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اعالم گروههای در معرض خطر آنفلوآنزا
مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشتی مرزی وزارت بهداشت ،وضعیت ابتال به آنفلوآنزای فصلی را تشریح کرد .به گزارش ایسنا ،محمود سروش در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص آخرین وضعیت ابتال
به آنفلوآنزای فصلی در کشور گفت :موج اول بیماری گذشته است و موج دوم نیز بستگی به سرمای هوا دارد؛ اگر به صورت ناگهانی دمای هوا کاهش یابد ،ممکن است این موج زودتر بازگردد.رییس
اداره آنفلوآنزای وزارت بهداشت ،ضمن اشاره به برخی اظهارات درباره ارتباط آلودگی هوا و تشدید این بیماری ،تاکید کرد :هنوز این مساله تایید نشده و ما درباره آن مطمئن نیستیم .هرچند ممکن
است برخی پزشکان به آن معتقد باشند.وی ،همچنین افراد مبتال به آسم ،بیماریهای قلبی ،کلیوی مزمن ،دیابت ،دچار ضعف ایمنی ،مادران باردار و کسانی که عضو دریافت کردهاند یا در حال شیمی
درمانی هستند را جزو گروههای آسیب پذیری عنوان کرد که در صورت ابتال به آنفلوآنزا تهدید بیشتری متوجه آنها خواهد بود.

در غیاب طرح ساماندهی دستفروشان مترو ،افراد جدیدی روزانه به آن ها افزوده می شوند

گروه جامعه – پویان خوشحال :در  6ماه دوم سال که هوا
سردتر است ،دستفروشان از روی زمین و پیادهروها به
سمت قطارهای مترو روی میآورند .از اجناس رنگارنگ
آنها که بگذریم خودشان نیز در سالهای اخیر ظاهری
متفاوت به خود گرفتهاند و عالوه بر این مانند یک
فروشنده ماهر مسافران را برای خرید اجناس«پرزنت»
میکنند.گویا سالها در کالسهایی آموزشی برای
دستفروشی شرکت کرد ه و پس از فارغ التحصیلی برای
کار به شهر زیرزمینی آمدهاند.
ما این کار را کردیم
خوب یا بد! این صفت اگر تا چند سال پیش برای دستفروشی
استفاده میشد ،گزینه بد انتخاب اول مردم بود اما با گذشت
زمان دالیلی زنجیرهای باعث شد تا دستفروشی شغلی مظلومانه
جلوه کند .مردم به خرید از آنها روی آوردند و دستفروشی به
عنوان شغلی غیر رسمی در ذهن ایرانیان نهادینه شد .ارزانی،
تنوع در جنس ،صداقت در فروش و چندین عامل دیگر باعث
شده تا مسافران قطارهای مترو هشدارهای مسئوالن را کمتر
جدی بگیرند.
رضا یکی از دستفروشان با تجربه تهران است .شغل قبلی
او به گفته خودش بازاری بوده و در دوران تحریم نتوانسته
از پس هزینهها بر آید و ورشکست میشود .رضا عمر کاری
خود را در متروهای تهران  8سال عنوان میکند .او میگوید:
«مسیر مستقیمی است که هشت سال میروم و میآیم و برای
مسافران خدمترسانی میکنم ».این شغل برای رضا عالوه بر
منبع درآمد ،یک خدمترسانی محسوب می شود! او میگوید:
«درست گفتم ،خدمترسانی .کجای دنیا دیدهاید که همه رقم
جنس در دسترس برای مردم فراهم باشه؟ ما این کار را کردیم».
رضا میگوید« :چندین بار سعی کردند ما رو جمع کنند و تا
یک جاهایی هم تونستند اما شغل ما دستفروشیه .کار نیست و
مجبور شدیم بیایم تو این کار».
رضا در جواب این سوال که چرا تعداد دستفروشها هر روز
رو به افزایش است؟ میگوید« :درآمدش خوبه .هر کسی هم
می تونه بیاد تو این شغل ؛ از بچه  10ساله تا من که  40سالم
هستش».
رضا در ادامه به نکته جالبی اشاره میکند ،او میگوید:
«ببینید ،ما تیمی کار میکنیم .مثال  5نفر آدامسفروش تو خط
 4داریم 4 ،تا خودکار فروش تو یک خط دیگه و همینجوری
تا آخر .هرچند خیلیها هم هستند که تنها کار میکنند ولی
در کل باهمدیگه هماهنگ هستیم .شما اگه دقت کنید خیلی
کم پیش میاد که یه جنس تکراری تو طول مسیر بر بخورید».
رضا از گفتن میزان درآمد خود به ما صرف نظر میکند و
میگوید« :جوری هست که سرم رو جلوی زن و بچه هام بلند
کنم».
او که به همراه  3تن دیگر از دستفروشان در ایستگاه امام
خمینی(ره) که به واسطه اتصال دو خط  2و  1یکی از مهمترین
ایستگاههای مترو در تهران است ،ایستاده ،میگوید« :این سه
نفر رو خودم آموزش دادم .اول اومدن پیشم گفتن کار ندارند.

