چهارشنبه30مهر 1399شماره5859

10

زندگی

این میوه منبع اصلی ویتامین  Cاست

متخصص تغذیه درباره «خواص لیمو ترش» گفت :لیمو ترش حاوی ویتامین  Cاست و
ویتامین  Cدر سالمت و ترمیم بافتها ،جلوگیری از خونریزی عروق و استحکام مو نقش
زیادی دارد.فرزاد شید فر ،در گفتوگو با فارس افزود :همچنین برای مقاومت بدن مقابل
عفونتها باید این ویتامین را از غذا دریافت کنیم و یکی از منابع ،ویتامین  Cمرکبات
است.این متخصص تغذیه افزود :باید روزانه  ۶۷۵میلی گرم ویتامین  Cمصرف کنیم.

راهکار

معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت:

عادات ما ایرانیان از عوامل ابتالی گسترده به ویروس کروناست
معاون فن��اوری و تحقیقات وزارت بهداش��ت با
اش��اره به اینکه مدیریت کرونا در دنیا یک چالش
بزرگ اس��ت ،گفت :در ای��ران هم ما با این چالش
روبرو هستیم،یک مقداری از این چالش به مردم و
فرهنگ ما برمیگردد ،مردم ما خیلی اجتماعیترند،
خانواده برایش��ان مهم اس��ت ،برگزاری تجمعات
و مناس��بتها در کشور ما از همه کشورها بیشتر
است و این ویروس هم به لحاظ روش انتقال خیلی
پیچیده است ،چنانکه افرادی که نشانه ندارند بیشتر
ویروس را منتقل میکنند ،اما یک مشکلی که در
ایران داریم مش��کل چاقی و پر وزنی است چنانکه
مهمترین عامل بیماریزایی در افرادی که کووید
میگیرند هم چاقی اس��ت" .رض��ا ملکزاده"ادامه
داد 75 :درصد جمعیت ما یا چاقند یا وزن اضافی
دارند ،افرادی که چاقند مستعد دیابت ،فشار خون و
بیماریهایقلبیهستند،اینبیماریهابهطورکلی
در ایرانیان بیشتر است و کسانی که این بیماریها
و ریز فاکتورها را دارند بیشتر در معرض ابتال قرار
دارند ،این یک مقداری مربوط به ژن و یک بخشی
هم مربوط به عادات غذایی ماست ،چون خوراک ما
بیشتر است 30 ،درصد غذای ما اضافی است و این
عالوه بر اینکه اسراف است ،بیماریزایی هم دارد و
اگر افراد یک س��وم غذای خود را کم کنند همین
موضوع موجب س�لامتی ،ط��ول عمر و حفاظت
آنها در مقابل کووید میش��ود ،تأکید میکنم در
سالهای آینده هر چند سال یکبار چنین چیزی
داریم ،بنابراین وقتی ی��ک جامعه چاق با عوارض
قلبی و عروقی داریم بسیار آسیبپذیرتر هستیم.
این پزشک متخصص با اشاره به اینکه قبول دارم
که در وزارت بهداشت و دولت هم میتوانستیم بهتر
عمل کنیم ،عنوان کرد :اگر از همان ابتدا ماس��ک
را اجب��اری و حتی جریمه میکردی��م و آن را به
تعداد در اختیار مردم قرار میدادیم امروز مشکالت
کمتری داشتیم .ملکزاده همچنین در خصوص
زمان عرضه واکس��ن کرونا نیز گفت :این واکسن
هنوز در مرحله س��وم بررسی است ،در دنیا حدود
 60هزار نفر در دس��ت بررسی هستند ،چون هر
دارو یا واکسنی که تولید میشود باید بدون عارضه،
مفید و بدون ضرر باش��د ،این کار در دنیا در حال
انجام است و در ایران هنوز مطالعه انسانی را شروع
نکردیم و در مرحله بررسی هستیم چون چندین
مرحله متوقف شده به دلیل اینکه افراد فوت کردند
و یا عوارضی داشته که دوباره تحقیقات انجام شده
که به دلیل عوارض واکس��ن بوده یا کرونا بیمار را
دچار عارضه کرده است ،بنابراین خوشبینانه در پنج
تا ش��ش ماه آینده نمونه ایرانی آماده خواهد شد،
مطمئنا در خارج زودتر آماده میشود ،در هر حال
مردم باید بدانند این واکس��ن ایمنی صد درصدی
نمیدهد ،ایمنی  50درصدی خواهد داشت لذا این
ماسکی که استفاده میکنیم از واکسن مؤثرتر بوده
و  75درصد از کرونا و آنفلوآنزا جلوگیری میکند.
وی با اش��اره به اینکه به طور کلی تهیه دارو برای
هر بیماری جدید یک پروسه طوالنی است ،اضافه
کرد :منتها وقتی ی��ک اپیدمی میآید چون همه

