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زندگی

ارتباط ُگرگرفتگی و تعریق با افزایش ریسک بیماری قلبی  -عروقی

تحقیق جدید نشان می دهد زنانی که بعد از یائسگی دچار ُگرگرفتگی و تعریق های شبانه
می شوند  ۷۰درصد بیشتر با احتمال حمالت قلبی ،آنژین و سکته روبرو هستند .این نشانه
ها عالئم وازوموتور نام دارند.به گزارش مهر ،دکتر «دانگ شأن ژو» ،سرپرست تیم تحقیق
در این باره میگوید« :ما دریافتیم زنان دارای عالئم شدید وازوموتور دو برابر زنان فاقد این
عالئم ،مشکل قلبی عروقی غیرمرگبار را تجربه میکنند».

یادداشت

فواید طب سوزنی
روی سیاتیک
دکتر رضا حشمت
نائب رئیس انجمن علمی طب سوزنی ایران

عصب سیاتیک از جمله بزرگترین و طوالنی ترین
عص��ب ها در بی��ن اعصاب بدن می باش��د که
درگیری آن می تواند برای بیمار بسیار دردساز
باشد.عصب سیاتیک که از ناحیه تحتانی ستون
مهره ها و از مجاورت دیس��ک های پایین کمر
منشاء گرفته و به سمت استخوان لگن و باسن
و تا انتهای پا امتداد دارد .سیاتیک را می توان با
انجام معاینات فیزیکی و روش های تصویربرداری
همچون س��ی تی اس��کن و ام آر آی تشخیص
داد .گرفتگ��ي عص��ب س��یاتیک؛ درد،ضعف و
بی حسی پاها را به دنبال دارد که قدم زدن و حتی
ایستادن را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
درد سیاتیک علل مختلفی دارد که آسیب دیدن
س��تون فقرات از جمله آن است .درد معموال بر
اثر نشستن یا ایس��تادن طوالنی مدت تشدید
می شود.اکثر بیماران در نتیجه عطسه یا سرفه
کردن ،خندیدن یا حرکت شدید روده متحمل
درد بیشتری می شوند.خم شدن به عقب نیز می
تواند باعث تش��دید درد شود .بیمار گاهی در پا
یا قوزک پا احس��اس ضعف توأم با درد دارد .این
ضعف ممکن است آن قدر شدید شود که حرکت
دادن قوزک پا را غیر ممکن سازد.سیاتیک عموما
باعث درد ،گرفتگی و احس��اس گزگز کردن در
اندام های درگیر می ش��ود که علت آن از کمر
نش��أت می گیرد و تا پایین یک پا منتش��ر می
ش��ود .درد پا عموما از درد کمر شدید تر است.
برخی از علل بروز سیاتیک در افراد شامل عفونت
ستون فقرات  ،آسیب و ضربه دیدن ستون فقرات
و رب��اط ها و عضل��ه های پیرام��ون آن  ،وجود
زائدهایمانندتوموردرستونفقراتوسندرومکودا
آکینا و غیره می باشد  .درد عصب سیاتیک اکثر
بیماران پس از چند هفته اس��تراحت به خودی
خود برطرف می ش��ود .با این وجود این درد در
برخی م��وارد به صورت مزمن ادامه می یابد .در
صورت ش��دید یا مداوم بودن عالئم یا وخیم تر
شدن آنها باید به پزشک حتما مراجعه کرد .فعال
بودن به اندازه زمان بیش از ابتال به درد سیاتیک
و انجام فعالیت جسمی تا حد امکان ،در درمان
عصب سیاتیک تأثیر فراوان دارد درمان سیاتیک
بدون جراحی و با کمک طب سوزنی از دیر باز و از
چندین هزار سال پیش انجام می شده است .این
طب شامل فروکردن سوزن های بسیار نازک در
پوست و برروی نقاط استراتژیکی و حیاتی بدن
می شود و بیشتر برای درمان درد مورد استفاده
قرار می گیرد .تقریبا  90درصد بیماران سیاتیک
و حت��ی درموارد مزمن می توانند درد خود را با
کمک طب س��وزنی الکتریک��ی و بدون عارضه
درمان کنند .طب سوزنی روشی کامال طبیعی
و موثر و قابل اعتماد برای کاهش درد اس��ت که
با روش های��ی از قبیل تحریک اعصابی که در
عضالت و سایر بافت ها قرار دارند منجر به ترشح
آندورفین ها و سایر فاکتورهای شیمیایی شده و
فرآیند بروز درد در مغز و نخاع را تغییر می دهد،
با کاهش التهاب ( با افزایش ترش��ح فاکتورهای
عروقی و ایمنی)  ،بهبود سفتی عضالت و حرکت
مفاص��ل (با افزایش جریان خ��ون موضعی) وبا
افزایش سطوح سروتونین و نورآدرنالین که می
تواند به کاهش درد و تس��ریع ترمیم عصبی به
بهبود سیاتیک کمک می کند.

