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۱۵ نکته  تغذیه  ای برای روزه  داری در فصل  گرما

رعایــت راهکارهــای ســاده تغذیــه ای در افطــار و ســحر مــی توانــد 
روزه داران را بــه منظــور دریافــت منافــع بدنــی و تســهیل  بهــره 
ــرا  ــاری کنــد زی ــی ایــن مــاه مبــارک ی منــدی از مزایــای روحان
یــک فــرد بیمــار بــه درســتی نمــی توانــد از بــرکات مــاه رمضــان 

فیــض ببــرد.

ــر  ــوید بهت ــنه ش ــگام روزه داری تش ــر هن ــه کمت ــرای اینک ۱. ب
ــل  ــی مث ــوردن غذاهای ــحری از خ ــی س ــه غذای ــت در برنام اس
ــز و  ــاس، ســس مایون ــان، سوســیس و کالب ــو، بادمج ــواع کوک ان
ســیر و پیــاز و همچنیــن غذاهــای چــرب و پرنمــک کــه ســبب 

ــد. ــز کنی ــود پرهی ــی ش ــول روز م ــاد در ط تشــنگی زی

2. ســعی کنیــد از غذاهــای آب پــز شــده و خورشــت هــای آبــدار 
و کــم نمــک اســتفاده کنیــد.

ــا و بامیــه هنــگام ســحر  3. خــوردن مــواد شــیرین ماننــد زولبی
ســبب افــت ســریع قنــد خــون و احســاس گرســنگی در طــول 

روز مــی شــود.

ــگام مســواک زدن  ــر اســت هن ــد از خــوردن ســحری، بهت 4. بع
ــری  ــم کمت ــان، از حج ــکی ده ــنگی و خش ــش تش ــرای کاه ب

ــد. ــتفاده کنی ــدان اس ــر دن خمی

۵. ســعی کنیــد در مــاه رمضــان میــوه هــای آبــدار و ســبزیجات 
بیشــتری مصــرف کنیــد تــا در طــول روز دچــار تشــنگی نشــوید.

6. بهتــر اســت هنــگام افطــار از مخلــوط آبلیمــوی تــازه بــا آب یــا 
چــای کمرنــگ یــا شــربت خاکشــیر بــه جــای قهــوه و چــای پــر 

رنــگ اســتفاده کنیــد.

7. خــوردن 8 تــا ۱2 لیــوان آب از افطــار تــا هنــگام ســحر ســبب 
مــی شــود تــا شــما در طــول روز کمتــر دچــار تشــنگی شــوید.

8. بــرای اینکــه بعــد از خــوردن افطــار و ســحری دچــار ســوزش 
معــده و تــرش کــردن نشــوید بهتــر اســت از غذاهــای ســبک و 

کــم چــرب اســتفاده کنیــد. در ضمــن مایعــات را پــس از اتمــام 
غــذا بخوریــد و بالفاصلــه بعــد از خــوردن ســحری بــه رختخــواب 

نرویــد.

9. بهتــر اســت افطــار خــود را بــا یــک اســتکان آب ولــرم یــا یــک 
ــاز کنیــد و از خــوردن غــذا و شــیرینی  فنجــان شــیر و عســل ب
ــنگینی و  ــار س ــا دچ ــد ت ــار بپرهیزی ــگام افط ــراوان هن ــات ف ج

مشــکالت معــده نشــوید.

۱0. ســعی کنیــد وعــده هــای غذایــی ماننــد پلــو و خورشــت را 
دو ســاعت بعــد از افطــار میــل کنیــد تــا هضــم آن آســان باشــد.

ــد  ــکالت روده، بع ــت و مش ــروز یبوس ــری از ب ــرای جلوگی ۱۱. ب
ــی  ــوه های ــده و می ــس ش ــر خی ــو و انجی ــاری، آل ــرف افط از ص

ــد. ــل کنی ــه می ــو و هندوان ــی، هل ــون گالب همچ

۱2. ورزش ســبک و پیــاده روی بعــد از افطــار بــه هضــم غــذا و 
جلوگیــری از یبوســت کمــک زیــادی مــی کنــد.

۱3. وعــده ســحری را بــه هیــچ عنــوان حــذف نکنیــد زیــرا ادامــه 
دادن بــه ایــن روال در طــول مــاه رمضــان ســبب افــت بدنــی و 

تحلیــل عضالنــی خواهــد شــد.

۱4. نــان و پنیــر کــم نمــک بــا ســبزی یــا گــردو بــا یــک لیــوان 
شــیر از بهتریــن خوردنــی هــا بــرای ســحر محســوب مــی شــود 

زیــرا عــالوه بــر حجــم ســبک دارای قــوت بســیار اســت.

۱۵. بــرای اینکــه در طــول روز کمتــر تشــنه شــوید بهتــر اســت 
ــحر، از  ــا س ــار ت ــه افط ــراوان در فاصل ــوردن آب ف ــر خ ــالوه ب ع
کربوهیــدرات هایــی همچــون نــان و غــالت و ماکارونــی ســبوس 
ــن مــواد ســبب  دار در وعــده افطــار و ســحر اســتفاده کنیــد. ای
ــرد  ــدن در حــد نرمــال حفــظ شــده و ف مــی شــود گلیکــوژن ب

کمتــر دچــار تشــنگی شــود.

منبع: پرشین استار

 هــدف مــا از روزه گرفتــن در مــاه مبــارک رمضــان عــاوه بــر اجــر معنــوی آن، بهــره بــردن از منافــع جســمانی و روانــی ایــن 
مــاه مبــارک اســت. البتــه مــاه رمضــان امســال بــه دلیل مصــادف شــدن بــا روزهــای گــرم و طوالنــی تابســتان دارای حساســیت 
و تحمــل بیشــتری اســت کــه بــا یــک برنامــه تغذیــه ای درســت هنــگام افطــار و ســحر مــی توانیــم بــدون هیچگونــه مشــکلی 

از مزایــای آن بهــره ببریــم و بــه مشــکاتی ماننــد ضعــف بدنــی، افــت فشــار، تشــنگی و گرســنگی نیــز دچــار نشــویم
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت در ســاعت 13 روز شــنبه 

ــرد  ــی و عملک ــای مال ــه صورته ــیدگی ب ــت رس 1393/02/27 جه

ــالن رازی  ــه 1392/12/29  در س ــی ب ــی منته ــال مال ــرکت در  س ش

ــد . ــکیل گردی ــران تش ــگاه ته ــازی دانش ــکده دارو س دانش

ــس  ــوان رئی ــه عن ــر ب ــی ف ــر رضوان ــای دکت ــه آق ــن جلس  در ای
ــن و  ــوان ناظری ــه عن ــوی ب ــژاد و رض ــن ن ــان آری ــع و آقای مجم
آقــای فرقانیــان بــه عنــوان دبیــر، هیــات رییســه مجمــع عمومــی 
ــزارش  ــتماع گ ــس از اس ــی پ ــع عموم ــد. مجم ــکیل دادن را تش
مدیــر عامــل محتــرم شــرکت کــه طــی ســخنان جامعــی عملکــرد 
ممتــاز ســال مالــی ۱392 را تشــریح نمــوده و پــس از اظهــار نظــر 

ــر اتخــاذ تصمیــم نمــود: ــه شــرح زی ــی ب ــازرس قانون ب
۱-تصویــب صورتهــای مالــی شــرکت داروســازی تولیــددارو 

)ســهامی عــام( منتهــی بــه ۱392/۱2/29.
2-تقســیم ســود نقــدی بــه ازای هــر ســهم بــه مبلــغ ۱800 ریــال 

ــهامداران. بین س
3-انتخــاب شــرکت مفیــد راهبــر بــه عنــوان حســابرس و بــازرس 

قانونــی.
ــی  ــت درج آگه ــات جه ــار اطالع ــه کثیراالنتش ــن روزنام 4-تعیی

ــرکت. ش
تاریخچه فعالیت شرکت:

شــرکت داروســازی تولیــددارو در تاریــخ ۱384/04/08 بــه صورت 
ــماره 2496۱9 در  ــت ش ــیس و تح ــاص تأس ــهامی خ ــرکت س ش
ــه ثبــت رســیده اســت . شــرکت  اداره ثبــت شــرکتهای تهــران ب
ــل و  در  ــام تبدی ــه شــرکت ســهامی ع ــخ ۱39۱/06/04 ب در تاری
تاریــخ ۱392/06/3۱ مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت در حــال 
ــرکت  ــه ش ــق ب ــرکت متعل ــن ش ــد ای ــدود 8۱/9 درص ــر ح حاض

ســرمایه گــذاری البــرز )ســهامی عــام( مــی باشــد.
فعالیت اصلی شرکت:

ــده و  ــنامه درج گردی ــاده 2 اساس ــرکت در م ــت ش ــوع فعالی موض
ــات شــرکت شــامل:  ــور اهــم موضوع ــاده مزب ــاد م ــه موجــب مف ب
تأســیس هــر قســم کارخانــه یــا مؤسســه دارویــی، تولیــد، توزیــع 
و صــادرات محصــوالت و واردات هــر قســم داروی ســاخته شــده و 
ــین آالت  ــه ماش ــا و واردات کلی ــادرات آن ه ــع و ص ــروش، توزی ف
ــی  ــواد داروی ــی م ــر صنعت ــا تغیی ــالح و ی ــد، اص ــه تولی ــوط ب مرب
مزبــور و همچنیــن واردات کلیــه مــواد اولیــه و قطعــات یدکــی مورد 
احتیــاج صنایــع مذکــور و انجــام معامــالت مربوطــه و متفرعــات آن 
و مشــارکت در تأســیس شــرکت هــای دیگــر و خریــد ســهام آن هــا 

و همچنیــن کلیــه عملیــات بازرگانــی مــی باشــد. 

سرمایه شرکت:
ســرمایه شــرکت در بــدو تاســیس مبلــغ ۱0 میلیــون ریال )شــامل 
تعــداد ۱0,000 ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم ۱,000 ریــال( 
بــوده کــه طــی چهــار مرحلــه بــه مبلــغ ۱00,000 میلیــون ریــال 
)شــامل تعــداد ۱00,000,000 ســهم بــه ارزش اســمی هــر ســهم 
ــه ۱392/۱2/29  ــی ب ــی منته ــال مال ــان س ــال( در پای ۱,000 ری

افزایــش یافتــه اســت.
اعضاء هیات مدیره:

پیام هیأت مدیره:
      شــرکت داروســازی تولیــددارو هماننــد ســایر صنایــع و 
ــه  ــا مشــکالت عدیــده ای ب شــرکتهای داروئــی در ســال ۱392 ب

ــوده اســت: ــه ب ــل مواج ــرح ذی ش
 تامیــن مــواد اولیــه از منابــع داخلــی بعلــت مشــکالت گشــایش 
ــارات اســنادی ناشــی از شــرایط  ــال وجــه جهــت اعتب LC وانتق
تحمیلــی بــه کشــور عمدتــاً بــا افزایــش بهــاء و عــدم تمایــل بــه 
فــروش مــدت دار توســط اکثــر تامیــن کننــدگان داخلــی و الــزام 

بــه خریدهــای نقــدی ، دچــار مشــکالت جــدی گردیــد.
نوســانات قیمــت مــواد اولیــه و بســته بنــدی بــه دنبــال نوســانات 
ــده  ــام ش ــت تم ــش قیم ــث افزای ــال باع ــل س ــت ارز در اوای قیم

ــد. محصــوالت گردی
 تولیــد مــازاد بــر نیــاز کشــور توســط شــرکتهای داروســازی بــه 
منظــور پوشــش بودجــه و تحصیــل ســود بیشــتر جهــت جبــران 
هزینــه هــا و اســتفاده از ظرفیتهــای خالــی و کســب ســهم تولیــد 
ــر  ــی غی ــرایط رقابت ــدن ش ــود آم ــه وج ــث ب ــرکتها باع ــایر ش س
ســالم و اعطــای جوایــز غیــر متعــارف بــه پخشــها و داروخانــه هــا 
ــل(  ــالهای قب ــه س ــل در ســال ۱392 نســبت ب ــی تعدی ــا اندک )ب
ــد  ــرای تولی ــودآوری ب ــرخ س ــش ن ــه کاه ــه دارد ک ــاکان ادام کم

ــده را بوجــود آورده اســت. کنن

عملکرد ممتاز شرکت داروسازی تولید دارو در سال 1392
گزارشــی از مجمع عمومــی عادی ســالیانه دارندگان بیــش از 87 درصد ســهام
1392 ســال  عــام(در  )ســهامی  تولیــددارو  داروســازی  شــرکت   
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هیــات مدیــره شــرکت افتخــار دارد کــه بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
و بــا کمــک و همراهــی شــرکت محتــرم ســرمایه گــذاری البــرز )بعنــوان 
ســهامدار عمــده شــرکت( ، همــکاری خالصانــه ی مدیــران و کارکنــان 
ــر متخــذه قســمتی از  ــا تدابی ــد ب ــالم نمای زحمــت کــش شــرکت ، اع
مــوارد مذکــور مرتفــع و همچنیــن شــرکت داروســازی تولیــددارو 
ــای  ــت ه ــه موفقی ــت ب ــته اس ــزارش توانس ــورد گ ــی م ــال مال در س

ــد. چشــمگیری دســت یاب
شــرکت طــی ســال مالــی مــورد گــزارش بــا کســب مبلــغ 251 
میلیــارد ریــال ســود خالــص )154 درصــد افزایــش نســبت بــه 
ســال مالــی قبــل(، 105 درصــد بودجــه را پوشــش داده اســت. 
هــم چنیــن فــروش شــرکت در ســال مذکــور بــه مبلــغ 794 
میلیــارد ریــال )58 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال مالــی 
قبــل( رســیده اســت کــه 105 درصــد بودجــه را پوشــش داده 
ــی 91 از  ــال مال ــات در س ــول مطالب ــط دوره وص ــت. متوس اس

177 روز بــه 126 روز در ســال مالــی 92 رســیده اســت.

برنامه ها و عملکرد شرکت در سال 1392
 ) TPM استقرار نظام فراگیر نگهداري و تعمیرات ) نت خود گردان -
 ۱00۱۵ ISO الگو برداري از نظام جامع مدیریت آموزش کارکنان -

- توسعه و بهبود نظام پیشنهادات 
- تحقق بودجه فروش و سود تعیین شده

- بهینه سازي روشهاي ساخت و فرموالسیون داروها 
- کنترل و مدیریت سفارشات خرید 

ــد و  ــت تولی ــي جهــت اســتفاده از کل ظرفی ــه کاف ــواد اولی ــن م - تأمی
ــروش  ــراي ف موقعیــت  ایجــاد شــده ب

ــي  ــم آموزش ــق تقوی ــي طب ــي و تخصص ــاي عموم ــزاري دوره ه - برگ
ــرکت  ــداف ش ــا اه ــب ب ــده متناس ــي  ش بازبین

- جذب نیروهاي متخصص و کارآمد 
- ارتقاء متوسط سطح سواد پرسنل شرکت 

- تغییــر بســتر ســخت افــزاري شــبکه شــرکت جهــت افزایــش ســرعت 
شــبکه 

- مکانیزه نمودن واحد بازرگاني 
- بهره برداري از سایت دینامیک شرکت و دو زبانه نمودن آن 

- راه اندازي سیستم فرم ساز 
- ایجاد داشبرد مدیریتي 

  IT  راه اندازي مدیریت دانش در حوزه -
- راه اندازي سیستم اموال ) دارائي ثابت ( 

- راه اندازي سیستم بودجه 
- راه اندازي سیستم سهام 

- فراهم نمودن زیر ساخت ها جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱702۵  
 IMS انجام ممیزیهاي مراقبتي سیستم مدیریت یکپارچه -

ــی و  ــی ،گیاه ــد داروی ــوالت جدی ــم محص ــاخت دائ ــه س ــذ پروان - اخ
ــورد . ــل 22 م مکم

- تمدید پروانه ساخت محصوالت دارویی ۱9 مورد .
- تدویــن واصــالح مســتندات بــر اســاس الزامــات وزارت بهداشــت ورفــع 
مغایرهــای GMP بخــش هــای مایعــات ، جامــدات و نیمــه جامــدات و 

اخــذ تأییدیــه GMP خطــوط تولیــدی مذکــور 29 مــورد.
- ارســال فــرم هــای اولیــه محصــوالت جدیــد دارویــی واخــذ موافقــت 

اصولــی  ۱3 مــورد.
ــر  - پیشــبرد اجــرا آزمایشــات بیواکــی واالنســی محصــوالت دارویــی ب

ــورد ــات وزارت بهداشــت ۱0 م اســاس الزام
 افــزودن منابــع خریــد مــواد موثــر بــر اســاس الزامــات وزارت بهداشــت 
ــول و  ــازی فرم ــه س ــازندگان و بهین ــت در س ــاد رقاب ــور ایج ــه منظ ب

کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــول



PIC/S مخفف واژه Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme است.معنای لغوی آن در فارسی معادل )برنامه مجمع بازرسی صنعت داروسازی ( است.
  PIC/Sاتحادیــه اروپــا( و( EU ، )ســازمان غــذا و دارو ایــاالت متحــده آمریــکا( FDA ، )ســازمان بهداشــت جهانــی( WHO داروســازی در دنیــا بــر اســاس GMPقوانیــن
و ... مــی باشــد، ســازمان غــذا و داروی ایــران ســعی دارد صنایــع داروســازی ایــران را بــا اســتاندارد هــای PIC/S هماهنــگ نمــوده و ایــران نیــز بــه عضویــت ایــن 

مجمــع بیــن المللــی درآیــد تــا از مزایــای آن مثــل ارتبــاط کاری آســان بــا صنایــع داروســازی کشــورهای توســعه یافتــه بهــره منــد شــود.
ایــن قوانیــن در 9 فصــل مهــم گنجانــده شــده اســت کــه در دو شــماره قبــل بــه فصــول مدیریــت کیفیــت )Quality Management( و پرســنل )Personnel( پرداختــه 

. شد
 در اینجا قصد داریم به فصل چهارم: مستندسازیDocumentation بپردازیم.

فصل 4 )قسمت اول( :
■ مستندسازی

اصول:
مستندســازی خــوب، بخــش اصلــی سیســتم تضمیــن کیفــت را تشــکیل می دهــد و کلیــدی بــرای ســاخت محصــوالت 
ــر اســاس الزامــات GMP اســت. تمــام مــدارک و مســتندات مــورد اســتفاده بایســتی در سیســتم مدیریــت کیفیــت  ب

شــرکت ســازنده بصــورت کامــل تعریــف شــوند.
ــتم  ــی سیس ــدف اصل ــند. ه ــس باش ــا عک ــی و ی ــات الکترونیک ــذی، اطالع ــای کاغ ــورت فرمه ــد بص ــتندات می توانن مس
مستندســازی، برقــراری، کنتــرل، غربالگــری و ثبــت همــه فعالیتهایــی اســت کــه بصــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر 

همــه زوایــای کیفیــت محصــول دارویــی تاثیــر می گذارنــد. در سیســتم مدیریــت کیفیــت، بایســتی آمــوزش کامــل ، کافــی و بصورتــی باشــد کــه 
همــه از قوانیــن و الزامــات فهــم مشــترک داشــته باشــند . بعــالوه مــدارک کافــی از نحــوه انجــام کار و ارزیابــی مشــاهدات را فراهــم کنــد بطوری کــه 

رعایــت مــداوم الزامــات در شــرکت مشــهود باشــد.
براساس قوانین GMP دو نوع از مستندات در یک شرکت داروسازی وجود دارد:

1-  دستورالعمل ها
2-  گزارشات

ــا  ــودن و خوان ــترس ب ــت، در دس ــتی، تمامی ــان از درس ــرای اطمین ــب ب ــای مناس ــتی کنترله بایس
بــودن مــدارک وجــود داشــته باشــد. دســتورالعمل ها بایســتی بــدون اشــتباه و بصــورت کتبــی در 
دســترس باشــند. عبــارت کتبــی بــه معنــی مدارکــی اعــم از نوشــته ها و یــا هــر فرمــی اســت کــه 

توســط انســان قابــل خوانــدن باشــد. 
:GMP انواع مستندات مورد نیاز

SMF) Site Master File.1( : یکــی از مســتندات GMP اســت کــه مربــوط بــه مشــخصات و 
فعالیت هــای عمومــی شــرکت ســازنده اســت .

2.محدوده هــای اســتاندارد) Specifications :SPC(: جزئیــات الزامــات مربــوط بــه کیفیــت محصــول یــا مــواد اولیــه را در ابتــدا یــا حیــن 
پروســه ســاخت مشــخص می کنــد محدوده هــای اســتاندارد اســاس ارزیابــی کیفیــت هســتند.  یــک نمونــه ازSPC بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

ســاخت،  دســتورالعمل های  ســاخت،  3.فرمــول 
آنالیــز: و  بســته بندی 

اولیــه، تجهیــزات و  ایــن مــدارک جزئیــات تمــام مــواد 
بــکار  محصــول  تولیــد  در  کــه  اتوماتیــک  سیســتم های 
ــتورالعمل  ــامل دس ــن ش ــد. همچنی ــان می کنن ــد را بی می رون
ــند.  ــز می باش ــرداری و آنالی ــته بندی، نمونه ب ــه، بس ــای تهی ه
ــای  ــد و تکنولوژی ه ــن تولی ــای حی ــدارک کنترله ــن م در ای
ــا  ــتاندارد آنه ــای اس ــا محدوده ه ــراه ب ــز هم ــه آنالی ــوط ب مرب

شــده اند. داده  توضیــح 
ــاخت  ــهای س ــا روش ــا )Procedures (ی 4.روش کاره
اســتاندارد )SOP( :روش انجــام یــک فراینــد خــاص را 

ــد. ــی دهن ــح م توضی
5.پروتکلهــا: نحــوه انجــام و ثبــت نتایــج یــک فراینــد خــاص 

ــد. ــوزش می دهن را آم
ــا  ــن کارفرم ــه بی ــت ک ــی اس ــی: مدرک ــه فن ــق نام 6.تواف
)Contract giver( و مجــری)Acceptor( بــرای انجــام 
ــود. ــا می ش ــرکت، امض ــارج از ش ــاص در خ ــد خ ــک فراین ی

قوانین GMP براساس PIC/S )قسمت چهارم(
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دســتورالعملها قبــل از توزیــع بایســتی ابتــدا توســط مراجــع ذی صــالح مشــخص داخــل شــرکت تائیــد و امضــا شــده و تاریــخ تائیــد ثبــت شــود در 
مــدارک بایســتی از درج جمــالت مبهــم جلوگیــری کــرد. تاریــخ صــدور مــدارک بایســتی مشــخص باشــد.

مــدارک )شــامل دســتورالعملها( بایســتی بــا یــک قالــب مشــخص و یکســان کــه امــکان کنتــرل آن بســهولت وجــود دارد تهیــه و طراحی شــوند. طرح 
و زبــان مــدارک بایســتی بــا گــروه هــدف آنهــا همخوانی داشــته باشــد.

   SOPها، دستورالعملهای کار و متدها بایستی با جمالت امری نوشته شوند.
مــدارک سیســتم مدیریــت کیفیــت بایســتی بصــورت منظــم بازنگــری و بــه روز شــوند. سیســتم بــه روز رســانی بایســتی بــه صورتــی باشــد کــه کلیه 

نســخ منســوخ شــده)Superseded(  از سیســتم کامــال خارج شــوند.
بدنــه و قالــب مــدارک نبایــد دســتنویس باشــد. البتــه داده هــای مربــوط بــه گزارشــات را می تــوان بــه صــورت 

دســتی وارد نمــود و بایســتی مــدارک جــای کافــی جهــت درج داده ها داشــته باشــند.

عملیات مستندسازی خوب:
نتایج و داده هایی که با دست نوشته می شوند بایستی خوانا، شفاف و غیر قابل پاک شدن باشند.

ســوابق بایســتی دقیقــا در زمــان انجــام هــر فراینــد تکمیــل شــوند و امــکان ردیابــی همــه فرایندهــا را ایجــاد 
. کنند

هرگونــه تغییــر و اصــالح در داده هــای یــک مــدرک بایســتی بــا امضــا و تاریــخ فــرد اصــالح کننــده انجــام شــود. و اطالعــات قبلــی کــه اصــالح شــده 
اســت قابــل رؤیــت باشــد. در صــورت لــزوم علــت اصــالح نیــز بایســتی ثبــت شــود.

نگهداری مدارک:
بایســتی کامــال مشــخص باشــد کــه هــر مدرکــی بــه کــدام فراینــد و عملیــات ســاخت مربــوط اســت و محــل 
نگهــداری آن مــدرک کجــا اســت. حفاظــت و کنتــرل کافــی بــرای اطمینــان از کامــل بــودن مــدارک مربوطــه 

بــه هــر عملیــات خــاص بایســتی انجــام گیــرد.
مــدارک مربــوط بــه هــر بــچ )بــچ رکــورد( بایســتی تــا یــک ســال پــس از تاریــخ انقضــای آن یــا حداقــل ۵ 

ســال پــس از آزادســازی آن بــچ نگهــداری شــود.
بــرای بعضــی از محصــوالت دارویــی خــاص بســته بــه نــوع آنهــا ممکــن اســت زمــان نگهــداری مــدارک بــچ 

ــد. ــر باش ــورد طوالنی ت رک
در خصــوص ســایر مســتندات، زمــان نگهــداری بســتگی بــه نــوع فعالیــت دارد. مــدارک اصلــی )Critical( شــامل داده هــای خــام )مثــال داده هــای 
مربــوط بــه معتبرســازی هــا یــا پایداریهــا( کــه اطالعــات پشــتیابی پروانــه ســاخت را دارنــد بایســتی تــا زمانــی کــه پروانــه ســاخت معتبــر اســت 
نگهــداری شــوند. بعضــی از مســتندات را می تــوان بــه مــرور خــارج کــرد ماننــد داده هــای پایــداری یــا معتبرســازیهای قدیمــی پــس از انجــام مجــدد 
آزمونهــای پایــداری یــا معتبرســازی جدیــد و جایگزیــن شــدن اطالعــات جدیــد. البتــه بایســتی همیــن جایگزینــی ابتــدا توجیــه )Justify( شــده و 

مــدارک ایــن توجیــه نگهــداری شــود.
در ادامــه و در بخــش بعــدی بــه معرفــی انــواع مســتندات شــامل Specification )محدوده هــای اســتاندارد(، 

فرمــول ســاخت و دســتورالعمل ســاخت، روش کارهــا و ســوابق )Records( می پردازیــم.
 در این بخش به توصیف 3 دسته از مستندات می پردازیم:

)SPC Specification( ۱ - برگ مشخصات یا
2- فرمول ساخت و دستورالعمل تهیه محصول

)Records(و سوابق )Procedures(3-  روش کارها
ادامه دارد...             

