
5 دوشنبه 13 تیر 4،1401 ذی الحجه 1443 ،4 جوالی 2022، شماره 3991، صفحه بهداشت و سالمت

دكه مطبوعات

گروه بهداشت و سالمت- روح 
اهلل مزینانی گفت: سمعک به میزان کافی 

تامین و ترخیص شده است.
او گفــت: از واردات برخــی از 

سمعک هایی که با قیمت بسیار گزاف 
و به صورت لوکس وارد کشور می شده 
اند جلوگیری به عمــل آمده و قیمت 
ســمعک های مورد نیــاز مددجویان 
عزیز با شــیب مناسبی در حال کاهش 

است؛ به طوری که در برخی موارد این 
کاهش قیمت تا ۳۰ درصد کاهش ارزی 
می رســد. به عنوان نمونه قیمت ارزی 
یک سمعک در سال گذشته ۱۸۸ یورو 

بوده و امســال با توجه به بازمهندسی 
انجام شده برای تعدیل قیمت و تنظیم 
ســهم بازار به حدود ۱۴۴ یورو رسیده 

است.
الزام درج برچســب قیمت 

سمعک برای اطالع عموم
مدیرکل تجهیــزات و ملزومات 
پزشکی ســازمان غذا و دارو از کاهش 
بیشــتر قیمت سمعک در طول ماه های 

آینده خبر داد و گفت: شــرکت ها ملزم 
به درج قیمت های مصوب روی بسته 
بندی سمعک شده اند که این موضوع 
بــه مذاق برخی خوش نیامده اســت. 
قیمت ها در سایت اداره کل تجهیزات 

پزشــکی ســازمان غذا و دارو به روز 
رسانی شده و به اطالع عموم می رسند.

انحصار تامین سمعک کشور 
توسط سه شرکت شکسته شد

وی بــا اشــاره به رونــد کنونی 
بازمهندســی سیاست دهی و مدیریت 
بــازار در خصوص میــزان ترخیص 
سمعک در طول سال های اخیر، گفت: 
در گذشته متاسفانه تنها دو شرکت سهم 
عمده )۷۰ درصد( واردات ســمعک را 
در کشور در اختیار داشتند. یکی از این 
شرکت ها حدود ۵۰ درصد کل واردات 
کشور را داشت که امسال با بازمهندسی 
انجام شــده به نصف تعدیل شد. این 
شرکت ها چنین رویه ای را حقی برای 
خود می دانســتند که با به خطر افتادن 
منافع برخی ذی نفعان، ایجاد فشار علیه 
سازمان غذا و دارو طبیعی است. بنابراین 
تامین کاال با فراوانی مناسب و از طریق 
شرکت های مختلف دنبال خواهد شد و 
اگر افرادی بخواهند یک برند خاص را 
حمایت کرده و سهم بیشتری را بگیرند، 
نمی پذیریم و از اعمال نفوذ جلوگیری 
می کنیم. ذی نفعان به دنبال این هستند 
که سهمیه بیشتری به شرکت های خاص 
داده شود، ما نیز بار ها اعالم کرده ایم که 
در دولت سیزدهم سهمیه ویژه ای برای 

فرد خاصی وجود نخواهد داشت.

او گفت: متاسفانه در برخی موارد 
تخلفات از طرف ارائه دهندگان خدمت 

است که برخورد با آن ضروری است.
مزینانــی با تاکید بر این که وظیفه 
سازمان غذا و دارو تامین کاالی پزشکی 
مورد نیاز کشــور بــا قیمت و کیفیت 
مناسب اســت، گفت: ۱۲ تامین کننده 
ســمعک داریم و با بازمهندسی انجام 
شده، سهم بازار و قیمت آن نیز تعدیل 
می شــود. در ادامه فراخــوان عمومی 
برای انحصار زدایی در تامین ســمعک 
با تعدیل قیمت روی ســایت اداره کل 
تجهیزات پزشــکی سازمان غذا و دارو 
www.imed. به آدرس وب سایت

ir اعالم شده است.
تامین نیاز سمعک کشور تا 

پایان سال
مدیرکل تجهیــزات و ملزومات 
پزشکی ســازمان غذا و دارو گفت: در 
حال حاضر به اندازه ۵ ماه نیاز کشــور 
ســمعک از گمرک ترخیــص و یا در 
گمرک موجود اســت و سیاست های 
واردات جدیــد هم داده شــده و برای 
ثبت سفارشــات مربوطــه تامین ارز 
خواهد شــد. بنابراین تا آخر ســال نیز 
به میزان مورد نیاز ســمعک تامین شده 
اســت و نگرانی نسبت به این موضوع 
وجود ندارد. با تعدیل در ســهم بازار و 