عجله دارند داروه��ای موجود ضد ویروس موجود
را تس��ت میکنند و تا به حال تس��تهای متعدد
نش��ان داده که هیچ کدام اثر جدی نداشتند .یک
مطالعه بزرگی روی  11هزار نفر در دنیا انجام شده
که ما در ایران بیشتر از همه کشورها بیمار وارد این
تحقیقات کردیم و داروهای رمدسیویر ،هیدروکسی
کارولین ،کلترا و اینترفرون روی بیماران آزمایش
ش��د ،مث�لا رمدس��یویر را ب��ه  2500نفردادیم و
 2500نف��ر ندادیم که  600نفر آنها ایرانی بودند و
نشان داد این دارو و دیگر داروها برای بیمارانی که
به بیمارستان میرسند مؤثر نیست ،بنابراین یک
بحثجدیمطرحاستکهبایدبیمارانراقبلازاینکه
به بیمارستان بیایند درمان کنیم چون این داروها
ضد ویروسند ،ولی آن چیزی که آنها را به بیمارستان
آورده عملکرد سیس��تم ایمنیشان است ،لذا یک
برنامه جدیدی اس��ت که در مراکز س��رپایی این
داروها را در مراحل اولیه به بیماران بدهیم تا ورود به
بیمارستان کم شود .وی در پاسخ به این سؤال که
«چرا برخی پزشکان بر استفاده از داروهای خارجی
تأکیددارند»،گفت:بااطمینانمیگویمخوشبختانه
ما در صنعت دارویی خیلی پیشرفت کردیم ،واقعا
داروهای تولی��د ایران را که در همه موارد با نمونه
خارجی آن مقایسه کردیم یا بهتر بوده یا هم تراز
بوده ،بنابراین یک دارو وقتی مؤثر نیست ایرانی و
خارجی آن فرق نمیکن��د ،تولیدات دارویی ایران
واقع��ا کیفیت خوب��ی دارند ،وقت��ی داروی ایرانی
وجود دارد دنبال خارجی نباش��ید ،اتفاقا داروهای
خارجی هس��تند که با مارکهای تقلبی وارد بازار
میش��وند ،خود من و خانوادهام هم��ه از داروهای
تولید ایران استفاده میکنیم .این پزشک متخصص
در پای��ان در خصوص تحقیقاتش در زمینه پیوند
مدف��وع برای افزایش و کاهش وزن نیز اظهار کرد:
این پیوند هنوز در کش��ور ما انجام نمیشود ،ولی
درمان اس��تانداردی در سطح دنیاست ،آن موردی
ک��ه در خصوص کاهش وزن و درمان چاقی وجود
دارد در مرحله پژوهش اس��ت .در واقع آن چیزی
که باعث تأثیر مدفوع میشود میکروبهایی است
که به طور طبیعی در مدفوع همه انسانها وجود
دارد ،به همین علت تحقیقاتی انجام شده که این
مجموعه میکروبها به صورت کپس��ول درآمده و
حتی به افراد بدهند که به صورت خوراکی یا تنقیه
استفاده کنند .اینکه افرادی الغر شدند برمیگردد
به اینکه آن عفونت را داشتند ،بعضی افراد عفونت
داش��تند الغر بودند وقتی مدف��وع را از فرد چاقی
به آنها دادیم آنها چاق ش��دند ،به همین علت این
موضوع راه��ی را برای درمان چاقی و الغری برای
آینده باز کرده اس��ت ،ما تعداد زیادی میکروب در
روده داریم که تعدادش��ان چندین بربر سلولهای
بدن اس��ت و نقش مهمی در سالمت و بیماری ما
دارند و تحقیقاتی انجام میش��ود که با استفاده از
آنها بس��یاری از بیماریها را درمان کنیم که یکی
از آنها چاقی اس��ت ،این موض��وع در حال حاضر
در کش��ورهای آمریکایی و اروپای��ی درمانی برای
عفونتهای روده به شمار میرود.

نوآوری

شناسایی فرآیند تشدیدکننده بیماریام اس

محقق��ان فرآیندی را شناس��ایی
کردند که عامل تش��دید بیماری
ام اس اس��ت و ب��ا اس��تفاده از
آن میت��وان روشه��ای درمانی
جدی��دی را ب��رای ای��ن بیماری
اب��داع کرد.ب��ه گ��زارش ایرنا ،در
ای��ن تحقیقات که روی مدلهای حیوانی انجام
گرفت ،مش��خص شد ش��دت بیماریام اس با
توانای��ی س��لولهای ایمنی سیس��تم مرکزی
اعصاب موسم به میکروگلیا ،در تجزیه باقیمانده
سلولهای آس��یبدیده از جمله میلین ،رابطه
مستقیم دارد .میلین یک ترکیب غنی از چربی
است که در اطراف آکسون برخی از سلولهای
عصبی تشکیل شده و به عنوان عایق الکتریکی
عمل میکند.فرآیندی که در آن سلولها تجزیه
شده و پروتئینها و سایر اجزای ساختاری آنها
بازیافت میش��ود ،اتوفاژی ن��ام دارد .محققان
دریافتن��د با حذف یک ژن اتوفاژی موس��وم به
 ،Atg۷این فرآیند متوقف میش��ود .این اقدام
موجب کاهش توانایی میکروگلیاها در پاکسازی

