
بهترین رژیم غذایی برای میانسالی

توصیه هایی برای کنترل هزینه های درمان ناباروری+زمان طالیی درمان

کارشناسان تغذیه و سالمت می گویند که رژیم غذایی سرشار از پروتئین و 
میزان کالری پایین برای افراد میانسالی که قصد کاهش وزن دارند بهترین 

گزینه است.
به گزارش ایسنا، در یک مطالعه جدید آمده  است که رژیم غذایی غنی از پروتئین 
و حاوی میزان کمی از کالری به میانساالِن مبتال به چاقی که قصد کاهش وزن دارند 
کمک می کند تا در کنار حفظ حجم عضالنی و بهبود تراکم استخوانی، وزن اضافی 

خود را کاهش دهند.
استخوانی و حجم  تراکم  به دنبال کاهش وزن هستند  اغلب میانساالنی که 
عضالنی خود را از دست می دهند. این از دست دادن غیرارادی توده ماهیچه ای و 
عضالنی موجب می شود افراد میانسال دچار مشکالت حرکتی شده و حتی احتمال 

آسیب دیدگی را در آنان افزایش می دهد.
متخصصان آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که رژیم غذایی حاوی میزان 
پروتئین باال و کالری پایین به این گروه سنی کمک می کند تا از این مشکل در 

امان باشند.
در این بررسی ۹۶ فرد باالی ۶۵ سال انتخاب و به دو گروه تقسیم  شدند. گروه 

نخست برای مدت شش ماه وعده های غذایی حاوی پروتئین باال و کالری کم دریافت 
کرده و گروه دیگر میزان پروتئین پایین تری دریافت کردند.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، متخصصان مشاهده کردند گروه نخست بیشترین 
میزان کاهش وزن را تجربه کرده درحالیکه حجم عضالنی خود را از دست ندادند. 
همچنین کاهش وزن آنان در نواحی شکم و باسن بوده که خطر ابتال به برخی انواع 

بیماری ها از جمله دیابت و سکته مغزی را نیز کاهش می دهد.

مدیر مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا با 
تأکید بر آن که زوج های مبتال به اختالالت ناباروری 
باید ۶ ماه تا حداکثر یک سال بعد از تالش ناموفق 
برای فرزند آوری، به مراکز ناباروری مراجعه کنند 
و تحت درمان قرار گیرند، گفت: یکی از علل عدم 
مراجعه، هزینه باالی درمان است که در مرکز درمان 
از  استفاده  شرایط  ابن سینا،  پژوهشگاه  ناباروری 

تعرفه های دولتی را فراهم کرده ایم.
شرایط  به  ایسنا،  با  وگو  گفت  در  صادقی تبار  علی 
استفاده از تعرفه های دولتی در مراکز درمانی ابن سینا 
شامل  دولتی  تعرفه های  داد:  توضیح  و  کرده  اشاره 
به  از بودجه ای است که دولت اعالم کرده و  استفاده 
ازای هر بیمار معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سیکل  در  بار  اولین  برای  بیمار  آنکه  شرط  به  است؛ 

درمان ناباروری قرار گرفته باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به آنکه شرایط گرفتن مبلغ 
فوق برای بیماران مقداری پیچیده است، در مرکز درمان 
ناباروری ابن سینا تسهیالتی به جهت پایین نگه داشتن 
هزینه های درمان در بیش ترین حد ممکن ارائه کردیم 
و در یک اقدام موازی و خارج از مراکز جهاد دانشگاهی، 
کنار  در  را،  آسانی  و  سهل  درمانی  حمایت  توانستیم 
خدماتی که دولت ارائه داده، در اختیار بیماران قرار دهیم. 
بدین ترتیب بیماران می توانند در مراکز درمان ناباروی 
وابسته به جهاد دانشگاهی، از خدمات ارزان و مقرون به 

صرفه درمان ناباروری بهره مند شوند.
مدیر مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا یادآور شد: 
طبیعتاً بیمار باید نسبت به دریافت مبلغ تعرفه های دولتی 
اقدام کند و بعد به ما مراجعه کند؛ به عبارتی اجرایی شدن 
این اقدام بدین معنا است که دولت مستقیم به ما پول 
پرداخت کند. خدمت فوق در حال حاضر در مرکز درمان 
ناباروری شماره ۲، واقع در بیمارستان کمالی استان البرز 

