
نکات ویژه مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا

غذاهایی که سرطان می آورند یا از بروز آن جلوگیری می کنند

مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا با خلق دو شگفتی و حذف 
کره جنوبی و استرالیا به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا به پایان رسید و 
در ادامه رقابت ها چهار تیم ایران، قطر، ژاپن و امارات برای رسیدن به قهرمانی 
تالش خواهند کرد. در ادامه به نکات ویژه این مسابقات در مرحله نیمه هایی 

نگاهی می اندازیم.
* تیم های ملی فوتبال ایران و قطر بدون گل خورده و با پنج کلین شیت به جمع 
چهار تیم رسیدند. کره جنوبی در دوره گذشته با ثبت چنین رکوردی در جام ملت های 

۱۶ تیمی، به فینال رسید ولی ۲ بر یک برابر استرالیا شکست خورد.
* قطر برای اولین بار در تاریخ جام ملت های آسیا به نیمه نهایی راه یافته تا 
پیش بینی ژاوی از این نظر درست از آب درآمده باشد. ستاره السد قطر پیش از آغاز 
مسابقات، پیش بینی کرده بود که تیم های ایران، ژاپن، قطر و استرالیا به نیمه نهایی راه 

می یابند. در این میان، تنها امارات بود که توانست پیش بینی ژاوی را پشت سر بگذارد 
و با حذف استرالیا راهی نیمه نهایی شود.

* دو تیم کره جنوبی و استرالیا که پیش از شروع تورنمنت در جمع مدعیان اصلی 
قهرمانی قرار داشتند، حذف دور از انتظاری داشتند.

* امارات در حالی قرار است در مرحله نیمه نهایی با قطر بازی کند که در دوره قبلی 
که میزبان رقابت ها بود )۱۹۹۶( هم با کویت که یک تیم عربی بود روبرو شد و با برتری 

مقابل این تیم به فینال رسید اما در فینال به عربستان باخت.
* تداوم حضور امارات، میزبان رقابت ها می تواند همچنان جذابیت بازی ها را در 

ورزشگاه های این کشور حفظ کند.
* تقابل قطر و امارات با توجه به مناقشات سیاسی دو کشور از حساسیت های باالیی 

برخوردار خواهد بود.
* کارت های زردی که بازیکنان در مرحله یک چهارم نهایی دریافت کرده اند در 

نیمه نهایی پاک می شود. به این ترتیب کارت زرد تمام بازیکنان تک اخطاره جام پاک 
می شود اما بازیکنانی که در مرحله یک چهارم نهایی، دو اخطاره شدند، از حضور در 
نیمه نهایی محروم هستند. مهدی طارمی از ایران نیز به همین دلیل در دیدار برابر 

ژاپن غایب خواهد بود.

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
همزمان با هفته ملی مبارزه با سرطان ضمن اشاره به مواد 
غذایی و عوامل تغذیه ای مؤثر در بروز سرطان، راهکارهایی 

برای کاهش خطر بروز ابتال به این بیماری پیشنهاد کرد.
دکتر احسان حجازی - متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی 
در سرطان ها در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انواع سرطان شامل 
تومورهای بدخیم یا خوش خیم، اظهار کرد: تومور خوش خیم معموالً 
در محدوده خود باقی مانده و به بافت های مجاور سرایت نمی کند، در 
حالی که تومور بدخیم تهاجمی بوده و به اندام های مجاور حمله کرده 
و ممکن است از طریق سیستم گردش خون یا سیستم لنفاوی به 
اندام های دیگر متاستاز کند و به همین دلیل خطرناک تر و کشنده تر 

هستند.
عوامل محیطی؛ عامل بروز ۹۰ درصد سرطان ها

وی با بیان اینکه عوامل محیطی عامل بروز ۹۰ درصد سرطان ها 
هستند، گفت: برخالف تصور عموم عوامل محیطی در ایجاد سرطان 
بسیار مؤثرند؛ به طوری که حتی تا ۹۰ درصد علل سرطان، عوامل 
تنها ۱۰ درصد موارد سرطان در  محیطی تعریف شده و ژنتیک 

