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ايرج پزشك زاد
ايرج پزشك زاد از طنزپردازان ايرانى 
نيمه دوم قرن بيستم است. او بيشتر به 
خاطر آفرينش رمان دايى جان ناپلئون 
شهرت  به  نام  همين  به  شخصيتى  و 
 1355 سال  در  آن  از  پس  رسيد. 
مجموعه تلويزيونى دايى جان ناپلئون 
اين  از  اقتباس  با  تقوايى  ناصر  توسط 
سال  در  پزشك زاد  شد.  ساخته  رمان 
1306 خورشيدى در تهران زاده شد 
وى پس از تحصيل در ايران و فرانسه 
در رشته حقوق دانش آموخته شد و به 
مدت پنج سال در ايران به قضاوت در 
دادگسترى مشغول بود.پس از آن به 
داد. ادامه  خارجه  وزارت  در  خدمت 

وى كار نويسندگى را در اوايل دهه 
30 با نوشتن داستان هاى كوتاه براى 
و  مولير  ولتر،  آثار  ترجمه  و  مجالت 
چند رمان تاريخى آغاز كرد.پزشك زاد 
درباره بيوگرافى خود به طور خالصه 
مادرى  و  پزشك  پدرى  مى گويد:«از 
معلم به دنيا اومدم. تحصيالت ابتدايى 
و متوسطه در تهران و تحصيالت عاليه 
رو در فرانسه در رشته حقوق گذراندم. 
استخدام  به  فارغ التحصيلى  از  بعد 
وزارت امور خارجه در آمدم و به عنوان 

ديپلمات تا انقالب در اونجا كار كردم. 
به  شدم  اخراج  كار  از  انقالب  از  بعد 
طورى كه حتى حقوق بازنشستگى هم 
شامل حالم نشد. بعد از اون به فرانسه 
برگشتم و به كار روزنامه نگارى و قلم 
زنى و نوشتن اراجيف! مشغول شدم.»

كپى  را  تلخ  قهوه  سريال  برخى 
خان  «ماشاءاهللا  كتاب  از  ناشيانه اى 
ايرج  نوشته  هارون الرشيد»  دربار  در 
عضو  فرانسه،  مى دانند.در  پزشك زاد 
شوراى نهضت مقاومت ملى شد كه با 
رهبرى شاپور بختيار تشكيل شده بود. 
وى براى نهضت چند كتاب نوشته است.

فواصل  با  اخيرا 
زمانى كمى از هم، خبر 
مرگ هاى ناگهانى جوانان ورزشكار 
مرگ  نوع  اين  البته  ايم.  شنيده  را 
است  ورزشكاران  مخصوص  فقط  نه 
نوع  اين  از  بيشتر  خيلى  تعداد  بلكه 
مرگ ها در طى روز براى افراد جوان 
غير ورزشكار و نا آشنا براى عموم هم 

اتفاق مى افتد.
انستيتو  عضو  قارون،  قاسم  دكتر 
تشخيص و درمان درد در فرايبورگ 
آلمان دليل اين نوع مرگ ها را شوك 
روش هاى  مى داند.  كسى  آنافيال 

درمان اين شوك وسيع و فورى در زير 
توضيح داده ميشود اما قبل از آن بايد 
باشيم. سوالهايى  به  پاسخ  دنبال  به 
الف) چرا تعداد اين موارد زياد شده است؟
ب) چرا اكثراً صحبت از مرگ ناگهانى 
است؟ متوسط  و  پايين  سنين  در 

ج) چرا داستان در همه كم و بيش 
اطرافيان  ساده  زبان  به  است؟  يكى 
دكتر  اصال  نبود.  چيزيش  مى گويند 

نرفته نبود، دارو درمان نداشت.
اغلب  فوت  از  قبل  نشانه هاى  در 
مشابه هم شنيده مى شود.ا كثرا به 
حالم  گفت  يكدفعه  كه  صورت  اين 
بده، سرم گيج مى ره، نفسم درنمياد، 
در  بيمار  اگر  شوم.  مى  خفه  دارم 
منزل فوت نكرد و به مراكز درمانى 
گيرد  مى  انجام  الزم  اقدامات  رسيد 
ولى باز هم شنيده مى شود كه مجددا 
فشارش افتاد، پزشكان هم نفهميدند. 

