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آفتاب یزد – زهرا رحیمی : طی چند 
ماه گذش��ته مسمومیت  سریالی دانش 
آم��وزان م��دارس  در نقاط  مختلفی  از 
کش��ور  باعث  بروز نگرانی  های  بسیار 
در جامع��ه  بخص��وص  والدین ش��ده 
است  که  مدرسه  را  مامن  امنی  برای  
فرزندان خویش  می دانستند  .  زیرا  این  
مسمومیت  ها  س��امت  دانش آموزان  
را  ب��ه  خطر می ان��دازد  و امکان  بروز 
مش��کات  جدی وجود دارد لذا با توجه 
به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با 
دکتر عباس آقازاده مسرور ، رئیس نظام 
پزشکی شهرستان چالوس گفتگو کرده 

است .
 رئیس نظام پزشکی شهرستان چالوس 
با اشاره به این که بیش از سه ماه است 
که شاهد پدیده ش��وم و نگران کننده 
مس��مومیت دانش آموزان در مدارس 

شهرس��تان های کشور هستیم؛ گفت: هر روز بر تعداد شهرهایی که شاهد این 
ماجرا هستند، افزوده شده .

دکتر عباس آقازاده مس��رور با اشاره به پدیده مسمومیت دانش آموزان مدارس 
شهرستان های کشور بیان کرد: به دور از جنجال و هیاهو ، این پدیده اصا اتفاق 
و حادثه نبوده و به دلیل وسعت مسئله و تکرار آن در مناطق مختلف، می توان آن 
را  نوعی اقدام برنامه ریزی شده دانست که حتما اهداف معینی را دنبال می کند.

 وی افزود: طی این مدت بسیاری از دانش آموزان دچار» مسمومیت« و »بحران 
بدحالی« شده اند که در مواردی شرایط فوق العاده سختی را تجربه کرده اند. در 
حال حاضر آن چه که قطعیت یافته است، نگرانی و اضطراب خانواده  دانش آموزان 