بزرگساالن را به خود اختصاص می دهد.
تأثیر مصرف سیگار و الکل در بروز سرطان

وی با اشاره به تأثیر عوامل محیطی مختلف در بروز سرطان، ادامه 
داد: مصرف سیگار و الکل تا ۳۰ درصد، عوامل هورمونی بین ۱۸ تا 
۲۰ درصد و بیماری و عفونت ها از دیگر عوامل محیطی مؤثر در ایجاد 

سرطان هستند.
تأثیر رژیم غذایی در بروز سرطان

وی با بیان اینکه بروز سرطان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد به رژیم غذایی 
فرد بستگی دارد، گفت: با یک رژیم غذایی سالم می توان از بروز یک 

سوم سرطان ها پیشگیری کرد.
سرطان ریه اولین عامل مرگ و میر در بین سرطان ها

این استادیار دانشگاه با بیان اینکه سرطان ریه اولین عامل مرگ و 
میر در بین سرطان های مشترک خانم ها و آقایان است، گفت: از لحاظ 
شیوع، بیشترین شیوع سرطان در آقایان پروستات و در خانم ها پستان 
است و در هر دو جنس، سرطان ریه دومین نوع سرطان شایع و اولین 

عامل مرگ و میر است.
وی با اشاره به برخی عوامل اثرگذار در ابتالء به سرطان، عنوان کرد: 
از مصرف الکل می توان به عنوان یکی از عوامل افزایش خطر ابتالء به 
سرطان یاد کرد؛ به گونه ای که عامل بروز ۳ تا ۴ درصد سرطان ها، 

مصرف الکل است.
چرا الکل سرطان زاست؟

این متخصص تغذیه با تشریح علت سرطان زا بودن الکل، اظهار کرد: 
الکل مقدار انرژی باالیی به فرد می رساند و از زمانیکه وارد دهان شده 
تا زمان خروج از بدن، اندام های مختلفی از جمله دهان، مری، معده، 
کبد و غیره را تحت تأثیر قرار داده و حتی می تواند با عبور از مخاط 
دهان و معده، آن ناحیه را نیز ملتهب کرده و در دراز مدت به سرطان 
منجر شود. همچنین مصرف هم زمان الکل و سیگار خطر ابتالء به 

سرطان را تشدید می کند.
چاقی و اضافه وزن عامل بروز ۱۴ تا ۲۰ درصد از سرطان ها

وی با بیان اینکه چاقی و اضافه وزن عامل بروز ۱۴ تا ۲۰ درصد از 
سرطان هاست، افزود: مساله چاقی و اضافه وزن باید از همان دوران 
کودکی کنترل شود؛ چراکه چاقی دوره نوجوانی تعیین کننده چاقی 
در بزرگسالی است. به خصوص امروزه اشتیاق باالی کودکان به سمت 
بازی های کامپیوتری و در نتیجه فعالیت بدنی کمتر، عدم کنترل وزن 

در درازمدت، خطرناک و آسیب زاست.
انواع  بروز  به  منجر  می تواند  چاقی  اینکه  بر  تاکید  با  حجازی 
سرطان ها از جمله مری، معده، کبد و سایر بخش های بدن شود، 
عنوان کرد: بدن افراد چاق در درازمدت فاکتوری با عنوان فاکتور رشد 
شبه انسولین شماره IGF( ۱-۱( را به میزان زیادی ترشح می کند که 

همین امر به افزایش خطر بروز سرطان منجر خواهد شد.
نوع مصرف چربی در ابتالء به سرطان تأثیرگذار است

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه نوع مصرف 
چربی را در ابتالء به سرطان تأثیرگذار دانست و افزود: خوشبختانه 
امروزه مصرف چربی جامد برخالف گذشته به میزان باالیی کاهش 
یافته، با این حال هنوز برخی اسیدهای چرب اشباع مصرف می کنند 
که این ماده غذایی به دلیل ایجاد برخی مکانیسم ها و تولید موادی در 

بدن، در نهایت می تواند خطر ابتالء به سرطان را افزایش دهد.
روغن زیتون، کنجد، انگور و آفتاب گردان مناسب سرخ 

