تأثيرات
عجيب و غريب
فست فودها
بر مغز

محققان طي تحقيقات مختلف به اين نتيجه رسيدهاند که حتي فکر کردن به فست
فودها ميتواند سبب تحريکاتي در مغز شما شود.به گزارش آواي سالمت ،محققان
ثابت کردهاند که مصرف مداوم فست فودها منجر به بدي خلق و خوي شده و شما را
در معرض ابتال به استرسهاي شديد و افسردگي قرار ميدهد .با اين حال شما ممکن
است بعد از مصرف اين نوع غذاهاي آماده ،شاهد تأثيرات عجيب و غريب آنها روي
سالمت مغزتان باشيد:مطالعات محققان اسپانيايي ثابت کرده که مصرفکنندگان فست
فود  ۵۱درصد بيشتر از سايرين در معرض خطر ابتال به افسردگي هستند .رستورانهاي
فست فود طوري طراحي شدهاند که شما را تشويق به غذا خوردن سريعتر
ميکنند در نتيجه کالري بيشتري از مصرف اين غذاها دريافت خواهيد کرد .در
حقيقت مصرف غذا در رستورانهاي سالم ،باعث کند خوري و دريافت حداقل

سالمت
» گزارش

مردم قيد ميوه را هم ب زنند؟!

تکليف سالمت مردم چه مي شود؟
گشت و گذاري در بازار ميوه و ترهبار حاکي از آن است که بيشتر ميوهها
ف کننده تبديل شدهاند به طوري که
به محصولي لوکس براي مصر 
قيمت هر کيلو موز در مغازههاي سطح شهر به کيلويي  14هزار تومان
رسيده و هر کيلو گالبي درجه يک نيز از کيلويي  28تا  32هزار تومان
به مصرفکنندگان تهراني عرضه ميشود .همچنين محصوالتي همچون
گوجه فرنگي ،بادمجان و هويج نيز طي روزهاي اخير با افزايش قيمت
 ١٠تا  ١٢درصدي روبهرو شده است.
به گزارش جهان صنعت ،بر همين اساس رئيس اتحاديه بارفروشان در
واکنش به اينکه برخي مسئوالن علت افزايش قيمت ميوه را داللبازيهاي
بسيار به ويژه در ميادين و بارفروشان ميدانند ،با صراحت گفت :مشکل ما
اين است که مسئوالن به جاي اينکه بنشينند و همفکري کنند ،توپ را به
زمين يکديگر مياندازند در حاليکه بايد هزينه اين مشکالت را مردم و
مصرفکننده بدهد .حسن صابري با بيان اينکه داليلي از جمله سرمازدگي
و کمبود عرض ه ،نداشتن آمار توليد و مصرف ،افزايش نرخ ارز براي ميوههاي
وارداتي و سورتبندي نکردن عامل افزايش قيمت ميوه است ،گفت :به
عنوان مثال موز اکنون به کيلويي بيش از  ۱۱هزار تومان رسيده که علت
آن نه داللبازي است و نه کمبود ،بلکه موز را جزو کاالهاي لوکس به
حساب آوردهاند که بايد براي واردات آن از ارز آزاد استفاده شود که قاعدتا
با افزايش نرخ ارز قيمت موز هم افزايش مييابد .صابري به سرمازدگي بهاره
امسال در  ۱۷استان کشور هم اشاره کرد و گفت :آقايان فقط گيالس و
آلبالو را جزو ميوههاي هستهدار حساب ميکنند که از بين رفته است .در
صورتي که هلو ،شليل ،انواع آلو و سيب هم جزو ميوههاي هستهدار است
که امسال بسيار در بازار نوع باکيفيت آن کم شده است.
رئيس اتحاديه بارفروشان در مورد نحوه قيمتگذاري و توزيع ميوه در ميدان
بارفروشان پايتخت گفت :آنطور هم که فکر ميکنيد ميدان بارفروشان
بيسر و صاحب نيست و هفتهاي يکبار نماينده وزارت جهاد کشاورزي،
اتاق اصناف ،بارفروشان و ميوهفروشان در ميدان کشف قيمت ميکنند .در
ادامه پس از همفکري و جلسههاي يکشنبه هر هفته ،نرخنامه بارفروشان
ابالغ ميشود که قيمتها از آن تخطي نکند.
وي به صراحت به فارس گفت :تنها  ۲۰درصد ميوه ورودي به بارفروشان
ميوه سوپرلوکس بوده که قيمت آن دو برابر ميوههاي موجود در بازار
است که معموال روانه شمال پايتخت ميشود و شبانه قيمتهاي خاص
خود را ميگيرد .به عنوان مثال اگر ميوه درجه يک در ميدان کيلويي سه
هزار تومان است ،ميوه سوپرلوکس شش هزار تومان ميشود ۵۰ .درصد
ميوه موجود در ميدان بار روانه غرفههاي شهرداري و سازمان ميادين
ميشود ۲۰ ،درصد به ميوهفروشيهاي سطح شهر ميرود و  ۱۰درصد
از ميوه باقي مانده که معموال از نوع درجه سه است توسط وانتبارها در
حاشيه بزرگراههاي جنوبي شهر به مردم با قيمت کيلويي  ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰

تومان عرضه ميشود.
صابري همچنين به اين نکته اشاره کرد که خود حجتي به عنوان وزير جهاد
کشاورزي عنوان کرده که  ۱۱هزار ميليارد تومان خسارت ناشي از سرمازدگي
برآورد شده است و مطابق اين رقم کمبود توليد داريم و تمام ميوههاي
هستهدار ما از بين رفته است .مضاف بر آنکه سال گذشته سال بارآور ما بوده
که عرضه ميوه بسيار فراوان و در نتيجه قيمتها پايين بوده است.
رئيس اتحاديه بارفروشان در ادامه بر اين نکته تاکيد کرد که بايد کيفيت
ميوه را در کنار عرضه باال ببريم و در بخش بستهبندي و سورتبندي نيز
فکري بشود ،چراکه در حال حاضر نه کسي سرانه مصرف را ميداند و نه
اطالعات کشت و توليد را دارد .بنابراين نتيجه آن ميشود که هندوانهکاران
چابهار کاميونکاميون هندوانه را روانه بازار پايتخت ميکنند .از اين رو
مجبور شديم براي اينکه بتوانيم کرايه حمل را بپردازيم ،کيلويي ۳۰۰
تومان خوراک دام به دامداريها بفروشيم ،در صورتي که هندوانهها درجه
يک بود .وي ادامه داد :مشکل ديگر اين است که قيمت يک محصول در
فصلي به دليل کمبود کشت ،دوچندان ميشود .به عنوان مثال مردم بايد
براي يک کيلو سيبزميني يا گوجهفرنگي چهار تا پنج هزار تومان پول
بدهند .اين در حالي است که تمام اين مشکالت جز با ايجاد زنجيره و
ي تمام ذي نفعان در اين حوزه حل نخواهد شد.
همفکر 
در اين خصوص همچنين سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي با اشاره به
باال بودن حجم تخلف بازار ميوه و تر ه بار گفت :يک نوع ميوه در ميادين
ميوه و ترهبار شش بار دست به دست ميشود تا به دست مغازهدار جهت
عرضه به مصرفکنندگان واقعي برسد .براي مثال هر کيلو گالبي درجه
يک در استان گيالن  10هزار تومان و همين ميوه در سطح عرضه معمولي
براي شهروندان تهراني بهازاي هرکيلو  28تا  32هزار تومان است .ياسر
رايگاني حجم تخلف بازار ميوه و تر ه بار را در کشور باال عنوان کرد و
گفت :با وجود اين ،حجم کمي پرونده تخلف از سوي اتحاديههاي مرتبط
به سازمان تعزيرات جهت رسيدگي و برخورد قانوني ارجاع ميشود .وي
افزود :ارجاع کمتر از يکهزار و  500فقره پرونده گرانفروشي به تعزيرات
حکومتي از ابتداي سال تا پايان مردادماه شاهدي صادق بر اين مدعاست.
وي در ادامه ضمن اشاره به اينکه ناهماهنگي در بحث عرضه ميوه هميشه
در کشور مطرح بوده است ،اظهار داشت :در حال حاضر افزايش قيمت
ميوههاي وارداتي متاثر از تالطم بازار ارز و عامل گراني ميوههاي داخلي
بحث داللي و واسطهگري است .رايگاني بيان داشت :کساني در ميادين
ميوه و ترهبار سود اصلي را ميبرند که شايد غرفه هم اجاره نميکنند بلکه
کار اين افراد بيشتر بهصورت سيار است.
سخنگوي تعزيرات حکومتي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:
تعزيرات حکومتي با توجه به شرايط کنوني کشور بسته پيشنهادي ب ه
منظور افزايش اختيارات اين سازمان براي اثرگذاري بيشتر به مجلس
تقديم کرده است.
وي اضافه کرد :موارد پيشنهادي اين بسته ضمن بررسي در کميسيونهاي
تخصصي مجلس يعني «حقوقي و قضائي» و «اقتصادي» مورد موافقت و
تصويب اعضاي اين کميسيونها نيز واقع شده است .وي تصريح کرد :بدون
شک با تصويب نهايي اين بسته در صحن علني مجلس ،سازمان تعزيرات
حکومتي بهعنوان يک دستگاه ناظر و مدعيالعموم در حوزه مسائل صنفي
ورود پيدا خواهد کرد .رايگاني گفت :تعزيرات حکومتي در حال حاضر تنها
يک دستگاه رسيدگيکننده است نه ناظر .وي در ادامه يادآورشد :تعزيرات
حکومتي در شرايط کنوني در اوج مطالبهگري عمومي قرار گرفته اما
ماموريتها و اختيارات اين سازمان پاسخگوي اين مطالبات نيست.

