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پزشکان انگلیسی هشدار دادند

استفاده نادرسِت بیماران از اسپری  آسم

اگر به آسم مبتال هستید و از اسپری های استنشاقی مصرف می کنید، 
احتمال زیادی وجود دارد که داروی های خود را به روش صحیح استفاده 

نکنید.
از  گزارشی  در  که  قبلی  تحقیقات  از  ارزیابی  یک  ایسنا،  گزارش  به 
سوی "بنیاد ریه انگلیس" منتشر شد نشان داده است که تا ۹۰ درصد 
از مبتالیان به آسم در سراسر جهان به شیوه غیرصحیح از اسپری های 
استنشاقی خود استفاده می کنند. به عبارتی دیگر به هنگام استفاده از 
این اسپری ها تنها پنج درصد از دارو به طور واقعی به ریه فرد مبتال به 

آسم می رسد.
یک مطالعه دیگر نیز نشان می دهد که تنها یک دهم افراد مبتال به 
از  استفاده  برای  ضروری  اقدامات   )COPD( ریوی  مزمن  بیماری های 

اسپری های استنشاقی خود را به درستی انجام می دهند. 
این مشکل از آن  جایی نشات می گیرد که پزشکان در راهنمایی درست 
بیماران موفق نبوده یا به آن ها طرز استفاده از این داروها را به طور فیزیکی 

نشان نمی دهند.
یک متخصص در این مورد می گوید: با توجه به انواع بسیار متتفاوت 
اسپری هایی که در دسترس بوده و توزیع می شود، فراگیری بهترین روش 
استفاده از آن ها می تواند برای مردم امری دشوار باشد. هر کدام از این 
وسیله های دارویی شیوه  خاص مصرفی خود را دارند و بنابراین جای تعجب 
نیست که تعداد زیادی از مردم طرز درست استفاده از آن ها را نمی دانند.

پزشکان و متخصصان توصیه می کنند که در چک آپ سالیانه خود حتما 
از طرز درست استفاده از داروهای خود مطمئن شوید. 

رییس بنیاد ریه انگلیس در ولز توصیه می کند که شیوه های استفاده از 
اسپری های استنشاقی و هر گونه مشکل دیگری را که نسبت به آن نگرانی 
دارید، بررسی کنید. در صورتی که برای استفاده درست از اسپری خود 
با مشکل روبه رو هستید و نمی توانید شیوه درست استفاده از آن را پیاده 
کنید، از پزشک خود بخواهید در صورت امکان نوع اسپری شما را تغییر 

دهد یا وسیله ای کمکی برای استفاده از آن برای تان تجویز کند.
بنا بر گزارش سایت "وومنزدی"، بسیاری از افراد از جمله بزرگساالن از 
دستگاه های کمکی اسپری های استنشاقی )آسان نفس یا دَمیار( استفاده 

می کنند تا بیشترین استفاده مفید را از داروی خود ببرند.
در صورتی که به بیماری های ریوی و تنفسی از جمله آسم مبتال هستید 
و  اسپری ها  از  درست  استفاده  دقیق  طرز  تا  بخواهید  خود  پزشک  از 

داروهایتان را به شما آموزش دهد.

زغال خاصیت آنتی اکسیدانی دارد

متخصصان علوم پزشکی به روشی دست یافته اند که مانع می شود 
برخی از بیماری ها بر سیستم طبیعی آنتی اکسیدانی بدن غلبه کنند.

قبیل  از  )تروماتیک(  جراحتی  حوادث  ساله  هر  ایسنا،  گزارش  به 
آسیب دیدگی مغزی، سکته مغزی و حمله قلبی سالمت میلیون ها انسان 
را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند کشنده نیز باشد. سازمان جهانی 
بهداشت )WHO( سکته مغزی را به عنوان دومین عامل مرگ و میر در 

جهان معرفی کرده است.
تمامی این بیماری ها و اختالالت شامل استرس اکسیداتیو می شوند که 
به "عدم توازن جسمی بین سطح رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها" گفته 
می شود. در حوادث تروماتیک مغزی تعداد رادیکال های آزاد افزایش پیدا 
می کند که به آسیب دیدن بافت  و از کار افتادن اندام ها منجر می شود. 

