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گزارش 

امروزهحوادثوبالیابخشبزرگیازمنابعوبرنامههای
دولتهــارابهخوداختصاصدادهاســت.تغییراتآبو
هواییودســتکاریهایبشــردرطبیعتورشدسریع
فناوری،آسیبپذیریمردموبروزحوادثراافزایشداده
است.آمارهارشــدفزایندهوقوعحوادثدرگوشهوکنار
دنیارانشــانمیدهندوبیــشاز90درصدمرگومیرها
درکشورهایدرحالتوسعهناشیازوقوعحوادثوبالیا
میباشدکهکشــورماایرانرانیزشاملمیشود.درحال
حاضرمدیریتحوادثوعوارضناشــیازآنهابهمنظور
حفظجوامعوتامینثباتامریضروریاســتووظیفه
اصلیوزارتبهداشــتدرمدیریتحوادثوبالیاارتقای
آمادگیبخشســالمتبرایتامینپاسخموثربهحوادث
وبالیــاباهدفتامینبهترینخدمتبهبیشــترینافراد
درکمترینزمانونیزحفظپایداریواســتمرارعملکرد

بهداشتی،درمانیاست.
بحرانهايناشــيازحــوادثغیرمترقبــهآثارقابل
مالحظــهايرابرپیکرجامعــهواردخواهندآورد.دراین
مواقعنقشبیمارستانهاودیگرمراکزبهداشتيودرماني
بســیارحساسبودهوجایگاهبسیارمهميرادرمدیریتو
کنترلاینگونهحوادثخواهندداشت.بایدتوجهداشتکه
امروزهباپیشرفتسریعتکنولوژيبسیاريازحوادثغیر
مترقبهطبیعيیاســاختهدستبشــر)غیرطبیعي(قابل
پیشبینيوحتيدربعضيمواردقابلپیشــگیرياست
وحتيبــاآگاهيمقطعيیااحتمالــياززمان،مکانو
زمینههايوقوعبحرانودرنظرگرفتنتمهیداتمناسب
نیرويانســاني،تجهیزاتوکســبآمادگيکافيدراین
مــواردميتوانیاازوقوعاینحــوادثجلوگیريکردیا
اثراتمخربآنهابرشالودهبهداشت،اقتصادوامنیتملي

و...راکاهشداد.

نیمی از بیمارستان های کشورآماده بحران نیستند
بیمارستاناولینمکانیاستکهبعدازبروزهرحادثهای
اهمیتپیدامیکند.بههمیندلیلالزماســتتاظرفیت
وآمادگیبیمارســتانهاپیــشازوقوعحادثهبررســی
شــود.پیشبینیوپیشــگیری،آمادگی،مقابلهوبازگشت
بهشــرایطاولیهچهارفازاصلیمدیریتبحرانبهشمار
میآیندودرتمامدنیاعدهایبــرایچنینموقعیتهایی
آمــوزشمیبینندتامردمهزینهکمتــریدرمقابلبالیا
بپردازند.شــاخصایمنیبیمارستانیکدیدکلیدرمورد
تواناییبیمارستانهاومراکزدرمانیبرایادامهفعالیتدر

وضعیتهایاضطراریراارائهمیدهد.
ایندیدکلیبراســاسعواملســازهای،غیرسازهای
وعملکردیبهدســتمیآیدکهشــاملمحیطوشبکه
ســرویسهایبهداشــتیمتعلقبهآنبیمارستاناست.
باتعیینشــاخصویاامتیازایمنیبیمارســتانی،کشورها
وتصمیمگیرنــدگانبــهیــکدرککلــیازتوانایــی
بیمارســتانهابرایپاســخبهوضعیتهایاضطراریو
حوادثجدیخواهندرســید.شــاخصایمنیبیمارستان
نمیتوانــدجایگزینمطالعاتهزینــهایودقیقبرروی
آســیبپذیریهاشود؛امابههرحال،بهدلیلارزانوآسان
بودناجرایآن،اینشــاخصگامابتداییمهمیدرجهت
اولویتبخشــیســرمایهگذاریکشــورهابررویامنیت
بیمارستانهامحسوبمیشود.ایمنساختنبیمارستانها
ومراکزدرمانیجدیــددربرابرمعضالتچندانپرهزینه
نیست.تخمینزدهشدهاســتکهبهکارگیریمعیارهای