کردن نیست
وی با تاکید بر اینکه مصرف روغن مایع به تنهایی تضمین کننده 
سالمت آن نیست، اظهار کرد: برای سرخ کردن مواد غذایی باید حتماً 
از روغن های مخصوص سرخ کردنی بدون پالم استفاده شود. متأسفانه 
در سطح جامعه برخی بر این باورند که استفاده از روغن مایع یا 
روغن زیتون به معنای سالمت آن است؛ در حالی که روغن هایی مانند 
زیتون، کنجد، انگور، آفتاب گردان و غیره که به خوبی تصفیه نشده 

باشند تنها مخصوص ساالد یا یک تفت ساده و پخت و پز هستند.
این متخصص تغذیه با توصیه به استفاده از روغن های شفاف بدون 
پالم برای سرخ کردن مواد غذایی، اظهار کرد: روغن های گیاهی مانند 
زیتون، کنجد، انگور، آفتاب گردان و غیره در حرارت باال که برای سرخ 
کردن مواد غذایی استفاده می شوند، یک سری مواد سمی از خود 

تولید می کنند که می تواند خطر بروز سرطان را افزایش دهد.
وی، مواد نگهدارنده غذایی را عامل مؤثر دیگری در بروز سرطان 
دانست و گفت: مواد غذایی فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس 
دارای ماده نگهدارنده ای به نام نیترات هستند که این ماده در بدن به 
نیتریت و در دستگاه گوارش به ترکیبات  نیتروزامین به عنوان یک 

ترکیب سرطان زای خطرناک تبدیل می شود.
نیترات در چه غذاهایی وجود دارد؟

این عضو هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور با تاکید 
بر محدود کردن مصرف غذاهای فرآوری شده دارای نیترات مانند 
گوشت فرآیند شده، عنوان کرد: نیترات در غذاهای دودی و غذاهای 
خیلی شور مانند شوریجات و ترشیجات نیز وجود دارد که متأسفانه 
یکی از عادات غذایی بد جامعه ما نیز مصرف باالی ترشیجات دارای 
نمک و نیترات باالست. بنابراین از آنجا که امروزه به دلیل وجود 
گلخانه، سبزیجات متنوع در تمام فصول سال در دسترس است، 

استفاده از ساالد تازه به جای ترشیجات توصیه می شود.
حجازی با بیان اینکه مصرف زیاد گوشت قرمز، ریسک ابتالء به 
سرطان را زیاد می کند، گفت: ترکیبات نیتروزامین به طور طبیعی در 
گوشت قرمز و حتی گوشت قرمز تازه به طور طبیعی یافت می شود، 

بنابراین توصیه اصلی ما محدود کردن مصرف این ماده غذایی است.
کباب سرطان زاست

وی در ادامه درباره بهترین نحوه طبخ مواد غذایی به خصوص 
یک سری  باال،  بسیار  حرارت های  در  گفت:  و  کرد  اشاره  گوشت 
ترکیباتی به نام پلی سیکلیک آروماتیک هیدروکربن و  هتروسیکلیک 
آمین ها در گوشت تولید می شود. به عبارت دیگر همزمان با ورود 
حرارت به صورت مستقیم، این ترکیبات به شکل قطرات چربی یا 
قطرات ریز از گوشت خارج شده و مجدداً حرارت دیده و به صورت 
بسیار  ترکیبات  این  متأسفانه  بازمی گردد،  به سمت گوشت  بخار 

خطرناک و سرطان زا هستند.
حرارت  یا  و  کردن  گریل  کردن،  کباب  تغذیه،  متخصص  این 
غیرمستقیم با درجه خیلی باال به گوشت را باعث ایجاد این ترکیبات 
خطرناک عنوان کرد و افزود: این ترکیبات اگرچه هم در گوشت سفید 

و هم گوشت قرمز تولید می شود، ولی میزان ترکیبات هتروسیکلین 
آمین ها در گوشت قرمز بیشتر از گوشت سفید است و متأسفانه عادت 
کباب کردن گوشت در بسیاری از شهرها و استان های ایران شایع بوده 

که برای حفظ سالمتی افراد باید محدود شود.
مواد غذایی پیشگیری کننده از بروز سرطان

وی در ادامه با اشاره به برخی مواد غذایی پیشگیری کننده از بروز 
سرطان، افزود: خوشبختانه برخی ترکیبات و مواد غذایی دارای قابلیت 
به تأخیر انداختن و یا پیشگیری از تبدیل ترکیبات نیترات و نیتریت 
به نیتروزامین بوده که از این مواد می توان به ترکیباتی مانند ویتامین  