همچنین این عدم توازن، حمله قلبی و سکته مغزی را به دنبال دارد.
"آنتی اکسیدان درمانی" یکی از روش های کاربردی برای مقابله با استرس 
اکسیداتیو است. اثربخشی این روش درمانی همچنان مورد مطالعه است 
اما برخی از محققان این روش را درمانی امیدبخش درنظر می گیرند. 
این در حالی است که رادیکال های آزاد موسوم به گونه های واکنش پذیر 
اکسیژن، آنتی اکسیدان های طبیعی از قبیل آنزیم "سوپراکسید دیسموتاز" 

را از بین می برند.   
متخصصان بر این باورند که دست یافتن به آنتی اکسیدان مصنوعی 
به آنتی اکسیدان های طبیعی بدن کمک می کند که با رادیکال های آزاد 

مقابله کنند.
آمریکا  در  پزشکی  علوم  متخصصان  تودی،  نیوز  مدیکال  گزارش  به 
معتقدند که زغال می تواند در تولید این آنتی اکسیدان مصنوعی کمک 
کننده باشد. این آنتی اکسیدان از نقاط کوانتومی گرافن گرفته می شود 
که محققان اولین بار در سال ۲۰۱۳ میالدی آن را از زغال استخراج کردند. 
این نقاط کوانتومی ذرات ریز نیمه هادی هستند که می توانند به شکل های 
مشخصی مورد استفاده قرار بگیرند. محققان معتقدند این نقاط می توانند 

به مقابله با استرس اکسیداتیو کمک کنند.

حکم تخلیه منزل در دست آقا عبداهللاخبار

استقالل خوزستان برای ویسی پلیس خبر کرد

وها وزه داران درباره چگونگی مصرف دار توصیه هایی به ر

طلب  که  خوزستان  استقالل  تیم  پیشین  سرمربی 
سنگینی از این باشگاه دارد، امروز با اتفاقی عجیب از سوی 

باشگاه خوزستانی مواجه شده است.
به گزارش ورزش سه، باشگاه استقالل خوزستان در این 
فصل معضالت زیادی داشت و در نهایت هم آبی های 
جنوب که روزی قهرمان ایران بودند، زیر بار مشکالت قد 

خم کردند و از لیگ برتر به دسته یک سقوط کردند.
یکی از مشکالت بزرگ استقالل در این فصل، که نقش 
پررنگی هم در سقوط این تیم داشت، کسر 6 امتیاز بود. 
این حکم فیفا به دلیل پرداخت نشدن طلب ساکونی، 
بازیکن خارجی پیشین تیم استقالل قطعی شد و ضربه 
سختی به پیکره این باشگاه زد. اما تلخ تر اینجاست که 
ساکونی تنها طلبکار سال های اخیر اس خوزستان نبوده 
است. امروز خبر عجیبی از اهواز رسیده که ارتباط مستقیم 
با یکی از اصلی ترین طلبکاران این باشگاه دارد. عبدالله 
ویسی، سرمربی رامهرمزی که در سال های اخیر در دو 
مقطع هدایت تیم استقالل خوزستان را بر عهده داشته، 
در حال حاضر بیش از یک میلیارد تومان از این باشگاه 
طلب دارد. این رقم سنگین، مجموع میزان طلب او از 
هر دو مقطع هدایت آبی ها است. ویسی که روزگاری 
نخستین قهرمانی تاریخ اس خوزستان را رقم زده و اولین 
جام غیر فوالدی را برای شهر اهواز به ارمغان آورده بود، 
امروز به یک کشمکش بزرگ با باشگاه استقالل رسیده 
است. باشگاه استقالل خوزستان با حکم قضایی به دنبال 
تخلیه منزلی در اهواز است که این سرمربی و خانواده 
اش در آنجا زندگی می کنند. دلیل این اقدام هم، تعلق 
منزل مذکور به گروه ملی عنوان شده است. اما مسئله 
اینجاست که عبدالله ویسی صورت جلسه ای در اختیار 
دارد مبنی بر اینکه تا زمان دریافت مبلغ طلبش از باشگاه 
استقالل، حق دارد در منزل تعیین شده، سکونت داشته 
باشد. طبق این صورت جلسه و با علم به اینکه استقاللی 
را  خود  سابق  سرمربی  طلب  از  بخشی  هیچ  هنوز  ها 
پرداخت نکرده اند، ویسی این حق را برای خود محفوظ 

می داند که در منزل مورد نظر زندگی کند.