کاهشخطردرطراحیوســاختیکبیمارســتانجدید
کمتراز4درصدهزینهکلیبیمارستانرابهخوداختصاص
خواهدداد.تعیینشاخصایمنیبیمارستانروشجدیدی
برایمدیریتخطرپذیریدربخشسالمتاست.عوامل
بســیاری،بیمارستانهاومراکزدرمانیرادرمعرضخطر

قرارمیدهند.
درشرایطعادی،مراکزدرمانیدرتمامروزتوسطافراد
بســیارآسیبپذیراشــغالشــدهواغلبتمامظرفیتشان
پراســت.درشرایطخطر،آســیببهاجزاءبیمارستانبه
آسیبپذیریبیمارافزودهوتعدادبیمارانرانیزباالمیبرد.
بحرانهااغلبباعثکاهشتختهایبیمارســتانشده،
درحالیکــهنیازبــهتختهادرشــرایطبحرانیافزایش
مییابد.درایرانبراســاسآمارچهاردههگذشتهبهطور
متوسطدرســالحدود۳00حادثهطبیعیثبتشدهاتفاق
میافتدوحدود۲900نفربــراثراینحوادثفوتکرده
وحدود9000نفرنیزمصدوممیشــوند.)روزنامهسپید(
بخشــیازاینمصدومیتهامنجربهمعلولیتهایجدی
میشوندمانندحوادثیکهدرزلزلهورزقانیابماتفاقافتاد.
عالوهبراینیکونیممیلیوننفردرایرانبراثرمخاطرات
طبیعیتحتتاثیرقرارمیگیرند.مابایدبهسمتیرویمکه
تــاحدامکانحوادثوبالیامصدومیتهایخفیفتریرا
ایجادکندمعلولیتبهجزدردناکبودنبرایفردجامعهرا

متحملهزینهباالییمیکند.
اولینراهکارمقابلهباخطراتاطالعرســانیوآموزش
همگانیاســتبهطوریکهجمعیتعمومینسبتبهاین
موضوعحســاسشــدهودرعینحالهــمبایدآموزش
کاربردیدریافتکند.راهدومپیشگیریاستحکامسازهها
اســت.عمدهآســیبهاییکهازحوادثوبالیامیبینیم
مربوطبهســازههایمااست.نمونهآنبیمارستانورزقان
بودکهبیمارســتانیکسالسازونوسازبودامادرزلزله
تخریبشــد.چندسالیاســتکهایمنیبیمارستانهابا
ابزاریبهنامFHSIارزیابیمیشوند.اینابزاربرنامهای
استکهوزارتبهداشــتآنراطراحیوتدوینکردهو
درحالحاضربهعنوانشاخصاعتباربخشیبیمارستانها
محسوبمیشــود.اخیرادرهمایشپیشگیریازحوادث
وبالیااعالمشــدکهآمادگیعملکردیبیمارستانها41
درصد،ایمنیغیرســازهای47درصد،ایمنیسازهای4۲
درصــدوایمنــیبهطورکلیدربحران4۳درصداســت.
پیرحســینکولیوند،مدیــرکلپدافنــدغیرعاملوزارت
بهداشــتدربارهاینآمارونحوهبرخوردبابحرانگفت:
»بروزاینحوادثبســیارتلخاستولیاگربانگاهفرصت
بــهاینوقایعبنگریممیتوانیمتجربهبیشــتریکســب
کنیــممابایدبرنامهریزیدقیــقوکاربردیتریدرزمینه
زیرســاختهایعمرانیوخصوصادرمانیوبیمارستانی
داشتهباشــیموزیرساختهایبیمارستانیوآزمایشگاهی
راحفظکنیموالزماســتکهمراکــزدرجهیکوحیاتی
راارزیابــیکنیموباتوجهبهاهمیــتوکاربردیکهدر
بیمارســتانهاوجودداردبایدنگاهاجراییومیدانیداشته