انواع سوابق و گزارشات:
ــی  ــتورالعمل ها اقدامات ــق دس ــد طب ــان می ده ــه نش ــتند ک ــواهدی هس ــامل ش ــوابق: ش )Records( س
شــامل: ســاخت، آنالیــز، ارزیابــی، توزیــع و ... انجــام شــده اســت. ســوابق شــامل داده هــای خــام هســتند.

)COA( بــرگ آنالیــز: خالصــه ای از آزمونهــای انجــام شــده و نتایــج آنهــا در خصــوص نمونــه محصــول یــا 
مــواد اولیــه اســت و بــرای ارزیابــی انطبــاق آنهــا بــا محــدوده اســتاندارد بــه کار مــی رود.

ــی  ــک ارزیاب ــرح ی ــا ش ــروژه ی ــاص، پ ــات خ ــک عملی ــف ی ــامل توصی ــی ش ــات: مدارک )Reports( گزارش
ــت. ــه اس ــای مربوط ــد و توصیه ه ــج فراین ــراه نتای ــه هم )Investigation( ب

تهیه و کنترل مستندات:
ــرم  ــن الزامــات شــامل مــدارک ن ــف شــده و پیوســته باشــند. ای همــه مــدارک و مســتندات کیفــی بایســتی تعری
افــزاری و فیلــم و عکس هــا هــم می شــود. در سیســتم های بــزرگ و پیچیــده )Complex( بایســتی مستندســازی 
ــامل  ــدارک ش ــی از م ــرد. بعض ــام گی ــا انج ــه ج ــای الزم و ب ــازی و کنترل ه ــده، معتبرس ــام ش ــتی انج ــه درس ب
دســتورالعملها و گزارشــات ممکــن اســت بــه هــر دو شــکل الکترونیکــی و کاغــذی وجــود داشــته باشــند. در ایــن 
صــورت بــرای هــر دو شــکل بایســتی پیوســتگی مــدارک و ابزارهــای الزم جهــت کنتــرل مــدارک اصلــی، کپــی هــای 

رســمی )Official(، انتقــال داده هــا و گزارشــات وجــود داشــته باشــد.
مــدارک الکترونیکــی شــامل قالبهــا )Templates(، فــرم هــا و مــدارک مــادر )Master( بایســتی تحــت کنتــرل 

باشــند تــا مطمئــن باشــیم کــه گزارشــات در بــازه زمانــی مــورد نظــر بصــورت کامــل تهیــه شــوند.
طراحــی، تهیــه، بازنگــری و توزیــع مــدارک بایســتی بــا دقــت انجــام شــود. ایــن مــدارک بایســتی بــا خصوصیــات 

کیفــی محصــول طبــق پروانــه ســاخت آن مطابقــت داشــته باشــند. توزیــع نســخ بایســتی بــدون اشــتباه و بــا دقــت بــاال انجــام شــود.



ــان  ــن گیاه ــم تری ــه برخــی از مه ــه، اشــاره ای دارد ب ــن مقال ای
دارویــی بــا خــواص کاهــش دهندگــی قنــد خــون کــه گــزارش 
ــودن  ــر ب ــر موث ــی ب ــر مبن ــگاهی معتب ــی و آزمایش ــای بالین ه
آنهــا موجــود اســت و همچنیــن نگاهــی مــی انــدازد بــه گیاهــان 
دارویــی کــه در طــب ســنتی ایــران در درمــان بیمــاری دیابــت 

تجویــز مــی شــوند.
1( پیاز و سیر:

ســیر از ســبزی هایــی اســت کــه 
تاریخــی بســیار کهــن دارد. انســان 
ــاه را ۵  ــن گی ــی ای ــواص درمان خ
ــیح)ع(  ــالد مس ــل از می ــرن قب ق
شــناخته بــود. ســیر هــزاران ســال بــرای اهداف پزشــکی اســتفاده 
مــی شــد. ایــن گیــاه حداقــل 3 هــزار ســال در طــب چیــن کاربرد 
داشــته اســت. پیــاز نیــز یکــی از قدیمــی تریــن گیاهــان زراعــی 
اســت کــه از هــزاران ســال قبــل بــه عنــوان طعــم دهنــده غذاهــا 
ــال  ــات فع ــود. ترکیب ــی ش ــتفاده م ــن دارو از آن اس و همچنی
ــاز  ــود در پی ــولفید موج ــل دی س ــل پروپی ــد آلی ــردی مانن گوگ
و اکســیدآلیل دی ســولفید موجــود در ســیر نقــش اصلــی را در 
ــزان  ــش می ــث افزای ــیر باع ــاز و س ــد. پی ــون دارن ــش قندخ کاه
ــن مــواد  انســولین در خــون مــی شــوند. هــر چقــدر مصــرف ای
ــد. مصــرف  ــی یاب ــش م ــد خــون بیشــتر کاه ــد، قن بیشــتر باش
ــه  ــرم در روز ب ــی گ ــزان 2400 میل ــه می ــیر ب ــای س ــرص ه ق

مــدت 3 مــاه، قنــد خــون را مختصــرا کاهــش مــی دهــد.
2( خیار تلخ:

ــل  ــوه شــبیه کــدوی زگی ــن می ای
ــیر  ــی گرمس ــت و در نواح دار اس
ــرقی  ــای ش ــازون، آفریق ــد آم مانن
و آســیا رشــد مــی کنــد و در 
آمریــکای جنوبــی بــه عنــوان غــذا و دارو کشــت مــی شــود. میــوه 
تــازه آن بــه رنــگ ســبز اســت کــه بــا رســیدن بــه رنــگ نارنجــی 
ــن میــوه بســیار  ــل مــی شــود. تمــام قســمت هــای ای زرد تبدی
تلــخ اســت. میــوه خیــار تلــخ حــاوی مــاده ای شــبیه انســولین 
ــه  ــاه ب ــن گی ــه حــدود 60 گــرم شــیره ای اســت و مصــرف روزان

ــود. ــی ش ــر م ــون منج ــش مختصــر قندخ کاه

3( شنبلیله:
گیاهــی از تیــره پروانــه داران اســت و 
بــه همیــن دلیــل توانایی همزیســتی 
ــده  ــت کنن ــای تثبی ــری ه ــا باکت ب
بخــش  توانــد  مــی  و  دارد  را  ازت 
ــن  ــد. ای ــد کن ــود را تولی ــتفاده خ ــورد اس ــروژن م ــادی از نیت زی
ــه  ــران از جمل ــران اســت و در بیشــتر نواحــی ای ــی ای ــاه بوم گی
آذربایجــان، اصفهــان، فــارس، خراســان، ســمنان و دامغــان مــی 
رویــد و بــه عنــوان ســبزی خوراکــی کاشــته شــده و مصــرف مــی 
شــود. تجویــز ۱۵ تــا ۵0 گــرم پــودر دانــه شــنبلیله خیســانده در 
آب موجــب کاهــش قندخــون ناشــتا و بعــد از غــذا مــی شــود. 
پــودر دانــه شــنبلیله عــالوه بــر کاهــش مختصــر قندخــون باعــث 

کاهــش چربــی هــای خــون نیــز مــی شــود.
 4( سیاه گیله:

در ایــران تنهــا یــک گونه از قــره قات 
ــگل  ــم در جن ــه آن ه وجــود دارد ک
هــای تالــش و نواحــی مرطوب رشــد 
ــه  ــی ب ــان محل مــی کنــد کــه در زب
آن ســیاه گیلــه مــی گوینــد. ایــن گیــاه در جنــگل هــای شــمال 
ایــران مــی رویــد. قــره گیلــه یــا ســیاه گیلــه دارای بــرگ هــای 
بیضــوی و نــوک تیــز بــا گل هــای صورتــی و ســفید ریــز اســت 
و در اواخــر تابســتان، دانــه هــای ســیاه ارغوانــی آن بــرای چیــده 
شــدن آمــاده مــی شــوند. میــوه آن را مــی تــوان هــم بــه صــورت 
تــازه و هــم خشــک شــده مصــرف کــرد یــا در تهیــه انــواع مرباهــا 
ــرگ هــای ایــن گیــاه در طــب ســنتی  ــرد. ب ــه کار ب و دســرها ب
در درمــان بیمــاری دیابــت اســتفاده مــی شــود. اثــر ضــد دیابــت 
یــک بــار مصــرف عصــاره ایــن گیــاه کــه اثــری مشــابه انســولین 
دارد، تــا چنــد هفتــه در بــدن باقــی مــی مانــد. بــه عــالوه ایــن 
گیــاه دارویــی در پیشــگیری از عــوارض بلندمــدت دیابــت ماننــد 
ــا حــدی  ــوی و چشــمی ت ــی، کلی ــی، عصب ــی عروق ــوارض قلب ع
ــرم 3  ــی گ ــا ۱60 میل ــدار80 ت ــه مق ــاره آن ب ــت. عص ــر اس موث
بــار در روز بــرای بیمــاران مبتــال بــه دیابــت توصیــه مــی شــود.

قبــل از کشــف انســولین و داروهــای کاهــش دهنــده قندخــون، بیمــاران دیابتــی بــا گیاهــان دارویــی و درمــان هــای 
ســنتی معالجــه مــی شــدند. تاکنــون تاثیــر مثبــت بیــش از 1200 گیــاه دارویــی در کاهــش میــزان قنــد خــون یــا 

کاهــش عــوارض ناشــی از آن شــناخته شــده اســت.

11 گیــاه دارویــی بــرای دیابتــی ها 
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منبع:روزنامه سامت

5( خار مریم:
ــه  ــه مدیتران ــی منطق ــا بوم ــم اصالت ــار مری خ
ــاط  ــر نق ــروزه در سراس ــاه ام ــن گی ــت. ای اس
دنیــا از اروپــا تــا آســیا و از آفریقــا تــا آمریــکای 
شــمالی گســترده شــده اســت. ایــن گیــاه 
تنومنــد معمــوال در مناطــق خشــک و آفتابــی 
ــی موجــب  ــاه داروی ــن گی ــد. ای رشــد مــی کن
افزایــش حساســیت ســلول هــا بــه انســولین و 
ــام  ــن ن ــر آن ســیلی ماری ــاده موث ــی شــود. م کاهــش قندخــون م
ــار در روز  ــرم 3 ب ــی گ ــدار 200 میل ــه مق ــز آن ب ــه تجوی دارد ک
ــن ای.وان. ــتا و هموگلوبی ــون ناش ــر قندخ ــش مختص ــب کاه موج

ســی و چربــی هــای خــون مــی شــود. فــرآورده هــای ایــن گیــاه از 
ــه مــی شــوند. ــوه تهی تخــم هــای داخــل می

6( هندوانه ابوجهل:
هندوانــه ابوجهــل یــا خربــزه روبــاه 
ــه  ــق ب ــی متعل ــان داروی ــی از گیاه یک
ــن  ــت. ای ــا اس ــا و کدوه ــواده خیاره خان
ــی  ــوده و در نواح ــران ب ــی ای ــاه بوم گی
ــی کشــور و مناطقــی ماننــد جنــوب اســتان خراســان یافــت  جنوب
ــا  ــوری ب ــل تبل ــد قاب ــاه دارای گلوکوزی ــن گی ــوه ای ــود. می ــی ش م
ــد کــه  ــن گلوکوزی ــام کولوســنتین اســت. ای ــه ن طعــم بســیارتلخ ب
بــه حالــت متبلــور و خالــص بــه رنــگ زرد اســت، در آب بــه نســبت 
20 درصــد حــل مــی شــود و اگــر هیدرولیــز شــود، گلوکــز و مــاده 
ــد. در طــب ســنتی بســیاری از  ــی ده ــام کولوســنتتین م ــه ن ای ب
ــز میــوه ایــن گیــاه جهــت کاهــش  ــران تجوی ــه ای کشــورها از جمل
قنــد خــون متــداول اســت. میــوه ایــن گیــاه بســیار ســمی اســت و 
ــرگ  ــت م ــی و درنهای ــث اســهال خون ــاد آن باع ــدار زی مصــرف مق
ــاده  ــار در روز م ــرم 3 ب ــی گ ــدار ۱00 میل ــز مق ــود. تجوی ــی ش م
موثــر هندوانــه ابوجهــل بــه مــدت 2 مــاه در بیمــاران دیابتــی نــوع 
ــی و  ــن ای.وان.س ــزان هموگلوبی ــر می ــش مختص ــب کاه دوم، موج
قندخــون ناشــتا مــی شــود. تجویــز ایــن مقــدار بــه مــدت 2 مــاه در 
ایــن بیمــاران بــدون هیــچ گونــه عــوارض جانبــی گوارشــی، کبــدی 

ــوی اســت. و کلی
7( پسیلیوم:

از خانــواده  یــا اســفرزه، گیاهــی  پســیلیوم 
پالنتاجیناســه آو یــک داروی ملیــن گیاهــی 
اســت کــه از طریــق جــذب آب باعــث حجیــم 
شــدن محتویــات روده شــده و بــا افزایــش 
ــوع  ــه مدف ــث تخلی ــکل باع ــرکات دودی ش ح
مــی شــود. مصــرف پــودر پســیلیوم بــه مقــدار 
ــن ای.وان.ســی را  ــه هموگلوبی ــدت 8 هفت ــه م ــرم در روز و ب ۱0 گ

ــد. ــی ده ــش م ــرا کاه مختص
8( عدس الملک:

ــران اســت و در طــب ســنتی جهــت کاهــش  ــی ای ــاه بوم ــن گی ای
قندخــون بیمــاران دیابتــی تجویــز مــی شــود. بــا ایــن حــال مصــرف 
ــه  ــه مقــدار ۱۵00 میلــی گــرم در روز ب ــاه ب ــذر گی ــودر ب ــه پ روزان
مــدت 2 مــاه اثــر مفیــدی بــر قندخــون نشــان نــداده اســت و فعــال 
ــترس  ــاه در دس ــن گی ــرات ای ــورد اث ــی در م ــی کاف ــات علم اطالع

نیســت.

9( چای سبز:
چــای ســبز و ســیاه در اصــل یکــی 
ــای  ــد چ ــد تولی ــا فرآین ــتند ام هس
ــت.  ــر اس ــه ای دیگ ــه گون ــیاه ب س
بــرگ هــای چــای ســیاه طــی روش 
ــک  ــپس خش ــر و س ــی تخمی خاص
ــدن خشــک  ــس از چی ــای چــای ســبز پ ــرگ ه ــا ب ــی شــوند ام م
ــا بیشــتر  ــر موجــب مــی شــود کــه تقریب مــی شــوند. عــدم تخمی
مــواد طبیعــی بــه همــان مقــدار در بــرگ هــای چــای باقــی بماننــد. 
ــک نوشــیدنی  ــوان ی ــه عن ــاز چــای ســبز را ب ــن از دیرب ــردم چی م
دارویــی مصــرف مــی کردنــد و بــه دلیــل اهمیــت ویــژه ایــن گیــاه، 
ــر  ــای اخی ــد. در ســال ه ــه آن دارن ــرای تهی ــز ب اصــول خاصــی نی
ــی  ــداران فراوان ــان طرف چــای ســبز در بســیاری از کشــورهای جه
ــر  ــردم دیگ ــن اســتقبال، آشــنایی م ــی ای ــل اصل ــه اســت. دلی یافت
کشــورها بــا خــواص درمانــی ایــن نــوع نوشــیدنی اســت. بســیاری از 
خــواص چــای ســبز مربــوط بــه مــاده ای بــه نــام کاتچیــن اســت که 
فعالیــت آنتــی اکســیدانی آن بســیار بــاال اســت. مصــرف روزانــه ۱/۵ 
گــرم پــودر چــای ســبز خشــک موجــب کاهــش مختصــر قندخــون 
در بیمــاران دیابتــی مــی شــود. مقــدار توصیــه شــده بــرای بیمــاران 

ــرده در روز اســت. ــی مصــرف 2 فنجــان چــای دم ک دیابت
10( دم کرده گزنه:

ــاه را  ــن گی ــاقه ای س
تارهــای  و  پرزهــا 
ــکل  ــی ش مخروطــــ
اســت  پوشــانده 
صــورت  در  کــه 
لمــس کــردن ســاقه 
ــارش  ــد خ ــزد و تولی ــی گ ــت را م ــبد و پوس ــی چس ــت م ــه دس ب
و ســوزش مــی کنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل آن را گزنــه نامیــده 
انــد. تخــم آن نــرم، ریــز و تیــره رنــگ و ماننــد تخــم کتــان اســت. 
قســمت مــورد اســتفاده ایــن گیــاه بــرگ هــای تــازه، ریشــه، شــیره 
ــک  ــوان ی ــه عن ــران ب ــنتی ای ــب س ــه در ط ــت. گزن ــه آن اس و دان
ــرگ  ــی شــده اســت. عصــاره ب ــز خــون معرف ــده گلوک داروی کاهن
ــزان  ــش می ــر افزای ــی در براب ــک نقــش حفاظت ــد ی ــی توان ــه م گزن

قندخــون و تخریــب ســلول هــای پانکــراس داشــته باشــد.
11( کلپوره همدانی، مریم نخودی همدانی:

ــی قدیمــی  ــه طــوری کــه در کتــب داروی ــاه ب ــن گی اســتفاده از ای
ــه زمــان هــای دور نســبت داده مــی شــود. بقــراط،  آمــده اســت ب
ــام  ــود ن ــار خ ــاه در آث ــن گی ــوس از ای ــن و جالین دیوســکورید، پلی
ــره اســت.  ــره زی ــواد موث ــوی م ــاه محت ــن گی ــد. عصــاره ای ــرده ان ب
ــه ازای  ــرم ب ــی گ ــدار ۱2۵ میل ــه مق ــاه ب ــن گی مصــرف عصــاره ای
ــه مــدت 6 هفتــه قندخــون را مختصــرا  ــدن ب هــر کیلوگــرم وزن ب

کاهــش مــی دهــد.
حرف آخر

در مجمــوع، مصــرف گیاهــان دارویــی توســط بیمــاران دیابتــی تحت 
هیــچ شــرایطی نبایــد بــدون نظــر تیــم پزشــکی انجــام شــود. ایــن 
گیاهــان دارویــی نبایــد جایگزیــن داروهــای ضددیابــت یــا انســولین 
ــر  ــان ب ــن گیاه ــر ای ــه اوال اث ــرا ک ــود چ ــی ش ــاران دیابت در بیم
ــرد دیگــر  ــه ف ــردی ب ــا از ف کاهــش قندخــون خفیــف اســت و ثانی
ــورد  ــای م ــر داروه ــا دیگ ــت ب ــن اس ــا ممک ــوده و ثالث ــاوت ب متف
ــوارض و  ــن ع ــند. همچنی ــته باش ــل داش ــاران تداخ ــتفاده بیم اس
ــن گیاهــان ناشــناخته اســت. در  ــی مــدت ای ــرات مصــرف طوالن اث
ــا مصــرف  ــاط ب ــه ای علمــی در ارتب ــه توصی ــچ گون حــال حاضرهی

ــدارد. آنهــا وجــود ن
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ــذت،  ــاس ل ــدان احس ــن، فق ــق پایی ــامل خل ــوماتیک ش ــي و س ــم احساس ــترده اي از عای ــواع گس ــا ان ــردگي ب افس

اضطــراب و اختــال خــواب و اشــتها تظاهــر میکنــد. عــاوه بــر ایــن، درد نیــز بــه طــور فزاینــده اي بــه عنــوان یــک 

ــود. ــخیص داده میش ــردگي تش ــت از افس عام

ــاره شــیوع و مشــخصات عالیــم فیزیکــي   بررســي هــاي اخیــر درب
ــم  ــن عالی ــه ای ــد ک ــان میدهن ــردگي نش ــا افس ــراه ب ــاک هم دردن
شــایع بــوده و درمــان آنهــا نقــش مهمــي در رســیدن بــه نتایــج 
مطلــوب بالینــي و بهبــود عملکــرد بیمــار دارد. در یــک مطالعــه 
تقریبــا 6۵ درصــد بیمــاران مبتــال بــه افســردگي در بخــش هاي 

مراقبــت اولیــه درد داشــتند.
■ کاهش بهره وری 

همراهــي افســردگي و درد اغلــب بــه کاهــش بهــره وري منجــر 
میشــود. مطالعــات مختلــف نشــان میدهنــد ســطوح باالتــر درد 
ــد  ــاري باش ــود بیم ــاي ع ــده ه ــي کنن ــش بین ــد از پی میتوان
همچنیــن در بررســي هــاي دیگــر نشــان داده شــده کــه درد 
بــر اثــر بخشــي درمــان بیمــاري افســردگي موثــر اســت. برخــي 
ــاران  ــان بیم ــد درم ــان میدهن ــر نش ــاي اخی ــش ه از پژوه
مبتــال بــه افســردگي و درد بدنــي بســیار ســخت تــر از درمــان 
افســردگي بــه تنهایــي اســت. همچنیــن دریــک مطالعــه روي 
ــان داده  ــاژور نش ــردگي م ــه افس ــال ب ــالمند و مبت ــاران س بیم
شــد آنهایــي کــه بــه درمــان رایــج پاســخ ندادنــد، در وضعیــت 
ــرات  ــد. ازســویی وجــود تغیی ــه داراي درد شــدیدتري بودن پای
ــر منفــی  ــد  تاثی ــاک مــی توان ــم فیزیکــی دردن خلقــی و عالئ
بــر درمــان دراز مــدت افســردگي داشــته باشــد و در بیمــاران 
ــر اســت.  ــاه ت ــم ، زمــان عــود افســردگي کوت ــن عالئ داراي ای

ــالل در  ــل نقــش HT-5 و NE در درد نخاعــی ، اخت ــه دلی ب
تنظیــم  انتقــال عصبــی ســروتونین )HT-5( و نوراپــی نفریــن 
ــت  ــد  عل ــی توان ــد ، م ــش دارن ــردگی نق ــه در افس )NE( ک
وضعیــت هیپرالژزیــک در بیمــاران دچــار افســردگي نیز باشــد.

درایــن ارتبــاط نشــان داده شــده کــه دولوکســتین در درمــان 
احساســي افســردگي ســودمند اســت.

در  دارو  تولیــد  شــرکت  زودی  بــه  کــه  دارویــی  دولوکســتین(   ( دپرســول 
کــرد خواهــد  عرضــه  بــازار  بــه  گــرم  میلــی   60  ،30  ،20 هــای  کپســول 
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■ دولوکستین
اشکال دارویی :کپسول60،30،20 میلی گرمی

دولوکســتین یــک مهارکننــده انتخابــي برداشــت ســروتونین و 
نوراپــي نفریــن بــا مصــرف خوراکــي اســت.

مــوارد مصــرف دارو : دلوکســتین در درمــان افســردگی های 
ــک  ــای نوروپاتی ــی، درده ــی عموم ــالل اضطراب ــاژور،  اخت م
، فیبرومیالــژی و کنتــرل  افــراد دیابتــی  محیطــی در 
دردهــای اســکلتی- عضالنــی مزمــن مصــرف مــی شــود.