تازهها

رفع اختالالت خواب
باورزشسبکصبحگاهی

بس��یاری از افراد پس از جراحی بایپس قلب،
به مشکالتی در خواب دچار میشوند .پژوهش
جدی��د محققان نش��ان میدهد ک��ه قدم زدن
صبحگاهی میتواند راه حلی برای این مشکالت
باش��د .به گزارش ایس��نا ،دکتر "هادی عاتف"
از نویس��ندگان این پژوهش گفت :بس��یاری از
بیمارانی که جراحی بایپس قلب را پش��ت سر
میگذارند ،به مش��کالت مربوط به خواب دچار
میشوند .اگر این شرایط بیش از شش ماه پایدار
بماند ،شرایط قلب بدتر میشود و امکان دارد که
بیمار به تکرار جراحی نیاز داش��ته باشد .بدین
ترتیب ،یافتن راهی ب��رای بهبود خواب پس از
جراحی بایپس قلب ،از اهمیت ویژهای برخوردار
اس��ت .پژوهش��گران در این پروژه ،اثر ورزش را
هم بر خ��واب و هم بر ظرفیت عملکردی مورد
بررسی قرار دادند .آنها  ۸۰بیمار بین  ۴۵تا ۶۵
سال را که از اختالل خواب پس از جراحی رنج
میبردن��د و ظرفیت عملکردی آنها نیز کاهش
یافته بود ،ارزیابی کردند.عاتف ادامه داد :پیشنهاد
ما به بیمارانی که جراحی بایپس قلب را انجام
دادهاند و از اخت�لال خواب و ضعف عملکردی
رنج میبرند ،این است که فقط ورزش ایروبیک
را انجام دهند .ما باور داریم که ورزش استقامتی،
فشار زیادی را برای این بیماران به همراه دارد و
میتواند به انتشار هورمون استرس در بدن منجر
شود که بر خواب ،اثر منفی دارد.وی افزود :بهتر
است که این بیماران ،فعالیتهای ورزشی سبک
و بدون فش��ار مانند قدم زدن ،دوچرخهسواری
یا ش��نا را انتخاب کنند و بین  ۳۰تا  ۴۵دقیقه
هنگام صبحگاه به انجام دادن آنها بپردازند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

توصیه

تفاوت عالئم کرونا
در بزرگساالن و کودکان

یک فوق تخصص اطفال  ،درباره تفاوتهای عالئم
کرونا در کودکان و بزرگس��االن توضی��ح داد :در
هردو رده سنی یک سری عالئم مشترک وجود
دارد؛ در کودکان شدت بیماری کمتر است اما در
هر دو طیف سنی باید مراقبت و اصول پیگیری
رعایت ش��ود؛ در کودکان عالئم بیماری مش��ابه
س��رماخوردگی بوده و با ب��دن درد ،تب و عالئم
آبریزش بینی خود را نش��ان میدهد و کودکان
کمتر نیاز به بستری پیدا میکنند اما این کودکان
به عنوان ناقل بیماری هس��تند و بیم��اری را به
دیگران منتقل میکنند .به گزارش فارس،علیرضا
امینیان خاطرنشان کرد :تبهای باال ،مشکالت
تنفسی و گوارشی از جمله عالئم بروز بیماری در
بزرگساالناستاماازآنجاکهتاکنوندارویاواکسن
خاصی برای درمان و پیشگیری از ابتال تولید نشده
است باید کماکان استفاده از ماسک و رعایت نکات
بهداشتیمدنظرقرارگیرد.امینیاناظهارداشت:اگر
خانوادهایبیمارمبتالبهکروناداردبرایپیشگیری
از ابتالی سایر افراد باید اقدام به جداسازی محیط
نگهداری بیمار کنند ،به دلیل اینکه این بیماری
از طریق تنفس انتقال پیدا میکند.فوق تخصص
اطفال تأکید کرد :الزم است افراد بدون عالمت نیز
تستهای آزمایشگاهی انجام دهند تا در صورت
ابتالبهبیماریشناساییشوند.