و عموم مردم ایران است.
 در ادامه نیز در گزارش��ی در ایس��نا عائم مسمومیت تنفسی اینگونه تشریح 
شده است که مسمومیت تنفسی به این موارد بستگی دارد که کدام گاز یا ماده 
شیمیایی و چقدر عمیق و برای چه مدت استنشاق شده است. عائم ممکن است 
شامل سوزش چشم یا بینی، سرفه، خون در خلط و تنگی نفس باشد. از اشعه 
ایکس قفسه سینه، توموگرافی کامپیوتری و تست های تنفسی برای تعیین میزان 
آسیب ریه استفاده و اکسیژن و داروهایی برای باز کردن راه های هوایی و کاهش 
التهاب تجویز می شود. بسیاری از انواع گازها مانند کلر، فسژن، دی اکسید گوگرد، 
سولفید هیدروژن، دی اکسید نیتروژن و آمونیاک ممکن است به  طور ناگهانی 
طی حوادث صنعتی آزاد شوند و ریه ها را به شدت تحریک کنند. گازهایی مانند 
کلر و آمونیاک به راحتی حل می شوند و بافاصله دهان، بینی و گلو را تحریک 
می کنند. قسمت های عمیق داخل ریه ها تنها زمانی تحت تأثیر قرار می گیرند که 
گاز عمیقا استنشاق شود. مواجهه معمول خانگی زمانی اتفاق می افتد که کسی 
آمونیاک خانگی را با پاک کننده های حاوی سفید کننده مخلوط می کند و گاز 
تحریک کننده کلرامین آزاد می شود. برخی از گازها به عنوان مثال دی اکسید 
نیتروژن به راحتی حل نمی شود؛ بنابراین این موارد عائم هشداردهنده اولیه قرار 
گرفتن در معرض آن ها مانند تحریک بینی و چشم ها را ایجاد نمی کنند و احتمال 
استنشاق عمیق آن ها در ریه ها بیشتر است. چنین گازهایی می توانند باعث التهاب 
راه های هوایی کوچک )برونشیولیت( یا تجمع مایع در ریه ها )ادم ریوی( شوند. 
بیماری کارگران پرکننده س��یلو  ناشی از استنشاق دودهای حاوی دی اکسید 
نیتروژن است که از سیلو مرطوب مانند ذرت تازه یا غات خارج می شود. ممکن 
اس��ت تا ۱۲ ساعت پس از قرار گرفتن در معرض آن مایع در ریه ها ایجاد شود. 
این وضعیت ممکن است به  طور موقت برطرف شود و ۱۰ تا ۱۴ روز بعد حتی 
بدون تماس بیشتر با گاز عود کند. عود معموال راه های هوایی کوچک )برونشیول( 
را تحت تأثیر قرار می دهد. استنش��اق برخی گازها و مواد شیمیایی نیز ممکن 
است باعث واکنش آلرژیک شود که منجر به التهاب و در برخی موارد، زخم در 
داخل و اطراف کیسه های هوایی )آلوئول ها( و برونشیول های ریه می شود. به این 
وضعیت پنومونیت ناشی از افزایش حساسیت می گویند. گازهای رادیواکتیو که 
ممکن است در یک حادثه راکتور هسته ای آزاد شوند، ممکن است سال ها پس 
از قرار گرفتن در معرض آن باعث س��رطان ریه و س��ایر سرطان ها شوند. سایر 
گازهای استنشاقی ممکن است باعث مسمومیت عمومی بدن )از جمله دشواری 
تنفس( شوند زیرا برای سلول های بدن، سمی است )مانند سیانید(؛ به این دلیل 
که جایگزین اکسیژن در خون می شوند. بنابراین میزان اکسیژن برای رسیدن 
به بافت ها را محدود می کنند )مانند متان یا مونوکس��ید کربن(. در برخی افراد 
استنش��اق مقادیر کمی گاز یا سایر مواد شیمیایی در یک دوره طوالنی ممکن 
است منجر به برونشیت مزمن )التهاب مجاری هوایی( شود. همچنین استنشاق 
برخی مواد ش��یمیایی مانند ترکیبات آرسنیک و هیدروکربن ها می تواند باعث 
سرطان شود؛ بر اساس ماده استنشاق شده، سرطان ممکن است در ریه ها یا سایر 
نقاط بدن ایجاد شود.گازهای محلول مانند کلر، آمونیاک و اسید هیدروفلوئوریک 
باعث سوزش شدید چشم، بینی، گلو، نای و مجاری هوایی بزرگ در عرض چند 
دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض آن ها می ش��وند. عاوه بر این، آن ها اغلب 
باعث سرفه و خون در خلط )هموپتیزی( می شوند؛ گرفتگی و تنگی نفس نیز 
شایع است. گازهای کمتر محلول مانند دی اکسید نیتروژن و ازن باعث تنگی 
نفس می ش��وند که ممکن است شدید باشد، پس از سه تا چهار ساعت تاخیر 
و گاهی تا ۱۲ س��اعت پس از قرار گرفتن در معرض آن ها رخ دهد. با گازهای 
محلول کمتر، آسیب طوالنی مدت ریه رخ می دهد و باعث خس خس مزمن و 

تنگی نفس می شود.

  تشخیص قرار گرفتن در معرض گاز و مواد شیمیایی
رادیوگرافی قفس��ه سینه می تواند نش��ان دهد که آیا ادم ریوی یا برونشیولیت 
ایجاد شده یا خیر. توموگرافی کامپیوتری مخصوصا زمانی مفید است که افراد 
عائمی داش��ته باشند اما اشعه ایکس قفسه سینه آن ها طبیعی به نظر برسد. 
یک حسگر به انگشت فرد متصل می شود تا میزان اکسیژن خون را تعیین کند 
)پاس اکسیمتری(. همچنین آزمایش های عملکرد ریه از جمله تعیین میزان 
هوای موجود در ریه ها و میزان تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن برای ارزیابی 
آسیب ریه انجام می شود.اکثر مردم پس از قرار گرفتن تصادفی در معرض گازها 
به طور کامل بهبود می یابند. جدی ترین عوارض عفونت ریه یا آسیب شدید است 

که باعث ایجاد زخ��م در راه های هوایی 
کوچک می شود )برونشیولیت انسدادی(. 
برخ��ی از مطالعات اخت��ال درازمدت 
عملکرد ریه را س��ال ها پس از دوره های 
قرار گرفتن در معرض گازها نشان داده اند.

