






















بیمه درمان تکمیلی

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متامی 

افرادی که در جامعه پزشکی مشغول به فعالیت هستند آغاز شد.

-  این قرارداد در دو آیتم و با دو حق بیمه ارایه می گردد.

-  در یک آیتم هزینه های بدون سقف و در بعضی موارد سقف دار و در آیتم دیگر 

متامی هزینه ها سقف دار هستند.

-  هر عضو می تواند خود، همرس، فرزندان و پدر و مادر خود را تحت پوشش بیمه 

درمان تکمیلی قرار دهد.

-  با عنایت به موفقیت رشکت سهامی بیمه ایران در صنعت بیمه در راه اندازی سامانه 

درمان الکرتونیک )سدا( بیمه شدگان می توانند خدمات درمانی، بیامرستانی و رسپایی را 

در مراکز طرف قرارداد بیمه ایران در رسارس کشور بدون مراجعه به بیمه گر دریافت کنند.

-  متامی متقاضیان بیمه درمان تکمیلی اعم از پزشکان و پیراپزشکان استان گیالن فقط 

در منایندگی رسمی بیمه ایران با کد 7083 استان گیالن می توانند ثبت نام کنند و این 

منایندگی هیچ گونه تعهدی در قبال ثبت نام در اماکن دیگر ندارد.
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از 17 اکتبر 2018 )25 مهر( تاریخ مصرف مواد در 
کانادا ورق خواهد خورد. طبق گفته نخست وزیر، جاستین 
هفته  که چند  کانابیس  دستورالعمل  براساس  و  ترودو، 
پیش تصویب شد، از این تاریخ مصرف تفریحی ترکیبات 
کانابیس توسط بزرگساالن قانونی خواهد شد و با این 
اقدام، کانادا پس از اوروگوئه دومین کشور در دنیا و اولین 
کشور صنعتی خواهد بود که مصرف تفریحی ترکیبات 

کانابیس در آن قانونی است.
که  است  گیاهی  نه  شاهدا یا  یندیکا  ا بیس  نا کا
اعصاب  سیستم  محرک  ماده  یک  به عنوان  سال هاست 
این گیاه  ماده موثر اصلی  دنیا مصرف می شود.  در کل 
تتراهیدراکانابینول است و ترکیبات مختلف آن به  نام های 
مختلف مثل وید، ماری جوانا، حشیش، گراس، بنگ و... 
در سراسر دنیا مصرف می شود که تفاوت شان در میزان 

ماده موثر و شکل ظاهری آن هاست. 

کانابیس برای مصارف پزشکی یا مصرف تفریحی 
در دنیا

مصرف پزشکی و دارویی کانابیس در حدود 30 کشور 
از جمله کانادا، آرژانتین، استرالیا، سوییس، دانمارک، آلمان 
و ترکیه برای بیمارانی که توسط پزشکان اجازه مصرف 

قانونی شدن مرصف تفریحی کانابیس در کانادا:

آزادسازی یا کنرتل؟
دکتررقیهحجفروش

دارند، قانونی و در دسترس است اما مصرف تفریحی و 
کشت آن در بیشتر کشورها غیرمجاز و غیرقانونی است. 
برخی از کشورها قوانین خاصی درباره مصرف تفریحی 
وضع کرده اند. در کشورهایی مثل آلبانی، رومانی و الئوس 
مصرف ترکیبات کانابیس غیرقانونی است اما عماًل جریمه 
در   .)unenforced( نیست  خاطی  فرد  متوجه  خاصی 
آمریکا مصرف در 8 ایالت  آزاد و در بقیه ممنوع است. 
خاص  قانونگذاری  اجازه  هم  سرخ پوست نشین  مناطق 

خود را دارند. 
در برخی از کشورها مصرف تفریحی یا داشتن کانابیس 
تا اندازه خاصی مجاز و بیش از آن مشمول جریمه است؛ 
در اوکراین نگهداری این ترکیبات تا 5 گرم، در روسیه تا 
6 گرم و در پاراگوئه تا 10 گرم مشمول جریمه نخواهد 
شد. در هلند نیز همراه داشتن ترکیبات کانابیس تا 5 گرم 
و مصرف درکافی شاپ ها مجاز است. در اسپانیا مصرف 
در منزل یا مکان های شخصی مشکلی ندارد اما مصرف 
در مالء عام غیرقانونی است. در ایتالیا مصرف در مناسک 
نپال در دوره های زمانی خاص  دینی و در جامائیکا و 

مذهبی مجاز است.
ترکیبات  تفریحی  مصرف  کنون  تا  که  کشوری  تنها 
کانابیس در آن قانونی بوده، اوروگوئه است که از اکتبر 
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سال جاری کانادا به آن خواهد پیوست. 

کانابیس  ترکیبات  مصرف  می خواهد  کانادا  چرا 
قانونی شود؟ 

در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  کانادایی  سناتور  یک 
این باره گفت: »این یک چالش ملی است. کشور ما دارای 
یکی از باالترین میزان های مصرف ترکیبات کانابیس در 
 6 از  بیش  ارزشی  کانابیس  غیرقانونی  بازار  و  دنیاست 
میلیارد دالر در سال دارد. ما می دانیم که این ماده برای 
این  کار  با  می خواهد  دولت  و  است  مضر  کودکان مان 

کنترل و نظارت بر مصرف را برعهده بگیرد.«
قانون جدید به افراد باالی 18 سال اجازه می دهد تا انواع 
مختلف ترکیبات کانابیس را از فروشگاه های تحت نظارت 
خریداری کنند و بسته به محل زندگی، مقادیر کمی را در 
منزل پرورش دهند. هدف این قانون کاهش مصرف جوانان 
و تولید استاندارد ملی برای مقادیر مصرفی و بسته بندی 
مجاز و نیز تعیین مالیات کمتر و ارایه کانابیس به قیمت 
کمتر برای ممانعت از ایجاد بازار سیاه برای فروش آن است. 
دستورالعمل قانونی کانابیس چارچوب سختگیرانه ای 
کانابیس  مالکیت  و  فروش  توزیع،  تولید،  کنترل  برای 
در سراسر کانادا ایجاد کرده است. این دستورالعمل سه 

هدف دارد:
- کانابیس را از دسترس جوانان دور نگه دارد.

- دست جنایتکاران را از سود آن کوتاه کند.
 - با دسترسی امن و قانونی بزرگساالن به کانابیس، از 

سالمت عمومی و امنیت جامعه محافظت کند.
از تاریخ فوق افراد 18 ساله و باالتر، از نظر قانونی 
می توانند تا 30 گرم کانابیس قانونی خشک شده یا معادل 
بزرگساالن  سایر  با  یا  باشند  داشته  را  آن  خشک نشده 
به طور مشترک استفاده کنند. همچنین می توانند کانابیس 
خشک شده، تازه یا روغن آن را از مکان های دارای مجوز 
به صورت  فدرال  مجوز  با  تولیدکننده های  از  یا  استانی 
آنالین خریداری کنند. همچنین کشت این ماده از دانه  
کانابیس در محل  گیاه  تا 4 عدد  نهال های مجوزدار  یا 

زندگی برای مصارف شخصی مجاز است. 

مراقبت از جوانان
دستورالعمل قانونی کانابیس چندین ابزار برای پیشگیری 
شامل  موارد  این  دارد.  کانابیس  به  جوانان  دسترسی  از 
کانابیس است.  محدودیت سنی و محدودیت در رواج 

هیچ فردی حق فروش یا فراهم کردن کانابیس برای افراد 
با  این دستورالعمل دو جرم جنایی  زیر 18 سال ندارد. 
حداکثر مجازات 14 سال زندان برای کسانی که خرید و 
فروش به جوانان داشته باشند یا از جوانان برای ارتکاب 
جرایم مربوط به کانابیس استفاده کنند، در نظر گرفته است.
همانند محدودیت های فعلی در تبلیغات محصوالت 
می کند  ممنوعیت هایی، سعی  با  کانابیس  قانون  توتون، 
جوانان را از مصرف کانابیس منصرف کند. بسته بندی، 
برچسب زنی یا تبلیغ محصوالت حاوی کانابیس به نحوی 
همچنین  است.  ممنوع  باشد،  جذاب  جوانان  برای  که 
فروش کانابیس از طریق ماشین های فروش نیز ممنوع 
فوق جرایم  موارد  این  از  کدام  رعایت هر  است. عدم 

نقدی تا 5 میلیون دالر و سه سال زندان به همراه دارد.
تالش  برای آموزش و آگاه سازی از ابزارهایی است که 
امنیت را افزایش و نیز خطرات بالقوه سالمت را کاهش 
خواهد داد. دولت کانادا نزدیک به 46 میلیون دالر در 
فعالیت های  و  مردم  عموم  آموزش  برای  آینده  سال   5
برای  کار  این  است.  داده  تخصیص  آگاهی بخش 
درباره خطرات مصرف  به جوانان  به ویژه  اطالع رسانی 

کانابیس برای سالمت است.
و  بسته بندی  کانابیس،   تولید  و  رشد  بر  نظارت 
مصرفی،  بسته  هر  اندازه  و  قدرت  استانداردسازی 
ممنوعیت اضافه کردن مواد خاص و نظارت بر تولید از 

وظایف دولت فدرال است.
مواد  به  مربوط  گزارش شده  از جرایم  نیمی  از  بیش 
در کانادا مرتبط با کانابیس است. در سال 2016 تقریبًا 
است.  شده  مطرح  کانابیس  با  مرتبط  جریمه  هزار   23
یک سابقه جنایی مربوط به کانابیس، ولو جرایم اندک، 
می تواند عوارض طوالنی مدت و حتی مادام العمر برای 
فرد جریمه شده داشته باشد. تصویب قانون جدید و اجازه 
مصرف قانونی می تواند بزرگساالن کانادایی  مصرف کننده 
کانابیس را از سیستم قضایی کشور دور نگه دارد و بار 
دادگاه  را کم کند. البته قانون جدید، افرادی را که خارج 
از چارچوب قانونی عمل کنند مشمول جرایم خواهد کرد.
Ref: goo.gl/B7yoCc
goo.gl/j6xjt6, goo.gl/PWFBj7

----------------------
دکتر رقیه حج فروش

پزشک عمومی
Email: dr.hajf@gmail.com
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می خواستم بنویسم چگونه طب داخلی به قهقرا رفت، 
دیدم برای این ادعا هم ابتدا باید به قهقرا رفتن ویزیت 
را ریشه یابی کرد. چرا؟ چون بارها گفته شده است که 
بیمار و طبیب رخ  در مالقات  آن چه  به معنای  ویزیت، 
می دهد، آجر بنای سالمت است. همان طور که اقتصاددانان 
از تحلیل کاال شروع می کنند، تحلیل  را  اقتصاد  تحلیل 
ساختار بهداشت و درمان را هم باید از تحلیل ویزیت 
رابطه  نوعی  که  است  ویزیت  جریان  در  کرد.  شروع 
جریان  در  می گیرد.  شکل  بیمار  و  طبیب  میان  انسانی 
ویزیت است که حقیقت بیماری در ورای شرح حالی که 
با استفاده از شیوه ای علمی و آزموده چهره  ارایه شده 
می گشاید. در جریان ویزیت است که تصمیماتی مهم 
نظیر جراحی یا تصمیماتی با همان درجه جسارت، نظیر 
است  ویزیت  جریان  در  می شود.  اتخاذ  انتظار  و  صبر 
که ناگهان انسانی که خود را در آستانه مرگ می دید پر 
ادامه می دهد،  به زندگی  اطمینان خاطر  با  می گشاید و 
یا برعکس انسانی که بی خیال و سرشار از امید زندگی 
می کرد ناگهان درمی یابد که باید یک جراحی سنگین از 
سر بگذراند یا باقی عمر را که شاید چیز زیادی هم از 
آن باقی نمانده باشد، با درد و رنج بگذراند. در جریان 
ویزیت است که نوع خاصی از ادبیات و سخن وری و 
بشر  آالم  ثبت  و  توضیح  در  بروکراسی  از  نوع خاصی 
شکل می گیرد. آری؛ ساختار سالمت را باید از تحلیل 

ویزیت شروع کرد.
رفتن  قهقرا  به  در  آشکاری  در حال حاضر شواهد   

ویزیت در کشور ما وجود دارد که آن را از اثبات بی نیاز 
نمونه می توان توجه کرد که یک  به عنوان  تنها  می کند. 
که  هم  وقتی  داخلی،  پیچیده  بیماری  یک  در  مشاوره 
و  شود  انجام  ما  کشور  در  باتجربه  استاد  یک  توسط 
درستی آن اظهارنظر هم به اثبات رسیده باشد، باز ممکن 
دالر  هشت  حدود  در  رقمی  دریافت  برای  تنها  است 
باعث بازخواست و احضار پزشک شود1 اما یک استاد 
کانادایی در همان درجه علمی و با همان تجربه، ولو در 
سطحی بسیار باالتر، می تواند برای چنین مشاوره ای برای 
هموطنی تا 3000 دالر درخواست کند و مورد پذیرش 
هم قرار بگیرد! این که نتیجه هر دو یکسان بوده است، 
کیفیت ویزیت در  نیست که  معنا  این  به  به هیچ عنوان 
کشور ما به قهقرا نرفته و کیفیتی برابر با کانادا دارد؛ یا مثاًل 
تالش و استعدادهای فردی می تواند نقایص ساختاری را 
جبران کند! دقت و اعتبار دادن به ساختار ویزیت، قطع 
نظر از نتیجه آن، همان نکته مغفول در فرهنگ ماست 
که جلوتر به آن اشاره خواهم کرد. به هرحال هدف این 
نوشتار نه اثبات بلکه تعمق در دالیلی است که منجر به 

این انحطاط شده است.
 نگارنده و دیگران در واکاوی این پدیده بارها و بارها 
به زمینه های فرهنگی اشاره کرده اند. زمینه های فرهنگی ای 
می شوند  باعث  خود  درون  در  بدوی  هسته های  با  که 
خوردنی را بیش از دیدنی و دیدنی را بیش از اندیشیدنی 
بها دهیم، در کار جمعی لنگ بزنیم اما در کارهای فردی 
عملی قهرمان شویم؛ توان دیدن نتایج دیررس ولی واقعی 

چگونه ویزیت به قهقرا رفت؟
دکتربابکزمانی
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را از دست بدهیم و خواهان برپایی مدینه فاضله، سالمتی 
مطلق و جامعه بی طبقه آن  هم همین فردا صبح قبل از 
طلوع آفتاب شویم! در جریان ویزیت چیزی جز کالم 
باد هوا نبینیم و درمان غیرجراحی را هم توانایی نوشتن 

چند کلمه انگلیسی بدانیم.
سوای این مطالب، من در این یادداشت می خواهم به 
نکته دیگری هم در این زمینه اشاره کنم و آن هم رفتار غیر 
اصولی خود ما پزشکان در برخورد با این گونه مشکالت 
است. گویا بسیاری از ما پزشکان و جوامع پزشکی هم در 
اهمیت این آجر سالمت مثل بقیه مردم دچار تردید هستیم 
که در برابر چنین تحقیری تنها به منافع خود می اندیشیم 
و نه به کیفیت کاری که انجام می دهیم. بنابراین به جای 
ترجیح  جمعی،  قانونی  اقدامات  و  اصول  بر  پافشاری 
می دهیم کیفیت ویزیت را در تمام ابعاد آن از مکان و زمان 
ویزیت گرفته تا نحوه ثبت و ضبط و گزارش آن، کاهش 
بیشترشود  تعداد ویزیت ها  مافات  برای جبران  تا  دهیم 
و تا می توانیم بر اعمال تشخیصی و درمانی مورد عالقه 
جامعه می افزاییم تا درآمد افت نکند. جان فرسوده شد 
به درک، علم را باد برد که برد، مو هم اگرنه به تجربه 
بلکه به آسیا سفید شد که شد. کیفیت درمان هم که اصاًل 
به ما مربوط نمی شود همین است که هست! از بین همه 
حکما و فالسفه هم این جا فقط از سلطان قجر نقل قول 
می آوریم که فرموده بود: »همه چیزمان باید به همه چیزمان 
بیاید!« کار به جایی می رسد که مراکز آموزشی ما هم حتی 
بدتر از مراکز خصوصی، ذیل ویزیت های فله ای بسیار 