یافته

تولید سلولهای شنوایی
ایناشنوایان
بهروشسادهبر 

محققان راهکار سادهای را برای تولید سلولهای
شنوایی موسوم به سلول مویی توسعه دادند .این
روش میتواند بسیاری از اختالالت ناشنوایی را
درمان کند.به گزراش ایرنا ،در این تحقیقات که با
استفاده از موشها انجام گرفت ،سه نوع مختلف
از سلولها مس��تقیما برنامهریزی مجدد شده و
به س��لولهای مویی تبدیل شدند .دو نوع از این
سلولهاشاملنسخههایجنینیوبالغسلولهای
بافت پیوندی هستند که با عنوان فیبروبالست
شناخته میشوند .نوع سوم ،گونهای از سلولهای
گوش میانی هس��تند که با عنوان س��لولهای
پشتیبان شناخته میش��وند.محققان بهمنظور
برنامهریزی مجدد این س��لولها ،آنها را درون
مخلوطی از چهار عامل رونویسی شامل"،"1Six
" "Pou 3f4 " ،" Atoh 1و" "Gfi 1قرار دادند
تا امکان انتقال دستورالعملهای رمزگذاری شده
در دی ان ای ای فراهم شود.سلولهای جدیدی
که با استفاده از این شیوه تولید شدند ،با عنوان
سلولهای مویی تحریک شده شناخته میشوند
و س��اختار ،الکتروفیزیولوژی و فعالیت ژنتیکی
آنها مشابه سلولهای مویی طبیعی است .عالوه
بر این ،سلولهای جدید بسیاری از ویژگیهای
اختصاصی س��لولهای موی��ی طبیعی از جمله
آسیبپذیری در برابر نوعی آنتی بیوتیک را دارند.
این سلولها قابلیت تولید انبوه و سریع را داشته
و مهمترین کاربرد آنها درمان ناشنوایی است.
سلولهای مویی به سادگی دچار آسیب میشوند
و در ح��ال حاض��ر امکان ترمیم آنه��ا در بدن
انس��ان وجود ندارد .کهولت سن ،صداهای بلند
و ان��واع خاص��ی از داروه��ای ش��یمیدرمانی و
آنتی بیوتیکه��ا موجب نابودی این س��لولها
میش��وند که خود یک��ی از متداولترین عوامل
ناشنوایی در جهان است.

هشدار

افزایش مرگ و میر کرونایی
در کودکان چاق

مدی��رکل دفتر بهب��ود تغذیه جامع��ه وزارت
بهداش��ت با اشاره به عوامل ابتال به کرونا گفت:
ک��ودکان و نوجوانان چاق ۴۰ ،درصد بیش��تر
گرفتار کرونا می ش��وند.به گ��زارش مهر ،زهرا
عبداللهی با اش��اره به روند رو به افزایش چاقی
و اضاف��ه وزن در ک��ودکان و نوجوان��ان ایرانی،
افزود :از ۸میلیون کودک زیر ۵س��ال در کشور،
یک میلیون و  ۱۲۰هزار نفر که معادل  ۱۴درصد
است ،دچار چاقی و اضافه وزن هستند.وی ادامه
داد :وضعیت چاقی و اضافه وزن در س��نین  ۷تا
 ۱۸سال نیز به گونه ای است که  ۲۰درصد این
گروه سنی دچار چاقی شکمی و  ۲۳درصد ،چاق
و اضافه وزن دارند.عبداللهی افزود :وضعیت مرگ
و میر بر اثر ابتال به کرونا در کودکان و نوجوانان
چاق و دارای اضافه وزن ،بیشتر است.وی ادامه
داد :باید به روند افزایشی و هشداردهنده چاقی
در کودکان و نوجوانان توجه داشته باشیم ،زیرا
باعث تضعی��ف عملکرد سیس��تم ایمنی بدن
می ش��ود.عبداللهی گفت :اینکه چرا کودکان و
نوجوان��ان چاق ش��دند نیز ب��ه دو علت عمده
برمی گردد که نیاز اس��ت والدین به آن توجه
داش��ته باش��ند .یکی از دالیل ،الگوی غذایی و
مص��رف بی رویه فس��ت فودها اس��ت .مصرف
نوش��یدنیهای گازدار و مواد غذایی ش��یرین
نیز یک عل��ت اصلی برای افزای��ش روز به روز
چاقی و اضافه وزن است .همچنین ،علت دیگر
کم بودن تحرک بدن��ی در کودکان و نوجوانان
اس��ت .تماش��ای تلویزیون ،بازی با کامپیوتر و
موبایل و فعالیتهای نشسته و تحرک بدنی کم
و الگوی غذایی نامناسب ،باعث شده کودکان و
نوجوانان ما روز به روز چاقتر شوند.