  پیشگیری از قرار گرفتن
 در معرض گاز و مواد شیمیایی

بهترین راه برای جلوگیری از قرار گرفتن 
در معرض مواد شیمیایی، احتیاط شدید 
هنگام کار با گازها و مواد شیمیایی است. 
کس��انی که از محصوالت پاک کننده یا 
س��ایر مواد ش��یمیایی در خانه استفاده 
می کنن��د، بای��د در مکان هایی با تهویه 
مناس��ب کار کنن��د. در صورت نش��ت 
تصادفی، ماسک های گاز با منبع هوای 
مخصوص به خود باید در دسترس باشند. 
کش��اورزان باید بدانند ک��ه قرار گرفتن 
تصادفی در معرض گازهای سمی در سیلوها خطرناک و حتی کشنده است. افراد 
نباید وارد محیطی شوند که ممکن است گازهای سمی برای نجات فرد در معرض 
خطر وجود داشته باشد؛ مگر اینکه وسایل حفاظتی داشته باشند که هوای تازه یا 

اکسیژن را از مخزن برای آنان تامین کند.

  درمان قرار گرفتن در معرض گاز و مواد شیمیایی
اکسیژن پایه اصلی درمان کسانی است که در معرض گازها هستند. اگر آسیب 
ریه شدید باشد، ممکن است فرد به تهویه مکانیکی نیاز داشته باشد اما هر کسی 
که پس از استنش��اق گاز دچار مشکات تنفسی می شود، معموال یک شب در 
بیمارستان تحت نظر قرار می گیرد تا از بروز عوارض جدی اطمینان حاصل شود. 
داروهایی که راه های هوایی را باز می کنند )گش��ادکننده های برونش(، مایعات 
داخل وریدی و آنتی بیوتیک ها ممکن است مفید باشند. کورتیکواستروئیدها مانند 

پردنیزون اغلب برای کاهش التهاب در ریه ها تجویز می شوند.

  چگونه تشخیص دهیم که در معرض ماده شیمیایی مضر هستیم؟
بوی قوی شیمیایی یا ابر بخار قابل مشاهده می تواند به این معنا باشد که یک ماده 
شیمیایی در هوا وجود دارد. با این حال بوی بد یا ابر بخار قابل مشاهده همیشه 
به معنای مضر بودن ماده شیمیایی نیست و برخی از مواد شیمیایی سمی هیچ 

بو یا ابر بخار ندارند.

  عالئم قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مضر چیست؟
قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی اندک می تواند باعث آبریزش چشم و سوزش 
چشم، بینی، گلو، سینه و پوست شود. ممکن است باعث سردرد، تعریق، تاری 
دید، معده درد و اسهال شود. حتی عائم خفیف ناشی از یک ماده شیمیایی مضر 
باعث ایجاد احساس اضطراب در افراد می شود. پس از قطع قرار گرفتن در معرض 
مواد مضر، عائم خفیف معموال به سرعت از بین می روند. قرار گرفتن در معرض 
مواد شیمیایی به میزان زیاد ممکن است باعث عوارض جدی تری مانند دشواری 
تنفس، سرفه، خس خس سینه و احساس ضعف شود. بدترین اثرات مضرترین 
مواد شیمیایی افتادن ناگهانی، تشنج و احتماالً حتی مرگ است.پس از قرار گرفتن 
در معرض مواد مضر برخی از اثرات بافاصله رخ می دهند در حالی که برخی دیگر 

ممکن است ساعت ها طول بکشد تا ایجاد شوند.

  اگر افراد در معرض این مواد قرار گرفتند چه باید بکنند؟
مهم است که در صورت مواجهه سریع عمل کنید؛ اگر یک ماده شیمیایی تنفس 
کرده اید، بافاصله به مکانی با هوای تازه بروید.اگر ماده شیمیایی مایع، لباس یا 
پوس��ت را خیس کرد، بافاصله لباس را درآورید و پوست را با مقدار زیادی آب 
بشویید تا مواد شیمیایی از بین برود.اگر به چشم ها مواد شیمیایی مایع یا مقادیر 
زیادی گاز پاشیده شد، چش��م ها را با آب بشویید.افرادی که احساس ناخوشی 
می کنند باید فورا تحت مراقبت های پزش��کی قرار گیرند. اغلب بخش اورژانس 

محلی بهترین مکان برای ارزیابی پزشکی پس از مواجهه با مواد شیمیایی است.