حکم تخلیه ویسی توسط استقالل خوزستان
فارغ از این بحث، اقدام باشگاه اس خوزستان تا حدودی 
فراموشکارانه به نظر می رسد. دقیقا سه سال پیش در 
همین ماه اردیبهشت بود که ویسی با قهرمانی در لیگ 
برتر، به یکی از خاطره ساز ترین چهره های فوتبالی در 
تاریخ استان خوزستان تبدیل شد. پس از یک فصل دوری، 
ویسی دوباره به استقالل برگشت و این بار توانست تیم 
بحران زده را در لیگ برتر نگه دارد. ماجرای سکونت در 
منزل متعلق به باشگاه تا زمان دریافت طلب هم به همین 

زمان برمی گردد.
اخیرا برخوردهای عجیبی از سوی باشگاه های ایرانی با 
مربیان دیده ایم و این اقدام باشگاه خوزستانی نیز جای 
تعجب دارد. این در حالی است که مدیران استقالل در 
ماه های اخیر به خوبی متوجه شده اند اگر یک بازیکن 
)یا مربی( خارجی از آنها حتی طلب اندکی داشته باشد، 
به راحتی شکایت می کند و سنگین ترین احکام را نیز 
از فیفا دریافت می کند. شاید اگر قرار بود ایرانی ها هم 
چنین رویه ای را در پیش بگیرند، سرنوشت تلخی در 

انتظار باشگاه ها بود و الاقل اگر طلبکاران ایرانی این مسیر 
سرسختانه را طی نمی کنند، انتظار می رود باشگاه های 
بدهکار برخورد شایسته تری با آنها داشته باشند. به ویژه 
در شرایطی که دریافت پول در زمان مقرر خود، تفاوت 

بسیاری با گرفتن آن با تاخیر چند ساله دارد.
با این حال از مسئوالن باشگاه استقالل خوزستان شنیده 
می شود که درصدد هستند مسئله خانه محل سکونت 
عبدالله ویسی به زودی حل شود و مشکل دیگری برای 

سرمربی سابق این تیم به وجود نیاید.

همزمان با فرارسیدن ماه رمضان، افراد مبتالبه بیماری 
باید با نحوه صحیح مصرف داروها در زمان روزه داری 
برای جلوگیری از ایجاد مشکالت احتمالی آشنا شده و 

به توصیه هایی در این زمینه توجه کنند.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم ستاد مرکزی اطالع رسانی 
داروها و سموم سازمان غذا و دارو، افرادی که در دوران 
بارداری، شیردهی و یا دارای بیماری هایی مانند دیابت، 
زخم های  یبوست،  تحریک پذیر،  روده  فشارخون، 
گوارشی )معده و دوازدهه(، اختالالت کلیوی، اختالالت 
غده تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، قلبی عروقی 
و تنفسی، هستند، پیش از اقدام به روزه داری، مشورت 

با پزشک معالج ضروری است.
بیماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک معالج 
خود، اقدام به قطع دارو، تغییر یا کاهش دوز مصرفی 
و یا تغییر زمان مصرف کند؛ رعایت نکردن این اصول 
می تواند منجر به عدم اثربخشی دارو، عدم دستیابی به 
اثرات درمانی، بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری شود.

چنانچه فردی به رغم ابتال به بیماری، پس از مشورت 
به  باید  باشد،  گرفتن  روزه  به  مجاز  معالج،  پزشک  با 

نکات زیر توجه کند؛
دوز  تغییر  خطر  معرض  در  صرع،  مبتالبه  بیماران 
دارو در ایام روزه داری هستند. پزشکان عالوه بر بیماران 
صرعی که با قطع دارو دچار بازگشت حمالت تشنجی 
قطع  با  که  آسم  مبتالبه  بیماران  به  باید  می شوند، 
داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی دچار حمالت 
آسمی می شوند، مشاوره دقیق داده و توصیه های الزم 

را ارائه کنند.  
مطالعات به  عمل  آمده روی داروهای ضد فشارخون 
نشان می دهد که روزه داری تأثیر خاصی بر اثربخشی 
این داروها ندارد. البته گاهی اوقات الزم است در مورد 
داروهای مدر )ادرارآور(، برای جلوگیری از کاهش آب 
بدن، پزشک اقدام به کاهش دوز این داروها در بیماران 

روزه دار کنند.
دارند  را  قابلیت  این  ضدالتهاب  داروهای  از  برخی 
که دو بار در طول روز مصرف شوند. مصرف این گونه 
داروها را می توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان 

افطار یا سحر موکول کرد.
پزشک معالج برای درمان عفونت در بیمار روزه دار، 
که  کند  آنتی بیوتیک هایی  تجویز  به  اقدام  می تواند 

به جای چند بار مصرف در طی روز، یک یا دو بار در 
روز مصرف شوند.

