــه کوتــی قــرار دارد. در 
ایــن بنــا از مصالحــی ماننــد گــچ، ســنگ 
مرجانــی و آهــک و چــوب ســاج اســتفاده 
شده اســت. ســقف ایــن عمــارت از چــوب 
چنــدل اســت کــه بــه صــورت میلــه وار در 

ــا  ــن بن ــد. در ای ــرار گرفته ان ــم ق ــار ه کن
کنــده کاری و گچ بری هــای بی نظیــری 
ــن آن  ــه در تزئی ــت ک ــتفاده شده اس اس
از تکه هــای آینــه اســتفاده شده اســت. 
شیشــه های  بــردن  بــه کار  همچنیــن 
ــا  ــا را زیب ــت بن ــا، آی ــی در پنجره ه رنگ
ــه  ــزرگ ک ــاط بســیار ب ساخته اســت. حی
در قدیــم حوضــی در آن قــرار داشــت 
و امــروزه نیســت و اتاق هــای کوچــک 
ــد از  ــای داالن مانن ــو و راه روه ــو در ت ت
ــت. ــارت اس ــن عم ــر ای ــای دیگ ویژگی ه

هــدف از ایــن مــوزه عــالوه بــر آشــنایی 
مــردم بــا تاریــخ پزشــکی جنــوب، ارتقــاء 
ســطح زندگــی آنهــا و حفــظ و نگــه داری 

تاریــخ ایــن خــاک اســت.
ایــن مــوزه درســال ۱۳۷۳ بــا همــکاری 
ــراوان  ــای ف ــی و تالش ه ــراث فرهنگ می
ــن  ــد و ای ــدازی ش ــور راه ان ــر نبی پ دکت
عمــارت بــا همــت ایشــان مرمــت گشــت. 
ایــن مــوزه هنــوز مــورد ثبــت واقــع 
نشده اســت امــا رتبــه ۳ خاورمیانــه را 

ــت. ــرده  اس ــب ک کس
اشــیاء و امکاناتــی کــه در مــوزه موجــود 
ــع آوری  ــی جم ــای مختلف ــت از جاه اس
تیــم  توســط  تعــدادی  شــده  اســت. 
ــی  ــدن برخ ــی، خری ــی و تحقیقات غواص

ــدادی  ــی ها، تع ــه فروش ــیاء از عتیق از اش
پزشــکی  وســایل  و  کتاب هــا  آنهــا  از 
بــزرگان و پزشــکان ماهــر و قدیمــی 
ــدادی از وســایل از  بوشــهر هســتند و تع
شده اســت. جمــع آوری  بیمارســتان ها 
ایــن مــوزه در ســال ۹۳ بــا تالش هــای 
فــراوان پروفســور نبــی پــور،  از پزشــکان 
حمایت هــای  بــا  و  بوشــهری،  ماهــر 
بنیــان  رئیــس  مشــایخی،  دکتــر 
ایران شناســی شــعبه بوشــهر و همــکاری 
ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــوم پزشــکی  صنایع دســتی و دانشــگاه عل
همچنیــن  پایه گــذاری  شــد.  بوشــهر 
همراهــی ارزشــمند آقــای امیــن بصیــری 
ــیقی،  ــوزه موس ــد ح ــور دو هنرمن و حض
ــان حســام و حماســه حق پرســت در  آقای
ــرفت  ــث پیش ــی« باع ــش »زار درمان بخ

ــت. ــده  اس ــوزه ش ــن م ــم گیر ای چش
خلیج فــارس  تاریخ پزشــکی  مــوزه 

اســت: زیــر  بخش هــای  شــامل 
ــهر: در  ــتان بوش ــکی اس ــداران پزش نام
ــا  ــاری جهــت آشــیایی ب ایــن قســمت آث
ــی  ــای فروزان ــب، آق ــر طبی ــواده دکت خان
)مســئول فروکنــی ماالریــا در اســتان 
بوشــهر(، دکتــر ملــک زاده، پروفســور 
حقیقــی، دکتــر نبی پــور، دکتــر ســینایی 

ــت. ــده  اس ــته  ش ــش گذاش ــه  نمای و... ب

موزه تاریخ پزشــکی خلیج فارس
»آینده از آن ملتـــی است که از گذشتـــه خود با خبـــــــر باشد«

کتاب های نوشته شده مشاهیر

بخش جانوران زهر اگین

ست جراحی بی نظیر مربوط به جنگ جهانی دوم

خمره اژدری شکل پارتی-ساسانی 
کشف شده از اعامق  آب های خلیج فارس توسط 

تیم غواصی و تیم تحقیقاتی 

دفرت طبی و ادوات پزشکی درمانگر سنتی
 مرحوم حاج محمد نبی مهاجری برازجانی

ست دندانپزشکی جناب دکرتسید حسین طبیب

اولین اندوسکوپ که توسط آملانی ها در 

سال 1970 وارد ایران گردید در بیامرستان 

امتی بوشهر به کاربرده می شد
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آزمایش هــای  اهمیــت  امــروزه 
ــر همــگان واضــح اســت.  ــال ب پری نات
درواقــع هنگامــی بایــد بــه ســراغ 
رفــت  تســت ها  این گونــه  انجــام 
ــی  ــاز می شــود. یعن ــی آغ ــه حاملگ ک
ــیکل  ــادن س ــب افت ــا عق ــادف ب مص
ــه  ــام این گون ــدف از انج ــی. ه قاعدگ
زودرس  تشــخیص  تســت ها، 
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــالالت جنین اخت
درمــان  بــه  دارد  وجــود  مشــکلی 
جنیــن در شــکم مــادر بپردازیــم. 
و  ســاده  گاهــی  آزمایش هــا  ایــن 
بی دردســرند و گاهــی تخصصی تــر 
انجــام می شــوند. ایــن آزمایش هــا 
شــامل گرفتــن شــرح حال کامــل 
ــال  ــد. مث ــی می باش ــات بالین و معاین
ســابقه  بیمــار،  وزن  فشــارخون، 
بیمــاری یــا جراحــی یــا مصــرف 
تزریــق  ســابقه  خــاص،  داروهــای 

خــون و...
ــرای  ــون  ب ــک آزمایش خ ــپس ی س
ــادر و  ــی م ــی احتمال بررســی کم خون
ــود  ــام می ش ــش ادرار انج ــک آزمای ی
و  اوره  ســطح  بررســی  شــامل 
کراتینیــن ادرار و کشــت ادرار. حتــی 

ــکل ادراری  ــابقه مش ــی س ــر کس اگ
ــش ادرار در  ــد آزمای ــم نداشــت بای ه
هرصــورت انجــام شــود. چــون خــود 
فرآینــد حاملگــی احتمــال ایجــاد 
علــت  بــه  را  ادراری  عفونت هــای 
تغییــرات هورمونــی بــاال می بــرد. 
ــه عــالوه تعییــن  بررســی های فــوق ب
ــر  ــی از نظ ــی و بررس ــوع گروه خون ن
ابتــال بــه هپاتیــت در همــه بایــد 
انجــام شــود. ولــی بایــد توجــه داشــت 
ازجملــه  پرخطــر  گروه هــای  کــه 
افــراد مبتــال بــه دیابــت، فشــار خــون 
و کســانی کــه قبــاًل ســابقه زایمــان بــا 
وزن نــوزاد بیــش از ۴/۵ کیلوگــرم یــا 
مــرگ جنیــن داخــل رحمــی  داشــتند 
ــد  ــد، نیازمن ــی دارن ــن باالی ــا س و ی
ــری و بررســی بیشــتر هســتند. پیگی

تعیین گروه خونی:
اهمیــت ایــن تســت بــه حــدی 
خانــم  یــک  گاهــی  کــه  اســت 
بــاردار به علــت عــدم انجــام ایــن 
ــق را  ــن حاملگــی ناموف تســت، چندی
ــا  پشت ســر می گــذارد. اگــر مــادری ب
ــی دارای RH منفــی  ــوع گروه خون هرن
ــرش  ــی همس ــد گروه خون ــد، بای باش

مشخص شــود. 
حــال اگــر RH همســرش مثبــت 
بــود، فقــدان تجانــس RH اتفــاق 
تحت نظــر  مــادر  بایــد  و  می افتــد 
ــی  ــی حاملگ ــر ط ــی اگ ــد و حت باش
ــد  ــت، بای ــم نداش ــکلی ه ــچ مش هی
ــد  ــا ۳۲ و بع ــای ۲۸ ت ــی هفته ه ط
از زایمــان آمپــول روگام تزریــق کنــد. 
ایــن خانم هــا اگــر بــه هردلیلــی 
دچــار لکــه بینــی و خونریــزی شــوند 
ــا  ــکم ی ــه ش ــه ب ــر ضرب ــال در اث مث
تســت تشــخیصی خاصــی )ماننــد 
نمونه بــرداری از مایــع آمنیوتیکــی 
یــا بیوپســی جفــت کــه بایــد ســوزنی 
وارد شــکم مــادر بشــود( انجــام دهند، 
بایــد حتمــا بــرای پیشــگیری آمپــول 
روگام تزریــق کننــد. کســانی کــه 
همیــن کار ســاده را انجــام نداده انــد، 
ــی  ــخت و تخصص ــیار س ــان بس درم
تزریــق خــون بــه جنیــن داخــل 

شــکم را بایــد انجام دهنــد.
آزمایش تیروئید: 

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه 

دفــع  افزایــش  موجــب  بــارداری 
یــد در بــدن می شــود. همچنیــن 
یــد  دریافــت  دلیــل  بــه  جنیــن 
از بــدن مــادر باعــث کاهــش یــد 
بهتــر  بنابرایــن  می شــود  مــادر 
اســت زنــان قبــل از بــارداری از نظــر 
غربالگــری  غده تیروئیــد  عملکــرد 
ــتم عصبی  ــل سیس ــوند. تکام ش
جنیــن توســط هورمون هــای 
ــرد  ــورت می گی ــادر ص ــدن م ب
بایــد  بــه همیــن دلیــل مــادر 
از نظــر غــده تیروئیــد وضعیــت 
ــر  ــه اگ ــد. البت ــبی داشته باش مناس
مــادر مبتــال بــه بیمــاری گواتــر 
بــوده و ایــن بیمــاری در مرحلــه 
ــن  ــادر و جنی ــرای م ــد، ب ــاده باش س
نمی آیــد  بوجــود  مشــکلی  هیــچ 
ولــی اگــر غــده تیروئیــد کــم کار 
ســقط جنین  ممکن اســت  باشــد 
ایــن  این کــه  یــا  و  صورت گیــرد 
جنیــن  مغــز  رشــد  در  کــم کاری 
ــی  ــای نگران ــه ج ــذارد. البت ــر بگ تاثی
وجــود نــدارد زیــرا بــا انجــام آزمایــش 
قبــل از بــارداری و یــا بــاال بــردن دوز 
دارو در دوران بــارداری می تــوان از 
ــرد.  ــرات جلوگیری ک ــن خط ــروز ای ب
ــارداری  ــل از ب ــکان قب ــد پزش هرچن
بــا انجــام آزمایــش تیروئیــد، عملکــرد 
ــر  ــاردار زی ــان ب ــده را در زن ــن غ ای
ــرد  ــری عملک ــا پیگی ــد ام ــر دارن نظ
ایــن غــده در دوران بــارداری نیــز 
ــد از  ــی بع ــه خواهدداشــت و حت ادام
ــت  ــوزادان تح ــه روز ن ــا س ــان ت زایم
تیروئیــد  غربالگــری  آزمایش هــای 

هســتند.
سونوگرافی: 

از  یکــی  هــم  ســونوگرافی 
محســوب  پره ناتــال  بررســی های 
جنیــن،  وضعیــت  می شــود. 
چندقلویــی، ســن حاملگــی و خیلــی 

از نقایــص جنینــی بــا اســتفاده از 
می شــود.  مشــخص  ســونوگرافی 
ــی در  ــن نقص ــر جنی ــال اگ ــرای مث ب
ــدام  ــا ان ــد ی ــکم دارد و کب ــدار ش ج
ــش  ــارج از بدن داخــل شــکمی، در خ
باشــد بــا ســونوگرافی قابــل تشــخیص 
اســت. مهم تــر از همــه این کــه در 
ــه  ــارداری توصی ــا ۱۴ ب ــه ۱۱ ت هفت
می شــود کــه بررســی  ســونوگرافی 
بــرای تشــخیص نشــانگان داون را 
ســونوگرافی  ایــن  دهنــد.  انجــام 
بســیار تخصصــی بــوده و نیازمنــد 
ایــن  بــا  اســت.  مهــارت خاصــی 
بررســی، ضخامــت پشــت گــردن 
جنیــن و همچنیــن اســتخوان بینــی 
مــوارد  در  می شــود.  بررســی  او 
یــا  داون  نشــانگان  بــه  مشــکوک 
منگولیســم، اســتخوان بینــی جنیــن 
در ســونوگرافی دیــده نمی شــود و 
ــش  ــش افزای ــت گردن ــت پش ضخام
ایــن  بــا  همــراه  می کنــد.  پیــدا 
ســونوگرافی یــک آزمایــش خــون 
کــه  انجام می شــود  هــم  خاصــی 
بــه بررســی پروتئیــن مخصوصــی 