  آیا مسمومیت شیمیایی از فردی به فرد دیگر سرایت می کند؟
افرادی که فقط یک نوع گاز شیمیایی تنفس می کنند و به سرعت از منطقه خارج 
می ش��وند، احتماالً روی لباس یا پوست خود مواد شیمیایی ندارند. مسمومیت 
ش��یمیایی تنها در صورتی می تواند از فردی به فرد دیگر سرایت کند که لباس 
یا پوس��ت فردی که در ابتدا در معرض آن قرار گرفته است با مقادیر زیادی گاز 

پوشانده شده باشد یا در ماده شیمیایی مایع آغشته باشد.

  با لباس ها و سایر وسایل شخصی خود چه کنیم؟
لباس ها و س��ایر وسایل آلوده باید در جایی دور از افراد دیگر قرار داده شوند )در 
صورت وجود در کیسه های پاستیکی(. سایر وسایلی که باید همراه با لباس در 
کیسه پاستیکی قرار گیرند عبارتند از ساعت، جواهرات، لوازم جانبی مو، کیف 
پول، کلید، کیف اس��ناد و... و. لنزهای تماس��ی را بردارید و آن ها را دوباره داخل 
چشم قرار ندهید. در مورد عینک نیز پس از شستن عینک می توان آنها را دوباره 

استفاده کرد.

  برای جلوگیری از انتشار مواد شیمیایی مضر به موارد ذیل دقت کنید
در ص��ورت وجود هرگونه احتمال آلودگی، لباس رویی خود را درآوردید. حدود 
۸۰ تا ۹۰ درصد از آلودگی یک فرد را می توان تنها با درآوردن لباس از بین برد. 
از دس��ت زدن به پوست یا لباس افراد آلوده خودداری کنید. اگر ماده شیمیایی 
مایع، پوس��ت یا لباس را آلوده کرده است، از قرار گرفتن در کنار دیگران با عدم 
ورود به س��اختمان ها یا مناطق ش��لوغ تا زمانی که الی��ه بیرونی لباس خود را 
درآوردید و پوست به طور کامل شسته شد، خودداری کنید. مهم است که همه 
دستورالعمل های امدادگران را دنبال کنند، اگر از شما خواسته می شود »لباس 
خود را درآورید و دوش بگیرند« بعد از اینکه تعداد زیادی از افراد آلوده ش��دند 

حتما این کار را انجام دهید.

آفتاب یزد – گ�روه زندگی : امروزه 
در اغل��ب زندگی های پرمش��غله افراد 
برای خودش��ان وقت نمی گذارند و از 
استرس و تنش رنج می برند که بعدها 
منجر به مش��کات بیماری فشارخون 
باال می شود.عوامل رفتاری غلط مرتبط 
با شیوه زندگی، افراد را در معرض خطر 
باالتری برای ابتا به فشارخون باال قرار 
می دهند. فش��ارخون باال می تواند  بر 
ارگان  های  مختلف بدن  تاثیر بگذارد 
که  یکی از مهمترین  آنها قلب است که 
مشکات  جدی را  برای  سامت  فرد 
به همراه  دارد  لذا با توجه به اهمیت 
موضوع آفت��اب یزد در اینباره با دکتر 
محمود فقی��ه ، این متخصص قلب و 

عروق گفت و گو کرده  است .
 دکت��ر محم��ود فقی��ه در ای��ن باره 
می گوید : فش��ارخون ی��ک بیماری 
مزمنی اس��ت که فش��ار داخل عروق 
بدن را افزایش می یابد و جزو ش��ایع 
ترین علل مرگ و میر در جهان است و 
اصطاحا به این بیماری قاتل خاموش 

می گویند.
وی گفت: متاس��فانه بیش از نیمی از 
اف��راد مبتا به فش��ارخون از بیماری 
خ��ود خبر ندارن��د و آنهایی هم که از 
این بیماری اطاع دارند فش��ار خون 
 را ب��ه خوب��ی کنت��رل نم��ی کنند و 
پیگیری های الزم را انجام نمی دهند 

و دچار عوارض فشارخون از جمله سکته مغزی و قلبی و بیماری های قلبی 
عروقی، مش��کات کلیوی، اختاالت بینایی، اختاالت مغزی و ش��ناختی و 