زنان��ی ک��ه در دوران ب��ارداری ورزش متوس��طی
انج��ام می دهن��د ،در آینده از ابت�لای نوزادان خود
ب��ه دیابت ،چاق��ی و بیماری های قلب��ی جلوگیری
می کنند.
دلیل آن این اس��ت که فعالیت بدنی قبل از زایمان
م��ی تواند به افزایش یک ترکیب مه��م که اثرات محافظتی در
ش��یر مادر را تقویت می کند ،کمک کند.به گزارش شفقنا ،این
مطالع��ه جدید نش��ان می دهد که چگونه ش��یر مادر به انتقال

ارتباط ورزش در دوران بارداری با سالمت نوزاد

مزایای سالمتی از حیوانات سالم و باردار و انسان
کمک می کند .محققان دریافتند زنانی که روزانه
پیاده روی بیش��تری داش��تند ،مقدار بیشتری از
ترکیب مفید به نام ""SL3را در ش��یر خود دارند
که به طور بالقوه اثرات محافظتی را برای نوزادان
فراهم می کند.کریستیناس��تنفورد ،نویسنده اصلی و محقق در
اوهایوگفت“ :افزایش" "SL3لزوماً به شدت ورزش مربوط نمی
ش��ود ،بنابراین حتی ورزش متوسطمانند پیاده روی روزانه نیز

برای به دس��ت آوردن مزایا کافی است“ ”.ورزش برای سالمتی
کلی مادر در دوران بارداری و بعد از آن نیز عالی است ،بنابراین
هر ورزشی که مادر باردار بتواند انجام دهد به نفع او و کودکش
خواهد بود ”.محققان هدف از ادامه مطالعه را برای یافتن راهی
برای جداس��ازی ترکیب ""SL3از شیر مادران فعال و استفاده
از آن در فرمول جدید ش��یرخواران می دانند .اس��تنفورد گفت
این تالش به نوزادان زنانی که قادر به شیر دادن نیستند کمک
می کند.

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص طب سالمندی بررسی کرد

اهمیت «خود مراقبتی» در بیماران دیابتی

آفت�اب یزد -گ�روه زندگی  :دیابت بیم��اری پیچیده و مزمنی
اس��ت که بر کیفیت زندگی بیمار اثر م��ی گذارد و یکی از نگرانی
های عمده هزاره سوم میالدی به شمار می رود که هر روز بر شمار
مبتالی��ان به آن افزوده می ش��ود .در این بین مه��م ترین راهکار
کنترل و پیش��گیری از ع��وارض دیابت  ،خودمراقبتی می باش��د
ت��ا فرد مبت�لا به دیابت دچار عوارض کمتر ش��ود و بتواند زندگی
ایده آلی را داش��ته باش��د.با توجه به اهمیت موض��وع آفتاب یزد
در این باره با دکترفرش��اد ش��ریفی  ،فوق تخصص طب سالمندی
ومدیردرم��ان کلینیک ف��وق تخصصی یاس ،عض��و هئیت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت و گو کرده است .
وی درای��ن ب��اره می گوید:خ��ود مراقبتی عملی اس��ت که درآن،
هرفردی ازدانش ،مهارت و توان خود به عنوان یک منبع اس��تفاده
میکند تا بهطورمس��تقل از س�لامت خود مراقب��ت کند .منظور
از بهط��ور مس��تقل ،تصمیمگیری درب��اره خود و با ات��کا به خود
اس��ت .البته این تصمیمگیری میتواند ش��امل مش��ورت و کسب
کم��ک تخصصی یا غیرتخصص��ی ازدیگران (چ��ه متخصص ،چه
غیرمتخصص) نیز باشد.
دکترش��ریفی خاطرنش��ان کرد  :بیماری دیابت ب��ه عنوان یکی از
بیم��اری های ش��ایع اختالل متابولیس��م ،از معضالت بهداش��ت
عمومی در جهان محس��وب می شود .مهم ترین عامل زمینه ساز
مرگ ومیر بیماران دیابتی عدم انجام خودمراقبتی می باشد.
این فوق تخصص طب سالمندی عنوان کرد  :براساس ویژگیهای
مختلف ،علل زمینهس��از و نح��وه درمان بیماری دیاب��ت به انواع
مختلفی تقس��یم میشود ،سه ش��کل اصلی و شایع آن عبارتند از:
دیابت نوع ۱،دیابت نوع  ۲و دیابت حاملگی.
وی ادام��ه داد  :دیاب��ت نوع یک با تخریب س��لولهای پانکراس
و فقدان ترش��ح انس��ولین همراه اس��ت .این افراد برای جلوگیری
از کتواس��یدوز و مرگ نیازمند تزریق انس��ولین هستند.دیابت نوع
۲نیز با مقاومت به انسولین و کمبود انسولین همراه است و دیابت
حاملگی یعنی تحمل نکردن گلوکز که برای اولین بار در حاملگی
تش��خیص داده می شود .زنان با سابقه دیابت حاملگی در معرض
خطر بروز دیابت آش��کار در سالهای بعد هستند .تشخیص ندادن
و درمان دیاب��ت حاملگی موجب افزایش عوارض در مادر و جنین
میشود.
دکترشریفی اظهار کرد  :شیوه زندگی (انتخاب درست مواد غذایی
مصرفی و فعالیت فیزیکی) نقش بس��یار پررنگی در پیش��گیری و
کنترل دیابت دارد .پیشرفت دیابت نوع دو رابطه محکمی با عوامل
مربوط به ش��یوه زندگی دارد که حکایت از قابل پیش��گیری بودن