می پــردازد.  مــادر  درخــون 
گرفتن نوار قلب جنین: 

بــرای انجــام ایــن تســت یــک نــوار 
ــادر بســته می شــود )در  دور شــکم م
ــال  ــادر در ح ــوم( و م ــه س ــه ماه س
اســتراحت دراز می کشــد. دســتگاهی 
ــرد و  ــرار می گی ــادر ق ــکم م روی ش
ــب  ــوار قل ــب و ن ــان قل ــد ضرب می توان
ــد ۱۲۰  ــه بای ــد ک ــن را ثبت کن جنی
تــا ۱۶۰ بــار در دقیقــه باشــد. بعضــی 
جنین هــا ضربــان غیرطبیعــی دارنــد، 
تپــش بیــش از حــد دارنــد یــا وقتــی 
ــه  ــه جــای آن ک ــد ب حرکــت می کنن
ــر می شــود  ــاال رود، کمت ضربانشــان ب
بررســی،  ایــن  بــا  می تــوان  کــه 
ــان  ــخیص داده و درم ــکل را تش مش

کــرد. تســت بعــدی گرفتــن خــون از 
جنیــن اســت. بــا ایــن کار مشــکالتی 
ــخیص داده و  ــد را تش ــد تیرویی مانن
معلــوم  را  جنیــن  کم خونی هــای 

ــان انجــام میشــود. ــرده ودرم ک
غربالگری دیابت حاملگی:

ــن  ــر ای ــی ب ــه برخ ــود این ک ــا وج ب
بــاور هســتند کــه تنهــا زنــان در 
ــت  ــرای دیاب ــد ب ــر بای ــروه پرخط گ
حاملگــی غربالگــری شــوند، ولــی 
ــی  ــان و مامای ــی زن ــن تخصص انجم
آمریــکا معتقــد اســت کــه غربالگــری 
بایــد در همــه مــوارد حاملگــی انجــام 
شــود؛ بخصــوص کــه درحــدود ۲ 
ــن  ــا ای ــاردار ب ــان ب ــد زن ــا ۵ درص ت
زیــرا  می شــوند؛  مواجــه  مشــکل 
تشــخیص و درمــان ایــن بیمــاری 
ــه  ــد نتیج ــارداری می توان در دوران ب
حاملگــی را بهبــود ببخشــد. بهتریــن 
ــت  ــت دیاب ــام تس ــرای انج ــان ب زم
 ۲۸ تــا   ۲۴ هفته هــای  حاملگــی 
ــن  ــود ای ــا وج ــد. ب ــی می باش حاملگ
ــه  ــکوک ب ــرد مش ــه ف ــواردی ک در م
ابتــال بــه دیابــت نــوع ۲ باشــد )ماننــد 
ــی و  ــی و چاق ــل ژنتیک ــود عوام وج
ســن بــاال( می تــوان زودتــر ایــن 
بایــد توجــه  انجــام داد.  را  تســت 
ــک  ــی ی ــت حاملگ ــه دیاب ــت ک داش
ــد  ــی می باش ــر حاملگ ــالل اواخ اخت
ســه ماهه  در  بــاال  قنــد  وجــود  و 
اول مطرح کننــده دیابــت حاملگــی 
دیابــت  نشــانه  بلکــه  نمی باشــد؛ 
واضــح اســت. مقــدار قندخــون ناشــتا 
ــد  ــی بای ــه طــور طبیع در حاملگــی ب
ــدارش  ــد و مق ــا ۸۰ باش ــن ۶۰ ت بی
ــد.  ــی می باش ــش از ۱۰۵ غیرطبیع بی
اکثــر ایــن بیمــاران بایــد رژیم غذایــی 
طبیعــی حاملگــی را داشــته باشــند و 
ــه  ــاز ب ــد نی ــا ۲۰ درص ــدوداً ۱۵ ت ح

انســولین پیــدا می کننــد. 

انجمــن تخصصــی زنــان و مامایــی آمریــکا 
معتقــد اســت کــه غربالگــری بایــد در همــه 

مــوارد حاملگــی انجــام شــود.

زهرا پاینده
دانشجوی ترم ۳ پزشکی



اوتیسم چیست؟
ــی«  ــی »درخودماندگ ــه معن ــوی ب ــر لغ ــم از نظ   اوتیس
اســت و نوعــی اختــالل در رشــد طبیعــی کودک محســوب 
ــا رفتارهــای ارتباطی-کالمــی غیرطبیعــی  می شــود کــه ب
ــن کــودکان حــرکات تکــراری،  آشــکار مــی گــردد. در ای
دل بســتگی و توجــه فــراوان بــه جزئیــات اشــیا و مقاومــت 
در مقابــل تغییــر دیــده می شــود و ممکــن اســت در 
حــواس پنجگانــه نیــز حساســیت های غیــر معمــول دیــده 
ــن قســمت اختــالل در اوتیســم، اختــالل  شــود. اصلی تری
ــد  ــز می کنن ــزی تمرک ــر چی ــا ب ــت. آن ه ــاط اس در ارتب
و چیزهــای دیگــر را در اطرافشــان نادیــده می گیرنــد. 
آن هــا حتــی از حــرکات، اشــاره ها و حــاالت چهــره بــرای 

ــد.  ــتفاده نمی کنن ــران اس ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب برق
ایــن اختــالل در چنــد دهــه اخیــر بســیار مــورد توجــه 

ــوی  ــم از س ــادی ه ــات زی ــه و اطالع ــه قرار گرفت و مطالع
محققــان و هــم از ســوی خانواده هــای اوتیســتیک بدســت 

آمده اســت. 

عالیم این بیماری چیست؟
  چندیــن نشــانه وجــود دارد، کــه بــه طــور زیــاد 
و غیرمعمــول در بیشــتر افــراد اوتیســتیک مشــاهده 
مي شــود کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد، مثــل تمرکــز 
ــا  ــرار نکــردن ارتبــاط چشــمی ب روی جزئیــات اشــیا، برق
ــام  ــه انج ــل ب ــق و تمای ــودن عالی ــدود ب ــب، مح مخاط
ــاي پرخاشــگرانه.  ــراری، خــودآزاري و رفتاره حــرکات تک
ــی  ــکل م ــه ش ــه س ــی ب ــور کل ــه ط ــم ب ــم اوتیس عالئ
ــه  ــی از جمل ــای اجتماع ــالل در تعامل ه ــند: ۱- اخت باش
ــر کالمــی مثــل  ــردن رفتارهــای غی ــه کار ب اختــالل در ب

ــی  ــی، ناتوان ــع بدن ــره و وض ــت چه ــمی، حال ــاس چش تم
ــروز  ــه ب ــل ب ــدم تمای ــاالن، ع ــا همس ــه ب ــاد رابط در ایج
ــا  ــود ب ــای خ ــا موفقیت ه ــت  و ی ــادی ، رغب ــاس ش احس
ــه  ــردن ب ــاره نک ــا اش ــاوردن ی ــال نی ــرای مث ــران )ب دیگ
ــه  ــالل ارتباطــی ک ــه خــود(.  ۲- اخت ــورد عالق اشــیای م
می توانــد بصــورت مشــکالتی در زبــان گفتاری)مثــل 
ــتفاده  ــه(، اس ــه مکالم ــا ادام ــروع ی ــي ش ــتن توانای نداش
ــای  ــدادن بازی ه ــام ن ــا انج ــان، ی ــراری از زب ــی و تک قالب
ــودن  ــراری ب ــدود و تک ــد.  ۳- مح ــّوع باش ــی متن تخّیل
رفتارهــا، عالیــق و فعالیت هــای کــودک مثــل انجــام 
حرکت هــای تکــراری ماننــد به هــم زدن یــا پیــچ دادن 
ــی از  ــه برخ ــی ب ــه دائم ــتان، و عالق ــا انگش ــت ها ی دس

ــیا. ــزای اش اج
تغییــر این گونــه رفتارهــا کار مشــکلي اســت و بــه همیــن 
ــي  ــودکان زندگ ــن ک ــا ای ــه ب ــرادي ک ــوي اف ــل از س دلی
ــالش  ــي او، ت ــان آموزش ــران و مربی ــد و درمان گ مي کنن

مضاعفــي را مي طلبــد.

بــا مشــاهده کــدام عالئــم بــه اوتیســتیک بــودن 
کــودک پــی ببریــم؟

ــن  ــی از ای ــه یک ــی ک ــر کودک ــه ه ــت ک ــور نیس   اینط
تشــخیص  اوتیســتیک  ســریعا  داشته باشــد  را  عالئــم 
داده شــود. بلکــه ممکن اســت برخــی از ایــن نشــانه ها 
ــه مشــکل  ــی ک ــرای کودک ــاَل ب ــان باشــند. مث ــل درم قاب
ــار  ــا گفت ــوان ب ــر در صحبــت کــردن دارد می ت ــا تاخی و ی
ــن مشــکل را برطــرف ســاخت.  ــان مطــرح کــرد و ای درم
ولــی بطــور کلــی از کــودکان طبیعــی در ســنین مختلــف 
انتظــار مــی رود کــه یــک ســری رفتارهــا و عالمت هــا را از 
خــود بــروز دهنــد در حالــی کــه کــودک اوتیســتیک بــه 

ــن صــورت نیســت. ای

ــناخت  ــه درد ش ــبت ب ــودکان نس ــن ک ــا ای آی
ــا مشــکالت  ــن اختــالل ب ــا ای ــد؟ و آی کافــی دارن

ــت؟ ــراه اس ــز هم ــنوایی نی ش
  بــر خــالف آنچــه تصــور می شــود، ایــن کــودکان 
ــا  ــنوایی ی ــالالت ش ــه اخت ــی از جمل ــکل فیزیولوژیک مش
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــد. ول ــاس درد را ندارن ــدم احس ع
ــد. ــر معمــول دهن ــا پاســخ های غی ــن حس ه برخــی از ای

ایــن کــودکان در هنــگام ناراحتــی چــه واکنشــی 
ــد؟ ــان می دهن ــود نش از خ

ــال  ــاط و انتق ــراری ارتب ــودکان در برق ــن ک ــون ای   چ
حــس خــود بــه دیگــران مشــکل دارنــد، در هنــگام 
بــروز دهنــد و  ناراحتــی نمی تواننــد حــس خــود را 

همیــن امــر باعــث می شــود کــه گاهــی اوقــات رفتارهــای 
ــبب  ــت س ــن اس ــه ممک ــد ک ــام دهن ــگرانه ای انج پرخاش
آســیب رســاندن بــه خودشــان شــود. ایــن مــورد در بیــن 

ــت. ــایع اس ــیار ش ــم بس ــای اوتیس ــی طیف ه برخ

ــروز  ــود را ب ــی خ ــه زمان ــاری از چ ــن بیم ای
؟ هــد می د

عالئــم اوتیســم در ســه ســال اول زندگــي بــروز مي کنــد. 
ــا ســن ســه ســالگی برخــی از  ــه کــودکان معمــوالً ت البت
ــا سن شــان  ایــن عالئــم را دارنــد و بعــد از آن متناســب ب

ــد. ــدا می کنن ــاری پی ــای رفت تحول ه

علت اوتیسم چیست؟
عوامــل مختلفــی را می تــوان بــرای علــت ایجــاد اوتیســم 
نــام بــرد. مثــاًل اوتیســم یک نشــانه ژنتیکــی قــوی دارد که 
البتــه بســیار پیچیــده  اســت و بــه وســیله گروهــی از ژن ها 
ــی و  ــرایط محیط ــود. ش ــاد می ش ــی ایج ــش ژن ــا جه و ی
اطرافیــان کــودک نیــز در برخــی مــوارد می تواننــد نقــش 
ــن اختــالل داشته باشــند.  ــه ســزایی در شــکل گیری ای ب