ضایعات سلولی حاصل از التهاب
شده و در نتیجه این ضایعات در
ط��ول زمان در سیس��تم اعصاب
مرکزی تجمع میکنند و موجب
پیشرفت بیماریام اس میشوند.
همچنی��ن در ای��ن تحقیق��ات
مشخص شد سلولهای میکروگلیا در موشهای
مسن شباهت زیادی به سلولهای میکروگلیای
فاق��د ژن  Atg۷در موشهای جوان دارند .این
نتیج��ه از آن جه��ت دارای اهمیت اس��ت که
افزایش س��ن یک فاکتور مهم خطر در مرحله
پیشروندهام اس محسوب میشود.عالوه بر این
محققان نشان دادند نوعی قند گیاهی به دست
آمده از قارچ موسوم به تریهالوز میتواند فرآیند
تجزی��ه باقیمانده میلی��ن را بازیابی کرده و در
نتیجه پیشرفت بیماریام اس را متوقف کند و
موجب بهبود بیماران شود.محققان امیدوارند با
بهینهسازی این فرآیند بتوانند عوارض ناشی از
کهولت س��ن را در بیماریهای التهابی سیستم
عصبی درمان کنند.

هشدار

ُ
هشدار درباره مصرف برخی مسکنها در دوره بارداری

س��ازمان غ��ذا و داروی آمریکا با
مض��ر خواندن مص��رف داروهای
غیر اس��تروئیدی ضد التهابی در
دوران بارداری اعالم کرد :مصرف
ای��ن داروه��ا در هفته بیس��تم
بارداری و پس از آن خطرزاست.
به گزارش ایس��نا ،در گزارش این سازمان آمده
است :به طور خاص مصرف این داروها میتواند
باعث بروز مش��کالت کلیوی ن��ادر اما جدی در
جنین ش��ود که ممکن اس��ت ب��ه کمبود مایع
آمنیوتیک منجر شود و احتمال عوارض بارداری
را افزایش دهد.بعد از حدود هفته بیستم بارداری،
کلیههای جنین شروع به تولید بیشتری از مایع
آمنیوتی��ک میکند بنابراین مش��کالت کلیوی

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

میتواند موج��ب کمبود این مایع
محافظ ش��ود .ب��ه ط��ور معمول
کاهش س��طح مایع آمنیوتیک در
صورت قطع مصرف داروهای غیر
اس��تروئیدی ضد التهابی برطرف
میشود.س��ازمان غ��ذا و دارو در
آمریکا دس��تور داده تا با درج برچس��ب هشدار
روی ای��ن داروها ب��ه زنان و مراقبان س�لامت
نس��بت به مصرف داروهای غیر استروئیدی ضد
التهاب��ی در این دوران هش��دار دهند .داروهای
غیر استروئیدی ضد التهابی ،داروهای تجویزی
و بدون نس��خه ش��امل ایبوپروفن ،ناپروکسن،
دیکلوفناک و سلکوکس��یب هس��تند که برای
درمان درد و کاهش تب مصرف میشوند.

رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آسم و آلرژی گفت:
اس��تفاده از ماس��ک باعث افت سطح اکسیژن در بدن
افراد سالم نمیشود و این بهانه برای افرادی که ماسک
نمیزنند پذیرفته نیست.دکتر مصطفی معین در گفتگو
با ایرنا افزود :زدن ماس��ک فقط برای کودکان خردس��ال کمتر از
دو س��ال و همچنین در بیمارانی که اختالل تنفسی شدید دارند
توصیه نمیشود.وی تاکید کرد :بنابراین فقط افرادی که اختالالت
تنفسی حاد در زمینه آسم ،بیماری مزمن تنفسی یا بیماریهای

استفادهازماسکباعثافتاکسیژنبدننمیشود

قلبی-ریوی ش��دید دارند نباید ماس��ک بزنند.وی
خاطرنش��ان کرد :الزم است همه مردم برای کمک
به جلوگیری از انتقال ویروس کرونا ،فاصله اجتماعی
را حفظ کنند ،دس��تها را مرتب بش��ویند و از زدن
دست به صورت خودداری کنند .همچنین زدن صحیح ماسک و
تعویض آن پس از چند س��اعت اهمیت دارد ،در غیر این صورت
آلودگی ماسک ،خود میتواند باعث بیماری شود یا اینکه کارکرد
اصلی خود را از دس��ت بدهد و باعث انتقال ویروس ش��ود.معین

گفت :افرادی که عالیم سرماخوردگی دارند نیز باید ماسک بزنند
اما اگر ماس��ک زدن ،عالیم آنها را تش��دید میکند بهتر است در
خانه بمانند و اگر ش��اغل هستند از ش��رایط مرخصی و دورکاری
استفاده کنند.وی ادامه داد :اگر عالیم آلرژی بینی و سرماخوردگی
مانند عطسه ،خارش و آبریزش از بینی و یا سرفه تشدید شود ،در
ص��ورت ناقل بودن فرد ،میتواند آن ویروس را به اطرافیان انتقال
دهد ،بنابراین معالجه آلرژی ،آسم و یا سرماخوردگی با نظر پزشک
معالج ضروری است.

آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص کنترل و درمان درد بررسی کرد

هر آنچه باید درباره اوزون درمانی بدانیم

آفت�اب یزد – گروه زندگ�ی :اوزون درمانی یا اوزون تراپی یکی
از روشهای جدید درمانی اس��ت که بیش��تر آن را جایگزین درمان
ب��ا کورتون میکنند .البته درمان با این روش تا به امروز با نظرهای
ن تراپ��ی به روش درمانیای گفته
متفاوتی همراه بوده اس��ت .اوزو 
میش��ود که جزو پزشکی جایگزین حساب میشود و در این روش
درمان��ی برای بهبودی و درمانی بعض��ی از بیماریها گاز یا مایع یا
محل��ول اوزوندار را از طریق خوراکی ،تزریقی ،پوس��تی وارد بدن
بیم��ار میکنند لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره
با دکتر حس��ن محمدی ،فوق تخصص کنترل و درمان درد گفتگو
کرده است.
وی در اینب��اره میگوید :اوزون ،گاز بیرنگی اس��ت که از س��ه اتم
اکس��یژن تشکیل ش��ده اس��ت .از این گاز ،در بهبود عملکرد بدن،
استفاده از اکسیژن و تقویت سیستم ایمنی استفاده میشود.
دکتر محمدی خاطرنشان کرد :اوزون درمانی یا همان اوزون تراپی،
روش��ی اس��ت که با اس��تفاده از گاز اوزون ،که از رشد باکتریها و
ویروسهای مضر جلوگیری میکند و در درمان بیماریها و زخمها
مفید است به طور مثال ،در صورتی که عفونتی وارد بدن شما شده
باش��د ،اوزون تراپی مانع از گسترش عفونت و باکتری خواهد شد.
اوزون تراپ��ی یکی از موثرترین روشها در درمان عفونتهای ایجاد
شده توسط باکتری ،ویرس ،قارچ و مخمر میباشد.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد عنوان کرد :موارد اس��تفاده از
اوزون درمانی مختلف اس��ت که مهمترین آنها عبارتند از مشکالت
تنفسی ،دیابت ،اختالالت سیستم ایمنی ،زخمهای عفونی ،آرتروز،
س��رطان ،بیماریهای دهانی واختالالت مربوط به سیستم گردش
خون.
وی بیان کرد :افرادی که از مشکالت تنفسی رنج میبرند ،میتوانند
تح��ت اوزون تراپ��ی قرار بگیرند .در چنین ش��رایطی ،با رس��یدن
اکس��یژن بیش��تر به خون ،فش��ار وارده به ریهها کم میشود و فرد
راحتتر قادر به تنفس خواهد بود .به همین خاطر ،از اوزون درمانی
در درمان آسم و بیماریهای ریوی استفاده میشود.
دکت��ر محمدی مطرح ک��رد :از آن جایی که رون��د بهبود زخم ،به
خص��وص زخم پا ،در افراد دیابتی به آهس��تگی ص��ورت میگیرد،
اوزون درمانی با رس��اندن اکس��یژن تازه به بافت ها ،به تسریع روند
بهبود زخم و تولید بافت جدید کمک میکند و همچنین افرادی که
از اختالالت و نقص سیستم ایمنی رنج میبرند مانند افراد مبتال به
ایدز نیز میتوانند از اوزون تراپی استفاده کنند..
ای��ن فوق تخص��ص کنترل و درمان درد ،مزای��ای اوزون درمانی را
اینگونه تش��ریح ک��رد :مزایای اوزون درمان��ی عبارتند از غیر فعال
ک��ردن باکتری ها ،ویروسها و قارچ ها ،تحریک سیس��تم ایمنی و