ارائه می شود.
ناباروری  درمان  مرکز  عبارتی  به  کرد:  تأکید  وی 
پژوهشگاه ابن سینا از طریق هماهنگی های مربوطه و انجام 

اقدامات الزم، موفق شده تعرفه دولتی یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان را با شرایط آسان تر نسبت به دولت در اختیار 

بیمار قرار دهد.
خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه ها قرار 

نگرفته است
با  ابن سینا  پژوهشگاه  ناباروری  درمان  مرکز  مدیر 
ناباروری تحت پوشش  اینکه خدمات درمان  اشاره به 
بیمه ها قرار نگرفته است، تصریح کرد: تالش زیادی از 
باب هماهنگی با بیمه ها، مسئولین وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پزشکی انجام دادیم. حتی یک سال کنگره 
بیمه و ناباروری برگزار کردیم و تمام دست اندرکاران را 
دعوت کردیم؛ با این هدف که بتوانیم خدمات درمان 
ناباروری را تحت پوشش بیمه ها قرار دهیم. با وجود این 
بیمه ها با عنوان اینکه هزینه کافی برای تحت پوشش 
قرار دادن خدمات جدید ندارند، از ارائه خدمات بیمه ای 
در این خصوص سر باز می زنند و به نوعی معتقدند که 

این خدمات در اولویت آن ها نیست.
صادقی تبار سپس به ارائه آماری درباره شیوع ناباروری 
مرکز  سوی  از  که  ملی  طرح  کرد:  تشریح  و  پرداخت 
درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا انجام شد، نشان داد 
شیوع ناباروری بین ۱۶ تا ۲۰ درصد در بین استان های 
مختلف، متفاوت است. با در نظر گرفتن میانگین بین ۱۸ 
تا ۱۹ درصد، تقریباً از هر ۵ زوج، یک زوج به یکی از انواع 
اختالالت حوزه باروری مبتال هستند. با توجه به این میزان 
شیوع اختالالت باروری، الزم است خدمات بیمه ای آن 
تحت پوشش قرار گیرد تا بار مالی درمان را از روی دوش 

بیماران بردارد.
زمان طالیی درمان برای درمان اختالالت ناباروری

وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم آگاهی، زوجین 
مبتال به اختالالت ناباروری، دیر به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند و زمان طالیی درمان را از دست می دهند. علت 
دوم عدم مراجعه، آن است که هزینه باالی درمان بیمار را 
از پیگیری بیماری منصرف می کند. بخش قابل توجهی 
از هزینه های درمان ناباروری، وابسته به خدمات، ابزار و 

داروهایی است که از خارج کشور وارد می شود و بنابراین 
قیمت آن ها وابسته به قیمت ارز است. بنابراین گاهی اوقات 
بیمار به دلیل نداشتن بضاعت کافی، از درمان منصرف 

می شود.
به  ابن سینا  پژوهشگاه  ناباروری  درمان  مرکز  مدیر 
پیامدهای ناباروری برای زوجین پرداخت و گفت: نداشتن 
فرزند خود می تواند باعث ایجاد سردی و سستی در کانون 
خانواده شود و پایبند بودن به کانون خانواده را تحت الشعاع 

قرار دهد.
آشنا  زوجین ضمن  که  است  الزم  افزود:  صادقی تبار 
بودن با نحوه برخورد و مواجهه با ناباروری، ۶ ماه تا حداکثر 
یک سال بعد از تالش ناموفق برای فرزند آوری، به مراکز 

ناباروری مراجعه کنند و تحت درمان قرار گیرند.
به طور میانگین، سه مرتبه اقدام برای درمان الزم 

است
وی همچنین توضیح داد: درمان ناباروری، درمانی مشابه 
با سایر خدمات پزشکی نیست و این طور نیست که یک بار 
درمان الزاماً منجر به نتیجه شود. اساساً فیزیولوژی بدن 
انسان این گونه طراحی شده که الزاماً هر بار اقدام برای 