چيزى هم پيدا نكردند. چرا؟
تشخيص  نه  (البته  تشخيص  د) 
اصلى) هم اكثراً بعد از مرگ در همه 

مشابه است؛ ايست قلبى.
با توجه به نكات فوق چند پديده 

قابل ذكر است:
هاى  بيمارى  تكرار  و  ازدياد  اول: 
مانند  پايين  سنين  در  حساسيتى 
نويرودرميت  كوليت  و  آسم  بيمارى 
كه  چيزى   ،(Neurodermitis)
40-30سال پيش در بچه ها خيلى 
دليل  خود  كه  شد  مى  مشاهده  كم 

دفاعى  ظرفيت  اشباع  سريع  تشديد 
زيست  آلودگى هاى  اثر  در  بدن 

محيطى و تغذيه صنعتى است.
درباره  بين المللى  گزارش هاى  دوم: 
ازدياد مرگ هاى مشكوك در سال هاى 

اخير در اثر شوك آنافيالكسى. 
پس مى توان نتيجه گيرى كرد كه 
عوامل و آمار بايد با هم مرتبط باشند.

اصوال اگر به هر دليل فقط 4دقيقه 
انسان  مرگ  نرسد  مغز  به  اكسيژن 

حتمى است، كه ممكن است:
1. پمپ اكسيژن رسان از كارافتاده 

باشد؛ يعنى ايست قلبى.
2. مواد اكسيژن رسان قابليت حمل 
اكسيژن را يا در اثر حجم كم (در اثر 
خونريزى شديد) يا به دليل نداشتن 
مواد ناقل اكسيژن ( دراثركم خونى) 

از دست داده باشند.
3. فاكتور1 و 2 طبيعى است ولى 

حالت سومى هم وجود دارد و آن اين 
است كه برگشت خون به قلب در اثر 
محيطى  عروق  حد  از  بيش  اتساع 
چنان كم شده باشد كه پمپ يعنى 
كه  حالتى  بزند.  خالى  درعمل  قلب 
در شوك و سقوط شديد فشارخون 
يا  مارگزيدگى  مانند  دليل  هر  به 

مسموميت بوجود مى آيد.
مرگ هاى ناگهانى اخيربدون سابقه 
و آثار بيمارى، در عكس العمل هاى 
شوك  دليل  به  آلرژى  و  حساسيتى 
تحمل  عدم  از  ناشى  آنافيالكسى 
در  يا  دارويى  حساسيت  يا  غذايى 
بوجود  است  افيونى  مواد  اثرمصرف 
فوق  توضيحات  به  توجه  با  مى آيند. 
افراد  ناگهانى  مرگ هاى  علت  بايد 
مشابه  هم  درايران  جوان  نسبتا 
كشور،  از  خارج  شده  گزارش  موارد 
نوعى  از  وسيع  شوك  نوع  يك 
باشد. غذايى  يا  دارويى  حساسيتى 
روش هاى پيشگيرى از مرگ هاى 

ناگهانى
مشكوك  و  مشابه  موارد  در  الف) 
مى توان به كمك پزشك، به درمان 
شوك يعنى استفاده از سرم وريدى و 

داروهاى ضد حساسيتى اقدام كرد.
ب) اگر دسترسى فورى به پزشك 
پا  گذاشتن  باال  با  حداقل  بايد  نبود، 
ها در حالت درازكش به برگشت بهتر 
خون به قلب كمك كرده و از تغذيه 

اضافى موقتا خوددارى كنيد.

نوع  اين  درمان  ترين  مهم  اما 
شوك ها، پيشگيرى است و مفيد ترين 
و بهترين توصيه، آگاهى از مشكالت 
رعايت  با  تنها  زيرا  است  حساسيتى 
از  خيلى  از  مى توان  تحريكى  عوامل 
دردسر هاى پزشكى و درمانى در امان 
بود. حساسيت، آلرژى يا عدم تحمل 
 ،  (Food Intolerance) غذايى 
يك علم جديد و بحث مفصلى است 
كه قبل از هر علم پزشكى قرن ها به 
است.  شده  اشاره  آن  به  تجربى  طور 
بقراط2400 سال پيش به اثر تحريكى 
پنير روى بيماران ميگرنى اشاره كرده 
كه بعد ها بوعلى سينا و رازى هم به 
اين مسئله توجه داشته و در درمان از 
پرهيز و تغذيه كمك مى گرفتند. نه 
تنها تجربه هاى سنتى در ملت ها و در 
تمدن قديم بلكه تحقيقات جديد به 
اين نتيجه رسيده كه با تغيير محتوا و 