=افرادی که از مشکالت تنفسی رنج میبرند ،میتوانند
تح��ت اوزون تراپی ق��رار بگیرند .در چنین ش��رایطی ،با
رس��یدن اکسیژن بیشتر به خون ،فشار وارده به ریهها کم
میشود و فرد راحتتر قادر به تنفس خواهد بود .به همین
خاطر ،از اوزون درمانی در درمان آسم و بیماریهای ریوی
استفاده میشود
=جهت انجام اوزون درمانی آمادگی و اقدامات قبل از
آن الزم است بدین صورت که خون گرفته شده از بیمار،
با اوزون ترکیب ش��ده و جایگزین خون خود فرد خواهد
شد و بهتر است فرد شب قبل خوب استراحت کند و صبح
روز انجام این روش ،صبحانه خوبی بخورد .پیش از انجام
اوزون درمانی ،نوش��یدن آب و مایعات به میزان کافی نیز
توصیه میشود
تس��ریع روند بهبودی ،بهبود جریان خونرسانی ،تصفیه خون و غدد
لنف��اوی ،متعادل کردن رون��د تولید هورمونه��ا و آنزیم ها ،دارای
خاصیت ضد التهابی ،تس��کین درد ،توقف خونریزی ،پیش��گیری از
سکته و دیابت ،بهبود و تقویت عملکرد مغز و حافظه ،پیشگیری از
آریتمی قلبی وی افزود :برخی دیگر مزایای این روش درمانی شامل
روش��ی با کمترین میزان تهاجم ،روش س��رپایی ،مدت زمان انجام
کوت��اه ای��ن روش ،هزینهای به مراتب کمت��ر از روشهای جراحی،
روش��ی فاقد درد بودن آن اس��ت.دکتر محمدی عنوان کرد :جهت
انجام اوزون درمانی آمادگی و اقدامات قبل از آن الزم اس��ت بدین
ص��ورت که خون گرفته ش��ده از بیم��ار ،با اوزون ترکیب ش��ده و
جایگزین خون خود فرد خواهد شد و بهتر است فرد شب قبل خوب
اس��تراحت کند و صبح روز انجام این روش ،صبحانه خوبی بخورد.
پیش از انجام اوزون درمانی ،نوشیدن آب و مایعات به میزان کافی

نیز توصیه میشود.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد تصریح کرد :روشهای زیادی
ب��رای انجام اوزون درمانی وج��ود دارد که بهترین آن برای فرد در
نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود :یکی از روشهای اوزون تراپی ،مس��تقیم به بافت است.
در صورتی که هدف از انجام اوزون درمانی ،درمان زخم باش��د ،گاز
اوزون مستقیما به بافت ناحیه هدف تزریق میشود.
دکتر محمدی ادامه داد :داخل وریدی یکی دیگر از روشهای اوزون
تراپی اس��ت .در درمان اختالالت داخلی مانند ایدز ،گاز اکسیژن در
خون حل میشود و به همین خاطر ،اکسیژن با خون فرد ترکیب و
به صورت داخل وریدی به فرد تزریق خواهد شد.
ای��ن فوق تخصص کنترل و درمان درد اظهار داش��ت :اوزون تراپی
معم��وال به صورت عضالنی نیز تزریق میش��ود .ب��ه این صورت که
ابت��دا گاز اوزون با خون و یا آب اس��تریل ترکیب و س��پس تزریق
انجام میشود.
وی بیان کرد :مطالعات ،اثر بخش��ی اوزون درمانی در درمان آرتروز
زانو و یا سایر بیماریهای التهابی را اثبات کرده اند .اوزون ،به بهبود
جریان خونرس��انی و اکسیژنرس��انی به بافتها کمک میکند و در
اوزون درمانی ،موادی از دیواره رگها آزاد و به گشاد شدن رگها و
افزایش جریان خونرسانی کمک میکنند ،این کار به افزایش سطح
آنزیم  DPG ۲,۳در خون کمک میکند و باعث میشود تا اکسیژن
بیشتری به بافتها منتقل شود .دکتر محمدی توضیح داد :اوزون،
مادهای اس��ت که بر روی عملکرد ایمنی بدن نیز تاثیر میگذارد .به
عنوان مثال ،از میزان سیتوکینینها که مسئول تولید التهاب در بدن
هستند ،تا حد زیادی میکاهد.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد مطرح کرد :درمان با اوزون،
رون��د طبیعی را به دنبال دارد و امروزه طرفداران خود را پیدا کرده
اس��ت .اما این نکته را در نظر داش��ته باش��ید که این شیوه درمانی
برای تمامی افراد مناسب نیست .افرادی که از ناحیه پا فلج هستند
وی��ا افرادی ک��ه کنترلی بر فعالیت مثانه خود ندارند بهتر اس��ت از
روشهای جراحی اس��تفاده کنند .وی متذکر ش��د :تمامی افرادی
که خواهان انجام اوزون درمانی هس��تند ،حتما بایس��تی با پزشک
مش��اوره داشته باش��ند و از تمامی جهات مورد ارزیابی قرار گرفته
باش��ند .دکتر محمدی درپایان گفت :ب��رای اکثر افراد یک مرحله
اوزون درمان��ی کافی اس��ت و کاهش عالئم بیماری به وس��یله این
روش رضایت بخش خواهد بود و بیمار به درمان مجدد نیازی ندارد.
بیماران برای بازس��ازی و ترمیم بافت ،این روش را انجام میدهند و
هیچ محدودیتی برای تزریق این ماده وجود ندارد.