ارزان تحلیل می روند.
 اگر پزشکان و جوامع پزشکی عمیقًا به اهمیت کار 
تعقلی در طب ایمان بیاورند، اگر واقعًا به این اطمینان 
برسند که تمامی جنبه های معنوی یک ویزیت مثل تجربه 

مستتر در یک نگاه طبیب کارکشته هم تنها و تنها بعد از 
تحقق تمام جنبه های مادی آن، از مکان تا زمان و شرایط 
و نحوه ثبت و گزارش آن ویزیت است که جایگاه واقعی 
خود را پیدا می کند؛ اگر جوامع پزشکی قطعاً به این نتیجه 
بدیهی برسند که مهم ترین خواسته صنفی پزشکان هم 
از هر قشر و طبقه ای کیفیت کارشان است یا باید باشد، 
آن گاه قطعًا در برابر بادهایی که می آیند تا سامان کیفیت 
کار، یعنی عصاره حیات انسانی شان را بر باد دهند به این 
آسانی وا نخواهند داد. بی تردید حفظ درآمد به بهایی که 
گفته شد بسیار آسان تر است تا پایداری بر اصول برای 
حفظ کیفیت کار که ممکن است شامل امتناع از فروش 
خدمت و محرومیت خود از درآمد هم بشود. نباید از 
یاد برد که در کانادا و امریکا هم که ویزیت تا آن حد 
قدر می بیند، کارهای عملی و تکنولوژیک بسیار بسیار 
گفت  می توان  نتیجه  در  ماست.  کشور  از  پیشرفته تر 
کارهای عملی و تکنولوژیک نه تنها جای عامل تجربه و 
تبحر انسانی را نگرفته بلکه اهمیت آن را در جهت استفاده 

از این تکنولوژی چندین برابر کرده است.
کوتاه سخن آن که تمام نگرانی نه از دریافت کمتر یا 
بیشتر، بلکه از روزی است که کاالیی که در کانادا تا سه 
هزار دالر ممکن است ارزشگذاری شود، در شرایط ما 
ارزش همان شش هفت دالر ناقابل را هم نداشته باشد!

نوشته  ارز  نرخ  اخیر  انفجار  از  یادداشت پیش  این  یادآوری:   .1
شده بود!

----------------------
دکتر بابک زمانی

متخصص نورولوژی
Telegram: t.me/bzyad
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استارک 3: اصالح و نه تحول
نسخه نهایی استارک 3 که اجرای آن از ماه دسامبر 

به  نسبت  قابل توجهی  تغییرات  آغاز شده است،   2007
نسخه 2 )2004( دارد. دو دسته از موضوعاتی که بیشتر 

قانون استارک و خودارجاعی پزشکان
)بخش سوم(

آلیسگاسفیلد

ترجمه:دکتربابکعزیزافشاری

امروز همگام با پیشرفت  در زمینه های مختلف پزشکی مانند فناوری های نوین )شامل فناوری اطالعات( شاهد تغییر 
در مفاهیم مختلف هستیم. شاید در آینده نه چندان دور، با ارایه بسیاری از خدمات پزشکی به شکل برخط و بدون 
نیاز به مراجعه بیماران به مراکز متعدد، شاهد حذف برخی مفاهیم مستقل مانند داروخانه یا آزمایشگاه در دایره المعارف 
پزشکی و تغییرات قابل توجه در تخصص ها و فوق تخصص های پزشکی باشیم. شرکت سیسمکس در اواخر سال گذشته 
میالدی موفق شد مجوز اداره غذا و دارو را برای دستگاه خون شناسی جدید خود کسب کند. این دستگاه قادر است بیش 
از 20 پارامتر خونی را تنها در عرض چند ثانیه با استفاده از یک قطره خون اعالم کند. هر پزشکی می تواند این دستگاه را 
که به اندازه یک لپ تاپ است روی میز کار خود داشته باشد و به عنوان یکی از لوازم کار خود از آن استفاده کند. انواع 
اپلیکیشن گوشی هوشمند برای انجام خدماتی مانند نوار قلب ابداع شده و برخی از این اپلیکیشن ها نیز به تایید اداره غذا 
و دارو رسیده است. در چنین وضعیتی، تعریف خودارجاعی چه می تواند باشد؟ چه کسی تصمیم می گیرد کدام خدمت 

پزشکی برای کدام بیمار الزم و ضروری است؟
در سلسله مطالب خودارجاعی پزشکان، تالش داریم خوانندگان محترم را با مفاهیم خودارجاعی آشنا کنیم. بخش عمده ای 
از این مطالب توسط آلیس گاسفیلد، از وکالی سرشناس آمریکا و رییس شرکت گاسفیلد و همکاران در فیالدلفیا، نوشته 
شده و در مجله Family Practice Management منتشر شده که متعلق به آکادمی پزشکان خانواده آمریکا است. وی 
قباًل به مدت ۱2 سال رییس هیات مدیره کمیته ملی تضمین کیفیت بوده و فعالیت او عمدتًا در زمینه قوانین سالمت است.

در دو بخش پیشین با برخی مفاهیم اساسی قانون استارک آشنا شدیم. گفتیم که بیشترین تاکید این قانون، منع خودارجاعی 
بیمارانی است که تحت پوشش بیمه های دولتی مدیکر یا مدیکد بوده و پزشک یا یکی از اعضای نزدیک خانواده وی 
رابطه مالی با ارایه خدمت معین )designated health services: DHS( داشته باشد.  توضیح داده شد که هدف از 
قانون استارک چیست و چه تفاوتی با قانون ضدارتشا دارد و چگونه می توانید مشخص کنید که آیا در مورد شما صدق 

می کند یا نه.
همچنین به تعریف چند اصطالح کلیدی پرداخته شد که در قانون استارک به کار رفته و چند مورد از مهم ترین استثناهایی 

که برای پزشکان خانواده اهمیت بیشتری دارند توضیح داده شد.
در بخش سوم نگاهی داریم به آخرین تغییرات قانون استارک، موسوم به استارک 3.
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مورد توجه قرار گرفته، شامل فعالیت گروهی و روابط 
بین پزشکان و بیمارستان هاست. در این بخش به موضوع 
اول می پردازیم و روابط بین پزشکان و بیمارستان ها در 

بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اجرای استارک 1 که به »قانون اخالق ارجاع بیمار« 
معروف است از سال 1992 آغاز شد. این قانون را ابتدا 
سناتور جمهوری خواه، پیتر استارک، از کالیفرنیا نوشت 
ولی بعدها کنگره آمریکا طیف وسیعی از خدمات را به 
موارد تحت پوشش آن افزود که تحت عنوان استارک 2 

در سال 1995 اجرایی شد.
تعریف »ارجاع« طیف وسیعی را دربر می گیرد. هرگونه 
درخواست برای خدمات، اقالم یا اموال منقول که تحت 
بخش B مدیکر پرداخت شود و هر خدمتی که از چنین 
 )DHS( معین  ناشی شود و جزو خدمات  درخواستی 
باشد، شامل شکل گیری یک طرح درمانی، جزو تعریف 
»ارجاع« تلقی می شود. )بخش های چهارگانه بیمه مدیکر، 
بیمه ای  پوشش  می دهند.  پوشش  را  مختلفی  خدمات 
افراد ممکن است شامل یک یا چند بخش باشد. بخش 
 B بیشتر خدمات بستری را پوشش می دهد. بخش A
بیشتر خدمات سرپایی را پوشش می دهد. بخش D بیشتر 
در ارتباط با نسخه های دارویی است. بخش C پوشش 
مستقلی را تعریف نمی کند و بیشتر در ارتباط با بیمه های 

خصوصی است.( 
خدمات معین به 11 دسته تقسیم و براساس شماره 
سی پی تی )CPT code، مجموعه ای از کدها برای تعریف 
توسط  منظم  به طور  که  پزشکی  مختلف  اصطالحات 
انجمن پزشکی آمریکا منتشر می شود( تنظیم شده و در 
list_of__11/cms.hhs.gov/physicianselfreferral

codes.asp در دسترس است:
1. آزمایشگاه بالینی

2. فیزیوتراپی
3. کاردرمانی

سونوگرافی،  سی تی،  )ام آر آی،  تصویربرداری   .4
تصویربرداری هسته ای، پت(

5. پرتودرمانی
 durable medical( 6. تجهیزات و اقالم پزشکی دیرپا

)equipment and supplies
7. درمان تغذیه ای تزریقی و روده ای

8. پروتز، ارتوز
9. درمان در منزل

10. داروهای نسخه ای، سرپایی
11. خدمات بیمارستانی، بستری و سرپایی.

خدمات وابسته و آزمایش های تشخیصی
تعریف  با  پزشکی  گروه  یک  فعالیت  این که  برای 
فعالیت گروهی در قانون استارک سازگار باشد، هفت 
شرط وجود دارد که در بخش اول به آن ها اشاره شد. 
برای ارجاع خدمات معین در چارچوب فعالیت گروهی، 
چه این ارجاع به پزشک دیگری باشد و چه برای جنبی 
داخل مطب )in-office ancillary services(، فرمول 
جبران گروه باید مطابق با شرایطی باشد که در پی می آید.
جبران و پرداخت مستقیم به پزشکان برای خدماتی 
پاداش  پرداخت  نیز  و  می دهند  انجام  خود شخصًا  که 
 )incident-to services( بهره وری برای خدمات وابسته
یا خدماتی که اتفاقی و مقطعی ولی وابسته به فعالیت 
حرفه ای پزشک هستند و ارایه آن در برخی مواقع در 
حین تشخیص یا درمان الزم است، در چارچوب قانون 
استارک امکان پذیر است. برای این که یک پزشک بتواند 
هزینه خدمات وابسته را دریافت کند، باید ابتدا خدمتی 
ارایه داده باشد که خدمت دوم به آن وابسته باشد. این 
خدمات باید در جریان یک دوره درمان ارایه شود که 
و  باشد.  داشته  دخالت  آن  در  دوره ای  به شکل  پزشک 
باید  گروه  پزشکان  از  یکی  آن خدمت،  ارایه  در حین 
در مطب حاضر باشد. الزم نیست پزشک نظارت کننده 
باشد.  درمان کننده  یا  درخواست کننده  پزشک  همان 
برده  پرسنل کمکی  از  نامی  هزینه،  فرم درخواست  در 
نمی شود؛ طوری که انگار همه خدمات توسط پزشک 

انجام شده است.
خدمات وابسته شامل همه خدماتی که توسط پرسنل 
دارو،  مانند  اقالمی  همچنین  و  می شود  انجام  کمکی 
واکسن یا آنتی ژن آلرژی است. در استارک 3 به وضوح 
گفته شده که درآمد حاصل از خدمات پرسنل غیرپزشک 
و داروها می تواند مستقیماً به پزشک درمان کننده پرداخت 
شود. همچنین خدماتی که توسط پرستار یا پزشکیار یا 
فیزیکال تراپیست انجام می شود )و این افراد می توانند فرم 
درخواست هزینه را تحت شماره خود تنظیم کنند( نیز 
براساس الگوی خدمات وابسته، مستقیمًا قابل پرداخت 

به پزشک درمان کننده است.
درآمد  که  است  این   3 استارک  در  بزرگ  تغییر 
حاصل از جزء فنی آزمایش های تشخیصی را نمی توان 



22

هزینه  نتیجه  در  کرد.  تلقی  وابسته  خدمات  به عنوان 
خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری )ام آر آی، سی تی، 
سونوگرافی، تصویربرداری هسته ای، پت( مستقیمًا قابل 
 پرداخت به پزشک درخواست کننده یا درمان کننده نیست 

بلکه باید به مخزن سود مشترک گروه سرازیر شود.
خدمات ارزیابی و مدیریتی )E/M service( که توسط 
ارایه دهندگان سطح میانی )midlevel providers( مانند 
معین  انجام می شود، جزو خدمات  پزشکیار  یا  پرستار 
درخواست  فرم  که  صورتی  در  حتی  نیست.   )DHS(
هزینه این خدمات با استفاده از شماره خود این افراد و 
در قالب الگوی 85% تعرفه مدیکر توسط گروه پزشکی 
به  پرداخت  قابل  مستقیمًا  حاصله  درآمد  شود،  تنظیم 
پزشک درمان کننده است، زیرا این خدمات جزو خدمات 
معین نیست. ولی فیزیوتراپی یک خدمت معین است و 
انجام  فیزیکال تراپیست  یک  توسط  که  خدماتی  هزینه 
شود که وابسته به خدمات پزشک نباشد، به آن پزشک 

قابل پرداخت نیست.
در مورد ویزیت های بیمارستانی که به طور مشترک 
انجام  میانی  سطح  ارایه دهندگان  و  پزشکان  توسط 
به بیمارستان برود و بخشی  می شود، اگر پزشک بعداً 
از خدمات ارزیابی و مدیریتی را به شکل چهره به چهره 
ارایه دهنده  اموری که توسط  انجام دهد، همه  بیمار  با 
سطح میانی انجام شده، می تواند با آن چه پزشک انجام 
داده ادغام و فرم درخواست هزینه آن ها تحت شماره 
پزشک تنظیم شود. حتی با این که پزشک و ارایه دهنده 
سطح میانی ممکن است یک مشاوره را به طور مشترک 
انجام نداده باشند، این الگو شباهت بسیاری به الگوی 
چنین  که  دارد  اصرار  مدیکر  دارد.  وابسته  خدمات 
نیست. در نتیجه خدماتی که در فرم درخواست هزینه 
تحت شماره خود پزشک قید شود، مانند خدماتی تلقی 
و  شده  انجام  پزشک  خود  توسط  شخصًا  که  می شود 

هزینه آن مستقیمًا به پزشک قابل پرداخت است.
سود حاصل از خدمات معین که مستقیمًا به پزشک 
داده  اختصاص  طریقی  به  باید  نیست،  پرداخت  قابل 
در  نباشد.  ارجاع  ارزش  یا  با حجم  متناسب  که  شود 
این سود، خوشه های  برای دریافت  بزرگ،  یک گروه 
سود  شود.  تشکیل  باید  پزشکان  از  پنج تایی  دست کم 
کلی گروه در قالب این الگو قابل تقسیم بین همه افراد 
یا افراد مشخص است. مثاًل گروه می تواند تصمیم بگیرد 
سود حاصل از خدمات آزمایشگاهی یا فیزیوتراپی به 

همه تعلق نگیرد و به تعداد خاصی از پزشکان برسد، 
ولی این تعداد دست کم باید پنج باشد.