 عمومــاً بیمارانــي کــه بــا یــک دوره افســردگي مراجعــه 
ــان میشــوند و  ــي درم ــک داروی ــه صــورت ت ــدا ب ــد، ابت میکنن
ــروتونین  ــت س ــي برداش ــاي انتخاب ــده ه ــز مهارکنن ــب نی اغل
یــا SSRIs  انتخــاب اول هســتند، هــر چنــد پاســخ ناکافــي 
بــه داروي ضــد افســردگي اول شــایع اســت کــه در اینصــورت 
چنــد رویکــرد میتــوان داشــت: افزایــش دوز، تقویــت درمــان با 
افــزودن یــک داروي ضــد افســردگي دیگــر یــا تعویــض دارو بــه 
دارویــي دیگــر از همــان کالس قبلــي یــا از یــک کالس دارویــي 
دیگــر. از آنجایــي کــه مطالعــات قبلــي هیچــگاه  بــا جزییــات 
ــری در  ــه تغیی ــر دارو چ ــس از تغیی ــه پ ــده، ک بررســي نگردی
عالئــم افســردگی  مــی افتــد. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی 
ــخ  ــا پاس ــا ب ــخ ی ــدون پاس ــاران ب ــم در بیم ــن عالئ ــود ای وج
 SSNRI و همچنیــن تغییــر دارو بــه SSRI ناقــص بــه

ــود. ــاک ب ــم دردن ــن عالئ ــد دولوکســتین( روی ای )مانن
ایــن مطالعــه در چهارکشــور اروپایي)اســپانیا، فرانســه 
آن  محققــان  تمــام  و  انجــام شــد  انگلیــس(  و  ،ایتالیــا 
روانپزشــکان بودنــد. بیمــاران داراي شــرایط بــا یکــي از دو روش 
زیــر بــه روش درمانــي بــا دولوکســتین منتقــل مــي شــدند، بــا 
روش مســتقیم )قطــع یکبــاره SSRI در روز انتخــاب اتفاقــی 
ــا روش  ــد ی ــرم در روز بع ــی گ ــتین 60 میل ــروع دولوکس و ش
شــروع–کاهش تدریجــی )کاهــش تدریجــیSSRI  در طــول 
دو هفتــه و شــروع همزمــان دولوکســتین بــا دوز60 میلــي گرم 
در روز بــا دو هفتــه همپوشــاني بیــن SSRI و دولوکســتین( 
ــپس ۱20  ــه 90 وس ــتین ب ــه، دولوکس ــدي مطالع ــاز بع درف
میلــي گــرم در روز افزایــش داده مــي شــد بــراي ارزیابــي کلــي 
ــا فعالیــت  درد )ســردرد، درد پشــت، دردشــانه، تداخــل درد ب
هــاي روزانــه و بخشــي از روزکــه بــا درد همــراه بــود( از شــش 

ــي)VAS( درد اســتفاده شــد. ــوگ بینای مقیــاس آنال
■ نتیجه گیری نهایی

ــال  ــال انتق ــه دنب ــري ب ــل پذی ــي و تحم ــي، ایمن ــر بخش اث
 SSRI ــه ــا پاســخ ناقــص ب ــا ب بیمارانــي کــه بــدون پاســخ ی
بودنــد، بــه درمــان بــا دولوکســتین، در هــر دو روش مســتقیم 
و تدریجــي یکســان بــود. ایــن مطالعــه نشــان داد انتقــال ایــن 
ــل  ــود قاب ــب بهب ــتین موج ــا دولوکس ــان ب ــه درم ــاران ب بیم

ــش  ــامل ش ــاي درد، ش ــري ه ــدازه گی ــام ان ــي در تم توجه
مقیــاس درد vas شــد. یکــی از یافتــه هــا در نمونــه مطالعــه ، 
ســطوح بــاالی درد بــود . بیمــاران در هنــگام ورود بــه مطالعــه 
ــش از 2۱  ــدت بی ــه م ــا  SSRI  ب ــان ب ــن درم داراي میانگی
ــا ایــن وجــود، متوســط پایــه امتیــازات آنهــا در  هفتــه بودند.ب
ــه  ــر از mm 30  بودک ــاس درد VAS باالت ــام شــش مقی تم

ــل توجــه اســت. ــه معنــاي درد بالینــي قاب ب
درمــان  در  دولوکســتین  کــه  شــده  داده  نشــان  قبــال 
ــي از  ــي ناش ــک محیط ــد درد نوروپاتی ــن مانن ــاي مزم درده

اســت. مؤثــر   )DPNP(دیابــت
Cymbalta  و بــراي ایــن منظــور، ایــن دارو بــا نــام تجــاري

درآمریــکا و اروپــا نیــز تأییــد شــده، بنابرایــن اثــر دولوکســتین 
بــر درد در ایــن مطالعــه غیــر قابــل انتظــار نبــود. همــان گونــه 
ــا  ــاژور ب ــردگي م ــه افس ــال ب ــاران مبت ــد، بیم ــاره ش ــه اش ک
عالیــم وســیعي مراجعــه میکننــد، شــامل تغییــرات خلقــي و 
عالیــم فیزیکــي دردنــاک کــه همــه آنهــا میتواننــد در اختــالل 
ــه،  ــند. در نتیج ــته باش ــش داش ــار نق ــي بیم ــرد عموم عملک
ــا افســردگي شــانس  ــراه ب ــي و هم ــم خلق ــر عالی ــان مؤث درم

بهبــود عملکــرد را افزایــش مــی دهــد.
ــی  ــم فیزیک ــه عالئ ــت ک ــن اس ــر دال برای ــاي اخی ــه ه یافت
ــا   ــد ب ــی توان ــردگی م ــه افس ــال ب ــاران مبت ــاک  در بیم دردن
اختــالل درکیفیــت زندگــي و کاهــش بهــره وری آنهــا همــراه 
ــی و  ــم فیزیک ــر عالئ ــتین ب ــار دولوکس ــن آث ــد ، بنابرای باش
ــان بخــش اســت. ــده و اطمین ــاک افســردگی امیدوارکنن دردن

منبع:
Switching to duloxetine in selective
serotonin reuptake inhibitor non- and partialresponders:
effects on painful
physical symptoms of depression.
Journal of Psychiatric Research
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گیــاه آپارتمانــي دیفــن باخیــا ســمي تریــن گیــاه آپارتمانــي اســت و مســمومیت بــا آن 
موجــب اختــال در تکلــم، التهــاب دهان و زبــان و اختــال در بلــغ و حتي خفگي مي شــود.

بــودن گل و گیــاه در آپارتمــان  موجــب کاهــش ســردرد، اســترس 
و اضطــراب مي شــود همچنیــن تزئیــن خانــه بــا گیاهــان، موجــب 
ــي  ــان آپارتمان ــود. گیاه ــم مي ش ــزل ه ــواي من ــدن ه ــز ش تمی
ــود کیفیــت هــوا  شــود. بعضــي از گیاهــان  ــد موجــب بهب مي توانن
ــا  ــوادي ت ــا هســتند، داراي م ــي کــه در محــل ســکونت م آپارتمان
ــه  ــکالتي ب ــث مش ــت باع ــن اس ــه ممک ــتند ک ــمي هس ــدي س ح
ــي نقشــي مهــم  ــراي کــودکان شــود. گیاهــان آپارتمان خصــوص ب
و مؤثــر در کاهــش آلودگــي هــواي داخــل خانــه و بهبــود کیفیــت 
ــت ــي اس ــاه آپارتمان ــمي ترین گی ــا« س ــن باخی ــد. »دیف ــوا دارن ه

دیفــن باخیــا گیاهــي اســت کــه شــاید معروفتریــن و 
ــي آن  ــام فارس ــت و ن ــي اس ــاه آپارتمان ــن گی پرطرفدارتری
ــاه  ــن گی ــاي ای ــه برگ ه ــل اینک ــه دلی ــت، ب ــمبرگ اس س
ــي  ــاي مختلف ــا گونه ه ــن باخی ــت. دیف ــمي اس ــي س آپارتمان
دارد کــه بیشــتر تفــاوت آنهــا در نــوع برگ هــا و رنــگ 
آنهاســت. ایــن گیــاه آپارتمانــي درختچه اي همیشــه ســبز و دائمي 
اســت کــه شــامل تنــه گوشــتي طویــل و غالبــاً عمــودي و کامــاًل 
ــا  ــاي زیب ــا برگ ه ــت ب ــي اس ــا گیاه ــن باخی ــت. دیف ــه دار اس رگ
ــود  ــا وج ــر آپارتمان ه ــه در اکث ــه araceae ک ــواده آراس از خان
ــودن  ــا ب ــاه و مهی ــن گی ــودن س ــاال ب ــورت ب ــي در ص دارد و گاه
شــرایط، گل مي دهــد کــه ایــن مســئله بســیار نــادر اســت. شــیره 
دیفــن باخیــا ســمي اســت و بایــد از تمــاس آن بــا چشــم و دهــان 

ــا  ــاس ب ــورت تم ــرد، در ص ــز ک پرهی
ــو  ــاي گل ــورم بافت ه ــث ت ــان، باع زب
شــده و ایــن ناحیــه را فلــج مي کنــد. 
دکتــر محمــد صالحــي ســورمقي، 

فارماکولــوژي  اســتاد 
ــکي  ــوم پزش ــگاه عل دانش

تهــران در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
ــري  ــگاه خب ــان باش ــت و درم بهداش
دیفــن  مي گویــد:  »توانــا«  فــارس 
گیاهــي   )diffenbachia( باخیــا 
و   )araceae( آراســه  از خانــواده 
ــي  ــي دائم ــاه آپارتمان ــه صــورت گی ب
اســت. موطــن اصلــي آن برزیــل و 
هنــد غربــي بــوده و در آنجــا پــرورش 
ــا 2  ــاع آن گاه ت ــت و ارتف ــه اس یافت

ــالل در  ــا موجــب اخت ــن باخی ــا دیف ــد. مســمومیت ب ــر مي رس مت
تکلــم مي شــود

ــورده  ــاه خ ــن گی ــاي ای ــه برگ ه ــي ک ــه وي، در صورت ــه گفت ب
ــه  ــان ملتهــب و قرمــز شــده و شــروع ب شــود، مخــاط دهــان و زب
ــزان  ــن می ــت همچنی ــاک اس ــي دردن ــه گاه ــد ک ــوختن مي کن س
ــت.  ــکل اس ــورت دادن آن مش ــه و ق ــش یافت ــان افزای ــزاق ده ب
ــد:  ــران مي افزای ــکي ته ــوم پزش ــگاه عل ــوژي دانش ــتاد فارماکول اس
در مــوارد شــدید مســمومیت، حتــي حــرف زدن بــه طــور موقــت 
ــوارد مســمومیت   ــر م ــالل شــود. در اکث ــار اخت ــن اســت دچ ممک
ــورده  ــادي خ ــدار زی ــه مق ــر اینک ــت مگ ــدید نیس ــاه ش ــا گی ب
ــش  ــراي کاه ــد: ب ــه مي کن ــورمقي اضاف ــي س ــر صالح ــود. دکت ش
ــن  ــاه دیف ــاي گی ــوردن برگ ه ــي از خ ــکالت ناش ــکین مش و تس
باخیــا، خــوردن مایعــات زیــاد و مصــرف مســکن ها، ضــد دردهــا و 
ــز  ــت. کامبی ــد اس ــي مفی ــاي موضع ــس کننده ه ــتفاده از بي ح اس
دیفــن  گیــاه  متخصــص سم شناســي مي گویــد:  ســلطاني نژاد 
ــن  ــاي ای ــودکان برگ ه ــوالً ک ــد، معم ــزل باش ــر در من ــا اگ باخی
گیــاه را کنــده و مي خورنــد. مســمومیت بــا دیفــن باخیــا در 

ــود  ــي مي ش ــب خفگ ــواردي موج م

مسمومیت با »دیفن باخیا« و »آزالیا« موجب اختالل تکلم مي شود
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بــه گفتــه وي، برگ هــاي گیــاه دیفــن باخیــا داراي اگــزاالت کلســیم 
اســت که باعث تحریک مخاط دهان مي شــود و التهاباتي را در دهان 
ایجــاد مي کنــد و در برخــي مــوارد موجــب خفگــي مي شــود البتــه 
تمــاس بــا برگ هــاي گیــاه دیفــن باخیــا مشــکلي را ایجــاد نمي کند. 
»زانتیدشــیا« نــام عمومــي گیــاه آپارتمانــي دیگــري اســت 
بــه  نزدیکــي  شــباهت  آن  مســمومیت  عالئــم  کــه 
« دارد و بــه گفتــه دکتــر محمــد صالحي ســورمقي،  »دیفــن باخیــا
ــد،  ــي را بخورن ــاه آپارتمان ــن گی ــاي ای ــودکان برگ ه ــر ک اگ

دچــار مشــکاتي مي شــوند و بــراي رفــع مشــکات آن 

مي تــوان مایعــات زیــاد و مســکن  مصــرف کــرد همچنیــن ضــد 

ــز مفیــد اســت.  ــي حــس کننــده موضعــي نی دردهــا و ب

ــاده  ــوق الع ــاي ف ــا رنگ ه ــي ب ــان آپارتمان ــا« یکــي از گیاه »آزالی
ــود و از  ــناخته مي ش ــي azalea ش ــام عموم ــا ن ــه ب ــت ک زیباس
خانــواده ericaceae اســت. آزالیــا داراي گونــه و واریته هــاي 
زیــادي اســت. محمد صالحي ســورمقي اســتاد فارماکولوژي دانشــگاه 
علــوم پزشــکي تهــران دربــاره مصرف گیــاه »آزالیــا« توســط کودکان 

بــرگ،  میــوه،  گل،  در  مي گویــد: 
ســاقه و شــهد گل ایــن گیــاه ترکیبــي 
 acetylandromedol نــام  بــه 
ــود دارد  ــدول( وج ــدرو م ــتیل آن )اس
کــه بســیار ســمي اســت. مســمومیت 
ــا گیــاه آزالیــا موجــب گیجــي و دل  ب

مي شــود درد 
 وي بیــان مي کنــد: مصــرف گیــاه 
مســمومیت  بــروز  باعــث  آزالیــا 
مســمومیت  عالئــم  و  مي شــود 
ــاد  ــامل ازدی ــاه ش ــن گی ــي ای خوراک

ــري،  ــي، تحریک پذی ــهال، دل درد، گیج ــوع، اس ــتفراغ، ته ــزاق، اس ب
ــوژي  ــتاد فارماکول ــت. اس ــاط اس ــت و مخ ــارش پوس ــوزش و خ س
ــم  ــع عالئ ــراي رف ــد: ب ــران مي افزای ــکي ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
مســمومیت، درمــان خاصــي شــناخته نشــده اســت ولــي خورانــدن 
ــص  ــلطاني نژاد متخص ــز س ــود. کامبی ــه مي  ش ــال توصی ــال فع ذغ
ــان باشــگاه  ــگار بهداشــت و درم ــا خبرن سم شناســي در گفت و گــو ب
ــان  ــي از گیاه ــا یک ــد: آزالی ــار مي کن ــا« اظه ــارس »توان ــري ف خب

ــرف  ــت. مص ــف اس ــاي مختل ــه داراي گونه ه ــت ک ــي اس  آپارتمان
زیــاد گیــاه آزالیــا موجــب بــروز مســمویت مي شــود. البتــه 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــاد مي کن ــا ایج ــم آزالی ــه س ــي ک ــترین عوارض بیش
مصــرف غیرمســتقیم ایــن گیــاه اســت. بــه گفتــه وي، در برخــي از 
کشــورها ماننــد کــره و ترکیــه کــه ایــن گیــاه بــه طــور خــودرو در 
ــه  ــاه تغذی ــن گی ــل از ای ــاي عس ــد، زنبوره ــد مي کن ــت ها رش دش
مي  کننــد کــه عســل هاي تهیــه شــده از ایــن زنبورهــا داراي 
ترکیبــات ســمي اســت و موجــب بــروز مســمومیت مي شــود. 
ــاه  ــتقیم گی ــرف مس ــد: از مص ــي مي گوی ــص سم شناس ــن متخص ای
ــه نشــده اســت. مســمومیت ناشــي از  ــون گزارشــي ارائ ــا تاکن آزالی
مصــرف آزالیــا موجــب بــروز اختــالالت عصبــي، ســردرد، ســرگیجه، 
ــا مي شــود و در  دردهــاي عصبــي، بي حســي و کرختــي دســت و پ
ــان  ــي ضرب ــتفراغ و بي نظم ــوع، اس ــروز ته ــب ب ــز موج ــواردي نی م

قلــب مي شــود.  

منبع : خبرگزاری فارس
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مــردم آمریــکا تعــداد بســیار زیــادی از داروهــای OTC )بــدون 
ــی  ــالمتی ، زیبای ــظ س ــا ، حف ــکین درده ــرای تس ــخه(را ب نس
ــه  ــه ب ــا توج ــد . ب ــی کنن ــتفاده م ــود اس ــتی خ ــرایط زیس و ش
تبلیــغ هــای انجــام شــده از ســوی مطبوعــات ورســانه هــا ســاالنه 
بیــش از ۱3 میلیــارد صــرف قــرص هــای حساســیت ، درد معــده 
ــرص  ــکن ، ق ــارداری ، مس ــت ب ــوره ، تس ــد ش ــوالت ض ، محص
ــده ،  ــد ورم مع ــای ض ــا ، داروه ــن ه ــواب آور ، ویتامی ــای خ ه
داروهــای کنتــرل وزن ، داروهــای ضــد یبوســت ، ضــد اســهال و 
ــارداری مــی شــود . امــا مصــرف داروهــای بــدون نســخه  ضــد ب
بــه شــدت رو بــه افزایــش اســت و در ۵ ســال اخیــر 40 درصــد 
افزایــش یافتــه     آمریکایــی هــا عمــل خــود درمانی را انجــام داده 
کــه از ایــن میــان    از داروی بــدون نســخه اســتفاده مــی کننــد 
. پرمصــرف تریــن داروهــای بــدون نســخه مســکن هــا ، ویتامیــن 
هــا وداروهــای ســرما خوردگــی ، ســرفه و ســینوزیت هســتند .

بســیاری از داروهــا از حالــت فــروش بــا نســخه بــه  OTC تبدیل 
شــده وایــن جریــان اثــر زیــادی روی بــازار OTC گذاشــته اســت . 
ــه  ــرف ب ــزان مص ــا می ــده  ب ــکیل دهن ــاده ی تش ــدود 70 م ح
حالــت OTC تبدیــل شــده و 20 مــورد دیگــر در حــال تبدیــل 
شــدن اســت از ایــن مــی تــوان بــه داروهــای آنتــی هیســتامین 
، مســکن هــا ، هیدروکورتیــزون هــای رایــج ، دکونژســتان ، 
ســوزش معــده ، ضــد قــارچ ، اشــاره کــرد . یــک داروی فــروش 
بــا نســخه را چگونــه از OTC تشــخیص دهیــم . تبصــره ی ســال 
۱9۵۱ بــه قانــون فــدرال دارو و لــوازم آرایشــی بــرای اولیــن بــار 
بیــان کــرد کــه همــه ی داروهــا ی دارای برچســب فــروش بــدون 
نســخه ممنــوع  مــی باشــند . بــا ایــن قانــون داروهــای نســخه ای 
دارو هایــی معرفــی شــدند کــه فقــط باید تحــت نظر پزشــک مصرف 
مــی شــدند از جملــه داروهــای اعتیــادآور ویــا هــر دارویــی کــه بــه 
ــی کــه خطرســاز نیســتند  ــاک باشــد . داروهای هــر دلیــل خطرن
مطابــق قانــون بایــد بــدون دســتور پزشــک در دســترس عمــوم 

قــرار گیرنــد .
الزم بــه ذکــر اســت کــه داروهــای OTC ماننــد داروهای نســخه 
ــوند  ــاد ش ــا اعتی ــی وی ــوارض جانب ــت دارای ع ــن اس ای ممک
ــا  ــودن آنه ــی خطــر ب ــی ب ــه معن ــا ب ــه آنه . دسترســی آســان ب

ــه مصــرف  ــی ک ــه داروهای ــا راجــع ب ــر از م ــی دکت نیســت . وقت
مــی کنیــم ســوال مــی پرســد بایــد در پاســخ خــود OTC هــا 
را هــم لحــاظ کنیــم وبایــد همیشــه برچســب دارو را بخوانیــم . 
ــی کــه  ــا زمان ســازمان غــذا و دارو مشــخص کــرده اســت کــه ت
خــود درمانــی وجــود دارد راهنمایــی هــای کافــی بــرای اســتفادۀ 
بــی خطــر وتذکــر هــای الزم در مــورد ســوء اســتفاده بایــد روی 
ــوردی  ــای 7 م ــب ه ــد . برچس ــده باش ــر ش ــب OTC ذک برچس
بررویــی داروهــای OTC بایــد عباراتــی دربــارۀ  نــوع ، تولیــد کننده 
ــات ، راهنمــای اســتفاده ،  ــده ، ترکیب ــواد تشــکیل دهن ــدار م ، مق

اعتیــاد آور بــودن و اخطارهــای الزم را داشــته باشــد .
پیــش از آغــاز مطالعــه ی OTC هــا پیشــنهاد مــی شــود کــه همه 
داروهــای جدیــد موجــود در بــازار را مشــکوک بــه خطرنــاک بــودن 
در نظــر بگیریــم . بــه عنــوان نمونــه بــه مالتونیــن اشــاره مــی کنیم 
کــه توســط غــده ی صنوبــری مغز ترشــح می شــود .فیزیولوژیســت 
هــا مــی داننــد کــه ایــن هورمــون مانــع رشــد غدد جنســی شــده 
ــا  ــر گذاشــته و ترشــح آن ب ــوای جنســی پســتانداران اث و روی ق
نــور محیــط نســبت عکــس دارد .  ایــن هورمــون اکنــون در حجــم 
زیــاد بــه عنــوان یــک مکمــل غذایــی فروختــه مــی شــود و گفتــه 
مــی شــود باعــث ایجــاد جوانــی و درمــان خســتگی و خــواب بهتــر 
ــی را  ــه  قلب وکاهــش فشــار خــون شــده، خطــر ســرطان و حمل
ــی  ــد . از آنجای ــی ده ــش م ــی را افزای ــل جنس ــش داده ومی کاه
کــه ایــن دارو مکمــل غذایــی نــام داشــته و چــون در تبلیــغ آن 
از هیــچ توضیــح پزشــکی اســتفاده نمــی شــود مالتونیــن مــورد 
ــش  ــچ پرس ــوده و هی ــروش آن آزاد ب ــت . ف ــد FDA نیس تائی
قانونــی در مــورد صحــت و ســالمت آن نمــی توان داشــت از تعامل 
آن بــا داروهــای دیگــر اطالعاتــی ارائــه نشــده و نتیجــۀ  اســتفاده 
بلنــد مــدت آن مشــخص نیســت . یــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن 
مــاده یــک هورمــون انســانی اســت ) و ســاختار شــیمیایی آن بــا 
ســاختار ناقــل هــای عصبــی ســروتونین برابــر اســت .( وهورمــون 
هــا مــواد قــوی هســتند . آیــا در ســال هــای آینــده مالتونیــن خود 

را اثبــات مــی کنــد ؟ شــاید 
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اگــر نگاهــی بــه کتــاب مرجــع داروهــای بــدون نســخۀ پزشــکان انداختــه و یا به فهرســت 
گــروه هــای دارویــی مراجعــه کنیــد حــدود ۱44 گــروه مختلــف دارو خواهیــد دید 
ــم  ــه داروهــای ضــد زگیــل خت ــاز وب ــا داروهــای ضــد جــوش آغ ــه ب ک
مــی شــود . ایــن مجموعــه حــدود 2000 محصــول را لیســت 
مــی کنــد کــه متشــکل از ۱44 گــروه اســت ، امــا تنهــا 

بخشــی از 300 هــزار محصــوالت بــدون نســخه موجــود در آمریکا می باشــد .