باشیم.تادرآیندهآمادهتربامسائلبرخوردکنیم.«
بهگفتهمعاوندرمانوزارتبهداشت،طییکپژوهش
ملیوضعیتایمنیبیمارستانهابا14۵آیتموتابلوخطر
دربرابرحوادثبررســیشدکهنشانمیدهدوضعیتما

خیلیمناسبنیست.
دکترمحمدآقاجانیدرهشــتمینکنگــرهبینالمللی
سالمتدرحوادثوبالیاکهدرسالنهمایشهایرازی

درحالبرگزاریاســت،بابیاناینکــهحوادثوبالیادر
مجموعکشــورهایجهانیکیازچالشهایعمدهنظام
ســالمتاست،گفت:اینموضوعســالیانهباعثمرگو
میر،مصدومیتومعلولیتمیلیونهانفرمیشودوبشریت
ناچاراســتحجمزیادیازمنابعدنیامنجملهسالمترا
اختصــاصبهآنبدهد،همچنینازآنجاییکهدرحوادث
وبالیاجمعیــتمولدوجوانبســیاردرگیراینموضوع

میشودازاینحیثهمتوجهبیشتریمیطلبد.
معاونوزیربهداشــتبااعالماینکهخوشبختانهدرطی
سالهایاخیرچندکارعمدهدرحوزهسالمتبرایبالیا
وخطراتناشیازآنانجامشدهاست،گفت:"نقشهخطر"
تدوین،ونرمافزاریبدینمنظورتهیهشــدهکهمیتوان
مشــخصکرددرهرشهروهرنقطهایازکشورچهنوع
خطراتوبالیاییممکناســتاتفاقبیفتدودرگذشــته
اتفاقافتادهودرهرمنطقهایبایســتیچهآمادگیهایی

راایجادکنند.
ویبحثآمــوزشراازدیگراقداماتانجامشــدهدر
اینزمینــهمطرحکردوافزود:درســطوحمختلفنظام
ســالمتآموزشبرایمدیران،کارشناسان،سیاستگذاران
وارائهدهندگانخدماتانجامشدهکهدرمواجهبالیاچه

اقداماتیرابایدانجامدهند.
آقاجانیازسطحبندیخطراتسالمتخبردادوگفت:
اینکهمابتوانیمخطراتراسطحبندیکنیمونوعوسطح
مداخلهراتنظیمبکنیمبســیاراهمیــتداردوبدانیمهر
مشــکلدرچهســطحینیازبهمداخلهداردوچهمقدار
پتانســیلسالمتکشــوربایدبهپایکاربیایدهمانجام

شدهاست.
ویبااهمیتدانســتنچارچوبملیپاســخحوادثو
بالیــا،ازتدویناینچارچوبخبــردادوبیانکرد:نظام
ســالمتبایدبتوانددراینموقعیتپاســخمناسبرااز
خودنشــانبدهد،ایــنچارچوبملیپــسازتدوینبه
دانشگاههایکشورابالغشــدتابدانندکهحوزهسالمت
پاسخمناسبچهازنظرنوعزمانبندیوچهبهلحاظنوع

اقداماتبهچهصورتانجامبدهند.
سیاست های عمرانی پیوست خطر داشته باشند

معاوندرمانوزارتبهداشــتبااشارهبهاینکهکشور
ایرانبــابالیاومخاطراتزیادیمواجهاســتگفت:ما
همچنانکارهایزیادیدرپیشداریمبرایاینکهبتوانیم
بهدرســتیومتناســببااینخطراتواکنشمناسبرا
نشــاندهیم.یکــیازآناقداماتکهبایــددرآیندهدر
ســطوحمختلفمدنظرباشد،سیاســتهایاستکهدر

