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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سالمت نامه

آشپزی

پیشروی سرطان های
دستگاه گوارش

تشخیص ایدز 6 ،ماه پس از آلودگی

علوی -مبتالیان به ایدز می توانند با تشخیص و درمان به موقع زندگی
باکیفیتی را تجربه کنند.پزشک متخصص بیماری های عفونی و عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اعالم این مطلب
از تحت درمان بودن  ۶۰درصد از مبتالیان به ایدز در جهان خبر داد و
گفت :ایدز بیماری است که بر اثر حمله ویروس به سلول های دفاعی بدن
ایجاد و باعث نقص سیستم ایمنی بدن می شود و فرد را مستعد عفونت
می کند.دکتر «محمدرضا تقوی» با بیان این که این بیماری در زمان ابتال
هیچ نوع عالمتی ندارد ،اعالم کرد :از روی ظاهر افراد نمی توان این
بیماری را تشخیص داد و انجام آزمایش خون به منظور تشخیص قطعی
ضروری است.وی زمان تشخیص برای فرد آلوده به ایدز را  ۶ماه پس از
آلودگی به ویروس آن اعالم و اظهار کرد :تماس های جنسی محافظت
نشده ،تزریق با استفاده از سرنگ مشترک و استفاده مشترک از وسایل
تیز و برنده از راه های انتقال این بیماری به شمار می رود.

الو پزشک

درمان سردرد

علوی -در طب ایرانی بیش از  30نوع سردرد وجود دارد که درمان
هر یک با دیگری متفاوت است .یک پزشک طب سنتی یکی از انواع
آن را ســردرد گرم می داند و می گوید :علت بروز این ســردرد به
شرایط هر فرد بستگی دارد و عبارت است از قرار گرفتن بیش از حد
در برابر نور خورشید و گرمای زیاد به طوری که افرادی مانند نانواها
که نزدیک آتش کار می کنند بیشتر به این سردرد مبتال می شوند.
دکتر «سیمین جان نثار» ادامه می دهد :حرف زدن با صدای بلند،
عصبانی شدن ،خوردن غذاهای دارای طبع گرم و زیاد ماندن در
حمام باعث بروز این بیماری می شود .وی نشانه های این سردرد را
خشکی چشم و بینی ،وزوز گوش ،حرارت و گرمی سر ،بی خوابی و
عطش به آب سرد می داند و برای درمان آن پیشنهاد می کند :بهتر
است در زمان سردرد ،سرکه استشمام و سر با سرکه و گالب شست
و شو داده و اسفرزه با آب غوره خیسانده و روی سر ضماد شود.

علوی
انگار درد و رنج شان تمامی ندارد .درد
جسمانی از یک سو و درد بی پولی از
ســوی دیگر در جــان شــان ریشه دوانــده
است .یکی زن سرپرست خانوار و دستش
خالی و دیگری پدری پیر و فرتوت است
که رنج بیماری و ناتوانی خودش را کنار
گذاشته و دنبال درمــان جگرگوشه اش
است.
یکی از دیر تشخیص دادن بیماری اش
می گوید و دیگری از نداشتن پول درمان.
مصرف میوه ها و سبزیجات تازه ،تحرک
و ورزش منظم ،مصرف غذاهای خانگی
و پخته ش ــده و نــوشــیــدنــی ه ــای سالم
موارد کلی هستند که به گفته مسئوالن
و کارشناسان رعــایــت آن هــا مــی تواند
احــتــمــال بـــروز ســرطــان را تــا حــد قابل
توجهی کاهش دهد.
در خــراســان شمالی هــم بــه تبع کشور
مــیــزان شــیــوع ســرطــان ه ــای دستگاه
گوارش در صدر قرار دارد و متاسفانه از
بین آن ها سرطان معده در مردان گوی
سبقت را ربـــوده اســـت .افــزایــش سن،
الگوی نادرست زندگی ،تغذیه نامناسب
و آلودگیهای محیطی و شغلی همگی در
بروز این بیماری نقش دارند.