نباید به گونه ای باشد که مستقیمًا  فرمول پرداخت ها 
یک پزشک را برای ارزش یا حجم ارجاعات او برای 
خدمات معین تشویق کند. بنابراین بهره وری در مورد 
ارتقای  برای  باشد.  مفید  می تواند  غیرمعین  خدمات 
از  می توان  افراد  پاداش  میزان  محاسبه  و  بهره وری 
 ،)E/M services( نسبت خدمات ارزیابی و مدیریتی
 Relative value یا   RVUs( نسبی  ارزش  واحد 
units( خدمات غیرمعین، یا حتی ارزش کلی خدمات 
غیرمعین )total non-DHS revenues( استفاده کرد. 
جبران به شرطی که متناسب با حجم یا ارزش ارجاع 
به  وابسته  معین،  خدمات  یا  و  نباشد  معین  خدمات 
خدمات پزشک باشد، امکان پذیر است. در گروه هایی 
که کمتر از پنج پزشک حضور دارند، امکان پرداخت 

مستقیم وجود ندارد.

سایر خدمات جنبی داخل مطب
از نظر قواعد خدمات جنبی، تغییری در استارک 3 
را  نگرانی خود  قانون گذاران  ولی  است  نیافتاده  اتفاق 
بابت لزوم عقد قرارداد مستقیم و جداگانه بین پزشکان 
مستقلی که ممکن است در ارتباط با درخواست، انجام 
بهره وری  پاداش  معین،  خدمات  انجام  بر  نظارت  یا 
را  آن ها  صورت حساب  که  گروهی  و  کنند  دریافت 
تنظیم می کند، ابراز کرده اند. دولت احساس می کند در 
مقایسه با حالتی که قرارداد با یک شرکت انعقاد شود، 
گروه ها در صورت عقد قرارداد مستقیم می توانند کنترل 

مستقیم تری بر پزشکان داشته باشند.
که  می دارد  اذعان  به روشنی   3 استارک  همچنین 
از  که  است  گروه«  »در  هنگامی  تنها  مستقل،  پیمانکار 
ملک گروه استفاده کند. بنابراین استفاده از تله مدیسین 
برای انتقال تصاویر به یک پزشک طرف قرارداد خارج 
مطب  داخل  جنبی  خدمات  شرایط  با  گروه،  ملک  از 
سازگاری نخواهد داشت. مثاًل اگر یک گروه پزشکی 
از  تصویربرداری  کلیشه های  خواندن  برای  خانواده 
خدمات یک رادیولوژیست خارج از گروه استفاده کند، 
آن رادیولوژیست برای این کار باید حتمًا در محل ملک 
متعلق به گروه حضور یابد تا گروه بتواند فرم هزینه های 
اگر  برعکس،  کند.  تنظیم  او  نام  به  را  کلیشه ها  تفسیر 
گروه  داخل  در  و  باشد  متعدد  دارای مطب های  گروه 
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تله مدیسین  از  مطب ها  بین  در  تصاویر  انتقال  برای  و 
استارک است و  قانون  با  این کار مطابق  استفاده کند، 
آن  به نام  را  کلیشه ها  تفسیر  هزینه  فرم  می تواند  گروه 

رادیولوژیست تنظیم کند.

ارجاع درون خانوادگی
در دنیای امروز، چندان غیرمعمول نیست که یکی از 
بستگان پزشک- مانند همسر، فرزند، والدین یا برادر و 
خواهر- در یکی از حرفه های مرتبط با سالمت شاغل 
باشد. چون استارک ارجاع خدمات معین را به مرکزی 
که یکی از بستگان درجه یک پزشک در منافع آن سهیم 
باشد، ممنوع اعالم کرده است، در برخی شرایط ارجاع 
پزشک  یک  اگر  مثاًل  برمی خورد.  مشکل  به  بیماران 
تصویربرداری  مرکز  یک  رادیولوژیست  با  خانواده 
خانواده  پزشک  یک  پسر  اگر  یا  باشد  کرده  ازدواج 
صاحب یک موسسه درمان در منزل باشد، آن پزشک 
ارجاع  مریض  این ها  از  هیچ یک  به  نمی تواند  خانواده 
دهد مگر این که ارجاع مطابق با شرایط استثنای ارجاع 

درون خانوادگی باشد.
در استارک 2 قانون گذار اجازه داده بود در صورتی 
که هیچ ارایه دهنده دیگری تا فاصله 40 کیلومتری محل 
سکونت بیمار وجود نداشته باشد، ارجاع انجام شود. در 
استارک 3 یک گزینه دیگر اضافه شده است: اگر هیچ 
ارایه دهنده دیگری تا فاصله 45 دقیقه ای محل سکونت 
جالب  است.  بالمانع  ارجاع  باشد،  نداشته  وجود  بیمار 
در  دقیقه  داده شرط 45  قانون گذار تشخیص  که  است 
برخی مناطق به دلیل برف یا توفان کاربردی تر است. مثاًل 
پزشک می خواهد بیمار را به مرکز تصویربرداری همسر 
خویش ارجاع دهد که در شرایط عادی 15 دقیقه از محل 
سکونت بیمار فاصله دارد. اگر این فاصله در زمستان با 
توجه به یخبندان بیش از 45 دقیقه باشد و هیچ جایگزین 
دیگری در این فاصله نباشد، ارجاع بالمانع خواهد بود. 

ولی در تابستان، ارجاع خالف قانون استارک است.

پزشک روستایی
قانون استارک امکان ارجاع درون خانوادگی را برای 
پزشک روستایی فراهم ساخته، به شرطی که با تعریف 
واقعی »روستایی« همخوانی داشته و 75% بیماران این 
پزشک از نواحی روستایی باشند. این استاندارد بسیار 
مبهم است. در استارک 3 تاکید شده که مناطق روستایی 

ایاالت  آمار  اداره  نظر  از  که  می شود  گفته  مناطقی  به 
متحده خارج از یک منطقه آماری شهری )متروپولیتان( 
جزو  جنوبی  کارولینای  در  ِهد  هیلتون  مثاًل  باشد. 
از  کوچک تر  که  شده  طبقه بندی  میکروپولیتان  مناطق 
متروپولیتان است و در قانون استارک با تعریف مناطق 
روستایی سازگار است. فهرست مناطق شهری در سایت 

اداره آمار موجود است.
به خاطر داشته باشید که این موضوع صرفًا در مورد 
شرایط  سایر  و  می کند  صدق  درون خانوادگی  ارجاع 

ارجاع را تغییر نمی دهد.

ارجاع مشروط
به  قانون استارک  از گروه ها تصور می کنند  بسیاری 
آنان اجازه نمی دهد بیماران را به پزشک یا ارایه دهنده 
خاصی ارجاع دهند. در سوی مقابل، بسیاری از پزشکان 
سیستم های  مانند  بزرگ تر  مراکز  که  هستند  شاکی 
پزشکان  کرده اند،  استخدام  را  پزشکان  که  بیمارستانی 
ارجاع  سیستم  درون  به  را  بیماران  کنند  می  وادار  را 
دهند. استارک 3 به طور خاص بر جنبه قانونی محدود 
ساختن ارجاع به این طرق تاکید کرده و استثنای آن را 
تنها به استخدام )employment(، درمان مدیریت شده 
 personal( شخصی  خدمات  و   )managed care(

services( منوط دانسته است.

نتیجه گیری
پیچیده و  مقررات  قوانین و  از  استارک مجموعه ای 
سردرگم کننده با جرایم سنگین است. هر مورد ارجاع و 
ارایه صورت حسابی که خالف قانون استارک باشد، 15 
هزار دالر جریمه دارد. هرگونه پرداخت براساس ارجاع 
تلقی می شود و  به منزله پرداخت اضافی  قانون  خالف 
باید پس داده شود. جریمه تالش برای دور زدن قانون 
اجرای  مدیکد  و  مدیکر  مرکز  است.  دالر  هزار   100
پزشکان  گروه های  به  هنوز  ولی  کرده  آغاز  را  قانون 

نرسیده است.

ترجمه از:
The Stark Truth About the Stark Law: Part III
Alice G. Gosfield, JD
Fam Pract Manag. 2004 Feb (https://www.aafp.
org/fpm/2008/0300/p25.html)
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اوتانازی )Euthanasia( به معنای مرگ آسان و راحت 
است که از سوی پزشک پیش پای بیمار صعب العالجی 
اشغال  مدت ها  را  بیمارستان  تخت  که  می شود  گذاشته 
می کند و هزینه هنگفتی به خانواده یا متولیان درمان تحمیل 
می کند یا خود در عذاب و شکنجه است و نه اختیاری بر 
دفع دارد، نه از عهده تغذیه برمی آید و اگر دستگاه او را 
خاموش کنند تنفس او نیز قطع می شود. واژه »به مرگی« را 

در برابر اوتانازی انتخاب کرده اند.
اوتانازی در کودکان هم به گونه ای خاص شاید قابل اجرا 
و  کیفیت  از  پایه  آن  به  بزرگساالن  مانند  است. کودکان 
برای سرنوشت حیات خود  بالغت نرسیده اند که خود 
از  با دست خود  را  اوتانازی  و وصیت  بگیرند  تصمیم 
پیش رقم زنند؛ بلکه این دیگران، اعم از خانواده یا متولیان 
درمان هستند که در مورد کودکان زمینگیر با نقیصه ذهنی 
 Cerebral( یا فلج مغزی )Martial retardates: MR(
آن که  به صرف  گوناگون  ناهنجاری های  و   )Palsy: CP
»آدم شو« نیستند، درمان را متوقف می سازند، دستگاه را 
شعر  مصداق  مفلوک  کودکان  این  و  می کنند  خاموش 

»زمستان« مهدی اخوان ثالث قرار می گیرند:
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان

نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلورآجین

زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه...

کودک  والدین  می کند.  روشن  را  قضیه  مثال  یک 

اخالق پزشکی در جراحی کودکان
دکترعبدالحمیدحسیننیا

قطع  حالت  به  می آورند.  بیمارستان  به  را  شیرخواری 
هوشیاری، تنگی نفس دمی که مجبور به لوله گذاری داخل 
نای شده و به دستگاه وصل است، شکاف کام هم دارد، 
تنگی مادرزادی مری هم دارد و چانه اش کوچک است 
بینی  و  حلق  و  گوش  متخصص  با   .)Macroglossa(
مشاوره می شود. او سندرم پیر روبین )Pirre Robin( دارد 
و معضالت دیگر هم همراه سندرم از جمله عقب ماندگی 
لوله گذاری  جایگزین  به عنوان  تراکئوستومی  ذهنی. 
درازمدت پیشنهاد می شود. والدین کودک را رها کرده اند 
 )PICU( کودکان  آی سی یو  بخش  در  او  از  خبری  و 
نمی گیرند. کودک هزینه بسیاری معطوف به خود کرده و 
انرژی پرسنل را هدر می دهد. مسووالن بیمارستان معتقدند 
تراکئوستومی جز آن که زمان اشغال تخت کودک فلک زده 
را طوالنی تر کند نتیجه ای به بار نمی آورد و زحمت مراقبت 
درمانی و پرستاری کودک را مضاعف می کند. آن ها معتقدند 
که تراکئوستومی نشود، بگذار بمیرد، هم خودش خالص 
شود و هم همه اطرافیانی که برای کمک به او بسیج شده اند 

و هم  خانواده اش نفس راحتی خواهد کشید.
اما محروم کردن این کودک از اقدام حیات بخش با همه 
گرفتاری هایش خالف موازین انسانی و خالف شرع بوده 
و نوعی اوتانازی محسوب می شود، منتها نه با تزریق زهر 
در رگ او بلکه با محروم ساختن وی از تمهیدات درمان 
که طوالنی شدن عبث حیات بی ثمر او را سبب خواهد 
شد. به عبارت  دیگر اوتانازی غیرفعال است و البته این با 
اخالق پزشکی منافات دارد و یک جراح کودکان، کودکی 
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را که دچار آترزی مری است و عمل بسیار سنگینی را 
هم باید متحمل شود باید عمل کند و نباید کار به این 
داشته باشد که ذهن او مختل است، تکامل او عقب افتاده 
است یا مفلوج است. در شرایط حضور همه مشکالت، 
او به این باید فکر کند که یک وظیفه جراحی در قبال او 
دارد؛ به همان سان که برای یک کودک کاماًل طبیعی روا 
می دارد، اعم از این که عمل او بی فایده و به مثابه آب در 
هاون کوبیدن باشد یا فایده بخش. او موظف است راه غذایی 
بیمار را باز کند تا شاید گامی در جهت رشد طبیعی این 

کودک بینوا بردارد.
رسالت جراح آن نیست که با محروم کردن یک کودک 
از عمل جراحی به بهانه آن که کودک بالندگی و استعداد 
رشد یک کودک طبیعی را ندارد، او را به سمت نیستی سوق 
دهد؛ به عبارت  دیگر، کار پزشک کمک بخشیدن به حیات 
و تداوم حیات است و نجات دادن از حیات بی ثمر؛ نه 
قطع حیات و سوق دادن به سمت مرگ پرثمر! حتی در 
شرایطی که خودداری از درمان، برخالف وظیفه پزشک، 
توجیه کننده کاهش گزند به بیمار باشد نمی تواند کوتاهی 

پزشک را در انجام وظیفه احترام به حیات توجیه کند.
با شکاف مهره ها  تولدیافته  نوزاد  مثال دیگر جراحی 
در  جنینی  دوران  تکامل  اختالل  یک   ،)Spina bifida(
محصور شدن جدار استخوانی طناب نخاعی، است که 
کودکان  جراحی  در  پزشکی  اخالق  معضالت  از  یکی 
به شمار می رود. نظر جراحان در مراکز مختلف جراحی 
مرکز  از یک  است. یک جراح کودک  متفاوت  کودکان 
جراحی معتقد است که باید بالفاصله آستین باال زد و تا 
خطر استعداد عفونت افزایش پیدا نکرده، با ترمیم جراحی 
شکاف را بست؛ جراح کودکان دیگر معتقد است که باید 
درباره  احتمال بقای حیات با والدین وارد مذاکره شد. آیا 
باید نظر والدین را در تصمیم گیری جراحی جلب کرد؟ 
یا تمایل جامعه و امکانات مراکز توان بخشی کودکان در 
پذیرش چنین کودک معلولی را؟ یا آن را به اخالق جراح 

ارجاع دهیم؟
کدام تصمیم در سرنوشت این کودک بینوا مهم ترین نقش 
را ایفا خواهد کرد. به نظر می آید کار جراح در این مورد 
رابطه ای به این ندارد که کودک تا چقدر می تواند بماند و 

توان خود را به دست آورد و مفید واقع شود.
باطنی  میل  که  کند  فکر  این  به  ندارد  وظیفه  جراح 
والدین چیست و جامعه چه اندازه مسوولیت پذیری در 
قبال بازپروری او خواهد داشت. او پس از کسب رضایت 

از خانواده بیمار، آن کار را که صالح است بدون در نظر 
گرفتن مولفه هایی که وجود دارد باید انجام دهد. در این 
مورد حق با آن جراح کودکان است که کار را مطابق آن چه 
مصلحت طب و درمان است انجام داده است. پیدا کردن 
امکانات  هزینه،  تامین  از جمله  دیگر  معضالت  راه حل 
توان بخشی و حمایت از معلوالن برعهده نهادها و سازمان ها 

و افراد مسوول دیگری است.
یکی دیگر از نکات اخالقی در جراحی کودکان، رعایت 
عواطف انسانی از سوی پزشکان، پرستاران و کارکنان در 
فضای اتاق عمل است. باید توجه داشت کودکی که از 
بخش به اتاق عمل فرستاده می شود، والدینی را پشت در 
نگران و مضطرب و مشوش اند.  انتظار می گذارد که  به 
آن ها با رنگ و روی باخته سراسیمه لحظه ها را با کندی 
فریاد  و  گریه  صدای  با  و  می کنند  سپری  توان فرسایی 
بی تابی کودک که از درون اتاق عمل شنیده می شود از جا 
می جهند گویی کودک را با دست خود به مسلخ یا مذبح 
کشانده اند. باید به والدین تفهیم کرد که تدبیر درمانی بهتر 
و مصلحت آمیزتر از سلب آن است. البته والدین بافرهنگ 
جراحی  عمل  به  که  می پذیرند  را  حقیقت  این  معموالً 

انتخابی )elective( جگرگوشگان خود گردن  نهند.
آرام کردن کودک و جراحی بی درد اولین گام در جراحی 
کودکان در اتاق عمل است و این مهم در وهله اول باید به 
متخصصان بیهوشی تفویض شود. اصلح آن است که کودک 
را با بیهوشی عمومی عمل کرد نه با بی حسی موضعی. در 
کودکان فقط گفت وگو بر سر آن نیست که جراحی در 
شرایط بی دردی انجام پذیرد؛ بلکه شرایط روانی و روحی 
در یک  منظره خونریزی  مثاًل  کرد.  فراهم  باید  مطلوبی 
عمل لوزه برداری که پیش  از این به طور موضعی صورت 
می پذیرفت، منظره شنیع و تکان دهنده ای است که تا ابد 

در مخیله کودک نقش خواهد بست.
امروز جراحی های کوچک و ساده را که به راحتی برای 
بزرگساالن در مطب ها و درمانگاه ها به طور سرپایی انجام 
می گیرد برای کودکان زیر بیهوشی عمومی در اتاق عمل 
انجام می دهند؛ مانند خارج کردن جسم خارجی از گوش یا 
بینی، جا اندازی شکستگی بینی، ترمیم بریدگی ها، برداشت 
توده های کوچک خوش خیم مانند کیست یا پاپیلوما و حتی 
ختنه. یک مثال با تاکید عمل لوزه برداری است. لوزه برداری 
با بی حسی موضعی حتی در بیمارستان ها و مراکز مناطق 
دورافتاده و محروم با کمترین امکانات عمل منسوخی است. 
من خاطره های تلخ و چندش آوری از لوزه برداری کودکان 
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در شرایط بی حسی در دوران دوردست تجربه کرده ام و 
یقین ندارم خاطره های خونین آن هرگز از یاد و خاطره 
کودکان دیروز که بزرگساالن امروزند، زدوده شده باشد.