آکادمی دستفروشان
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اخبار
مرگ و میر مردان در سال  95بیشتر از زنان
آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور
نشان می دهد از ابتدای امسال  ۲۹۳هزار و ۶۰۲
نفر فوت کرده اند که سهم مردان از جمعیت
بیشتراست.
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور تعداد متولدین
امسال تا این لحظه یک میلیون و  ۲۳۹هزار و  ۵۳نفر
هستند که از این تعداد ،متولدین پسر  ۶۳۴هزار و ۳۹۵
نفر و تعداد متولدین دختر  ۶۰۴هزار و  ۶۵۸نفر هستند.
تعداد متولدین امروز  ۲۲دی ماه یک هزار و  ۵۵۳نفر گزارش شده است.همچنین تعداد
فوت شدگان امسال تا این لحظه ۲۹۳ ،هزار و  ۶۰۲نفر است که از این تعداد فوت شدگان
مرد ۱۵۵ ،هزار و  ۶۰۹نفر و تعداد فوت شدگان زن ۱۳۷ ،هزار و  ۹۹۳است.به طور کلی
تعداد فوت شدگان امروز  ۳۶۸نفر تا این لحظه است.

اعالم شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی
برای دانشجویان مشمول

منم یه سری فن بیان بهشون یاد دادم و بعد یک مدت هم
که خودشون رو تو این شغل پیدا کردند .زیاد طول نمیکشه،
نهایتاً دو هفته ولی باید جر بزه این کار رو داشته باشند .بیشتر
تجربیه ولی بازهم یک سری فوت و فن داره تا مشتری جلب
بشه برای خرید».
او در مقابل تعجبی که در قبال پاسخش داشتم ،ادامه میدهد:
«یک سری اصول داره دستفروشی در مترو؛ تو خیابان نیست
که بگیم طرف رد شد و حاال دلش خواست بخره دلش نخواست
نخره .این پایین جنگه؛ یعنی باید به مشتری بقبولونی که جنس
من عالیه ،در حد اللیگاست .اینجوری میشه این پایین پیشرفت
کرد ».و با خنده می گوید « :ما يه مشت سربازيم فوق ليسانس
بزرگترين دانشگاه کل ايران و »...
منشور حقوق شهروندی و مشاغل
نگاهی به منشور حقوق شهروندی در ارتباط با مشاغل شاید
بتواند جنبه جدیدی به شغل دستفروشی بدهد .هرچند از
لحاظ قانونی شغل دستفروشی تعریف رسمی ندارد اما تعداد
دستفروشان در کل کشور را شاید به میلیون نفر بتوان تخمین
زد .براساس گفتههای علی عبداهلل پور ،قائم مقام شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه تعداد جمعیت دستفروشان
مترو شناور و سقف آنها  6000نفر است .هرچند به طور رسمی
شغل دستفروشی در هیچ کجای قوانین تعریف نشده است اما
با توجه به گستردگی این شغل که پسوند کاذب را به دوش
میکشد شاید حقوق شهروندی که در دولت یازدهم از آن
رونمایی شد ،شامل حال این افراد نیز شود.
براساس بند «حق اشتغال و کار شایسته» ،در ماده 77