کـودکان اوتیسـتیک بـه چـه طیف هایی تقسـیم 
می شـوند؟

ناهنجاری هــای  و  اوتیســم  از  مختلفــی  گونه هــای 
مرتبــط بــا آن وجــود دارد:

ــوع  ــدیدترین ن ــوان ش ــه عن ــیک ب ــوع کالس ــم ن اوتیس
ــم آن  ــود و عالئ ــه می ش ــر گرفت ــم در نظ ــاری اوتیس بیم
معمــوالً در ۳ ســالگی ظاهــر می شــود. بیمــار در برقــراری 
ارتباطــات کالمــی و نیــز غیرکالمــی بــا دشــواری مواجــه 
اســت. برخــی کــودکان می تواننــد مکالمــه را آغــاز کننــد 
ولــی بــه علــت عــدم پیوســتگی مکالمــه، صحبــت را قطــع 
می کننــد. عــدم توانایــی در دوســتیابی و ســایر ارتباطــات، 
ــن  ــد. ای ــه می باش ــل توج ــودکان، قاب ــی ک ــان برخ در می
کــودکان همــواره بــه بازی هــای تک نفــره عالقــه دارنــد و 
ــت  ــا مقاوم ــد. آن ه ــای گروهــی دوری می کنن از فعالیت ه
ــه تغییــرات محیطــی نشــان می دهنــد. ــادی نســبت ب زی

و  نظــر گفتــاری  از  اوتیســم، کــودک  از  در طیفــی 
را  طیــف  ایــن  دارد.  کمــی  مشــکل  زبانــی  ارتبــاط 
ــی  ــا اختالالت ــه ب ــه البت ــد ک ــپرگر« می نامن ــندرم آس »س
در مهارت هــای ارتباطــی فــردی و اجتماعــی همــراه 
اســت. کــودکان مبتــال بــه ســندرم آســپرگر دارای عالیــق 
محــدود و تکــراری می باشــند و بــه اشــیای بی جــان 
عالقــه زیــادی نشــان می دهنــد. البتــه ایــن کــودکان بــه 
ــه  ــی، نســبت ب ــاط کالم ــراری ارتب ــی در برق ــل توانای دلی

ــد. ــری دارن ــت بهت ــم عاقب ــای اوتیس ــایر طیف ه س

ــر روز  ــان آن ه ــمار مبتالی ــد و ش ــداد می کن ــران بی ــم در ای ــروزه اوتیس ام
ــه عــده ای  ــذ رشــد اســت. البت ــک اختــالل ناف ــر مــی رود. اوتیســم ی باالت
از پزشــکان واژه اختــالل حــواس را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. افــراد 
ــد؛  ــف دارن ــوت و ضع ــاط ق ــتند؛ نق ــان ها هس ــایر انس ــل س ــتیک مث اوتیس
ــه  ــت بلک ــناک نیس ــتیک ترس ــد؛ اوتیس ــی دارن ــته و نیازهای ــاس داش احس
ــروز  ــد احساســش را ب ــاوت اســت؛ بی احســاس نیســت، بلکــه نمی توان متف
دهــد؛ بــی کالم نیســت فقــط بلــد نیســت حــرف بزنــد. اوتیســم تفاوتــی 

ــاط  ــتیک ارتب ــا اوتیس ــد ب ــود؛ بای ــد درک و پذیرفته ش ــه بای ــت ک اس
ــم  ــایی اوتیس ــکالت، شناس ــن مش ــی از عمده تری ــد. یک ــرار کنی برق
ــرورت  ــه ض ــه ب ــد. باتوج ــی ناآگاهی ان ــم قربان ــودکان اوتیس ــت. ک اس
شــناخت اوتیســم، مصاحبــه ای بــا جنــاب آقــای دکتــر محمــد بیگدلــی، 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــاب و روان و اس ــص اعص متخص
ــت  ــه ای جه ــم زمین ــه امیدواری ــم ک ــب دادی ــهر، ترتی بوش

ــازد: ــم س ــما فراه ــرای ش ــر را ب ــات بیش ت مطالع

اوتیســـم  ناتوانی نیســــت،
یک توانایــــی متفاوت اســتـــــــــــ
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سیده زهرا زارعی
دانشجوی ترم ۳ پزشکی



پروفسور علي اصغر خدادوست در روز چهارم آبان ماه سال ۱۳۱۴ 
خورشیدي در شیراز متولد شد. دوران دبستان و دبیرستان را 
در همان شهر پشت سرگذاشت و به عنوان آموزگار در دبستان 
داوري داراب مشغول تدریس شد و در دومین سال آموزگاري، 
کالس ششم دبیرستان را به طور داوطلب با موفقیت پشت سر 

گذاشت. 
خدادوست در سال ۱۳۳۳ در آزمون ورودي دانشکده پزشکي 
شیراز شرکت کرد و با درجه ممتاز بین داوطلبان پذیرفته و در 
این دانشکده مشغول به تحصیل شد. وي دوره ۶ ساله پزشکي 
را با درجه ممتاز پشت سر گذاشت و پس از یک سال گذراندن 
بیمارستان  در  بیني  و  حلق  و  گوش  و  چشم  دستیاري  دوره 
براي  دولت  طرف  ۱۳۴۱    از  سال  در  شیراز،  دانشگاه  نمازي 

گذراندن دوره تخصصي، به آمریکا اعزام شد. 
در  خارجي  دستیار  تنها  و  اولین  عنوان  به  خدادوست  دکتر 
ساله   ۳ دوران  »جان  هاپکینز«،  دانشگاه  پزشکي  چشم  بخش 
پزشکي  چشم  مرکز  دستیار  بهترین  عنوان  به  را  دستیاري 
»ویلمر« گذراند. وي در این دوران عالوه بر تحصیل در علوم 
بالیني به طور فعال مشغول تحقیقات در علوم پایه بود و مقاالت 
متعددي در مجالت مختلف به چاپ رساند. پس از پایان دوران، 
او یک سال به عنوان مربي و یک سال به عنوان استادیار در 
بخش چشم پزشکي همان دانشگاه مشغول به کار شد و در سال 
»جان هاپکینز«،  دانشگاه  خواست  و  پیشنهاد  علیرغم   ۱۳۴۷
بازگشت و در بخش چشم پزشکي دانشگاه شیراز، به  ایران  به 

عنوان استاد مشغول فعالیت شد. 

Khodadoust  Rejection Line
شاید بتوان گفت مهم ترین دستاورد دکتر خدادوست 
توجیه  انجام داده است،  که  قرنیه ای  پیوندهای  طی 
مکانیسم دفع پیوند است که امروزه در دنیا به نام 
که  شناخته می شود  خدادوست«  زدن  پس  »خط 

خالصه آن به زبان ساده می گوید:
گروهی  پس زده شود،  پیوند  اگر 
یک  روی  گلبول های سفید  از 
خط ردیف می شوند و سلول های 
بافت قرنیه را در محل  اندوتلیال 
می کنند  تخریب  شدت  به  پیوند 
به طوری که قرنیه پیوند زده شده 
دست  از  را  خود  کارایی  قابلیت 

می دهد. 
 

۲۰ هزار عمل پیوند قرنیه
در کارنامه پربار دکتر خدادوست، جدا از حدود ۲۰ هزار عمل 
بیمارستان  این موارد به چشم مي خورد: مؤسس  پیوند قرنیه، 
فوق تخصصي چشم دکتر خدادوست شیراز، مدیرعاملي مؤسسه 
چشم پزشکي  بخش  استادي  آمریکا،  کانکتیکات  چشم پزشکي 
دانشگاه سیسیل، استاد و جراح بخش چشم پزشکي بیمارستان 
در  ایران  انجمن متخصصان  هیات مدیره  عضو  رافائل،  سنت 
علوم پزشکي  فرهنگستان  افتخاري  عضو  و  کشور  خارج از 
جمهوري اسالمي ایران. شاید مهم تر از همه این موارد، آن باشد 
که استاد هیچ گاه ایران و ایراني را از یاد نبرده و در هر فرصتي 

دینش را به این مرز و بوم و مردم شریفش، ادا کرده است.

طلبه علم بايد بود
روز اول که به دانشکده  پزشکي رفتم، درس ها به زبان انگلیسي بود و انگلیسي من آن چنان 
تعریفي نداشت. اولین شب رفتم کتاب آناتومي را باز کردم، یک پاراگراف نمي توانستم بخوانم! 
دیکشنري را باز مي کردم و کلمه به کلمه امتحان مي کردم ببینم به کدام قسمت مي خورد! تا 
صبح نشستم و آخر نتوانستم یک پاراگراف را تمام کنم. صبح به این نتیجه رسیدم که به درد 
باید بروي! شروع کردم.  این کار نمي خورم! خدا رحمت کند همشیره ام مخالفت کرد و گفت 
صبح ها زودتر بیدار مي شدم و شب ها پشت سرهم تا ساعت ۳ نیمه شب بیدار مي ماندم! البته 

همکاري و دوستي رفقا خیلي کمک مي کرد.
پروفسور خدادوست مي افزاید: یادم مي آید در اولین امتحان آناتومي که قسمت خیلي مشکلي 

بود، نمره ۹۵ گرفتم و همه شوکه شده بودند! شهرت پیدا کردم. وقتي در دانشکده پزشکي قدم مي زدم، دانشجویان از دریچه ها نگاهم 
مي کردند و مي گفتند این همان است که نمره۹۵ گرفته است! خود این مرا بیشتر ترغیب مي کرد که کار کنم و درس بخوانم. 

»ســندرم رت« فــرم کمیــاب ناهنجاری هایــی اســت 
کــه از جملــه اختــالالت طیــف اوتیســم بــه شــمار 
ــا  ــان دختربچه ه ــوالً در می ــاری معم ــن بیم ــد. ای می آی
ــر نشــانه های  ــالوه ب ــودکان ع ــن ک ایجــاد می شــود. در ای
تیپیــک اوتیســم، اختــالالت اســکلتی و تشــنج نیــز دیــده 

می شــود. 
ــدی  ــالل رش ــی« و »اخت ــری کودک ــالل زوال پذی »اخت

ــتند. ــم هس ــر اوتیس ــای دیگ ــرم ه ــز ف ــر« نی فراگی

شیوع این بیماری به چه صورت است؟
  آمارهــای متفاوتــی از ایــن بیمــاری ذکــر شــده بطــوری 
کــه تقریبــا ۸ کــودک از هــر ده هــزار کــودک، اوتیســتیک 
اســت و در پســرها ۴ تــا ۵ برابــر بیشــتر از دخترهــا 

می باشــد.

ایــن کــودکان از نظــر ضریــب هوشــی و اســتعداد 
ــورت  ــه ص ــه چ ــود ب ــاالن خ ــه همس ــبت ب نس

ــتند؟ هس
به عنــوان  آنهــا  از  کــه  هســتند  مشــهوری  افــراد 
ــه  ــتین. ب ــل انیش ــده، مث ــاد ش ــتیک ی ــرد اوتیس ــک ف ی
درســت یــا غلــط بــودن ایــن موضــوع کاری نداریــم 
ــن کــودکان در  ــی در کل همان طــور کــه گفته شــد، ای ول
ــی در برخــی  ــاط دچــار ضعــف هســتند ول ــراری ارتب برق
ــز جــدی  ــه تمرک ــادر ب ــودک ق ــای اوتیســم، ک از طیف ه
ــه همیــن صــورت  ــد ب روی یــک موضــوع اســت و می توان
ــود را  ــد و خ ــت کن ــود تقوی ــی را در خ ــی و مهارت توانای

در آن زمینــه از دیگــران تمییــز دهــد. ولــی بیشــتر افــراد 
اوتیســمی از بهــره هوشــی کمتــری نســبت بــه هــم ســن و 

ســال های خودشــان برخوردارنــد. 