درمان، قرین با موفقیت نمی شود.
ابن سینا  پژوهشگاه  ناباروری  درمان  مرکز  مدیر 
خاطرنشان کرد: ممکن است به طور میانگین سه بار اقدام 
برای درمان ناباروری، برای یک زوج الزم باشد. این در 
حالی است که تعداد دفعات درمان موفقیت آمیز، بین یک 
تا پنج دفعه متغیر است اما آمار نشان می دهد که به طور 
میانگین، معموالً سه مرتبه اقدام برای درمان یک زوج مورد 

نیاز است.
صادقی تبار در پایان ضمن اشاره مجدد به این موضوع 
که تنها اولین اقدام برای درمان مشمول تعرفه های دولتی 
است، گفت: با این حال جای نگرانی نیست چرا که در 
مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا، حداکثر تالش 
را برای پایین نگه داشتن قیمت خدمات انجام داده ایم و 
امیدواریم این موضوع، منجر به مراجعه بیشتر بیماران برای 

درمان ناباروری شود.
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سلطانی فر: 

دولت موافق روال مجلس برای واگذاری سرخابی ها نیست
حضور  برای  زیرساخت  ها  تمام  جوانان  و  ورزش  وزیر 
را فراهم برشمرد و درباره رفتن  بانوان در ورزشگاه ها 

تاج از فدراسیون فوتبال، گفت: تاج ماندنی است.
و  ورزش  وزیر  سلطانی فر،  مسعود  ایسنا،  گزارش  به 
اسفندماه(   ۶ )دوشنبه  امروز  نشست  به  اشاره  با  جوانان 
در  کشور  ورزش  کرد:  عنوان  مجلس،  ورزش  فراکسیون  با 
را  امسال  و  کرد  کسب  نظیری  کم  موفقیت های   ۹۷ سال 
آن  روسیه  جهانی  جام  در  فوتبال  ملی  تیم  نتایج خوب  با 
امتیاز بهترین نتیجه  با کسب ۴  هم در گروه مرگ آغاز و 
تاریخ ادوار جام جهانی را کسب کردیم، هرچند که موفق 
به صعود از گروه نشدیم. همچنین کاروان ورزشی ایران در 
این  در  را  افتخارات  بیش ترین  جاکارتا  آسیایی  بازی های 
رقابت ها با کسب ۶۲ مدال کسب کرد و در پارالمپیک نیز 
رتبه چهارم دو دوره قبل را با کسب نتایج درخشان به رتبه 

سوم تبدیل کرد.
در  هم چنین  کرد:  اضافه  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
المپیک جوانان رتبه ۲۴ دوره قبل به رتبه هفتم ارتقا پیدا کرد 
و در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نیز دو تیم بزرگ کشور یعنی 
استقالل و پرسپولیس از گروه خود باال آمده و هر دو تیم با 
هم برای نخستین مرتبه تا یک چهارم نهایی صعود کردند و 
در جمع ۸ تیم برتر این رقابت ها قرار گرفتند. افزون بر این، 
تیم ملی فوتبال در رقابت های جام ملت های آسیا نیز پس از 
۱۴ سال به نیمه نهایی رسید هرچند که انتظار از تیم ملی 

قهرمانی بود.
و  آسیایی  رویدادهای  در  نیز  دیگر  تیم های  داد:  ادامه  او 
جهانی موفقیت های خوبی به دست آوردند و شب گذشته نیز 
تیم ملی بسکتبال ایران در یک بازی استثنایی تیم قدرتمند 

استرالیا را شکست داد و به جام جهانی صعود کرد.
بزرگ  مسابقات  آستانه  در  امروز  که  این  به  اشاره  با  وی 
سال  ما  ورزشکاران  گفت:  داریم،  قرار  پارالمپیک  و  المپیک 
پیش رو باید در رشته های انتخابی حضوری مؤثر داشته باشند 
تا  را کسب  تیمی رتبه الزم  تا در مواد رکوردی و مسابقات 
بتوانیم راهی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن شویم لذا سال ۹۸ از جهت 
کسب سهمیه المپیک بسیار اهمیت دارد تا در مردادماه ۹۹ 
در المپیک ۲۰۲۰ که بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است، 