میزان اکسیژن مورد نیاز مغز
اندازهگیریشد

متخصص��ان اکنون ب��رای اولین ب��ار موفق به
دریافت ارتباط مس��تقیم مصرف اکس��یژن با
فعالیت س��لولهای عصبی خاص ش��دهاند .به
گ��زارش ایس��نا ،مغز با توجه به ب��ه جرم خود
نس��بت به بقی��ه اعضای بدن به انرژی بس��یار
بیش��تری نیاز دارد .این انرژی عمدتا توس��ط
فرآیندهای متابولیک هوازی تولید میشود که
مقادیر قابل توجهی اکسیژن مصرف میکنند.
بنابراین ،غلظت اکس��یژن در مغز یک پارامتر
مهم اس��ت که بر عملکرد سلولهای عصبی و
س��لولهای گلیال تأثیر میگذارد.دانشمندان
در یک مدل حیوانی(قورباغه) از حس��گرهای
الکتروش��یمیایی برای تعیین غلظت اکسیژن
در مغز و یکی از بطنهای مغز استفاده کردند.
آنها توانستند به طور مشخص میزان اکسیژن
در دس��ترس مغز را کنت��رل کنند و همچنین
فعالی��ت س��لولهای عصبی را ب��ا کمک مواد
دارویی مهار کنند.دانش��مندان با اس��تفاده از
نمونه س��لولهای عصبی که حرکات چش��م
را کنت��رل میکنند ،موفق ش��دند رابطه بین
مصرف اکسیژن و فعالیت سلولهای عصبی را
به طور مستقیم ثبت کنند".استراکا"  ،یکی از
پژوهشگران این تحقیق میگوید :ما دریافتهایم
که در شرایطی که مغز با هوا اشباع شده ،میزان
اکسیژن قابل اندازهگیری نیست.بنابراین تمام
اکسیژن بالفاصله توس��ط سلولها برای سنتز
مواد غنی از انرژی مورد اس��تفاده قرار گرفت.
اگر بیش از دو برابر غلظت اکسیژن اتمسفری
وجود داشته باشد ،متابولیسم انرژی اشباع شده
و اکسیژن به وفور در مغز وجود دارد".استراکا"
میگوید :ما همچنین توانس��تیم نشان دهیم
ک��ه در حی��ن عملک��رد طبیعی فق��ط حدود
 ۵۰درصد از اکسیژن برای فعالیت سلولهای
عصبی اس��تفاده میش��ود .بنابراین  ۵۰درصد
دیگر برای سلولهای گلیال و برای حفظ میزان
متابولیک اساسی سلولهای عصبی مورد نیاز
است .با این وجود سلولهای عصبی با افزایش
فعالیت اکسیژن بیشتری مصرف میکنند.برای
درک بهتر چگونگی پردازش اطالعات در مغز،
آگاهی از رابطه بین در دسترس بودن اکسیژن
و فعالیت مغز ضروری است .نتایج دانشمندان
بین��ش اولی��ه را در این مورد ارائ��ه میدهد و
مبنای مهمی برای بررس��یهای بیشتر تعادل
انرژی مغز در آزمایشهای آینده و اندازه گیری
می��زان مصرف اکس��یژن ب��رای عملکردهای
مختلف سلولهای عصبی است.