معمول تریــن راه هــای پیشــگیری و درمانــی 
ــت؟ ــاری چیس ــن بیم ــرای ای ب

ــرای  ــی ب ــا روش ــی ی ــی قطع ــچ درمان ــون هی ــا کن   ت
ــن کــودکان یافــت  ــگیری از تولــد ای ــایی و پیش شناس
ــش  ــد در کاه ــا می توانن ــی دارو ه ــا برخ ــت. ام نشده اس
ــد  ــایکوتیک و ض ــای آنتی س ــند. داروه ــر باش ــم موث عالئ
افســردگی نیــز در برخــی کــودکان موثــر اســت. البتــه بــا 
ــی داروی  ــرد ول ــم ک ــم را ک ــوان عالئ ــرف دارو می ت مص
ــن بیمــاری هنــوز وجــود  ــرای درمــان کامــل ای قطعــی ب
نــدارد. امیدواریــم کــه در آینــده ای نزدیــک شــاهد راه های 

ــیم. ــاری باش ــن بیم ــرای ای ــی ب ــی قطع درمان

امیــد اســت کــه آگاهــی درمــورد ایــن بیمــاری و 
مبتالیــان بــه آن افزایــش یابــد. هــم اکنــون مدارســی در 
ــرای آمــوزش کــودکان  ــه بوشــهر ب ســطح کشــور از جمل
ــی اســت  ــه کار بســیار زیبای اوتیســمی تأســیس شــده ک
ــن     ــت. همچنی ــد اس ــیار مفی ــودکان بس ــن ک ــرای ای و ب
NGOهایــی بــرای حمایــت از ایــن کــودکان و دادن 

آگاهــی و آموزش هــای الزم بــه والدیــن کــودکان اوتیســم 
ــرای  ــدوارم کــه در بوشــهر هــم قدمــی ب وجــود دارد. امی
تشــکیل ایــن NGOهــا برداشــته شــود تــا بتوانیــم اندکــی 

ــم. ــودکان بکاهی ــن ک ــج ای ــختی و رن از س

معرفی انجمن اتیسم ایران
ــی و  ــاد، غیرانتفاع ــت مردم نه ــازمانی اس ــران س ــم ای ــن اتیس انجم
غیرسیاســی کــه باهمــت متخصصیــن، کارشناســان، نیکــوکاران، 
ســال  بهمن مــاه  در  آنهــا  خانواده هــای  و  اتیســم  طیــف  افــراد 
۱۳۹۲ و بــا اخــذ مجــوز از وزارت کشــور بــا گســتره پخــش ملــی 

اســت. تأسیس شــده 
اصــول  بــر  تأکیــد  و  دنیــا  روز  دانــش  از  بهره گیــری  بــا  انجمــن 
مشــارکتی، صداقــت، شــفافیت، فعالیــت داوطلبانــه هدفمنــد، 
تخصصــی و باکیفیــت بــا مشــارکت خانواده هــای طیــف اتیســم از طریــق ارائــه 

خدمــات آموزشــی، مشــاوره، حرفه آمــوزی، پژوهشــی، توان بخشــی، 
حمایتــی، اســتعدادیابی، و بااطــاع رســانی مناســب در جامعــه بــر 
آن اســت تــا بــا فراهــم نمــودن شــرایط مناســب، امــکان پذیــرش، 
حمایــت و رســاندن افــراد طیــف اتیســم بــه جایــگاه واقعــی آنهــا در 
ــرای  ــاه، نشــاط و اســتقال ب ــودن رف ــم نم ــن فراه ــه و همچنی جامع

آنهــا فعالیــت نمایــد.

سروش استاد زاده
دانشجوی ترم ۳ پزشکی



قســمتي  اخالق پزشــکي،  فلســفه 
ــه  اساســي از اخالق پزشــکي اســت ک
تحلیل هــاي  ســایه  در  می کوشــد 
را  نادرســت  و  درســت  فلســفي، 
موضوعــات  در  عمــل  حیطــه  در 
مختلــف و مراقبت هــاي بهداشــتي 
ســنتي  اخالق پزشــکي  شــرح دهد. 
و  اندیشــه ها  بــا  همــه  از  بیــش 
چــون  بزرگــي  فالســفه  تفکــرات 
ســقراط، فالطــون و ارســطو پیونــد و 
نزدیکــي داشته اســت. ایــن متفکــران 
یونانــي، علــم اخــالق را در کنــار 
و  فراگرفته بودنــد  پزشــکي  علــم 
زیســتن«  »هنــر  به عنــوان  را  آن 
و »مراقبــت و مواظبــت از نفــس« 
ــه  ــن مقال ــد. در ای ــف مي نمودن توصی
بــه بررســی اجمالــی  تــا  برآنیــم 
پیرامــون ایــن حــوزه بــه کمــک 
مــدرس اخــالق پزشــکی دانشــگاه 

ــم دکتــر  علــوم پزشــکی بوشــهر ، خان
گیســو حاتمــی بپردازیــم:

ــک  ــه آکادمی ــالق، مطالع ــم اخ عل
هنجار هــای  و  رفتارهــا  رســمی  و 
ــروه  ــه دو زیرگ ــه ب ــت ک ــانی اس انس
ــردی  ــالق کارب ــری و اخ ــالق نظ اخ

. د تقسیم می شــو
ــالق  ــاخه ای از اخ ــکی ش اخالق پزش
ــخیص،  ــه تش ــه ب ــت ک ــردی اس کارب
تجزیــه و تحلیــل و حــل مســائل 
اخالقــی ای کــه در ارائــه خدمــات 
می پــردازد.  پیش می آیــد  پزشــکی 
در صورتــی کــه تعریــف فــوق تــا 
ــا  ــتم تنه ــرن بیس ــط ق ــل از اواس قب
شــامل توصیه هــا، آداب و رفتــاری 
در  را  آن  تبلــور  کــه  بوده اســت 

می بینیــم. ســوگندنامه ها 
شــامل  اخالق پزشــکی  امــروزه 
رفتــار  صالحیــت،  اســتاندارد های 

بررســی سیســتماتیک  و  حرفــه ای 
می باشــد. اخالقــی  معضــالت 

)پروفشنالیســم(:  اخالق حرفــه ای 
ــه  ــاغلند ک ــته ای از مش ــا دس حرفه ه
ارائه دهنــدگان  به شــکل  را  خــود 
ــی  ــی معرف ــده اجتماع ــات ارزن خدم
می کننــد و رعایــت عملکــرد حرفــه ای 
قــول  عمومــی  اعــالم  به شــکل  را 
ــای  ــه اعض ــه ب ــذا جامع ــد؛ ل می دهن
ــا  ــی را اعط ــوق خاص ــروه حق ــن گ ای
ــه  ــه در ارائ ــار دارد ک ــد و انتظ می کن
خدمــات اجتماعــی، منافــع جامعــه را 

ــد. ــدم بدارن ــود مق ــع خ ــر مناف ب
پزشــکی، حقــوق و تعلیــم و تربیــت 
حرفه هــا  از  بــارز  مثال  هایــی 

هســتند.
ابقــاء ایــن امتیــاز و حقــوق بــه 
بــاور جامعــه، بــه قابــل اعتمــاد بــودن 
دارد.  بســتگی  حرفــه  آن  اعضــای 

بــرای قابــل اعتمــاد بــودن، حرفــه ای 
هــا بایــد بــه تعهــدات ضــروری حرفــه 
خــود پایبنــد باشــند. تعهداتــی ماننــد 
وظیفه شناســی،  دوســتی،  نــوع 
شــرافت،  پذیــری ،  مســئولیت  
ــران. ــه دیگ ــرام ب درســت کاری و احت

پزشــک متعهــد بــرای برقــراری 
ارتبــاط درســت بــا بیمــاران بایــد بــا 
ــنا  ــاط آش ــراری ارتب ــای برق مهارت  ه
ــاط  ــراری ارتب باشــد . مهارت هــای برق
هســتند  مهارت هــا  از  مجموعــه ای 
کــه پزشــک را قــادر بــه انتقــال 
اطالعــات بــه شــیوه ای قابــل فهــم بــه 

بیمــاران می کنــد. 
طــب:  در  حرفــه اي  ارتباطــات 
حیطــه  در  حرفــه اي  ارتباطــات 
پزشــکي را مي تــوان شـــامل ارتبـــاط 
بیــن پزشــک و بیمــار، اخــذ رضایــت، 
ارتبــاط  و  حقیقت گـــویي  رازداري، 
پزشــک و کادر پزشــکي بــا همــکاران 
دانســت. حقـــوق و مســئولیت هاي 
ــاي مهــم و  ــار، مقوله ه پزشــک و بیم
ــن حیطــه مي باشــند.  ــي در ای اساسـ
ــري- ــام فکـ ــار در نظـ ــگاه بیمـ جای

ارزشـــي پزشــک، امــر مهمــي اســت 
که تـــأثیر زیـادي بـــر رعایـت اصـول 
اخالقــي دارد. احتــرام بــه اختیــار 
از  خـــودداري  )اتونـــومي(،  بیمــار 
پدرســاالری صــرف از ســوی پزشــک 

و اســتفاده از تــوان جســمي و روحــي 
ــاي الزم،  ــراي تصمیم گیري ه ــار ب بیم
یـــک فرآینــد مهــم در حیطــه طبابت 
ــساس  ــاري، احـ ــدان کـ ــت. وجـ اسـ
صالحیــت  بــودن  دارا  حرفــه اي، 
احســاس  الزم،  عملــي  و  علمــي 
مســئولیت و عــدم بهره جویي هــاي 
مــادي، جســمي یــا روحـــي از بیمـــار 
نیـــز مقوله هــاي مهمــي هســتند کــه 
مســئله قصــور و تقصیــر پزشـــکي در 

ــد. ــا می یاب ــه معن ــن رابط ای

در  را  حرفــه ای  اخــالق  چگونــه 
کنیــم؟ نهادینــه  دانشــجویان 

ــدودی  ــا ح ــوان ت ــا دو روش می ت ب
بگوییــم  بهتــر  یــا  اخالق پزشــکی 
دانشــجو  در  را  اخالق حرفــه ای 

نهادینــه کنیــم:
ــت  ــای تقوی ــوزش ۲( روش ه ۱( آم

ــه ای  ــالق حرف اخ
آموزش هــای  شــامل  آمــوزش 
درس  اخالق پزشــکی،  کالس 
دروس  و  جامعه شناسی پزشــکی 
ــی اســت. ــا ســالمت عموم ــط ب مرتب
اخالق حرفــه ای  تقویــت  بــرای 
می تــوان از فرصت هــای خــاص بهــره 
جســت. مثــاًل در جلســه توجیهــی در 
بــدو ورود بــه دانشــکده پزشــکی، 
امضــای تعهدنامه هــای اخالقــی در 

ــوش  ــای آن جلســه، مراســم روپ انته
ســفید و امضــا ســوگندنامه پزشــکی 

فارغ التحصیلــی.  هنــگام 
می دانیــد در کشــورهایی از دنیــا 
رویشــان  پیشــرفته  نــام  مــا  کــه 
ــوش  ــم روپ ــن مراس ــم و ای می گذاری
الگوبــرداری  آن هــا  از  را  ســفید 
کرده ایــم، یــک گــروه بــه سرپرســتی 
اجــرای  مســئولیت  اســتاد  یــک 
مراســم را به عهده دارنــد؛ یک ســال 
فکــر می کننــد، بحــث می کننــد و 
ــن  ــا ای ــد ت ــکیل می دهن ــه تش کمیت
ــه  ــد ک ــزار کنن ــر برگ ــم را بهت مراس
ضمــن تقویــت اخــالق حرفــه ای، 
شــأن و هویــت پزشــکان را حفــظ 
دانشکده پزشــکی  در  کرده باشــد. 
کــه  می رســد  به نظــر  نیــز  مــا 
ــت  ــودو اهمی ــد انجام ش ــن کار بای ای
بیشــتری بــه ایــن مراســم بدهیم،نــه 
اینکــه  فقــط چــون همــه جــا برگــزار 
ــه عقــب  ــا هــم از قافل ــد ،م ــی کنن م
نمانیــم. کســی کــه مســئول مســتقیم 
برگــزاری اســت علیرغــم حســن نیت، 
ــن  ــدف ای ــورد ه ــزی در م ــاًل چی اص
تــالش  خیلــی  نمی دانــد.  مراســم 
ــه  ــردد ک ــه ای بگ ــال بودج ــد دنب کن
ممتازهــا  بــرای شــاگرد  هدیــه ای 

ــرد.  بگی
امــا جشــن فارغ التحصیلــی، بــه 

مـعـه جـــــا  در 
پزشکــــی قـــــــــ  خال ا

ــق  ــرای ح ــز ب ــانی را ج ــس انس هرک
)قصــاص(، یــا بــدون آن که فســادی 
در زمیــن کرده  باشــد، بکشــد، چنان 
اســت کــه همــه انســان ها را کشــته؛ و 
هرکــس انســانی را از مــرگ برهاند و 
زنــده بــدارد، گویــی همــه انســان ها 

ــت. ــده داشته اس را زن
سوره مائده / آیه ۳۲

پریسا رادی
دانشجوی ترم ۳ پزشکی



طـــــرح تحول
 نظام سالمتـــــــــــ

امروزه رشد سطح آگاهی جامعه باعث 
زمینه  در  مردم  انتظارات  رفتن  باال 
سیستم  در  عدالت  و  ایمنی  کیفیت، 
همین  و  شده  درمانی  و  بهداشتی 
نظام  ایجاد  در جهت  را  فشار  موضوع 
عملکرد،  برابر  در  پاسخگو  سالمتی 