OTC داروها و مواد شیمیایی بدون نسخه
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OTC داروهای خواب آور ■
ایــن فصــل را بــه داروهــای مســکن و خــواب آور اختصــاص مــی 
ــوان خــواب آور  ــه عن ــا کــه ب ــت ه ــه باربیتوری ــم و راجــع ب دهی
اســتفاده مــی شــد صحبــت مــی کنیــم . در ایــن بخــش دربــارۀ 
داروهایــی بحــث مــی کنیــم کــه بــه عنــوان خــواب آور معرفــی 
ــا  ــی شــود . م ــدون نســخه توســط عمــوم اســتفاده م شــده و ب
ســاالنه 30 میلیــون دالر صــرف داروهــای خواب آور بدون نســخه 
مــی کنیــم کــه ایــن نشــانگر وجــود بــی خوابــی چــه واقعــی و 
چــه خیالــی در جامعــه مــا اســت . بــی خوابــی واقعــی ناشــی از 
بیمــاری تیروئیــد ، ســن بــاال ، مشــکالت سیســتم گــردش خــون 
ــی  ــی خیال ــی خواب ــد . ب ــی باش ــترس م ــتگاه ادراری واس ودس
نتیجــۀ بیــش از حــد در نظــر گرفتــن ســاعات خــواب مــورد نیــاز 
مــی باشــد . 8 ســاعت خــواب بــرای هــر فــردی ایــده آل نیســت 
. بــرای برخــی ۵ ســاعت هــم کافــی اســت . بــه عــالوه اغلــب مــا 
بــی خوابــی ناشــی از هیجانــات روز قبــل و یــا مصــرف نوشــیدنی 
هــای کافئیــن دار را تجربــه کــرده ایــم . برخــی تبلیغــات مــا را 
ــی  ــاور کنیــم ایــن حالــت هــا دلیــل خوب ــد کــه ب وادار کــرده ان

اســت کــه بــه ســمت داروهــای خــواب آور هجــوم ببریــم .
ــی  ــی در بعض ــی خواب ــه ب ــد ک ــی دانن ــه م ــر هم ــرف دیگ از ط
ــکالت  ــا مش ــب ب ــت و اغل ــاز اس ــکل س ــی و مش ــراد واقع اف
روان شــناختی مثــل اضطــراب وافســردگی همــراه اســت . یافتــن 
علــت بــی خوابــی بهتریــن درمــان اســت امــا مســتلزم مراجعــۀ 
ــرای  ــه روانپزشــک مــی باشــد همیــن امــر مــا را ب یــک ســاله ب
مصــرف دارو بــه ویــژه داروهــای بــدون نســخه وسوســه مــی کنــد 
. حــاال بــه مــواد تشــکیل دهنــدۀ خــواب آورهــای OTC ونحــوه 

ی عملکــرد آنهــا نگاهــی مــی اندازیــم .
 OTC  ــواب آور ــه ی خ ــدۀ هم ــکیل دهن ــی تش ــاده ی اصل م
ــن  ــب دیف ــه اغل ــد ک ــی باش ــتامین م ــی هیس ــوع آنت ــک ن ی
ــواب آور در  ــول  OTC خ ــع 6 محص ــت . در واق ــن اس هیدرامی
ــرای پزشــکان وجــود دارد کــه  ــدن نســخه ب مرجــع داروهــای ب
همگــی دیفــن هیدرامیــن را در خــود دارنــد . در برخــی داروهــای 
ــن  ــی المی ــی دکس ــر یعن ــتامین دیگ ــی هیس ــک آنت ــر از ی دیگ
اســتفاده مــی کننــد . ســال هــا پیــش مشــخص شــد  کــه یکــی 
ــا ســرگیجه اســت و در  ــی هیســتامین ه ــی آنت ــوارض جانب از ع
داروهــای خــواب آور از همیــن ویژگــی اســتفاده مــی شــود . در 
  Sleep –Tite ــام ــه ن ــک محصــول ب ــور ی ــان لیســت مذک می
وجــود دارد کــه شــامل ۱0 گیــاه اســت . بــه مصــرف کننــدۀ ایــن 
ــکل  داروهــا توصیــه مــی شــود کــه در صــورت مصــرف اتیــل ال
هــم زمــان بــا ایــن دارو احتیــاط شــود . ایــن اخطــار بــه ترکیــب 
دو داروی آرام بخــش CNS مربــوط مــی شــود کــه نتیجــه آن 

ــراد اســت .  ــث افســردگی CNS در برخــی اف باع
 OTC ــای ــواب آوره ــر در خ ــدۀ دیگ ــکیل دهن ــاده تش ــک م ی
قدیمــی تــر اســکوپالمین اســت کــه یــک آلکالوئیــد ضــد 
کولینرژیــک بــه دســت آمــده از بنــگ دانــه  اســت . ایــن مــاده در 
داروهــای زایمــان بــرای ایجــاد نوعــی فراموشــی اســتفاده مــی شــود 
ــه خاطــر  ــا ب کــه باعــث مــی شــود درد زایمــان حــس شــده ام
ســپرده نشــود . ایــن دارو دارای خطــر احتمالــی بــوده ، در حــال 
حاضــر بــه عنــوان خــواب آور فروختــه نمــی شــود امــا بــه مقــدار 

ــود دارد . ــم در آن  Elixir Donnatal وج ک
سوال مهم اینجاست که خواب آورها واقعاً موثرند ؟

 FDA قطعــاً اســتفاده کننــدگان مــی گوینــد بلــه ومنتقــدان در 
مــی گوینــد در مقادیــر اشــاره شــده روی بســته خیــر . یــک دوز 
ــی گرمــی از  ــا 0/۵ میل ــی گرمــی از آنتــی هیســتامین ی 2۵ میل
اســکوپالمین بــه عقیــدۀ آنهــا در ایجــاد خــواب بــی تاثیــر اســت . 
منتقــدان بــرای اثبــات ایــن ادعــا در ۱0 ســال گذشــته مطالعاتــی 
ــوال  ــر س ــاری را زی ــواب آور تج ــای خ ــه داروه ــد ک ــام دادن انج
ــه بیشــتر  ــد ک ــی کنن ــدان پیشــنهاد م ــر منتق ــد . دیگ ــی برن م
ــه بیمــاری  ــان ب ــه مبتالی ــر واقعــی وتلقینــی ب ــی و غی ــر خیال اث
کمــک مــی کنــد . در هــر صــورت مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه 
ــر خــود را  از دســت  ــوراً  اث ایــن محصــوالت آنتــی هیســتامینی ف
مــی دهنــد . بــا توجــه بــه نیازهــای مختلــف بشــر و در پاســخ بــه 
ــی از ایــن  ــی خواب ــه ب ــان ب داروهــا ممکــن اســت برخــی مبتالی
دارو ســود ببرنــد و برخــی دیگــر فقــط پــول خــود را دور بریزنــد 
وبــرای آنهایــی کــه بــه خــواب آورهــا معتــاد شــده و مــی بایســت 
تــا آخــر عمــر آنهــا را مصــرف کننــد ایــن داروهــا بــه اصطــالح 

از هیــچ بهترانــد.
ــه  ــد ک ــی دهن ــان م ــال 20۱2 نش ــای  DAWN در س داده ه
بیــش از 6600 مــورد اورژانســی بــرای داروهــای خــواب آور  مثــل 
Sominex ، Unisom ، Nytol   بــه همــراه 6270 نــوع 

دیفــن هیدرامیــن بــه خــودی خــود ثبــت شــد .

Additional OTC Drugs and chemicals:  منبع

ادامه دارد...
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گزارش گردهمایی مدیران شرکت داروئی برکت و شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

ــا  ــدارو و ب ــازی تولی ــرکت داروس ــی ش ــه میزبان ــرز ب ــذاری الب ــرمایه گ ــروه س ــرکت گ ــران ش ــی مدی گردهمائ
حضــور جنــاب آقــای دکتــر جمشــیدی مدیــر عامــل محتــرم و جنــاب آقــای فتحیــان عضــو محتــرم هیــات 
مدیــره شــرکت داروئــی برکــت و جنــاب آقــای دکتــر رضوانی¬فــر مدیــر عامــل محتــرم شــرکت گــروه ســرمایه 
گــذاری البــرز، در روز شــنبه مــورخ 07/ 93/02 از ســاعت 10:30 الــی 13 در ســالن کنفرانــس شــرکت داروســازی 

تولیــدارو برگــزار گردیــد.

شــرکت  مدیــران  گردهمایــی  درایــن 
ــرمایه  ــروه س ــرکت گ ــت و ش ــی برک داروئ
گــذاری البــرز حضــور داشــتند و هــدف از 
برگــزاری ایــن همایــش بازدیــد و بررســی 
پیشــرفت کار در پــروژه مشــترک شــرکت 
ــان  ــرکت بیوس ــدارو و ش ــازی تولی داروس
از عملکــرد  گزارشــی  ارائــه  و  فارمــد 

ــود. ــدارو ب ــازی تولی ــرکت داروس ش
ــی از کالم اهلل  ــالوت آیات ــس از ت ــدا پ در ابت
مجیــد و پخــش ســرود ملــی جمهــوری 
ــای  ــاب آق ــخنان جن ــا س ــران ب ــالمی ای اس
ــرم  ــل محت ــر عام ــر مدی ــی ف ــر رضوان دکت
شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری البــرز رســماَ 
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــان ضم ــد. ایش ــاز ش آغ
ــا  ــان ســخنرانی کوتاهــی در رابطــه ب میهمان
ــته  ــراز داش ــی اب ــدف از تشــکیل گردهمای ه
ــرمایه  ــروه س ــرکت گ ــد، ش ــالم فرمودن و اع
ــداد  ــش تع ــه افزای ــم ب ــرز تصمی ــذاری الب گ
ایــن گردهمایــی هــا از ســالیانه بــه ماهیانــه 

دارد. را 
پــس از اتمــام ســخنان ایشــان جنــاب آقــای 
دکتــر عابــدی مدیــر عامــل محتــرم شــرکت 
بیوســان فارمــد ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
ســال نــو و اعیــاد گذشــته بــا ارائــه تصاویــری 
ــان  ــرکت بیوس ــروژه ش ــاخت پ ــد س از رون
داروســازی  شــرکت  ســایت  در  فارمــد 
و  مشــکالت  و  مســائل  دربــاره  تولیــدارو 
همچنیــن بررســی مســائل فنــی و تخصصــی 
ــود  ــم کمب ــی رغ ــه  عل ــروژه و اینک ــن پ ای
امکانــات کار را شــروع کردنــد ســخنانی 
ــتند:  ــان داش ــان بی ــد. ایش ــراد فرمودن را ای
شــرکت بیوســان فارمــد در صــدد تولیــد 26 
ــی 6  ــد ۵ ال ــه تولی ــد ک ــی باش ــم دارو م قل

ــد  ــان فارم ــرکت بیوس ــروژه ش ــم آن درپ قل
در شــرکت داروســازی تولیــدارو  صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
در ادامــه جنــاب آقــای دکتــر افتخــاری مدیر 
عامــل محتــرم شــرکت داروســازی تولیــدارو 
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه میهمانــان 
ــت  ــالش جه ــاره اهــداف و ت ــش درب همای
ــا وجــود مســائل  رســیدن بــه ایــن اهــداف ب
و مشــکالت بســیار، بــا کمــک شــرکت گــروه 
ســرمایه گــذاری البــرز ســخنان مبســوطی را 
ــرکت  ــهام ش ــه س ــتند، و از عرض ــان داش بی
داروســازی تولیــدارو در بــازار فرابــورس و 
همچنیــن رشــد روز افــزون ایــن شــرکت در 
ــی 92  ــال مال ــف  در س ــای مختل ــه ه زمین

ــد. ــخنرانی فرمودن س
ایشــان فرمودنــد در ســال ۱392 شــرکت بــا 
ــص  ــود خال ــال س ــارد ری ــب 2۵0 میلی کس
نســبت بــه ســال9۱ بــا ۱۵3 % رشــد همــراه 
بــوده و ۱03% بودجــه را پوشــش داده اســت. 
تولیــدارو در  فــروش شــرکت داروســازی 
ــال  ــارد ری ــش از 790 میلی ــه بی ــال 92 ب س
ــل، ۵8 %  ــال قب ــه س ــه نســبت ب ــیده ک رس

ــش داشــته اســت.. افزای
ــدارو  ــازی تولی ــرکت داروس ــن ش همچنی
بــا کمــک شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری 
البــرز در ســال گذشــته توانســته در 
ــده  ــه ش ــادار پذیرفت ــورس اوراق به فراب
ــون  ــی 94 میلی ــدت کوتاه ــرض م و در ع
ــه  ــده ک ــروش  ش ــد و ف ــهم آن خری س
حــدود 155 میلیــارد گــردش مالــی داشــته 

است.
ــال 92،  ۱8  ــد در س ــای جدی ــداد داروه تع
قلــم و ۱8,000,000,000 تومــان حاصــل 

ــا در  ــدادی از آنه ــه تع ــوده ک ــروش آن ب ف
ســالهای قبــل در چرخــه تولیــد قــرار گرفتــه 

اســت. 
ــرآورده  ــد ف بازســازی و نوســازی محــل تولی
هــای آرایشــی و بهداشــتی بــه منظــور طــرح 
و توســعه پــروژه  مشــترک شــرکت بیوســان 
تولیــدارو  داروســازی  شــرکت  و  فارمــد 

ــرز(. ــذاری الب ــرمایه گ ــروه س ــرکت گ )ش
از دیگــر اقدامــات ســال گذشــته اخــذ پروانــه 
ــده هــای  ــد دارو 22 مــورد ، پرون هــای جدی
اصــالح شــده 29 مــورد، پرونــده هــای 
ــی ۱3  ــت اصول ــورد، موافق ــدی ۱9 م تمدی
ــی  ــات بیواک ــرا آزمایش ــبرد اج ــورد و پیش م
واالنســی محصــوالت دارویــی بــر اســاس 

الزامــات وزارت بهداشــت ۱0 مــورد.
ــخنان  ــان س ــاری   در پای ــر افتخ ــای دکت آق
خــود در زمینــه منابــع انســانی شــرکت 

ــد.  ــرح کردن ــائلی مط مس
آقــای  جنــاب  ســخنرانی  بــا  ادامــه  در   
ــرم شــرکت  ــل محت ــر برندگــی مدیرعام دکت
داروســازی ســبحان دارو دربــاره اهمیــت 
و  بازاریابــی محصــوالت  انســانی،  نیــروی 
ــه پزشــکان  ــی محصــوالت ب ــن معرف همچنی
ــه اســتفاده، حفــظ و  ــت. ایشــان ب ــه یاف ادام
ــرکتهای  ــی در ش ــای تخصص ــذب نیروه ج
ــه شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری  وابســته ب

ــد. ــاره فرمودن ــرز اش الب
در انتهــا کلیــه مدیران شــرکت گروه ســرمایه 
گــذاری البرز از پــروژه داروهــای بیوتکنولوژی 
ــران  ــی مدی ــد بعمــل آورده و  گردهمای بازدی
ــه  ــرز ب ــذاری الب ــرمایه گ ــروه س ــرکت گ ش

پایــان رســید.
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بیــش از 99% تمامــی کلســیم بــدن در اســتخوان هــا و 
دنــدان هــا یافــت مــی شود.کلســیم 1% تــا 2% وزن کل بــدن 
بزرگســاالن را تشــکیل مــی دهــد. و عــدم دریافــت کافــی کلســیم 
ــیم دارای  ــود. کلس ــی ش ــتخوانی م ــوده اس ــش ت ــه کاه ــر ب منج
فعالیــت ضــد پوکــی اســتخوان مــی باشــد. همچنیــن ممکــن اســت 
ــترولمیک  ــون و هیپوکلس ــار خ ــد فش ــرطانی، ض ــد س ــت ض فعالی

داشــته باشــد.
فــراورده هــای لبنــی دارای بیشــترین چگالــی کلســیم              
مــی باشــد. ســایر غذاهــای غنــی از کلســیم شــامل ســبزیجات 
خانــواده کلــم، بروکلــی، کلــم بــرگ، خــردل و همچنین ســاردین 
مــی باشــد. حــدود 2۵% از زنــان در ایالــت متحــده مکمــل کلســیم 
ــم  ــن کلســیم در رژی ــت میانگی ــزان دریاف ــد. می ــی کنن ــت م دریاف
ــت کلســیم  ــه اســت. دریاف ــاً 800 میلیگــرم روزان ــی، تقریب آمریکای

ــان مــی باشــد . ــه طــور مشــخص در مــردان، بیشــتر از زن ب
ــب  ــه شــکل ترکی ــا ب کلســیم بطــور عمــده در اســتخوانها و دندانه

ــت مــی شــود. ــت یاف کلســیم فســفات هیدروکســی آپاتی
هیدروکســی آپاتیــت تشــکیل دهنــده تقریبــاً 40% از وزن اســتخوان 
ــاختار  ــاد س ــیم در ایج ــم کلس ــش مه ــر نق ــالوه ب ــد. ع ــی باش م
اســتخوان، اســکلت بــدن بــه عنــوان منبــع ذخیــره کلســیم عمــل 
مــی کنــد. نتایــج برخــی مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه ایــن عنصر 
ــد.  ــش ده ــال را کاه ــون رکت ــرطان کول ــک س ــت ریس ــن اس ممک
همچنیــن مصــرف کلســیم بصــورت مکمــل ، تکثیــر مخــاط کولــون 
را کاهــش مــی دهــد تکثیــر مخــاط کولــون بیشــتر در زمانــی کــه 
فــرد در معــرض ریســک باالیــی بــرای ســرطان کولــون، در مقایســه 
ــون  ــرار دارد، مشــاهده مــی شــود. ی ــا ریســک پاییــن ق ــراد ب ــا اف ب
هــای کلســیم ممکــن اســت اســید هــای صفــراوی و اســید هــای 

چــرب را بــه تحریــک ســلول هــای کولونــی مســتعد کنــد.
مکمــل کلســیم دارای بیشــترین اثــر در کاهــش فشــار خــون 
سیســتولیک، در افــراد دچــار افزایــش فشــار خــون مــی باشــد. بــه 
ــر کلســیم  نظــر نمــی رســد فشــار خــون دیاســتولیک تحــت تأثی
باشــد.این عنصــر فشــار خــون را در افــراد بــا فشــار خــون طبیعــی 
ــون  ــار خ ــش فش ــر کاه ــی اث ــزم احتمال ــازد. مکانی ــی س ــر نم متاث
ــی  ــج برخ ــت. نتای ــخص اس ــیم ، نامش ــل کلس ــتولیک مکم سیس
مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه مکمــل کلســیم ، ســطح کلســترول 
ســرم را کاهــش مــی دهــد. مکانیــزم ایــن اثــر ممکــن اســت  اتصــال 
ــکیل  ــت تش ــراوی جه ــای صف ــید ه ــه اس ــیم ب ــای کلس ــون ه ی

ــون هــای نامحلــول باشــد، بنابرایــن کلســترولی کــه از طریــق  صاب
ــد. ــی کن ــک وارد روده شــده اســت را حــذف م ــردش انتروهپاتی گ

فارماکوکینتیــک :کلســیم از روده باریــک از طریــق مکانیســم هــای 
فعــال و غیــر فعــال جــذب مــی شــود. در مقادیــر دریافتــی پاییــن 
ــال جــذب مــی شــود کــه  ــال فع و متوســط ، کلســیم توســط انتق
ایــن رونــد وابســته بــه فعالیــت شــکل فعــال ویتامیــنD مــی باشــد.

کالبیندیــن بــه عنــوان یــک ناقــل کلســیم مــی باشــد. همچنیــن بــه 
عنــوان یــک بافــر کلســیمی ســیتوزولی عمــل مــی کنــد. کلســیم 
پــس از هضــم از کمپلکــس هــای کلســیمی در خــون آزاد و در یــک 
شــکل محلــول و احتمــاالً یونیــزه جــذب مــی شــود.کمپلکس هــای 
بــا وزن مولکولــی پاییــن ، از قبیــل کربنــات کلســیم ممکــن اســت 

بــه صــورت دســت نخــورده جــذب شــوند.
ــاوت  ــی متف ــف زندگ ــای مختل ــیم در دوره ه ــذب کلس ــت ج کفای
ــدود 60  ــیرخوارگی و ح ــی ش ــذب ط ــزان ج ــترین می ــت. بیش اس
درصــد مــی باشــد. در کــودکان قبــل از بلــوغ حــدود 28% اســت کــه 
در ابتــدای بلــوغ و در زمــان جهــش رشــد، بــه حــدود 34% افزایــش 
مــی یابــد. طــی دو ســال بعــد بــه 2۵% افــت مــی کنــد و چندیــن 
ســال در همیــن مقــدار باقــی مــی مانــد. در انتهــای ســه ماهــه دوم 
بــارداری نیــز جــذب افزایــش مــی یابــد. بــا افزایــش ســن کارایــی 
ــی جــذب  ــان پــس از یائســگی کارای جــذب کــم مــی شــود. در زن
ــا میانگیــن 2۱% ســاالنه کاهــش مــی یابــد. مــردان نیــز  کلســیم ب
کارایــی جــذب کلســیم خــود را بــا ســرعتی برابــر بــا زنــان از دســت 
ــه نظــر مــی رســد کفایــت جــذب از کمپلکــس هــای  مــی دهند.ب

مختلــف کلســیم متفــاوت اســت.

محصولی از تولید دارو  قرص کلسیرادون ) کلسیم دی(
کلســیم یــک عنصــر معدنــی ضــروری و دارای گســتره وســیعی از نقــش هــای بیولوژیــک مــی باشــد. عــاوه بــر 
نقــش عمــده در ســاختار اســتخوان و دنــدان، کلســیم در انقبــاض عضانــی،  هدایــت عصبــی، ضربــان قلــب، انعقــاد 

خــون، ترشــح غــدد، تولیــد انــرژی و تنظیــم عملکــرد ایمنــی بــه همــراه دیگــر مــوارد، ایفــای نقــش مــی کنــد.
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نتایــج برخــی مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه کفایــت جــذب یــک 
ــاالت 3۵ % اســت.این  ــی کلســیم ســیترات م ــی گرم دوز 2۵0 میل
میــزان بــرای کلســیم کربنــات 27%، و بــرای کلســیم تــری فســفات 
ــرای مقایســه بهتــر اســت بدانیــد کــه کارایــی  2۵ % مــی باشــد. ب
ــات نشــان  ــج برخــی مطالع جــذب کلســیم شــیر 29% اســت. نتای
مــی دهــد کــه کلســیم بــا کارایــی بیشــتری از ســیترات کلســیم و 
ســیترات مــاالت کلســیم نســبت بــه کربنــات کلســیم جــذب مــی 

شــود.
ــیم در  ــل کلس ــرد مکم ــه ف ــی ک ــیم در زمان ــذب کلس ــی ج کارای
ــد، بیشــتر  ــر اســتفاده مــی کن ــا کمت ــی گــرم ی دوزهــای ۵00 میل
ــات  ــختی از کربن ــه س ــیم را ب ــدی، کلس ــار آکلرهی ــت.افراد دچ اس
کلســیم جــذب مــی کننــد مگــر اینکــه مکمــل کلســیم کربنــات را 

ــه همــراه غــذا مصــرف کننــد. ب
ــی تحمــل  ــه خوب ــاً ب عــوارض جانبــی: مکمــل هــای کلســیم عمدت
ــبب  ــت س ــن اس ــیم ممک ــات کلس ــتفاده از کربن ــوند. اس ــی ش م
واکنــش هــای جانبــی گوارشــی از قبیــل یبوســت،  نفــخ و گاز شــکم 

شــود.
ــتر از  ــیم )بیش ــات کلس ــاالی کربن ــای ب ــی دوزه ــتفاده طوالن اس
ــا ،  ــه ســندرم شــیر- قلی ــه(، ممکــن اســت منجــر ب ۱2 گــرم روزان

ــود. ــوی ش ــی کلی ــا کفایت ــینوز و ن نفروکلس
 ویتامیــن D  :خــواص ضــد پوکــی اســتخوان، ضــد ســل، ضدالتهــاب 
) تنظیــم کننــده سیســتم ایمنــی( ، ضــد ســرطان، ضد پســوریازیس 

، آنتــی اکســیدان و تنظیــم کننــده خلقیــات و حاالت روانــی دارد.

ــتئوپروز  ــا اس ــتخوان ی ــی اس ــتخوان : پوک ــی اس ــد پوک ــر ض ۱-اث
حاصــل عــدم تعــادل بیــن تجزیــه و تشــکیل اســتخوان اســت.کاهش 
میــزان ویتامیــن D منجــر بــه افزایــش تولیــد ویتامیــن D3 مــی شــود 
کــه ایــن شــکل ویتامیــن بــازده جــذب کلســیم را افزایــش مــی دهــد . 
ــیم و  ــذب کلس ــش ج ــه کاه ــر ب ــن D منج ــن ویتامی ــود مزم کمب

ــردد. ــی گ ــه م ــر پاراتیروئیدیســم ثانوی هایپ
 D ــد پیامــد کمبــود ویتامیــن ــه اســتخوان مــی توان افزایــش تجزی
ــده  ــاد ش ــه ایج ــم ثانوی ــر پاراتیروئیدیس ــل هایپ ــه دلی ــدکه ب باش

اســت.
بنابرایــن انتظارمــی رود دریافــت مکمــل ویتامیــن D از اســتئوپروز 
ــی  ــکل مخف ــه ش ــال ب ــراد مبت ــتخوان در اف ــای اس ــتگی ه و شکس

ــد. ــود ویتامیــن جلوگیــری کن کمب
همچنیــن ویتامیــن D مــی توانــد در درمــان اســتئوپروز القــا شــده  
بــا کورتیکــو اســتروئیدها از طریق تحریــک جذب کلســیم از روده ی 
باریــک و مهــار ترشــح آن و نیــز مهــار ترشــح هورمــون پاراتیروئیــد 

ســودمند باشــد.

ــل  ــی ، س ــیمی درمان ــش از دوران ش ــل : در پی ــد س ــر ض 2- اث

 ، D ــن ــد ماهــی کاد حــاوی  ویتامی ــه خــوب ، روغــن کب ــا تغذی ب
اســتراحت ، نــور خورشــید و تنفــس هــوای تــازه درمــان مــی شــود.

 D3 ــن ــتی ویتامی ــل پوس ــنتز  داخ ــک س ــا تحری ــید ب ــور خورش ن
ــود. ــی ش ــی م ــای ضــد میکروب ــم افزایشــی پپتیده ــث تنظی باع

3-اثر تنظیم کننده سیستم ایمنی/ ضد التهابی:
یافتــه هــا نشــان مــی دهــد کــه ویتامیــنD3 اثــرات ســودمندی در 
مدلهــای حیوانــی بیمــاری خــود ایمــن نظیــر آرتریــت روماتوئیــد از 

خــود نشــان داده اســت.

4-اثــر ضــد پســوریازیس :  ویتامیــنD3  و آنالوگهــای آن بصــورت 
موضعــی در درمــان پســوریازیس دارای اثــرات ضــد تکثیــری و اثــر 

تحریــک تمایــز ســلولهای اپیدرمــی  مــی باشــد.

۵-اثر تنظیم کننده خلق و خوی :
ویتامیــن D3 بصــورت چشــمگیری خلقیــات مثبــت را بهبــود 
ــد.  ــی ده ــش م ــی را کاه ــی منف ــاالت روح ــز ح ــیده و نی بخش

مکانیســم ایــن اثــر ویتامیــن D3 ناشــناخته اســت کــه بــه نظر می رســد 
ســروتونین مغــز را تحــت تأثیــر قــرار دهد.

ــیدان  ــی اکس ــر آنت ــنD3 دارای اث ــیدان: ویتامی ــی اکس ــر آنت 6-اث
ــت. ــخص نیس ــل آن مش ــزم عم ــد و مکانی ــی باش م

7-اثــر آنتــی کارســینوژنیک: ویتامیــنD3  تمایــز را القــا مــی کنــد 
و تکثیــر ســلول هــا را مهــار مــی کنــد
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همــه مــا آرزو داریــم پوســتی شــاداب، باطــراوت و بشــاش داشــته 
باشــیم کــه مــارا جوانتــر و زیبایــی مــا را دو چنــدان کنــد. خــود 
ــا  ــر و ی ــکتر، پیرت ــتمان را خش ــم پوس ــه می توانی ــتیم ک ــا هس م
ــبه  ــک ش ــا ی ــن فراینده ــم. ای ــر نمایی ــادابتر و جوانت ــس ش برعک
ــوان  ــا ج ــر ی ــتمان پی ــی زود پوس ــی خیل ــد. یعن ــاق نمی افت اتف

زمــان  بــه  پــس  نمی شــود 
احتیــاج دارد. وقتــی جــای 
ــی در  ــواد غذای ــری از م یکس
رژیــم غذایــی مــا خالــی باشــد 
بــا مشــکالت جــدی و شــدید 
پوســتی مواجــه می شــویم. 
متوجــه  ناگهــان  یعنــی 
آکنــه،  بــه  کــه  می شــویم 

اگزمــا و یــا پســوریازیس مبتــال 
پوســتی  مشــکالت  اکثــر  شــده ایم. 