قیمت مناسب در حالی که قیمت ها در 
تمامی حوزه ها رو به افزایش اســت با 
بازمهندسی انجام شده قیمت سمعک 

کاهش خواهد یافت.
تخلفات برخــی از اعضای 
انجمن شنوایی سنجی در صدور 
فاکتور خــارج از قیمت مصوب 
ســمعک بــه بهانه خدمــات به 

مددجویان
او گفت: متاسفانه به واسطه تضاد 
منافع ارائه دهنــده خدمت ارتباطات 
ویژه ای و ارتباط ایشــان بــا برخی از 
شــرکت ها، ســمعک در مناطقی به 
صورت نامتوازن توزیع شده است که 
در این حوزه نیز ورود کرده و بر اساس 
توزیع متناســب در اســتان ها به نقطه 

مطلوب تری خواهیم رسید.
مزینانی با اشاره به تخلفاتی که این 
انجمن ها در حوزه نرخ سمعک دارند، 

گفت: قیمت ســمعک مشخص 
است و ما در ســازمان غذا و دارو 

الصاق چسب قیمت را روی سمعک 
الزامی کرده ایم که این موضوع به مذاق 
این انجمن ها خوش نیامده است؛ چرا 
که تا پیش از این سمعک را با ارقام بسیار 
باالیی و با عنوان خدمات از مددجویان 
دریافت می کردند.بنابراین خیلی شفاف 
باید با برچسب گذاری قیمت مشخص 

و میزان دریافتی شــنوایی سنجی ها با 
تعرفه قانونی باشــد. متاسفانه به عنوان 
نمونه در یک مورد قیمت ســمعک که 
روی ســایت یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان است، توســط یکی از اعضای 
فعال انجمن مذکور به قیمت ۴ میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رفته است 

کــه پرونده مربوطــه در حال پیگیری 
قانونی است.

او از رئیس انجمن شنوایی سنجی 
خواســت که اعضای خود را ملزم کند 
قیمت های اعالمــی را رعایت کرده و 
با رعایت ضوابط فاکتور پیگیر اصالح 
امور باشد. هرچند سازمان غذا و دارو 
نیز با طراحی ضوابــط الکترونیکی و 
بازمهندســی نظارت ایــن موضوع را 
به صورت قانونــی پیگیر و جلوی 
تخلفــات ویــژه خواری ها را 

خواهد گرفت.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس سوابق ترخیص سمعک
 طی ۴ سال اخیر، گزارشات نشان می دهند که نیاز واقعی کشور حدود یک چهارم اعداد اعالمی اعضای محترم انجمن 

شنوایی سنجی بوده است.

تدبیر سازمان غذا و دارو برای حذف رانت در حوزه تجهیزات پزشکی؛ 

کاهش قیمت سمعک

گروه بهداشــت و سالمت- 
کوفتگــی بدن و رفــع درد بدن را با 
نســخه های گیاهی در خانه درمان 
کنیــد و درمان کوفتگــی بدن در اثر 
ضربه با اســتفاده از طب سنتی بسیار 
موثر می باشد.آســیب به بافت غیر 
اســتخوان و نرم یا بافت زیر جلدی 
در اثــر ضربه یا برخورد با جســم 
سخت و ... ســبب بروز آسیبی می 
شــود که کوفتگی نام دارد. کوفتگی 
بــا کبودی ، تــورم ، خون مردگی و 
درد همراه اســت و شدت این عالئم 
بســتگی به ضربه وارد شــده دارد. 
کوفتگی به عبارت دیگر یک آسیب 
له کننده است که در آن بافت نرم بین 
ضربه وارده و اســتخوان موجود در 
زیر بافت گیر کرده است در این مورد 
خون از رگهای له شده به میان بافت 
نرم جریــان می یابد و ایجاد تورم و 
تغییر رنگ در پوســت می کند. برای 
درمــان کوفتگــی و عالئم آن به جز 
درمان های پزشــکی، نســخه های 
خانگــی طبیعی و ســنتی نیز وجود 

دارد .
روغــن هــای گیاهی فوق 

العاده 
برای درمان کوفتگی با مقداری 
از روغن میخــک، روغن نارگیل یا 
روغــن بادام تلخ محــل کوفتگی را 