بازار  نیز به شکل آهسته رهش در  از داروها  برخی 
به جای  داروها  این  مورد  در  هستند.  موجود  دارویی 
مصرف ۳ تا ۴ بار در روز، پزشک می تواند داروی آهسته 

رهش که یک بار در روز تجویز می شود توصیه کند.
تغییر نحوه مصرف برخی از داروها )از شکل خوراکی 
به شکل پوستی( در این ایام نیز بنا به تجویز پزشک 
دارویی،  شکل  این  وجود  صورت  در  است.  ممکن 
به جای مصرف برخی از داروهای خوراکی، پزشک معالج 
می تواند  آن ها را به شکل زیست چسب )چسب پوستی 

دارو در صورت موجود بودن( تجویز کند.
دیابت  به  مبتالیان  از  برخی  برای  روزه داری  هرچند 
بنا بر تشخیص پزشک معالج می تواند مفید باشد، ولی 
تغییر خودسرانه دوز دارو و رژیم غذایی در برخی دیگر 
مصرف  انسولین  که  بیمارانی  است.  خطرناک  بسیار 
می کنند قبل از اقدام به روزه داری باید با پزشک معالج 
خود مشورت کنند. همچنین در تمامی بیماران دیابتی، 

کنترل مرتب قند خون و تنظیم آن بسیار مهم است.

بانوان  سالمت  خصوص  در  که  مهمی  بسیار  نکته 
داروهای  از  خودسرانه  استفاده  است،  ذکر  به  الزم 
خونریزی  قطع  جهت   LD مانند  ترکیبی  ضدبارداری 
ماه  در  روزه  کردن  کامل  منظور  به   و  قاعدگی  دوران 
رمضان است؛ مصرف قرص های ضدبارداری ترکیبی به 
روشی که منجر به قطع قاعدگی شود، عالوه بر این که 
خواهد  مختل  را  دارو  مصرف کننده  هورمونی  چرخه 
کرد، تبعات خطرناکی مانند اشکاالت انعقادی و ایجاد 
لخته در عروق اندام های تحتانی و حتی عروق مغزی 
به دنبال خواهد داشت. خصوصاً که این امر با کاهش 

مصرف مایعات ممکن است تشدید شود.
و  می یابد  افزایش  افزایش سن  با  عارضه  این  شیوع 
این امر هشداری است برای بانوانی که در سنین باالی 
۳۵ سال هستند، دارای اضافه وزن و سابقه ترومبوز و 
یا سیگاری هستند و قصد مصرف داروهای ضدبارداری 
بدون تجویز پزشک را دارند. لذا توصیه می شود در هر 
زمینه خصوصاً مصرف دارو با پزشک و داروساز مشورت 

شود.    
توصیه های نحوه مصرف داروها در ماه مبارک رمضان

نحوه  همچنین  و  روزه داری  به  اقدام  خصوص  در 
مصرف داروها، باید با پزشک و داروساز مشورت کنید.

چنانچه مبتالبه بیماری خاصی هستید که مجبور به 
مصرف دارو در ایام مبارک رمضان هستید، قبل از هر 

چیز با پزشک معالج خود مشورت کنید.
در زمان روزه داری هیچ گاه وعده های دارو را خودسرانه 
عمل  این  نکنید.  موکول  دیگری  زمان  به  یا  و  حذف 
سبب اختالل در روند درمان می شود. مصرف بسیاری 
از داروها را می توان پس از مشوت با پزشک به زمان 

سحری یا افطار منتقل کرد.
مانند  مزمن  بیماری  مبتالبه  چنانچه  عزیز،  روزه دار 
و  اعصاب  گوارشی،  بیماری های  دیابت،  فشارخون، 
روان، قلبی عروقی، تنفسی و اختالالت کلیوی هستید، 
در این خصوص که آیا روزه داری برای شما بدون اشکال 
است یا خیر و همچنین در صورت بی خطری، در مورد 
نحوه مصرف دارو و رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک 