ث و فیتوکمیکال های موجود در میوه جات و سبزیجات اشاره کرد.
رژیم غذایی مناسب روزهای آلوده

حجازی در بخش دیگر این گفت وگو با اشاره به تأثیر آلودگی های 
محیطی در سطح کالن شهر تهران و دیگر شهرهای کشور، اظهار 
کرد: ترکیبات نیتروژن اکسید، ازون یا مونوکسید کربن ترکیباتی 
سمی و سرطان زا بوده که همزمان با افزایش آلودگی هوا در فصل 
زمستان میزان آنها افزایش می یابد. بنابراین توصیه می شود در این 
فصل برای خنثی کردن تأثیر این مواد سمی، مواد غذایی دارای آنتی 

اکسیدان، ویتامین ث و فیتوکمیکال ها بیشتر مصرف شوند.
خودداری از ذخیره غذا در ظروف پالستیکی و دبه های 

ترشیجات
حجازی با اشاره به ترکیب دیگری که سرطان زا بودن آن به اثبات 
رسیده، عنوان کرد: بیسفنول آ )Bisphenol A( یا BPA ترکیبی 
است که در پالستیک های دارای بافت سخت مانند ظروف پالستیکی 
پیدا شده و معموالً در مصرف روزانه ما نیز از این نوع پالستیک 
استفاده زیادی می شود. قابل توجه است که نفوذ ترکیب BPA از 
پالستیک های ضخیم به درون مواد غذایی ربطی به حرارت نداشته و 

سرما و گرما هر دو باعث ورود BPA به درون غذا می شود.
وی با اشاره به نتایج مطالعه ای در آمریکا در رابطه با BPA عنوان 
کرد: بر اساس نتایج این پژوهش BPA خون ۹۰ درصد افراد باالتر 
از حد مجاز بوده، بنابراین توصیه می شود از پالستیک ضخیم برای 
گرم کردن و یا فریز مواد غذایی استفاده نشود. همچنین از نگهداری 
ترشیجات در دبه های پالستیکی نیز خودداری شود؛ چراکه این دبه ها 

عالوه بر BPA حاوی نیترات نیز هستند.
این متخصص تغذیه در ادامه تاکید کرد که مادران از دادن شیر 
به کودکان در بطری های پالستیکی خودداری کرده و به جای آن از 

بطری شیشه ای موجود در بازار استفاده کنند.
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جاللی: ایران بهترین تیم مسابقات است

طارمی و آزمون مثل تانک هستند
بهترین  ایران  ملی  تیم  نساجی می گوید  باشگاه  مربی 
تیم های مدعی  دیگر  بر خالف  و  ملت هاست  تیم جام  

بازی هایش را مقتدرانه پیروز می شود.
به  گزارش  ایسنا، تیم   ملی فوتبال ایران موفق شد با پیروزی 
برابر چین بعد از ۱۵ سال به مرحله نیمه نهایی جام ملت های 

آسیا برسد.
نساجی  باشگاه  مربی  و  فوتبال  کارشناس  جاللی،  مجید 
در گفت وگو با ایسنا، درباره تیم   ملی، اظهار کرد: با توجه به 
بهترین  نمایش های تیم   ملی می توان به جرأت گفت  که ما 
تیم جام هستیم. بر خالف دیگر تیم های بزرگ آسیا مثل ژاپن، 
کره جنوبی و استرالیا که به سختی بازی های خود را پشت سر 
می گذارند، تیم ملی ایران مقتدارانه و مسلط برابر حریفان به 
پیروزی می رسد. چیزی که تیم   ملی درون زمین پیاده می کند 

غرور آمیز است.
او درباره تغییرات در ترکیب تیم   ملی هم اظهار کرد: بازیکنانی 
از لحاظ کیفیت بسیار به هم  که در تیم   ملی حضور دارند، 
نزدیکند. ما تفاوت فاحشی میان میالد محمدی و حاج صفی  یا 
رضاییان و غفوری نمی بینیم. بازیکنان فوق العاده  از لحاظ کیفیت 
به هم نزدیکند. این برای یک تیم خیلی خوب است و مربی به 
این نکته توجه دارد که بازی دادن به همه بازیکنان آنها را از لحاظ 
انگیزشی در بهترین سطح نگه می دارد. تنها جایی که شاید به 
خاطر مسائل فنی و از بابت نگرانی در آن تغییر ایجاد شده است، 
دفاع وسط تیم   ملی است. تمام تغییرات در خطوط هافبک و 
حمله بر اساس توانمندی های حریف و نیازمندی های ایران است.