افزایش داده است.
نظام  اخیر  سال های  در  چه  اگر 
از  استفاده  با  توانسته است  سالمت 
اولیه  بهداشتی  مراقبت های  راهبرد 
در  چشمگیری  پیشرفت های  به 
رفتن  باال  و  مردم  کلی سالمت  سطح 
برسد،  آن  به  مربوط  شاخص های 
دغدغه های  از  یکی  همچنان  اما 
در  عدالت  برقراری  سیاست گذاران 

خدمات  به  دسترسی  و  سالمت 
سالمتی است. وزارت بهداشت، درمان 
متولی  عنوان  به  پزشکی  آموزش  و 
با عنایت به وظایف  سالمت در کشور 
و ماموریت های کلی و اسناد باالدستی 
انداز بیست ساله،  به ویژه سند چشم 
سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام 
مرتبط  قانونی  مواد  رهبری،  معظم 
و  توسعه  پنجم  برنامه  در  سالمت  با 
برنامه های دولت یازدهم اجرای برنامه 
مرحله  یک  از  بعد  را  سالمت  تحول 
مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه 
۱۳۹۳ آغاز کرده است. تحول در نظام 
مالی  حفاظت  رویکرد  سه  با  سالمت 
به  دسترسی  در  عدالت  ایجاد  مردم، 

کیفیت  ارتقای  نیز  و  خدمات سالمت 
با  تدریج  به  تا  می شود  اجرا  خدمات 
همکاری خدمت گذاران عرصه سالمت 
شاهد تحقق سیاست های کلی رهبری 
و ارتقای مورد انتظار در نظام سالمت 

باشیم.
سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام 
معظم رهبری به همگانی ساختن بیمه 
پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه 
درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه 
هزینه های  از  مردم  سهم  کاهش  و 
آنجا که  تا  تاکید ویژه ای دارد.  درمان 
رنج  و  دغدغه  بیماری،  رنج  جز  بیمار 

دیگری نداشته باشد.

ــته  ــال گذش ــار س ــه چه ــژه در س وی
دنبــال  را  اخالقــی  هــدف  هیــچ 
برگــزاری  مســئول  و  نکرده اســت 
نــدارد. دانشــجویان خودشــان برگــزار 
برنامه ریــزی  خودشــان  می کننــد، 
خــرج  پــول  خودشــان  می کننــد، 
اســت.  فاجعــه  ایــن  می کننــد. 
ایــن اســت کــه ذوق دانشــجویان 
برگــزاری جشــن، منحصــر  بــرای 
و  خــاص  لبــاس  پوشــیدن  بــه 
ــز  ــرداری و عکاســی خاطره انگی فیلمب
ــه  ــده؛ و این گون ــواده ش ــار خان درکن
ــن  ــک جش ــه ی ــتر ب ــزاری بیش برگ
عروســی و یــا تولــد می مانــد تــا 
ــی  ــا اهداف ــی ب ــن فارغ التحصیل جش
کــه مــد نظــر همــه متولیــان آمــوزش 

ــت. اس
ــم  ــک فیل ــم ی ــما بخواه ــر از ش اگ
ــور  ــک کش ــوگندنامه در ی ــت س قرائ
ببینیــم،  و  کنیــد  پیــدا  را  غربــی 
پیــدا  هــم  اگــر  نمی توانیــد؛ 
فیلــم  و  نیســت  واقعــی  کردیــد 
مراســم  از  ساخته شده اســت. 
قرائــت ســوگندنامه فیلــم بــرداری 
جاهایــی  در  حتــی  و  نمی کننــد 

هــم  را  دانش آموختــه  والدیــن 
ــور  ــم حض ــن مراس ــد در ای نمی گذارن
ــن  ــه اســت و  ای داشته باشــد. محرمان

می دهــد. نشــان  را  اهمیتــش 
نهادینه کــردن  دیگــر  روش هــای 
الگــوی  داشــتن  اخالق پزشــکی، 
ــار  ــک بیم ــردن ی ــال ک ــاری، دنب رفت
ــراه  ــجویان هم ــط دانش ــن توس مزم
ــن  ــه مراجعی ــک ب ــتاد ، کم ــک اس ی
ــه ای  ــی اخالق حرف ــتان، ارزیاب بیمارس
و نهایتــاً کالس هــای اخــالق حرفــه ای 

ــت.  ــتادان اس ــرای اس ب
نکتــه مهمــی کــه بایــد متذکــر 
شــوم ایــن اســت کــه بایــد تغییــرات 
عمــده ای در آمــوزش ایــن واحــد 
داده شــود کــه مــن درخواســت آن را 
بــه ریاســت محتــرم دانشــکده داده ام. 
دانشــجویان در ایــن کالس خســته 
و بی حوصله انــد و پیاپــی از اینکــه 
کشیکشــان  بــه  برونــد  بایــد  االن 
ــکیل  ــره تش ــد. باالخ ــند می نالن برس
ــه از دانشــجو و  ــه هم ــروم، ک ــک ف ی
اســتاد بتواننــد کیــس معرفــی کننــد 
معضــل  بتواننــد  کــه   افــرادی  و 
اخالقــی را حــل کنــد کمــک شــایانی 

ــکی  ــردن اخالق پزش ــه ک ــه نهادین ب
. می کنــد

ارتقــاي  و  دانــش  پیشــرفت 
ــخیص،  ــاي تش ــا در بخش ه فناوري ه
بیماري هــا،  پیشــگیري  و  درمــان 
طب قدیــم را دچــار چنــان تحــول 
ــکان  ــه پزش ــت ک ــي ساخته اس عمیق
ــا و  ــه روش ه ــکا ب ــدون ات ــد ب جدی
ــات  ــه حی ــه ادام ــادر ب ــن ق ــزار نوی اب
خویــش نخواهدبــود. پزشــکي نوین، 
ــکي نوین  ــد اخالق پزش ــلماً نیازمن مس
ــن  ــي در ای ــات فراوان ــت. موضوع اس
ــه  ــه ب ــند ک ــرح مي باش ــه مط حیط
عمده تریــن آن هــا اشــاره گردیــد. 
آن چــه در انتهــاي بحــث در خصــوص 
ضــرورت  و  اخالق پزشــکي  فلســفه 
ــد، در  ــان ش ــه آن بی ــژه ب ــه وی توج
حقیقــت یــک نیــاز بنیادیــن و فــوري 
اســت. آمــوزش اخالق پزشــکي بــا 
از  روزآمــد  و  مناســب  شــیوه هاي 
سیســتم  اساســي  ضرورت هــاي 
بهداشــت و درمــان کشــور ماســت که 
ــراي  ــف ب ــطوح مختل ــتي در س بایس
ــایرکارکنان  پزشــکان، پرســتاران و س

ایــن سیســتم ارائه گــردد.

نگاهـــــی بر

مقام معظم رهربی:

بیامر نباید جز درد بیامری، دغدغه بیشرتی داشته باشد.

افشین زارع علی آباد
دانشجوی ترم ۳ پزشکی



اهداف نهایی طرح تحول نظام سالمت:
۱. افزایش پاسخگویی نظام سالمت

جیب  از  مستقیم  پرداخت  کاهش   .۲
مردم

۳. کاهش درصد خانوارهایی که به خاطر 
هزینه  دچار  سالمت  خدمات  دریافت 

کمرشکن شده اند
۴. بهبود پی آمدهای بیماران اورژانسی

۵. افزایش زایمان طبیعی

اجزایی  چه  سالمت  نظام  تحول  طرح 
دارد؟

طرح تحول نظام سالمت حاوی ۸ بسته 
اجرایی است:

بیماران  پرداختی  میزان  کاهش   .۱
بستری در بیمارستان های دولتی

تمامی بیماران دارای بیمه سالمت ساکن 
در شهرها که در بیمارستان های دولتی 
از کل  تنها ۱۰ درصد  بستری می شوند 
پرداخت  را  بیمارستان  صورت حساب 
و  عشایر  روستایی،  بیماران  و  می کنند 
که  نفر  هزار   ۲۰ زیر  شهرهای  ساکنان 
بیمارستان های  به  ارجاع  نظام  از طریق 
درصد   ۵ می کنند  مراجعه  دولتی 
می کنند؛  پرداخت  را  درمان  هزینه های 
آن ها  همراهان  یا  و  بیماران  همچنین 
آزمایشگاهی و  برای تهیه دارو، خدمات 
تصویربرداری و سایر ملزومات پزشکی به 
بیرون از بیمارستان ارجاع داده نمی شوند.

در  پزشکان  ماندگاری  از  حمایت   .۲
مناطق محروم

متخصص  و  عمومی  پزشکان  ماندگاری 
در مناطق محروم یکی دیگر از بسته های 
خدمتی طرح تحول نظام سالمت است 
کمبود  معضل  کشور  محروم  مناطق  تا 
پزشک نداشته باشند و مردم این مناطق 
درمانی  امور  انجام  برای  نباشند  ناچار 
خود، با زحمت و مشقت به شهر دیگری 
این  اجرای  از  هدف  کنند.  مهاجرت 
بسته، حذف زیرمیزی در مناطق محروم 
خدمات  به  مردم  دسترسی  افزایش  و 
افزایش  طریق  از  عمومی  و  تخصصی 
این  در  شاغل  پزشکان  دریافتی  میزان 
محروم  مناطق  بیماران  تا  است  مناطق 
مورد  درمانی  خدمات  کلیه  بتوانند 
محل  مکان  نزدیک ترین  از  را  خود  نیاز 

سکونت خود دریافت کنند.

در  مقیم  متخصص  پزشکان  حضور   .۳
بیمارستان های دولتی

طب  متخصص)داخلی،  پزشک  حضور 
عمومی،  جراحی  اطفال،  اورژانس، 
عروق  و  قلب  ارتوپدی،  زایمان،  و  زنان 
صورت  به  بیمارستان  تشخیص  به  و...( 
دولتی  بیمارستان های  در  شبانه روزی 
مردم  دسترسی  امکان  تخت   ۶۴ باالی 
بیماران  برای  متخصص  پزشک  به 
به  انجام  می کند.  فراهم  را  اورژانسی 
تعیین  بیماران،  ویزیت  و  معاینه  موقع 
نخستین  در  اورژانسی  بیماران  تکلیف 
فرصت و پاسخگویی به موقع و به صورت 
دولتی،  بیمارستان های  در  ساعته   ۲۴
و  عصر  شیفت  در  عمل  اتاق  فعال بودن 
حمایتی  بسته  این  ویژگی های  از  شب 

است.
در  هتلینگ  کیفیت  ارتقای   .۴

بیمارستان های دولتی
بیمارستان ها  خدمات  کیفیت  ارتقای 
تحول سالمت  طرح  برنامه های  دیگر  از 
فیزیکی  چهره  آن،  برپایه  که  است 
وضعیت  مانند  دولتی  بیمارستان های 
و  بهداشتی  سرویس های  اتاق ها، 
و  بهسازی  آسیب دیده  تخت های 
هتلینگ  خدمات  و  می شود  نوسازی 
ارتقا  پرستاری  و  تغدیه  سرویس های  و 

می یابد.
در  ویزیت  خدمات  کیفیت  ارتقای   .۵

بیمارستان های دولتی
ارتقای کیفیت ویزیت در بیمارستان های 
بیمارستان های  و  کلینیک ها  دولتی، 
طرح  دیگر  بسته  بهداشت،  وزارت 
در  این طرح  است.  نظام سالمت  تحول 
می شود  انجام  کشور  بیمارستان   ۵۶۰
متخصص،  پزشکان  طرح،  این  در  و 
فوق تخصص و عمومی همکاری می کنند. 
استانداردسازی خدمات ویزیت از طریق 
تجهیزات  و  کلینیکی  وضعیت  بهبود 
ویزیت  زمان  استانداردسازی  کلینیکی، 
پزشکان و توجه ویژه به معاینات بالینی 
است.  طرح  این  استانداردهای  جمله  از 
پاراکلینیکی  تست های  از  اجتناب 
ویزیت های  تکرار  از  جلوگیری  بی مورد، 
به  مردم  دسترسی  افزایش  و  بی مورد 
پزشکان متخصص از دیگر دستاوردهای 

این طرح است.