نوع تغذيه، بشر به دست خودش باعث 
اطالع،  بى  و  شده  سالمتى  گرفتارى 
پرداخت  راه  اين  در  سنگينى  بهاى 
زيست  شرايط  كه  چرا  مى كند؛ 
محيطى و تغذيه اى با داده هاى اوليه 
تكاملى بشر هماهنگى ندارد.تحقيقات 
نشان مى دهد كه 70درصد هزينه هاى 
درمانى قابل اجتناب است اگر انسان به 
نيازهاى اوليه هزاران سال پيش خود 
همچنين  تحقيقات  اين  كند.  توجه 
مى گويد عدم تحرك و تغذيه صنعتى 
بزرگ ترين دشمن انسان امروزى است 
و اگر براى تهيه غذا چون گذشته چند 
كيلومترى راه مى رفت، غذاى ساده و 
مى جويد  سخت  را  آن  و  داشت  خام 

خيلى سالم تر بود.
عدم  بيمارى ها  داليل  از  يكى 
همخوانى و عدم تجانس تغذيه امروزه 
با سيستم ژنتيك يعنى ساختار اوليه 
بدن است كه نسل ها با آن سازگارى 
بين  از  اكنون  مسئله  اين  كه  داشته 
كالباس  پيش  50سال  است.  رفته 
هاى  خانواده  بين  در  سوسيس  و 
ها  شهرستان  در  خصوص  به  ايرانى 
از  امروزه  آنچه  بود.  ممنوع  و  ناپاك 
تغيير عقيده و شدت مصرف مشاهده 
ندارد. توضيح  به  نياز  مى كنيم 

از داليل اصلى مرگ هاى ناگهانى 
بطور خالصه ميتوان به فست فوت ها 
و ساير اغذيه هاى صنعتى ، آلودگى 

هوا و عدم تحرك كافى اشاره كرد.

هرگز از مرگ نهراسيده ام
اگرچه دستانش از ابتذال شكننده تر بود.

هراِس من بارى
 همه از مردن در سرزمينى ست

كه مزِد گوركن
از بهاى آزادِى آدمى

افزون باشد.
ُجستن، يافتن و آنگاه به اختيار برگزيدن

و از خويشتِن خويش
بارويى پى افكندنـ 

اگر مرگ را از اين همه ارزشى بيش تر باشد
حاشا، حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده باشم.

عواملى  چه  با  استخوان  پوكى 
مناسب  داروهاى  آيد  مى  پديد 
بايد  چگونه  را  عارضه  اين  براى 
و  مختلف  تاثيرات  كنيم  مصرف 
عوارض جانبى آن ها چگونه است 
در  بيشترى  توضيحات  ادامه  در 

اين زمينه برايتان خواهيم داد
سال  از  بشر  زندگى  به  اميد 
دو  تقريبا  بعد  به  ميالدى   1800
برابر شد و اين موفقيت فوق العاده 
هر  اما  است  بشر  نوع  براى  اى 
را  بيشترى  هايى  چالش  موفقيتى 
هم به ارمغان مى آورد. با طوالنى 
مردم،  زندگى  سالهاى  شدن  تر 
يكى از مسئوليت هاى بزرگ طب 
براى  درمان  و  مراقبت  ارائه  مدرن 
هاى  بيمارى  دچار  كه  بود  كسانى 

مرتبط با افزايش سن مى شدند.
، يكى از اين بيمارى ها كه همراه 

كرد،  رشد  افراد  سن  افزايش  با 
پوكى استخوان است و آنهم همراه 
شكننده  و  ضعيف  شدن،  نازك  با 
شدن استخوان ها. پوكى استخوان 
مى تواند كيفيت زندگى فرد مبتال 
با به كلى تحت تاثير قرار دهند و 
حتى عوارض شكستگى هاى ناشى 