شاهد  سطور  این  راقم  هم  پیشرفته  کشورهای  در 
بوده است که اتاق عمل را با بادکنک ها و انواع و اقسام 
اسباب بازی ها و عروسک ها همچون یک مهدکودک مفرح 
و پرنشاط تزیین کرده اند. کودک در بغل مادر است که جامه 
اتاق عمل بر تن کرده است. کودک در آغوش مادر بیهوش 
می شود و با لبخند و شادابی، در حالی  که بادکنک رنگین 
یا عروسک سخنگوی خود را در دست گرفته، به خواب 
می رود و جراح لوزه برداری را برای او انجام می دهد و در 

هنگام بیدار شدن، باز از والدین کمک می گیرند.
پشت  در  پریشان حال  والدین  امیدبخشی  و  دلگرمی 
درهای بسته اتاق عمل، موثرترین گام در رعایت اصول 

اخالق پزشکی است.

ترس و نگرانی از جراحی در آحاد جامعه هرچند بی پایه 
باشد ولی یک واکنش طبیعی و شایع است. این که مردم فکر 
می کنند تحت عمل جراحی قرار می گیرند و از بیهوشی 
درنمی آیند، هرچند توهمی بی اساس است ولی متاسفانه 

واقعیت حاکم بر افکار عمومی است و این در والدین 
که جگرگوشه های خود را به دست جراحی می سپارند، 
به مراتب پر قوت تر و ریشه دارتر است. جراح کودکان باید 
درکی منطقی از این گونه نگرانی ها و دغدغه ها داشته باشد 
و با فرهنگ سازی درصدد رفع نگرانی های بی سبب برآید. 
در جوامع پیشرفته پیش از عمل کتابچه های مصوری که 
به  به زبان ساده و عامه پسند عمل جراحی موردنظر را 
ترسیم می کشد، در اختیار خانواده ها می گذارند تا با ارتقای 

اطالعات، تشویش های بیهوده را از دل بزدایند.
اخالق پزشکی ایجاب می کند که از ناآگاهی پدران و 
و  مقاصد سوداگرانه  در جهت  بیماری ها  درباره  مادران 
سودجویانه سوءاستفاده نکرد و بر این دل نگرانی ها دامن 
نزد. از عمل های جراحی غیرضروری باید اجتناب ورزید 
و نباید برای عمل های جراحی به سهولت انگ ضرورت زد. 
لوزه برداری های بی رویه و جراحی  هیدروسل های کوچک 

و بی عالمت از آن زمره اند.
----------------------

دکتر عبدالحمید حسین نیا
جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

Email: a_husseinnia@yahoo.com
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چرا پزشکان باتجربه طبابت را رها می کنند؟ اخیراً سه 
تن از دوستان خوبم- پس از این همه وقت، برایم بیشتر از 
همکار هستند- در دنیای اچ آی وی/ بیماری های عفونی، 

کار بالینی را رها کرده اند.
اَبیگیل )اَبی( زوگر، جوئل گاالنت و چاک هیکس که 
هرکدام در یک شاخه عالی بودند، دیگر به مراقبت از 
مبتالیان به اچ آی وی نخواهند پرداخت. این کاری بود که 
این سه تن از اولین روزهای این همه گیری انجام داده اند.

و من غمگینم.
البته تعامل حرفه ای من با آنان به روش های مختلف 
ادامه خواهد یافت- ولی برای بیماران آنان غمگینم، برای 
دانشجویان آنان، برای خوانندگان آنان و همچنین برای 
آن چه این اتفاق به ویژه درباره رشته اچ آی وی/ بیماری های 

عفونی و به طور کلی درباره طبابت به ما می گوید.
هفته گذشته، اَبیگیل زوگر نوشته ای در مجله پزشکی 
نیوانگلند منتشر کرد که هر پزشک باتجربه ای باید آن را 
بخواند. عنوان این نوشته »کوچ« است و به زیبایی این 
واقعیت تلخ را توصیف می کند که چگونه کار در درمانگاه 

اچ آی وی، دیگر مثل گذشته ها نیست:
بنیه سابق را ندارم.  ... حالم خوب است، ولی دیگر 
مهربان  کم بضاعت  و  مزمن  بیماران  با  ما  سالمت  نظام 
نیست و به ویژه با دکترها هم مهربان نیست... بیمارانم با 
خاطرات ده ها ساله خود از یک بیماری مهیب تنها مانده اند. 
و  می خورد  خاک  انبار  در  قدیمی  کاغذی  پرونده های 
جدول های دیجیتال هم پر از کلمات پوچ و قلمبه سلمبه ای 

است که توسط رایانه بریده و چسبانده شده است...
وقتی نوبت به گذاشتن کلمات در کنار هم می رسد، اَبی 
در این کار حرفه ای است و شما می توانید دردی را که 
با دیدن شرح حال های پیچیده و به هم ریخته پزشکی در 
پرونده های الکترونیک ما به او دست می دهد، به وضوح 

حس کنید.
چون اگر بخواهید آن شرح حال را مرور کنید، خبری 
از آن »خاطرات ده ها ساله از یک بیماری مهیب« نیست.
ولی اکنون می توان تنها با تماس گرفتن با یک انبار 
یافت.  دست  گذشته  به  طوالنی  انتظار  یک  از  پس  و 
بسیاری از بیماران، اگر فرصت و اشتیاق شنیدن از آنان 

چرا پزشکان باتجربه طبابت را رها می کنند؟
دکترپاولساکس

ترجمه:دکتربابکعزیزافشاری

»فرسودگی شغلی« )Occupational burnout/ Job-related burnout( پدیده ناشایعی نیست ولی در سال های 
اخیر گویی »فرسودگی پزشکان« )Physician burnout( به یکی از پرکاربردترین کلیدواژه های ادبیات پزشکی جهان 
تبدیل شده است. اگر خواننده »پزشکان گیل« بوده و مقاالت مسابقات نویسندگی پزشکی ایاالت متحده در سال های 20۱5 
تا 20۱7 )شماره های ۱49، ۱6۱ و ۱73( و نیز یادداشت های مجموعه »فرسودگی شغلی پزشکان« )ش ۱68( را دنبال کرده 
باشید، احتمااًل شما نیز بر این عقیده اید که بخش زیادی از این فرسودگی و دل زدگی در پی چیرگی فرآیند ثبت و ضبط 
رایانه ای فرآیندهای تشخیصی و درمانی روی داده است. روندهای وقت گیر و حوصله بر گزارش نویسی و پرونده نویسی 
در حضور بیمار، جای برقراری ارتباط انسانی با او، گوش سپردن به آالم او و توصیه های طبیبانه به او را تنگ می کند 
و پس از اتمام فرآیند ویزیت نیز زمانی برای مطالعات پزشکی و غیرپزشکی باقی نمی گذارد. گویا پزشکان غرب پس 
از گذار از دوران مدرنیسم پزشکی که در آن مستندسازی مراقبت های سالمت بر کیفیت این خدمات افزوده است، وارد 
دورانی شده اند که به نظر می رسد دیگر هدف اصلی این مستندسازی ها بهبود مراقبت از بیماران نیست و اولویت اصلی 
حساب و کتاب بیمه ها و موسسات پزشکی است. )باز هم ما وارد مدرنیسم نشده، آن ها به »پست مدرنیسم« آن رسیده اند!(

دکتر پاول ساکس، متخصص اچ آی وی/ بیماری های عفونی، مدیر بالینی برنامه ایدز و بخش بیماری های عفونی بیمارستان  
Brigham and Women’s و استاد دانشگاه پزشکی هاروارد است. )م. ج(
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دریغ نشود، مشتاق اند که از سفر طوالنی خود از بیماری 
تا سالمت بگویند، ولی محدوده 20 دقیقه ای برای هر 

ویزیت، چنین فرصتی را به کسی نمی دهد.
کم  جوئل  می رسد،  خود  از  نوشتن  به  نوبت  وقتی 
تکان دهنده  و  پرمعنا  درخشان،  نامه ای  او  نمی گذارد. 
خطاب به همه دوستان و همکاران خود نوشته و توضیح 
داده چرا طبابت را رها کرده است. رد پای همان مسایل 
)تحوالت نظام سالمت و پرونده الکترونیک ناخوشایند 

ما( در تصمیم او نیز به وضوح دیده می شود:
طب  کاغذ،  و  قلم  قدیمی  دلبسته های  ما  برای   ...
به  تلنگر  هر  با  نیست.  گذشته  مثل  دیگر  سرپایی 
تالش  نهایت  رایانه،  نمایشگر  صفحه  روی  جدول ها 
حفظ  بیماران  با  را  چشمی  تماس  تا  می کنیم  را  خود 
ندارد و  بالینی  فایده  ما هیچ  نظر  از  کنیم. مستندسازی 
از  اطمینان  و  صورت حساب ها  تکمیل  هدف  با  صرفًا 
شرکت های  با  می شود.  انجام  کیفیت  الزامات  اجرای 
نیاز  که  بدهیم  را  چیزی  بیماران  به  تا  می جنگیم  بیمه 
شرکت  برخط  بازآموزی  اجباری  دوره های  در  دارند. 
می کنیم چون الزامات مدیریتی چنین خواسته است. نگران
UDS, MIP, MACRA, CQM, CQI, PQRS, RSR,
FQHC و PCMH هستیم. پزشکی هنوز آن جاست ولی 
گاهی حس می کنیم زیر بار فزاینده کاغذبازی و مقررات 

دست وپاگیر نظام نوین سالمت مدفون شده است...
مرور  برای  ماه گذشته  در  که  من گفت  به  اخیراً  او 
یادداشت های مطب خود و موارد عدم  انطباق با یکی از 
مدیران مالقات داشت. ایرادی که از او گرفتند این بود 
که درباره ترک سیگار به بیمار خود مشاوره نداده است.
وقتی جوئل به یکی از پاراگراف های یادداشت خود در 
این زمینه اشاره کرد، به او گفتند: »بله، ولی اون باکس ها 

رو تیک نزدی و بنابراین حساب نمی شه!« 
همین حکایت به تنهایی ممکن است نقل قول شماره 

1 در مرور فرسودگی هر پزشکی باشد.
تخصص  تغییرات  به  خاص  به طور  همچنین  جوئل 
اچ آی وی اشاره می کند. در گذشته ای نه چندان دور، برای 
کمک به بیماران خود به طور منظم از دایره المعارف دانش 

خود درباره درمان اچ آی وی استفاده می کرد.
امروز؟ نه زیاد.

اچ آی وی  بیمارانی که تحت درمان  تعداد  افزایش  با 
پایدار هستند، و باال رفتن سن، او خود را »در نقش یک 
پزشک عمومی و طبیب مبتدی سالمندان« یافته که بیشتر 
تمرکز او روی موضوعاتی است مانند »کمردرد، زانودرد، 
پرفشاری و چربی باال- البته همه این ها مهم هستند ولی 

هیچ یک مورد عالقه یا مربوط به حرفه من نیست.«
چاک به موضوعی اشاره می کند که برای اَبی و جوئل 

»مایه کوبی فقرا« )Vaccinating The Poor(، اثر سول اتینگ )Sol Eytinge Jr: 1833-1905(، نقاش آمریکایی که نقاشی هایش بیشتر در 
روزنامه ها و مجالت و همچنین کتاب های چارلز دیکنز و آلفرد لُرد تنیسون منتشر می شد
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هم آزارنده بود- درد و سرخوردگی ناشی از این که ناچار 
باشی به طبابت به چشم یک تجارت نگاه کنی:

... تاکید فزاینده بر پزشکی به عنوان یک تجارت باعث 
 work یا   wRVU( به واحد ارزش نسبی کار می شود 
relative value unit( و الزامات بازده پزشکان اهمیت 
بیشتری نسبت به کیفیت درمان و رضایتمندی بیماران 
بیماران  از  باید صرف مراقبت  داده شود. بودجه ای که 
کم بضاعت شود )مثاًل 340 میلیارد دالر( نه تنها سالمت 
آنان را ارتقا نمی دهد، بلکه در عوض صرف جبران کسری 

بودجه فزاینده نظام سالمت می شود...
می خوانند،  را  وبالگ  این  که  کسانی  همه  احتماالً 
این را می دانند، ولی اجازه دهید آن  را تکرار کنم چون 
شایسته تاکید است- در نظامی که به حجم باالی بیمار 
بها می دهد، درمان اچ آی وی  اقدامات پزشکی  تعداد  و 
هیچ یک  به  دستیابی  بود، چون  نخواهد  هرگز سودمند 
از دو هدف فوق در این جمعیت از بیماران با توجه به 
حجم فزاینده فقر و اعتیاد و اختالالت روحی در آنان، 

امکان پذیر نیست.
پرداختن  علت  که  کنم  تاکید  مهم  نکته  این  بر  باید 
به موضوع رفتن اَبی، جوئل و چاک از مجموعه درمان 

به خوبی  را  آنان  که  است  این  این جا،  در  اچ آی وی 
می شناسم و آنان تصمیم خود را به همه گفته اند.

)هر سه نفر اجازه دادند این را بنویسم.(
ولی مطمئنم که آنان تنها نیستند- می توانم به کیت، 
کال، بن، رافائل، کورکی، کیم، هارولد، آندرو، ریچارد 
و  فهیم  پژوهشگران  و  پزشکان  از  دیگر  خیلی های  و 
مجرب در حیطه اچ آی وی اشاره کنم که همگی تصمیم 

گرفته اند کوچ کنند.
مجله  در  که  است  این  ماجرا  دردناک  و  تلخ  طنز 
در  حرفه ها  به  مربوط  ضمیمه  در  عفونی،  بیماری های 
بیماری های عفونی، بخش اچ آی وی توسط جوئل گاالنت 

نوشته شده است.
آخ!