این قانون آمده است« :حق شهروندان است که آزادانه و
بدون تبعیض و با رعایت قانون ،شغلی را که به آن تمایل
دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند .هیچکس
نمیتواند به دالیل قومیتی ،مذهبی ،جنسیتی و یا اختالفنظر
در گرایشهای سیاسی و یااجتماعی این حق را از شهروندان
سلب کند».
همچنین در ماده  87منشور حقوق شهروندی آمده است:
«شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب
آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی بهگونهای که
قادر به تأمین معاش خود بهصورت منصفانه و آبرومندانه باشند،
برخوردارند .دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق
تضمین و بر آن نظارت مینماید».
حال باید پرسید شغلی مانند دستفروشی که از لحاظ قانونی
نیز به طور مستقیم جرم تلقی نمی شود ،شامل این حقوق
خواهد شد یا نه!
در فکر ساماندهی
درحالی نگاه مسئوالن به مقوله دستفروشی تا کنون نگاهی
سلبی بوده است که این نوع برخورد هیچ نتیجه مثبتی به همراه
نداشته است و نه تنها بر شمار دستفروشان کاسته نشده است
بلکه تعداد آن ها و همچنین تنوع در محصوالتشان روز به روز
در حال افزایش است.
پیش از این محمد احمدی بافنده ،مدیرعامل شرکت بهره
برداری مترو تهران و حومه در ارتباط دستفروشان مترویی گفته
بود« :پدیده دستفروشی یک معضل زندگی شهری است که
برای مواجهه صحیح و منطقی با آن ،خالء قانونی وجود دارد .به

همین جهت دولت و مجلس باید برای ساماندهی و جلوگیری از
گسترش آن کمک و چاره اندیشی کنند».
این چاره اندیشی به گفته احمدی بافنده به سه روش تقسیم
بنده می شود.
احمدی بافنده دستفروشان مترو را به دو دسته نیازمند
که برای امرار معاش به این حرفه روی آوردند و افرادی که
دستفروشی را به عنوان شغل و برای کاسبی انتخاب کردند
تقسیم بندی میکند.
براساس این سه روش ،برای ساماندهی زنان دستفروش با
ستاد توانمندسازی زنان هماهنگی های الزم انجام شد چرا که
این ستاد اطالعات کاملی از وضعیت و تعداد زنان بدسرپرست و
بی سرپرست تهران دارد.
همچنین براساس تفاهمات صورت گرفته با شرکت ساماندهی
مشاغل ،مردان در شب بازار و روز بازارها ساماندهی خواهند
شد .بافنده در ارتباط با مرحله پایانی این ساماندهی گفته بود:
« در مرحله بعدی و پس از ساماندهی های صورت گرفته ،با
پلیس نیز تفاهم نامه ای امضاء خواهیم کرد تا در ساماندهی
دستفروشان باقی مانده به مترو کمک کند».
موضوع ساماندهی دستفروشان مترو مدت هاست که در
خبرها منتشر می شود و چندین بار نیز سعی شده است تا با
برخوردی های قهری آن ها را جمع آوری یا ساماندهی کنند.
حال باید دید چگونه تا زمانی که مسافران و در ابعاد بزرگ تر
بعضی از مردم از وجود آن ها ناراضی نیستند ،ساماندهی آن ها
ممکن خواهد بود .حال که تعداد دستفروشان مانند یک شبکه
در حال افزایش است.

