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شایع ترین نگرانی ها در مورد سالمِت زنان

مردان و زنان در طول زندگی با هشدارها و نگرانی های متفاوتی نسبت 
به سالمتی خود مواجه می شوند اما برخی مشکالت سالمتی و نگرانی هایی 
در این مورد وجود دارد که برای زنان بیشتر اهمیت داشته و مردان کمتر 

در معرض آن ها قرار دارند.
به گزارش ایسنا،  به گفته یک پزشک متخصص، مسائل بهداشتی و 
سالمتی که زنان را تحت تاثیر قرار می دهند، اغلب ناشی از افزایش 
سن هستند. برخی از این مسائل شامل سرطان سینه، مسائل باروری و 

سالمت قلبی-عروقی زنان می شوند.
در این مطلب به نقل از سایت تخصصی "وومنزدی" فهرستی از  شایع 
ترین نگرانی های سالمت در میان زنان آورده شده که به شما کمک 

می کند از آن ها راحت تر پیشگیری کرده و مراقب سالمت خود باشید:
۱( سالمت قلبی-عروقی: طبق اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از امراض 
آمریکا )CDC(، بیماری های قلبی-عروقی قاتل شماره یک زنان در جهان 
به شمار می رود و باعث کشته شدن ساالنه یک سوم از زنان می شود که 

بخشی از آن می تواند به دلیل تشخیص های اشتباه باشد.
به هنگام تجربه سکته  قلبی معموال سمت چپ بدن بی حس شده و 
قفسه سینه دچار تنگی می شود. به گفته انجمن قلب آمریکا )AHA( با 
این حال نشانه های سکته قلبی در زنان متفاوت است و به همین دلیل 
منجر به تشخیص های اشتباه می شود.  نشانه های سکته قلبی در زنان 

می تواند تهوع، درد فک و ناراحتی های جزیی باشد.
۲( مشکالت باروری: طبق اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از امراض 
آمریکا  )CDC(، حدود ۱۰ درصد از زنان بین ۱۵ تا ۴۴ ساله مشکالتی در 
زمینه باردار شدن یا ادامه بارداری دارند. برخی از دالیل اساسی مشکالت 
بارداری در زنان سندرم تخمدان پلی کیستیک و بیماری آندومتریوز است 
اما متاسفانه گاهی هیچ توضیحی در مورد مشکالت باروری در زنان وجود 

ندارد.
بلکه  نیست،  بیماری  یک  متابولیک  سندرم  متابولیک:  سندرم   )۳
مجموعی از مشکالت سالمتی از جمله چاقی شکمی، دیس لیپیدمی یا 
چربی پریشی، عدم تحمل گلوکز و فشار خون باال است. این مشکالت 
می توانند بعدها  به بیماری های جدی تری مانند بیماری های قلبی-عروقی 

و دیابت منجر شود.
۴( سالمت روان: مشکالت سالمت روان از جمله  اضطراب، افسردگی و 
بیماری دوقطبی بر زنان بیشتر از مردان تاثیر می گذارد. هم چنین با توجه 
به امکان ابتال به افسردگی پس از زایمان و افسردگی مرتبط با قاعدگی، 

مشکالت سالمت روان در زنان می تواند تاحدودی رایج تر باشد.
۵( سرطان سینه: طبق اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا  
)CDC(، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان بدون توجه به سن 
و نژاد آن ها است. اگرچه عوامل متعددی وجود دارد که می تواند موجب 
سرطان سینه در زنان شود اما اصلی ترین آن، افزایش سن در زنان است.

با این وجود آزمایش هایی وجود دارد که جهش هایی را که می توانند 
منجر به سرطان سینه شوند،  تشخیص دهد. متخصصان توصیه می کنند 
زنان با شروع ۴۰ سالگی تست های ماموگرافی را آغاز کرده و پس از آن 
هر سال این تست  را ادامه دهند. در صورتی که سابقه ابتال به سرطان 
سینه در زنان خانواده شما وجود داشته باشد، ممکن است پزشک انجام 

تست های ماموگرافی را برای شما زودتر از ۴۰ سالگی توصیه کند.
به خودایمنی  مربوط  بیماری های  انجمن  بیماری های خودایمنی:   )۶
آمریکا )AARDA( اعالم کرده که ۷۵ درصد از افراد مبتال به بیماری های 
خودایمنی را زنان تشکیل می دهند. این بیماری ها عمدتا ژنتیکی هستند 
بدان معناست  این  به صورت خوشه ای در خانواده ها رخ می دهند.  و 
که ممکن است بیماری های خودایمنی در زنان یک خانواده رایج باشد، 
هر چند نوع این بیماری ها در زنان مختلف، مشابه نباشد. از جمله این 

بیماری ها می توان به لوپوس، دیابت و آرتروز اشاره کرد.

مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک و خطر حمله قلبی 
در زنان

یا بیشتر  بررسی ها نشان می دهد زنانی که برای مدت زمان دو ماه 
داروهای آنتی بیوتیک مصرف می کنند بیشتر در معرض حمله قلبی و 

سکته مغزی هستند.
خود  بررسی های  در  آمریکایی  محققان  از  گروهی  ایسنا،  گزارش  به 
مشاهده کردند مصرف داروهای آنتی بیوتیک برای مدت زمان بیش از دو ماه 
خطر حمله قلبی و سکته مغزی را در زنان حدود یک سوم افزایش می دهد. 
به گفته محققان مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک ها موجب از بین رفتن 
باکتری های خوب موجود در روده ها شده که می تواند خطر بیماری های 
قلبی-عروقی را افزایش دهد. محققان همچنین در دوره هشت ساله انجام 
مطالعات خود مشاهده کردند این خطر در زنان باالی ۶۰ سال حدود ۳۲ 
درصد بیشتر است. محققان آمریکایی اظهار داشتند: مصرف داروهای 
آنتی بیوتیک مهمترین فاکتور در تغییر توازن میکروارگانیسم های موجود 
در روده است که باکتری های مفید روده را از بین برده و شیوع ویروس ها و 
قارچ های عفونی را افزایش می دهد. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، به گفته 
محققان زنان حاضر در این مطالعه به دلیل عفونت های ریوی، مجاری 

ادراری و مشکالت دندانی آنتی بیوتیک مصرف کرده اند.

ابالغ »قانون تاسیس« ؛اخبار

»انگی«کهازرویوزارتورزشبرداشتهمیشود

زمانمناسبانجامماموگرافیدرزنان

وزارت ورزش در حالی اولین ماه های نهمین سال حیات 
خود را سپری می کند که هنوز »قانون تاسیس« ندارد 
اما بنا بر اعالم یک مسئول در مجلس این قانون امسال 

پروسه الزم برای ابالغ را طی می کند.
خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هر یک از وزارتخانه های 
فعال در دولت ایران بر اساس »قانونِ تأسیس« معرفی 
قانونمند  فعالیت هایشان  و  اینگونه ساختار  و  می شوند 
به حساب می آید. این قانون در قالب ماده و تبصره های 
مختلف و به منظور معرفی اهداف، چگونگی انتخاب وزیر 
مربوطه، شرح وظایف، و … طرح و تصویب می شود تا 
انجام  آن  اساس  بر  متبوع  وزارتخانه  فعالیت های  تمام 

شود.
برای وزارت ورزش که جوان ترین وزارتخانه در میان ۱۸ 
وزارتخانه فعال دولت به حساب می آید اما هنوز چنین 
قانونی مصوب نشده در حالی که بیش از هشت سال 
از تأسیس و آغاز به کار این وزارتخانه می گذرد و حتی 
طی سال های گذشته دو بار چارت داخلی آن دستخوش 

تغییرات شده است.
حتی طی این مدت مصوبات زیادی به مجموع قوانین 
و آئین نامه های ورزشی ها اضافه شد، آمد و رفت های 
زیادی در ورزش انجام شد که خیلی از آنها با عزل و نصب 
مستقیم وزیر ورزش بود، ورود و خروج های مالی زیادی 
بیشماری  های  ریزی  برنامه  انجام شد،  وزارت  بدنه  به 
صورت گرفت و برای آنها خرج تراشی شد و …؛ به تمام 
این فعالیت ها اما می توان اَنگ غیر قانونی وارد کرد چرا که 
همه زیر نظر نهادی انجام شد که قانونی ویژه شکل گیری 