۶. برنامه ترویج زایمان طبیعی
ارتقای سالمت مادر  این برنامه با هدف 
اولین روز اجرای طرح تحول  از  و نوزاد 
کشور  بیمارستان های  در  سالمت  نظام 
برنامه،  این  براساس  درآمد.  اجرا  به 
کاهش  به  ملزم  بیمارستان ها  کلیه 
منظور  به  می باشند.  سزارین  میزان 
طبیعی  زایمان  انجام  به  مادران  تشویق 
ایشان،  جیب  از  پرداخت  کاهش  و 
زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی 
هیچ  بیمار  و  می شود  انجام  رایگان 
پرداخت  طبیعی  زایمان  بابت  هزینه ای 
نمی کند. به عالوه به منظور حفظ حریم 
زایمان  فرایند  خوشایندسازی  و  مادر 
فضای  بهینه سازی  مادر،  برای  طبیعی 
قرار  مدنظر  زایمان  بخش های  فیزیکی 
دولتی  مراکز  تشویق  گرفته شده است. 
فراهم سازی  به  خدمت  ارائه دهندگان  و 
شامل  زایمان  درد  کاهش  روش های 
دیگر  از  غیردارویی  و  دارویی  روش های 
می رود.  شمار  به  انجام شده  اقدامات 
فرآیند  طبیعی بودن  فرهنگ  ترویج 
بارداری و زایمان با برگزاری کالس های 
آمادگی برای زایمان برای مادران باردار 
و توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت از 
دیگر اقدامات انجام شده در برنامه ترویج 

زایمان طبیعی می باشد.
بیماران  از  مالی  حفاظت  برنامه   .۷

صعب العالج، خاص و نیازمند
به  مبتال  بیماران  برنامه  این  در 
تحت  صعب العالج  و  خاص  بیماری های 
تحت  ویژه  بیماری های  مشترک  عنوان 
بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  پوشش 
قرارگرفته و هزینه های باالی تشخیصی 
و درمانی بیماری آنها که مشمول بیمه 
می باشند طبق بسته خدمتی تعیین شده، 

تحت حمایت قرار می گیرد.
۸. راه اندازی اورژانس هوایی

این برنامه از نیمه مرداد اجرایی شد. در 
مرحله نخست ۱۴ پایگاه اورژانس هوایی 
جمهوری  ارتش  و  هوانیروز  همکاری  با 
اسالمی راه اندازی شد و حدود یک سوم 
تحت  کیلومتری   ۱۵۰ شعاع  تا  کشور 
و  قرارگرفت  اورژانس هوایی  پوشش 
انتظار می رود که دو سوم باقی مانده طی 
به  و  نهایی شود  آینده  دو سال  تا  یکی 

سرعت بتواند ارتقا و توسعه یابد

سـالمت  نظـام  اخیـر،  سـال های  در 
کشـور بـا مشـکالت گوناگونـی همـراه 
بـوده کـه سـبب بـروز نارضایتـی مردم 
سـالمت  نظـام  مختلـف  بخش هـای  و 
آمـدن  کار  روی  از  پـس  شده اسـت. 
بهداشـت،  وزارت  یازدهـم،  دولـت 
طـرح  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
تدوین کـرد.  را  سـالمت  نظـام  تحـول 
ایـن طـرح کـه بـه دنبـال »محافظـت 
هزینه هـای  قبـال  در  مـردم  مالـی« 
افزایـش  و  کیفیـت  ارتقـای  سـالمت، 
دسترسـی بـه خدمـات درمانـی اسـت، 
در   ۱۳۹۳ سـال  اردیبهشـت ماه   ۱۵ از 
بیمارسـتان های دولتـی سراسـر کشـور 
بـه اجـرا درآمـد. اگرچـه اجـرای ایـن 
رضایت منـدی  افزایـش  زمینـه  طـرح 
مـردم از خدمـات بهداشـتی و درمانـی 
را تـا حـدودی فراهـم آورد ولـی تـداوم 
اجـرای ایـن طرح بـا چالش هـای جدی 
سـعی  نوشـته  ایـن  در  مواجه اسـت. 
در بررسـی و نقـد طـرح تحـول نظـام 

شده اسـت. سـالمت 
چالش های طرح تحول نظام سالمت

چالش هـای طـرح تحول نظام سـالمت 
چالش هـای  گـروه  دو  در  می تـوان  را 
اجرایـی  چالش هـای  و  طـرح  فطـری 
طـرح قـرار داد کـه بـه بررسـی هرکدام 

می پردازیـم: آن هـا  از 
الف( چالش های فطری طرح

۱. عـدم توجـه بـه خدمـات بهداشـتی 
و پیشـگیری: محـور اصلـی ایـن طـرح، 
درمـان اسـت در حالـی کـه امـروزه در 
زمینـه سـالمت  در  موفـق  کشـورهای 
پایـه طرح هـای  و بهداشـت، اسـاس و 
ارائـه  و  پیشـگیری  برپایـه  اجرایـی 
پیشـگیری  جهـت  درمانـی  خدمـات 
بیمـاری  بـروز  از  هـم  تـا  می باشـد 
هزینه هـای  هـم  و  شـود  جلوگیـری 
احتمالـی به شـدت کاهـش یابد ولی در 
ایـن طرح بیشـتر تمرکز بـر روی درمان 
اسـت کـه هزینـه بـه مراتـب بیشـتری 

دارد. پیشـگیری  بـه  نسـبت 
بـر  مبتنـی  نظـام سـالمت  ارتقـای   .۲
تخصیـص مسـتقیم منابـع مالـی: اکثـر 

نظام هـای توسـعه یافتـه 
از سـاز وکارهـای تأمیـن 
مدیریـت  بـرای  مالـی 
و سـوق دادن نظـام بـه سـوی اهـداف 
تعیین شـده و رفـع مشـکالت پیـش  رو 
سـود می برنـد و نظـام سـالمت فقـط 
را  نظـارت  و  سیاسـت گذاری  نقـش 
در  کـه  صورتـی  در  برعهده می گیـرد 
ایـن طـرح نقش بیمـه به عنـوان نوعی 
سـاز وکار برای مدیریت منابع سـالمت 
مالـی  منابـع  اکثـر  و  کمرنگ شـده 
تخصیص یافته اسـت  مسـتقیم  بصـورت 
را  فسـاد  بـروز  زمینـه  امـر،  ایـن  کـه 

مـی آورد. فراهـم 
حاکمیتـی:  وظایـف  کمرنگ شـدن   .۳
مأموریـت اصلی وزارت بهداشـت، ایجاد 
بسـتر بـرای تأمین سـالمت کلیـه افراد 
جامعـه اسـت کـه ایـن امـر از طریـق 
مقـررات،  تنظیـم  سیاسـت گذاری، 
نظـارت و ارزیابـی بخش هـای مختلـف 
ایـن طـرح،  بـا  امـا  اسـت  امکان پذیـر 
وزارت بهداشـت عمـاًل خـود بـه یـک 
مبـدل  درمانـی  خدمـات  ارائه کننـده 
گشـته و ایـن امـر انجـام مؤثـر وظایف 
حاکمیتـی را بـا مشـکل مواجه می کنـد 

بـه عبـارت دیگـر وزارت بهداشـت، 
مسـئول نظـارت و ارزیابـی طرحـی 
و  مالـی  تأمیـن  خـود  کـه  اسـت 

دارد. برعهـده  را  آن  اجـرای 
طـرح  اجرایـی  چالش هـای  ب( 

تحـول نظـام سـالمت
بـا  چالش هـا  از  دسـته  ایـن 
طـرح  ایـن  این کـه  فـرض 
تـداوم یابد عبارت اسـت از:
۱. تزریـق منابـع مالـی بـا 

موجـب  کنونـی  رونـد 
هزینه هـای  افزایـش 

شده اسـت. سـالمت 
مالـی  منابـع  افزایـش   .۲

تـداوم  بـا  نیـاز  مـورد 
یکسان سـازی  سیاسـت 
تعرفه هـا، تأمیـن منابـع 
سـایر  بـرای  مالـی 
اقتصـادی  بخش هـای 

تأثیـر  تحـت  را  کشـور 
. هـد می د ر ا قر

میـان  درآمـدی  شـکاف  افزایـش   .۳
بخش هـای مختلـف نظـام سـالمت، بـر 
ارائـه شـده  کیفیـت خدمـات درمانـی 

می گـذارد. سـوء  تأثیـر 
بخـش سـالمت  درآمـدی  اختـالف   .۴
کشـور بـا سـایر بخش هـای کشـور آثار 
بسـیار زیان بـاری بـرای آینـده جامعـه 

اقتصـادی کشـور خواهدداشـت.
دسـته دیگـر چالش هـا با فـرض این که 
ایـن طرح تـداوم نیابد عبارت اسـت از:

۱. باعـث افزایـش انتظار جامعه پزشـکی 
)ارزانـی  مـردم  و  درآمـد(  )افزایـش 

می شـود. خدمـات( 
۲. بافـرض محدودبـودن منابـع کشـور، 
سـالمت  هزینه هـای  مسـتمر  افزایـش 
می توانـد مانـع اصلی تداوم طرح باشـد.
۳. در صـورت عـدم تـداوم ایـن طـرح 
از آن جـا کـه انتظـارات جامعه پزشـکی 
هـم  مسـئولین  و  رفتـه  بـاال  مـردم  و 
بـروز  زمینـه  ندارنـد،  پاسـخ  توانایـی 
نارضایتی های بسـیار گسـترده از دولت 
و بروز مشـکالت بسـیار پیچیـده فراهم 

می شـود.

سالمت م  نظا تحول  طرح  بر  نقدی 



ــاال،  ــون ب ــار خ ــکمی، فش ــی ش ــر، چاق ــی دور کم ــامل چرب ــر ش ــل خط ــی از عوام ــک گروه ــندرم متابولی س
ــه  ــا هــم رخ می دهنــد و خطــر ابتــال ب ــی خــوب )HDL( پاییــن اســت کــه ب ــاال و چرب ــت، تری گلیســرید ب دیاب

ــد.  ــش می ده ــت را افزای ــکته و دیاب ــی، س ــای قلب بیماری ه
در شــخصی کــه از نظــر جســمی احســاس ســالمت می کنــد اگــر به طــور همزمــان ۳ مــورد از ۵ مــورد پاییــن 
وجــود داشته باشــد، فــرد مبتــال بــه ســندرم متابولیــک می باشــد و بایســتی در صــدد اصــالح مــوارد غیرطبیعــی 

خــود باشــد:
۱- چاقی مرکزی دور کمر )در محاذات ناف بیش از ۱۰۰ سانتی متر در مردان و ۸۷ سانتی متر در زنان(

۲- فشار خون باال )بیش از ۱۳۰/۸۵ میلی متر جیوه در سه نوبت متوالی(
۳- قند خون باال )بیش از ۱۱۰ میلی گرم(

۴- تری گلیسرید باال )بیش از ۱۵۰ میلی گرم(
۵- پایین بودن HDL )کمتر از ۴۰ در مردان و کمتر از ۵۰ در زنان( 

ســندرم متابولیــک )ســندرم ایکــس 
ــولین(  ــه انس ــت ب ــندرم مقاوم ــا س ی
ــیوع  ــی ش ــی و غرب ــع صنعت در جوام
زیــادی داشــته و متاســفانه در کشــور 
ــر شــیوه  ــه تغیی ــا توجــه ب ــا هــم ب م
زندگــی و الگــوی تغذیــه ای و افزایــش 
شــدید مصــرف غذاهــای آمــاده و 
ــی در  ــت های صنعت ــا و گوش چربی ه
ــه  ــروز آن ب ــزان ب ــی، می عــادات غذای

ــه افزایــش اســت. شــدت رو ب
ســندرم متابولیــک در افــراد مبتــال، 
ســیری ُکنــد ولــی پیش رونــده ای 
موجــب  مــدت  دراز  در  و  داشــته 
در  بازگشــت  غیرقابــل   اختــالل 
ارگان هــای حیاتــی بــدن می شــود 
ــاک  ــه ممکــن اســت گاهــی خطرن ک
ــال  ــر ابت ــه در اث ــی ک شــود. ارگان های
ــر  ــرض خط ــندرم در مع ــن س ــه ای ب
ــد  ــد عبارتن ــرار می گیرن ــایی ق نارس
از: کبــد، کلیه هــا، عــروق بــزرگ، 

قلــب و ریه هــا.
بــروز  ســندرم،  ایــن  مکانیســم 
و  فعــل  در  غیرطبیعــی  تغییــرات 
ــده  ــلول زن ــاالت بیوشــیمیایی س انفع
انفعــاالت  و  فعــل  ایــن  می باشــد. 
بــه دو دســته عمــده واکنش هــای 
ــرژی  ــده ان ــا مصرف کنن ــک ی آنابولی
و کاتابولیــک یــا فراهم کننــده انــرژی 

در بــدن تقســیم می شــوند.