مهدهای کودک ستاره دار می شود

جزئیات الزام موتورسواران برای دریافت آرم طرح ترافیک

سوادآموزی بیش از  ۱۸هزار تبعه خارجی در سال جاری

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات
مهدهای کودک اظهار کرد :قرار است مهدهای بیشتری از نظر نوع کیفیت
خدماتشان با گرفتن ستاره  ،درجه بندی شود.
به گزارش ایرنا ،حبیب اهلل مسعودی فرید افزود :در زمان حاضر  ،مهدها از بدون
ستاره تا سه ستاره در کشور فعالیت می کند اما در صددیم که همه مهدها به
ویژه مهدهای شهری با توسعه شرایط کیفی حتما بتواند سه ستاره شود که در این
راستا دستورالعمل جدیدی به زودی ابالغ می شود.معاون اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور ،شمار مهدهای کودک سه ستاره در کشور را خیلی کم عنوان کرد و گفت:
فقط هزار مهد از  17هزار مهد کودک در کشور سه ستاره است.مسعودی فرید اظهار
کرد :مهد ها برای دریافت ستاره از چند وجه بررسی می شود؛ بطورمثال این مهدها
از لحاظ فضای فیزیکی ،مهارت نیروی انسانی و شرایط کاری مورد بررسی قرار می
گیرد و مهد کودکی که امتیاز بیشتری بگیرد ،می تواند سه ستاره را دریافت کند.
وی شمار مهدهای شهری را هشت هزار مهد کودک برشمرد .این مقام مسئول
دربهزیستی کشور ،پیش از این اعالم کرده بود که فقط  100درصد کودکان ایرانی
وارد مهدهای کودک می شوند در حالیکه در کشوری مانند ژاپن تمام کودکان سه تا
 6سال باید مهدکودک بروند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران جزئیات الزام موتورسیکلتها برای
دریافت آرم طرح ترافیک سالیانه را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،اقبال شاکری گفت :در حین بررسی تعرفههای طرح ترافیک در
کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران برای اولین بار پیشنهاد شد که
در راستای ساماندهی موتورسیکلتهای پایتخت ،تمهیدات ویژهای برای سال 96
اتخاذ شود.وی افزود :بر همین اساس تمامی موتورسیکلتهای پایتخت برای ورود به
محدوده طرح ترافیک باید نسبت به اخذ آرم طرح ترافیک ساالنه اقدام کنند .اقبال
شاکری با بیان اینکه لذا باید تمامی موتورسیکلتها برگه معاینه فنی داشته باشند
گفت :همچنین مقرر شد که موتورسیکلتها عوارض سالیانه خود را نیز پرداخت
کنند؛ به گونهای که موتورسیکلتهای انژکتوری  10درصد عوارض یک خودرو،
موتورسیکلتهای کاربراتوری  200درصد عوارض یک خودرو و موتورهای برقی نیز
از عوارض معاف هستند که این برنامهها از سال  96اجرایی خواهد شد.رئیس کمیته
عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه ستاد معاینه فنی شهر تهران دو خط از مراکز
خود را در پنج مرکز به بحث معاینه فنی موتورسیکلتها اختصاص داده است گفت:
این طرح در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تصویب شده و برای تصویب
نهایی به زودی در صحن شورای شهر قرائت میشود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت :امسال  ۱۸هزار و  ۶۰۰نفر از اتباع
خارجی در طرح آموزش سوادآموزی ثبتنام شدهاند.
به گزارش مهر ،علی باقرزاده گفت :نهضت سوادآموزی آموزش افراد  ۱۰تا  ۴۹سال
را برعهده دارد و برای افراد زیر  ۱۰سال نتوانسته ایم مداخله موثر کنیم.وی افزود:
سال گذشته  ۲۳هزار و  ۸۰۰نفر زیر  ۲۰سال را آموزش دادیم و امسال نیز  ۱۹هزار
و  ۷۰۰سوادآموز در این رده سنی خواهیم داشت.باقرزاده درباره سوادآموزی اتباع
خارجی نیز تصریح کرد :درصد باسوادی اتباع خارجی از  ۶درصد در ابتدای انقالب به
 ۶۰درصد در سال  ۹۵رسیده است.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد  ۷۰۰هزار
نفر اتباع را آموزش داده و باسواد کردهایم گفت :امسال نیز  ۱۸هزار و  ۶۰۰نفر
در طرح آموزش سوادآموزی ثبتنام شدهاند.باقرزاده با بیان اینکه سوادآموزی اتباع
رایگان است ،گفت ۸۰ :درصد با هزینه دولت ایران ۱۸ ،درصد با هزینه کمیساریای
عالی پناهندگان و  ۲درصد را هم کشور نروژ بابت یک طرح تحت پوشش قرار داده
است.
وی درباره اعطای بن یک میلیون تومانی نیز گفت :این بن به بی سوادان مطلق که
تا معادل سوم ابتدایی مدرک دریافت کنند اهدا می شود.