خود نداشته و هنوز هم ندارد.
خبرگزاری مهر سال گذشته در گزارشی با عنوان »وزارت 
ورزش بعد از هشت سال صاحب قانونِ تأسیس می شود« 
به این موضوع پرداخت و اینکه بعد از هشت سال بررسی 
نمایندگان  کار  دستور  در  ورزش  وزارت  تأسیس  قانون 
مجلس قرار گرفته اگرچه هنوز و با وجود گذشت دو ماه 
این موضوع به سرانجام نرسیده درحالیکه وزارت ورزش 

وارد نهمین سال حیات خود شده است.
البته بنا بر اعالم یک مقام مسئول در مجلس شورای 
اسالمی امسال پروسه الزم برای تصویب و ابالغ »قانون 
نتیجه  به  و  شده  دنبال  قطعاً  ورزش  وزارت  تأسیس« 
می رسد. وی با تاکید بر در تأخیر ایجاد شده برای تصویب 
و ابالغ این قانون، دولت و مجلس وقت کوتاهی کرده و 
مقصر بودند، گفت: تالش این است هرچه زودتر این خأل 

قانونی در وزارت ورزش پُر شود.
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی  آزادیخواه  احد 

شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه 
کلیات طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی 
جوانان در مجلس هشتم طرح و تصویب شد و وزارت 
آغاز  از هشتم دی ماه سال ۱۳۸۹ وزارت ورزش  ورزش 
به کار کرد، گفت: الزم بود همزمان در قالب یک الیحه 
قانونی تحت عنوان »قانون تأسیس«، حدود، اختیارات و 
وظایف این وزارتخانه جدید التاسیس مشخص شود اما در 

مورد آن کوتاهی هایی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در این زمینه دولت و مجلس وقت مقصر 
هستند. دولت وقت باید الیحه الزم در این زمینه را ارائه 
می کرد و مجلس هم موظف بود پیگیر ارائه طرح باشد اما 
هر دو کوتاهی کردند. اراده مجلس دهم اما بر این بود تا 
به صورت جدی این خأل بزرگ در وزارت ورزش را پیگیری 
کرده و به سرانجام برساند. این قانون در آستانه طرح در 

صحن مجلس قرار دارد.
به  پاسخ  پایانی سال در  »سال گذشته و در ماه های 
پیگیری های خبرنگار مهر اینگونه عنوان شد که بررسی 

نمایندگان  کار  دستور  در  ورزش  وزارت  تأسیس  قانون 
مجلس قرار گرفته است. چرا هنوز این کار انجام نشده 
است؟«، آزادیخواه در پاسخ به این پرسش گفت: اقدام 
اصلی در رابطه با این موضوع، این بود که در دستور کار 
کمیسیون تخصصی قرار بگیرد و با حضور نماینده مرکز 
پژوهش ها، نماینده دولت و… پیگیری شود. این کار انجام 
شده و طرح قانون تأسیس آماده است. حاال هم این قانون 

در نوبت طرح در صحن مجلس است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
صحن  در  بررسی  نوبت  در  زیادی  موارد  کرد:  تاکید 
یکی  ورزش  وزارت  تأسیس  قانون  و  هستند  مجلس 
از  این موضوع هم به عنوان یکی  آنها است. قطعاً  از 
هرچه  شدن  برطرف  منظور  به  و  مجلس  اولویت های 
مورد  زودی  به  وزارتخانه،  این  در  قانونی  خأل  زودتر 

بررسی نمایندگان قرار می گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که »روال کار برای ابالغ 
قانون تأسیس وزارت ورزش چگونه است؟«، تصریح کرد: 

طرح قانون تأسیس وزارت ورزش دو یا سه جلسه از صحن 
علنی مجلس وقت می گیرد. بعد از آن، مصوبه نمایندگان 
باید تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد تا توسط رئیس جمهور 

ابالغ شود.
آزادیخواه همچنین در مورد اینکه »این پروسه چقدر 
زمان می برد؟«، گفت: مشخص نیست؛ تالش این است 
تا زودتر به سرانجام برسد. به هر حال وزارت ورزش در 
حال فعالیت است درحالیکه قانون تأسیس ندارد و این 
این  یک ایراد بزرگ به این ساختار است. امسال قطعاً 

قانون ابالغ می شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
پایان گفتگو با خبرنگار مهر گفت: البته وزارت ورزش تا به 
امروز فعالیت های خود را دنبال کرده اما از نظر ما نداشتن 
قانون تأسیس یک خأل بزرگ بود که در تالش برای برطرف 
کردن آن هستیم. این قانون حوزه های زیادی در ورزش 
و جوانان را در برمی گیرد و برای همه آنها تعیین تکلیف 

کرده است.

استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: همه 
زنان باالی ۵۰ سال الزم است که حداقل هر دو سال، یک 

بار نسبت به انجام ماموگرافی اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر معصومه گیتی با اشاره به برگزاری 
سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران اظهار داشت: یکی 
از مباحثی که در این کنگره توسط اساتید و صاحبنظران 
رادیولوژی  قرار گرفت،  و گفت وگو  برجسته مورد بحث  
بیماری های زنان به ویژه در حوزه پستان بود که مهمانان 
خارجی در قالب سخنرانی و کارگاه اطالعات خود را در این 

زمینه ارائه کردند.
برگزار  زمینه  این  در  مربوطه  نشست   ۳ افزود:  وی 
شد که شامل ۸ سخنرانی و ۱۰ کارگاه بود و جدیدترین 
بیماری های  تصویربرداری  در حوزه  علمی  دستاوردهای 

زنان ارائه شد.سرپرست فلوشیپ رادیولوژی بیماری های 
زنان ادامه داد: همه زنان از سن ۲۰ سال به باال در معرض 
ابتال به سرطان پستان قرار دارند، البته شیوع این بیماری 
در زنان باالی ۵۰ سال بیشتر بوده و این افراد باید نسبت 

به عالئم هشداری بسیار آگاه باشند.
گیتی خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر شیوع سرطان 
پسان افزایش یافته که یکی از دالیل آن تشخیص بیشتر 
بوده، ولی به طور کلی این افزایش شیوع تنها مربوط به 

ایران نبوده و برای سایر کشورها نیز این چنین است.
ایران،  رادیولوژی  انجمن  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
وی با اشاره به اینکه تشخیص به موقع این بیماری در 
درمان موفقیت آمیز آن بسیار حائز اهمیت است، گفت: 
در  می تواند  زنان  در  خودآزمایی  روش های  از  استفاده 

شناخت به موقع موثر واقع شود. البته مراجعه به پزشکان 
و متخصصان زنان نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت 

است.
وی ادامه داد: ماموگرافی یکی از روش های تصویربرداری 
جهت تشخیص به موقع سرطان پستان در زنان است و 
همه افراد باالی ۵۰ سال الزم است که حداقل دو سال یک 

بار نسبت به این موضوع اقدام کنند.
باال  به  سال  که سن ۴۰  افرادی  کرد:  خاطرنشان  وی 
داشته و ریسک ابتال به این بیماری در آنها زیاد است یا 
به عبارتی سابقه خانوادگی ابتال به سرطان پستان دارند، 
ساالنه باید یکبار برای انجام ماموگرافی اقدام کنند. البته 
کنار روش های دیگر همچون  این روش در  از  استفاده 
سونوگرافی و ام آر آی بسته به نظر پزشک توصیه می شود.

 مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری:

میلیون ها ریال خسارت به ورزشگاه آزادی وارد شد

در پروژه جدید وزارت دفاع آمریکا

ارتش ربات ها جایگزین کارمندان انسان می شوند

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری گفت: بعد از برگزاری دیدار پرسپولیس 
و سپاهان میلیون ها ریال خسارت به ورزشگاه آزادی وارد شده است.

به گزارش ایرنا، حسن کریمی با اعالم این مطلب ادامه داد: این شرکت 
به عنوان شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان در امر ساخت و 
احداث ورزشگاه های بزرگ ایران و نگهداری  مجموعه های ورزشی کشور از 
جمله ورزشگاه بزرگ آزادی و در راستای شعار 'اماکن ورزشی، سرمایه های 
ملی'، رفتارهای ناشایست و دور از شان اهالی جامعه ورزش از سوی برخی 

تماشاگرنما را محکوم می نماییم.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ضمن تاکید بر 
برگزاری مسابقات فوتبال در فضایی پاک و سالم، اقدامات برخی تماشاگرنماها 
بر روی سکوهای ورزشگاه آزادی در مسابقه شب گذشته پرسپولیس و سپاهان 
را محکوم و ابراز داشت به منظور بازگشت بیت المال و جبران خسارات وارده، 