ترجمه از:
Why Experienced HIV/ID Doctors Leave 
Clinical Practice
Paul E. Sax, MD
HIV and ID Observations, May 13th, 2018 (goo.
gl/jhwrbc)
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پیشین )ش 169 و ش 172 »پزشکان  در دو بخش 
گیل«( گفته شد که تولید دستگاه های شتاب دهنده امروزی 
با امکان استفاده از فیکساتورها، طراحی درمان سه بعدی 
با کمک کامپیوتر و نرم افزارهای پیشرفته، پیشرفت بسیار 
بزرگی در علم رادیوتراپی انکولوژی و گام بسیار بلندی 
برای درمان بیماران است. در این شماره به ادامه بحث 

می پردازیم.
شروع  برای  مناسب  زمان  درمان،  طراحی  از  پس 
پرتودرمانی بیمار توسط پزشک تعیین می شود. با توجه 
به این که اگر بیمار قبل از انجام پرتودرمانی، عمل جراحی 
برحسب  صورت  این  در  باشد،  شده  شیمی درمانی  یا 
تشخیص پزشک متخصص کلینیکال انکولوژی، بهترین 
از  بعد  تا چهار هفته  پرتودرمانی، دو  انجام  برای  زمان 
جراحی یا شیمی درمانی است؛ اما اگر فقط نمونه گیری 
از بافت تومور انجام شده و برش جراحی در کار نباشد 

خیلی زودتر می توان پرتودرمانی را شروع کرد.
با  عکس برداری  شبیه  بسیار  خارجی  پرتودرمانی 
سی تی  اسکن است، منتها دفعات انجام آن و دوز اشعه 
استفاده شده بیشتر است؛ ضمنًا مریض در طول انجام آن 
ممکن  البته  نمی کند.  احساس  خاصی  ناراحتی  یا  درد 
در  که  شود  قابل کنترلی  اما  گذرا  عوارض  دچار  است 
نیز  عوارض  این  شدت  می پردازیم.  آن  به  بحث  ادامه 

معموالً خفیف است.

کل دوز رادیوتراپی را نمی توان در یک جلسه به بیمار 
داد زیرا منجر به آسیب شدید بافت نرمال اطراف شده 
و فرصتی برای ترمیم به آن ها داده نمی شود و در نتیجه 
عوارض شدید درمان و حتی مرگ بیمار را در پی خواهد 
داشت. به همین جهت میزان کلی اشعه ای که قرار است 
به بافت هدف برسد، بسته به نظر پزشک، به جلسات 

متعددی تقسیم می گردد.
به طور معمول تعداد جلسات پرتودرمانی بین 10 تا 
است.  دقیقه  چند  جلسه حدود  هر  زمان  و  جلسه   40
لباس مریض و  البته از آن جا که ممکن است تعویض 
قرار گرفتن صحیح وی بر روی تخت درمان و تنظیم 
اختصاصی دستگاه برای هر بیمار طول بکشد، هر جلسه 
این  ببرد.  زمان  دقیقه  است 15-20  پرتودرمانی ممکن 
جلسات عمومًا پنج روز متوالی در هفته است و دو روز 
متوالی )مثاًل پنجشنبه و جمعه ها یا در کشورهای غربی 
شنبه و یکشنبه ها( در هفته پرتودرمانی انجام نمی شود 
تا به بدن مریض برای رسیدن به وضع طبیعی استراحت 
داده شود. لذا کل دوره پرتودرمانی برای بیمار بین 2-8 
هفته طول می کشد و در این مدت بین 30 تا 70 گری 
)Gray یا ژول بر کیلوگرم( به آن منطقه از بدن بیمار که 

تحت پرتودرمانی قرار گرفته اشعه داده می شود.
تعداد جلسات پرتودرمانی و میزان کل اشعه ای که باید 
به مریض برسد به عوامل زیادی از قبیل نوع پاتولوژی 

پرتودرمانی )3(
دکترفرزیندهسرا
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سرطان، محل تومور، اندازه تومور )اگر تومور جراحی 
یا شیمی درمانی شده است میزان باقیمانده تومور بعد از 
بعدی درمانی،  یا  قبلی  اقدام  نوع  عمل(، هدف درمان، 
از  اگر هدف  دارد.  بستگی  و...  قبلی  درمان های  سابقه 
کنترل  قبیل  از  بیمار  عالیم  تسکین  صرفًا  پرتودرمانی 
در  و  پرتودرمانی  کلی  دوز  باشد،  و...  خونریزی  درد، 
نتیجه تعداد جلسات پرتودرمانی کمتر خواهد بود. حتی 
گاهی برای بیمارانی که درد بسیار شدیدی مثاًل در ناحیه 
ستون فقرات به علت متاستازهای متعدد استخوانی دارند 
و به علت دور بودن محل اقامت آن ها تا مرکز پرتودرمانی 
رفت  و آمد برای بیمار با این شرایط بسیار دشوار است، 
استخوان های  به  تسکینی  رادیوتراپی  جلسه  یک  فقط 
درگیر داده می شود )مثاًل 7 گری در یک جلسه(؛ در حالی 
 که برای درمان سرطان پروستات که قرار است فقط با 
رادیوتراپی درمان شود و قباًل نیز جراحی نشده است، 

حدود 40-35 جلسه پرتودرمانی الزم است.
منطقه ای از بدن که تحت اشعه قرار می گیرد، میدان 
پرتودرمانی )فیلد( نام دارد. برای هر جلسه پرتودرمانی 
بسته به شرایط، معموالً از یک تا چهار میدان پرتودرمانی 
نزدیک هم در اطراف بافت تومور )اصطالحاً یک تا چهار 
شان در روز( که هر میدان احتماالً با زوایای متفاوت سر 
دستگاه درمان می شود، استفاده می شود. مثاًل برای درمان 
سرطان پستان ممکن است از پنج شان در روز )دو فیلد 

مماس پستانی، یک فیلد فوق ترقوه ای، یک فیلد پستانی 
داخلی و یک فیلد پشت زیر بغلی( استفاده شود یا برای 
سرطان های لگن از چهار فیلد در روز )یک فلید قدامی 
لگن، یک فیلد خلفی لگن و دو فیلد طرفی چپ و راست 

لگنی( استفاده شود.
برای  مناسب  زمان  تعیین  و  درمان  طراحی  از  پس 
شروع پرتودرمانی، بیمار باید برای گرفتن اشعه به اتاق 
درمان فرستاده شود. قبل از آن لباس خود را باید عوض 
کند و لباس مخصوص بپوشد که معموالً لباسی نازک، 
گشاد و بسیار راحت است )شبیه لباس هنگام جراحی(. 
از آن جا که ممکن است ناحیه ای از بدن بیمار که قرار 
بیماران توصیه  است پرتودرمانی بگیرد لخت باشد، به 
می شود هنگام مراجعه برای دریافت جلسات پرتودرمانی، 

لباسی بپوشند که درآوردن و پوشیدن آن راحت باشد.
مستقر  پرتودرمانی  متحرک  تخت  روی  بیمار  سپس 
می شود )معموالً دراز می کشد تا هم درمان و هم خود 
بیمار راحت تر باشد( و با کمک پرتوکاران و راهنمایی و 
نظارت پزشک و نیز متخصص فیزیک پرتودرمانی، در 
همان موقعیت درمان که قباًل هنگام طراحی درمان در اتاق 
سی تی  اسکن قرار گرفته بود قرار می گیرد. سر دستگاه نیز 
که متحرک بوده و اطراف تخت درمان می تواند بچرخد، 
در همان زاویه سر دستگاه سی تی  اسکن هنگام طراحی 
تنظیمات  این  می شود.  تنظیم  پرتوکاران  توسط  درمان 

اتاق پرتودرمانی 
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تخت و سر دستگاه با دادن مختصات از قبل طراحی شده 
به کامپیوتر دستگاه، به طور خودکار انجام می شود. پس 
از لخت کردن ناحیه موردنظر برای انجام پرتودرمانی، 
فیکساتور نیز روی میدان درمان بدن بیمار قرار می گیرد 
و با استفاده از مارکرهایی )نشانه های مرجع( که قباًل برای 
مریض گذاشته یا تتو شده حدود ناحیه درمان به طور دقیق 
مشخص می شود. این کار در تمام جلسات پرتودرمانی 

عینًا باید تکرار شود.
وسایل جانبی دیگری که هنگام طراحی درمان برای 
این جا در هر  بود در  استفاده  شده  دقیق تر  ارایه درمان 
جلسه به سر دستگاه یا روی بدن بیمار اضافه می شود 
)مانند شیلد، وج، بولوس و...(. پس از تنظیم صحیح و 
دقیق قرارگیری بیمار روی تخت درمان، تمام افراد غیر 
با بسته  اتاق درمان خارج می شوند و  از  بیمار  از خود 
شدن در الکترونیکی اتاق پرتودرمانی، تکنیسین ها به اتاق 
کنترل درمان می روند تا تخلیه اشعه که از سر دستگاه 

صورت می گیرد، به ناحیه مورد درمان 
مریض انجام شود.

با  است  اتاقی  پرتودرمانی  اتاق 
 1/5 ضخامت  )تا  ضخیم  دیواره های 
بین  که  انگلیسی   L به شکل  و  متر( 
دیواره ها از بتون و سرب پر شده و در 
آن نیز ضخیم و از جنس سرب است 
تا تشعشع داخل اتاق به بیرون نرسد و 
حفاظت کامل افرادی که در بیرون اتاق 
می باشند تامین شود. این نحوه طراحی، 
امکان آلودگی پرتوی در محیط اطراف 
تا  اتاق درمان را بسیار ناچیز می کند. 
زمانی که در اتاق بعد از اتمام تنظیمات 
و  درمان  بیمار روی تخت  قرارگیری 
بسته  کامل  به طور  پرتوکاران  خروج 
اجازه  درمان،  کنترل  کامپیوتر  نشود، 

شروع تخلیه پرتودرمانی را نمی دهد و اخطار می دهد.
اتاق درمان که بیمار در آن قرار دارد مجهز به بلندگو 
کلیه  پرتودرمانی،  کنترل  اتاق  در  لذا  است،  دوربین  و 
شرایط توسط پرتوکاران )تکنیسین های رادیوتراپیست( با 
مانیتور قابل مشاهده و کنترل است و نیز می توان با کمک 
میکروفون پیام صوتی برای بیمار فرستاد. با قرارگیری 
تکنیسین رادیوتراپیست پشت دستگاه کنترل و با فشار 
دادن دکمه مربوطه، تخلیه اشعه آغاز می شود. معموالً این 

زمان برای هر بیمار کمتر از چند دقیقه است.
این عمل برای میدان های مختلف طراحی شده روی 
تنظیمات  تغییر  و  دستگاه  سر  چرخاندن  با  بیمار،  بدن 
برای هر میدان پرتودرمانی تکرار می شود؛ زیرا هر مریض 
ممکن است 4-1 فیلد درمانی در روز داشته باشد. پس 
از اتمام این عمل که چند دقیقه طول می کشد، کار بیمار 
برای آن جلسه به اتمام می رسد تا مجدداً فردا برای جلسه 

بعدی پرتودرمانی مراجعه کند.
پس از خروج بیمار از اتاق پرتودرمانی، تماس سایر 
افراد حتی زنان باردار و کودکان با وی بالمانع است و 
ضرری به آن ها نمی رساند؛ زیرا بیمار هیچ منبع تشعشعی 

در بدن خود ندارد.
----------------------

دکتر فرزین دهسرا
 Radiation ( نکولوژی  ا رادیوتراپی-  تخصصی  بورد 

)oncologist
ساختمان  عسگری،  کوچه  گلسار،  چهارراه  رشت،  نشانی: 

فاطیما، تلفن: 33132788
Email: dehsaraaf@yahoo.com

این تصویر بیماری است که برای درمان توموری در ناحیه حنجره، توسط دستگاه شتابدهنده 
خطی در شهر رشت درمان می شود. برای کاهش حرکات بیمار حین دریافت اشعه و نیز 

افزایش دقت درمان، از فیکساتور مخصوص استفاده شده است.

اتاق درمان 
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و  نوجوانی  از  پیش  سال های  در  فرزندتان  وقتی که 
جوانی به سر می برد، وقت آن است که واکسن های مورد 
متخصص  با  توصیه ها  آخرین  درباره  و  پیدا  را  او  نیاز 
کودکان مشورت کنید. اگر فرزندتان تمام واکسیناسیون ها 
را به موقع انجام داده است در برابر تعدادی از بیماری های 

خطرناک قابل  پیشگیری مصون خواهد بود.

Tdap واکسن
برابر کزاز،  از فرزندتان در   )Tdap( واکسن سه گانه
دیفتری و سیاه سرفه محافظت می کند. اگر کودکان سابقه 
تزریق DTP/DTap در کودکی داشته اما دوز نگهدارنده 
Td دریافت نکرده باشند، معموالً این واکسن در سنین 

12-11 سالگی تزریق می شود.
سری  که  له ای  سا  13 -18 نان  نوجوا همچنین 
واکسیناسیون DTP/DTaP را در کودکی دریافت کرده 
ولی دوز نگهدارنده Td/Tdap را در 12-11 سالگی از 
دست داده باشند، در این سن باید یک دوز Tdap بگیرند.

HPV واکسن
است؛  انسانی  ویروس  پاپیلوما  برای  واکسن  این 
ویروسی که برخی از انواع آن با سرطان دهانه رحم در 

ارتباط است.

 Centers for Disease( بیماری ها  کنترل  مرکز 
داده  پیشنهاد   )Control and Prevention: CDC
است که پسرها و دخترها اولین دوز واکسن HPV را 
در سنین 12-11 سالگی و دوز دوم را دست کم 6 ماه 
پس از دوز اول دریافت کنند. برای سنین باالی 15 سال 
و آنان که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، سه تزریق 

توصیه شده است.
سری واکسن HPV باید در تمام نوجوانان 13-18 
دریافت  را  واکسن  این  پایین تر  سنین  در  که  ساله ای 
نکرده اند تجویز شود. همچنین جوانان 26-18 سال هم 

باید واکسینه شوند.
واکسن از حداقل 75% موارد سرطان دهانه رحم بانوان 
)و شاید حتی بیشتر( جلوگیری می کند. عالوه بر ارتباط 
با سرطان دهانه رحم، عفونت های HPV می تواند باعث 
سرطان های سر و گردن از جمله حلق و گلو شود که 

واکسن می تواند به جلوگیری از آن نیز کمک کند.

واکسن مننگوکوک
از  انواع خاصی  برابر  این واکسن محافظت کننده در 
مننژیت است. فرزند شما باید اولین تزریق خود را در 
سن 12-11 سالگی و دوز نگهدارنده را در 16 سالگی 

دریافت کند.

واکسن های پیش از نوجوانی و نوجوانی

واکسیناسیون تین ایجرها
ترجمه:دکترسونیامعصومی
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نوجوان شما همچنین اگر قباًل این واکسن را نزده، باید 
زمانی  که دانشجوی سال اول است و در خوابگاه زندگی 

می کند، دریافت کند.
واکسن مننگوکوک برای کودکان زیر 11 سالی که در 

معرض خطر ابتال به مننژیت هستند، توصیه می شود.
مننژیت  عفونت  شایع تر  انواع  واکسیناسیون  این 
باکتریایی به جز سروتیپ B را پوشش می دهد. اخیراً یک 
واکسن مننژیت دیگر که سروتیپ B را پوشش می دهد 
به تایید رسیده و CDC آن را برای افراد باالی 10 سال 

در معرض خطر توصیه کرده  است.