با پیگیری نماینده یزد در مجلس داروخانههای گیاهی برای بهبود بیماری کرونا رفع انحصار میشود

حدود هش��ت ماه از ش��یوع ویروس منحوس کرونا در کش��ورمان
میگ��ذرد؛ ویروس��ی ک��ه تاکنون جان بی��ش از  29ه��زار نفر از
هموطنانم��ان را گرفته و هزینههای زیادی به حوزه بهداش��تی و
درمانی کش��ور تحمیل کرده است .به گزارش تسنیم؛اواخر اسفند
ماه سال گذشته بود که در نشستی متخصصین چینی به بهرهگیری
 90درص��د بیماران از درمان ترکیبی طب رایج و طب س��نتی در
چین اش��اره و بهرهگیری ترکیبی از درمانهای طب سنتی و رایج
را از علل "کاهش مرگومیر بیماران کرونا در چین" اعالم کردند!در
همی��ن زمان ،مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداش��ت
کشورمان گفته بود :بحران کرونا نشان داد که نظام سالمت در یک
جامعه و نظام اداره یک کش��ور چه جایگاه ویژهای دارد و فرصتی
اس��ت برای طب سنتی غنی ،فاخر و توانمند بومی کشور که نقش
مؤثر خود در حوزه س�لامت را نشان دهد.وی این نوید را داده بود
که طب سنتی کشورمان میتواند کنار و همراه طب کالسیک ،به
خدم��ت به مردم ،بهعنوان وظیفه اصلی نظام س�لامت بپردازد.در
فروردین ماه س��ال جاری وزیر بهداش��ت طی پیام��ی اعالم کرد

"توصیه ش��ده پزشکان و دانش��مندان طب سنتی در دانشگاههای
علوم پزشکی کشور در کنار دیگر متخصصین بالینی و علوم پایه در
امور تحقیقاتی بیماری فعالیت کنند".اما اکنون با وجود گذش��ت
هشت ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور ،هنوز در بخش رسمی
نظام س�لامت کشورمان از ظرفیتهای گس��ترده طب سنتی در
حوزه پیش��گیری و درمان همهگیری کرونا ،هیچ استفادهای نشده
است اما با توجه به اقبال زیاد توده مردم به روشهای ساده و مؤثر
درمانی طب س��نتی ،مراجعات خودجوش مردمی به اساتید طب
سنتی برای درمان کرونا بسیار زیاد بوده است و جالب اینکه تقریباً
تمام بیمارانی که روشهای درمانی طب سنتی را برای درمان خود
انتخ��اب کردهان��د ،ظ��رف مدت کوتاه��ی درمان ش��دهاند و آمار
مرگومیر میان این دس��ته از بیماران نزدیک به صفر بوده اس��ت.
دکتر حس��ن اکبری ،پزشک متخصص پاتولوژی و پژوهشگر طب
س��نتی در این ب��اره میگوید :من از جمله کس��انی ب��ودم که به
بیمارستان رفتم و از آنها خواهش کردم یک بخش را بهطور کامل
در اختی��ار ما قرار دهند تا ما با روشهای طب س��نتی بیماران را
درمان کنیم اما با این درخواس��ت موافقت نکردند! راهکار این بود
که یک مرکز درمانی را در اختیار متخصصین طب سنتی در حوزه
کرون��ا ق��رار دهند و رئیس یکی از دانش��کدههای طب س��نتی را
بهعن��وان مدیر آن مجموعه انتخاب کنند و برخی از افراد مبتال به
کرون��ا را نیز با تمایل خود بهط��ور آزادانه انتخاب کنند که در آن
بخش درمان شوند و سپس یک مطالعه علمی صورت میگرفت تا
متوجه تأثیر روشهای طب سنتی بر درمان کرونا شویم اما جلوی
این طرح مفیدفایده گرفته ش��د.وی با انتقاد از عدم توجه کافی به
مبانی طب سنتی در رژیم غذایی بیماران بستری مبتال به کرونا در
بیمارس��تانها میافزاید :در بیمارستانها شاهد این هستیم که به
بیماران کرونایی برنج س��فید ،ماست ،قارچ ،ماهی و ...میدهند که
در شرایط بیماری به تضعیف سیستم ایمنی دامن میزند.اکبری با
اشاره به کمتوجهی مسئوالن نظام سالمت به نقش طب سنتی در
درم��ان بیم��اران کرونای��ی گف��ت :بای��د امکانات دانش��گاهی به
متخصصین طب سنتی داده شود تا بتوانند تأثیر مواد غذایی مورد
ادعا را بر بیماریها بررس��ی کنند.از زمان شیوع گسترده کرونا در
کش��ورمان ،برخی از متخصصان طب سنتی کش��ورمان طی این
مدت ،با نوش��تن نامههای��ی انتقاد خود را نس��بت به چرایی عدم
بهرهمندی از ظرفیتهای موجود در کشورمان در حوزه طب سنتی
اعالم و تصریح کردند که یکی از علل باال بودن مرگومیر بیماری
کرونا در کش��ور ،مورد غفلت قرار گرفتن ظرفیتهای طب سنتی