این مهم از مبانی حقوقی و قضایی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: چند ماه قبل، هزینه ای میلیاردی برای بازسازی ورزشگاه آزادی 
شاهد وارد آمدن میلیون ها ریال خسارت به صندلی ها، سکوهای تماشاگران، جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا انجام شد که متاسفانه شب گذشته 

سرویس های بهداشتی و فضاهای عمومی اطراف این ورزشگاه بودیم.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به هزینه های 
سنگین نگهداری ورزشگاه های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه 
به هزینه های باالی بازسازی ورزشگاه آزادی و برنامه ریزی برای بهینه 
سازی امکانات، راه اندازی جایگاه های بلیط فروشی الکترونیکی، ساخت 
نیمکت های ذخیره، ارتقای تجهیزات، نگهداری مطلوب چمن، رختکن ها 
و پیست تارتان که هزینه های سنگینی را در پی خواهد داشت، چنین 
اقداماتی باعث کندی در مسیر توسعه و پیشرفت امکانات سخت افزاری 

ورزش می شود.
در خاتمه، کریمی با بیان اینکه از طریق مبانی حقوقی و قضایی پیگیر 
خسارات وارده هستیم گفت: در وضعیت سخت اقتصادی فعلی کشور، 
انتظار داریم نهادهای فرهنگی و اجتماعی از جمله فدراسیون فوتبال و صدا 
و سیما به حمایت از اماکن ورزشی کشور به عنوان سرمایه ملی و بخشی 
از بیت المال در جهت برخورد با اینگونه رفتارهای ناشایست و جلوگیری از 

آسیب به آنها بپردازند.

وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا پایان سال جاری، مجموعه ای از ربات ها را 
در برخی بخش ها به جای انسان ها به کار بگیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیفنس وان، وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا 
پایان سال ۲۰۱۹، مجموعه ای از ربات های مجازی را به کار گیرد که در شبکه 
عملکرد مستقل داشته باشند و جایگزین برخی از نیروهای انسانی شوند. 
این سازمان در حال حاضر نیز هر دو هفته، از یک اپلیکیشن خودکار جدید 

استفاده می کند.
"جان الکوود")John Lockwood(، مدیر این برنامه گفت: این سازمان در 
نظر دارد که تا ماه سپتامبر، ۷۵ فرآیند خودکارسازی ربات ها را به کار بگیرد تا 
حتی کنترل منابع انسانی و مالی خود را به صورت رباتیک درآورد. فرآیندهای 

گوناگون کنونی، بسیار زمانبر هستند اما ما با این کار می توانیم ساالنه صدها 
و یا هزاران ساعت زمان را ذخیره کنیم.

این طرح، با ایده ای آغاز شد که پژوهشگران طی آن، امکان خودکار شدن 
فرآیندها را بررسی و ارزش سرمایه گذاری بر آنها را مشخص کردند. تحلیل ها 
نشان می دهند که سرمایه گذاری در این زمینه، ارزش قابل توجهی دارد و 
پژوهشگران قصد دارند این پروژه را طی یک فرآیند چهار مرحله ای انجام دهند.

تخمین زده می شود که هر مرحله از پژوهش، حدود دو هفته زمان ببرد و 
اتمام آن، به هشت هفته زمان نیاز داشته باشد. این فرآیند برای طرح های 
پیچیده تر، به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت اما الکوود میانگین این بازه 

زمانی را کمتر از هشت هفته می داند.

وی افزود: ما پیش از این باید اپلیکیشن هایی را ارسال می کردیم که فرستادن 
آنها به زمان زیادی نیاز داشت. ما در حال حاضر ارسال اپلیکیشن ها را هر 
دو هفته یک بار انجام می دهیم تا روش متفاوت خود را اثبات کنیم. یکی 
از عواملی که سرعت فرآیندها را کاهش می دهد، امنیت است. ربات های 
مجازی کنونی در حال حاضر توسط انسان ها راه اندازی و متوقف می شوند اما 
پژوهشگران ما سعی دارند که این ربات ها را در یک پلتفرم امنیتی و به عنوان 

بخشی از کار روزمره خود به کار ببرند.
پژوهشگران قصد دارند ربات های مجازی را طوری به کار ببرند که عملکرد 
آنها مانند کارمندان معمولی باشد اما مجبور به رعایت ساعت های استاندارد 

کاری نباشند.
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