 ۲۰۰کالري کمتر از رستورانهاي فست فود ميشود.عالوه بر افسردگي ،خطر
ابتال به اضطراب با مصرف غذاهاي فوري بيشتر ميشود .تمام فست فودها
سرشار از قند هستند و مصرف هرچه بيشتر آنها باعث ميشود شما طلب قند
بيشتري کنيد .اين در حالي است که خطر ابتال به بيماريهاي قلبي ،ديابت و
چاقي در مصرفکنندگان قند بيشتر است .رنگهاي مصنوعي موجود در فست
فودها از جمله بنزوات سديم ،شما را در معرض خطر بيش فعالي قرار ميدهد.
مصرف غذاهاي چرب و فست فودها منجر به افزايش توليد انسولين در پانکراس
ميشود و شانس ابتال به ديابت نوع  ۲را در شما باال ميبرد .قابليت يادگيري
هم در شما کاهش مييابد .ضعف حافظه در کساني که به مقدار زياد فست فود
مصرف ميکنند ،مشهود است.

روزنه »

مدير کل طب سنتي وزارت بهداشت مطرح کرد؛

دستورات طب سنتي براي
درمان کبد چرب

»

چهارشنبه  21شهريور 1397
 2محرم  12-1440سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9310

دکتر حميد رضا ضيائي:

طب اسالمي هدايتمان مي کند که چگونه بيمار نشويم
يک پژوهشگر و محقق طب اسالمي با اشاره به
اينکه بر اساس تحقيقات به عمل آمده در تمامي
دنيا گياهاني سرشار از يد وجود دارد ،از انار ،انگور،
انجير ،خرما و زيتون به عنوان پنج ميوه قرآني نام
برد و گفت :اين پنج ميوه قابليت کمک به درمان
تمامي بيماريها را دارند.
به گزارش ايسنا ،دکتر حميد رضا ضيائي در همايش
آموزش سبک زندگي اسالمي که در فرهنگسراي
مهر خاتم االنبياء (ص) شهرستان بردسکن برگزار
شد ،با بيان اينکه در يک دهه اخير موضوع طب
اسالمي جلوه بيشتري پيدا کرده و صحبت از آن
بسيار ميشود ،افزود :اگر بتوانيم به موضوع طب
اسالمي بيشتر بپردازيم راحت خواهيم توانست
درصد ناچيزي از گستره علوم لدني را که در اختيار
چهارده معصوم عليهم السالم و برگرفته از آيات
شريف قرآني است ،درک کنيم.
وي با اشاره به اينکه چون برخي افراد توفيق حضور
در عرصه طب اسالمي را پيدا نميکنند همان ابتدا
منکر اين علم ميشوند ،عنوان کرد :بهرغم اينکه
مکاتب طبي مختلفي در دنيا داريم اما بايد بتوانند
پاسخگوي تمامي پرسشها باشند.
اين پژوهشگر و محقق طب اسالمي با اعالم اينکه
اگر مکاتب طبي نتوانند پاسخ پرسشها را بدهند
کامل نخواهند بود ،عنوان کرد :هرچند در مکاتب
طبي ديگر اگر کسي بيماري همانند ديابت داشته
باشد بايد تا پايان عمر داروهاي خاصي را مصرف
کند اما طب اسالمي ما را هدايت ميکند که
چگونه بيمار نشويم.
وي با بيان اينکه براساس سخن حضرت علي
عليه السالم تمام دانش آيندگان و درمان تمامي
بيماريها در قرآن است ،اظهار کرد :دانشگاههاي
غربي شايد پيشرفت کرده باشند اما علمشان در
برابر قرآن بسيار ناچيز است.
دکتر ضيائي با اشاره به اينکه غربيها به سمت
و سويي ما را هدايت ميکنند که تابع داروهاي
شيميايي آنها باشيم ،طب اسالمي را برگرفته از
آيات شريف قرآني دانست و افزود :وقتي صحبت
از طب اسالمي ميشود بايد به چهار سوال چي،
چرا ،کي و چگونه بخورم؟ جواب بدهد.
وي با اعالم اينکه امروز اگر صحبت از غذايي
همانند آبگوشت بشود همه ميخندند در صورتي
که کاملترين غذاي عالم خلقت است ،بيان کرد:
هرچند آبگوشت کامل ترين غذاي عالم خلقت
معرفي شده اما اينکه با چه گوشت و ناني آماده
و مصرف شود؟ بسيار مهم است.
اين پژوهشگر و محقق طب اسالمي با بيان اينکه
هرچند قرآن به تمامي سواالت ما در بخش هاي
مختلف جواب داده است اما چون نميدانيم چگونه
بايد استفاده کنيم ،دين و حکومت را زير سوال
ميبريم ،گفت :به خاطر اين ضعف ،فرهنگ غربيها
به آرامي در ما نفوذ کرده است.
* طب اسالمي بهترين راه رسيدن به تمدن
اسالمي در عالم خلقت
وي بهترين راه رسيدن به تمدن اسالمي در عالم
خلقت را طب اسالمي دانست و اظهار کرد :اگر
حکمت را به درستي فرا بگيريم قادر به تسخير
دنيا خواهيم بود.
دکتر ضيائي با اعالم اينکه اگر بدانيم بر اساس
طب اسالمي چگونه ميشود بيماري ديابت را
درمان کرد ،دنيا را ميتوان تسخير نمود ،گفت:
متاسفانه علوم لدني چهارده معصوم و معارف
اهل بيت عليهم السالم را در اين خصوص جدي
نگرفته ايم.
وي با ارائه فرمولي در زمينه پيشگيري  ۱۰۰درصدي
و درمان قطعي بيماريها در صورتي که تمامي
مسائل لحاظ شود ،عنوان کرد :خوراکيهاي تمامي
مردم جهان از چهار راه حالل طيب ،حالل خبيث
و يا حرام طيب و حرام خبيث تهيه ميشود.
وي در ادامه با بيان اينکه اگر مشروب حرام شده
چون ضرر آن بيشتر از سودش است ،افزود :هر
چند امروزه در دنيا از نوشابه بسيار استفاده ميشود