مســتقیما بــه رژیــم غذایــی مــا مربــوط اســت. 
■ محصوالت لبنی کم چرب

 A ــن ــالم، ویتامی ــت س ــزای پوس ــن اج ــی از مهمتری یک
 ،A اســت. و یکــی از بهتریــن روشــهای بــه دســت آوردن ویتامیــن
مصــرف لبنیــات کــم چــرب اســت. متخصصــان معتقدنــد ســالمت 
ســلولهای پوســت مــا بــه ویتامیــن A در رژیــم غذایی بســتگی دارد. 
ــدی مبتالســت  ــا مشــکالت تیروئی ــت ی ــه دیاب ــردی ب ــژه اگرف بوی
مصــرف غذاهــای لبنــی غنــی از ویتامیــن A دو برابــر اهمیــت پیــدا 
می کنــد. زیــرا بســیاری از ایــن بیمــاران قــادر نیســتند بتاکاروتــن 
ــواد خوراکــی  ــد م ــد در نتیجــه بای ــل کنن ــه ویتامیــن A تبدی را ب

حــاوی ویتامیــن A را بیشــتر مصــرف کننــد.
ویتامیــن A موجــود در لبنیــات حقیقتــا ویتامیــن A اســت و 
ــدن ســالم  ــد از آنهــا اســتفاده کنــد. ب ــراد می توان پوســت همــه اف

ــظ  ــث حف ــه باع ــی ک ــر عامل ــت. ه ــط اس ــالم مرتب ــت س ــا پوس ب
ــم،  ــده باشــد چــه آنزی ــری زن ــوارش شــود چــه باکت و ســالمت گ

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــت را ب ــالمت پوس س
■ توت سیاه، توت فرنگی، تمشک و آلو

ــر  ــم و موث ــوه و پوســت، بســیار محک ــار می ــن چه ــن ای رابطــه بی
ــور حــاوی آنتی اکســیدان  ــوه مذک ــار می ــر چه اســت. ه
ایــن چهــار  هســتند. ظرفیــت آنتی اکســیدانی 
ــای  ــت. رادیکال ه ــاد اس ــاده زی ــوه فوق الع می
تخریــب  را  پوســت  ســلولهای  آزاد، 
 DNA بــه  حتــی  و  می کننــد 
یــا مــاده وراثتــی پوســت 
می رســانند.  آســیب 
آنتی اکســیدان ها  ایــن 
میــوه  در چهــار  کــه 
ــد  ــود دارن ــور وج مذک
ســایر  همــراه  بــه 
فیتوشــیمیایی  مــواد 
از ســلول های پوســت 
ــه ســلولی کاهــش  ــد و شــانس صدم ــه عمــل می آورن محافظــت ب
پیــدا می کنــد. وقتــی شــما از ســلول پوســت در مقابــل آســیب و 
ــری زودرس  ــل پی ــد در مقاب ــت می کنی ــیختگی محافظ از هم گس
از آن محافظــت کرده ایــد. شــاید بــاور نکنیــد کــه ایــن چهارمیــوه 
ــه طــور حیرت انگیــزی جــوان نشــان می دهنــد.  پوســت شــما را ب
ــل  ــد مث ــی دارن ــه آنتی اکســیدان فراوان ــی ک ــایر میوه های ــه س البت
ــش  ــت نق ــادابی پوس ــالمت و ش ــم در س ــره ه ــو و غی ــی، هل گالب

می کننــد. ایفــا  اساســی 

همیشــه دنبــال ســاده تریــن راه باشــید بــرای بهتــر شــدن کارهــا. بخصــوص بــرای ســامت پوســت کــه 
بایــد یــک عمــر آن را شــاداب و باطــراوت نگهداریــد. چنــد راهــکار ســاده برای ســامت پوســت، و ســامت 

بــدن شــما در ذیــل مــی آورم.
دکتر محمدعلی تقی پور
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■ ماهی، گردو، روغن کانوال و دانه کتان
ــما  ــت ش ــادابی پوس ــالمت و ش ــه در س ــی ک ــواد مهم ــی از م یک
نقــش مهمــی ایفــا می کنــد، اســیدهای چــرب هســتند. اســیدهای 
ــم  ــد بدانی چــرب باعــث ســالمت غشــای ســلول ها می شــوند و بای
ــواد  ــر م ــدی در براب ــاع و س ــا دف ــه تنه ــلول ن ــای س ــه کار غش ک
ــه درون ســلول  مضــر می باشــد، بلکــه مســیر ورود مــواد مغــذی ب
ــن  ــد. در ضم ــارج از آن می باش ــه خ ــلولی ب ــد س ــواد زائ ــع م و دف
ــلول  ــای س ــده غش ــه عه ــلول ب ــل س ــداری آب در داخ کار نگه
اســت، بنابرایــن هرچــه غشــای ســلول قویتــر باشــد، ســلول بــدن 
ــد، در نتیجــه پوســت  ــظ کن ــت را حف ــد رطوب ــر می توان شــما بهت
شــما شــادابتر و جوانتــر می مانــد. اســیدهای چــرب ضــروری 
باعــث می شــوند کــه فراینــد التهابــی عــروق بویــژه عــروق 
ــن  ــن و معروفتری ــود. بهتری ــام ش ــان تر انج ــر و آس پوســت راحت ت
اســیدهای چــرب، امــگا3 و امــگا6 هســتند. بــرای داشــتن پوســتی 
ــت  ــادل دریاف ــور متع ــه ط ــرب را ب ــید چ ــن دو اس ــد ای ــالم بای س

ــر شــود. ــا پوســت جوانت ــد ت کنی
■ روغن های جوان کننده پوست کدامند؟

ایــن روغنهــا ورای اســیدهای چــرب ضــروری محســوب می شــوند. 
ــدن  ــرم مان ــه ن ــوب ب ــت مطل ــا کیفی ــای ســالم و ب مصــرف روغنه
پوســت کمــک شــایانی می کنــد و باعــث می شــود پوســت شــادابتر 
ــده  ــردازش ش ــر پ ــر ، کمت ــا خالص ت ــه روغنه ــد. هرچ ــوه کن جل
ــر می باشــند.وقتی روغــن در صنعــت  ــرای پوســت مفیدت باشــند، ب
تحــت پــردازش قــرار می گیــرد، اولیــن کار افــزودن حاللهــا اســت 
و ســپس روغــن را تــا دمــای بــاال، گــرم می کننــد و شــش فراینــد 
ــذی  ــواد مغ ــب م ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــام می دهن ــر روی آن انج دیگ
موجــود در آن از بیــن مــی رود. امــا روغنهــای خالــص و یــا آنهایــی 
ــیار  ــون بس ــن زیت ــل روغ ــوند، مث ــاده می ش ــار آم ــت فش ــه تح ک
ــان  ــه یادت ــی رود. البت ــن نم ــا از بی ــذی آنه ــواد مغ ــالمترند و م س
ــاند، در  ــدن می رس ــه ب ــادی ب ــری زی ــی کال ــن و چرب ــد روغ باش
ــن  ــده اســت. بنابرای ــا چاق کنن نتیجــه مصــرف بیــش از حــد آن ه
بهتــر اســت در روز بــه عنــوان مثــال دو قاشــق غذاخــوری روغــن 

زیتــون مصــرف کنیــد.
■ نــان جــو، غات)گنــدم، جــو، برنــج(، بوقلمــون، ماهــی 

ــا ــا و آجیل ه ــواع مغزه ــن و ان ت
تمامــی ایــن مــواد خوراکــی بــا پوســت ســالم ارتباطــی تنگاتنــگ 
دارنــد. توصیــه می شــود تــا حــد امــکان از غــالت اســتفاده شــود. 
ــر  ــواش و...( کمت ــت، ل ــل باگ ــفید )مث ــای س ــت از نانه ــر اس بهت

اســتفاده شــده و از نانهــای ســبوس دار و نــان جــو بیشــتر اســتفاده 
شــود. غذاهــا و مــواد خوراکــی کــه از آرد ســفید تهیــه می شــوند 
ــا(، شــکر  ــی و الزانی ــواع نانهــای ســفید و ماکارون )مثــل کیــک، ان
ــن  ــرا ای ــوند. زی ــوب می ش ــت محس ــمن پوس ــفید دش ــج س و برن
ــث  ــرده و باع ــاال ب ــدن ب ــولین را در ب ــون انس ــطح هورم ــواد س م
ــته و  ــادام، پس ــردو، ب ــل گ ــا مث ــوند. مغزه ــت می ش ــاب پوس الته
غیــره حــاوی امــالح و آنتی اکســیدان بــوده و بــرای پوســت مفیــد 
هســتند. ماهــی و بوقلمــون هــم مــواد غذایــی مفیــد و بی ضــرری 
ــه بــدن می رســانند کــه ســالمت پوســت را تضمیــن می کنــد. را ب

■ چای سبز
ایــن نوشــیدنی مفیــد تمــام مــواد مغــذی الزم و ســودمند را بــرای 
ــرای پوســت در  ــن نوشــیدنی ب پوســت در خــود دارد. خاصیــت ای
ــوان  ــا آن نمی ت ــری را ب ــیدنی دیگ ــچ نوش ــه هی ــت ک ــدی اس ح
مقایســه کــرد. چــای ســبز دارای خــواص ضــد التهــاب اســت و از 
ــا خطــر ســرطان پوســت  ــد، ضمن غشــای ســلول حفاظــت می کن
را نیــز کاهــش می دهــد. چــه چــای ســبز را بنوشــید و چــه آن را 
بــر روی پوســت بمالیــد خطــر آســیب پوســت توســط اشــعه مــاوراء 
بنفــش خورشــید کاهــش پیــدا می کنــد و بــه ایــن ترتیــب احتمــال 
ــه  ــول ک ــی فن ــاده پل ــود. م ــم می ش ــه ســرطان پوســت ک ــال ب ابت
در چــای ســبز وجــود دارد نیــز ضــد التهــاب می باشــد و ســالمت 

پوســت را بــه دنبــال دارد.
■ آب، این مایع حیات

تامیــن آب پوســت عامــل کلیــدی در ســالمت آن بــه شــمار 
ــالمتر و  ــی شــما بیشــتر باشــد س ــات مصرف ــه مایع ــی رود. هرچ م
ــع بی ضــرر، زالل  ــن مای ــی آب ای ــه نظــر می رســید. وقت ــر ب جوانت
و پــاک و ارزان قیمــت بــدون زحمــت در اختیــار مــا هســت، بایــد 
ــی  ــچ مایع ــیم. هی ــم آب بنوش ــا می توانی ــته و ت ــدر آن را دانس ق
جــای آب را نمی گیــرد. متخصصــان معتقدنــد فقــط پوســت بــدن 
بــه حداقــل نصــف گالــن آب در روز احتیــاج دارد کــه ایــن میــزان 
توســط هشــت لیــوان آب در روز تامیــن می شــود. آب ســالم باعــث 
ــرا دفــع می کنــد.  هیدراتــه شــدن پوســت شــما شــده و ســموم آن
آب باعــث می شــود مــواد مغــذی وارد پوســت شــده و درون ســلول 
ــاده ســمی  رفتــه و مــواد ســمی از آن خــارج شــوند. در نتیجــه م
ــد.  ــالم بمان ــاداب و س ــما ش ــت ش ــده و پوس ــارج ش ــت خ از پوس
ــیدن  ــا نوش ــده و ب ــع ش ــموم دف ــردن س ــرق ک ــق و ع ــا تعری و ب
آب، پوســت مجــددا دارای آب شــده و رطوبــت الزم بــرای پوســت 

فراهــم مــی  شــود.
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اســپری هــا و خوشــبو کننــده هــا، فقــط مــی تواننــد بــوی 
ــف  ــه توق ــر، ب ــای زی ــی راهکاره ــد ول ــن ببرن ــرق را از بی ع

ــد. ــا کــم کــردن آن کمــک مــی نمای عــرق کــردن و ی
antiperspirant راه حل اول – استفاده از ضدعرق یا

هــای  ضدعــرق  روش  ایــن  بــا  عــرق  کنتــرل  بــرای 
ــا  ــف و ی ــه شــما در توق ــت ب ــا کیفی )antiperspirant( ب
کنتــرل تعــرق زیربغــل کمــک مــی نمایــد. ایــن محصــوالت 
ــد  ــوم کلرای ــام آلومینی ــیمیایی بن ــاده ش ــک م ــاوی ی ح
 )aluminum chloride hexahydrate( هگزاهیــدارت
ــداری  ــد. مق ــی نماین ــک م ــرق کم ــف ع ــه توق ــوده و ب ب
ــک را  ــکل اتیلی ــد و ال ــوم کلرای ــول آلومینی مســاوی از محل

ــد. ــود بمالی ــل خ ــواب زیربغ ــل از خ ــب قب هرش
راه حل دوم – استفاده از داروها و محلول های طبیعی

ــه  ــیرین ب ــوش ش ــتفاده از ج ــول اول – اس محل
همــراه دئودورانــت هــای حــاوی آلومینیــوم کلرایــد

جــوش شــیرین زمانیکــه بــا عــرق بــدن مخلــوط مــی شــود، 
گاز تولیــد کــرده و بــه تبخیــر عــرق کمــک مــی کنــد.

• جــوش شــیرین را بــا آب مخلــوط کــرده تــا زمانیکــه بــه 
یــک محلــول ســفت ماننــد خمیردنــدان تبدیــل شــود.

• ترکیــب فــوق الذکــر را زیــر بغــل خــود بمالیــد، و بگذاریــد 
2۵ دقیقــه زیربغــل شــما بماند،بعــد از ایــن مــدت محلــول 

مالیــده شــده را بــا آب پــاک نماییــد.
• از ایــن درمــان بــرای مدتــی اســتفاده کنیــد، تــا بدنتــان 

بــه ســریع تــر خشــک کــردن عــرق کمــک نمایــد.
محلول دوم – از سرکه سیب استفاده نمایید

• اگــر موهــای زیربغلتــان بلنــد اســت، آنــرا اصــالح نماییــد و 
ســپس ســرکه را بــرروی زیربغــل بمالید.

ــاز  ــه هــای زیربغــل ب ــه ســمت روزن • ســرکه راه خــود را ب
مــی نمایــد و باکتــری تولیــد کننــده بــوی طبیعــی زیربغــل 
را خنثــی مــی نمایــد و درنتیجــه حالتــی در زیربغــل ایجــاد 
شــده کــه در آن زیربغــل کــم تــر عــرق کــرده و خشــک تــر 

باقــی مــی مانــد.
• بــا ســرکه ای کــه زیربغــل مالیــده ایــد، بخوابیــد و صبــح 
کــه بیــدار شــدید ســرکه را بــا آب و صابــون از زیربغــل خــود 

ــاک نمایید. پ
محلول سوم – سایر محلول های طبیعی
• قبل از خواب به زیربغل خود آبلیمو بمالید.

ــود  ــل خ ــی زیربغ ــه فرنگ ــه گوج ــه تفال ــه ۱۵ دقیق • روزان
مالیــده و بعــد پــاک نماییــد و اینــکار را بــرای چنــد هفتــه 

تکــرار کنیــد.
• خمیــری از گــردو و اکالیپتــوس درســت کــرده و زیربغــل 

خــود بمالیــد.
• هرروز چای مریم گلی بنوشید.

ــت  ــرای بیس ــد ب ــد و بگذاری ــود بمالی ــل خ ــک زیربغ • نم
دقیقــه باقــی بمانــد . ســپس آنــرا شســته و همــه نمــک را 

ــد. ــاک نمایی پ
راه حل سوم – درمان های پزشکی

درمان با بوتاکس
ــچ راه  ــه هی ــود ک ــی ش ــام م ــی انج ــس زمان ــق بوتاک تزری
درمــان دیگــری بــرای عــرق زیربغــل وجــود نــدارد چراکــه 
ایــن درمــان هــم گــران بــوده و هــم ممکــن اســت دردنــاک 

باشــد.
)iontophoresis( درمان با یونتوفورزیس

ایــن درمــان چندبــار در هفتــه و بــا اســتفاده از یک دســتگاه 
ــن  ــه ای ــد ک ــه کنی ــود، توج ــی ش ــتفاده م ــی اس الکتریک

ــی موقتــی مــی باشــد. درمــان، درمان
درمان دارویی

آنتــی  داروهــای  شــما  بــرای  پزشــک  روش  ایــن  در 
ــرای  ــه ب ــرده، ک ــز ک ــول تجوی ــه روبین ــک از جمل کولینرژی
درمــان تعریــق زیــاد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن 
داروهــای مــی تواننــد باعــث خشــکی دهــان و تــاری دیــد 
شــوند، خیلــی از افــراد بدلیــل اثــرات جانبــی ایــن داروهــا تا 
آنجــا کــه ممکــن اســت از ایــن روش اســتفاده نمــی نماینــد.

منبع: سایت پزشکی و مجله سالمتی راستینه
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 عــرق زیربغــل بــرای خیلــی از افــراد آزاردهنــده مــی باشــد. اطــاع از نحــوه متوقــف کــردن عــرق زیربغــل 
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ــان  ــی انس ــا زندگ ــی در بق ــش اساس ــه آب نق ــل اینک ــه دلی ب
ایفــا می کنــد، در صــورت آلــوده بــودن توانایــی زیــادی بــرای 
ــز دارد.  ــراض را نی ــا و ام ــی از بیماریه ــواع گوناگون ــال ان انتق
ــها ،  ــاری زا ، ویروس ــای بیم ــیله باکتریه ــه وس ــا ب ــن بیماریه ای
ــع  ــوند. مناب ــاد می ش ــان ایج ــا در انس ــا و کرمه پروتوزوئره
ــه  ــا ، دریاچ ــال آبه ــا ، کان ــه ه ــه رودخان ــازن آب از جمل و مخ
ــه ویــژه در مناطــق گرمســیر ، محلــی مناســب  هــا و ســدها ب
ــوع  ــن ن ــتند. ای ــا هس ــه بیماریه ــن گون ــار ای ــرای انتش ب
ــرای رشــد میزبانهــای واســط انگلهــا  مخــازن آب ، زمینــه را ب
ــزی و ناقــان بیماریهــا  ماننــد حلزونهــا ، ماهیــان ، گیاهــان آب
ــده فراهــم می ســازند. ماننــد پشــه هــا و ســایر حشــرات گزن

 بیمــاری های ناشـی از آب آلوده 

■ بیماریهای با منشا آبی 
معمــول تریــن شــکل بیمــاری وابســته بــه آب ، بویژه آن شــکلی 
ــردد،  ــی می گ ــاس جهان ــتری در مقی ــیب بیش ــبب آس ــه س ک
شــامل بیماریهایــی اســت کــه بــا آب آلــوده بــه ادرار و مدفــوع 
انســانی، منتقــل می شــوند. آلودگــی بــه ایــن بیماریهــا ، زمانــی 
ــد  ــه آب راه می یاب اتفاقــی می افتــد کــه ارگانیســم بیمــاری زا ب
ــدارد  ــت ن ــاری مصونی ــه بیم ــه ب ــردی ک ــط ف ــن آب توس و ای
ــته ،  ــن دس ــای ای ــن بیماریه ــده تری ــود. از عم ــرف می ش مص
وبــا ، حصبــه یــا تیفوئیــد ، پاراتیفوئیــد ، هپاتیــت هــای مســری 
ــی و  ــهال میکروب ــا ، اس ــیس ، توالدمی ــا ، لپتوسیپروس ، ژیاردی
ــا خــوراک  ــوع ت غیــره هســتند کــه یــک مســیر از انتقــال مدف
داشــته و بــروز آنهــا بطــور همزمــان ، بیــن افــرادی کــه از یــک 

منبــع آب اســتفاده کــرده انــد مشــخص مــی شــود. 
■ بیماریهای وابسته به آب 

ــه ارگانیســم هــای بیماریزایــی مربــوط  تعــدادی از بیماریهــا ، ب
ــا در  ــود را در آب ، ی ــی خ ــی از دوره زندگ ــه بخش ــوند ک می ش
ــد،  ــد، می گذرانن ــه در آب زندگــی می کن ــدن حــد واســطی ک ب
ــد  ــدن ح ــا بلعی ــد ب ــی توان ــان ، نم ــی در انس ــن رو آلودگ از ای
ــال  ــط مبت ــده توس ــع ش ــم دف ــا ارگانیس ــاس ب ــا تم ــط ی واس
ــی  ــط کرمهای ــا ، توس ــوع بیماریه ــن ن ــب ای ــود. اغل ــاد ش ، ایج
ایجــاد مــی شــوند کــه بیمــار را اذیــت کــرده و تخمهایــی تولیــد 

ــوند. ــش می ش ــوع پخ ــا مدف ــط ادرار ی ــه توس ــد ک می کنن
ــتر از  ــاً بیش ــت غالب ــداره پوس ــوذ از ج ــق نف ــی از طری آلودگ
بیمــاری  از طریــق مصــرف مســتقیم آب اســت.  آلودگــی 
ــود(  ــده می ش ــا نامی ــن بیل هارزی ــه در ضم ــتوزومازیر )ک شیس

ــت.  ــا اس ــته بیماریه ــن دس ــه از ای ــن نمون مهمتری
دراکان کالیازیــز )کــرم گینــه ای( مولــد بیمــاری آبــی دیگــری 

اســت کــه در مناطــق اســتوایی کامــال منتشــر شــده اســت. در 
ایــن حالــت میزبــان حــد واســط ، ســخت پوســت ریــزی اســت 
ــن  ــا ای ــود، ب ــوده ش ــوردن آب آل ــال خ ــان بدنب ــی انس و آلودگ

ــد. ــاق می افت ــز اتف ــتان ری ــخت پوس س
■  حشرات ناقل بیماریهای وابسته به آب 

بیماریهــای وجــود دارد کــه توســط حشــراتی منتقــل می شــوند 
کــه تغذیــه و تولیــد مثــل آنهــا در مجــاورت آب صــورت 
ــل  ــه قاب ــد ب ــا می توان ــه گســترش آنه ــه طــوری ک ــرد، ب می گی
دســترس بــودن منابــع آبــی مناســب ، مربــوط شــود. آلودگــی 
ــاس  ــا تم ــرف ی ــه مص ــی ب ــچ ربط ــاری هی ــوع بیم ــن ن ــه ای ب
انســان بــا آب نــدارد. پشــه هایــی کــه ماالریــا و تعــدادی دیگــر 
ــق ،  ــم عم ــد ک ــای راک ــد آبه ــی دهن ــال م ــا را انتق از بیماریه
ــی  ــح م ــا را ترجی ــا و آب انباره اســتخرها ، حاشــیه دریاچــه ه

ــد.  دهن
حشــرات ســیمولیوم کــه بیمــاری انکوسرســیازیر )بیمــاری 
کــوری رودخانــه( را انتقــال می دهنــد در آبهــای متالطــم تولیــد 
ــا در  ــد و ی ــره ، در ارتباطن ــا ســیالبها ، آبشــارها و غی شــده و ب

ــوند. ــاد می ش ــره ایج ــا و غی ــز توربینه ــدها و نی س

ــر  ــف دکت ــالب ) تألی ــاب آب وفاض ــه از کت ــر گرفت ــع : ب منب
سوســن اصغــری (

ادامه دارد...

لید
 تو

س
 رئی

 ▌
دی

ربر
 کا

می
 شی

شد
س ار

شنا
کار

ر/ 
 آذ

ی
مد

اح
م 

هرا
 ش

■

23



ــت  ــا را تح ــات م ــف و احساس ــد عواط ــی توان ــیقی م موس
تاثیــر قــرار دهــد. هــر شــخصی کــه بــا گــوش دادن بــه یــک 
ــده،  ــرازیر ش ــمانش س ــک از چش ــز اش ــم انگی ــیقی غ موس
ــکوهی  ــدرت باش ــه ق ــاده چ ــای س ــت ه ــه ن ــد ک ــی دان م

ــد.  دارن
محققــان دانشــگاه مــک گیــل در مونتــرال کانــادا بــه ایــن 
نتیجــه رســیده انــد کــه شــنیدن یــک موســیقی دلخــواه و 
لذتبخــش ســبب آزاد شــدن یــک ترکیــب مفیــد شــیمیایی 

بــه نــام دوپامیــن در بــدن مــی شــود

در حــال حاضــر تحقیقــات پژوهشــگران نشــان مــی دهــد 
کــه واقعــا موســیقی مــی توانــد خلــق و خــوی مــا را تغییــر 
ــه افزایــش تمرکــز کمــک کنــد. در اینجــا  دهــد و حتــی ب
مــی خواهیــم دربــاره مزایــای گــوش ســپردن بــه موســیقی 
بیشــتر بدانیــم تــا بفهمیــم کــدام موســیقی در طــی کــردن 
ــا کمــک مــی کنــد و در کاهــش  ــه م ــد بیمــاری هــا ب رون

اســترس هــا نقــش موثرتــری دارد.