واکسن آنفلوانزا 
آنفلوانزا  باید هرساله واکسن  ماه  باالی 6  افراد  همه 

دریافت کنند. 
واکسن آنفلوانزا هرساله تغییر می کند و تولیدکنندگان 
واکسن آن را برای مقابله با تازه ترین تغییرات ویروس 

ارتقا می دهند.

A واکسن هپاتیت
پزشکان واکسن هپاتیت را در دو دوز به فاصله 6 ماه 

تجویز می کنند.
CDC واکسن را برای شیرخواران در سنین 12-23 
ماه و همین طور گروه های مشخصی از کودکان بزرگ تر 

که پیش از آن واکسینه نشده اند توصیه می کند.
A در کودکان به ندرت کشنده است اما بچه ها  هپاتیت 
می توانند هپاتیت را به بستگان بزرگسال یا بیمار خود 
منتقل کنند که در این صورت شدت بیماری بیشتر است.

B واکسن هپاتیت
هپاتیت B می تواند بین نوجوان ها از طریق اعتیاد و 
فعالیت جنسی گسترش یابد. دو نوع با دو یا سه دوز 

برای کودکان 15-11 ساله وجود دارد.

برخالف  دارد؟  نیاز  واکسن  این  به  شما  فرزند  چرا 
هپاتیت A، این ویروس کشنده است یا ممکن است به 

اختالل طوالنی مدت کبدی منجر شود.

)IPV( واکسن غیرفعال فلج اطفال
ویروس(  )پولیو  اطفال  فلج  واکسن  که  کودکانی 
از 4 سالگی هر 3 دوز را دریافت  اگر پیش  گرفته اند، 

کرده باشند، نیاز به دریافت دوز چهارم ندارند.
در نیمکره غربی از سال 1987 فلج اطفال دیده نشده 
است اما مسافرت به نقاط مشخصی از دنیا بر احتمال 

ابتال به این بیماری می افزاید.

)MMR( سرخک، سرخجه، اریون
اگر فرزندتان این واکسن را زودتر نزده است، باید آن 
را دریافت کند. دو دوز MMR می تواند در هر سنی با 

فاصله حداقل 4 هفته تجویز شود.

)Varicella( واکسن آبله مرغان
همه کودکان زیر 13 سال که واکسن را پیش تر دریافت 
نکرده یا به آبله مرغان مبتال نشده اند باید دو دوز آن را 
شما  فرزند  اگر  کنند.  دریافت  ماه   3 فاصله  به  حداقل 
به فاصله حداقل 4  باید  باالی 13 سال است، دو دوز 

هفته تجویز شود.

ترجمه از:
Vaccines for Preteens and Teens
WebMD Medical Reference, Reviewed by Dan 
Brennan, MD on February 27, 2018 (goo.gl/yLjfqd)

----------------------
دکتر سونیا معصومی 

نشانی: سنگر، جنب پارک کودک، تلفن: 34522596
Email: soni_m_e@yahoo.com
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تازه ترین توصیه ها درباره درمان اچ آی وی-ایدز
وزارت سالمت ایاالت متحده در ماه مارس سال جاری 
نسخه به روزرسانی شده راهنمای درمان بالغین و نوجوانان 
مبتال به عفونت اچ آی وی را منتشر کرد. دکتر پاول ساکس، 
متخصص بیماری های عفونی، نکاتی را درباره تغییرات در 
 DHHS guidelines نسخه جدید این راهنما موسوم به

عنوان کرده که به شرح زیر است:
 BIC/TAF/FTC رژیم  اخیر  تایید  به  توجه  با   -
)بیکتگراویر/تنوفوویر/آالفنامید/امتریسیتابین(، این رژیم به 
فهرست توصیه ها برای شروع درمان در بیشتر بیماران افزوده 
شده است. یعنی در حال حاضر پنج رژیم برای شروع درمان 
در بیشتر بیماران وجود دارد که همه آن ها بر پایه انتگراز 

)integrase-based( هستند:
- BIC/TAF/FTC
- Dolutegravir/abacavir/lamivudine
- Dolutegravir/tenofovir/FTC (DTG/TAF/

FTC)
- Elvitegravir/cobicistat/tenofovir/FTC
- Raltegravir/tenofovir/FTC

 )DTC/TAF/FTC( بیشتر پزشکان دو رژیم دو قرصی -
و یک قرصی )BIC/TAF/FTC( را ترجیح می دهند چون 

باشگاه مجالت
دکتربابکعزیزافشاری
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احتمال ایجاد مقاومت در این دو رژیم یعنی دولوتگراویر 
و بیکتگراویر، بسیار پایین تر است. با گزینه رالتگراویر و 
ممکن  درمانی،  شکست  وقوع  در صورت  الویتگراویر، 
است مقاومت به مهارکننده های انتگراز و مهارکننده های 

ترانسکریپتاز معکوس )NRTIs( ایجاد شود.
- رژیم الویتگراویر حاوی cobicistat است که با تقویت 
فارماکوکینتیک با داروهای مختلفی تداخل دارد و اغلب 

پزشکان ترجیح می دهند از این رژیم اجتناب کنند.
- خطرات قلبی عروقی آباکاویر و نیز لزوم انجام آزمایش 
HLA-B*5701 از معایب رژیم هایی است که حاوی این 

دارو هستند.
از نظر عوارض کلیوی و  - گزینه تنوفوویر آالفنامید 

استخوانی ایمن تر است.

آزمون بینایی برای پیش بینی خطر ابتال به زوال عقل
 Annals of Family یک مطالعه از شماره ماه مه مجله
Medicine به بررسی کارایی آزمون تداعی دید موسوم به 
VAT (Visual Association Test) برای شناسایی افرادی 
زوال عقل هستند،  به  ابتال  افزایش خطر  معرض  در  که 

پرداخته است.
حدود 2700 فرد 70 تا 78 ساله بدون سابقه زوال عقل 
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در این پژوهش شرکت کردند. آزمون تداعی دید همراه با 
 MMSE (Mini-Mental آزمون کوتاه وضعیت ذهنی یا
State Exam) در ابتدای مطالعه و پس از 2 سال و نیز در 
طول مطالعه انجام شد. آزمون تداعی دید یک تست ساده 
سه دقیقه ای است که با استفاده از کارت های مصّور انجام 

می شود.
در این آزمون در ابتدا 6 کارت کلید )cue card( با تصاویر 
آشنا به شرکت کننده نشان داده می شود. سپس 6 کارت تداعی 
)association card( نشان داده می شود که حاوی تعامالت 
جدید در ارتباط با اجزای آشنای کارت های کلید است. در 
مرحله پایانی همان 6 کارت کلید ابتدایی به شرکت کننده 
نشان داده می شود و او باید اجزای حذف شده را بگوید. 
هر کارت 2 نمره دارد و شرکت کننده برای قبولی در آزمون 
باید بتواند از مجموع 12 نمره دست کم 7 نمره کسب کند. 
نمونه ای از یک کارت کلید )راست( و یک کارت تداعی 

)چپ( در تصویر دیده می شود.
طی مدت 7 سال حدود 6% بیماران دچار زوال عقل شدند. 
خطر ابتال به زوال عقل در افرادی که نمره تداعی دید پایین 
داشتند بیش از 3 برابر بیشتر بود. به نظر پژوهشگران، آزمون 
تداعی دید قادر به تشخیص افرادی است که در معرض 
افزایش خطر ابتال به زوال عقل و آلزایمر هستند و نیاز به 
معاینه و مشاوره تخصصی دارند. مزیت های این تست عالوه 
بر حساسیت و ویژگی قابل توجه، شامل عدم وابستگی به 

زبان، سواد و خصوصیات فرهنگی مختلف است.

را  کلیه  سنگ  به  ابتال  خطر  آنتی بیوتیک  مصرف 
افزایش می دهد

یک مقاله از شماره ماه مه مجله انجمن نفرولوژی آمریکا به 
بررسی نقش آنتی بیوتیک در افزایش خطر تشکیل سنگ های 

کلیوی پرداخته است. سوابق 26 هزار بیمار مبتال به سنگ 
کلیه در انگلستان با 260 هزار فرد مشابه بدون سابقه سنگ 

کلیه مقایسه شده است.
استفاده از پنج دسته آنتی بیوتیک سولفا، فلوروکینولون، 
پنی سیلین  و  نیتروفورانتویین/متنامید،  سفالوسپورین، 
وسیع الطیف با افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه همراه است. 
بیشترین خطر در کودکان مشاهده می شود و خطر تشکیل 
آنتی بیوتیک  مصرف  از  پس  سال  تا 5   3 به مدت  سنگ 

همچنان باال می ماند.
فلور  دادن  تغییر  با  آنتی بیوتیک ها  پژوهشگران،  به نظر 
میکروبی روده منجر به تغییراتی در متابولیسم ریزمغذی ها 
می شود.  سنگ  تشکیل  به  منجر  نهایت  در  که  می شوند 
همچنین احتمال تشکیل کریستال آنتی بیوتیک در ادرار نیز 

می تواند یک مکانیسم بالقوه برای تشکیل سنگ باشد.

تازه ترین توصیه ها در زمینه مقادیر هدف هموگلوبین 
A1c

تازه ترین توصیه های کالج پزشکان آمریکا )ACP( در 
زمینه مقادیر هدف هموگلوبین A1c در مبتالیان به دیابت 
نوع 2 در شماره آوریل مجله Ann of Int Med منتشر 
شده است. این مقادیر با توصیه های انجمن دیابت آمریکا 

)ADA( متفاوت است.
به طور سنتی، انجمن دیابت آمریکا مقادیر زیر 7% را به 
عنوان هدف برای A1c در افراد بزرگسال غیرباردار مبتال 
به دیابت نوع 2 اعالم کرده است. البته این رقم در موارد 
استثنایی قابل تغییر است و مثالً در بیمارانی که امید به  زندگی 
محدودتری داشته یا دچار عوارض شدید یا وضعیت های 

همزمان دیگر باشند، به 8% می رسد.
براساس توصیه های کالج پزشکان آمریکا، A1c هدف در 
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بیشتر مبتالیان به دیابت نوع 2 می تواند بین 7 تا 8 درصد 
باشد. حتی این کالج توصیه کرده در برخی بیماران مانند 
افراد 80 سال به باال یا مبتالیان به بیماری کلیوی پیشرفته، 

هیچ رقمی به عنوان A1c هدف تعیین نشود.
 A1c این است که در بیمارانی که ACP توصیه دیگر
کمتر از 6/5% باشد، سختگیری کمتری برای درمان دارویی 
اعمال شود. این مواضع لیبرال در قبال A1c منجر به ایجاد 
تعارضاتی به ویژه بین پزشکان عمومی و متخصصین غدد 

شده است.

تعریف بیولوژیک آلزایمر
 National Institute( انستیتو ملی پیری و انجمن آلزایمر
 NIA-AA یا )on Aging—Alzheimer’s Association
 The Journal of the Alzheimer’s آوریل در شماره 
Association تعریفی تازه موسوم به تعریف بیولوژیک از 

بیماری آلزایمر ارایه کرده اند.
یا  بیومارکرها  با  بیولوژیک  دیدگاه  از  آلزایمر  بیماری 
و   )tau( تو  پروتئین  و  بتا-آمیلوئید  زیستی  نشانگرهای 
تحلیل عصبی )neurodegeneration( مشخص می شود 

که مجموعاً AT(N) profile نام دارد.
تشخیص بیماری آلزایمر عموماً براساس یافته های بالینی و 
شرح حال استوار است ولی تشخیص قطعی تنها پس از مرگ 

و با مشاهده مستقیم پالک ها و توده های کالسیک آلزایمر 
در مغز میسر است. به نظر پژوهشگران، تعریف بیولوژیک 
جدید می تواند به تصمیم گیری درباره روش های بهتر برای 

تشخیص بالینی آلزایمر در مراحل زودرس کمک کند.
بیماری آلزایمر با طیفی از یافته های بالینی، پاتولوژیک، 
آزمایشگاهی و تصویربرداری مشخص می شود. تعریف 
جدید شامل سه گروه بیومارکری مختلف )نرمال، آلزایمر، 
و تغییرات پاتولوژیک غیرآلزایمر( و 8 پروفایل بیومارکری 
بیولوژیک  تعریف  است که در جدول مشاهده می شود. 
آلزایمر انعطاف پذیر است و می توان بیومارکرهای جدید 

آزمایشگاهی و تصویربرداری را به آن افزود.

خون سبز برخی خزندگان و مقاومت در برابر ماالریا
 Science Advances یک پژوهش از شماره ماه مه مجله
نشان می دهد خون برخی ماهی ها، قورباغه ها و خزندگان 
)به ویژه نوعی مارمولک استرالیایی در گینه نو( که به دلیل 
غلظت باالی رنگدانه بیلی وردین به رنگ سبز است، باعث 
افزایش مقاومت این جانداران در مقابل انگل ماالریا می شود. 
این  و مخاط  زبان  بافت های مختلف،  استخوان ها،  حتی 

مارمولک نیز سبزرنگ است.
بیلی وردین یکی از چند ماده سمی است که به طور طبیعی 
در بدن انسان و بیشتر جانوران در اثر مرگ سلول های قرمز 
پیر و تجزیه هموگلوبین تولید و عمدتاً از 
طریق صفرا دفع می شود. فرآورده اصلی 
تجزیه هموگلوبین در انسان، بیلی روبین 
است که رسوب آن در بیماری های مختلف 

باعث زردی )یرقان( می شود.
آزمایش ها در داخل لوله آزمایش نشان 
در  بیلی روبین  متوسط  سطوح  می دهد 
خون انسان دارای اثر محافظتی در مقابل 
عفونت ماالریا است؛ بنابراین، این فرضیه 
می تواند  سبز  خون  که  می شود  مطرح 
انگل  مقابل  در  مقاومت  افزایش  باعث 
ماالریا شود. البته نوعی از انگل ماالریا در 
یافت شده  استرالیایی هم  مارمولک های 
است و پژوهشگران در پی یافتن ارتباط بین 
این نوع انگل ماالریا و خون سبز هستند.

اولین فهرست آزمایش های ضروری 
اعالم شد

سازمان سالمت جهانی )WHO( در 
ماه مه برای اولین بار فهرست آزمایش های 
و  به هنگام  تشخیص  برای  را  ضروری 
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بهبود پیامدهای درمان وضعیت های شایع )مانند عفونت 
ادراری، کم خونی( یا اولویت های جهانی مانند ماالریا، سل 

و اچ آی وی اعالم کرد.
 )in vitro( این فهرست شامل 113 تست آزمایشگاهی

در گروه های چهارگانه است:
- آزمایش های عمومی برای مراقبت های اولیه )شامل 
مطب پزشکان، درمانگاه های مناطق دورافتاده و درمانگاه های 
سرپایی(: هموگلوبین )هموگلوبینومتر(، شمارش سلول سفید 
)دستگاهی یا دستی(، گستره خون محیطی، گروه خون، 
آزمایش ادرار شامل بررسی میکروسکوپی رسوب ادراری 

و نوار ادراری، تست حاملگی ادرار
اولیه:  مراقبت های  برای  تخصصی  آزمایش های   -
HBsAg، anti-HCV، HIV، مشاهده مستقیم باکتری سل 
در خلط، گستره ماالریا، آنتی بادی سیفیلیس )ترپونم پالیدوم(
- آزمایش های عمومی برای مراکز دارای آزمایشگاه بالینی: 

ALT، اوره، پروفایل چربی و...
- آزمایش های تخصصی برای مراکز دارای آزمایشگاه 

بالینی: IgM anti-HBc، HCV RNA و...
فهرست ها به شکل جداولی تنظیم شده که حاوی اطالعاتی 
مانند هدف آزمایش، نحوه انجام، نوع نمونه، و پیوندهایی 
دستورالعمل های  )مانند   WHO اسناد  به  دسترسی  برای 

مرتبط( است.
با توجه به این که چنین فهرستی برای اولین بار ارایه 
شده، انتظار می رود مورد نقد گسترده صاحبنظران گروه های 

مختلف علمی و صنفی قرار گیرد.