اما هيچگونه سودي ندارد.
وي با اشاره به اينکه اگر هزار سال با آمريکا
مبارزه کنيم اما از نوشابه ،سيگار ،رژ لب ،آدامس
و قند و شکر سفيد و کود شيميايي ما را تحريم
نميکند ،گفت :به جهت اينکه  ۹۸درصد داروي
جهان متعلق به اسرائيل است ،هيچ گاه از اين
کاالها تحريم نخواهيم شد.
اين پژوهشگر و محقق طب اسالمي با اعالم اينکه
اگر خود آمريکاييها براي محصوالت کشاورزي
خود يک درصد کود شيميايي استفاده ميکنند
اما از ما ميخواهند براي بهتر شدن محصوالت
چندين برابر کنيم ،افزود :شايد با استفاده از کودهاي
شيميايي ،محصول چند برابر شود ،اما خاصيت
ديگري ندارد.
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بيماريها رفع ميشود.
اين پژوهشگر طب اسالمي ،عقبه طب اسالمي را
حضرت علي عليه السالم و امام رضا عليه السالم و
آيات شريف قرآن کريم دانست و افزود :متاسفانه
ما فقط قرآن را ميخوانيم اما در معاني آن تدبر
نميکنيم.
وي با اشاره به اينکه اگر نان را به درستي توليد
کنيم مهم ترين عامل زندگي را درست کردهايم،
عنوان کرد :چون نتوانستهايم از قرآن به خوبي
دفاع کنيم ،به همين خاطر دشمنان ،تهاجم فکري،
فرهنگي و علمي کردند.
دکتر ضيائي در ادامه با اعالم اينکه بهترين گياه
و ميوه در عالم خلقت ،انگور است ،افزود :هر چند
پيشگيري از تمام بيماريهاي عالم با استفاده

چ�ون برخي اف�راد توفيق حضور در عرصه طب اسلامي را پيدا
نميکنند ،همان ابتدا منکر اين علم ميشوند .بهرغم اينکه مکاتب
شها
طبيمختلفيدردنياداريمامابايدبتوانندپاسخگويتماميپرس 
شهارابدهند،کاملنخواهند
باشند.اگرمکاتبطبينتوانندپاسخپرس 
بود.هرچنددرمکاتبطبيديگراگرکسيبيماريهمانندديابتداشته
باشدبايدتاپايانعمر،داروهايخاصي رامصرفکنداماطباسالميما
ي کند که چگونه بيمار نشويم
را هدايت م 