■ مغز ما موسیقی را می شناسد
گــوش دادن بــه موســیقی روی بخشــی از مغــز تاثیــر می گــذارد. 
ــز  ــن بخــش از مغ ــد ای ــی ده ــف نشــان م ــات مختل تحقیق
ــی را  ــه و بینای ــرل حافظ ــه کنت ــه وظیف ــت ک ــی اس جای
برعهــده دارد و بــه موســیقی واکنــش نشــان مــی دهــد. در 
ــه موســیقی  ــا نســبت ب ــدن م ــع همــه قســمت هــای ب واق
ــز  ــان مغ ــن می ــه در ای ــی دارد و البت ــای مختلف واکنــش ه

ــرد. ــرار مــی گی ــر ق ــا بیشــتر تحــت تاثی م
ــت  ــادا ثاب ــا در کشــور کان ــن پژوهــش ه ــازه تری یکــی از ت
مــی کنــد کــه ارتبــاط مســتقیمی بیــن موســیقی و بخشــی 
از مغــز وجــود دارد کــه بــه فعالیــت هــای لذتبخــش زندگــی 

ــد از  ــه بع ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی ده ــخ م پاس
شــنیدن یــک موســیقی زیبــا دوســت داریــم آن را بــاز هــم 

بشــنویم.

■ دوپامین چه می کند؟
همــه افــراد در مــورد انتخاب موســیقی دلخواهشــان ســلیقه 
ــد  ــش بخواه ــخصی دل ــت ش ــن اس ــد. ممک ــانی ندارن یکس
ــری  ــنود و دیگ ــوون را بش ــوزارت و بته ــای م ــمفونی ه س
بــه موســیقی پــاپ یــا راک عالقمنــد باشــد. بــه هــر حــال 
فرقــی نمــی کنــد که شــما جــزو کــدام گــروه از دوســتداران 
موســیقی هســتید. یکــی از تــازه تریــن مطالعــات که امســال 
در یــک مجلــه پزشــکی بــه چــاپ رســیده نشــان مــی دهــد 
کــه گــوش ســپردن بــه موســیقی دلخــواه اخــالق بــد شــما 
ــرد و باعــث مــی شــود ســرزنده و خــوش  را از بیــن مــی ب

اخــالق تــر شــوید.
محققــان دانشــگاه مــک گیــل در مونتــرال کانــادا بــه ایــن 
نتیجــه رســیده انــد کــه شــنیدن هــر نــوع موســیقی دلخواه 
و لذتبخــش ســبب آزاد شــدن یــک ترکیــب شــیمیایی بــه 
نــام دوپامیــن مــی شــودکه ایــن ترکیــب احســاس خوبــی را 

در شــما ایجــاد مــی کنــد.
مغــز انســان بســیار پیچیــده اســت و عوامــل زیــادی 
احساســات و رضایــت مــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد 
امــا نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه دوپامیــن 
تولیــد شــده بــر اثــر گــوش ســپردن بــه موســیقی بــا خلــق 
و خــوی مــا در ارتبــاط اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــراغ  ــه س ــخت کاری ب ــک روز س ــد از ی ــراد بع بعضــی از اف
ــر  ــی دیگ ــا گروه ــد ی ــی رون ــیقی م ــش موس ــتگاه پخ دس
ــل  ــا تحم ــگ زیب ــک آهن ــا ی ــده را ب ــته کنن ــک خس ترافی

ــد. ــی کنن ــر م پذیرت

موسیقی درمانی، عالج روز های بی حوصلگی 
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■ موسیقی برای سامت روح و روان
موســیقی مــی توانــد یــک درمــان مثبــت و موثــر بــرای افرادی 
باشــد کــه از مشــکالت روحــی و روانــی رنــج مــی برنــد. بــرای 
ایــن کار مــی تــوان از نواختــن موســیقی یــا گــوش دادن بــه 
نغمــه هــای آرامــش بخــش اســتفاده کــرد. فــردی کــه در 
غــم و انــدوه غــرق شــده بــا نواختــن موســیقی احساســاتش 
را بیــرون مــی ریــزد، عواطفــی کــه ممکــن اســت از 
طریــق کلمــات قــادر بــه بیانشــان نباشــد. عــالوه بــر ایــن، 
موســیقی مــی توانــد خاطراتــی مدفــون شــده را بیــدار کنــد 

یــا واکنــش هــای احساســی را برانگیــزد.

■ استرس را از خود دور کنید
وقتــی احســاس مــی کنیــد مضطــرب هســتید یــا اســترس 
ــه طــور شــگفت  ــد چــون ب ــاه ببری ــه موســیقی پن ــد ب داری
انگیــزی شــما را آرام مــی کنــد. براســاس تحقیقــات 
دانشــمندان در حــدود یــک ســوم افــرادی کــه بــا هدفــون 
ــد  ــی دهن ــوش م ــیقی گ ــک، موس ــای کوچ ــتگاه ه و دس
هدفشــان ایــن اســت کــه از اســترس هــای روزانــه راحــت 
شــوند و یــک چهــارم بــر ایــن باورنــد کــه گــوش دادن بــه 
ــبب  ــل کار س ــه مح ــیدن ب ــیر رس ــول مس ــیقی در ط موس
ــته  ــری داش ــترس کمت ــط کاری اس ــا در محی ــود ت ــی ش م
باشــند. بنابرایــن هــر وقــت احســاس کردیــد در بیــن 
فشــارهای روزمــره گرفتــار شــده ایــد، چنــد دقیقــه وقــت 
ــا  ــد ت ــوش دهی ــان گ ــواه ت ــیقی دلخ ــه موس ــد و ب بگذاری

ــد. ــت آن را ببینی ــرات مثب اث

■ بیمارانی که درمان می شوند
ــی  ــای مزمن ــاری ه ــه بیم ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــیقی ب موس
هــای  ناراحتــی  و  ســرطان  قلبــی،  مشــکالت  ماننــد 
ــراه  ــه هم ــی ب ــل توجه ــت و قاب ــرات مثب ــم اث ــی ه تنفس
ــیقی  ــه موس ــی دهندک ــان م ــدد نش ــات متع دارد. آزمایش
ــب  ــان قل ــاورد و ضرب ــن بی ــد فشــار خــون را پایی ــی توان م
ــد و  ــن ترتیــب درد کاهــش مــی یاب را متعــادل ســازد. بدی
تشــویش و نگرانــی هــای ناشــی از بیمــاری کمتــر مــی شــود. 
ــد.  ــی یاب ــود م ــار بهب ــرد بیم ــی ف ــت زندگ در نتیجــه کیفی
موســیقی مــی توانــد بــرای ایــن افــراد بــه طــور باورنکردنــی 
ــر  ــی امیدوارت ــه زندگ ــاران بســتری را ب ــد باشــد و بیم مفی

ــد. کن

■ کدام موسیقی بهتر است؟
ــرای  ــدام موســیقی ب ــد ک ــان فکــر کنی شــاید پیــش خودت
بهتــر شــدن خلــق و خــوی شــما بهتــر اســت و بــه بهبــود 

شــرایط روحــی کمــک می کنــد؟ چنیــن مواقعی موســیقی های 
ــر  ــان ب ــا متخصص ــتند ام ــی هس ــاب خوب ــش انتخ آرام بخ
ایــن باورننــد کــه انتخــاب موســیقی مناســب بــه ســلیقه و 

تجربیــات هــر فــرد وابســته اســت.
ــاپ  ــیقی پ ــا موس ــی ب ــام دوران زندگ ــخصی در تم ــر ش اگ
ــیک  ــبک کالس ــه س ــوش دادن ب ــاید گ ــده ش ــزرگ ش ب
ــراد هــم اصــال  ــه بعضــی از اف ــب نباشــد و البت برایــش جال
ــد. گاهــی  ــاپ را تحمــل کنن ــای پ ــد آهنــگ ه نمــی توانن
ــت  ــرات دوس ــه خاط ــما را ب ــگ ش ــک آهن ــم ی ــات ه اوق
داشــتنی قدیمــی وصــل مــی کنــد و بــا یــادآوری گذشــته 
احســاس خوبــی بــه دســت مــی آوریــد. بــا ایــن وجــود یــک 
قانــون کلــی مــی گویــد اگــر مــی خواهیــد آرامــش بیشــتر 
داشــته باشــید آهنــگ هایــی را انتخــاب کنیــد کــه ریتــم 

ــد. ــری دارن آرامت

■ سرعت دویدن را بیشتر کنید
اگــر بــه ورزش عالقــه داریــد یــا صبــح هــا هنــگام تمرینــات 
ــان باشــد کــه موســیقی  ــد، یادت بدنســازی کمــی مــی دوی
بــه شــما کمــک مــی کنــد ســریع تــر بدویــد. تحقیقــی کــه 
ــدن  ــرب لن ــل در غ ــه از ســوی دانشــگاه برون ــن زمین در ای
انجــام شــده حاکــی از ایــن اســت کــه موســیقی مــی توانــد 
طاقــت و تــوان شــما را تــا ۱۵ درصــد افزایــش دهــد و بدیــن 
ــن ورزش و  ــا ضم ــد ت ــی کن ــک م ــما کم ــه ش ــب ب ترتی
ــر  ــالوه ب ــر خســته شــوید. ع ــی کمت ــات بدن ــگام تمرین هن
ایــن موســیقی انــرژی شــما را افزایــش مــی دهــد و درصــد 

کارایــی تــان را بــاال مــی بــرد.
بهتــر اســت هنــگام دویــدن بــه ســراغ آهنــگ هــای ضــرب دار 
برویــد و آن را بــا قــدم هایتــان تنظیــم کنیــد. تصــور کنیــد 
ــدم  ــه ق ــت ک ــوم اس ــوع مترون ــک ن ــیقی ی ــن موس ــه ای ک
هــای شــما را هماهنــگ مــی کنــد. در نتیجــه مــی توانیــد 
ــر طــی کنیــد. اگــر در  ــی را راحــت ت مســافت هــای طوالن
ــگام  ــد، هن ــی کنی ــل ورزش م ــا تردمی ــه ب ــا خان ــگاه ی باش

ــد. ــوش نکنی ــدن روی دســتگاه موســیقی را فرام دوی
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■ م

ــت  ــردن در پش ــم ک ــراي وزن ک ــه ب ــد توصی چن
ــر: کامپیوت

ــد  ــرار دارن ــم ق ــت رژی ــه تح ــین ک ــز نش ــت می ــراد پش اف
یــک نگرانــي مشــترک دارنــد مــن چگونــه مــي توانــم وزن 
کــم کنــم در حالیکــه تمــام روز را پشــت میــز نشســته ام 
ایــن ســئوال خوبــي اســت کنتــرل وزن بــه ســادگي یــک 
ــد  ــراي کــم کــردن وزن شــما بای ــه ریاضــي اســت ب معادل
کالــري بیشــتري از آنچــه کــه جــذب مــي کنیــد بســوزانید 
ــت  ــي حرک ــما ب ــد ش ــته ای ــز نشس ــت می ــه پش در حالیک
هســتید و عالقــه زیــادي بــه غذاهــاي حاضــري و تنقــالت 
داریــد بنابرایــن معادلــه شــما بــه هــم مــي خــورد و افزایش 

وزن پیــدا مــي کنیــد.
پیشنهادات »لطفاً!«

ــاال ببریــد تعــدادي  شــما بایــد ظرفیــت رژیمــي خــود را ب
ــت  ــراد تح ــش وزن اف ــه کاه ــه در زمین ــن تغدی متخصصی
رژیــم آزمایشــها و تحقیقــات زیــادي انجــام داده انــد اینهــا 

ترفندهایــي اســت کــه آنهــا توصیــه مــي کننــد.
■ عاقــه بــه تنقــات: تعــداد زیــادي از مــردم در 
حالیکــه پشــت کامپیوتــر نشســته انــد تنقــالت مــي خورند 
اگــر شــما یکــي از ایــن افــراد هســتید آمــاده شــوید البتــه 
احتیاجــي نیســت کــه یــک برنامــه اضطــراري و بــا عجلــه را 
اجــرا کنیــد. دســتور العمــل اول ایــن اســت کــه تنقــالت را 
در داخــل یخچــال یــا کابینــت قــرار دهیــد نــه در روي میــز 

کامپیوتــر و در دســترس!
ــز  ــر آب در روي می ــتا اگ ــن راس ــید: در همی ■ آب بنوش
کارتــان و در دیدتــان باشــد در نتیجــه 6 لیــوان ) 8 اونــس ( 
آب مــورد نیــاز بدنتــا ن را خواهیــد نوشــید همیشــه یــک 
ــته  ــترس داش ــان در دس ــز کارت ــازه روي می ــري آب ت بط

باشــید 
■ برنامــه بــراي نهــار: اگــر در بیــرون از منــزل کار مــي 
کنیــد و کار شــما پشــت میــز نشــیني اســت بهتــر اســت تا 
غــذاي خــود را  از خانــه همــراه ببریــد تــا بتوانیــد برنامــه 

غذایــي کــه بــراي شــما  الزم اســت را رعایــت کنیــد
ــه ورزش  ــما ۱0 دقیق ــراي ش ــر ب ــي اگ ــرک: حت ■ تح
مقــدور اســت حتمــاً ایــن ۱0 دقیقــه را نرمــش کنیــد هــر 
زمــان کــه موقعیتــي پیــش مــي آیــد و بــه هــر بهانــه اي 

ــد شــوید و حرکــت داشــته باشــید بلن
■ تمریــن در ســاعات اســتراحت: قبــل و بعــد از اینکــه 
ــر  ــد اگ ــاً نرمــش کنی ــد حتم ــر نشســته ای پشــت کامپیوت
محــل کار شــما خیلــي دور نیســت در مــورد پیــاده روي از 
خانــه بــه ســر کار برنامــه ریــزي کنیــد اگــر واقعــاً کار شــما 
بــه گونــه اي اســت کــه کــه حتــي لحظــه اي بــراي نرمــش 
پیــدا نمــي کنیــد یــک ســالن در نزدیکــي محــل کار خــود 

پیــدا کنیــد و بــراي نرمــش بــه آنجــا برویــد.

شــباهت بیدار شدن انسان با روشن شدن کامپیوتر                                      
ــه ســاقه  ــدار شــدن انســان از خــواب، بخــش موســوم ب ــد نشــان مي دهــد در لحظــه بی تحقیقــات جدی
مغــز شــروع بــه ارســال مــاده اي موســوم بــه »اکســید نیتریــک« بــه بخــش دیگــري از مغــز موســوم بــه 
»تاالمــوس« کــرده و »تاالمــوس« نیــز ایــن مــاده را بــه ســایر نقــاط مغــز مي فرســتد کــه محققــان ایــن 
ــه اجــرا شــدن »سیســتم عامل« یــا »بــوت شــدن« در رایانه هــا پیــش از آغــاز فعالیــت آنهــا،  فراینــد را ب

ــد.  ــبیه مي کنن تش
بــه گــزارش بخــش خبــر شــبکه فــن آوري اطالعــات ایــران، از ایرنــا، رایانــه پیــش از اجــراي برنامه هــاي 
پیچیــده، سیســتم عامل خــود را راه انــدازي و بــه اصــالح »بــوت« مي شــود و در مغــز انســان نیــز »اکســید 
ــر آمــاده  ــراي انجــام محاســبات پیچیده ت ــروز وضعیتــي شــده کــه در پــي آن مغــز ب نیتریــک« ســبب ب

مي شــود. 
در لحظــه بیــدار شــدن انســان در صبحــگاه، حــواس مختلــف انســان حجــم زیــادي از اطالعــات را در رابطه 
بــا نــور خورشــید، صــداي زنــگ ســاعت و مــواردي از ایــن قبیــل بــه مغــز مي فرســتند کــه تمامــي ایــن 
اطالعــات بایــد در مغــز پــردازش و ســازمان دهي شــوند تــا مغــز بتوانــد محیــط اطــراف را درک کــرده و 

بــراي انجــام فعالیتهــاي روزانــه پیچیده تــر آمــاده شــود. 
مطالعــه جدیــدي کــه توســط محققــان دانشــگاه »ویــک فارســت« در آمریــکا و بــا هزینــه موسســه ملــي 
چشــم ایــن کشــور صــورت گرفتــه نشــان مي دهــد تصــورات قبلــي از عملکــرد مولکــول کوچــک و دو اتمي 

»اکســید نیتریــک« و همچنیــن وظایــف »تاالمــوس« در مغــز چنــدان صحیــح نیســت. 
پیــش از ایــن تصــور مي شــد »تاالمــوس« در مغــز تنهــا هماننــد دریچــه اي عمــل مي کنــد کــه اطالعــات 
جمــع آوري شــده توســط اعصــاب بــدن از آن بــه بخــش »کورتکــس« مغــز هدایــت مي شــوند و امــا مطالعه 
ــر اطالعــات ورودي و خروجــي  ــي نیــز داشــته و ب جدیــد نشــان مي دهــد کــه »تاالمــوس« نقــش کنترل

مغــز نظــارت مي کنــد. 
ــي و  ــواس پرت ــد ح ــي مانن ــان بیماري های ــه درم ــد ب ــه مي توان ــن مطالع ــج ای ــان، نتای ــه محقق ــه گفت ب
»شــیزوفرني« کــه بــا میــزان هوشــیاري بیمــار ارتبــاط دارنــد، کمــک کــرده و همچنیــن بــه فهــم ایــن 

ــد. ــد، کمــک کن ــود را درک مي کن ــراف خ ــط اط ــه محی ــه انســان چگون ــب ک مطل

شباهت مغز انسان به کامپیوتر   
بخشــی از مغــز کــه بــرای فعالیــت هــای شــناختی انســان ضــروری اســت بســیار شــبیه یــک رایانــه عمــل 

مــی کنــد . 
پایــگاه دانشــگاه کلــرادو: بــا اســتفاده از یافتــه جدیــد مشــخص مــی شــود فعالیــت شــناختی و تفکــر در 

مغــز بــه چــه شــکل انجــام مــی گیــرد. 
در رایانــه بــا اســتفاده از وضعیــت هــای روشــن و خامــوش حالــت هایــی ایجــاد مــی شــود کــه رایانــه آنهــا 

را شناســایی و تبدیــل بــه اطالعــات مــورد نظــر مــی کنــد. 
بــه گفتــه محققــان ســلول هــای عصبــی کــه در قشــر پیشــانی مغــز قــرار دارنــد در دو حالــت فعــال و غیر 
فعــال و بــه عبــارت دیگــر خامــوش و روشــن قراردارنــد کــه از ایــن نظــر بســیار شــبیه رایانــه هــا عمــل 

مــی کننــد. 
بــه طــور کلــی مغــز ماننــد شــبکه ای از ارتبــاط جمعــی عمــل مــی کنــد تــا یــک رایانــه و ســلول هــای 

عصبــی ضمــن برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر امــکان خلــق حافظــه و یادگیــری را دارنــد. 
بخــش قشــری پیشــانی مغــز در فعالیــت هــای عالــی نظیــر تصمیــم گیــری نقــش دارد و ارتبــاط آن بــا 

فعالیــت هــای مختلــف عالــی مغــز شــناخته شــده اســت. 
ــاره شــیوه فعالیــت مغــز بــه دســت آیــد  بــه گفتــه دانشــمندان درصورتــی کــه اطالعــات بیشــتری درب
برخــی از فرایندهــای مهــم مغــزی ماننــد هــوش و تفکــر و اختــالالت مربــوط بــه آنهــا بــا دقــت بیشــتری 

بررســی مــی شــود. 
بســیاری از بیمــاری هــای مغــزی و بــه ویــژه بیمــاری هایــی کــه ریشــه در اختــالالت رفتــاری دارنــد بــر 

اثــر اشــکال در انتقــال پیــام بیــن بخشــهای مختلــف مغــز بــه وجــود مــی آینــد
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پزشکــی در سینمــا 
باشـــــگاه خریـــداران داالس 
Dallas Buyers Club-2013

»بعضــی وقتهــا فکــر مــی کنــم اونقــدر دارم بــراِی زندگــی 
مــی جنگــم، کــه وقتــی بــرای زندگــی کــردن نــدارم« ایــن 
داالس«  خریــدارن  باشــگاه   « فیلــم  در  کــه  اســت  ای  جملــه 
کنــد. مــی  توصیــف  را  اش  زندگــی  آن  بــا  وودروف  ران 

 Dallas Buyers( داالس  خریــداران  باشــگاه 
ــی  ــی گاوچران ــت زندگ Club-20۱3( سرگذش

کــه مبتــال بــه تخیــالت هموفوبیایــی اســت در 
ــال اســت  ــدز مبت ــه بیمــاری ای ــه ب ــد ک می یاب
و تنهــا 30 روز تــا پایــان زندگــی فرصــت دارد 
و فیلــم نشــان مــی دهــد چطــور وقتــی عمــر 
ــه  ــه ســاعت شــنی  شــود ک ــل ب انســان تبدی
هــر لحظــه از آن کاســته مــی شــود محدودیت 
ــه  ــد و دســت ب ــی افت ــه کار م ــای انســان ب ه

چــه کارهایــی مــی زنــد.
ــًا  ــی و ذات ــکار داالس ــک برق ــه ی وودروف ک
ــت، در  ــه اس ــی ماحظ ــران ب ــک گاوچ ی
ــی  ــه ی جزئ ــک حادث ــد از ی ــال 1985 بع س
کــه در کارش برایــش اتفــاق مــی افتــد بــه 
بیمارســتان مرســی مــی رود. آزمایشــاتی که 
از او گرفتــه مــی شــود نشــان مــی دهــد که 
او مبتــا بــه بیمــاری ایــدز اســت.وودرف بــا 
ــو  ــر ای ــر( و دکت ــس اوهی ــوارد )دنی ــر س دکت
ــه  ــن قضی ــر ای ــر( س ــر گارن ــاکس )جنیف س
دعــوا مــی کنــد  و مــی گویــد کــه تشــخیص 
ــاره  ــی بعــد از چنــد روز دوب اشــتباه اســت. ول
ــت  ــه وخام ــود و ب ــی ش ــراب م ــال اش خ ح
رفتــن احــوال جســمی ران او را تحریــک مــی 
ــن  ــاره ی ای ــق درب ــه تحقی ــروع ب ــا ش ــد ت کن
ویــروس کند.درمانگاهــی کــه او بســتری اســت 
یــک ســری آزمایشــات دوره ای روی بیمــاران  
بــا داروی )AZT )zidovudineانجــام مــی دهــد. 
او حوصلــه ایــن کار را نــدارد. پولــی بــه یکــی 
ــا آن  از خدمــه هــای بیمارســتان مــی دهــد ت
ــی  ــا مدت ــاورد. ام ــرای او بی ــدزدد و ب دارو را ب
ــی رود و  ــو م ــه ل ــن قضی ــه ای ــذرد ک ــی گ نم
ــر در  ــک دکت ــه وودرف آدرس ی ــه ب آن خدم
مکزیــک را مــی دهــد. جایــی کــه یــک دکتــر 

آمریکایــی کــه پروانــه طبابــت اش باطــل شــده 
)گریفیــن دون( در حــال نتیجــه گرفتــن از 
درمــان هایــی جایگزیــن اســت. او بــه قاچــاق 
مقادیــری داروهــای ضــد ویــروس غنــی از 
ــه تگــزاس دســت مــی  ویتامیــن و پروتئیــن ب

زنــد.
وودروف در راه بــا فــردی بــه نــام رایــون )جــرد 
لتــو( آشــنا مــی شــود. آنهــا باشــگاهی تشــکیل 
مــی دهنــد کــه در آن در ازای حــق عضویــت 
ماهانــه داروهــای یــک دوره ی درمانــی کامــل 
ــر  در اختیــار اعضــا قــرار مــی گیــرد. عــالوه ب
ایــن رون شــروع بــه ســفر بــه ژاپــن، چیــن و 
هلنــد مــی کنــد تــا بــه داروهــای ایــدزی کــه 
ــتند  ــه هس ــال تهی ــور در ح ــارج از کش در خ
دســت پیــدا کنــد امــا FDA)اداره مــواد غذایــی 
 DAA ،)و دارویــی ایــاالت متحــده آمریــکا
 ARS اداره ی مبــارزه بــا مــواد مخــدر( و (
ــام  ــرزی( تم ــای درون م )اداره ی کل مالیاته
ــه  ــا او را از ادام ــد ت ــی کنن ــود را م ــالش خ ت
ی جســتجو هایــش دلســرد و منصــرف کننــد

ــی از  ــاره ی یک ــخص درب ــتانی مش ــم داس فیل
ــد  ــی کن ــف م ــدز تعری ــه ای ــال ب ــاران مبت بیم
ــی مخفــی شــود  کــه حاضــر نمــی شــود جای
ــم  ــرد، آن ه ــری بمی ــی خب ــکوت و ب و در س
ــای  ــول ه ــکی و غ ــه ی پزش ــه حرف در حالیک
ــد  ــی کنن ــت م ــت دس ــد دس ــازی دارن داروس
ــکلی  ــه ش ــد و ب ــی دهن ــرج م ــه خ ــل ب و تعل
ــدر  ــه آنق ــاری روی داروی AZT ک ــاً انحص تقریب
گــران اســت کــه تهیــه اش غیرممکن مــی نماید 
تمرکــز کــرده انــد و عــوارض جانبــی ســمی آن 

ــد. ــه ان ــده گرفت را نادی
ــرای  ــه ب ــد ک ــی گوی ــا م ــه م ــم ب ــن فیل ای

اثبــات حقانیــت بیمــاران مبتــال بــه ایــدز 
چــه مشــقت هایــی کشــیده شــد و همچنیــن 
ــال  ــار مبت ــک بیم ــه ی ــان داده ک ــا نش ــه م ب
ــی در اجتمــاع دهــه ی  ــدز چــه وضعیت ــه ای ب
ــی  ــت کنون ــه وضعی ــالدی ) و البت ــتاد می هش
ــت ــته اس ــعه ( داش ــال توس ــورهای در ح کش