کشــوراتخاذمیگردد،پروژههــایعمرانیکهتصویبو
اجرامیکنیمبایســتیپیوستخطرداشتهباشدیعنیباید
مشخصباشدکهدرهرنقطهازکشورچهبالیاییممکن
اســتاتفاقبیفتدودرآنپروژهعمرانیوسرمایهگذاری
بایدپیوستخطرلحاظشودتاسرمایهگذاریازبیننرود
ودرزمانحادثهبهخوبیاستفادهبشودوازاینکهخودآن
سرمایهگذاریخطرجدیدیراایجادبکنداجتنابشود.

ویپایشخطراترانیزحائزاهمیتدانســتوافزود:
بایســتیبهطورمداوماینپایشاتفــاقبیفتدوافزایش
آمادگیمردمونظامســالمتبرایمقابلهبابحرانهاکه
همچناننیازمندبرنامههاواقداماتگستردهومستمراست

اتفاقبیفتد.
آقاجانیتاکیدکرد:اگرمابهبالیافکرنکنیموآنرادر
دستورکارنداشتهباشیمقدرمسلمدرروزحادثهنخواهیم

توانستواکنشمناسبنشاندهیم.
معاونوزیربهداشتبااشارهبهاینکهروزگاریبیماریهای
عفونیدرکشورماتهدیدبزرگبرایکودکانبود،افزود:
یکیازنکاتیکهاخیراخیلیموردتوجهقرارگرفتهبحث
کارگروهکودکونوجواناست،امروزمتاسفانهدرکشورما
باالترینعلتمرگکودکانونوجوانانراحوادثتشکیل
میدهد،پسضرورتداردبهطورخاصرویاینموضوع
تاکیدبکنیم،خوشــبختانهاینکارگروهتشکیلشدهوبه
عنوانشروعهفتهزارکودکراتحتآموزشقراردادند،
اینکارراپایلوتکردندکهانشــااهللدرکشورتوسعهپیدا
کند.ویتاکیدکرد:البتهبســیاریازاینبرنامههاخارجاز
حوزهوزارتبهداشتاستونیازمندهمکاریدستگاههای
مختلفیاســتخصوصامجلسشورایاسالمیوسازمان
برنامــهوبودجهاســت.معاونوزیربهداشــتادامهداد:
بیمارســتانهاعالــیترینخدماترادرحوزهســالمت
ارائــهمیکننــدودرمواقعبروزبحــرانوبالیاملجاءو
پناهاصلیمردمهســتند.آقاجانیگفت:طییکپژوهش
ملیبرایبررســیوضعیتایمنیبیمارســتانهابا14۵
آیتموتابلوخطردربرابرحوادثترســیمشد.وضعیتما
ازاینحیثخیلیمناســبنیســتحدود۲0درصددر
کشــورآمادگیپایینراکســبکردندوحدود۸0درصد
آمادگیمتوســطازهمهحیثکســبکردنــداینزنگ
خطریکهنشــانمیدهدکارهایصــورتگرفتهبایدبا
جدیتادامهپیدابکندتاآمادگیبیمارستانهارابهعنوان
مهمتریننهادارائهدهندهخدماتســالمتدرموقعبروز
بالیاباالببریمتابهاحســنوجهبــهوظایفخودعمل

کنند.

شورای شهر از بازسازی و نوسازی 
بیمارستان های فرسوده تهران حمایت کند

نا مناسب بودن ایمنی بیمارستان ها در برابر خطرات 

توضیح وزیر بهداشت درباره ۴۰ بیماری که می توانند »خاص« شوند

افزایش سفیران 
سالمت از سال 
تحصیلی آینده

رئیسدانشگاهعلومپزشکیتهراندرآستانهانتخاباتشورایشهرتهرانانتظاراین
دانشگاهراحمایتازبازسازیونوسازیبیمارستانهایفرسودهوهمچنینهمراهی