> كنترل بیماری دیابت نیازمند درمان های روزانه،
كنترل مداوم قند ،رژیم غذایی و سبك زندگی سالم
و آموزش مداوم است
> ع��وارض عروقی دیابت در ط��ول حیات بیماران
به افزایش بس��یار زیاد س��كته های قلب��ی و مغزی،
نارس��ایی كلیوی ،نابینایی و قطع عضو منجرخواهد
شد .تش��خیص زودهنگام دیابت و درمان آن كلید
اصلی پیش��گیر ی از عوارض دیابت و داش��تن یك
زندگی سالم می باشد
>بخ��ش مهم��ی از آم��وزش خ��ود مراقبت��ی در
بیماران دیابت��ی و ارتقاء کیفیت زندگی این قش��ر
توسط پرس��تاران انجام می گیرد .آموزش خانواده
محور توس��ط پرس��تار می تواند اثرات مهمی را در
خود مراقبتی و ابعاد آن (تغذیه ،فعالیت جس��مانی،
کنترل قند خون و مراقبت از پا) در بیماران مبتال به
دیابت ایجاد نماید لذا پیش��نهاد می شود پرستاران،
خانواده بیماران مبتال به دیابت را هم آموزش دهند
آن دارد .وی افزود  :دیابت نوع دو با داش��تن فعالیت عمدتا بدنی
منظم ،رژیم غذایی سالم و متعادل و احداث یك محیط سالم برای
فرد ،قابل پیشگیری است.
مدیردرمان کلینیک فوق تخصصی یاس بیان کرد  :عوارض عروقی
دیابت در طول حیات بیماران به افزایش بس��یار زیاد س��كته های
قلبی و مغزی ،نارس��ایی كلیوی ،نابینایی و قطع عضو منجرخواهد
شد .تشخیص زودهنگام دیابت و درمان آن كلید اصلی پیشگیری

از عوارض دیابت و داشتن یك زندگی سالم می باشد.
دکترش��ریفی با بیان این نکته که " خانواده ها در پیش��گیر ی از
ریس��ك فاكتورهای قابل پیش��گیری دیابت نقش كلیدی دارند"،
ابراز داش��ت  :هم��ه خانواده ها به صورت بالق��وه در معرض مبتال
شدن به دیابت قرار دارند ،بدین سبب آگاهی از عالیم و نشانه های
دیابت برای تشخیص زودهنگام آن حیاتی می باشد.
وی ادامه داد  :كنت��رل بیماری دیابت نیازمند درمان های روزانه،
كنترل مداوم قند ،رژیم غذایی و س��بك زندگی س��الم و آموزش
مداوم است.
این فوق تخصص طب سالمندی مطرح کرد  :در خیلی از كشورها
هزینه انس��ولین و كنترل روزانه قند خون ب��ه اندازه نصف درآمد
خانواده هزینه بر خواهد بود و در بس��یار ی ازكش��ورها دسترسی
منظم و آس��ان ب��ه داروهای دیابت میس��ر نخواهد ب��ود .حمایت
خانواده در مراقبت از بیمار دیابتی در زمینه بهبود و س�لامتی وی
نقش بنیادی دارد.
وی اف��زود  :بدی��ن ترتی��ب بس��یار مهم می باش��د ك��ه آموزش
خ��ود مراقبت��ی دیابت برای هم��ه مبتالیان به بیم��اری دیابت و
خانواده های آنها به منظور كاهش اثرات منفی كه این بیماری ازنظر
احساسی و عاطفی برروی كیفیت زندگی دارد ،در دسترس باشد.
دکترش��ریفی گفت  :بخش مهم��ی از آموزش خ��ود مراقبتی در
بیماران دیابتی و ارتقاء کیفیت زندگی این قش��ر توسط پرستاران
انجام می گیرد .آموزش خانواده محور توس��ط پرس��تار می تواند
اث��رات مهم��ی را در خ��ود مراقبت��ی و ابعاد آن (تغذی��ه ،فعالیت
جس��مانی ،کنترل قند خون و مراقبت از پ��ا) در بیماران مبتال به
دیابت ایجاد نماید لذا پیشنهاد می شود پرستاران ،خانواده بیماران
مبتال به دیابت را هم آموزش دهند.
این عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد  :اگر
بیمارمبتال به دیابت در خصوص خود مراقبتی آش��نایی نداش��ته
باش��د دوره درمان س��خت و طوالنی مدتی را سپری می کند لذا
بدین خاطر آگاه س��ازی و آموزش این موضوع برای بیماران بسیار
مهم است.
وی عن��وان کرد :بیماری دیابت مس��تلزم رفتارهای خود مراقبتی
در تمام عمر می باشد که با پیگیری مداوم آن می توان از عوارض
حاد ومزمن بیماری جلوگیری کرد یا بروز آن را به تعویق انداخت.
دکترش��ریفی درپایان گفت  :آموزش بیمار جهت توانمندسازی و
خود مراقبتی و کنترل مطلوب قند خون و در نهایت ارتقاء س��طح
کیفیت زندگی به عنوان یکی از ش��اخص های مهم س�لامتی و از
بخش های مهم درمان دیابت محسوب می شود.