 I Iاستان های پیش رو

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی
خراسان شمالی از آمار ثبت شده 826
بیمار مبتال بــه ســرطــان هــای دستگاه
گــوارش در ایــن انجمن خبر می دهــد و
بیشترین آمــار ایــن انجمن را مربوط به
بیماران مبتال به سرطان های دستگاه
گوارش می داند.
«حریری» به نقل از معاون وزیر بهداشت
اظهارمی کند :استان های پیش رو در

سرطان دستگاه گوارش شامل اردبیل،
زنــجــان ،خــراســان شــمــالــی و رضـــوی،
گلستان و آذربــایــجــان شــرقــی و غربی
هستند .به گفته وی ،در این استان ها که
دارای رتبه باالی شیوع هستند ،بروز برابر
یا بیش از  30مورد سرطان معده در هر
 100هزار نفر است.
وی با ابــراز تاسف از ایــن که آمــار ابتال
به سرطان های مری و معده در استان
بــاالســت ،خاطرنشان مــی کند :حــدود
 261بیمار مبتال به سرطان معده شامل
زن و م ــرد در اســتــان در ح ــال درم ــان
هستند .وی می افزاید :همچنین 216
مورد ابتال به سرطان مری در این انجمن
به ثبت رسیده است و  167پرونده باز
برای درمان وجود دارد.
خدمات مختلف دارویــی و پاراکلینیکی
بیماران مبتال به انواع سرطان به خصوص
دستگاه گوارش هزینه های باالیی را برای
بیماران دارد که تعداد زیادی از آن ها از
عهده پرداخت این هزینه های کمرشکن
بر نمی آیند .چنان که خانمی جــوان از
ابتالی مادرش به این سرطان می گوید
و اظهارمی کند :چندین مــاه اســت که
متوجه ابتالی مادرم به این سرطان شده
ام و بــرای نگهداری از او که به تنهایی
زندگی می کند ناچار شدم دیگر سرکار
نروم .وی که تمایلی به ذکر نامش ندارد،
ادامه می دهد :برای انجام  2آزمایش به
مشهد رفتیم که یکی حدود یک میلیون
و  400هزار تومان و دیگری  600هزار
تومان هزینه داشــت ،عالوه بر آن هزینه
های رفت و آمد و اقامت نیز مزید بر علت
شده و انجمن حمایت از بیماران سرطانی
دست ما را گرفته است و برای تامین بقیه
هزینه درمان نمی دانم چه کار کنم؟
بــیــمــاری دیــگــر هــم اظــهــارمــی کــنــد :در

گذشته وقتی بیمار مــی شدیم کمیته
امداد می گفت خودمان هزینه را پرداخت
کنیم سپس فاکتور ارائه دهیم اما برای
چند آزمایش که هزینه زیــادی پرداخت
کــردم ،گفتند دیگر فاکتور قبول نمی
کنند.
وی با گالیه از نبود خدمات حمایتی از
بیماران سرطانی اظهارمی کند :هزینه
های درمان بسیار باالست و دیگر از عهده
آن بر نمی آیم.
معاون حمایت و سالمت اداره کل کمیته
امـــداد خــراســان شمالی ایــن اطمینان
خاطر را می دهــد که همه هزینه های
درمان این بیماران را پرداخت می کند و
در عین حال از وجود هزار و  250بیمار
صعب العالج ،زمین گیر و خــاص تحت
پوشش کمیته امداد خبر می دهد و می
گوید :از ایــن تعداد  350بیمار زمین
گیر هستند و به نگهداری نیاز دارند که
کمک هزینه نگهداری به آن ها پرداخت
مــی شــود و ســرطــان جــزو بیماری های
صعب العالج محسوب و دارو و لوازم مورد
نیازش به صورت رایگان تامین می شود.
«خوجانی» ادامــه می دهد 2 :داروخانه
هالل احمر و بیمارستان امــام علی(ع)
طــرف ق ــرارداد کمیته امــداد هستند که
درخــصــوص داروهـــای گــران قیمت پس
از تایید حوزه درمان ،دارو را تحویل می
دهند و اسناد آن به صورت ماهانه به طور
متمرکز پرداخت می شــود .وی دربــاره
گالیه برخی مــددجــویــان بیمار کمیته
امداد خاطرنشان می کند :اعتبارات این
حــوزه به طور ماهانه تامین می شود که
احتماال زمانی که بیمار مراجعه کرده این
اعتبار به اتمام رسیده است و فاکتور او
باید در نوبت پرداخت باقی می ماند .وی
اطمینان خاطرمی دهد :هزینه های دارو