یک وکیل دادگستری:

وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست مکلف به پیگیری مساله پارازیتها هستند
یک وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود در کشور
اظهار کرد :بر اساس قانون وزارت بهداشت و سازمان
حفاظت محیط زیست مکلف به پیگیری مساله پارازیتها
هستند.
به گزارش ایلنا ،پیمان حاج محمود عطار درباره وظیفه حقوقی
دستگاههای دولتی در مورد پارازیتها که نگرانی از تاثیر آن
بر سالمت مردم وجود دارد ،گفت :در طی سالیان گذشته به
دفعات از سوی مقامات سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت
بهداشت اظهارنظرهایی در رسانههای گروهی درباره پارازیتها و
نگرانی از آن مطرح و بر رسیدگی به این مسئله و نقش آن بر
سالمت شهروندان تاکید شده است.وی ادامه داد :اما متاسفانه
به رغم ابراز نگرانیها نسبت به این مسئله کماکان شاهد ارسال
پارازیتها در فضای شهرها به ویژه در کالنشهرهایی مانند تهران
و اصفهان و ...هستیم و به نظر میآید؛ اقدامی نیز از سوی
مقامات ذیربط برای بررسی و جلوگیری از این مساله صورت
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نمیگیرد.این وکیل دادگستری افزود :این در حالی است که
دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق
اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد پیوسته و قوه مقننه

ایران این دو میثاق بینالمللی را تصویب کرده و در حکم قوانین
داخلی است که برابر این میثاقها باید دولت جمهوری اسالمی
شرایط بهداشتی و زیست محیطی استاندارد را برای شهروندان با

توجه به دستاوردهای علمی فراهم کند و این در شرایطی است
که نگرانی از مضر بودن ارسال پارازیتها برای سالمت شهروندان
وجود دارد.حاج محمودعطار اظهار کرد :همچنین در این راستا
ماده  ۶۸۸قانون تعزیرات به وزارت بهداشت و سازمان حفاظت
محیط زیست تکلیف کرده که درصورتی که مواردی تجاوز
به بهداشت ،درمان و محیط زیست کشور باشد؛ هریک از دو
دستگاه دولتی مکلف هستند به دادسرای محل وقوع جرم اعالم
شکایت کنند و موضوع را تا جلوگیری از اقدامات غیربهداشتی
و خالف محیط زیستی پیگیری کنند و با خاطیان در مراجع
قضایی برخورد قانونی صورت بگیرد.
این وکیل دادگستری توضیح داد :متاسفانه نه سازمان محیط
زیست و نه وزارت بهداشت به این تکلیف قانونی خود در این ماده
عمل نکردهاند ،البته امیدواریم این دو دستگاه در آینده اقدامات
قانونی را از مراجع قضایی برای جلوگیری از ادامه انتشار پارازیت
به عمل بیاورند.

معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان
وظیفه عمومی ناجا گفت :دانشجویانی که در
سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل
نشده اند درصورت موافقت کمیسیون موارد
خاص دانشگاه  ،می توانند حداکثر به مدت یک
سال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ نجف
حمید زاده تاکید کرد :شرط اصلی بهره مندی از
سنوات یاد شده ،امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مدت سنوات ارفاقی است.
وی افزود :دانشجو در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصیل
در سنوات ارفاقی ،بالفاصله پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی ،می بایست درخواست
خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )10+ثبت کند.حمید زاده
اضافه کرد ::چنانچه دانشجو در ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نشود
با ادامه تحصیل او در ترم دوم سنوات ارفاقی به شرطی موافقت خواهد شد که در ترم
اول ،حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را گذرانده باشد؛ ضمن اینکه واحدهای پاس
شده برای مقاطع مختلف ،متفاوت است.وی در خصوص مهلت معرفی دانشجویانی که
در سنوات ارفاقی ،دانش آموخته می شوند ،گفت :این دانشجویان  ،یک سال مهلت
دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند و یا در صورت پذیرش درمقاطع باالتر
نیز می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد :
مشموالنی که در سنوات ارفاقی دانش آموخته نشوند از تاریخ انصراف و یا اخراج  ،یک
سال مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