عبــارت  بیمــاری  ایــن  عــوارض 
اســت از: چاقــی مفــرط، کبــد چــرب، 
کبدی-کلیــوی،  نارســایی  نقــرس، 
آرتریــو اســکلروزیس، نارســایی قلبــی 
ــه  ــزرگ ب ــروق ب ــوی، انســداد ع و ری
قلــب، مغــز و اندام هــا و چندیــن 
حالــت دیگــر کــه نتیجــه دراز مــدت 

ایــن ســندرم می باشــد.
بــروز  از  پیش گیــری  راه هــای 

متابولیــک: ســندرم 
۱- کاهــش وزن »گاهــی کاهــش ۵ 
ــد  ــا ح ــدن ت ــدی وزن ب ــا ۱۰ درص ت
ــندرم  ــه س ــال ب ــانس ابت ــادی ش زی
متابولیــک را کاهــش می دهــد یــا 
ــری  از جــدی شــدن بیمــاری جلوگی

می کنــد«
کــردن  ورزش   -۲

»حتــی ۳۰ دقیقــه 
پیــاده روی ســریع 
می توانــد  روزانــه 
انســولین  ســطح 

ــون  ــار خ ــون، فش خ
کلســترول  ســطح  و 
و  ببخشــد  بهبــود  را 

خطــر ابتــال یا پیشــرفت 
را کاهــش دهــد« دیابــت 

۳- تغییــر رژیــم غذایــی »کــم 
کــردن مصــرف کربوهیــدرات 

ــورد  ــری م ــی از کال ــط نیم )فق

ــود(  ــن ش ــدرات تأمی ــاز از کربوهی نی
و گوشــت و افزایــش مصــرف فیبرهــا 
ــتفاده  ــازه(، اس ــبزیجات ت ــژه س )به وی
از روغن هــای ســالم مثــل کانــوال، 
زیتــون و کنجــد و دانه هــای گیاهــی«

۴- محدود کردن مصرف الکل
۵- کــم کــردن فشــار روحــی و 
عصبــی )کاهــش اســترس ســبب 
ــود( ــز می ش ــون نی ــد خ ــش قن کاه
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کامبوجــا مجموعــه ای از مخمرهــا و باکتری هــای زنــده 
اســت کــه شــکلی شــبیه قــارچ دارنــد. گفتــه می شــود کــه 
ایــن منبــع غذایــی شــفابخش، زادگاهــی آســیایی دارد و در 
بعضــی مناطــق همچــون قفقــاز و روســیه بســیار پرطرفــدار 
ــرف  ــادی آور مص ــوارا و ش ــیدنی گ ــورت نوش ــت و به ص اس

می شــود.

برخی اثرات چای کامبوجا بر مصرف کنندگان:
از برخی سرطان ها جلوگیری می کند.

چیــن و چروک هــای پوســت را کاهــش داده و لکه هــای 
ــد. ــرف می کن ــورت را برط ــت و ص ــوه ای روی دس قه

رفع کننده یبوست است.
 در ناراحتی های کلیوی توصیه می شود.

ــر  ــه مؤث ــرات قرنی ــد و ســایر تغیی ــان آب مرواری ــرای درم ب
ــد. ــش می ده ــی را افزای ــدرت بینای ــت و ق اس

نارسایی های کبد و کلیه را درمان می کند.
میزان قندخون را تنظیم می کند.

بیماری های ایدز، دیابت و ام اس را کنترل می کند.
روماتیســم، خســتگی و ناراحتی هــای مفاصــل را عــالج 

می کنــد.

ــه  ــادی ب ــه زی ــکاران عالق ــروزه ورزش ام
نوشــیدن ایــن نوشــیدنی دارنــد؛ زیــرا عالوه 
ــدی جســمی،  ــرژی و توانمن ــش ان ــر افزای ب
بــرای ســالمتی مفاصــل نیــز مفیــد اســت.
بــه اعتقــاد پزشــکانی کــه اثــرات ایــن قــارچ را روی افــراد 
مختلــف مطالعــه کرده انــد، ایــن قــارچ همــان اکســیر 
ــه آرزوی  ــه آن همیش ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــش اس حیات بخ
ــد یکــی  بشــر بوده اســت. در واقــع مصــرف کامبوجــا می توان

ــد. ــی باش ــول دوران جوان ــش ط ــر در افزای ــل مؤث از عوام
پژوهشــگران و پزشــکان بــرای اثبــات ایــن نظریــه بــه طــول 
ــنتی  ــور س ــا به ط ــه در آنج ــی ک ــاکن مناطق ــراد س ــر اف عم
قــارچ کامبوجــا به صــورت محلــول در نوعــی نوشــیدنی 

ــد. ــاره می کنن ــود، اش ــتفاده می ش اس
کــه  می دهنــد  نشــان  بســیاری  علمــی  گزارش هــای 
نوعــی آنتی بیوتیــک قــوی در ترکیــب قــارچ کامبوجــا 
ــای  ــود در فراینده ــث می ش ــود آن باع ــه وج ــود دارد ک وج

ــی  ــش مهم ــدن نق ــیمیایی ب ش
ــد  ــا معتقدن ــد. آن ه ــا می کن ایف
چــای کامبوجــا یــک ماده غدایــی 
می آیــد  حســاب  بــه  مکمــل 
سیســتم  آن،  مصــرف  کــه 
دفاعــی بــدن را تقویت کــرده و 
موجــب جلوگیــری از بیماری هــا 

. د می شــو

طول عمـــــر خود را 
بگیرید      از

ــرطان،  ــد س ــه می دانی ــور ک همان ط
ــلول های  ــرل س ــارج از کنت ــد خ رش
ــم  ــد بدخی ــه می توان ــت ک ــدن اس ب
و یــا خوش خیــم باشــد. ســرطان 
معــده اگــر بدخیــم باشــد، می توانــد 
ــل  ــدن مث ــمت های ب ــایر قس ــه س ب
و  ریه هــا  اســتخوان ها،  کبــد، 
ــن  ــود. همچنی ــر ش ــدان منتش تخم
ســرطان هایی  همــراه  می توانــد 
پوســت  و  مغــز  کلیــه،  مثــل 

دیده شــود.
شــایع ترین فــرم ســرطان معــده، 
ــدد  ــرطان غ ــا س ــینوما ی آدنوکارس
معــدی اســت. از دیگــر فرم هــای 
ــارکوما  ــا، س ــه لنفوم ــوان ب آن می ت
ــه  ــاره کرد ک ــینویید اش و تومورکارس
بــه نــدرت دیده می شــوند. امــکان 
ــل  ــده در مراح ــرطان مع ــان س درم
ــفانه  ــی متأس ــود دارد ول ــه وج اولی
ــخیص  ــاری تش ــن بیم ــی ای هنگام
داده می شــود کــه شــرایط بیمــار 

ــت. ــم اس ــیار وخی بس
عوامل بیماری

می تــوان  آن  معمــول  عوامــل  از 
باکتــری  طریــق  از  عفونــت  بــه 
هلیکوباکتــری پیلــوری اشــاره کــرد. 
ــه ایــن عفونــت  پــس کســانی کــه ب
مبتــال هســتند بایــد ســریعاً بــه 
پزشــک مراجعــه کننــد. تغذیــه نیــز 
ــی رود.  ــه شــمار م ــل مهــم ب از عوام
دارنــد  ســوءتغذیه  کــه  کســانی 

ویتامیــن  و  کالــری  کمبــود  از  و 
ــد  ــی برن ــج م ــاً A و K( رن )مخصوص
در معــرض خطرنــد. خــوردن فســت 
خــوردن  و  الــکل  مصــرف  فــود، 
ترشــی بــه افــرادی کــه زمینــه 
دارنــد  را  معــده  ســرطان  ارثــی 
توصیــه نمی شــود. ســرد ســازی 
نگهــداری  )بــرای  غذایــی  مــواد 
بیشــتر( و مصــرف گوشــت قرمــز بــه 
ــه  ــال ب ــز خطــر ابت ــی نی شــکل کباب
ــد.  ــش می ده ــاری را افزای ــن بیم ای
پســماندهای ســلول های جنینــی 
معــده  فوقانــی  ســوم  یــک  در 
عاملــی بــرای ســرطان معــده اســت؛ 
ــی  ــلول های جنین ــای س ــون بقای چ
ــرل را  ــارج از کنت ــر خ ــت تکثی قابلی
دارنــد. البتــه بــا وجــود عوامــل بــاال 
ــده  ــک را نادی ــش ژنتی ــوان نق نمی ت

ــت. گرف
تشخیص

ــرداری هنــگام اندوســکوپی،  بافــت ب
ــرداری  رادیوگرافــی معــده، عکــس ب

از معــده بــه روش دبل کنتراســت.
درمان

ــج  ــک معال ــه پزش ــل اولی در مراح
ــرطانی  ــه س ــده را ک ــی از مع بخش
شــده برمــی دارد. شــیمی درمانی و 

ــدی  ــل بع ــی از مراح رادیوتراپ
درمــان می باشــد.

نشانه ها
ناحیــه  در  درد  معــده،  ســوزش 
ــتهایی،  ــوع، بی اش ــکم، ته ــاالی ش ب
ــش  ــیاه، کاه ــوع س ــی، مدف کم خون
وزن، زردی پوســت، مشــاهده خــون 

ــوع. در مدف

پیشــگیری  قابــل  معــده  ســرطان 
اگــر... اســت 

از یــک رژیــم غذایــی ســالم پیــروی 
مدیترانــه ای(.  رژیــم  )مثــل  کنیــم 
و  دخانیــات  ســیگار،  مصــرف  از 
الــکل پرهیــز کنیــم و تحــرک کافــی 
صــورت  در  باشــیم.  داشــته 
عفونــت باکتــری هلیکوباکترپیلــوری 
آن را درمــان کنیــم. البتــه تضمیــن 

صــد در صــدی وجود 
ــدارد. ن

ــد  ــر چن ــای فراگی ــه بررســی یکــی از بیماری ه ــم ب ــه، می خواهی ــن مقال در ای
دهــه اخیــر بپردازیــم. بیمــاری ای کــه ســومین عامــل پیشــتاز مــرگ و میــر 

ــد! ــرگ را تشــکیل می ده ــوارد م اســت و ۹ درصــد از م
ســرطان معــده چهارمیــن ســرطان شــایع در دنیاســت و ســالیانه باعــث مــرگ 
یــک میلیــون نفــر در دنیــا می شــود. بــا ایــن حــال هنــوز علــت اصلــی ابتــال 

ــه ایــن ســرطان شــاخته نشده اســت. ب

بنفــش، روبــان 

منــاد حامیــت از 

بیــامران مبتــا به 

معــده رسطــان 

آســــان ولی سختـــــــــــــــ
برای پیشگیری          برای درمــــــان

زهرا دانشگر
دانشجوی ترم ۳ پزشکی

طاهره باقری
دانشجوی ترم ۳ پزشکی

امــروزه همــه مــردم، چــه عامــه و چــه عالــم، به ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه درمــان درد هــای بشــر در فضــای طبیعت اطــراف نهفته اســت.

ــروز  ــد از ب ــاده می توان ــیدنی س ــک نوش ــه ی ــوع ک ــن موض درک ای
ــای  ــد غده ه ــد و رش ــری کن ــرطان جلوگی ــون س ــی همچ بیماری های
ــا  ــد؛ ام ــوار باش ــی دش ــت کم ــن اس ــازد، ممک ــف س ــرطانی را متوق س
ــر  ــگران ب ــکان و پژوهش ــی از پزش ــه گروه ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــه  ــارچ ب ــی ق ــر روی نوع ــده ب ــای انجام ش ــواهد و آزمایش ه ــاس ش اس
ــه دلیــل ترکیبــات  ــارچ ب ــن ق ــد کــه ای ــام کامبوجــا اعــالم کرده ان ن
ــدن  ــرطانی ش ــع از س ــا مان ــیدگلورونیک، نه تنه ــودن اس ــاص و دارا ب خ
ســلول هــا می شــود، بلکــه رشــد ســلول های ســرطانی را نیــز 
متوقــف می ســازد. همچنیــن، ایــن قــارچ عاملــی موثــر در جلوگیــری از 

ســکته های قلبــی، شــناخته شده اســت.