وي با بيان اينکه کود فسفات در زمين و گياهان
ايجاد مادهاي به نام اسيد فيتيک ميکند ،اظهار
کرد :هرچند سه هزارم ميکروگرم اسيد فيتيک
ضد سرطان است اما اگر همين ميزان مصرف به
سه صدم ميکروگرم شود و به دو برابر افزايش
يابد به شدت سرطان زاست.
دکتر ضيائي با اشاره به اينکه برخي افراد گمان
ميکنند آمريکا دارد به ما لطف ميکند؛ درصورتيکه
اينگونه نيست و تنها سرطان را در بين ايرانيها
ترويج ميدهد ،گفت :هيچ کس نميداند ناني
که مصرف ميکنيم براي گندم آن از چه کود
شيميايي استفاده ميشود؟
* انگور؛ بهترين گياه و ميوه در عالم
خلقت
وي با اعالم اينکه نيازي نيست براي پيدا شدن
علت سرطانها به دنبال مسائل خاصي بود بلکه
در همين مواد غذايي که مصرف ميکنيم و برخي
عوامل ديگر است ،بيان کرد :وقتي الگوي مصرف
بر اساس طب اسالمي تصحيح شود ،بسياري از

از انگور امکان پذير است اما بسياري قدر آن
را نمي دانند.
* خاصيت مويز در جلوگيري از سرطان و
يا ديابت
وي با بيان اينکه اگر ميخواهيد سرطان يا ديابت
نگيريد هر روز  ۲۱عدد مويز به طور ناشتا بخوريد،
اظهار کرد :برخي فکر ميکنند به خاطر قندي که
مويز دارد ديابتيها نميتوانند استفاده کنند اما
خودش انسولين توليد ميکند و اين را بسياري
از پزشکان نميدانند.
اين پژوهشگر طب اسالمي ،التهاب را عامل اکثر
بيماريها دانست و افزود :مويز نه تنها داراي
باالترين ضد التهاب است ،بلکه بيشترين آنتي
اکسيدان در بين  ۴۰۰هزار گياه در مويز و انگور
وجود دارد.
وي با اشاره به اينکه انگور در درمان بيماريها
از اهميت بسيار بااليي برخوردار است ،ادامه داد:
به رغم اينکه  ۲۰۰ميليون پزشک در دنيا وجود
دارد که همه آنها ميگويند نمک نخوريد ،اما

امام علي عليه السالم نمک را درمان  ۷۰نوع
بيماري ميداند.
دکتر ضيائي با بيان اينکه اگر ميخواهيد بيمار
نشويد نمکي را که اروپا ميدهد مصرف نکنيد،
بيان کرد :هرچند به شدت با مصرف يد در شرايط
طبيعي موافق هستيم و همه انسانها بايد اين
ماده را مصرف کنند اما يد را ميتوان با خوردن
ماهي ،پسته ،بلوط و بسياري ميوههاي ديگر
جبران کرد.
وي با اعالم اينکه بسياري گمان ميکنند کمبود
بسياري از نيازهاي بدن را بايد با خوردن داروهاي
شيميايي جبران کرد ،اظهار کرد :پسته از باالترين
يد برخوردار است که ميتوان کمبودهاي بدن را
از اين طريق جبران کرد.
اين پژوهشگر طب اسالمي با اشاره به اينکه بر
اساس تحقيقات به عمل آمده در تمامي دنيا
گياهاني سرشار از يد وجود دارد ،از انار ،انگور،
انجير ،خرما و زيتون به عنوان پنج ميوه قرآني نام
برد و گفت :اين پنج ميوه قابل کمک به درمان
تمامي بيماري هاست.
* نان؛ مبنا و مهمترين اصل براي تمامي
ي ها:
بيمار 
وي با بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران تنها
کشوري در دنياست که صفت رحيميت خداوند
شامل حال آن شده است ،از به و سيب به عنوان
دو ميوه بهشتي ديگر نام برد و عنوان کرد :تنها
کشوري در دنيا که در آن ب ِه وحشي ،انار وحشي،
انجير ارگانيگ وحشي وجود دارد ،ايران است.
دکتر ضيائي با اعالم اينکه اگر اين ميوهها را
بخوريم بيماريها پيشگيري ميشود اما اگر نان
مشکل داشته باشد مشکالت بسياري به وجود
خواهد آمد ،بيان کرد :نان ،مبنا و مهمترين اصل
براي تمامي بيماريها است.
وي با اشاره به اينکه اگر توليد نان به درستي باشد
در درمان بسياري از بيماريها موثر خواهد بود،
گفت :بايد از نان طيب شده استفاده کرد.
دکتر ضيائي با بيان اينکه با خوردن نان مناسب
مي توان از پوکي استخوان ،سرطان ،ديابت و
بسياري بيماريهاي ديگر پيشگيري کرد ،افزود:
انجير تنها گياهي است که به نسبه در آن تمامي
نيازهاي بدن از جمله فسفر ،يد و بسياري ديگر
وجود دارد.
وي در پايان ازخانمهاي باالي  ۴۵سال خواست
هر روز هفت عدد و آقايان حدود پنج عدد انجير
خشک يا تازه براي جلوگيري از پوکي استخوان
مصرف کنند.