برایساختهمراهسراهاعنوانکرد.
دکترعلیجعفریان،ضمناشارهبهانتظاراتدانشگاهعلومپزشکیتهرانازشورای
شــهرپنجم،گفت:مابهدلیلماهیتکارخودبهطورروزمرهباشــهرداریوشورای
شــهردرجنبههایمختلفارتباطداریم.برایمثالمحلارائهخدماتبهداشتیباید
دردسترسمردمباشد؛یعنیمادرمحلههانیازبهفضابرایخانههاومراکزبهداشت
داریم.بیشتربیمارستانهایمافرسودههستندودرمجموعطولعمربیمارستانهای
دانشگاهعلومپزشکیتهرانبیشاز۵0سالاست.اینبیمارستانهانیازبهبازسازی

دارندوبههمیندلیلنیازبهتعاملنزدیکتریباشهرداریداریم.
ویبهایســناافزود:مجموعهشــهرداری،شورا،وزارتبهداشــتو...همهدولت
محسوبمیشوند؛بههمیندلیلازلحاظعملکردیانتظارداریمکهدراینجنبههابا
ماهمراهیبیشتریوجودداشتهباشدتادچارمشکالتداخلمجموعهدولتنباشیم؛
چونبهاندازهکافیدچارمحدودیتمنابعبرایبازســازیونوســازیبیمارستانها

هستیموموانعیپیشرویماقراردارد.
شورای شهر از بازسازی و نوسازی بیمارستان ها حمایت کند

رئیسدانشگاهعلومپزشکیتهرانیکیازانتظاراتایندانشگاهراحمایتشورای
شهرازبازسازیونوسازیبیمارستانهایفرسودهاعالمکردوگفت:درحالحاضر
زمینبیمارستان"شریعتی۲"نهاییشــدهاستوعملیاتگودبرداریوتسطیحنیز
درحالانجاماســت.ایناقداماتدرخدمتشــهراستودرواقعماشرایطیفراهم
میکنیمکهباآنخدمتکنیم.درنتیجهانتظارداریمکهشــوراحمایتبیشتریازما
داشتهباشدوشــهردارینیزبهاینموضوعاتکهماهیتغیرتجاریوانتفاعیدارد،

نگاهمتفاوتیداشتهباشد.
جعفریانضمناشــارهبههمراهیخوبشورایشــهرفعلیباایندانشگاهعلوم
پزشکی،ادامهداد:انتظارداریمشورایشهراینکمکرابیشترکندتابتوانیمدراجرای
برنامههایخودسریعترپیشرویموموانعبروکراتیکداخلیمانعآننشود.چونمابا

موانعزیادیازجملهتامینمنابعروبروهستیم.
بیمارستان ها امکان ساخت همراه سرا ندارند

رئیسدانشــگاهعلومپزشکیتهراندربارهدرخواستایندانشگاهازشورایشهرو
شهرداریدرخصوصراهاندازیهمراهسراهانیزگفت:مادرمجموعهبیمارستانهای
دانشــگاهعلومپزشــکیتهرانتعدادزیادیبیمارداریمکهازخارجازمحدودهاستان
تهرانبرایدریافتخدماتدرمانیمیآیند.براســاسبرخیگزارشهاگاهیتا۵0
درصدظرفیتهایبستریاینبیمارستانهابهبیمارانشهرستانیاختصاصمییابد؛
اینیعنیآنهاباخودهمراهدارند.همچنینتصوریوجودداردکهبیمارستانبایدبرای
اینموضوعفکریکند.درحالیکهبیمارســتانبهلحاظساختاریوفضایفیزیکی