ــام  ــات انج ــه روی حیوان ــاتی ک ــه آزمایش ــه ب ــا توج ب
شــده، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه آب قلیایــی، 
اســیدوز متابولیکــی را در حیوانــات پاییــن آورده و همیــن 
ــورد  ــز م ــان نی ــورد انس ــه در م ــده ک ــث ش ــوع باع موض

ــرد. ــرار گی ــث ق بح
ــه  ــود ک ــبب می ش ــردن آب س ــز ک ــا دیالی ــزه ی یونی
عناصــر مفیــد مــورد نیــاز ما مثــل روی، ســدیم، پتاســیم، 
کلســیم، آهــن، مــس و منگنــز در آب متمرکــز شــوند و 
ــدن تأمیــن  ــا مصــرف کمتــر آب، عناصــر مــورد نیــاز ب ب
ــم  ــرف رژی ــا مص ــم ب ــاید نتوانی ــال ش ــور مث ــود. به ط ش
ــیدان  ــاده آنتی اکس ــک م ــه ی ــز ک ــه منگن ــی روزان غذای
ــه  ــرد، ب ــن می ب ــدن را از بی ــای آزاد ب ــت و رادیکال ه اس
ــا مصــرف آب قلیایــی ایــن کمبــود  ــی ب دســت آوریــم ول

ــود.  ــرف ش ــد برط می توان
بــرای مصــارف  از آب قلیایــی  درجه هــای متفاوتــی 

مختلــف وجــود دارد؛ بــرای آشــامیدن PH بیــن ۷/۵ 
 PH ــج و کاهــش نشاســته آن ــن برن ــرای پخت ــا ۸/۵، ب ت
ــر اســیدی چــای  ــردن اث ــرای خنثی ک ــا ۹، ب ــن ۸/۵ ت بی
ــوی  ــرای شست وش ــا ۹/۵ و ب ــن ۸/۵ ت ــوه از PH بی و قه
ــا ۱۱  ــن ۹/۵ ت ــوه PH بی ــبزیجات و می ــموم روی س س

مــورد اســتفاده  قرارمی گیــرد.
بــا تمــام فوایــدی کــه بــرای آب قلیایــی در نظــر 
ــیدی  ــت اس ــه خاصی ــن ک ــل ای ــه دلی ــی ب ــد ول می گیرن
ــم  ــالل در هض ــث اخت ــد و باع ــش می ده ــده را کاه مع
ــه  ــود ب ــی می ش ــذی پروتئین ــواد مغ ــاً م ــا، خصوص غذاه
همیــن خاطــر توصیــه می شــود تــا یــک ســاعت قبــل از 
غــذا و دو ســاعت بعــد از غــذا مصــرف نشــود و بــا توجــه 
ــاالی ۶۰  ســال مبتــال  ــراد ب ــن کــه ۵۰ درصــد اف ــه ای ب
بــه هایپوکلردیــا )ترشــح کــم اســید معــده( هســتند بایــد 
صــورت  کنترل شــده  به صــورت  آب قلیایــی  مصــرف 

ــده  ــال اســید مع ــت آنتی باکتری ــن خاصی ــرد. همچنی بگی
افزایــش  باکتری هــا  توســط  تخمیــر  و  کاهش یافتــه 
ــود  ــرف نش ــا مص ــا دارو ه ــت ب ــر اس ــی بهت ــد. حت می یاب

ــت  ــن اس ــر درون آن ممک ــرا عناص زی
ــرد. ــن بب ــر دارو را از بی تأثی

ــتفاده  ــورد اس ــد درم ــه بای ــی ک نکات
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــی بدانی از آب قلیای
نگهــداری طوالنــی  بــرای  ایــن آب 
مــدت نمی باشــد و بایــد ظــرف ۱۸ 
در  استفاده شــود.  ســاعت   ۲۴ الــی 
را  خــود  خــواص  این صــورت  غیــر 
ازدســت داده و PH بــه ۷ بازمی گــردد. 
ــدود  ــا ح ــی )ت ــاد آب قلیای ــرف زی مص
ــرای  ــت ب ــن اس ــر در روز( ممک ۴ لیت
ــد  ــاد نکن ــکلی ایج ــراد مش ــی اف بعض
ــیدیته  ــه اس ــرادی ک ــرروی اف ــی ب ول
ــس  ــذارد؛ پ ــر می گ ــد تأثی ــی دارن باالی
ــدن،  ــم PH ب ــرای تنظی ــن راه ب بهتری
انتخــاب رژیــم غذایــی درســت بــه ویژه 
رژیــم ســبزیجات و میــوه کــه در کنــار 
می شــود،  اســتفاده  آب  ایــن  از  آن 

ــت. اس
ورزشــکاران  بــرای  آب قلیایــی 
در  زیــرا  دارد؛  به خصوصــی  فوایــد 

شــرایط اســترس های ورزشــی یــا ذهنــی در طــول 

ــت.  ــم  اس ــیار مه ــیون بس ــی، هیدراس ــای ورزش رقابت ه
ــدن  ــه ش ــه دهیدرات ــت ک ــی ها نشان داده اس ــج بررس نتای
بــدن )کــم آبــی بــدن( می توانــد ضریــب عملکــرد بــدن 
ــه  ــاورد.  البت ــن بی ــکاران را پایی ورزش
ــد  ــه طــور کلــی می توان ــدن انســان ب ب
PH را متعــادل نگــه دارد و مصــرف 
ــدن  ــی مان ــبب باق ــه ای آب س بی روی
می شــود.  بــدن  در  میکروب هــا 
همچنیــن امــکان دارد بــا مصــرف ایــن 
آب عوارضــی ماننــد ســردرد، خســتگی، 
گرفتگــی عضالنــی، تهــوع یــا عالئمــی 
ماننــد ســرماخوردگی بــروز کنــد. عالوه 
ــر ایــن ممکن اســت مصــرف ایــن آب  ب
ماننــد مدفــوع  نشــانه های دیگــری 
تیــره، شــل یــا آبکــی ایجــاد کنــد کــه 
البتــه در آخــر می توانــد عالئــم مثبتــی 
باشــد؛ زیــرا می توانــد نشــان دهنده 
ــن  ــه ای ــد. ب ــدن باش ــموم از ب ــع س دف
خاطــر  کــه آب قلیایــی بــه دفــع ســموم 
و پاکســازی بــدن کمــک می کنــد، 
لیــوان   ۴ الــی   ۳ روزانــه  مصــرف 
آب قلیایــی در ابتــدا و ســپس ۸ تــا ۱۲ 

لیــوان توصیــه می شــود.

 Alkaline
Water
خـــــوب یا بــــــد؟!

ــه  ــن ب ــن و ژاپ ــی در چی ــون آب قلیای ــا کن ــش ت ــال پی  از ۵۰ س
منظــور افزایــش طــول عمــر مصــرف می شده اســت؛ زیــرا 
سرشــار از کلســیم، منیزیــم، پتاســیم، آهــن، روی و نیــکل 
ــر در ســالمتی و طــول عمــر هســتند و  می باشــد کــه امــالح مؤث
ــد. ــش می ده ــلول ها را افزای ــر س ــول عم ــه ط ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــت  ــع آب یونیزه شده اس ــا alkaline water در واق ــی ی آب قلیای
کــه یون هــای مثبــت و مــورد نیــاز بــدن مثــل کلســیم و منیزیــم 
را جــذب و آن هــا را حفــظ می کنــد و مــواد مضــر و ســمی اســیدی 
ــون  ــیدوز خ ــت اس ــیدی خاصی ــواد اس ــرا م ــد؛ زی ــرد می کن را ط
ــن  ــالالت مزم ــش اخت ــبب افزای ــد و س ــاال می برن ــا را ب و بافت ه

همچــون ســردرد، تهــوع، اســهال و... می شــوند.

آب قلیایــی 
بــدن  جــذب  ســریع تر 
درنتیجــه  می شــود. 
ــکاران  ــه ورزش ــد ب می توان
ــدد آب  ــت تأمین مج درجه
ــتری  ــک بیش ــان کم بدنش
ــن آب قلیایی  ــد. همچنی کن
ــیژن  ــش اکس ــث افزای باع
ــرای  ــه ب ــود ک ــون می ش خ
ــد  ــی مفی ــت عضالن فعالی
ورزش هایــی  در  اســت. 
دلیــل  بــه  بــدن  کــه 
اکســیژن  وجــود  عــدم 
اســیدالکتیک  کافــی، 
ــد  ــد می کن ــتری تولی بیش
بــا ســرعت  آب قلیایــی 
ــون را  ــیژن خ ــتر اکس بیش

می کنــد. تأمیــن 

پارسا فاطمی
دانشجوی ترم ۳ پزشکی
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نشریه ضربان
از دوستان عالقه مند به همکاری
     استقبال می کند ...

دوستان عزیز و گرامی
لطفًا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را

 با ما درمیان بگذارید.

راه های ارتباطی با ضربان

راه های ارتباطی با جامعه  اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
دفرت مرکزی تشکل:دانشگاه پردیس . طبقه دوم . 

                           مجموعه کاس های ۹،۱۰،۱۱،۱۲

telegram.me/bpums_jad :کانال تلگرام

دبیر تشکل )مجید محدثی(: ۰۹۱۷۶۶۶۳۰۲۸

FASTُفوتـــــــــ
معمواًل ما آدما تا چیزی رو به چشم نبینیم باور نمی کنیم ...

مثــا هرچــی میخــوای بهشــون بگــو: بابــا فســت فــود ضــرر داره؛ غــذای چرب 
ضــرر داره؛ غذای شــور ضــرر داره ... 

انگار نه انگار ... گوششون بدهکار این حرفا نیست ...
باور ندارن که اینجور غذاها چه عواقبی واسه معده ی بدبختشون داره.

ــدنش،  ــر ش ــا منفج ــده و ب ــوارش ش ــتگاه گ ــه وارد دس ــتن ک ــی هس ــل بمب مث
ــا  ــون بعده ــه عوارضش ــی ک ــه. ترکش های ــش میکن ــادی رو پخ ــای زی ترکش ه

ــه ... ــخص میش مش
یــا مثــًا نوشــابه؛ میگــن روغــن ماشــین رو کــه بــه ســختی تمیــز میشــه، خیلــی 

ــه ــاک می کن ــت پ راح
حاال تصورشو بکن با سیستم گوارشی ما چه رفتاری داره !!!!

فکر کنم حسابی تمیزش کنه!
اونقدر تمیز که هیچی ازش باقی نمونه!

خاصــه، واســه اینکــه آدم قبــول کنــه یــه چیــزی ضــرر داره کــه حتمــا نبایــد 
بایــی ســر خــودش بیــاره!!!!

آسون ترین کار اینه که یه سری به بیمارستان ها بزنه ...
یا اصا نه!

دور و بر خودتونو ببینین ... 
بگین چند نفر اطرافتون هستن که مشکل گوارشی دارن؟؟؟

آخه فکر می کنین دلیل همه ی اینا چی میتونه باشه؟؟؟
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ساناز کاوه
دانشجوی ترم ۳ پرستاری



هیس...
میشنوی؟

صدای پا می آید.
آری، انگار پاییز است. 

دارد می رود.
کسی هم نیست بپرسد به کجا چنین شتابان؟

گویا آنقدر شوق دیدن زمستان به جنونش کشانده که سر از پای نمی شناسد.
بقچــه اش روی دوشــش ســنگینی می کنــد. ســنگینی بــه عظمــت تمــام خاطــرات خــوب 

و بــد و زشــت و زیبایــش از مهــر و آبــان و آذر.
نمیدانم چرا ولی قرار ندارد. یعنی از اول هم نداشت. 

بی قراریش قرار راحتی از درختان هم ربوده بود؛ 
طوری که حتی تحمل برگ هایشان را هم نداشتند.

گام هایش را تندتر بر می دارد.
هر لحظه به رسیدن به قرار یلدایی اش با زمستان نزدیک تر می شود.

ــه  ــد ک ــه کنن ــم زمزم ــوش ه ــه در گ ــرار چ ــن ق ــد در ای ــد می خواهن ــدا می دان خ
انتخــاب کرده انــد... را  طوالنی تریــن شــب 

نفسش تند و تندتر می زند. 
دارد می رسد. 

وقت آن شده که امانتی سه ماهه اش را تحویل دهد.
کاش زمستان هم قول بدهد با جان و دل از آن مراقبت کند.

نمیدانم چه در گوش هم میخوانند...
ــاران  ــن ب ــز، اولی ــه وداع پایی ــک های لحظ ــر اش ــد در آخ ــه بگوین ــدوارم هرچ ــط امی فق

ــد. ــا باش ــتانی زمینی ه زمس
پریسا رادی

طراح:
زهرا دانشگر