و بستری بیماران سرطانی تحت پوشش
کمیته امداد رایگان است.
کارشناس مسئول بیماری هــای خاص
اســتــان هــم بــا بیان ایــن کــه  90درصــد
داروهـــای شیمی درمــانــی تحت پوشش
بیمه هستند ،اظهارمی کند :بیماران
فقط همان  10درصــد باقی مــانــده را
پــرداخــت مــی کنند کــه پــرداخــت همان
میزان نیز برای بسیاری از آن ها دشوار
اســت« .مهری فرشاد» ادامــه می دهد:
بــرای بسیاری از بیماران کــه وضعیت
معیشتی خوبی ندارند پرداخت همان
 10درصــد نیز بسیار مشکل اســت و با
رایــزنــی بــا مــددکــاری بیمارستان امــام
علی(ع) و معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی این هزینه ها پرداخت می
شــود .وی مــی افــزایــد :خــدمــات شیمی
درمانی ،پرتودرمانی ،ویزیت و بستری در
مراکز دولتی رایگان است و بیماران می
توانند داروهای خود را از داروخانه هالل
احمر و بیمارستان امام علی(ع) تامین
کنند .وی بیان می کند :گاهی اوقات به
تشخیص پزشک ،داروهای خارجی تجویز
می شود یا بیماران ناچار هستند خدمات
پاراکلینیکی خود را از مراکز خصوصی
دریافت کنند که باید نهادهای حمایتی
به کمک بیماران بیایند و دست آن ها را
بگیرند.
وی درب ــاره میزان شیوع سرطان ها در
استان اظهارمی کند :اکنون شایع ترین
ســرطــان هــای اســتــان ،پستان ،پوست،
معده و مری است که بیشترین سرطان
شایع در مردان ،معده و شایع ترین در بین
زنان ،پستان است .وی بیان می کند :اگر
سرطان پستان به موقع با انجام ماموگرافی
و خودآزمایی تشخیص داده و درمان زود
آغاز شود قابل درمان و کنترل است   .

مواد الزم

مرغ و قارچ خرد شده  200گرم ،آب لیمو یک قاشق
غذاخوری ،آرد ،کره،خامه صبحانه ،پیازچه خرد شده ،فلفل دلمه
ای 100گرم ،بکینگ پودر یک قاشق چای خوری ،تخم مرغ 3
عدد ،پنیر پیتزا ،نمک ،فلفل و زردچوبه به میزان الزم.

مافین مرغ و پیازچه
طرز تهیه مرغ را با کره ،نمک و زردچوبه تفت می دهیم .قارچ و آب لیمو
را اضافه می کنیم و تفت می دهیم تا آب قارچ کشیده شود .آرد ،بکینگ
پودر ،فلفل و زردچوبه را سه بار الک و زرده و سفیده تخم مرغ ها را جدا می
کنیم.سفیده را با دور تند هم می زنیم .زرده را کمی هم می زنیم و به آن
کره ذوب شده ،پنیر پیتزا و خامه اضافه می کنیم .پیازچه خرد شده ،فلفل
دلمه ای ،مرغ و قارچ را اضافه و مخلوط می کنیم .سفیده را اضافه می کنیم.
مخلوط آرد را می افزاییم و هم می زنیم .قالب مافین را با کره ذوب شده
چرب می کنیم و مواد را داخلش می ریزیم و در فر گرم شده با دمای 180
درجه  30دقیقه می گذاریم تا بپزد.

 7سال اول

تربیت پدرانه

گروه اجتماعی -پدر و مادر سهم مساوی در تربیت کودک دارند و هر
یک می توانند تاثیر خود را بر تربیت او بگذارند .بودن پدران در کنار
کودکان به ویژه پسران می تواند الگوی رفتاری مناسبی برای آن ها
باشد .پدران می توانند تمرین هایی برای داشتن خصلت های مردانه
به آن ها بدهند ،حرف های مردانه بزنند و با هم بازی و طعم شکست و
پیروزی را تجربه کنند.این موقعیت ها به کودک و پدر این فرصت را می
دهد تا در دوران نوجوانی با هم رفیق باشند و به جای تأسی گرفتن از
دوستان ،از پدر خود الگوبرداری کند و مشورت بگیرد .باید به کودک
اجازه حرف زدن دربــاره احساساتش را داد و به خاطر داشتن برخی
احساسات او را سرزنش نکرد.