تازه ترین دستورالعمل بررسی آندومتر در خونریزی 
پس از یائسگی

این دستورالعمل از سوی کالج متخصصین زنان و زایمان 
 Obstetrics & در شماره ماه مه مجله )ACOG( آمریکا
Gynecology منتشر شده است. خونریزی واژینال پس از 
یائسگی شایع است و سرطان آندومتر شایع ترین بدخیمی 
ژینکولوژیک محسوب می شود ولی بیشتر زنان مبتال به 
خونریزی پس از یائسگی سرطان ندارند. با این حال بررسی 

فوری در این موارد ضروری است.
- ارزیابی اولیه در این موارد شامل سونوگرافی واژینال 
است. اگر ضخامت آندومتر در سونوگرافی واژینال 4 میلی متر 
یا کمتر باشد، بررسی بیشتر الزم نیست. در موارد خونریزی 

مداوم یا عودکننده، نمونه برداری آندومتر توصیه می شود.
- چاقی، موقعیت رحم یا اختالالت میومتر ممکن است 
مانع مشاهده مطلوب آندمتر در سونوگرافی شود. در این 
یا  مطب  در  هیستروسکوپی  سونوهیستروگرافی،  موارد 
نمونه برداری آندومتر توصیه می شود. اگر در نمونه برداری 

نشود،  آسیب شناسی حاصل  تشخیص  برای  کافی  بافت 
بررسی بیشتر الزم نیست؛ به شرطی که ضخامت آندومتر 
و  باشد  کمتر  یا  میلی متر  آتی 4  واژینال  در سونوگرافی 

خونریزی عود نکند. 
- در مواردی که سونوگرافی واژینال پس از یائسگی به 
دالیلی غیر از خونریزی، مانند درد لگن یا پاتولوژی ضمایم 
)آدنکس( انجام می شود، اگر ضخامت آندومتر بیشتر از 4 
میلی متر باشد، معموالً بررسی بیشتر الزم نیست؛ مگر این که 
عوامل مختص بیمار و یافته های تصویربرداری مطرح کننده 

لزوم بررسی بیشتر باشد.

پنج انتخاب هوشمندانه توسط پرستاران
اخیراً آکادمی پرستاری آمریکا در راستای کارزار انتخاب 
هوشمندانه )عالوه بر 20 توصیه قبلی( به پرستاران توصیه 

کرده از پنج اقدام زیر نیز خودداری کنند:
- از تراشیدن موی محل جراحی خودداری کنید. اگر 
این کار الزم باشد، به جای تراشیدن، کندن )clipping( مو 

توصیه می شود.
- از استفاده روتین از جوراب واریس برای پیشگیری از 
ترومبوآمبولی وریدی پس  از جراحی خودداری کنید. به جای 
 Intermittent) آن می توان از ابزارهای فشار متناوب هوا

pneumatic compression) استفاده کرد.
- از پایش )مانیتورینگ( قلبی-ریوی یا پالس اکسیمتری 
مداوم در کودکان بستری در بیمارستان خودداری کنید مگر 

این که ضروری باشد.
- از تکرار آزمایش هموگلوبین و هماتوکریت در کودکان 
و نوجوانانی که دچار ضربه غیرنافذ اعضای توپر شده و 

همودینامیک طبیعی دارند، خودداری کنید.
- در افراد ساکن در مراکز نگهداری طوالنی مدت با زوال 
عقل و عالیم اختالل رفتاری/ روانی، از محدودسازی حرکت 

به روش فیزیکی یا شیمیایی خودداری کنید.

تشخیص سریع ماالریا با آهن ربا
یک مقاله از شماره ماه مه مجله ACS Sensors به معرفی 
ابزاری پرداخته که می تواند براساس خاصیت مغناطیسی، 
ماالریا را تشخیص دهد. هر سال حدود نیم میلیون نفر 
در جهان در اثر ابتال به ماالریا می میرند. وجود یک روش 
ارزان قیمت برای تشخیص سریع ماالریا می تواند گام بزرگی 
در جهت ریشه کنی ماالریا به ویژه در کشورهای فقیر باشد.
به نظر این پژوهشگران از جمله حسین عامری و آندره 
آرمانی، اساتید ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، انگل ماالریا 
با تولید کریستال هایی که خاصیت آهن ربایی دارد، در داخل 
گلبول های قرمز خون قابل شناسایی است. اگر یک آهن ربای 
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ساده در کنار یک قطره خون فرد مبتال به ماالریا قرار گیرد، 
این کریستال ها به طرف آهن ربا حرکت می کنند. تشخیص 
حرکت کریستال ها با نورسنجی و اشعه لیزر انجام می شود.
ابزاری که دکتر آرمانی و همکارانش ساخته اند ساده و 
ارزان قیمت است و به همین دلیل تاکنون نتوانسته اند با هیچ 
 Masimo شرکتی برای تولید انبوه آن به توافق برسند. شرکت
با حمایت انستیتو ملی سالمت قصد دارد براساس همین 
فناوری، ابزاری تولید کند که بدون نیاز به خونگیری و از 

ورای پوست، ماالریا را تشخیص دهد.

حذف جی سی اس از برنامه غربال بیماران ترومایی
یک پژوهش از شماره ماه مه Ann Emerg Med نشان 
می دهد به جای معیارهای پیچیده ای مانند ضریب اغمای 
گالسکو )Glasgow Coma Scale: GCS( می توان از 
معیارهای ساده تری مانند »بیمار از دستورها پیروی نمی کند« 
استفاده کرد. به طور مرسوم یکی از اجزای ثابت ارزیابی 
بیماران ترومایی در همه مراکز اورژانس، محاسبه ضریب 

اغما است.
براساس دستورالعمل مرکز مراقبت و پیشگیری از بیماری 
ایاالت متحده )CDC( بیماران ترومایی باید به نزدیک ترین 
مرکز درمانی منتقل شوند مگر این که جی سی اس آنان کمتر 
از 14 باشد، که در این صورت انتقال بیمار به مراکز مجهزتر 
برای  به ویژه  گالسکو،  ضریب  محاسبه  است.  ضروری 

تکنیسین اورژانس، می تواند اندکی پیچیده باشد:
ارتباط چشمی 4 نمره، ارتباط کالمی 5 نمره و ارتباط 

بتواند  که  فردی  دارد.  نمره   6 حرکتی 
پرسش ها  به  کند،  باز  را  چشمانش 
اندام هایش  و   بدهد  معنی دار  پاسخ 
نمره  دهد،  حرکت  هدفمند  به طور  را 
کامل را می گیرد و جی سی اس 15 دارد. 
وجود  با  که  فردی  در   3 جی سی اس 
محرک دردناک هیچ واکنش چشمی یا 
به معنی  ندهد،  نشان  یا حرکتی  کالمی 

اغمای کامل و مرگ مغزی است.
هزار   48 حدود  روی  مطالعه  این 
بیمار ترومایی نشان می دهد معیارهای 
ساده تری مانند »بیمار از دستورها پیروی 
نمی کند« کارایی معادل جی سی اس کمتر 

از 14 دارد.

که  داروهایی  مصرف  افزایش 
نبی  جا عوارض  جزو  فسردگی  ا

آن هاست
می دهد  نشان   JAMA ژوئن  شماره  از  پژوهش  یک 
مصرف بسیاری از داروهای رایجی که افسردگی یکی از 
عوارض جانبی آن هاست افزایش یافته است. هر چه مصرف 
این داروها بیشتر باشد احتمال افسردگی هم بیشتر است. 
بیش  از 26 هزار نفر در این تحقیق شرکت کردند که بیش 
از یک سوم آنان گفتند دست کم یکی از داروهای مصرفی 
آنان طی 30 روز گذشته )فهرست بیش از 200 دارو مانند 
مهارکننده های پمپ پروتون، بتابلوکرها، داروهای ضددرد 
و کنتراسپتیوهای هورمونی( دارای عارضه جانبی افسردگی 

بوده است.
مصرف  دارویی  هیچ  که  افرادی  در  افسردگی  شیوع 
نمی کردند 5% بود. این میزان در صورت مصرف یک دارو 
با عارضه افسردگی 7% و در صورت مصرف سه دارو یا 
بیشتر 15% بود. بیشترین شیوع افسردگی در افرادی گزارش 
شده که همزمان گاباپنتین و سیکلوبنزاپرین مصرف می کردند. 
همچنین این موارد در افراد باالی 65 سال، زنان بیوه و 

مبتالیان به بیماری های مزمن شایع تر است.
برخی از این داروها بدون نسخه پزشک در دسترس 
بیماران است و پزشکان باید با توجه به این نکته درباره آن 

با بیماران مشورت کنند.

هیپرپالزی  درمان  درباره  توصیه ها  تازه ترین 
خوش خیم پروستات

شماره ماه مه مجله ارولوژی حاوی تازه ترین توصیه های 
انجمن ارولوژی آمریکا درباره درمان هیپرپالزی خوش خیم 

تصویر میکروسکوپ الکترونی از گلبول قرمز خون بیمار مبتال به ماالریا: حرکت کریستال ها 
به سمت آهن ربا 
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پروستات )BPH( است. براساس این توصیه ها، یکی از 
گزینه های درمانی که باید به همه مردانی که دچار عالیم 
شود،  پیشنهاد  هستند  بی پی اچ  با  مرتبط  تحتانی  ادراری 
 )TURP( تراشیدن یا رزکسیون ترانس یورترال پروستات
است. در بیمارانی که پروستات بزرگ دارند، جراحی و 
برداشتن پروستات به روش باز یا الپاراسکوپی یا جراحی 
سوزاندن  دیگر،  درمانی  گزینه  می شود.  توصیه  روباتیک 

)Photoselective vaporization: PVP( است.
اگر حجم پروستات کمتر از 80 گرم باشد و عدم انسداد 
لوب میانی هم تایید شده باشد، می توان از روش باال کشیدن 
پروستات )Prostatic urethral lift: PUL( استفاده کرد 
ولی باید به بیمار گفته شود که میزان بهبود به اندازه تراشیدن 
پروستات چشمگیر نخواهد بود. روش دیگر در این موارد 
 Water vapor thermal( آب  بخار  با  حرارتی  درمان 
therapy( است که شواهد محدودی درباره اثربخشی آن 
وجود دارد. لیزر )HoLEP و ThuLEP( روش ارجح در 

بیماران مستعد خونریزی است.

تازه ترین توصیه ها درباره غربالگری سرطان روده بزرگ
 CA: A Cancer Journal for مجله  مه  ماه  شماره 
Clinicians حاوی تازه ترین توصیه های انجمن سرطان 

آمریکا درباره غربالگری سرطان کولورکتال است. به نظر سایر 
گروه ها، غربالگری باید پس از 50 سالگی شروع شود ولی 
اخیراً انجمن سرطان سن غربالگری را به 45 سال کاهش 
داده است. علت این اقدام، افزایش شیوع سرطان کولون و 
رکتوم در افراد جوان تر است. رووس این توصیه ها به شرح 

زیر است:
- توصیه به افراد در دهه پنجم )40 تا 50 سالگی( بستگی 
به ترجیح خود فرد و در دسترس بودن آزمایش دارد و 
می تواند شامل آزمایش مدفوع یا معاینه و در صورت لزوم 

کولونوسکوپی باشد.
- غربالگری پس از 50 سالگی قویاً توصیه می شود و باید 

به طور منظم تا 75 سالگی ادامه یابد.
- در افراد 76 تا 85 ساله، باید با توجه به شرایط هر فرد 

تصمیم گیری شود.
- غربالگری در 86 سالگی و پس از  آن توصیه نمی شود.

----------------------
دکتر بابک عزیز افشاری

متخصص پاتولوژی
نشانی: تالش، خیابان معین، کوچه ی بوعلی، تلفن: 44243447

Website: azizafshari.com
Email: babak_azizafshari@yahoo.com
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اگر جایی حرفی از »وطن دوستی« یا به قول عرب ها 
به یاد  ناخودآگاه  اغلب  بیاید،  به میان  الوطن«  »حب 
روستای اُمام در شرق گیالن می افتم. این تداعی دلیل 
دکتر  استادمان  دیده ام  که  اصراری  دارد:  هم  ساده ای 
محمدحسن هدایتی اُمامی بر درج کامل نام خانوادگی 
خود پای مقاالت و کتاب هایش داشته است. )اگر کار 
نویسندگان  بعضی  که  می  دانید  باشید،  کرده  مطبوعاتی 
به چیزی حساس اند: یکی به عکسش، یکی به عنوان 
مثاًل »استاد«، یکی به جای چاپ مقاله اش و...( باری، 
بعدها به نویسندگان مجله دکتر موسی غالمی اُمام هم 
اضافه شد و حاال یک کتاب غافلگیرکننده: »روایتی از 

زندگی در روستای اُمام«!
این کتاب که در سال 1396 در 72 صفحه و با تصاویر 
رنگی متعدد منتشر شده، با روایتی داستانی از زایمان 

چهارم انیسه همسر یحیی آغاز می شود؛ زایمانی سخت 
که مادر و پدر و هم والیتی ها را در یک روز زمستانی 
کوهستانی  کوره های  راهی  بوران  و  برف  میانه  در  و 
است  داستان  این  سرانجام  و  میانه  در  و...  می کند 
مردم شناسی،  جغرافیایی،  تاریخی،  ویژگی های  با  که 
بزرگان  و  مشهور  اهالی  و  خانواده ها  زیست محیطی، 
این دیار و نیز معضالت و مشکالت فعلی ساکنان آن 

آشنا می شویم. 
و  است  عمومی  پزشک  اُمام  غالمی  موسی  دکتر 
دنیای  به  ورود  تبریک  با  دارد.  مطب  املش  شهر  در 
نویسندگی به این همکار خوش ذوق و بافرهنگ، شما را 
به خواندن کتاب خواندنی و دوست داشتنی شان دعوت 
می کنم و برای دکتر غالمی عزیز آرزوی موفقیت های 

بیش از پیش دارم.