حضوری افتخارآمیز داشته باشیم.
سلطانی فر با بیان این که در المپیک ۲۰۲۰ تعداد ۶ رشته 
جدید به المپیک اضافه شده که این مسئله کار و هزینه های 
ما را در کسب سهمیه طور طبیعی بیشتر می کند، اضافه کرد: 
این  است  قرار  المپیک ۲۰۲۰  در  فقط  که  کاراته  رشته  در 
از  اعالم شد  اخیراً  باشد چراکه  داشته  ورزشی حضور  رشته 

المپیک ۲۰۲۴ حذف شده است، ایران جز ۴ کشور برتر دنیا 
است که ایران می تواند از این فرصت استفاده و در این رشته 
کسب مدال کند و امیدواریم بتوانیم همه سهمیه های ورودی 

به المپیک را در این رشته کسب کنیم.
در  مدال  تعداد  بیش ترین  که  رشته کشتی  در  افزود:  وی 
بتوانیم هر  امیدواریم  نیز  را کسب کردیم  ادوار گذشته  طی 
۱۲ سهیمه فرنگی و آزاد را کسب کنیم و در المپیک خوش 
بدرخشیم و در رشته تکواندو نیز دلخوش به کسب سه یا چهار 

سهمیه برای المپیک ۲۰۲۰ هستیم.
شمشیربازی  رشته  در  داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  وزیر 
امیدواریم بتوانیم جز ۸ کشور برتر دنیا باشیم تا راهی المپیک 

بشویم و در المپیک نیز در سکو قرار بگیریم. در وزنه برداری 
نیز به دلیل برخی محدودیت های ایجاد شده در این دوره فقط 
دو سهمیه داریم که البته پیگیری هایی در دست اقدام است 
که این سهمیه ها افزایش پیدا کند و در مجموع بخش عمده ای 
از مراحل آماده سازی تیم ملی برمی گردد به اقداماتی که در 

سال ۹۸ در حال انجام است.
او یادآور شد: به همین خاطر پیگیری های الزم در مجلس 
و سازمان برنامه و بودجه برای اخذ بودجه های الزم در دست 
اقدام است و ستاد عالی بازی های ۲۰۲۰ از یک سال و نیم قبل 
با حضور همه دست اندرکاران ورزش فعال شده و فدراسیون 
به فدراسیون، نقاط ضعف و قوت هر رشته پیگیری می شود 

و هماهنگی بسیار خوب و منحصر به فردی بین همه ارکان 
و  المپیک  وزارت ورزش، کمیته ملی  از جمله  ورزش کشور 

پارالمپیک ایجاد شده است.
وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: مجلس نیز حمایت بسیار 
خوبی از محل ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده از حوزه 
ورزش داشته است که کمک بسیار خوبی به هیأت های ورزشی 

و انجام پروژه  های نیمه تمام بوده است.
وی افزود: تعامل بین ارکان مختلف ورزش باعث ثبات در 
این حوزه و کم شدن حاشیه ها شده است و امیدواریم نتایج 
موفقیت آمیز سال ۹۷ را بتوانیم با این برنامه  ریزی ها در سال 
۹۸ تکرار کنیم و حضور موفقیت آمیزی در المپیک ۲۰۲۰ 

داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی 
برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال اتخاذ شده است؟ گفت: 
و  است  فوتبال  فدراسیون  وظایف  از  ملی  تیم  مربی  انتخاب 
تالش های  راستا  این  در  فدراسیون  مسؤوالن  سایر  و  رئیس 
گسترده ای دارند تا مربی مناسبی برای تیم ملی انتخاب کنند 

و این مهم از طریق فدراسیون نیز اطالع رسانی می شود.
سلطانی فر در مورد رفتن تاج از فدراسیون فوتبال نیز عنوان 
کرد: آقای تاج امروز بازنشسته به شمار نمی آید و بر اساس ماده 
۶۰ قانون جامع ایثارگران به حالت اشتغال بازگشته و وظایف 