رمضان، با پزشک و داروساز مشورت کنید.
مستقیمی  ارتباط  داروها،  از  بسیاری  اثربخشی 
ایام  در  دارد.  معین  زمان  در  آن ها  به موقع  با مصرف 

روزه داری خودسرانه نوبت داروی خود را قطع کنید.
روزه داری  به واسطه  داروها  از  برخی  ناگهانی  قطع 
بسیار خطرناک است. درباره قطع داروهای خود و نحوه 
یا  و  پزشک  با  رمضان،  مبارک  ماه  در  آن ها  استفاده 

داروساز خود مشورت کنید.
بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک تحت 
بررسی پزشکی قرار گیرند. بیماران باید ازنظر سطح قند 
خون، فشارخون، چربی خون، انعقاد خون و وضعیت 
کلی بیوشیمی خون، بررسی شوند و بر این اساس رژیم 
ماه  از شروع  قبل  بیمار  هر  دارویی مختص  و  غذایی 

مبارک تعیین شود.
باید  دیابت  مبتالبه  فرد  هم خانواده  و  بیماران  هم 
در  بیمار  تهدیدکننده  احتمالی  خطرات  با  رابطه  در 
ایام روزه داری مورد مشاوره قرار گیرند. همچنین در 
اندازه گیری  قند خون،  کاهش  و  افزایش  عالئم  مورد 
بدنی  فعالیت  غذایی،  وعده های  تنظیم  خون،  قند 
را  الزم  آموزش  باید  مبارک  ماه  در  داروها  مصرف  و 
دریافت کنند. عالوه بر این، روش درمان و اقدامات 
بیمار  همراه  به  باید  مشکل  بروز  صورت  در  الزم 

آموزش داده شود.

انتقاد از وضعیت تیم ملی امید
پیروانی: همه مربیان بد و مدیران خوب هستند؟

سرمربی سابق تیم ملی امید می گوید در ۴۰ سال اخیر ناکامی تیم ملی امید 
به گردن مربیان افتاده و هیچ کدام از مدیران پذیرای اشتباهات خود نیستند.

غالم حسین پیروانی در گفت وگو با ایسنا، درباره برکناری زالتکو کرانچار از 
سرمربیگری تیم ملی امید بعد از عملکرد ضعیف این تیم در مرحله مقدماتی 
انتخابی المپیک و کمبود منابع ارزی گفت: بعد از المپیک ۱۹۷6 مونترال 
کانادا که می توانستیم از گروهمان باال برویم، بیش از ۴۰ سال می گذرد. در 
این سال ها فقط حذف شدیم. یعنی همه مربیان خراب و دست اندر کاران 
خوب هستند؟ حسن حبیبی مربی عالی برای تیم ملی امید بود که پرسپولیس 
و تاج دنبال او بودند و هر دو تیم را می برد و در نتیجه با پاس قهرمانی می شد.

وی ادامه داد: مربیانی زیادی در این سال ها سرمربی تیم ملی امید بودند اما 
هیچ کدام موفق نشدند. به اعتقاد من دست اندرکاران و مسئوالن مشکل دارند 

و هر مرتبه که شکستی می خورند، به سراغ مربی بعدی می روند.

سرمربی سابق تیم ملی امید اظهار کرد: من آدم عقده ای نیستم که موج 
منفی بدهم. به نظرم همان برنامه ای که برای تیم ملی بزرگساالن در نظر 
می گیرند، باید برای تیم ملی امید هم اجرا کنند. متأسفانه به این تیم شخصیت 
نمی دهند. همین امسال هم عده ای به تیم ملی امید همکاری نکردند. البته 
کسانی هم که در باشگاه ها هستند، حق دارند. ساختار ضعیف است، کرانچار 

مقصر نیست. استیلی مدیر الیق و فهیمی است اما ساختار ایراد دارد.
شاخصی  افراد  شاهرودی  و  بختیاری زاده  استیلی،  کرد:  تاکید  پیروانی 
هستند. آیا همه مربیان بد و مسئوالن خوب هستند؟ دل ها یکی نیست. در 
مدتی که عهده دار تیم ملی امید بودم، پدرم سوخت! در بازی های آسیایی 
گوانگ ژو به ژاپن و کره جنوبی باختیم و چهارم شدیم. این دو تیم در المپیک 
سوم و چهارم شدند. سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی گفت شما ابقاء 

شدید ولی من نماندم.
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