تجربه بس��یار موفق چین در درمان بیماران کرونایی
و کاهش چشمگیر مرگومیر ناشی از کووید 19در آن
کش��ور با استفاده از طب س��نتی چین ،خود گواه بزرگی
بر این حقیقت تلخ اس��ت که "پش��تپا زدن مس��ئوالن
ارش��د نظام سالمت کش��ورمان به طب س��نتی ایرانی و
عدم استفاده از توانمندیهای آزمودهشده طب سنتی در
درمان بیماران کرونایی تا ب��ه امروز جان هزاران نفر از
مردم کشورمان را بهتاراج برده و توده مردم ،با از دست
دادن ج��ان عزیزان خود ،به��ای این لجاجت و مخالفت
مسئوالن امر با طب سنتی را پس دادهاند!
است زیرا با تقویت سیستم ایمنی و بهبود کیفیت تغذیه بیماران از
طریق روشهای خاص درمانی طب س��نتی ،میتوان تا حد بسیار
باالیی از مرگومیر بیماران کرونایی کاست .اخیرا ً نیز مدیرکل دفتر
بهبود تغذیه وزارت بهداش��ت تأکید کرد که "اصالح الگوی غذایی
در پیش��گیری از ابتال ب��ه کرونا و کاهش ش��دت بیماری و حتی
کاهش مرگومیر ناشی از بیماری بسیار حائز اهمیت است".وی نیز
پیش از ای��ن بارها تأکید کرده بود که "مؤثرترین عاملی که باعث
نجات جان بیماران در بیمارستانها میشود مراقبتهای پزشکی
است و نه تجویز داروها!"معاونت درمان وزارت بهداشت نیز با بیان
اینکه "کادر درمان ما با استفاده درست از تجهیزات غیرتهاجمی
تنفس��ی و دادن مایع��ات و ...به بیماران باع��ث کاهش مرگومیر
بیماران میشوند" از ارائه آموزشهای کوتاهمدت در این زمینه به
کادر درمان خبر داد.بنابراین اظهارات ،تا به امروز مسئله استفاده از
توانمندیهای گس��ترده طب سنتی در درمان بیماران کرونایی در
بخش رسمی و بیمارستانی نظام سالمت کشورمان محدود به انجام
برخی پژوهشها و ارائه آنها به مسئوالن ارشد وزارت بهداشت بوده
اس��ت! و هنوز هیچ اقدام جدی برای استفاده عملی از طب سنتی
در سطح بیمارس��تانهای کش��ور صورت نگرفته است.البته عدم
بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و توانمندیهای کش��ور در زمینه
طب س��نتی ،تنها محدود به بیمارستانها نمیشود و گزارشهای
میدانی نشان میدهد سالمتکدههای طب سنتی که زیر نظر وزارت
بهداشت فعالیت میکنند نیز نقش پررنگی در نظام سالمت کشور
ندارند.در همین راس��تا ،دکتر احمدرضا ش��ریفی؛ متخصص طب
س��نتی گفت :حدود  60سالمتکده در زمینه طب سنتی داریم که
س�لامتکده در تهران است اما اطالعرسانی مناسبی در
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این زمینه صورت نگرفته؛ وزارت بهداشت باید عالوه بر اطالعرسانی،
تربیت دانشجوهای طب سنتی را بیشتر مورد حمایت قرار دهد و
مقدمات ورود به این رش��ته را تسهیل کند.علیرضا زاکانی؛ رئیس
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اس�لامی نیزدر نامهای به وزیر
بهداش��ت تأکید ک��رد" :تضعیف جایگاه دانش��گاهی طب ایرانی و
کمرنگ ک��ردن پژوه��ش و کارهای بینرش��تهای در مقوله طب
سنتی ،نهتنها کمکی به حل مسئله نکرده بلکه بستر را برای بروز
و نمود جریانهای غیرعلمی ،بیش از پیش فراهم خواهد ساخت و
با توجه به ماده  74قانون برنامه شش��م توس��عه ،وزارت بهداشت،
مکلف اس��ت تا نس��بت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی در
نظام س�لامت اقدام کند".وزیر بهداش��ت نیز اخی��را ً اعتراف کرده
که"ما در زمان حاضر در دانش��گاههای علوم پزش��کی" ،پزش��ک"
تربی��ت میکنیم نه حکیم! دانش��جوی علوم پزش��کی از فرهنگ
گذش��تهاش بریده شده است و با دانش��مندان طب قدیم آشنایی
چندانی ندارد".در پایان ،باید به این نکته مهم و کلیدی اشاره کرد
که تجربه بس��یار موفق چین در درمان بیماران کرونایی و کاهش