تحریم ها و کرونا مغلوب اراده پوالدین مدیران وکارکنان پتروشیمی فن آوران

صبح یکشنبه ۱۵تیرماه در اثنای برپایی مجمع
عمومی عادی س�الیانه ش�رکت پتروش�یمی
فن آوران ،اخبار نوید بخش از این شرکت و روند
فعالیت ها و دس�تاوردهای حاصل در آن تحت
ش�رایط تحریم های ظالمانه و وضعیت دشوار
ناشی از شیوع بیماری کرونا که نتوانسته است
سد راه تالشگران این مجتمع پتروشیمی تحت
پوشش تاپیکو باشد ،امید را در دل سهامداران
آن دوچن�دان کرد .به گ�زارش روابط عمومی
وامور بین الملل پتروشیمی فن آوران ،در این
مجمع که مطابق روال عادی مجامع به شیوه حضوری برگزار شد ،با هدف
همگرایی در راس�تای سیاس�ت های کالن ابالغی در ارتباط با پیشگیری
هر چه بیش�تر از شیوع بیماری کرونا ،زمینه حضور سهامداران محترم از
طریق مجازی و بصورت زنده ،با امکان طرح پرس�ش و پاس�خ آنی فراهم
گردید که مورد استقبال بخش عمده ای از صاحبان سهام قرار گرفت .در
ابتدای اجالس و با اعالم رس�میت مجمع  ،نماینده بازرس قانونی شرکت،
به قرائت گزارش حسابرس�ی پرداخت و با اش�اره به روند مثبت مشهود و
منطبق با مفاد قانونی ،کلیه عملیات اجرایی و مالی بعمل آمده در سال مورد
حسابرس�ی را قابل قبول اعالم نمود که دستاوردی مهم برای این شرکت
بش�مار می رود .درادامه ضمن ارایه توضیح�ات الزم در خصوص بندهای
من�درج در گزارش بازرس  ،مدیرعامل ش�رکت پتروش�یمی فن آوران به
نمایندگی از سایر اعضای هیئت مدیره این شرکت ،ضمن گرامیداشت یاد
و نام عضو فقید هیئت مدیره شادروان مرحوم جبارزاده تبریزی ،به تشریح
تاریخچه  ،برنامه های اجرایی انجام شده و دستاورد های حاصل در شرایط
تحریم وشیوع بیماری کرونا پرداخت.
محمد جواد بدری با اش�اره به بیانیه چش�م انداز و اهداف کالن ترسیمی
برای این ش�رکت ،همچنین تدوین اس�تراتژی های وظیفه ای که زمینه
تحق�ق اه�داف را فراهم می نماید ،خبر از رش�د  12/54درصدی مجموع
تولیدات این ش�رکت در مقایسه با سال  1396داد وگفت علیرغم شرایط
خ�اص حاکم برای صنعت در برهه حاض�ر وچندین نوبت قطع جریان گاز
خوراک مجتمع در س�ال گذشته ،رش�د  3/26درصدی حجم تولیدات را
نس�بت به س�ال  1397ش�اهد بوده ایم .وی اهم اقدامات موثر در افزایش
تولید را در کلیه واحدهای این مجتمع به ویژه در واحد منوکس�ید کربن
که موجب رش�د تولید این محصول و نیز افزایش تولیداس�ید اس�تیک
در س�ه ماهه نخست سالجاری در مقایس�ه با سال گذشته بوده است را به
تفصیل برش�مرد و از روند صعودی درصد بهره ب�رداری واحد های تولیدی
پتروشیمی فن آوران طی سه سال گذشته خبر داد .او بر همین اساس درصد
بهره برداری این مجتمع در واحد متانول را که از محصوالت اصلی تولیدی
پتروش�یمی فن آوران بشمار می رود ،برابر با  97/21درصد در سال 1398
اعالم و ابراز امیدواری نمود سال جاری و در صورت پایداری خوراک ،رشد
تولید بیشتری نسبت به مجموع تولیدات سال های گذشته محقق گردد.
بدری با اش�اره ب�ه اقدامات بعمل آمده در ح�وزه افزایش راندمان مصرف
حامل های انرژی گفت کنترل های مس�تمر بعمل آمده واعمال تغییرات
فرآیندی مناس�ب در حوزه کاهش مصارف س�وخت از طریق ارس�ال گاز
پرچ فل�ر به ریفرم�ر واحد ه�ای متانول و
منوکس�ید کربن و نیز اس�تفاده از آب دور
ریز کندان�س فرآیندی در واح�د متانول،
بعن�وان آب جبرانی برج های خنک کننده
به همراه س�ایر اقدامات بعمل آمده ،زمینه
بهینهسازیمصارفحاملهایانرژیرافراهم
نموده است که این روند در راستای عمل به
مس�ئولیت های اجتماعی و نی�ز تعهد به
ذی نفع�ان با ق�درت ادامه خواهد داش�ت.