از آن گاه منجر به مرگ شود.
پوكى استخوان: دشمن خاموش

مسن  افراد  در  استخوان  پوكى 
است.  تر  شايع  زنان  بخصوص 
بيمارى  اين  موارد  از  بسيارى  در 
خود را اولين بار با يك شكستگى 
كه  زمانى  يعنى  دهد  مى  ناگهانى 
ديگر براى جلوگيرى از عوارض آن 
دير شده است. با توجه به گزارش 
انجمن پزشكى آمريكا، هر سال 1,5 
شكستگى  دچار  آمريكايى  ميلوين 
مى  استخوان  پوكى  از  ناشى  هاى 
به  قريب  تعداد  اين  از  و  شوند 
ها  بيمارستان  در  نفر  هزار   432
و مراكز درمانى بسترى مى شوند. 
درصد   80 كه  است  حالى  در  اين 
است.  لگن  ناحيه  در  ها  شكستگى 
 2025 سال  در  شود  مى  برآورد 
از  مراقبت  هاى  هزينه  ميالدى، 
ميليارد   25,3 به  استخوان  پوكى 

دالر برسد.
پوكى  درمانى  هاى  روش 

استخوان كدام عوارض را دارند؟
با وجود در دسترس بودند درمان 

احمد شاملو

فواصل  با  اخيرا 
خ ه از ك ان ز

شستن 
دست ها و اين نكات مهم

از  هايتان  دست  شستن  از  پس  نكنيد  فكر 
خطر  ايد.  شده  خالص  ها  عفونت  و  ها  ميكروب  شر 

اما  ميكند  تهديد  را  شما  هم  هنوز  ها  انگل  و  ها  ويروس 
است. موثر  و  مفيد  مكرر  طور  به  ها  دست  شستن  همچنان 

و  نمى شوند  كشته  مضر  هاى  باكترى  تمام  ها  دست  شستن  با 
از  امكان  حد  تا  بايد  دست  هاى  ميكروب  كامل  رفتن  بين  از  براى 
كرد. استفاده  بيمارستانى  عفونى هاى  ضد  و  مصرف  بار  يك  هاى  صابون 

يكى  دست  بهداشت  گالسكو  دانشگاه  دانشمندان  گفته  براساس 
است. مختلف  هاى  بيمارى  و  عفونت  كاهش  براى  الزم  اقدامات  از 

جك ريلى كارشناس مركز كنترل و پيشگيرى از عفونت گالسكو درباره روش 
جديد شستن دست ها بيان كرد : در زمان صابون زدن دست ها مدتى بايد 
تا  باشند  داشته  زمان  كافى  اندازه  به  كننده  عفونى  ضد  مواد  تا  كرد  صبر 
ميكروب ها را از بين ببرند و صابون را در البالى انگشتان دست و حتى زير 
ناخن ها كشيد تا باكترى باقى نماند. براى شستن دست ها بايد در حدود 

20 ثانيه صبر كرد و اين كار باعث مى شود 21 درصد ميكروب ها 
كشته مى شود و اين روش بايد به اندازه آهنگ تولدت مبارك به 

طول بكشد.افراد بايد قبل از خوردن غذا و نوشيدن مايعات 
بايد دست هاى خود را شسته تا آلودگى بر روى 

با  زندگى  محيط  اسباب هاى  و  وسايل 
برود. بين  از  كار  اين 

ايست ناگهانى قلب در سنين جوانىايست ناگهانى قلب در سنين جوانى داروهاى پوكى استخوان و عوارض آن هاداروهاى پوكى استخوان و عوارض آن ها
تواند  مى  كه  صرفه  به  مقرون  هاى 
كاهش  بيمار  در  را  شكستگى  خطر 
ويژه  به  بيماران  از  بسيارى  دهد، 
را  بيمارى  اين  هاى  درمان  زنان 
غلط  باور  چند  كنند.  نمى  دريافت 
درباره اين نوع درمان ها وجود دارد 
مكمل  كه  است  اين  آنها  از  يكى  و 
هاى كلسيم مى تواند خطر ابتال به 
مرى  سرطان  يا  قلبى  هاى  بيمارى 

را افزايش دهد.
امروز  به  تا  گفت  بايد  خوشبختانه 
اتفاق نظر بر اين است كه هيچ خطر 
ثابت شده اى از نظر ابتال به بيمارى 
مكمل  مصرف  با  عروقى  قلبى  هاى 

هاى كلسيم گزارش نشده است.
پوكى  رايج  هاى  درمان  از  يكى 
فسفونات  بيس  مصرف  استخوان، 
ها است. مشابه استروژن، اين گروه 
استخوان  شكستن  از  داروها  از 