اینامکانراندارد.
ویادامهداد:بیمارستانهایماهمیناالنهمبرایسرویسدرمانیضروریخود
محدودیتفضادارند،ضمناینکهساختاقامتگاهبرایهمراهانبیمار،کاربیمارستان
نیست؛یعنیبیمارســتاننمیتواندنقشهتلداریایفاکند.اینکارشهراست.برای
مثالدرمحدودهمنطقهشــششهرداریتهرانکهبیمارستانهایامامخمینی)ره(،
مرکزقلبتهران،مرکزطبیکودکانوشــریعتیحضــوردارند،نیازبهفضاییبرای
همراهانبیماراست.درحالحاضریکمرکزباحمایتهایمعاونتاجتماعیوزارت
بهداشتراهاندازیشدهاست،ولیظرفیتمحدودیدارد.ماانتظارداریمکهشهربرای
اینموضوعفکریکنــد.همانطورکهبرایترافیکفکرمیکندبرایاینموضوع

نیزتمهیداتیبیندیشد.
ساخت همراه سرا در نقشه جامع شهر مد نظر قرار گیرد

جعفریــانهمچنیناضافهکــرد:مانبایدزمینیبرایایــنکارتامینکنیم؛چون
ســاختمانوامکاننگهداریآنرانداریم.حتمااینموضوعدرنقشــهجامعشــهر
دیدهشــدهاست،درغیراینصورتبایدمدنظرقرارگیرد.درمنطقهایمانندمنطقه
ششکهتجمعبیمارســتانوجوددارد،بایدفکریبهحالهمراهسراشود.اینمراکز
بایدنزدیکبیمارســتانساختهشوندوتسهیالتارزانقیمتیداشتهباشند.همچنین
ایــنانتظارکهمابایداینکارراانجامدهیماصالامکانپذیرنیســت؛مابههیچوجه
وازهیچجهتنمیتوانیمشــرایطیبرایایجادهمراهسرافراهمکنیم.درعینحال
انتظارداریم"شهر"هرکمکیمیتواندبرایاینموضوعانجامدهد،ماهمهرکمکی

بتوانیمبایدانجامدهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:

وزیربهداشــتبابیاناینکهاکنوندرکشور40بیماری
هســتندکهمیتوانندتعریفبیماریخاصراداشتهباشند،
گفت:دراینزمینهابتدادولتبایدبررســیهایاعتباریرا

انجامدهدوسپسمجلسآنراتصویبکند.
دکترسیدحسنهاشــمیدرحاشیهمراسممعرفیوافتتاح
سامانهحامیباحضوردرجمعخبرنگارانگفت:اینسامانه
برایبیمارانمتابولیکاســتکهنمیتواننــدازغذاهای

معمولیاستفادهکنند.
بنابرایناینســامانهاجازهمیدهــدکهبیمارانثبتنام

کردهواحتیاجاتشــانبهدربمنزلشانارسالشود.ویبا
بیاناینکهتاکنون10هزارخانوادهتحتپوششاینسامانه
قرارگرفتهاند،گفت:بنابرایندیگرنگرانیتامیندارووغذا

برایاینخانوادههارفعشدهاست.
برهمیناســاسماازشرکتهایتولیدکنندهوسازمان
غذاوداروتشــکرمیکنیموامیدواریمبرایهمهبیماران

خاصاینموضوعایجادشود.
ویبــابیاناینکهزمانیهمهغذاهایبیمارانمتابولیک
خارجیبود،گفت:امروزشــرکتهایمسئولاینغذاهارا

تولیدمیکنندکهالبتهبرایشانصرفهاقتصادیهمنداردو
امروزازآنهاتقدیرکردیم.

امروزدیدیدمپدریکهســهفرزندمبتالبهبیماریهای
متابولیکداشــت،میگفت:بهدلیلنبودچنینخدماتیدر
گذشته،یکیازفرزندانشراازدستداده،امادرحالحاضر
دوفرزنددیگرشنهتنهاســالمهستندبلکهمانندیکفرد

عادیزندگیمیکنند.
وزیربهداشتدرپاسخبهسوالیدربارهمطالبهخانوادههای
بیمارانمتابولیکمبنیبرخاصشدناینبیماریهاگفت:

طبقبررسیهاییکهانجامدادهایماکنون40بیماریوجود
دارندکهمیتوانندتعریفبیماریخاصراداشــتهباشــند،
امــااوالبایددولتاینموضوعرابررســیواعتباراتشرا