مدير کل طب سنتي وزارت بهداشت با بيان اينکه  ۳۰تا  ۵۰درصد مردم
کشورمان از "کبد چرب" رنج ميبرند ،به تشريح دستورات ضروري براي
درمان کبد چرب پرداخت.
به گزارش تسنيم ،محمود خدادوست اخيرا پيش از خطبههاي نماز جمعه
تهران با اشاره به تاثيرگذاري سبک زندگي بر سالمت انسان اظهار کرد :در دهه
اخير سازمان جهاني بهداشت علت اصلي بسياري از مشکالت و بيماري هاي
غيرواگيردار را در سبک زندگي غلط معرفي کرده و تنها راه پيشگيري و
درمان بسياري از بيماريها در اصالح سبک زندگي و نوع تغذيه است.
وي با بيان اينکه حکماي طب ايراني نيز در قرنهاي گذشته و پيش از
نظر سازمان جهاني بهداشت بر سبک زندگي تاکيد داشتهاند ،تصريح کرد:
حکيم جرجاني در  800سال پيش جمله امروز سازمان جهاني بهداشت
مبني بر سبک زندگي را مورد تاکيد قرار داده بود و چند توصيه براي سالم
زيستن در شرايط آب و هوايي مختلف را مورد توجه داشت.
مديرکل طب سنتي وزارت بهداشت با اشاره به صحبتهاي حکيم جرجاني
خاطرنشان کرد :تدابيري از جمله لزوم دقت در خوردنيها و آشاميدنيها،
چگونگي و زمان استراحت در شبانهروز ،حرکت و فعاليتهاي فيزيکي ،چگونگي
دفع مواد زايد و پاک سازي بدن از اين مواد و امواج نفساني همچون استرس و
خياالت ،بخش هايي از توصيههاي اين حکيم طب ايراني بوده است.
خدادوست با بيان اينکه چگونگي دفع مواد زائد يکي از مهمترين علل سالمتي
و بيماري محسوب ميشود ،گفت :مسئله يبوست يکي از مشکالت عمده
مردم ما محسوب ميشود و از نظر حکما فرد بايد به ازاي هر وعده غذاي
اصلي به اجابت مزاج بپردازد در صورتي که برخي مردم تصور ميکنند که
بايد هر  24ساعت اجابت مزاج داشته باشند.
وي تصريح کرد :بسياري از حکماي ديگر همانند حکيم محمدکاظم گيالني
نيز در قرنهاي گذشته علل امراض ،کسالت و ضعف بنيه را به نحوه خوردن
و آشاميدن و در اصل سبک زندگي ربط دادهاند و بايد در اين باره دقت
کافي صورت پذيرد.
مديرکل طب سنتي وزارت بهداشت افزود :متاسفانه بسياري از مردم هرگونه
که پيش بيايد ،عمل ميکنند و فقط در زمان بيماري به طبيب و پزشک
مراجعه دارند ،در صورتي که فايده طبيب در زمان صحت است و بايد به
سبک زندگي و نوع تغذيه توجه شود.
خدادوست با اشاره به نوع تغذيه و رويکرد افراد در فصل زمستان توصيه
کرد :حکماي طب ايراني معتقدند چون در فصل زمستان هوا سرد است،
حرارت در درون بدن متمرکز ميشود ،بنابراين هضم مواد غذايي در زمستان
قويتر خواهد بود و گردش خون هم بيشتر است و بالعکس در تابستان
هواي بيرون گرم خواهد بود و حرارت دستگاه گوارش کاهش مييابد ،يعني
ضعيفترين هضم در تابستان انجام ميگيرد.
وي با بيان اينکه بهترين هضم در فصل زمستان انجام ميگيرد ،گفت :در
دوران گذشته بسياري از مردم در فصل تابستان از غذاهاي سهلالهضم و
سبکتر استفاده ميکردند ،يعني از نان و هندوانه و ...بهره ميبردند ،در
حالي که غذاهايي نظير حليم ،کلهو پاچه و ...در فصل زمستان استفاده
ميشد و اين موضوع در حال حاضر با توجه به سبک زندگي غلط آنچنان
مورد توجه قرار نميگيرد.
مديرکل طب سنتي وزارت بهداشت با تاکيد بر فعاليت هاي بدني و ورزش در
فصل زمستان اظهار کرد :يکي از مهمترين تدابير در فصل زمستان به ورزش و
پيادهروي بازميگردد و اين موضوع در هضم قوي غذا نيز اثرگذار است.
خدادوست افزود :حال اگر همانند سالجاري ،زمستان آن گونه مانند گذشته
زمستاني نکرد نيز بايد تدابيري انديشيده شود و تقليل طعام صورت گيرد
ضمن اينکه ورزش و رياضت نيز افزايش پيدا کند.
وي در ادامه يکي از مشکالت کنوني مردم ما را کبد چرب دانست و گفت:
حدود  30تا  50درصد مردم از کبد چرب رنج ميبرند و اين مشکل
شايد در ظاهر عالمتي نداشته باشد اما يکي از مشکالت شايع امروزي
به حساب ميآيد.
مدير کل طب سنتي وزارت بهداشت تصريح کرد :مهمترين علت پديد آمدن
سردي کبد و چربي آن به کم تحرکي بازميگردد .بنابراين حکماي طب
ايراني نيز بر فعاليتهاي فيزيکي و ورزش تاکيد ويژهاي داشتهاند.