توده  نگهدارنده  كرده،  جلوگيرى 
چگالى  حتى  و  هستند  استخوانى 
استخوان در ستون فقرات و لگن را 
ها  شكستگى  خطر  و  داده  افزايش 
را كاهش مى دهند. بيس فسفونات 
بزرگساالن  مردان،  براى  ويژه  به  ها 
جوان و افراد داراى پوكى استخوان 
هستند.  مفيد  استروئيد  از  ناشى 
پيشگيرى  منظور  به  همچنين 
كه  افرادى  در  استخوان  پوكى  از 
هاى  درمان  طوالنى  دوره  به  نياز 
مثل  هاى  بيمارى  براى  استروئيدى 
مى  استفاده  دارند،  آرتريت  و  آسم 
تواند  مى  كه  جانبى  عوارض  شوند. 
شديد باشد شامل حالت تهوع، درد 
سوال  باشد.  بلع  سختى  و  شكمى 
دارو  اين  مصرف  مورد  در  رايج 
به  توانند  مى  آيا  كه  است  اين  ها 
دستگاه گوارش و مرى آسيب بزنند؟

با  روده  ديواره  التهاب  خطر 
اما  وجوددارد  داروها  اين  مصرف 
دقت  به  آنها  هاى  دستورالعمل  اگر 
تحت  دارو  مصرف  و  شود،  دنبال 
اين  خطر  باشد،  پزشك  پيگيرى 

عوارض بسيار اندك است.
يك  استخوان  پوكى  كه  آنجا  از 
در  مبتاليان  است،  خاموش  بيمارى 
هاى  درمان  جانبى  عوارض  زمينه 
خود  پزشك  از  بايد  دسترس  در 

اطالعات الزم را دريافت كنند.
كلسيتونين درمان دارويى ديگر و 

است  هورمونى 
غده  وسيله  به  كه 

بازجذب  شود،  مى  ساخته  تيروئيد 
استخوان را كاهش داده و از دست 
مى  كند  را  استخوانى  بافت  دادن 
هاى  شكستگى  از  همچنين  كند. 
و  كرده  جلوگيرى  فقرات  ستون 
تسكين  باعث  است  ممكن  حتى 
شكستگى  تراكم  از  ناشى  دردهاى 
شكل  به  معموال  دارو  اين  گردد.  ها 
و  شود  مى  استفاده  بينى  اسپرى 
باعث  افراد  برخى  در  است  ممكن 
سوزش و ناراحتى بينى گردد، اما به 

فرم داروى تزريقى نيز موجود است.
پوكى  درمان  براى  پاراتيد  ترى 
يائسگى  از  بعد  زنان  در  استخوان 
شكستگى  باالى  خطر  با  مردان  و 
به  پاراتيد  ترى  شود.  مى  استفاده 
صورت يك بار تزريق زير جلدى در 
روز در ناحيه شكم يا ران تجويز مى 
بايد  آن  مدت  طوالنى  اثرات  شود. 
مطالعه شود، بنابراين اين دارو براى 

كمتر از 2 سال توصيه شده است.
دارويى  هاى  درمان  ميان  در  اما 
تواند  مى  درمانى  هورمون  چه  اگر 
سرطان  خون،  شدن  لخته  خطر 
احتمال  و  پستان  سرطان  رحم، 
دهد  افزايش  را  قلبى  هاى  ناراحتى 
با اين حال استروژن به خصوص اگر 
بالفاصله بعد از يائسگى شروع شود، 
استخوانى  تراكم  حفظ  به  تواند  مى 
هاى  نگرانى  علت  به  كند.  كمك 
موجود در مورد بى خطر بودن اين 
دسترس  در  علت  به  نيز  و  روش 
معموال  ديگر،  هاى  درمان  بودن 
هورمون درمانى اولين انتخاب براى 

درمان نيست.
و  دارويى  هاى  درمان  بر  عالوه 
هورمونى، برنامه درمانى فيزيكى به 
كرده  كمك  ها  استخوان  استحكام 
وضعيت  به  بخشيدن  بهبود  با  و 
ماهيچه  قدرت  و  تعادل  اندامى، 
را  شكستگى  دادن  رخ  احتمال  ها، 

كاهش مى دهد.
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