مشخصکندوسپسمجلسآنرابهتصویببرساند.
هاشمیبابیاناینکهمادرحالحاضربرایهربیمارخاص
ســاالنهیکمیلیاردهزینهمیکنیم،ادامهداد:بنابرایندر
اینزمینهمجلسبایدتصمیــمبگیردوماقطعابهعنوان
متولیسالمتمردماستقبالمیکنیمکهبخشیازاعتبارات

عمومیدراینراستااستفادهشود.
محققاندرمطالعهایجدیددریافتهاند»شــکربرگ«میتواندباکمکبهکنترل

انسولین،درمانجدیدیبرایدیابتباشد.
شکربرگیا»استویا«یکشیرینکننده100درصدطبیعیاستکهطبقمطالعه
جدیدمیتواندباتحریکپروتئینتنظیمکنندهانســولین،جایگزینمناسبیبرایقند

باشد.
دکتر»کنرادفیلیپارت«سرپرســتتیمتحقیقازدانشگاهلوونبلژیک،دراینباره
میگوید:آزمایشــاتمانشــاندادهاندکهمولفههایفعالعصارهاستویاموسومبه

»استویوزید«و»استویول«موجبتحریککانالآهنTRPM۵میشوند.
ویدرادامــهمیافزایــد:پروتئینهایموســومبهکانالهایآهننوعیمســیر
میکروسکوپیهســتندکهازطریقآنهاذراتکوچکباردارواردسلولشدهوازآن

خارجمیشوند.اینکانالهادرپشتبسیاریازفرآیندهایبدنقراردارند.
پروتئینTRPM۵همچنینبهمادرتشــخیصطعمتلخ،شیرینوملسکمک

میکند.
پروتئینTRPM۵نهتنهابهطعمخوبغذاهاکمکمیکندبلکهایناطمینان

راایجادمیکندکهلوزالمعدهبعدازغذاخوردن،انسولینکافیتولیدمینماید.
انســولینمادهایضروریبرایحفظمیزانگلوکزدرسطحسالماست.همچنین
ازگلوکزاضافیبرایتولیدانرژیاســتفادهکردهوبرایپیشگیریازقندخونباالو

ابتالبهدیابتنوع۲الزماست.
محققانعنــوانمیکنندهنوزبایدتحقیقاتزیادیدراینزمینهانجامشــوداما
دانشمندانامیدوارنداینیافتههابتوانندبهایجاددرمانجدیدیبرایدیابتبااستفاده
ازشــکربرگمنتهیشــوند.اینتحقیقاتبررویموشهاانجامشدهوالزماست

یافتههادرموردانسانهمتکرارشود.
آزمایشهایکلینیکینشاندادندکهاستویامیتواندبهتعادلقندخونکمککند.
بههمیندلیلمصرفاینگیاهوعصارهآندربســیاریازکشــورهابهعنوانیک
دارویواقعیبرایبیمارانیکهازدیابتوهایپوگلیسمیارنجمیبرندپیشنهادمیشود.
بومیانپاراگوئهبطورمتداولازاســتویاهمراهباچایبرایتنظیمقندخوناستفاده
میکنند.مطالعاتنشــاندادندکهمیزانقندخونبامصرفاســتویاتنظیمودرمان
میشودواگرمیزانقندخوننرمالباشد،شکربرگدرکاهشآنبیتأثیراست.

محققان بلژیکی می گویند:

شیوه جدید درمان دیابت با »شکربرگ«

توت فرنگی از 
پیشرفت سرطان سینه 

پیشگیری می کند
مطالعهجدیدنشانمیدهدتوتفرنگیباکاهش

روندرشدتومور،باسرطانسینهمقابلهمیکند.
تیمیازمحققاننشــاندادندعصارهتوتفرنگی
موجبتوقفگســترشســلولهایسرطانسینه
رشــدیافتهدرالبراتوارشد،حتیزمانیکهسلولهای