جاللی در پاسخ به این سوال که بهترین زوج برای بازی در 
کنار مرتضی پورعلی گنجی در قلب دفاع کدام بازیکن است، 
گفت : مربی تیم یعنی کسی که شبانه روز با این بازیکنان زندگی 
و تمرین می کند سه بازیکن را کنار پورعلی گنجی بازی داده 
است پس ما که از تیم   ملی و تمریناتش دور هستیم نمی توانیم 
با قاطعیت بگوییم که بهترین زوج برای پورعلی گنجی و بهترین 
ترکیب برای خط دفاعی کدام است. آن کسی که با تیم ملی 
زندگی می کند و به آنها تمرین می دهد شاید به دنبال این نکته 
است که متوجه شود که چه بازیکنی برای بازی  کنار پورعلی 

گنجی بهتر است. البته این فقط یک احتمال است.
این کارشناس فوتبال درباره این که نظر کسانی که می گویند 
موفقیت تیم   ملی به خاطر ضعیف بودن رقبایش بوده است، 
درست تر است یا کسانی که می گویند که تیم   ملی ایران نسبت به 
دوره قبل پیشرفت بیشتری کرده است، گفت : به نظر من هر دو 
گروه درست می گویند. تیم ما نسبت به گذشته خیلی بهتر شده 
است. از نظر بدنی، سطح انگیزشی، اتحاد درون تیمی، هماهنگی 
میان خطوط و دیدگاه های تاکتیکی ما در این جام بهترین تیم 
هستیم. شما به بازی دیروز ایران با چین نگاه کنید. چین با هر 

تیمی بازی کند نمی تواند حریف ساده ای برای آنها باشد  ولی 
ما نه تنها آنها را خیلی خوب بردیم بلکه از روی آنها گذشتیم و 
طوری بازی کردیم که به آنها مجال نفس کشیدن را هم ندادیم.

داریم.  بزرگی  بازیکنان  حمله  بخش  در  ما  کرد:  اضافه  او 
بازیکنانی مثل آزمون، طارمی،  ایده آل هستند.  بازیکنانی که 
امیری، انصاری فرد و جهانبخش بهترین  هستند. طارمی و آزمون 
نشان دادند که هم روی هوا می توانند روی هر تیمی مسلط باشند 
و هم در زمینه تعقیب توپ مثل یک تانک عمل کنند. آنها یک به 
یک ها را کامال برنده می شوند. با توجه به این که طارمی در بازی 

با ژاپن محروم است، فکر می کنم که امیری جایگزین او شود.
مربی باشگاه نساجی در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
ساختار فوتبال ایران و ضعف امکانات، از جمله کمبود زمین 
آیا حضور کارلوس کی روش در  تدارکاتی  بازی های  و  تمرین 
فوتبال ایران بازدهی الزم را با توجه به هزینه ها دارد یا خیر؟ 
توضیح داد: این موضوعی نیست که بخواهیم خیلی سریع به آن 

پاسخ دهیم. این یک بحث بسیار عمیق است و باید مجموعه ای 
از عوامل جمع شوند تا ببینیم جواب این سوال چیست. هر کسی 
که به این سوال جواب فی البداهه بدهد آن جواب کامل نیست.

مربی نساجی برای کش و قوس هایی که برای امضای قراردادش 
با این باشگاه به وجود آمده است و همچنین نگرانی های هواداران 
این تیم، اظهار کرد: مسئوالن باشگاه واقعا زحمت می کشند. آنها 
کنار تیم هستند و خیلی فداکاری می کنند ولی مشکالتی هست 
که شاید برای بر طرف کردن آنها به نشست های بیشتری نیاز 
باشد. من نمی خواهم درباره مشکالت صحبت کنم چون در یک 
نشست راجع  به کلیات صحبت کردیم و خدا را شکر فضا خیلی 
بهتر شده است. من سعی می کنم در یک فرصت مناسب با تمام 
مردم قائمشهر و تمام کسانی که نساجی را دوست دارند، خیلی 
صادقانه صحبت کنم. هواداران مطمئن باشند تمام کسانی که 
در حال  حاضر در اطراف تیم هستند با تمام وجودشان برای 
سربلندی این تیم تالش می کنند اما مشکالتی وجود دارد و حل 

این مشکالت از عهده یک نفر خارج است و به کار گروهی و 
همیاری بیشتر نیاز دارد.