پتروشیمیفنآورانازمجتمعهایپتروشیمی
مطرحدرحوزهتولیدمتانولوسایرمحصوالت،
در کشور و جهان می باشد که هم اکنون امکان
صدور دانش فنی و مهندسی در زمینه پیش
راه اندازی مجتمع های تولید متانول در ایران را
در شرایط تحریم ،در سوابق اجرایی خود دارد
ک�ه از این بابت ارزش افزوده بس�یار مطلوبی
نیز در س�ال گذشته ،عالوه بر قطع وابستگی
به ش�رکت های صاحب لیس�انس بیگانه که
در شرایط تحریم حاضر به همکاری نیستند،
محقق نموده است .برنامه پیش بینی تولید محصوالت اصلی این مجتمع در
سال 1399برای محصول متانول 975هزار تن و برای محصول اسید استیک
 120هزار تن اعالم گردید که بنا براعالم این شرکت پیش بینی عبور از آن
در شرایط پایداری خوراک ،دور از انتظار نخواهد بود .این شرکت هدفگذاری
انعط�اف پذیری در مورد بازار های هدف ،در ش�رایط غیر رقابتی بازار های
بین المللی که دامن تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی را دربرگرفته
اس�ت ،بر مبنای تالش حداکثری به منظور حفظ و ارتقای س�هم صادرات
در کنار تامین نی�از بازارهای داخلی بعمل آورده اس�ت .در گزارش هیئت
مدیره آن خطاب به مجمع ،به رشد 143درصدی مبالغ حاصل از فروش در
سال 1398نسبت به دوسال قبل از آن و نیز افزایش 10درصدی این شاخص
نسبت به سال  1397در شرایط کاهش قیمت محصوالت پتروشیمیایی در
بازار های هدف  ،در س�ه ماهه آخر سال  1398بدلیل شیوع بیماری کرونا
و افت شدید قیمت جهانی نفت اشاره شد که دستاوردی دیگر از مجموعه
موفقیت های این تولید کننده مطرح متانول ایران و جهان در گروه شرکت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) و زیر مجموعه شستا
به ش�مار می رود .بررس�ی گزارش مورد اشاره حکایت از رشد مثبت کلیه
شاخص های مالی این شرکت از جمله سود ناخالص ،سود خالص ونیز قیمت
س�هام این ش�رکت در بازار بورس و اوراق بهاداردارد ،به نحوی که آخرین
قیمت س�هام آن طی معامالت اخیر بعمل آمده تا پیش از بس�ته ش�دن
نماد بورس�ی ش�فن  ،قبل از برگزاری مجمع در مورخ  11تیر 1399برابر با
 314،450ریال به ازای هر سهم گزارش گردید که حاصل اقدامات و تدابیر
صحیح مدیریتی ارکان این شرکت در حوزه تولید و نیز سرمایه گذاری های
بعم�ل آمده در حوزه ش�رکت های بورس�ی وایجاد جذابیت ب�اال در بازار
س�رمایه می باشد .در ادامه مجمع و براساس مفاد دستور جلسه مد نظر،
نسبت به رای گیری و تصویب بند های دستور ،با اکثریت آرای سهامداران
حاضر اقدام گردید و برهمین اس�اس ،صورت ه�ای مالی تلفیقی گروه و
شرکت اصلی ش�امل صورت وضعیت مالی ،صورت س�ود و زیان ،صورت
تغیی�رات در حقوق مالکان�ه و صورت جریان های نقدی برای س�ال مالی
منتهی به پایان اس�فند م�اه  1398مورد تصویب قرار گرفت ومقرر ش�د
از محل س�ود انباشته ( سود قابل تقسیم) به مبلغ  17،810میلیارد ریال،
مبل�غ  15،675میلی�ارد ریال بصورت خال�ص ( 16،500ریال ب�ه ازای هر
سهم) به عنوان سود سهام و با رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت تقسیم
و مطابق زمانبندی اعالم ش�ده در وجه صاحبان سهام پرداخت گردد که
باقیمانده آن نیز بحساب سود انباشته برای انتقال به سال مالی بعد منظور
خواهد ش�د  .در خصوص انتخاب بازرس قانونی
شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه ،1399
سازمانحسابرسی،بعنوانبازرسقانونیشرکت
تعیین گردید و روزنامه کثیر االنتشار جهت درج
آگهی ها و اطالعیه های رسمی ،روزنامه اطالعات
مصوب و اعالم شد.ترکیب هیئت مدیره شرکت
نیز برای مدت دو س�ال آینده تعیین و به تایید
و تصویب مجمع عمومی عادی س�االنه شرکت
فن آوران رسید.