اختاالت عروق محیطی می شوند.
این متخصص قلب و عروق خاطرنش��ان کرد: فش��ارخون در مراحل ابتدایی 
عائم چندانی ندارد و به ندرت عائم ایجاد می کند؛ بعضی از بیماران ممکن 
است از احساس سبکی سر و سردرد در ناحیه پشت سر به خصوص در صبح 
ها، تهوع و استفراغ، اختال دید، تنگی نفس، خونریزی از بینی، خستگی، درد 
قفس��ه سینه، ضربان قلب نامنظم، احساس کوبش در قفسه سینه و گردن و 
گوش ها، س��یاهی رفتن چشم ها، عصبانیت، تعریق، لکه خون در چشم ها، 

احساس گرگرفتگی و قرمزی صورت شکایت داشته باشند.
دکتر محمود فقیه ادامه داد: فش��ار خونی که نیاز به درمان دارد، براساس آن 
چیزی که توسط کادر درمان در بیمارستان یا مطب ها اندازه گیری می شود 
باید بیشتر از ۱۴۰ فشار سیستولی و یا ۹۰ فشار دیاستولی باشد و حداقل در 

دو نوبت ویزیت به فاصله یک هفته این عدد تداوم داشته باشد.
 ای��ن متخص��ص قل��ب و ع��روق مط��رح کرد: ب��ا توجه ب��ه اس��ترس اکثر 
مراجعه کنندگان در محیط درمانی آستانه تشخیص فشارخون در منزل پایین تر 
در نظر گرفته می ش��ود و فشارخون سیس��تولی ۱۳۵ و یا دیاستولی ۸۵ به 

باال را فشارخون درنظر گرفته و درمان 
می کنیم.

وی اف��زود : روش دیگر ان��دازه گیری 
 HOLTER" فش��ارخون  به ص��ورت
ک��ه  "اس��ت   MANITORING
دس��تگاهی را به صورت سیار به بیمار 
متصل می کنند و در فواصل ۱۵ تا ۳۰ 
دقیقه فش��ار خون بیمار را در طی ۲۴ 
س��اعت چک می کنند و اگر میانگین 
فش��ارخون در این روش باالتر از ۱۳۰ 
فشار سیستولی و یا ۸۰ فشار دیاستولی 

باشد احتیاج به درمان خواهد داشت.
دکتر فقیه ابراز داش��ت: اختاف فشار 
دو دست تا ۲۰الی۱۰ میلی متر جیوه 
طبیعی است ولی اگر بیشتر باشد باید 
از نظر بعضی از بیم��اری های عروقی 

بررسی شوند. 
این متخصص قلب و عروق تصریح کرد:  
فشارخون از فاکتورهای خطر بیماری های 
قلبی - عروقی بوده و ممکن اس��ت با 
چاق��ی، س��ندروم متابولی��ک، نقرس، 
بیماری های کلیوی و تیروئید همراهی 
داش��ته باش��د و کنترل این موارد در 
کنترل فش��ارخون موثر اس��ت، برخی 
داروه��ا از جمله داروه��ای ضدالتهابی 
ناپروکس��ن،  مث��ل  غیراس��تروئیدی 
مصرف طوالن��ی مدت اس��تامینوفن، 
 شیرین بیان، جنسینگ که با قطع آنها

  فش��ارخون اکث��را ب��ه حال��ت نرمال 
برمی گردد، ممکن است باعث تش��دید فشارخون شوند .وی عنوان کرد: در 
غربالگری فشارخون نیازی به اندازه گیری روزانه فشارخون نیست کلیه افراد 
بین ۴۰ الی۱۸ س��ال هر سه س��ال یکبار باید فشارخون خود را اندازه گیری 
کنند به جز کسانی که سابقه فشارخون خانوادگی دارند یا اضافه وزن دارند، 
همه افراد باالی ۴۰ س��ال باید سالیانه فشارخون خود را اندازه گیری کنند و 
عاوه بر این در هر ویزیت پزش��ک توصیه به گرفتن فش��ارخون به افراد می 
شود. دکتر فقیه  در  ادامه اشاره کرد: عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت، 
نژاد، زمینه خانوادگی در فش��ارخون موثر است. رعایت کردن رژیم غذایی به 
این صورت که نیمه وعده غذایی میوه و سبزیجات بوده و یک چهارم ترکیبات 
کربوهیدرات سبوس دار و یک چهارم پروتئین با ارجحیت مرغ و ماهی بوده 
و کم مصرف کردن گوش��ت قرمز و نمک توصیه می ش��ود و نیز کاهش وزن 
و همچنین فعالیت فیزیکی متوسط هوازی به مدت ۳۰ دقیقه و پنج روز در 