ماساژ دهید.
روغن بابونه 

روغــن بابونه را بــرای درمان 
کوفتگــی روی موضــع بمالید ، 
روغن را بایــد به طوری روی 

موضع بمالید که جذب بدن شود.
 کمپرس آب گرم 

کمپرس آب گرم را روی موضع 
قرار دهید، به سرعت به خوب شدن 
آن کمک می کند، پارچه تمیزی را با 
آب گرم خیس کنید و آبش را بگیرید 
و روی کوفتگــی قرار دهید. حداقل 

روزی ۲ بار این کار را انجام دهید.
کمپرس آب سرد

وقتــی بدنتان کوفته می شــود 
بهترین چیز کمپرس آب سرد است، 
زیرا به کاهش التهاب کمک می کند. 
تکه یخی را داخل دستمال بپیچید و 

روی کبودی بدن بگذارید.
پماد جعفری 

جعفــری خاصیت ضد التهابی 
دارد و به ســرعت به خوب شــدن 
کوفتگی کمک می کند پس مقداری 
جعفــری را لــه کنیــد و از آن پماد 
درست کنید و ساعتی روی کوفتگی 

بگذارید.
هماملیس انجیلی 

قطراتی از لوســیون هماملیس 
را روی ابریشم بریزید و روی سطح 
کوفتگی برای دقایقــی بمالید . این 
کار به جریان خون و خوب شــدن 
کوفتگــی کمک میکند.ایــن کار را 

روزی دو بار انجام دهید.
سرکه 

برای درمان کوفتگی قطراتی 

از ســرکه را با آب گرم ترکیب کنید 
و دستمال تمیزی را مرطوب کنید و 
روی کوفتگی بمالید، چون به جریان 
خون اطراف کوفتگی کمک می کند. 

گل گاو زبان 
بــرای درمــان کوفتگی ضماد 
ریشــه تازه و له شــده گل گاو زبان 
را بر روی محل کوفتگی قرار دهید، 
ریشــه این گیاه اثر قاطــع و موثر بر 

کوبیدگی دارد.
گندم 

برای کاهش دادن ورم و التهاب 
کوفتگی آرد گندم همراه با ســبوس 
را کمــی گرم کرده و با روغن زیتون 
مخلوط کنید و بر روی پوست مالش 

دهید.
برگ هلو 

برای درمان التهاب و تورم محل 
کوفتگی ، له شــده بــرگ تازه هلو و 
جعفری را با روغــن زیتون ترکیب 
نمایید و ضمــاد مورد نظر را باید بر 
روی عضو آســیب دیده گذاشته تا 

کوفتگی درمان شود.
استفاده از گیاه دم اسب 

برای درمان کوفتگی از گیاه دم 
اسب استفاده نمایید و این گیاه را در 
یک لیتر آب جوشــانده و روی محل 

ضرب دیده قرار دهید.

گیاه مومیایی
برای درمان کوفتگی مقداری از 
مومیایی را در روغن شــتر یا کوهان 
شتر آب کرده و این ترکیب را  روزی 
۳ مرتبه روی محل ضرب دیده قرار 

دهید.
ترکیب سرکه و عسل

برای درمــان کوفتگی مقداری 
ســرکه را با عســل طبیعی مخلوط 
کــرده و با آن محل ضرب دیدگی را 

ماساژ دهید. 
 ریشه گیاه پامچال

برای بهبود خــون مردگی گیاه 
پامچــال را در یک لیتر آب تا زمانی 
که مقدار آن به یک سوم کاهش یابد، 
بجوشــانید و با آن محل آسیب دیده 

را شستشو دهید.
 ترکیــب زردچوبه و زرده 

تخم مرغ
یــک عدد زرده تخــم مرغ را با 
مقداری زردچوبــه ترکیب نمایید و 
این ترکیب را به مدت یک شــب تا 
صبح روی محل آســیب دیده قرار 
دهید و تکــه ای باند یا پارچه روی 

آن را ببندید. 
برگ توت 

ضماد برگ و ســاقه نازک توت 
برای کوفتگی که در اثر ورزش ایجاد 

شده موثر است.
 ماساژ 

ماساژ خاص اطراف کوفتگی به 
مدت ۲ روز به جریان خون و خوب 

شدن کوفتگی کمک می کند.