برای این ماه چه کتابی پیشنهاد می کنید؟

روایتی از زندگی در روستای ُامام
دکترمسعودجوزی

روایتی از زندگی در روستای اُمام
دکتر موسی غالمی اُمام
72 ص، ۱0 هزار تومان
انتشارات صالحان، قم ۱396
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اعتالی بهداشت و درمان در منطقه شرق گیالن، به 
مرکزیت الهیجان، بدون شک مرهون تالش بی وقفه ای 
به عنوان ستاره ای  آن شهرستان  پزشکی  نظام  که  است 
پرفروغ و بی همتا بر تارک شمال کشور انجام داده و این 
نام آورانی است که نقش اعظم  بالندگی حاصل تالش 
آن سهم زنده یاد دکتر علیرضا وارسته عزیزم بوده است. 
قدر مسلم نام این مرد بزرگ همواره به عنوان یکی از 
چهره های ماندگار در تاریخ جامعه پزشکی این مرز و 
بوم به یادگار خواهد ماند و ان شاءاهلل منش و راه و رسم 

وی الگویی جاودانه برای آیندگان خواهد شد.
می گذرد،  ایشان  با  آشنایی ام  از  قرن  ربع  دست کم 
یعنی زمانی که در دور اول نظام پزشکی در سال 70 
دور  از  و  کرد  کار  به  شروع  نایب رییسی  کسوت  در 
دوم، خدمت به مردم و جامعه پزشکی منطقه سیاهکل 
عزم  با  و  داد  قرار  خود  همت  وجهه  را  الهیجان  و 
تا  سازمان  ریاست  سمت  در  وصف ناپذیر  اراده ای  و 

واپسین لحظات رحلت کوشید.
وارسته به عنوان اداره کننده یک مجموعه صنفی که 
به  آراستگی  با  است،  برخوردار  گوناگونی  سالیق  از 
جاه،  و  مقام  نه  به حرفه  صفات حسنه ای چون عشق 
با  تنگاتنگ  ارتباط  حرفه ای،  سالمت  وقت،  صرف 
مسووالن محلی و استانی و باالخره برنامه ریزی توام با 
متانت و بردباری و هر آن چه الزمه گردانندگی پایدار 
نیمه راه  به  را  خود  است،  صنفی  پویای  مجموعه  یک 
ریاست،  کسوت  در  هم  آن  پزشکی،  نظام  هفتم  دور 

رساند. شایستگی وی در سمت ریاست نظام پزشکی 
هماهنگی  شورای  نایب رییسی  و  سیاهکل  و  الهیجان 
در  ایشان  فعال  عضویت  و  استان  پزشکی های  نظام 
زبانزد  مختلف  ادوار  در  پزشکی  نظام  عمومی  مجمع 

همه دست اندرکاران صنفی است. 
با هر درجه ای  به گونه ای بود که  منش و رفتار وی 
از تعصبات شغلی و حرفه ای به خود اجازه می دادی تا 
خواستار ادامه خدمت ایشان در مصدر خدمتی باشی؛ 
به طوری که از دور دوم انتخابات، بعد از آشنایی بیشترم 
به دلیل ارتباط تنگاتنگ کاری در جلسات ادواری تهران 
دست  همواره  استان،  هماهنگی  شورای  ماهیانه  و 
همکاری ام به سوی وی دراز بود و اگر تعللی در اراده 
کاندیدا شدن ایشان در ادوار مختلف می دیدم، از حربه 
فشار بزرگانی در آن دیار بهره می بردم. چرا که وجود 
ایشان را نه تنها در جمع استان بلکه در مجموعه کشوری 

سودمند می دانستم. 
از  این گنجینه گرانبها را  افسوس که دست طبیعت 
ما جدا کرد و صد افسوس که نتوانستم غبار کدورتی 
در  استانی  تجدیدنظر  هیات  اعضای  تعیین  در  که  را 
نازنینش را جریحه دار کرده بود،  ذهنش مانده و قلب 
بنا به وظیفه محوله، در معیت سایر دوستانم پاک سازم.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد!
----------------------

دکتر محمدکاظم پورکاظمی
دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت

به یاد دکرت علیرضا وارسته )۱۳۲۶-1397(

ناگه شنوی خرب که آن جام شکست 
دکترمحمدکاظمپورکاظمی
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 )Montpellier( تازه از امتحانات دانشگاهی در مون پلیه
راحت شده بودم و مشغول نوشتن نامه درخواست انتقالی 
به دانشگاه پاریس بودم که انتخابات فرانسه شروع شد. 
و  نداشتند  رای  خارجی ها حق  این که  اول  نکته  خب، 
دوم این که بیش از دو ماه نبود که به فرانسه آمده بودم 
و به عنوان یک دانشجوی پزشکی هنوز با اصطالحات 
نزدیک  نبودم.  آشنا  فرانسه  سیاسی  فرهنگ  و  حقوقی 
و  بود  دبیرستان  یک   )Des arceaux( دزارسو  بلوار 
 )Cathédrale )کاتدرال:  جامع  کلیسای  باالتر،  کمی 
و اسقف نشین ایالت قرار داشت. اسقف اعظم شهر که 
آرِشِوک )Archevêque( لقب داشت، روزهای یکشنبه 

مراسم مذهبی هفتگی را در آن جا اجرا می کرد. 
در آن زمان حدود 30 میلیون نفر در حزب کمونیست 
فرانسه نام نویسی کرده بودند. حزب ژنرال دوگل، رییس 
نیروی مقاومت زمان جنگ فرانسه، هم اعضای زیادی 
داشت. شهرت حزب سوسیالیست هم کم نبود. هر کدام 
دار و دسته، روزنامه ها و دم و دستگاه تبلیغاتی خود را 
داشتند. تریبون تبلیغاتی کمونیست ها روزنامه »اومانیته« 

)Humanité( بود و در مقابل، سوسیالیست ها روزنامه 
»فرانس سور« )France Soir( را داشتند و مقر تبلیغاتی 
بود.   )Le Figaro( »فیگارو«  روزنامه  هم  راست گرا ها 
خالصه شهر حسابی شلوغ بود و بحث های سیاسی داغ، تا 
این که یک روز یکشنبه به عنوان روز رای گیری اعالم شد. 
من و یک دانشجوی گیالنی دیگر که از ورودی های 
حرف ها  این  به  کاری  بود،  هم  دانشگاه  قدیمی تر 
دزارسو  بلوار  از  قدم زنان  روز  همان  قضا  از  نداشتیم. 
به  بی اعتنا  هم  از جوانان  دیگری  عده  می کردیم.  عبور 
این غوغا زیر گذرهای قدیمی مشغول بازی با گوی های 
فلزی Boule )بازی مخصوص جنوبی های فرانسه( دیده 
می شدند. انگار نه انگار خبری هست که ناگهان پیرمردی 
بسیار مسن، با پشتی کاماًل خمیده و عصایی کوتاه، ولی 
محکم به ما نزدیک شد. لباسش قدیمی اما مرتب بود. 
مدال های فراوان جنگی روی سینه اش دیده می شد که 
احتماالً یادآور نبرد جنگ جهانی اول بود. رو به دوستم 

 ”Où nous devons voter?“ :کرد و گفت
در  بیشتری  زندگی  سابقه  من  به  نسبت  که  دوستم 

روز انتخابات
زندهیاددکترفضلاهللآصف

به پایان آمد این دفتر... انتشار »دفتر خاطرات پزشکی« زنده یاد دکتر فضل اهلل آصف در »پزشکان گیل« در زمان 
زندگی پربارشان آغاز شد و این لطف پس از درگذشت استاد توسط دکتر امیر آذراشک نوه و ویراستار ایشان ادامه 
یافت. اینک این آخرین بخش از خاطراتی است که در اختیار ما قرار دارد. امیدواریم به کوشش خانواده دکتر آصف هر 

چه زودتر شاهد انتشار این مجموعه ارزشمند در قالب یک کتاب نفیس باشیم.



50

فرانسه داشت هم، بدتر از من، چیزی نفهمید. پیرمرد که 
دید من و دوستم مات و مبهوت یکدیگر را نگاه می کنیم، 
 )Beret( خیلی رنجید. صورتش برافروخته شد. کاله بره
فرانسوی اش را از سر برداشت و با توجه به خمیدگی 
کمرش، به زحمت اندکی راست ایستاد و سرش را بلند 
کرد. صدای به هم خوردن مدال های افتخار جنگ جهانی 
اول که بر سینه داشت و طرز نگاهش مرا به خود آورد. 
پرسیدم: “?Vote” پیرمرد با ناراحتی گفت: »آه! آه! شما 
انتخابات نرفته اید؟ وظیفه اجتماعی رای دادن  به محل 
همین  فرانسه  بدبختی  نداده اید؟  انجام  را   )Election(
را  انتخابات  محل  نمی دهند!  رای  ما  جوانان  که  است 
می کردید،  عمل  وظیفه تان  به  شما  امثال  اگر  نمی دانند! 
ایالت  دو  و  لورِن  و  آلزاس  شهرهای  ما،  عزیز  پاریس 

هم مرز  آلمان  با  که  فرانسه  شرقی 
هستند به دست هیتلر نمی افتادند.« 
بعد با اندوه فراوان کالهش را روی 
زانویش کوبید، طوری که از دستش 

رها شد و بر زمین افتاد. 
من خم شدم و کاله را برداشتم، 
چند بار آن را تکاندم و چون کلمه 
Election )انتخابات( را می دانستم، 
خیلی مودبانه گفتم: »اُه، بله، در این 
مدرسه! اما باید به اطالع شما برسانم 
خارجی  دانشجوی  نفر  دو  ما  که 
هستیم و فرانسوی نیستیم.« پیرمرد 
اخم هایش را گشود، کاله را از دست 
به من کرد و  من گرفت و نگاهی 
چند  کردی.  خوشحال  »مرا  گفت: 
گفتم:  هستی؟«  این جا  است  وقت 
ماه.« گفت: »خوب است. چه  »دو 
می خوانی؟« گفتم: »پزشکی« پرسید: 
پرسیدم  دوستت  از  وقتی  »چطور 
نشد،  متوجه  می دهیم،  رای  کجا 
ولی تو فهمیدی؟« گفتم: »هنوز بر 
کلمه  نیستم.  مسلط  غنی  زبان  این 
 Election ولی  نفهمیدم،  را   Vote
 Vote برایم آشنا بود.« گفت: »کلمه
و  دادن.«  رای  یعنی  است.  فعل 
اضافه کرد: »از این که با شما تندی 
من  آخر  می خواهم.  معذرت  کردم 

فداکاری کرده ام و  برای وطنم  یک کهنه سرباز هستم. 
انتظار ندارم که جوانان امروز فرانسه نسبت به رای دادن 
بی اعتنا باشند و در سرنوشت کشور خود شرکت نکنند.« 
سه  دو  تا  خاطره  این  رفت.  و  کرد  خداحافظی  سپس 
هفته دیگر که راهی پاریس شدم تا در دانشگاه سوربون 
)Sorbonne( نام نویسی و زندگی جدید دانشجویی را 
به خود مشغول  مرا  کنم، همچنان ذهن  آغاز  آن جا  در 

کرده بود. 
به راستی مساله زبان آن قدر در شناخت فرهنگ یک 
ملت اهمیت دارد که یک ضرب المثل فرانسوی می گوید: 
»شناخت یک زبان، شناخت یک روح است« و حضرت 
»یادگیری یک زبان  علی )ع( در همین باره می فرمایند: 

جدید، شخصیت دیگری بر شما می افزاید.«

نمایی از کلیسای جامع مون پلیه در سال های دور
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»شخصیت« )personality( راه و روشی است که اندیشه، 
احساس و رفتار هر فرد را از دیگران متمایز می کند. شخصیت 
هر فرد از تجربیات، محیط و شرایط زندگی و ویژگی های 
موروثی او اثر می پذیرد. چنان چه شخصیت یک فرد به دور 
از انتظارات فرهنگی باشد و باعث ایجاد اختالل یا مشکالتی 
باشد، آن را »اختالل  ادامه  داشته  شود که در طول زمان 

شخصیت« )personality disorder( می نامند.
تابه حال و به صورت کالسیک 10 نوع اختالل شخصیت 
شناخته شده که مشخصه همه آن ها مدت دار بودن الگوهای 
رفتاری و متفاوت بودن تجربیات درونی نسبت به انتظارات 
دیگران است. الگوی تجربیات و رفتارها از اواخر دوران بلوغ 
یا اوایل دوران نوجوانی آغاز می شود و موجب ناراحتی یا 
مشکالت عملکردی می شود. این الگوهای رفتاری و تجربی 
و  انعطاف ناپذیر  به صورت  نشدن،  درمان  در صورت  که 
بلندمدت ادامه خواهد داشت، حداقل در دو مورد از این 

حوزه ها دیده می شود:
- روش تفکر درباره خود و دیگران

- روش پاسخ احساسی
- روش ارتباطی با دیگران

- روش نظارت بر رفتار خود.
10 اختالل شخصیت در سه شاخه گروه بندی می شوند 

که به آن »خوشه« می گویند:
خوشه اول )رفتارهای عجیب و غریب یا غیرعادی(:

)Paranoid( اختالل شخصیت پارانوئید -
)Schizoid( اختالل شخصیت اسکیزوئید -

)Schizotypal( اختالل شخصیت اسکیزوتایپ -
خوشه دوم )رفتارهای دراماتیک، هیجانی یا غیرقابل 

پیش بینی(:
)Antisocial( اختالل شخصیت ضداجتماعی -

)Borderline( اختالل شخصیت مرزی -
)Histrionic( اختالل شخصیت نمایشی -

)Narcissistic( اختالل شخصیت خودشیفته -
خوشه سوم )رفتارهای اضطراب آمیز یا هراس  گونه(:

)Avoidant( اختالل شخصیت اجتنابی -
)Dependent( اختالل شخصیت وابسته -

Obsessive-( وسواسی-جبری  اجتناب ناپذیر   -
)compulsive

اختالالت  درمان  برای  روان درمانی  از  خاصی  انواع 

شخصیت موثر است. طی روان درمانی، فرد می تواند نسبت 
به نوع مشخصی از اختالل شخصیت و عالیم آن بینش و 
دانش پیدا کند و در مورد افکار، احساسات و رفتار خود 
صحبت کند. روان درمانی می تواند به فرد کمک کند اثر 
رفتار خود بر دیگران را درک کند و یاد بگیرد عالیم اختالل 
شخصیتی خود را چگونه مدیریت کند و از رفتارهایی که 
موجب مشکالت عملکردی و روابط با دیگران می شود 
بکاهد. نوع درمان بستگی به نوع اختالل شخصیت فرد، 

شدت آن و شرایط بیمار دارد.
بیشترین انواع روان درمانی که برای درمان این اختالالت 

به کار می رود عبارت است از:
- درمان سایکوآنالیتیک/سایکودینامیک

- رفتاردرمانی دیالکتیک
- رفتاردرمانی شناختی

- گروه درمانی
- روان آموزشی )Psychoeducation(: آموزش فرد و 
اعضای خانواده درباره بیماری، درمان و راه های برخورد با آن.
هیچ دارویی مشخصاً بر اختالالت شخصیت موثر نیست؛ 
با این حال داروهایی چون ضدافسردگی ها، ضداضطراب ها 
عالیم  برخی  رفع  در  می تواند  خلق  تثبیت کننده های  یا 
سودمند باشد. عالیم جدی تر و مزمن تر نیاز به یک تیم 
درمانی شامل پزشک خانواده، روانپزشک، مددکار اجتماعی 

و اعضای خانواده دارد.
مجموعه کارتون هایی که در ادامه می بینید، به عالیم 
اصلی هر یک از این اختالالت ده گانه به زبان طنز و تصویر 
اشاره دارد. منبع اصلی این مجموعه که به زبان های دیگر 
به گستردگی در فضای مجازی انتشار یافته و در این جا 
وجود  با  می شود،  ترجمه  پارسی  به  بار  نخستین  برای 

جست وجوی بسیار، یافت نشده است.
و نکته آخر این که این مجموعه تنها در حد آگاهی بخشی 
برای هشیاری در برابر عالیم اصلی این اختالالت کاربرد دارد 
و تشخیص هر مورد فقط و فقط برعهده و در صالحیت 

پزشک درمانگر آشنا به اختالالت شخصیت است.
Ref: goo.gl/mfUPN1

----------------------
مهراب جوزی

کار شناس ارشد مطالعات ترجمه
Email: mehrabjowzi@gmail.com

اختالالت شخصیت به زبان کارتون
مهرابجوزی
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