او درباره وضعیت نقل  و انتقاالت نساجی هم توضیح داد: ما 
در این زمینه صحبت های خوب و زیادی با مسئوالن باشگاه 
داشته ایم. در درجه اول این مهم است که ما تیم فعلی خودمان 
را حفظ کنیم چون گرفتن بازیکن از دیگر تیم ها در حال  حاضر 
فوق العاده  مشکل است. ما لیستی ۲۵ نفره از بازیکنان داشتیم که 
حتی یک نفر از آنها را هم نتوانستیم جذب کنیم چون تیم های 
تیم های  در  که  بازیکنانی  حتی  نمی دهند.  خروج  اجازه  آنها 
خودشان روی نیمکت هستند و بازی نمی کنند، چه برسد به 
بازیکنانی که برای تیم هایشان خوب هستند. این یک مشکل 
حاد برای ماست و ما شاید بتوانیم در نهایت یک یا دو بازیکن 
خارجی جذب کنیم. هر بازیکنی که از ما جدا شود چه حامد لک 
و چه هر بازیکن دیگری نمی توانیم در این مقطع از فصل جای 

آنها را پر کنیم.
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پند روز

استفاده از ظرفیت های طب سنتی و مکمل رویکردی 
جهانی است

سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت به حرکت نظام سالمت کشور برای 
همراهی با رویکرد جهانی استفاده از ظرفیت های طب سنتی و مکمل در کنار 

طب رایج تاکید کرد.
به گزارش دکتر محمود خدادوست در همایش »طب سنتی ایرانی؛ یک دهه فعالیت 
آکادمیک، نقد گذشته، افق آینده« در دانشگاه مشهد با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های 
طب سنتی و مکمل در کنار طب رایج یک رویکرد جهانی است، گفت: سازمان جهانی 
بهداشت از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ادغام خدمات طب سنتی و مکمل را در نظام سالمت 
در دستور کار خود قرار داد و به همین منظور دانشکده های طب سنتی در کشور تاسیس 

شد.
وی با اشاره به قدمت چند هزارساله و ریشه دار بودن طب سنتی در فرهنگ و باور مردم 
که قابلیت پذیرش آن را در جوامع عمومی بیشتر می کند، اظهارکرد: در حال حاضر دیگر 
بحث بود و نبود طب سنتی و مکمل مطرح نیست بلکه چگونگی ارائه خدمات در این 
حوزه مورد توجه است تا از این ظرفیت در راستای ارتقای سالمت جامعه استفاده شود.

سرپرست دفتر طب سنتی وزارت بهداشت تاکید کرد: مردم را باید در مسیر درست 
ارائه خدمات در حوزه طب سنتی هدایت کنیم تا آنچه به نفع سالمت آنان است در 

اختیارشان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از معضالت امروز جامعه جهانی در حوزه سالمت، شیوع 
و  مداخله  راه  تنها  بهداشت  سازمان جهانی  اظهارکرد:  است،  غیرواگیر  بیماری های 
پیشگیری از این بیماری ها را اصالح سبک زندگی می داند این در حالیست که رویکرد 
اصلی طب سنتی ایرانی، رویکردی سالمت محور بر مبنای ترویج سبک زندگی درست و 

پیشگیری از بیماری است.
خدادوست با تاکید بر اینکه با ادغام خدمات طب سنتی و مکمل در نظام سالمت به طور 
قطع در حوزه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر موفق خواهیم بود، گفت: تشخیص و 
درمان در طب سنتی ایرانی بر مبنای مزاج است و استفاده از این ظرفیت که مبتنی بر 

تفاوت های فردی است و می تواند نقش موثری در درمان موفق بیماری ها داشته باشد.
طب سنتی ایرانی توجه ویژه ای به اخالق پزشکی دارد

سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه آداب و ادب طبابت از 
نگاه حکمای ایرانی پیش نیاز علم طبابت است، گفت: آنچه که در حال حاضر در جامعه 
پزشکی مغفول مانده بحث های مرتبط با اخالق پزشکی است که با ورود طب سنتی 
ایرانی در نظام آموزش، پژوهش و نظام سالمت، این مباحث نیز بیش از پیش توسعه 

می یابد.
وی با اشاره به اسناد باالدستی موجود در کشور برای توسعه طب سنتی ایرانی 
اظهارکرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، داروهای طبیعی و سنتی در فهرست داروهای 
رسمی کشور قرار می گیرد و خدمات تایید شده طب سنتی ایرانی نیز در نظام سالمت 

ادغام می شود.
خدادوست تاکید کرد: نظام سالمت از نظر ساختاری و تشکیالتی نیز به حوزه طب 
سنتی و مکمل توجه کرده است و باید در ساختار تشکیالتی تمامی دانشگاه های علوم 
ایرانی و مکمل در معاونت درمان، کارشناس و  پزشکی کشور، ادارات و دفاتر طب 
کارشناس مسئول طب ایرانی در معاونت بهداشت و ادارات فرآورده های طبیعی و سنتی 

در معاونت غذا و دارو تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه توسعه طب سنتی ایرانی می تواند به اقتصاد درمان و سالمت نیز 
کمک کند، گفت: خوشبختانه در سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ادغام 
خدمات تایید شده طب سنتی ایرانی در نظام سالمت را به عنوان یک پروژه اقتصاد 

مقاومتی تصویب کرد.
به گزارش وبدا سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت همچنین از تصویب تعرفه 
خدمات طب سنتی ایرانی و طب سوزنی و درج آن ها در کتاب ارزش های نسبی خدمات 
توسط هیات دولت خبر داد و اظهارکرد: تدوین استاندارد خدمات طب سنتی ایرانی و 
طب سوزنی و ابالغ آن توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، راه اندازی درمانگاه ها و 
بخش های بین رشته ای از دیگر اقدامات مهم انجام شده تا به امروز در جهت توسعه طب 

سنتی ایرانی به صورت قانونمند و منطقی است.

۴٠ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت اعالم کرد 
که٤٠ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر افشین استوار همزمان با پویش ملی مبارزه با سرطان گفت: 
در سال های اخیر بروز سرطان در سراسر جهان و همچنین ایران رو به افزایش بوده 
است که البته مهمترین دلیلش افزایش سن جمعیت و افزایش امید به زندگی بوده 
اما دو دلیل عمده دیگر هم در این زمینه به شیوه زندگی نامناسب و عوامل محیطی 

بر می گردد.
وی افزود: هر چند بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است اما با توجه 

به روند رو به افزایش این بیماری، باید برنامه داشت. 
دکتر استوار گفت : تردیدی نیست که بهترین راه برای مقابله با چنین روندی، 
مشارکت فعاالنه سیاستگذاران مختلف در حوزه سالمت و خارج از آن و حضور 

همیشگی مردم است.
وی ادامه داد: مردم با اتخاذ روش های خودمراقبتی باید محافظ خود در برابر 
عوامل خطر بیماری ها باشند، از دیگر سو مسئوالن نیز وظیفه دارند ضمن آموزش 
نظام مند شیوه های خود مراقبتی و ارائه خدمات مناسب فردی برای کنترل عوامل 
خطر، از ایجاد عوامل خطر جلوگیری و مردم را در برابر آنها محافظت و حمایت کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، استوار بیان 
داشت: ۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری است و با رعایت مواردی از جمله پرهیز 
از مصرف دخانیات، فعالیت بدنی منظم، ایده آل نگهداشتن وزن بدن، تغذیه سالم، 
محافظت در برابر عفونت ها، محافظت از پوست، رعایت اصول ایمنی در منزل و 
محیط کار، رعایت سالمت روانی و معنوی زندگی، رعایت سالمت زندگی اجتماعی 
و مراجعه به پزشک در صورت دارا بودن عالیم هشدار دهنده سرطان و فراموشی 

باورهای نادرست به این مهم دست یافت.
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