گروه بهداشــت و سالمت- 
چاقی و اضافه وزن مشکل بیش از ۶۰ 
درصد مردم کشورمان است؛ مشکلی 
که با راهــکار مختلفــی نظیر رژیم 
الغری می توان به جنــگ آن برویم. 
در میان رژیم هــای الغری که وجود 

دارد، خیلی ها به رژیم آب 
درمانی عالقه مند هستند و 
تصور می کنند این روش 

می تواند مشکل چاقی 
و اضافه  وزن شان را 
برطــرف کند. قطعًا 
در اطراف شما افراد 
دارند  وجود  زیادی 
کــه در حــال رژیم 

گرفتن هســتند یا تمایل دارند، رژیم 
مشــخصی را انتخاب و از آن پیروی 

کنند.
چاقــی و اضافه وزن مشــکل 
بیــش از ۶۰ درصد مردم کشــورمان 
اســت؛ مشکلی که با راهکار مختلفی 
نظیر رژیم الغــری می توان به جنگ 
آن برویــم. در میان رژیم های الغری 
که وجــود دارد، خیلی ها به رژیم 
آب درمانی عالقه مند هســتند 
و تصور می کننــد این روش 
می تواند مشکل چاقی و اضافه  
وزن شان را برطرف کند. قطعًا 
در اطراف شــما افراد زیادی 
وجود دارند که در حال رژیم 

گرفتن هســتند یا تمایل دارند، رژیم 
مشــخصی را انتخاب و از آن پیروی 
کنند. رژیم آب درمانی، روزبه روز در 
حال محبوب شدن و گسترش در میان 
دوســتداران کاهش وزن است. در این 
مطلب قصد داریم ضمن آشنایی با این 
رژیم، چگونگی تأثیر آن بر کاهش وزن 

را بررسی کنیم. همراه ما باشید.
رژیم آب درمانی چیست؟

کاهــش وزن و رســیدن به فرم 
ایده آل، باعث زیاد شدن انواع رژیم های 
مختلف شده است. رژیم هایی که گاها 
ســالم و گاه ناسالم هستند.  رژیم آب 
درمانی از جمله رژیم های موســوم به 
تک بعدی است. رژیم های تک بعدی 
تنها روی یک مــاده خوراکی تمرکز 
می کنند و بســیاری از مــواد دیگر را 
حذف می کنند. همان طــور که از نام 
این رژیم پیداست، آب ماده اصلی آن 
است. البته در نحوه ی اجرای این رژیم، 
تفاوت هایــی وجود دارد. بعضی ها به 
حالت سخت گیرانه، تنها آب را مجاز 
به مصرف می داننــد. عده ای دیگر در 
کنار استفاده از آب، از مواد غذایی دیگر 

مانند میوه ها هم بهره می برند. به هرحال 
چیزی که بین تمام روش ها مشــترک 
است، مصرف آب به عنوان ماده اصلی 

رژیم است.
در رژیــم آب درمانی، ورود کلیه 
مواد معدنی به بدن محدود می شــود. 
دیگر نه از کالری خبری هســت و نه 
از چربی، فقط آب اســت که وارد بدن 
می شود! آب خواص فوق العاده ای دارد 
کــه می توان کاهش وزن را هم در میان 
آن هــا جا داد. در این رژیم شــما آزاد 
هســتید به هر میزان که می خواهید در 
هــر زمانی آب بخورید. مقدار و زمان 
مشــخصی برای مصرف آب وجود 
دارد. قطعاً در این مســیر، گرسنگی و 
ضعف زیادی به شــما تحمیل خواهد 
شد. مهم ترین چیزی که باید در رژیم 
آب درمانی رعایت شود، تداوم است. 
ضعف شــدید نباید شما را از هدفتان 
دور کند. البتــه در بعضی از روش ها، 
پس از چند روز شما مجاز به مصرف 
مقداری میوه و ســبزیجات به صورت 

محدود خواهید شد.
بعــد از بیان نحــوه اجرای رژیم 

آب درمانی، قطعــاً می توانید متوجه 
شوید این رژیم چگونه باعث کاهش 
وزن خواهد شــد. در ایــن رژیم وارد 
شــدن کلیه مواد غذایــی و معدنی به 
بــدن محدودیت می شــود. چربی، 
کربوهیدرات و بســیاری دیگر از این 
مــواد که می توانند باعث افزایش وزن 
شوند، محدود می شود. به همین علت 
بدن وارد یک شوک شده و در نتیجه وزن 
از دست می دهد. از طرفی مصرف آب 
زیاد، باعث افزایش روند چربی سوزی 
می شود. این رژیم، تأثیرات مستقیمی 
روی آب شدن چربی های شکم و پهلو 
دارد. پس از مدت زمان کوتاهی کاهش 
وزن را به صورت محســوس متوجه 
خواهید شــد. در واقــع رژیم الغری 
آب درمانی، ســرعت متابولیسم بدن 
را افزایش خواهد داد، در نتیجه فرایند 