خود را انجام می دهند.
دو  سازی  خصوصی  درباره  مجلس  اخیر  مصوبه  درباره  او 
باشگاه استقالل و پرسپولیس نیز گفت: اراده دولت این بود 
که این خصوصی سازی در سال ۹۸ انجام گیرد و در همین 
رابطه هیأت دولت مصوبه ای در این زمینه گذراند که این مهم 
از طریق سازمان خصوصی سازی اتفاق بیفتد اما دولت با روال 
واگذاری که در مجلس به تصویب رسید، مخالفت کرد به این 
باید سهل تر و به صورت کامل  دلیل که مراحل اجرایی کار 
انجام گیرد لذا واگذاری به صورت بلوکی از طریق فرابورس کار 
را سخت می کند به هر روی باید روی شکل کار با مجلس به 

تعامل خوبی با برگزاری جلسات دست یابیم.
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  فر در گفت وگو  سلطانی 
با رعایت  بانوان در ورزشگاه ها نیز توضیح داد:  درباره حضور 
مالحظات شرعی و فرهنگی و اجتماعی این اقدام باید صورت 
نظام  مختلف  ارکان  بین  این خصوص  در  هم گرایی  و  گیرد 
تمام  که  می کند  و  کرد  اعالم  ورزش  وزارت  شود؛  ایجاد 
زیرساخت ها برای حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم است و 
ما می توانیم ورودی ها و معابر جداگانه ای برای حضور بانوان 
اختصاص دهیم، البته بایستی بین مراجع دست اندرکار این 

حوزه هماهنگی های بیش تری صورت گیرد.
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پند روز

۲ توصیه مفید برای درمان فشارخون

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در استرالیا تاکید دارند که ورزش 
صبحگاهی در کنار پیاده روی های کوتاه در طول روز به کاهش فشارخون 

کمک می کند.
به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان استرالیایی در یک مطالعه تازه دریافتند که 
3۰ دقیقه ورزش صبحگاهی به همراه پیاده روی های کوتاه در طول روز در کنترل 

فشار خون موثر است.
متخصصان در این بررسی تاکید کردند: راه رفتن و پیاده روی های سه دقیقه ای که 
مانع از نشستن های طوالنی مدت می شود برای افراد میانسال و بخصوص زنان چاق 

یا مبتال به اضافه وزن مفید است.
میشل ویلر از متخصصان ارشد این مطالعه گفت: نشستن های طوالنی مدت رفتار 
شایعی در جوامع مدرن است و نوع زندگی و کار افراد به شکلی است که آنان را به 

نشستن بیشتر تشویق می کند.
مطالعات اخیر حاکی از آن است که نشستن های طوالنی مدت در طول روز 
موجب باال رفتن فشار خون می شود که فاکتور خطرزایی در بروز بیماری های قلبی 

عروقی است.
در این بررسی متخصصان به مطالعه روی ۶۷ مرد و زن ۶۰ تا ۷۴ ساله پرداختند 
که دچار اضافه وزن بودند. همچنین از هر ۱۰ نفر چهار شرکت کننده به عارضه فشار 
خون باال مبتال بود. این افراد به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست برای مدت 
زمان هشت ساعت تحرک نداشتند. گروه دوم مدت یک ساعت نشسته سپس 
مدت 3۰ دقیقه از تردمیل استفاده کرده و مجدد شش ساعت و نیم دیگر را بدون 
فعالیت سپری کردند. گروه سوم مدت یک ساعت فعالیت نشسته داشته، 3۰ دقیقه 
از تردمیل استفاده کرده و مجدد در وضعیت نشسته فعالیت خود را ادامه دادند و 

همچنین در طول روز پیاده روی های سه دقیقه ای را در برنامه خود داشتند.
به گزارش ژاپن تودی، متخصصان در پایان مطالعه مشاهده کردند که ورزش کردن 
موجب کاهش یک میلی متر جیوه فشارخون منجر می شود. با این حال بیشترین 

کاهش فشارخون در افراد گروه سوم اتفاق افتاد.
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