خدادوست افزود :مهمترين نکته براي پايين آوردن چربي کبد و کنترل
آن ،ورزش است و يکي از بهترين ورزشها نيز پيادهروي محسوب ميشود
که در دفع مواد زايد کبدي و گرم شدن آن اثرگذار است.
وي يکي ديگر از راهحلهاي مشکل کبد چرب را پرهيز از غذاهاي ديرهضم
و لزج دانست و گفت :کساني که کبد چرب دارند ،هضم معده کمتري
خواهند داشت و يکي از عالئم چرب بودن کبد به سستي بدن بعد از مصرف
غذاهاي سنگين بازميگردد و مصرف داروهايي همانند بابونه و سياهدانه
در هضم غذا و سالمت انسان کمک ميکند.
مديرکل طب سنتي وزارت بهداشت تاکيد کرد :کساني که کبد چرب دارند
از غذاهايي مانند گوشت گاو ،ماکاروني ،آش رشته و ...خودداري کنند.
وي تصريح کرد :فستفودها و غذاهاي کنسروي نيز در بيماري هاي
جسمي و کبد چرب اثرگذار هستند ضمن اينکه افراد براي پرهيز از
بيماري هاي کبدي به نوع تغذيه و آشاميدنيها توجه ويژهاي داشته
باشند؛ نوشيدنيهايي همچون آب و بهويژه نوشابهها ،قبل يا بعد از غذا
نبايد مصرف شود و افراد داراي بيماري هاي کبدي از غذاهاي لطيف و
سبک به همراه ورزش استفاده کنند.

ل بي سر و صداي ما ايرانيها!
سه قات 

خبرآنالين نوشت :ديابت ،فشار خون و چربي خون،
ي اي هستند که عموما توجه چنداني به آنها
سه بيمار 
نميشود و مبتاليان به آن به لزوم رعايت رژيم غذايي
مناسب براي آن توجهي نميکنند؛ سه بيمارياي که
ميتوان آنها را با توجه به آمار باالي مرگ و ميرشان،
به قاتلهاي خاموش تشبيه کرد؛
گ و مير در ايران
* ديابت؛ سومين علت مر 
در سال  2015ميالدي تعداد  415ميليون نفر در جهان
مبتال به ديابت بودهاند که هماکنون تعداد مبتاليان
به ديابت به  421ميليون نفر ميرسد و پيشبيني
ميشود که تا سال  2040ميالدي  642ميليون نفر در
جهان مبتال به ديابت باشند 80 .درصد رشد ديابت در
کشورهاي در حال توسعه است ،در سال  2015ميالدي
از هر  11نفر فرد بالغ ،يك نفر به ديابت مبتال بود ه
است که در سال  2040ميالدي پيشبيني ميشود
که از هر  10نفر فرد بالغ يک نفر دچار بيماري ديابت
باشد .اين در حالي است که در سال  1985ميالدي
ما کمتر از  100ميليون نفر يا بنا به آمار ديگري کمتر
از  35ميليون نفر مبتال به ديابت داشتيم.
در هر  3ثانيه ،يک نفر به ديابت دچار ميشود و در هر
 6ثانيه ،يک نفر به علت ديابت جان خود را از دست
ميدهد و در هر  20ثانيه يک عضو به علت ديابت
قطع ميشود .همچنين  12درصد از کل هزينههاي