الغری تسریع می شود.
فوایــد رژیــم آب درمانی 

چیست؟
آب درمانی هم مانند بســیاری از 
رژیم های دیگر، فواید و معایبی دارد. 
شما باید با مقایسه فواید و معایب کنار 

هم تصمیم بگیرید آیا این رژیم می تواند 
به شــما کمک کند یا خیر؟ آیا پیروی 
کردن از ایــن رژیم مفید خواهد بود؟ 
یکی از اصلی تریــن فواید رژیم آب 
درمانــی، کاهــش وزن در مدت زمان 
کوتاهی است. این رژیم به نام روزه ی 
آب هم شــناخته می شود. به طور کلی 

فواید این رژیم به این صورت است:
کاهش وزن در مدت زمان کوتاه

سم زدایی به وسیله آب
چربی سوزی در نواحی شکم و 

پهلو
زیباسازی و شفافیت پوست

تقویت دســتگاه های پاکسازی 
مانند کبد و کلیه

بازسازی سلول های آسیب دیده
معایب رژیــم آب درمانی 

چیست؟
همیشه همه چیز گل وبلبل نیست! 
در کنــار فواید حتماً باید به معایب هم 
نگاهی داشــته باشــید. گاهی اوقات 
معایب یک رژیم می تواند دائمی باشد و 
ضررهای جبران ناپذیری را به سالمتی 
شــما وارد کند. رژیم هــای غذایی و 

الغری تأثیرات شــدید و مســتقیمی 
روی سالمتی دارند، پس الزم است در 
این زمینه حواستان حسابی جمع کنید.  
رژیــم آب درمانی، همان طور که گفته 
شد، در دسته رژیم های تک بعدی است 
که رسیدن مواد غذایی مختلف را به بدن 
محدود می کند. همین نکته، کافی است 
که بدانید چه اتفاق بزرگی قرار است در 

بدن شما بیافتد!
حذف مواد غذایی و معدنی 

مورد نیاز بدن
رژیم آب درمانی، بر مبنای حذف 
مواد غذایی دیگر برنامه ریزی  شــده 
است. بدن انســان مانند یک دستگاه 
پیچیده اســت که بــرای فعالیت های 
مختلــف خــود نیاز به مــواد غذایی 
مختلــف به عنــوان ســوخت دارد. 
بافت های عضالنی، سیســتم ایمنی 
بدن، ذهن، دســتگاه قلب و عروق و... 
هــر عضوی نیاز به مواد مختلفی برای 
عملکــرد بهتر دارد. اســتفاده از رژیم 
الغری آب درمانی، به معنای حذف این 
مواد برای یک مدت مشــخص است. 
پس در این مــدت باید انتظار ضعف 
شــدید، کاهش قــدرت ایمنی بدن و 
در نتیجه ابتال به بیماری های مختلف، 
عدم تمرکــز ذهنی، حواس پرتی های 

زیاد، ســرگیجه، سر درد، حالت تهوع 
و کاهــش قدرت عضالت را داشــته 
باشــید. برخی از این عوارض پس از 
پایان دوره ی رژیم از بین می روند، اما 
برخی دیگر تا مدت ها می توانند به ما 

آسیب بزنند.
بازگشت پذیر بودن

رژیــم آب درمانی همچنین یک 
رژیم دائمی نیست. در واقع کاهش وزن 
در این رژیم به راحتی بازگشــت پذیر 
اســت. بعد از پایــان دوره این رژیم 
و مصرف مــواد غذایــی دیگر، بدن 
به سرعت شروع به بازسازی می کند و 
مواد را با حجم بیشتری جذب می کند. 
همین مســئله باعث بازگشت وزن از 
دست رفته می شــود. مانند زمینی که 
مدت ها خشــک بوده است، سپس به 
آن آب می دهیــد، آن زمین تمام حجم 

آب را جذب خواهد کرد.
در پایان فراموش نکنید استفاده 
از رژیم های تک بعدی ریســک های 
متعددی برای ســالمت شــما دارد و 
اکیدا توصیه می کنیم برای کاهش وزن 
از رژیم هــای تخصصــی لیمومی که 
با بررسی شــرایط جسمانی و سوابق 
پزشکی شما ارائه می شــود، استفاده 

کنید.

برای درمان سریع کوفتگی پماد خانگی بسازید

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند!
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