بــازی متیــو مــک کانهــی و جــرد لتــو  شــگفت 
ــا  انگیزانــد. مــک کانهــی بــا چنــان ظرافتــی ن
امیــدی، امیــد، خشــم، ترحــم و... را در چهــره 
اش نشــان مــی دهــد کــه  بیننــده را تــا انتهــا 
مجــذوب بــازی خــود مــی کنــد.او بــرای ایــن 
ــو از وزن خــود را کــم  نقــش آفرینــی 20 کیل
ــرق شــدن  ــا غ ــم  ب ــو ه ــرده اســت.جرد لت ک
ــای دوران  ــن بازیه ــی از بهتری ــش یک در نقش
ــاً  ــذارد. و نهایت ــرا می گ ــه اج ــری اش را ب بازیگ
ــی  ــش آفرین ــرای نق ــدند ب ــق ش ــر دوموف ه

ــد. هــای شــگفت انگیزشــان اســکار بگیرن
ــداران  ــگاه خری ــه از »باش ــت آنچ در نهای
داالس« باقــی مــی مانــد ارزش دیــدن و 
ــار  ــزاران ب ــتان ه ــت را دارد.داس ــرف وق ص
ــزه وار اراده  ــروزی معج ــده ی پی ــه ش گفت
ی انســان بــر معضــل هــا و مشــکات حــل 
ــم  ــه ه ــت ک ــرری اس ــث مک ــدنی حدی نش
چنــان بــی تکــرار مــی نماید.همــه ی مــا هــر 
از گاه بــه ایــن نــوع فیلمهــای امیدوارکننــده و 
ــازی  ــاتمان ب ــا احساس ــه ب ــش ک ــه بخ روحی
مــی کننــد و انــرژی ضــروری بــه مــان تزریــق 
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خنده  دارترین 
بیمـاری دنیا 
! ؟ چیســت

سکســکه های تکــرار شــونده، میتواننــد نشــانه ای از بیماریهــای جــدی تــری باشــد کــه بایــد توســط متخصــص مــورد 
ــا  ــم دارد و ب ــت خوش خی ــوالً حال ــکه معم ــی سکس ــور کل ــه ط ــه ب ــت آن ک ــم اس ــه مه ــرد. آنچ ــرار بگی ــی ق بررس

ــود،  ــرف میش ــاده برط ــای س درمان ه

■ وقتی شوکه می شوی!
ــه مــدت  ــه عنــوان رکــورد دار در تاریــخ وجــود داشــته کــه ب  اگــر شــخصی ب
68 ســال سکســکه کــرده اســت، پــس نبایــد تعجــب کنیــم کــه سکســکه هایی 
بتواننــد تــا ســال های بســیار طوالنــی و حتــی تــا ابــد ادامــه پیــدا کننــد. دکتــر 
ــی مــدت و مکــرر  ــه کــه سکســکه های طوالن ــن نکت ــه ای ــا اشــاره ب جعفــری ب
ــد و قفســه ســینه اســت،  ــری، کب ــده، م ــای مع ــوال نشــانه ای از بیماری ه معم
ــده مثــل چــای  ــا تحریک کنن ــا آشــامیدن مایعــات داغ ی ــد: خــوردن ی می افزای
ــا  ــر از آنه ــا مهم ت ــند، ام ــکه باش ــروز سکس ــل ب ــد از عوام ــکل می توانن ــا ال ی
یکســری بیماری هــا از جملــه بیماری هــای معــده همچــون ریفالکــس معــده و 
ــا سکســکه های  ــد ب ــه می توانن ــراس اســت ک ــای پانک ــده و بیماری ه ــم مع زخ
ــه  ــت ری ــه عفون ــه از جمل ــای ری ــالوه بیماری ه ــه ع ــرر شناســایی شــوند، ب مک
ــه را گرفتــه نیــز می تواننــد از روی  ــه( و التهــاب پــرده ای کــه دور ری )ذات الری
سکســکه های طوالنــی تشــخیص داده شــوند. حاملگــی نیــز در خانم هــا 
می توانــد عامــل ایجــاد سکســکه باشــد. ایــن متخصــص بیماری هــای گوارشــی 
تاکیــد می کنــد: بیماری هــای کبــد ماننــد تومورهــای کبــد و آبســه )آب 
ــی  ــا سکســکه های طوالن ــد ب ــز می توانن ــد(  و بیماری هــای طحــال نی آوردن کب
بــرای  عالمتــی  به عنــوان  آزاردهنــده  از سکســکه های  شــوند.  شناســایی 

ــل شــد.  ــد غاف ــم نبای ــه ه ــایی های کلی ــزی و نارس ــای مغ توموره

ــی جــواب  ــه درمان هــای معمول ــا ب ــی شــود ی سکســکه در مــواردی کــه طوالن
ــان از  ــت. ام ــروری اس ــت آن ض ــه یابی عل ــک و ریش ــه پزش ــه ب ــد، مراجع نده
ــان  ــد. هم ــاال می آی ــو ب ــای گل ــه از انته ــم ک ــر ه ــت س ــای پش ــن هق هق ه ای
ــان   ــم  از ده ــی  دیافراگ ــر گرفتگ ــر اث ــد ب ــه  می گوین ــریعی  ک ــد و س صــدای  تن
خــارج  می شــود و بــه عنــوان خنده دارتریــن بیمــاری دنیــا، آن هــم پــس از آن 
کــه فــردی بــه مــدت 68 ســال سکســکه کــرد، لقــب گرفتــه اســت. البتــه ایــن 
ــد! چــرا  ــه کســی کــه دچــار سکســکه شــده اســت، بخندی ــل نمی شــود ب دلی
کــه همیــن سکســکه کــه معمــوال بــر اثــر عوامــل مختلــف روانــی یــا جســمی 
ــی شــود، بســیار  ــی طوالن ــر خیل ــد، اگ ــان می یاب ــم پای ــد و زود ه ــروز می کن ب
آزاردهنــده خواهــد بــود و بــه نوعــی شــما را از زندگــی ســاقط می کنــد. فقــط 
الزم اســت پــای صحبــت کســانی کــه بــرای ســاعت ها، روزهــا و حتــی ماه هــا 
ــات  ــد انقباض ــا ببینی ــینید، ت ــد، بنش ــکه کرده ان ــادی سکس ــال های متم و س
ناخــودآگاه و مکــرر عضلــه دیافراگم شــان چگونــه آنهــا را مســتاصل کــرده و از 

یــک اتفــاق شــاید خنــده دار یــک بیمــاری آزاردهنــده ســاخته اســت. 

■ نشانه یک بیماری
ــری  ــای جدی ت ــانه ای از بیماری ه ــد نش ــونده، می توانن ــرار ش ــکه های تک سکس
باشــد کــه بایــد توســط متخصــص مــورد بررســی قــرار بگیــرد. دکتــر جعفــری 

می گویــد: مســلما احتمــال وجــود بیماری هــای معــده و مــری بایــد بــا 
آندوســکوپی مــورد بررســی قــرار بگیــرد. بــه عــالوه نارســایی های کبــد و کلیــه 
هــم از طریــق آزمایش هــای خــون و نیــز رادیوگرافــی یــا اســکن قابــل بررســی 
ــت  ــوالً حال ــکه معم ــی سکس ــور کل ــه ط ــه ب ــت آن ک ــم اس ــه مه ــت. آنچ اس
ــواردی  ــی در م ــاده برطــرف می شــود، ول ــای س ــا درمان ه ــم دارد و ب خوش خی
ــه  ــه ب ــد، مراجع ــواب نده ــی ج ــای معمول ــه درمان ه ــا ب ــود ی ــی ش ــه طوالن ک
ــس  ــی حب ــتان را دقایق ــت. نفس ــروری اس ــت آن ض ــه یابی عل ــک و ریش پزش
ــتند  ــوع هس ــاده و متن ــدت س ــکه های کوتاه م ــان سکس ــای درم کنیدروش ه
ــر روش هــای تحریــک ناحیــه حلــق و بینــی  کــه معمــوال اســاس آن مبتنــی ب
ــا 60 ثانیــه، داخــل  ــرای 20 ت اســت. توصیه هایــی مثــل نگــه داشــتن نفــس ب
یــک بســته کاغــذی تنفــس کــردن، یــک لیــوان آب ســرد را بســرعت نوشــیدن، 
گذاشــتن لیمــو تــرش روی زبــان، خــوردن عســل، شــکر یــا نــان خشــک و یــا 
یــخ خــرد شــده قــورت دادن از راهکارهــای رایــج بــرای قطــع سکســکه اســت. 
بــا ایــن حــال در برخــی مــواد هــم درمــان دارویــی توســط پزشــک بــرای رفــع 
ــر  ــرد در نظــر گرفتــه می شــود کــه در بســیاری از مــوارد هــم موث سکســکه ف
اســت. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه سکســکه یــک عالمــت اســت کــه در برخی 
ــد  ــد. می گوین ــدی بگیری ــد آن را ج ــالمت تان بای ــه س ــک ب ــت کم ــوارد جه م
سکســکه یکــی از اســرار دنیــای پزشــکی تلقــی می شــود، چراکــه تــا بــه حــال 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت! ب ــده اس ــناخته نش ــرای آن ش ــدی ب ــرد مفی ــش و عملک نق
علــت اصلــی سکســکه بــه عنــوان یــک بیمــاری خوش خیــم، موقــت و زودگــذر، 
ــه تشــخیص  ــده اســت و پزشــکان در شــناخت علــت آن ب ناشــناخته باقــی مان
خاصــی نرســیده اند. جالــب آن کــه سکســکه غالبــا در افــراد مضطــرب و 
ــز رخ  ــا غم انگی ــایند ی ــر خوش ــنیدن خب ــال ش ــه دنب ــا ب ــاال ی دارای اســترس ب
ــابه های گازدار  ــا نوش ــم ی ــوری می کنی ــه پرخ ــی ک ــه زمان های ــد. البت می ده
ــوق  ــری، ف ــتار جعف ــر س ــد. دکت ــاق می افت ــن اتف ــوال ای ــم معم ــیم ه می نوش
ــه  ــر عضل ــد: اگ ــاره می گوی ــن ب ــد در ای ــوارش و کب ــای گ ــص بیماری ه تخص
ــورت  ــه ص ــد، ب ــدا می کن ــینه ج ــه س ــکم را از قفس ــره ش ــه حف ــم، ک دیافراگ
مکــرر انقبــاض پیداکنــد و گرفتگــی عضلــه حنجــره نیــز همزمــان اتفــاق بیفتــد، 
سکســکه خواهیــم کــرد. البتــه تحریــک عصبــی )عصــب فرنیــک( کــه از مغــز 
ــد:  ــی سکســکه اســت. وی می افزای ــل اصل ــد، عام ــم می رس ــه دیافراگ ــه عضل ب
بــرای سکســکه کوتاه مــدت معمــوال علــت خاصــی وجــود نــدارد، لیکــن علــت 
سکســکه های طوالنــی مــدت بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد. فرامــوش نکنیــد 
ــی  ــی جنین ــوند، حت ــدت می ش ــکه های کوتاه م ــار سکس ــه دچ ــا هم ــه تقریب ک
کــه در رحــم مــادر اســت. سکســکه معمــوال یــک مشــکل گذراســت، ولــی اگــر 
ــد. ــده باش ــده و ناتوان کنن ــد آزاردهن ــد، می توان ــدا کن ــه پی ــد ادام ــش از ح بی
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ســامت را،تــو معنــی کــن به شــادی
درستی،راســتی، را پیشــه گــردان
ــه نیکــی چــو روح خــود بپــروردی ب
ــدارا ــن، م ــم خود،برک ــان باجس چن
بــه خوردن،یاکــه خوابیدن،نشــاید
نظــر کــن بــر طبیعــت ، نوگــرا بــاش

کــه ایــن بــوده ز الطافــش ،نمــــادی
کــه باشــد،راه ورســم حق،نظــــردان
بــدان درروح وذات حق،شریــــکی
کــه چــون آب روان،ســفتن بــه خــارا
چنیــن، تــن را بیاسودن،نپـــــــاید
بــه جــان خــود ســامت را ســرا باش
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سالمتی و تندرستــی
حضرت امیر المؤمنین)ع(می فرمایند:

ای مردم ،از خداوند استدعای یقین کنید و روی به سامتی آورید،زیرا واالترین نعمت،عافیت است و خوبترین چیزی که در دل ها 
پایدار است،یقین است.

روز هجــده فروردین،مصــادف بــا روز ملــی ســالمت است،ســالمتی هــر 
فــرد در گــرو عوامــل زیــادی مــی باشــد.که عبارتنــد از:

۱-رعایت بهداشت فردی
2-رعایت بهداشت روان

3-سالمت فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
4-اصالح الگوی تغذیه

۵-اصالح شیوه های زندگی 
که در زیر به این موارد اشاره می گردد:

سامت روان:رابطه خود شناسی با سامتی
هــر ســخنی بــرای هــر گــوش نیســت و هــر گوشــی بــرای هــر ســخنی 
نیســت. خودشناســی کمــک مــی کنــد کــه خــود واقعــی باشــیم،خالق 
باشــیم،بیافرینینم و ســخن تــازه بگوییم،کــه ایــن خودشناســی از 
ــه  ــردی ک ــی کند،ف ــری م ــدن جلوگی ــه ش ــی حوصل ــی و ب روز مرگ
از ســادگی بــه خــود ســازی برســد،از آرامشــی الهــی برخــوردار 
ــد  ــزایی خواه ــر بس ــرد تأثی ــالمت روان ف ــن روی س ــودکه ای ــی ش م
ــی  ــرد م ــوکل ف ــس و ت ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــه افزای ــر ب داشــت و منج
ــد مســتقیم  ــا احســاس شــما پیون ــد ب ــی داری ــر م ــه ب شــود.گامی ک
ــه  ــد و آگاهان ــدی حــرکات خــود بکاهی ــگام تنــش از تن ــه هن دارد.، ب
ــاد  ــر ش ــه عم ــد هم ــی خواهی ــر م ــم کنید،اگ ــود را مالی ــرکات خ ح
باشــید،بر ســکوت متمرکــز شــوید،هنگامی کــه ســکوت فــرا رســید،در 
آن زندگــی کنیــد و بکوشــید در همــه جــا پیــک آرامــش باشــید،هر 
کاری را ۱0دقیقه،زودتــر شــروع کنیدکــه شــما را از اســترس دور مــی 
کند،مثبــت اندیــش و شــاد باشــید و کینــه تــوزی را فرامــوش کنیــد.

اصالح الگوی تغذیه و شیوه های زندگی:
مهمترین عامل ترک سیگار می باشد:

فواید فوری ترک سیگار:
*20دقیقه پس از ترک ،کاهش فشار خون

*پس از 8 ساعت،خنثی شدن مواد زاید ناشی از سیگار در خون.
* پــس از24 ســاعت ترمیــم و بازســازی سیســتم هــای داخلــی بــدن 

و کاهــش ابتــال بــه بیماریهــای قلبــی
* پــس از 48 ســاعت،زنده شــدن انتهــای اعصــاب مــرده ی ناشــی از 

ســیگار و بهبــود حــس چشــایی و بویایــی.
فواید بعدی ترک سیگار:

بهبود عملکرد ریه ها:
* پــس از ۱0ســال تــرک ســیگار،کاهش تولیــد خلــط ســینه ،کاهــش 
ســرفه ، کاهــش امــراض قلبــی ، کاهــش خطــر ســکته قلبــی و کاهــش 

خطــر ســرطان ریــه.
* بعــد از گذشــت ۱۵ ســال از تــرک ســیگار، میــزان ابتــال بــه بیمــاری 
قلبــی و مــرگ ،ماننــد فــردی اســت کــه تــا کنــون ســیگار نکشــیده 

اســت.

ورزش ،مورد بعدی جهت اصاح شیوه زندگی می باشد:
ورزش کــردن بایســتی آهســته و پیوســته باشــد،کم نیســتند کســانی 
کــه بــرای کاهــش وزن یــا افزایــش قــدرت جســمی بــه ورزش روی می 
آورنــد و از فعالیتهــای شــدید شــروع مــی کننــد تــا زودتــر بــه نتیجــه 
دلخــواه برســند،البته کامــال درســت اســت کــه رژیــم غذایــی همــراه 
بــا فعالیــت بدنــی نتیجــه بهتــری دارد،ولــی شــدت و مــدت ورزش هــم 
مهــم اســت،یکی از پیامدهــای ورزش ســنگین و ناگهانی،فشــاری اســت 
کــه بــر اســتخوانها وارد مــی شــود کــه منجــر بــه پوکــی اســتخوان و 

خــروج کلســیم از اســتخوان مــی شــود.

تغذیه:
ــد و حــذف ســه  ــر نمــی کن ــی شــما را الغ حــذف وعــده هــای غذای
وعــده اصلــی بــه هیــچ عنــوان باعــث الغــری نمــی شــود،بلکه حتــی 
ــرای الغــری بهتــر اســت ،بجــای ســه وعــده ، شــش وعــده غــذای  ب

ــان کــم شــود. ــا وزنت ــد ت کــم حجــم مصــرف کنی
ــردا  ــه ف ــد در احساســی ک ــی خوری در نظــر داشــته باشــید، آنچــه م
ــدم  ــن، ع ــم روغ ــم نمــک و ک ــر اســت،غذای ک ــد داشــت موث خواهی
مصــرف نوشــابه هــای گازدار، FAST FOOD،وتنقالتــی چــون 
چیپس،پفــک و............و تــرک الــکل وســیگار از عوامــل مهــم هســتند.

مصــرف حــد اقــل ســه وعــده ســبزی ومیــوه در روز بــه ســالمتی کمک 
مــی کنــد واســتفاده از دانــه هــای مغــذی خوراکــی مانند)فندق،پســته 

و گردو(نیــز مفیــد اســت.

سامت فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی:
داشــتن کار خــوب و ســالم روی ســالمت روان و متعاقــب آن ســالمت 

تــن نقــش بســزایی دارد.
ــاال  ــا را ب ــان کاری م ــم ،راندم ــی دهی ــام م ــه انج ــت از کاری ک رضای
بــرده و منجــر بــه رضایتمنــدی و شــادی روح وروان مــی شــود.که در 

نتیجــه آن خدمــت بهتــری نیــز بــه جامعــه ارائــه مــی شــود.
ــی  ــطح فرهنگ ــردن س ــز در باالب ــد نی ــب مفی ــب و مطال ــه کت مطالع
ــب  ــود موج ــی خ ــا همگ ــه اینه ــد ک ــی کن ــک م ــرد کم ــی ف و آگاه

ــود. ــی ش ــم م ــالمت روان و جس س
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■ تاریخچه:
گالکســو اســمیت کالیــن بیچــام نتیجــه ادغــام دو غــول داروســازی بنامهای 
ــن دو  ــدام از ای ــد. هرک ــام میباش ــن  بیچ ــمیت کالی ــکام و اس ــو ول گالکس

ــه  ــص ب ــه مخت ــام تاریخچ ــل از ادغ ــرکت قب ش
خــود را دارد کــه بایــد بــه آنهــا بصــورت مجــزا 

پرداختــه  شــود.
درتاریــخ ۱843 فــردی بنــام تومــاس بیچــام بــا 
راه انــدازی خــط تولیــد قرصهــای ضــد یبوســت 
ــازی  ــروه دارو س ــام« گ ــرص بیچ ــود بنام»ق خ
بیچــام را درمنطقــه ســنت هلــن شــهر النگشــایر 
بعدهــا و  تاســیس کــرد.  انگلســتان  کشــور 

درســال ۱994 ایــن ســاختمان بــرای نوســازی و تجهیــز بــه یــک دانشــکده 
ــترده  ــی گس ــام بصورت ــالدی بیچ ــه 60 می ــا ده ــد. ت ــذار ش ــی واگ محل

ــود. ــازی ب ــع داروس ــرکار صنای درگی
ــام  ــی بن ــاز آمریکائ ــک دارو س ــدن ی ــهر لن ــال ۱880 در ش ــان درس همزم
»هنــری ولــکام« و شــریک او»ســیالس بــاروس« شــرکت داروســازی بــاروس 
ولــکام و شــرکاء را تاســیس کردنــد. شــرکت گالکســو هــم در منطقــه »بانــی 
ــال ۱904  ــا س ــن شــرکت ت ــد تاســیس شــد کار ای ــورپ« کشــور نیوزلن ت
ــری  ــه کارگی ــرای ب ــیر ب ــی ش ــه نوع ــودک و تهی ــذای ک ــد غ ــط تولی فق
درمحصــوالت غــذای کــودک بــود. در ســال ۱93۵ گالکســو بــا نــام تجــاری 
البراتوارهــای گالکســو شــعبه جدیــد خــود را در شــهر لنــدن تاســیس کــرد. 
ــه خریــد چنــد شــرکت داروســازی  ــا ســال ۱9۵8 ایــن شــرکت موفــق ب ت
کوچکتــر شــد و تــا ســال ۱978 کــه شــرکت داروســازی مایــر را درخــاک 
امریــکا تصاحــب کــرد تصمیــم بــه ایفــای نقــش پــر رنگتــری در بــازار داروی 
ایــن کشــورگرفت. و دفتــر مرکــزی خــود را در کارولینــای شــمالی افتتــاح 
کــرد. درســال ۱99۵ بــا خریــد کارخانــه داروســازی ولــکام بــه نــام  گالکســو 
ولــکام تغییــر نــام داده و  بــرای بــاز تعریــف واحــد تحقیــق و توســعه خــود 
ــعب  ــر ش ــغلی در سراس ــت ش ــزار فرص ــدود ۱0 ه ــذف در ح ــه ح ــار ب ناچ
ــه رتبــه  ــود ب ــا ســال ۱999 ایــن شــرکت توانســته ب جهانــی خــود شــد. ت
ســومین دارو ســازی بــزرگ جهــان بــر پایــه میــزان فــروش دســت یابــد و 
بــه تنهائــی 4درصــد کل بــازار داروی سراســر جهــان را بــه خــود اختصــاص 

دهــد.
ــهر  ــام، درش ــازی بیچ ــیس داروس ــتین تاس ــام نخس ــان ای ــان در هم همزم
فیالدلفیــای کشــور آمریــکا نیــز فــردی بنام»جــان اســمیت« اولیــن 
کارخانــه داروســازی خــودرا درســال ۱830 افتتــاح نمــود. در ســال ۱86۵. 
بــا پیوســتن »مهلــون کالیــن« شــرکت بنــام اســمیت کالیــن و شــرکا تغییــر 

ــس،  ــام باشــرکت »فران ــال ادغ ــب آن در ســال ۱89۱ بدنب ــام داد و متعاق ن
ــای  ــام »البراتواره ــا ن ــدی ب ــازی جدی ــرکت داروس ــرکاء« ش ــارد و ش ریچ
اســمیت کالیــن وفرانــس« ثبــت تجــاری شــد. تــا ســال ۱969 ایــن گــروه 
تجــاری صنعتــی موفــق بــه خریــد بســیاری از 
ــر  ــازی کوچکت ــرکتهای داروس ــا و ش البراتواره
واقــع شــده درکشــورهای کانــادا و ایــاالت 
متحــده آمریــکا و  بــا هــدف  تمرکــز  بــر 
ــف  ــنهای مختل ــعه واکس ــاخت و توس روی س
ــود. درســال ۱983  ــی شــده ب انســانی و حیوان
و بــا ادغــام  شــرکت »بکمــن« نــام ایــن گــروه 
کالیــن  اســمیت  بنــام  بــزرگ  داروســازی 
بکمــن تغییــر نــام دوبــاره یافــت. تــا ســال ۱997 ایــن غــول بــزرگ صنعــت 
دارو همچنــان درحــال بلعیــدن البراتوارهــای کوچــک و بــزرگ داروســازی 
ــود.  ــال داده ب ــتان انتق ــه انگلس ــکا ب ــزی اش را از امری ــود و نیزدفترمرک ب

ــو  ــازی گالکس ــرکت داروس ــرانجام دوش ــالدی س ــال 2000 می ــه س ژانوی
ــر  ــا یکدیگ ــام ب ــه ادغ ــود را ب ــل خ ــن تمای ــن بکم ــمیت کالی ــکام و اس ول
ــا  ــام ب ــد ادغ ــان ســال رون ــاه دســامبر هم ــا م ــد و ســرانجام ت ــالم کردن اع
ــد.  ــل ش ــن« تکمی ــمیت کالی ــو اس ــام »گالکس ــی بن ــول بزرگ ــکیل غ تش

■ محصوالت:
گالکســو ســازنده طیــف وســیعی ازداروهــا و واکســنها برای گســتره وســیعی 
ــت، سیســتم گوارشــی و  ــا، دیاب ــد آســم، ســرطان، عفونته ــا مانن از بیماریه
بیماریهــای روانــی میباشــد. داروهائــی ماننــد ادوایــر، آوودارت، فلوونــت و ... 
کــه هرکدامشــان درســال 20۱3 جــزو پروفروشــترین داروهــای جهــان بــوده 
انــد. بعضــی ازمحصــوالت ایــن شــرکت ازمرحلــه تحقیــق، کشــف و توســعه 
ــام  ــل ادغ ــا قب ــرکتهای م ــز ش ــرکت و نی ــن ش ــه ای ــاری ب ــورت انحص بص
ــد. داروهــا و واکســنهای تولیــدی  وزیرگــروه ایــن شــرکت تعلــق داشــته ان
ــد  ــه مــرز فــروش 2۱/3 میلیــارد  پون ــی 20۱3 ب ایــن شــرکت درســال مال
ــزات  ــای غیرنســخه ای و تجهی ــن در بخــش داروه ــد. همچنی دســت یافتن
پزشــکی توانســته اســت بــه میــزان فــروش ۵/2 میلیــارد  پونــد دســت یابــد.