 ۹داروی پُرمصرف گوارشی در ایران
یک کارشناس دارویی گفت :بسیاری از مشکالت
گوارشی که عمده بیماران را به سمت مصرف
خودسرانه داروها میکشاند ،با انجام تغییر در سبک
زندگی روزانه فرد تا حد زیادی برطرف میشوند.
به گزارش فارس ،پریسا اعتصام کارشناس دارویی گفت:
عوارض و عواقب مصرف خودسرانه داروهای گوارشی با
توجه به افزایش مصرف خودسرانه داروهای گوارشی و
اهمیت توجه زود هنگام به عالئم گوارشی باید از مصرف
خودسرانه این داروها و بدون تجویز پزشک خودداری شود.
وی ادامه داد :گاهی اوقات توجه نکردن به عالیم به ظاهر ساده مانند اسهال ،یبوست،
تهوع ،استفراغ ،خون در ادرار و مدفوع سبب تشخیص دیر هنگام بیماری و بروز عواقب
ناگوار میشود.وی افزود :داروهای گوارشی باید برای بیماری های خاص گوارشی
با توجه به نوع بیماری ،برای مدت زمان مشخص و با دوز مشخص استفاده شوند .از
جمله شایعترین داروهای گوارشی پر مصرف در ایران میتوان بهرانیتیدین ،فاموتیدین،
سایمتیدین ،امپرازول ،پنتوپرازول ،النسوپرازول ،رابپرازول ،اس امپرازول و فرآورده های
آنتی اسید (حاوی آلومینیوم  ،منیزیوم ،سایمتیکون) اشاره کرد.که در مصرف خودسرانه
به مدت محدود باید مصرف شوند .برای مثال امپرازول بیشتر از  14روز خودسرانه نباید
مصرف شود.این کارشناس دارویی عنوان کرد :استفاده خودسرانه و طوالنی مدت داروهای
کاهنده اسیدیت هگوارشی می تواند سبب مشکالت و عوارضی مانند افزایش احتمال
شکستگی های استخوان لگن،ستون فقرات ،مچ خصوصا در استفاده از دوزهای باال یا
مدت های طوالنی شود .بنابراین این داروها باید در کمترین دوز موثر و با کوتاهترین
زمان موثر درمانی مصرف شوند.و باید در بیماران با احتمال خطر شکستگی مکمل کلسیم
و ویتامین دی مصرف شود.اعتصام در خصوص عوارض استفاده خودسرانه از داروهای
کاهند اسیدیته ادامهداد :مصرف بعضی از این داروها (خصوصا مصرف طوالنی مدت) با
افزایش احتمال بروز وقوع اسهال کلستریدیوم خصوصا در بیماران بستری همراه است.
 .3استفاده طوالنی مدت بیشتر از  3سال بعضی آنها مانند پنتوپرازول و رانیتیدین
می تواند سبب سو جذب  و کاهش سطح ویتامین  B12شود .وی افزود :به ندرت با استفاده
طوالنی مدت بیشتر از  3ماه (اکثر موارد باالی  1سال درمان) کاهش منیزیوم خون گزارش
شده است .کاهش منیزیوم در موارد شدید حتی ممکن است باعث تشنج یا آریتمی قلبی
شود) بسیاری از مشکالت گوارشی که عمده بیماران را به سمت مصرف خودسرانه این
داروها میکشاند ،با انجام تغییر در سبک زندگی روزانه فرد تا حد زیادی برطرف می شوند.
این کارشناس دارویی عنوان کرد :تغییرات سبک زندگی که کمک به بهبود بیماری های
گوارشی میکنند شامل توقف سیگار کشیدن ،کاهش وزن (اگر الزم باشد) ،افزایش دفعات
وعده های غذایی و کاهش حجم هر وعده ،اجتناب از پوشیدن لباس های تنگ ،دراز
نکشیدن تا سه ساعت بعد از غذا خوردن ،پرهیز از از مصرف نوشیدنی ها و غذاهایی که
عالیم را تشدید می کنند میتوانند باعث کاهش شدت عالیم شوند.