چشمگیر مرگومیر ناشی از کووید 19در آن کشور با استفاده از طب
سنتی چین ،خود گواه بزرگی بر این حقیقت تلخ است که "پشتپا
زدن مسئوالن ارشد نظام سالمت کشورمان به طب سنتی ایرانی و
عدم اس��تفاده از توانمندیهای آزمودهشده طب سنتی در درمان
بیماران کرونایی تا به امروز جان هزاران نفر از مردم کش��ورمان را
بهتاراج برده و توده مردم ،با از دست دادن جان عزیزان خود ،بهای
این لجاجت و مخالفت مسئوالن امر با طب سنتی را پس دادهاند!
دکتر آرمان زرگران" ،در این راس��تا نماینده مردم یزد در مجلس
ش��ورای اس�لامی با ارائه طرحی با این مقدمه که س��رزمین ایران
کش��وری ممتاز و با رتبه باال از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و
دارای یازده اقلیم از س��یزده اقلیم ش��ناخته شده جهانی است .بر
اس��اس نظر گیاه شناسان و پژوهش��گران ،تعداد گونههای گیاهی
ایران در حدود هش��ت هزار گونه اس��ت که از نظ��ر تنوع گونهای
حداقل دو برابر قاره اروپاست .به عالوه یک هزار و هفتصد و بیست
و هش��ت گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی میباشند که
منحصرا ً در س��رزمین ایران رویش ک��رده و به عنوان یک ظرفیت
انحصاری محس��وب میش��وند .اما چند سالی اس��ت که برداشت
غیرصحی��ح و غیرمجاز گیاهان دارویی از رویش��گاههای طبیعی و
ارس��ال آن به خارج از کشور سبب ش��ده که گونههای با ارزش با
خط��ر انقراض همراه باش��ند .لذا برای جلوگیری از برداش��تهای
غیر رسمی از عرصههای طبیعی و افزایش سطح زیر کشت گیاهان
دارویی و حفاظت از گونههای گیاهی انحصاری کشور و جلوگیری
از خ��روج نمون��ه و یا اطالع��ات مربوط به این گونهه��ا و مجازات
متخلفین و همچنین استفاده حداکثری از طبیعت و فرآوردههای
طبیع��ی و همچنین س�لامت و رف��اه مردم با حف��ظ چرخههای
اکوسیستمی طبیعت و ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظارت
وزارت جهاد کش��اورزی با همکاری س��ازمان جن��گل ها ،مراتع و
آبخیزداری کش��ور و عرضه فرآوردههای دارویی سنتی تحت نظر
وزارت بهداش��ت ،درمان و علوم پزشکی پیشنهاد خواستار اصالح
تبصره  7ماده  3قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و
الحاق تبصرههای  8و  9و  10به ماده مذکور ش��ده است که برابر
ای��ن طرح هرگونه بهرهب��رداری در قالب طرح و ب��ه هر صورت از
فرآوردهه��ای فرعی جنگلی و مرتعی ملی ش��ده از قبیل باریجه،
کتیرا ،آنقوزه ،س��قز و ...که فهرست آنها توسط سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری کش��ور با کسب نظر از وزارت جهاد کشاورزی
تدوین و منتشر میشود مستلزم اخذ مجوز از سازمان مذکور بوده
و اولویت بهرهبرداری با رعایت اصول فنی که از طریق مزایده برگزار
خواهد ش��د با دانش آموختگان امور گیاهی دارویی ،بهره برداران
جنگلی و مرتعی و دارندگان پروانه چرای در هر منطقه خواهد بود.
بهای پایه فرآوردههای جنگلی و مرتعی هر س��ال توس��ط سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کش��ور با کسب نظر از وزارت جهاد
کشاورزی تعیین و اعالم خواهد شد و در صورت بروز اختالف نظر
وزارت جهادکشاورزی مالک خواهد بود .بهره مالکانه فرآوردههای
یاد ش��ده با توجه به نرخی که س��االنه اعالم میگردد از متقاضی
دریافت و به حساب خاصی در خزانه کل واریز میگردد .صد درصد
وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور شناسنامه
دار کردن حفظ و احیاء و توس��عه رویش��گاههای گیاهان دارویی-
صنعتی در بودجه ساالنه سازمان یاد شده پیشبینی میشود.و در
ادام��ه با الحاق تبصرهای درخواس��ت ش��ده در راس��تای توس��عه
فرآوردههای طبیعی و س��نتی ،وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی موظف است نسبت به صدور مجوز داروخانه سنتی برای
کس��انی که فاقد مج��وز داروخانه معمولی میباش��ند بدون ایجاد
هرگونه محدودیت جمعیتی و جغرافیایی اقدام نماید.