هفته نیز شدیدا توصیه می شود.
این متخصص قلب و عروق درپایان گفت : کنترل فشار خون و جلوگیری از 
افزایش آن از مهم ترین راه های پیش گیری از بیماری قلبی ناشی از فشار خون 
باال اس��ت. کاهش فشار خون و کلسترول با داشتن تغذیه ی سالم و مدیریت 

استرس، بهترین راه ممکن برای پیش  گیری از مشکات قلبی ا ست.

 در گفت و گو با آفتاب یزد  مطرح شد

مهم است که در صورت مواجهه 
با مواد شیمیایی سریع عمل کنید 

 در گفتگوی آفتاب یزد با متخصص قلب و عروق مطرح شد

فشارخون از فاکتورهای خطر 
بیماری های قلبی- عروقی است
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 دکتر مسرور : به دور از جنجال و هیاهو ، این پدیده اصال 
اتفاق و حادثه نبوده و به دلیل وسعت مسئله و تکرار آن 
در مناطق مختلف، می توان آن را  نوعی اقدام برنامه ریزی 

شده دانست که حتما اهداف معینی را دنبال می کند

مبتال افراد  از  نیمی  از  بیش  متاسفانه   : فقیه  دکتر    
 به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند و آنهایی هم که 
 از این بیماری اطالع دارند فشار خون را به خوبی کنترل 
و  دهند  نمی  انجام  را  الزم  های  پیگیری  و  کنند   نمی 
و  قلبی  و  مغزی  از جمله سکته  عوارض فشارخون  دچار 
اختالالت  کلیوی،  مشکالت  عروقی،  قلبی  های  بیماری 
بینایی، اختالالت مغزی و شناختی و اختالالت عروق محیطی 

می شوند
 عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت، نژاد، زمینه خانوادگی 
در فشارخون موثر است. رعایت کردن رژیم غذایی به 
این صورت که نیمه وعده غذایی میوه و سبزیجات بوده و 
یک چهارم ترکیبات کربوهیدرات سبوس دار و یک چهارم 
پروتئین با ارجحیت مرغ و ماهی بوده و کم مصرف کردن 

گوشت قرمز و نمک توصیه می شود

آفتاب یزد : منصور زندی نهاد، کارش��ناس و مدرس قهوه، رکورد چشایی 
قهوه جهان را شکس��ت. نام این نابغه چش��ایی جه��ان در حالی در کتاب 
رکوردهای گینس ثبت ش��د که آخرین بار این رکورد توس��ط یک آلمانی 
ثبت شده بود و برای چندین سال فردی در جهان نتوانسته بود این رکورد 
را بشکند. روز چهارشنبه، همزمان با عید نیمه شعبان، مراسم اجرای رکورد 
گینس قوی ترین حس چش��ایی قهوه در جهان در موزه قصر تهران برگزار 
شد. در این مراسم علی رفیعی،  معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی استان تهران، حضور داش��ت. دکتر رفیعی با 
اشاره به پیوند قهوه با فرهنگ کافه نشینی و گردشگری گفت:» خوشحال 
هس��تم که امروز جوانان برومند کش��ورمان با تاش و استقامت توانستند 
رکوردهای بی شماری را در گینس به ثبت برسانند و در این روز به خصوص 
خوش��حال تر هم هس��تم که آقای زندی نهاد رکوردی را ثبت می کنند که 
مرتبط به حوزه گردشگری و در جهت توسعه پایدار کشورمان است. روزی 
که گفتیم کافه یک مقصد گردش��گری است پا در راه سختی گذاشتیم اما 
امروز ش��اهد هستیم عاوه بر کافه های بسیار، برخی از خانه های قدیمی و 
ساختمان های تاریخی شهر هم به کافه تبدیل شدند. مردم امروز به خوبی 
می دانند باریستا چه شخصی است و در کافه چه نقشی دارد. توسعه بخش 
کافه نشینی صنعت گردش��گری پیوند جدا نشدنی با توسعه صنعت قهوه 
دارد«. معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
 دس��تی استان تهران همچنین درباره قدمت قهوه در فرهنگ ایرانی گفت:

» شاید وقتی از قهوه صحبت می کنیم بیشتر آفریقا جنوبی یا آسیای جنوب 
ش��رقی در ذهن ها می آید اما خوب است بدانید ما ثبت اثر ناملموس قهوه 
ملی یزد را هم در کش��ورمان انجام داده ایم. یعنی ما طرز تهیه، دم آوری و 
نوشیدن قهوه در شهر تاریخی یزد را در سابقه تاریخی مان داریم. امروز هم 
از وج��ود افرادی مثل جناب زن��دی نهاد و دیگر جوانان نخبه در این حوزه 
خوش��حالیم و به خودمان می بالیم که باعث توسعه این صنعت هستند«. 

در بخش دیگری از این مراس��م دکتر اشکان دشمن زیاری، مشاور گینس، 
ب��ا توجه به اینکه این نهاد به علت تحریم های جهانی کش��ورمان در ایران 
نماینده ای ندارد نحوه دریافت این عنوان را برای یک ایرانی توضیح دادند:» 
به دلیل تحریم ها امکان ارسال حکم به ایران نیست و ما از طریق ارتباط با 
دفتر دبی گینس به عنوان معتمد و مش��اور این نهاد، شرایط دریافت حکم 
و ارسال آن به ایران را فراهم می کنیم. همه مراحل مو به مو طبق قوانین 
گینس انجام می ش��ود و از تمام مراحل و جزئیات فیلمبرداری می کنیم و 
این فیلم ها بدون کات و دخل و تصرف برای گینس نمایش داده می ش��ود. 
طی این مس��یر سخت است و حوصله زیادی می طلبد چون بعضا خیلی از 
عوامل در خارج از کشور اتفاق می افتد و باید قدم به قدم برای ثبت و سپس 
دریافت احکام ایرانیان اقدام کرد«.منصور زندی نهاد با چشمان بسته و در 
حضور مشاور گینس و متخصصین و احضار و دوربین های حاضر در سالن 
توانست در زیر یک دقیقه ۱۰ طعم قهوه را با چشایی خود درست تشخیص 
دهد. این نابغه چشایی جهان که پیش از این نیز افتخار آفرینی هایی برای 
کش��ورمان در عرصه رقابت های جهانی قهوه داشته است پس از کسب این 
افتخار جدید ضمن تشکر از خانواده و اساتید و همکاران خود گفت:»بیشتر 
از ۱۵ س��ال در حوزه قهوه فعالیت کرده ام و کارم را به عنوان باریستا در بار 
یکی از هتل های تهران ش��روع کردم. خیلی زود اینقدر به قهوه عاقه مند 
ش��دم که دوره های مختلف دیدم و امروز مدرس و کارشناس قهوه هستم. 
بنده قصد دارم به زودی رکورد دیگری را هم در حوزه قهوه در گینس ثبت 
کنم که تولید بزرگ ترین آیس کافی جهان در لیوان ۱۶ هزار لیتری خواهد 
ب��ود. البته چون طبق قوانین گینس هیچ ماده غذایی که برای ثبت رکورد 
درست می شود نباید دور ریخته یا به طبیعت آسیب برساند این مراسم باید 
در فضای��ی بزرگ و با حضور مردم عزیزمان و پذیرایی از آنها اتفاق بیفتد و 
از آنجا که این روزها را برای این مراس��م مناسب ندیدیم تصمیم گرفتیم با 

تاخیر در آینده نزدیک این کار را انجام بدهیم.