بهداشتي و درماني جامعه صرف بيماري ديابت ميشود.
بيماريهاي قلبي و عروقي ،سرطان ،بيماريهاي مزمن
تنفسي و ديابت 4 ،گروه اصلي بيماريهاي غيرواگير
را تشکيل ميدهند .در سال  91ديابت ششمين علت
مرگ و مير در ايران بود که در سال  94ديابت سومين
علت مرگ و مير در ايران شناخته شد .مصرف الکل و
استعمال دخانيات ،رژيم غذايي ناسالم و کمبود فعاليت
بدني از جمله عوامل خطر بيماري ديابت هستند .ديابت
تقريبا همه قسمتهاي بدن را تحت تاثير قرار ميدهد
به طوري که اين بيماري شايع ترين علت نابينايي
در کشورهاي پيشرفته شناخته ميشود .همچنين
 60تا  70درصد بيماران ديابتي مبتال به مشکالت عصبي
ي حسي دست و پا) هستند.
مانند نوروپاتي ( ب 
* رشد  ۷۰درصدي مرگ با فشار خون:
فشار ،خون مضاعفي است که بر رگ هاي خوني و
اعضاي مهمي مانند قلب ،مغز و کليه ها وارد ميشود.
در حالي که گايدالين قديمي جهاني ،فشار خون باال
را سيستوليک معادل يا باالتر از  ١٤٠ميليمتر جيوه يا
فشار خون دياستوليک معادل يا باالتر از  ٩٠ميلي متر
جيوه ميدانست .شمار مبتاليان اين بيماري يک ميليارد
و  ١٣٠ميليون نفر بر اساس فشار خون سيستوليک
معادل يا باالتر از  ١٤٠ميلي متر جيوه است .بر اساس
راهنماي باليني جديد ،اين مطالعه پيش بيني ميکند

تعداد مبتاليان فشار خون ،از  ١/٨٧ميليارد نفر در
سال  ١٩٩٠به  ٣/٥ميليارد نفر در سال  ٢٠١٥افزايش
يافته باشد .نرخ ابتال به فشار خون در جهان طي
سالهاي ياد شده ،بر مبناي فشار خون سيستوليک ١٤٠
ميلي متر جيوه و باالتر ،از  ١٧هزار در هر  ١٠٠هزار
نفر ،به  ٢٠هزار در هر  ١٠٠هزار نفر رسيده اما همين
نرخ بر مبناي فشار خون سيستوليک  ١١0 -١1٥ميلي
متر جيوه و باالتر ،از  ٧٣هزار در هر  ١٠٠هزار نفر به
 ٨١هزار در هر  ١٠٠هزار نفر در  ٢٠١٥افزايش يافته
است  .شمار مرگ ها از  ٧/٢ميليون نفر در سال ،١٩٩٠
به  ١٠/٧ميليون نفر در سال  ٢٠١٥رسيده و به عبارتي،
مرگهاي ناشي از فشار خون در جهان طي  ٢٥سال ياد
شده ،بيش از  ٤٨درصد افزايش داشته است.
اما بر اساس پيشبيني مطالعه ،مرگ و مير ساالنه ناشي
از فشار خون از  ١٣٥مرگ در هر  ١٠٠هزار نفر در سال
 ١٩٩٠به  ١٤٥مرگ در هر  ١٠٠هزار نفر در ٢٠١٥
رسيده است و اين ارقام در فشار خون سيستوليک ١٤٠
ميلي متر جيوه و باالتر کمتر است .تعداد مرگهاي
ناشي از فشار خون در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
در سال  ٣٨١ ،١٩٩٠هزار مورد است که با بيش از
 ٧٠درصد رشد در سال  ٢٠١٥به  ٦٥٠هزار مورد رسيده
است .همچنين تعداد سالهاي از دست رفته عمر ناشي
از اين بيماري در منطقه  ،بيش از  ١٥ميليون سال

برآورد شده که نسبت به  ،١٩٩٠با  ٩ميليون سال از
دست رفته  ٦٦ ،درصد افزايش نشان ميدهد.
* چربي خون باال و خطر سکته قلبي
عادات غذايي نادرست ،مصرف چربي ،قند و نمک
و کاهش مصرف ميوه و سبزي در کنار کم تحرکي
ميتواند باعث اضافه وزن و افزايش قند و چربي و
در نهايت مرگ زودرس شود که اين مرگ نشسته و
مخفي نام دارد .از  380هزار مرگ در کشور  93هزار
به علت سکته قلبي و  34هزار مرگ نيز بر اثر سکته
مغزي است .همچنين از جمعيت ايران  15ميليون نفر

دچار چربي خون باال هستند .روغن مايع براي مصرف
بهتر است اما در مصرف آن بايد به تاريخ انقضا توجه
شود .همچنين اسيد چرب اشباع که بايد کمتر از
 25درصد و اسيد ترانس بايد کمتر از پنج درصد باشد و
افراد بايد حتما به اين نکات توجه کنند .همچنين روغن
جامد ،کره و مارگارين به دليل اسيد چرب و ترانس باال
ميتواند با افزايش کلسترول در تنگ شدن رگها نقش
زيادي داشته باشد .ميزان چربي خون  15ميليون نفر
در کشور باالست و اين ميتواند باعث افزايش سرطان
و مقاومت به انسولين و ديابت شود.