.دفتــر مرکــزی گالکســو اســمیت کالیــن درمنطقــه برنــت فــورد شــهرلندن 
ــی«  ــدرو ویت ــال 2008» ان ــی س ــاه م ــن از م ــت و همچنی ــده اس ــع ش واق
بعنــوان مدیرعامــل آن مشــغول بــه کار میباشــد. در تابلــوی بــورس ســهام 
ــه  ــوری ک ــت بط ــته اس ــرو داش ــی پیش ــه نقش ــرکت همیش ــن ش ــدن ای لن
ــد  ــارد پون ــر 79 میلی ــغ ب ــرمایه ای بال ــا س ــی 20۱4 ب ــاه م ــخ 2 م درتاری

ــورس لنــدن ثبــت شــده اســت ــزرگ ب ــوان چهارمیــن شــرکت ب بعن

گالکســو اســمیت کــالین

نگاهــی بــه مطــرح تریــن کارخانــه هــای 
صـــــــنعت دارو ســـازی در جهــــان

ــد  ــی چن ــک شــرکت داروســازی  انگلیســی ول ــا ی ــن  اصالت گالکســو اســمیت کالی
ملیتــی میباشــد کــه بــا تعــداد99000 شــاغل  در بیــش از۱۱۵ کشــورجهان شــعبه  
ــوان  ــال 20۱3 عن ــروش س ــار ف ــاس آم ــرکت براس ــن ش ــروش دارد. ای ــد و ف تولی

ــرده اســت. ــان را کســب ک ــزرگ جه ششــمین شــرکت داروســازی ب

GlaxoSmithKline

30



ــروژه   ــتقرار پ ــی از اس گزارش

TPM   )نــت بهره ور فراگیر(  در 

شــرکت دارو ســازی تولید دارو

■ مفهوم TPM )نت بهره ور فراگیر(  در یک نگاه : 
TPM( Total  Productive Maintenance( یــک روش کاری 
اســت کــه توســط کلیــه ی کارکنــان و بــه شــکل فعالیــت هــای گروههــای 
ــزات در  ــود کار تجهی ــی و بهب ــر بخش ــش اث ــور افزای ــه منظ ــک ب کوچ
ــم اجــرای ــداف مه ــی شــود . یکــی از اه ــدی انجــام م کارخانجــات تولی

ــا،  ــتگاه ه ــزات، دس ــازمان )تجهی ــع س ــداری مناب ــظ و نگه TPM حف
ــد. ــی باش ــروی انســانی( م ــاختمانها و نی س

■ اهداف نت بهره ور فراگیر  
ــل بررســی  ــدگاه قاب ــردان از دو دی ــت خــود گ ــداف ن ــی اه ــه طــور کل ب

اســت 
ــای  ــش اپراتوره ــی و دان ــعه آگاه ــه توس ــک ب ــانی: کم ــدگاه انس ۱-از دی

ــف شــده اســت . ــا تعری ــرای آنه ــه ب ــی ک ــه وظایف ــد درزمین تولی
ــه  ــه هرگون ــی ک ــاد کارگاه منظم ــه ایج ــک ب ــدگاه تجهیزات:کم 2-از دی
ــل تشــخیص  ــان قاب ــل زم ــی در حداق ــادی براحت ــت ع انحــراف از وضعی

باشــد:
• به حداقل رسانیدن  توقفات ناشی از تعمیرات اضطراری و خرابی ها

• به حداقل  رسانیدن ایرادات محصول ناشی از تجهیزات
• به حداقل  رسانیدن اتالف ناشی از افت سرعت تجهیزات

TPM  مزایای استقرار نظام ■
* افزایش بهره وری             

* افزایش کیفیت
*تحویل محصول سالم با حداقل ضایعات 

* کاهش هزینه
* ایمنی

*حذف حوادث
* حذف وقایع آالینده

*ایجاد انگیزه کاری
   TPM ارکان ■

فعالیتهای اصلی  TPM به صورت زیر  سازماندهی شده است :
۱: بهبود متمرکز

2: نگهداری خودگردان
3: نگهداری پیشگیرانه

4: آموزش 
۵: نگهداری کیفی
TMP :6ستادی 

7: رکن ایمنی و محیط 
 TPM هفت گام نت خود گردان در  نظام ■

) 5S گام اول :تمیزکاری تجهیزات ) اجرای
گام دوم: اقدام اصالحی برای منابع آلودگی 

گام سوم: استاندارد های تمیزکاری و روانکاری 
گام چهارم: بازرسی کلی  

گام پنجم : استاندارهای نت خود گردان 
گام ششم : اصالحات متمرکز برنتایج و علل کیفی

گام هفت : مرحله تکمیلی  و بازنگری 

■ تاریخچــه تشــکیل کمیتــه TPMدر شــرکت داروســازی 
ــد دارو  تولی

ــه  ــرات ) ب ــداری و تعمی ــر نگه ــام فراگی ــتقرار نظ ــروژه اس ــد پ ــرو تایی پی
عنــوان یکــی از ۵ پــروژه بهبــود  ســال ۱392(  توســط  مدیریــت محتــرم 
عامــل، کمیتــه TPM از تاریــخ ۱9 /3/ 92 متشــکل از اعضــاء بــه شــرح 

ذیــل  آغــاز بــه کار نمــود .
 TPM۱-آقای مهندس انصاری / رئیس کمیته

2-آقای مهندس حیدری / نماینده واحد فنی مهندسی 
3-آقای مهندس قیصریان / نماینده واحد  فنی مهندسی

4- خانم نوری دوست  / نماینده واحد  فنی مهندسی 
۵-آقای  فرهادی  / نماینده واحد بهره برداری 

6-آقای صدیقی / نماینده واحد اداری 
7-آقای مهندس واحدی /نماینده واحد تضمین کیفیت 

8-آقای علیمحمدی /نماینده واحد تولید 
9-آقای زندی /نماینده  واحد فرموالسیون و تحقیقات 

QC  ۱0-آقای ایمان نژاد / نماینده واحد
۱۱-آقای الموسوی /نماینده واحد  برنامه ریزی و انبار ها

■ دستاوردهای کمیته استقرار  نظام TPM تا کنون 
۱-تهیه لیست کلیه تجهیزات و دستگاهای موجود در شرکت 

2-بررســی وجــود و یــا عــدم وجــود شناســنامه ، کاتالــوگ و دســتورالعمل 
دســتگاهها و تجهیــزات

3- تهیــه شناســنامه ، کاتالــوگ و دســتورالعمل بــرای تجهیــزات و 
ــتند.  ــت  قرارداش ــد و  در اولوی ــتندات بودن ــد مس ــه فاق ــتگاههایی ک دس
4-مشــخص نمــودن  اقــالم ضــروری و غیــر ضــروری در کلیــه واحدهــای 

کارخانــه 
۵-تعییــن ریســک دســتگاهها و تجهیــزات )محاســبه ریســک دســتگاهها 

بــا رویکــرد فنــی (
 TPM 6-تدوین برنامه جامع درون سازمانی

 PM 7-برگزاری دوره های آموزش
ــگام  ــا در هن ــور ه ــی اپرات ــات فن ــاوی ابهام ــواالت ح ــه لیســت س 8-تهی
تمیــزکاری و نظــر ســنجی از اپراتورهــا جهــت کشــف عیــوب دســتگاهها 

ــزات  و تجهی
 TPM 5 در راستای پیشرفت پروژهS 9-استقرار نظام

۱0-بازنگری استاندارهای روانکاری
۱۱-تهیه فرم کارت سابقه برای دستگاهها ی تولید 

■ اهداف آتی 
۱- تعییــن و فهرســت بنــدی اتــالف هــای موجــود در کارخانــه بــا دیــدگاه  

یندی فرا
2- تعییــن نقــاط ضعــف و قــوت عملکــرد 5S در راســتای بهبــود رونــد 

 TPM اجــرای
ادامه دارد...      
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رهگزم نقش تو از لوح دل و جان رنود
به مناســــبت سالــــگرد رحلت امـــــام خمیــــــــنی )ره( 

ــال 68 روح  ــامگاه 13 خردادس ــت. ش ــامی اس ــاب اس ــخ انق ــن روزتاری ــخ تری ــادآور تل ــال ی ــاه هرس ــرداد م 14 خ
ــش ســفر  ــگاه ابدی ــی آرام بســوی جای ــا  قلب ــا شــد و ب ــن ره ــه از قفــس ت ــه علی ــی رحمــه ال ــام خمین بلندحضــرت ام
ــتان و  ــره از دوس ــد خاط ــادآوری چن ــا ی ــا ب ــدیم ت ــرآن ش ــرده ب ــفر ک ــز س ــالگرد آن عزی ــام س ــال و درای کرد.امس
ــت  ــه اس ــت قرارگرفت ــی و دق ــورد بازبین ــر م ــه کمت ــان ک ــی ایش ــی اززندگ ــه هائ ــان گوش ــه بی ــام)ره( ب ــکان ام نزدی
بپردازیــم. بلکــه ادای دینــی کوچــک باشــد از حــق بزرگــی کــه او برگــردن مــا فرزنــدان بســیجی اش دارد. انشــاهلل ...

1- دقت امام
بعضــی مواقــع افــراد بیــت امــام تلفــن مــی زدنــد و از احــوال 
بچــه ســئوال مــی کردنــد و مــی پرســیدند  آیــا غذایی خــورده و 
خوابیــده؟ حضــرت امــام مــی فرمودند:زیــاد بــه فکــر غــذای بچه 
نباشــید، بچــه گرســنه نمــی خوابــد، او چیــزی پیــدا مــی کنــد و 
مــی خــورد. مســاله مهــم، مســایل تربیتــی اســت، چــرا وقتــی 
تلفــن مــی کنیــد نمــی پرســید کــه نمــاز خوانــده و خوابیــده؟ 
ــردم: بچــه  ــی ک ــرض م ــه ایشــان ع ــن ب ــم اســت. م ــاز مه نم
اســت و مکلــف نشــده، عیبــی نــدارد. ایشــان مــی فرمودنــد: مــا 
روایــت داریــم کــه بچــه هــا را قبــل از ســن تکلیــف بــه نمــاز 

خوانــدن وادار کنیــد. 
2- ادب امام

یکــی از نزدیــکان امــام خمینــی )ره( مــی گویــد: اگــر مــا بــدون 
توجــه قــرآن را روی زمیــن مــی گذاشــتیم، امــام آن را بــر می داشــت 

و مــی فرمــود: قــرآن نبایــد روی زمیــن بمانــد. 
امــام امــت رحمــه اهلل علیــه وقــت تــالوت قــرآن و ذکــر 
مصیبــت اهــل بیــت علیهــم الســالم روی زمیــن مــی نشســت. 
ــاده  ــا پی ــام از هواپیم ــه ام ــی ک ــن ۱3۵7 هنگام روز ۱2 بهم
ــش  ــرادر بزرگ ــر از ب ــچ وجــه حاضــر نشــد جلوت ــه هی ــد، ب ش

ــرود.  راه ب
ــد، در دوران  ــه برخــورد مــی کردن ــا همــه محترمان ــام ب ام
ــک کســی  ــه ی ــک مرتب ــدم ی ــون ندی ــن تاکن زندگیشــان م
را بلنــد صــدا کنــد، اســم کارگرشــان را هــم ســبک صــدا 

نمــی زنــد و بــا احتــرام نــام مــی بردنــد. 
3 -  خواب امام

ــی  ــاعت گاه ــام در 24 س ــرت ام ــه حض ــم ک ــر بودی ــا ناظ م
ــد. ســاعت ۱۱ شــب،  ــات، 4 ســاعت بیشــتر نمــی خوابیدن اوق
چــراغ اتــاق حضــرت امــام خامــوش مــی شــد و مــا در ســاعت 
3 بعــد از نیمــه شــب متوجــه مــی شــدیم کــه صــدای کاغــذ 
از اتاقشــان مــی آیــد. حضــرت امــام، معمــوالً روزنامــه هایــی را 
ــه علــت کثــرت کار در  ــد و ب کــه برایشــان ترجمــه مــی کردن
روز، موفــق نمــی شــدند آنهــا را مطالعــه کننــد، آخــر شــب و 
در ســاعتی کــه خودشــان تنظیــم کــرده بودنــد، بــه مطالعــه و 

رســیدگی آنهــا مــی پرداختنــد. 
4 - امام و اسراف

یــک بــار آقــای رضوانــی کــه مســئول مالــی و دیگــر کارهــای 
حضــرت امــام بــود، پشــت یــک پاکــت چیــزی نوشــته و بــرای 
ــذ  ــک کاغ ــام در ی ــرت ام ــود. حض ــتاده ب ــام فرس ــرت ام حض
کوچــک جــواب داده و زیــر آن نوشــته بودنــد: »شــما در ایــن 

کاغــذ کوچــک هــم مــی توانســتید بنویســید.« 
لــذا آقــای رضوانــی، خــرده کاغذهــا را جمــع و جــور مــی کــرد 
ــت  ــی خواس ــی م ــت، و وقت ــی گذاش ــه ای م ــک کیس و در ی
ــا  ــر روی آن کاغذه ــید ب ــزی بنویس ــام چی ــرت ام ــرای حض ب
مــی نوشــت و بــرای ایشــان مــی فرســتاد و حضــرت امــام هــم 

زیــرش جــواب مــی نوشــتند. 
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5 - کارهای شخصی
ــای شــخصی خــود را شــخصا  ــه کاره ــد ک ــد بودن ــام مقی ام
انجــام دهنــد و در ایــن رابطــه حتــی بــه نزدیکتریــن افــراد 
منــزل خــود نیــز دســتور نمــی داد. چــای صبحانــه و بعــداز 
ــر  ــد و س ــی آوردن ــپزخانه م ــخصا از آش ــود را، ش ــر خ ظه
ــران  ــود را از دیگ ــاج خ ــورد احتی ــائل م ــذا و وس ــفره، غ س
نمــی خواســتند. فرزنــد بــزرگ امــام مــی گویــد: مــن اولیــن 
ــوق  ــه داشــتند و ف ــن عالق ــه م ــی ب ــام خیل ــودم و ام اوالد ب
ــاق ایشــان  ــه مــن مــی گذاشــتند، تــوی ات العــاده احتــرام ب
کــه مــی رفتــم مــی نشســتم اگــر مثــال آب مــی خواســتند 
ــک  ــد ی ــی گفتن ــن نم ــه م ــتند ب ــی خواس ــی م ــک داروی ی
وقــت  مــی دیــدم آقــا بلنــد شــدند و مــی رفتنــد لیــوان آب 
یــا دارویشــان را مــی آوردنــد مــن ناراحــت مــی شــدم و مــی 

ــه مــن کار بگوئیــدو...  ــا ب گفتــم آق
6-  پیرمرد

پیرمــردی از راه دور بــرای زیــارت حضــرت امــام بــه تهــران 
و جمــاران رفــت. در همــان روز چنــد تــن از شــخصیت هــا 
ــا  ــام در آن روز ب ــد. ام ــه بودن ــام رفت ــدار ام ــرای دی ــز ب نی
ــا را  ــخصیت ه ــا ش ــدار ب ــت. دی ــات نداش ــرار مالق ــی ق کس
ــردی از  ــر م ــد پی ــر ش ــه باخب ــی ک ــا وقت ــت ام ــز نپذیرف نی
ــور  ــه حض ــده، او را ب ــدار او آم ــه دی ــاده ب ــتایی دور افت روس

ــت. پذیرف
7 - درپاریس

نامــه ای توســط ســاواک بــه دفتــر انــرژی اتمــی در ارالنگــن 
ــج  ــه پن ــد ک ــا خواســته بودن ــود و از آنه آلمــان وارد شــده ب
ــا  ــرات و اعتصابه ــای تظاه ــه برنامه ه ــر از بورســیه هایی ک نف
در اروپــا را ترتیــب داده انــد ظــرف مــدت ۱۵ روز بــه ایــران 

برگردانــده شــوند. 
ــا  ــی تقریب ــاق کوچک ــم. ات ــام بردی ــزد ام ــه را ن ــن اخطاری ای
ــا  ــم ب ــروی ه ــا دو در روب ــع ب ــر مرب ــاحت ۱2 مت ــه مس ب
ــود.  ــام ب ــر ام ــاق مق ــه ات ــت دوز در گوش ــکچه ای دس تش
امــام وارد شــدند، ســالم کردیــم. بــه مــا تعــارف کردنــد کــه 
بنشــینیم، بالفاصلــه نامــه را تقدیــم کردیــم، ایشــان در چنــد 

ــد:  ــا را راحــت کردن ــال م ــاه خی ــه کوت جمل
»ایــن رژیــم بــه انــدازه سررســید مهلــت ایــن اخطاریــه دوام 

نمــی آورد کــه بخواهــد شــما را بــه ایــران برگردانــد.« 
ــدود ۱3 روز  ــد از ح ــاه بع ــم ش ــد، رژی ــن ش ــا چنی و واقع

ــرد...! ــقوط ک س
8 - نوفل لوشاتو

ــا  ــود ب ــادف ب ــاتو مص ــل لوش ــام در نوف ــت ام ــدت اقام م
ــه  ســالروز میــالد حضــرت مســیح )ع( و عیــد کریســمس. ب
همیــن دلیــل امــام هدایــای کوچکــی را بســته بنــدی کــرده 

ــد  ــتور دادن و دس
منــازل  در  بــه 
نوفــل  اهالــی 
ببرنــد.  لوشــاتو 

ــر  ــل تاثی ــن عم ای
بســیار عجیبــی روی 

اوال  گذاشــت،  اهالــی 
دانســتند کــه اســالم بــرای 

ادیــان الهــی احتــرام قائــل 
امپریالیــزم  تبلیغــات  و  اســت 
ــر اینکــه  بعــد از انقــالب مبنــی ب
اقلیت هــای مذهبــی در ایــران 
مــورد اذیــت و آزار قــرار مــی 
امــام  توســط   قبــال  گیرنــد، 

ــود.  ــده ب ــی ش خنث
ثانیــا تاثیــر عاطفــی زیــادی روی 

ــرای  ــا ب ــل لوشــاتو گذاشــت و باعــث  شــد آنه ســاکنین نوف
ــی  ــل شــوند و موقع ــرام خاصــی قائ ــدگان احت ــات کنن مالق
ــی  ــتر اهال ــد بیش ــرک کردن ــاتو را ت ــل لوش ــام نوف ــه ام ک

ــد.  ــه کردن ایشــان را بدرق
9-  در بیمارستان

بعــد از عمــل جراحــی، هــر لحظــه کــه ایشــان هــم مشــکل 
ــتند و  ــم می گذاش ــان را روی ه ــتند چشمش ــی نداش خاص
ــه نحــوی کــه از ایــن عالــم جــدا می شــدند.  ــد ب می خوابیدن
ــر  ــد اث ــه نکن ــد ک ــن شــک می افتادن ــه ای ــی پزشــکان ب حت
داروهــای بیهوشــی اســت کــه ایشــان را بــه ایــن صــورت در   
ــان  ــد خودش ــاز می ش ــت نم ــه وق ــی ک ــا زمان ــی آورد. ام م
ــی آن لحظــه می رســید چشــم  ــدار می شــدند. اصــال وقت بی
ــم:  ــت؟ می گفت ــاز اس ــت نم ــد: وق ــد می گفتن ــاز می کردن ب
ــک  ــان کم ــه ایش ــتند ب ــریف داش ــاری تش ــای انص ــه. آق بل
ــد.  ــان را می خواندن ــد و نمازش ــو می گرفتن ــد، وض می کردن
ــود  ــکل ب ــوی مش ــق معن ــائل عمی ــا درک آن مس ــرای م ب
ــا آن مرحلــه را درک  ــم امــام نبودیــم ت چــون مــا در آن عال

ــم.  کنی

پایگاه مقاومت بسیج شهید نیکبخت شرکت تولید دارو

www.avini.com :منبع خاطرات    
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تنها	خداست	که	می	ماند	
ــان	 ــکار	عزیزم ــال	هم ــت	امس ــارده	اردیبهش ــحرگاه	روز	چه س
مرحــوم	ابراهیــم	پاپیــش	از	نگهبانــان	محبــوب	شــرکت	در	حیــن	
ــاعتی	 ــفانه	س ــد	و	متأس ــی	ش ــه	قلب ــار	حمل ــه	دچ ــام	وظیف انج
ــه	جــان	آفریــن	تســلیم	کــرد	و	راه	 بعــد	در	بیمارســتان	جــان	ب
ســفر	آســمانی	را	در	پیــش	گرفــت.	ماندگارتریــن	خاطــره	از	او	در	
ذهــن	و	یــاد	دوســتان	و	همــکاران	چهره	مظلوم	و	ســاکت	اوســت.
او	انســانی	شــریف	و	بــی	آزار	بــود	کــه	در	مــدت	زمــان	تقریبــًا	دو	
ســال	و	نیــم	حضــور	در	شــرکت	داروســازی	تولیــددارو	خاطره	ای	

از	خوبــی	و	مهربانــی	در	دل	هــا	بجــای	گذاشــت.
بــرای	روح	آن	مرحــوم	رحمــت	الهــی	و	بــرای	خانــواده	داغــدارش	

صبــر	و	شــکیبائی	از	درگاه	خداونــد	متعــال	خواســتاریم.

با آرزوی خوشبختی روز افزون برای همکاران گرامیمان پیوند آسمانیشان را تبریک می گوییم 

ورود همکاران جدید را به شرکت تبریک گفته و برای  ایشان آرزوی کامیابی داریم

همکاران گرامی ، قدم نو رسیده را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم 

خانم مونا سیار  -   آقایان مهدی نقوی، رامونظریان، هوشنگ نعمتی

آقای حامد مومنی در واحد انفورماتیک 
خانم دکتر فرشته فریدونی در واحد بهداشت

ـ برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( در محل نماز خانه شرکت با حضور محترم، اعضای بسیج و کارکنان شرکت

فعالیت های بسیج در شرکت:

ـ برگزاری اردوی زیارتی قم، جمکران در ایام مبعث حضرت رسول )ص( 

ــا ســعادت  ــا شــکوه نیمــه شــعبان، روز میــاد ب ـ برگــزاری مراســم ب
ــرکت  ــه ش ــرت ولیعصــردر نمازخان ــم بشــریت ،حض ــه منجــی عال یگان

ــا حضــور کارکنــان شــرکت. ب

از مهــد بقــا مهــدی ثانــی عشــر آمــد
ــد ــی آی ــقان م ــان عاش ــش ج آرام
گفتنــد کــه صاحــب الزمــان مــی آیــد

بر منتظرین مـــژده بــده منتظــر آمد 
ــد ــی آی ــان م ــج نه ــران گن ای منتظ
ــور ــه داران ظه ــحر طای ــام س ــر ب ب

آقایان سعید رضا بیات - علیرضا محمدی  -  محمد باقر قباخلو - خانم فرزانه مالشاهی و خانم شبنم عظیمی

مرحوم شاردوان ارباهیم پاشیپ
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1.کدامیک از داروهای زیر از پر مصرف ترین داروهای 
بدون نسخه می باشند؟ 
الف ( مسکن ها و تب بر ها

ب ( مسکن ها و کرم ها
ج ( مسکن ها، ویتامین ها، داروهای سرماخوردگی، سرفه و 

سینوزیت
د ( مسکن ها، سرماخوردگی ها،  ضد سرفه ها و ضد آلرژی ها

 OTC 2.ماده اصلی تشکیل دهنده تمام خواب آور های
کدام است؟

الف( گایافنزین
ب( آنتی دیابت

ج( دیفن هیدرامین
د( آنتی ژن

3.کدامیک از مواد زیر آنتی اکسیدان ندارند؟
الف( توت سیاه

ب(گردو
ج( لبنیات کم چرب

د( هلو

4.استفاده از کدامیک از موارد زیر سامت پوست را به 
همراه ندارد؟

الف( نان های سبوس دار
ب( آب

ج(ماهی و بوقلمون
د( مواد خوراکی که سطح هورمون انسولین را در بدن باال می برند

5.شنیدن موسیقی دلخواه و لذت بخش سبب آزاد شدن 
چه ماده شیمیایی در بدن می باشد؟

الف( دوپامین
ب(  آدرنالین
ج( کورتیزول 
د( سروتونین

6.کدامیک از گیاهان دارویی زیر عاوه بر کاهش قند 
خون، باعث کاهش چربی خون نیز می شود؟

الف( سیاه گیله
ب ( دم کرده گزنه

ج(  شنبلیله
د( پسیلیوم

7.تغییر کدام هورمون در بروز عائم افسردگی نقش دارد؟
الف( نیاسین

ب(  سرتونین  
ج ( مالتونین  

د(  مالنین

8.ترجمه sop به کدام یک از موارد ذیل نزدیک تر است؟      
الف( توافق نامه فنی

ب(  محدوده استاندارد ها  
ج (روش ساخت استاندارد  
د( فرمول ساخت استاندارد

9.کدامیک از موارد ، فواید فوری ترک سیگار می باشد؟      
الف( کاهش فشار خون پس از 20 دقیقه از ترک آن

ب(  کاهش سرفه  
ج (کاهش سکته فلبی  

د( کاهش خطر سرطان ریه

10.کدام جمله غلط است؟      
الف( داشتن شغل خوب روی سالمت روان نقش بسزایی دارد.

ب(  حذف وعده های غذایی شما را الغر می کند.  
ج ( ورزش سنگین و ناگهانی باعث پوکی استخوان می شود.  

د( مهمترین عامل اصالح الگوی تغذیه، ترک سیگار و دخانیات 
است.
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مسابقه

اسامی برندگان مسابقه نشریه بیست و هشتم : آقای هوشنگ نعمتی، خانم نیلوفر تهرانی ، خانم ندا زهدار