جوان ایرانی نابغه چشایی قهوه جهان شد

صورتجلسه مجمع فوق العاده انجمن علمی گفتاردرمانی ایران
 

  جلسه مجمع عمومی و فوق العاده در تاریخ 18 تیر 1400 با حضور ناظر محترم کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت جناب آقای 
دکتر طالب، اعضاء محترم هیئت مدیره وقت انجمن )سرکار خانم زهرا آقارسولی، جناب آقایان؛ علی قربانی، دکتر اکبر داروئی، 
دکتر جالل بختیاری، دکتر هوشنگ دادگر، مهدی امیری و اتابک وثوقی(، بازرس محترم هیئت مدیره جناب آقای سیاوش عطائی 
و تعداد 55 نفر از 85 اعضاء محترم مجمع برگزار و موارد زیر در دو بخش مرتبط با اساسنامه و ثبت شرکت جهت اعمال و اجرا، 

تصویب شد:
الف. درخصوص تغییر برخی ماده بند و یا تبصره اساسنامه انجمن علمی گفتاردرمانی ایران موارد زیر به رای گیری گذاشته شد و 

تصویب شد:
=در فصل الف ماده 12 به "صورت حضوری و یا مجازی" اضافه شود با 36 رای تصویب شد.

=ماده 23 بعد از کلمه پیوسته، "و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل میگردد". اضافه شود با 37 رای 
مثبت تصویب شد.

=حذف جمله مرتبط با نرخ حق عضویت در ماده 13-2 فصل 3 با 41 رای مثبت تصویب شد.
=حذف تبصره 2 ماده فوق هم با تعداد 41 رای مثبت تصویب شد.

ب. در خصوص تغییر قسمتی از آگهی ثبت انجمن در ثبت شرکت ها موارد زیر رای گیری و نتایج بر اساس رای اکثریت تصویب شد:
=در خصوص حذف نا محدود بودن سمت مدیران موسسه در آگهی تاسیس با 35 رای تصویب شد.

=تغییر آگهی ثبت انجمن در ثبت شرکت ها، به صورت غیر انتفاعی و سرمایه به سهامداران و صاحبان آنها بازگردانده می شود 
با 45 رای مثبت تصویب شد.

نوزاد تازه متولدشده برای بسیاری از والدین می تواند اوقاتی شاد را فراهم کند. 
اما از طرفی هم می تواند دلهره آور باش��د؛ خصوصاً زمانی که به شستش��و و 
استحمام نوزاد ظریف و شکننده شان فکر می کنند. می  توان گفت به  طور کلی  
آنچه که  مشخص  است  این  است که پوست بچه ها، ظریف تر و لطیف تر 
از پوس��ت بزرگترها است و به همین دلیل هم حساسیت بیشتری به مواد و 
محرک های پوستی از خود نشان می دهد. این محرک ها می توانند شامل 
شستشوی بیش از اندازه ، سایش پوست، شوینده های صابونی یا لیف های 
زبر باشند. اگر بچه ها، زمینه فردی یا خانوادگی خشکی و حساسیت پوستی 
را هم داشته باشند، ممکن است در اثر استحمام بیش از حد یا ساییده شدن 
پوستشان، این خشکی و حساسیت ها در آنها تشدید بشود و ضایعات اگزمایی 

خاصی بروز کند. شستشوی پوست نوزادان و کودکان حتما باید با لیف های 
بسیار نرم و لطیف انجام شود. از لیف های زبر یا کیسه برای تمیز کردن پوست 
آنها اس��تفاده نکنید؛ زیرا استفاده از این وسایل خشن و سایش زیاد، کمکی 
به تمیزتر شدن پوست بچه ها نخواهد کرد. بعد از استحمام، پوست بچه ها 
را با مرطوب کننده ها و لوسیون های مخصوص کودکان، باید مرطوب نمود. 
بهتر است پوست بچه ها با شوینده های مایم تر مانند صابون های سنتتیک 
یا صابون هایی که حاوی کرم و گلیس��یرین بیشتری هستند، شسته بشود. 
ایرانی یا خارجی بودن شوینده های پوست بچه ها، چندان مهم نیست. مهم 
 این است که PH این محصوالت، قلیایی نباشد و بیشتر به سمت اسیدی یا 
 خنثی برود. زیرا که ش��وینده های قلیایی باعث تحریک و خش��کی پوست 
می شود. درنهایت اینکه صابون ها و شامپوهای مخصوص بچه ها، جزو بهترین 
و مناسب ترین شوینده ها برای این گروه سنی هستند. نکته مهم این است که 
هیچگاه در شستشوی پوست حتی با این مواد شوینده مایم نباید زیاده روی 

کرد تا زمینه تحریک پوستی روی ندهد.

روش صحیح شست و  شوی  پوست نوزاد
 دکتر رضا رباطی 

 متخصص پوست و مو 

یادداشت 