سرطانیدرموشهاتزریقشدند.
بااینحــالمحققانتاکیددارنــداینیافتههاو
همچنینیافتههــایمطالعاتقبلیبااســتفادهاز
مدلهایحیوانیبودهوهنوزدرموردانسانهاثابت

نشدهاست.
ماریزیــوباتینو،سرپرســتتیمتحقیــق،دراین
بارهمیگویــد:»ایننتایجبدونشــکبرایفهم
تاثیراتاحتمالیتوتفرنگیبرســرطانســینهو
مکانیســمهایمولکولیدخیلدرآنمعتبرهستند،
امابایدبامطالعاتکلینیکیواپیدمیولوژیکیتکمیل
شــوندتاتاییدشــودکهآیادرانسانهاهمتاثیرات
مثبتهمانندتاثیراتمشــاهدهشــدهدرموشها

تجربهشدهاست.«
دانشمندانسلولهایسرطانسینهرادرمعرض
غلظتهــایگوناگونتوتفرنگیازنوعآلباکهدر
ایتالیامیرویدبــرایمدتزمانهای4۸،۲4و7۲

ساعتقراردادند.
نتایجنشاندادرشدسلولهاقبلازورودبهچرخه

تقسیموگسترشمتوقفشد.
بعدازآن،بــهموشهایمادهیــکماههرژیم
غذاییاســتانداردیارژیمغذاییهمــراهباعصاره
توتفرنگیدادهشد.حدودیکماهبعد،بهموشها
سلولهایسرطانسینهبهشــدتتهاجمیتزریق
شــد.درنهایتپنجهفتهبعــد،محققانتومورهارا
ازموشهــاخارجکردهودریافتندرژیمغذاییغنی
ازتوتفرنگیموجبتوقفگســترشسلولهای

سرطانیبهبافتسالمجانبیشد.
بهگفتــهباتینو:»مــاهمچنینشــاهدکاهش

چشمگیروزنوحجمتومورهمبودیم.«

مطالعهجدیدنشــانمیدهدآنتیبیوتیکهادرمانموثری
برایمواردخفیفترمشکلپوستیاگزمادرکودکاننیستند.

اگزمایکمشــکلایمنیاستکههمبرایکودکانوهم
برایبزرگســاالناتفاقمیافتدوموجــبالتهاب،قرمزیو

خارشپوستمیشود.
مطالعهجدیدبهسرپرستینیکفرانسیسازدانشگاهکاردیف
ولزشامل11۳کودکمبتالبهاگزمایعفونیبدونشدتباال
بودکهبهطورتصادفیبهســهگروهمختلفاختصاصداده
شدند.یکگروهازکودکانقرصآنتیبیوتیکهمراهباکرم
دارونماســاختگیمصرفکردند؛یکگروهقرصدارونمابه
همراهکرمآنتیبیوتیکدریافتکردندوگروهسومبهعنوان
گروهکنترلقرصدارونمابهعالوهکرمدارونمادریافتکردند.
تیمتحقیقبریتانیاییبامشــاهدهنتایجبعدازگذشــتدو
هفته،چهارهفتهوسپسسهماه،دریافتهیچتفاوتیبینسه

گروهازلحاظتسکینعالئماگزمامشاهدهنشد.
بهگفتهمحققان،یافتههابیانگراینموضوعاستکهآنتی
بیوتیکهــاچهبهصورتقرصیاکــرمهیچفایدهایبرای
کودکانمبتالبهاگزمایعفونیندارند.حتیمصرفایندارو
موجبافزایشمقاومتبهآنتیبیوتیکیاحسایتهایبیشتر

پوستیمیشود.
البتهفرانســیستاکیدمیکنداینمطالعهفقطبرکودکان
مبتالبهاگزماخفیفبودهاستونتایجآنبهکودکانمبتالبه

اگزماشدیدقابلبسطنیست.

آنتی بیوتیک ها برای درمان اگزمای خفیف مطالعات جدید نشان می دهد:
در کودکان مؤثر نیستند

معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش:


