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چند دسر لذیذ و ساده با شیر 
 دسرآلبالو

مواد پودینگ: 1لیتر شیر، 1لیوان شــکر، 1بسته وانیل، 3قاشق 
غذاخوری آرد، 2قاشق غذاخوری نشاســته، مواد سس آلبالو: 
300گرم آلبالو بدون هســته منجمد شده، 5-6قاشق غذاخوری 
شکر، 1.5قاشق غذاخوری نشاسته، 1لیوان آب، 1بسته بیسکوئیت 
 بیســکوئیت ها را پودر می کنیم و در کــف ظرف مورد نظر 
می ریزیم. شیر،  شــکر، وانیل،  آرد و نشاســته را در قابلمه 
ریخته بایکدیگر مخلوط کرده و روی حرارت قرار می  دهیم تا 
غلیظ شود. سپس به صورت یکنواخت روی بیسکوئیت های 
پودرشده ریخته و اجازه می دهیم خنک شود.مواد سس آلبالو 
را داخل تابه ریخته و آرام مخلوط می کنیم تا یکنواخت شود. 
حرارت مالیم می دهیم تا جایی که غلیظ شود سپس روی 
پودینگ ریخته و صبر می کنیم تا سرد شود. دسر را با کمی 

پودر پسته، پودر نارگیل و... تزئین می کنیم.

دسر ارده
 1لیتر شــیر، 1لیوان شــکر، 1عدد زرده تخم مرغ، 3قاشق 
غذاخوری ســر پُر آرد، 2قاشق غذاخوری ســر پر نشاسته 
)نشاسته ذرت یا گندم(، 1بسته وانیل )5گرم(، 1قاشق غذاخوری 
کره، 1قاشق چای خوری ارده کنجد، کمی پودر مغزیجات برای 

تزئین 
شیر را در قابلمه می ریزیم. شکر، زرده تخم مرغ، آرد و نشاسته 
را اضافه کرده و خوب مخلوط می کنیم. ســپس آن را روی 
اجاق می گذاریم و تا زمان پخته شدن مدام هم می زنیم. وقتی 
به غلظت مناسب رسید، کره و وانیل را اضافه می کنیم. سپس 
1قاشق چای خوری ارده کنجد را اضافه کرده و با مواد مخلوط 
می کنیم. دســرمان را در کاســه یا فنجان هایی که خیس 
کرده ایم تقسیم می کنیم و اجازه می دهیم در دمای محیط 
خنک شود. ســپس روی آن را پوشــانده و حداقل به مدت 
3ســاعت در یخچال می گذاریــم. روی آن را با مغزی جات 

خردشده مانند بادام،  فندق یا گردو و... تزئین می کنیم.

دسر دورنگ 
مواد پودینگ، 1 لیتر شیر، 100گرم کره، 1لیوان آرد، کمی بیشتر 
از یک لیوان شکر، 40گرم شکالت سفید )اختیاری( مواد سس 
شکالت:  2.5فنجان شیر، 2قاشق غذاخوری نشاسته، 1قاشق 
غذاخوری آرد، 2قاشق سوپ خوری کاکائو، 1قاشق چایخوری 

شکر، نصف لیوان یخ یا آب سرد، 40گرم شکالت تلخ
ابتدا کره را در تابه آب می کنیم سپس آرد را اضافه می کنیم 
و حداقل 10دقیقه به خوبی تفت می دهیم تا بوی آن را حس 
کنیم. شیر و شکر اضافه کرده و در آخر شکالت سفید اضافه 
می کنیم. سپس نصف ظرف مورد نظرمان را از مواد پودینگ 
آماده شده پر کرده و در یخچال می گذاریم.برای تهیه سس 
شــکالت،  همه مواد جز شــکالت تلخ و آب یخ را در قابلمه 
مناسب ریخته و تفت می دهیم تا غلیظ شود.سس شکالتی 
تیره خود را از روی حرارت برمی داریم و به آن شکالت تلخ و 
یخ اضافه کرده و مخلوط می کنیم.بعد از خنک شــدن روی 

پودینگ ها می ریزیم.

تاج خروسی
تاج خروسی گیاهی اســت با برگ های سرنیزه ای 
که سریع رشد می کند و حتی بلندی آن 30سانت 
می رسد و برای نگهداری در گلدان بسیار عالی است. 
این گیاه به نور خورشید عالقه دارد اما در نور کم هم 
به خوبی رشد می کند. تحمل بی آبی کمی برای تاج 
خروسی سخت اســت، همانطور که غرقاب شدن 
برایش بسیار مضر است. برای آبیاری بهترین زمان 
موقعی است که ســطح خاک گلدان کامال خشک 
شده باشــد، با این حال آبیاری بیش از حد نیز این 
گیاه را به شدت ضعیف می کند. برای اینکه به تولید 
بیشتر تاج خروسی کمک کنید بهترین راه این است 
که سرشاخه های گیاه را جدا کنید تا گیاه انرژی های 
خود را صرف تولید دانه نکند.گل های قدیمی را قبل 
از اینکه دانه ای تولید کنند، از شــاخه ها جدا کنید. 
این گیاه به سرعت رشد می کند. پس فضای کافی 
برای آن درنظر بگیرید و هر چند سال یک بار گلدان 

را بزرگ تر کنید.

گلوله های دوست نداشتنی
پرز دادن لباس ها غیراز اینکه باعث می شودزیبایی لباس از بین 
برود، بلکه به یکی از دغدغه های خریداران هنگام خرید البسه 
تبدیل شده اســت اما اگر لباس تان پرز داد خیلی هم ناراحت 

نباشید با چند ترفند ساده می توانید پرزها را از بین ببرید:
  برای از بین بردن پرز لبــاس می توانید یک چهارم فنجان 
سرکه سفید را به ماشین لباسشویی اضافه کنید، سرکه کمک 
می کند تا پرز از لباس حذف شود همچنین مانع از چسبیدن 

پرز به لباس می شود.
  هنگام شست وشو، لباس ها را پشــت رو کنید. با این کار 
اگر لباس پرز هم بدهد در پشت لباس ایجاد می شود و قابل 
دیدن نیست.همچنین می توانید از توری های محافظ لباس 

استفاده کنید تا آسیب کمتری به لباس وارد شود.
 لباســی که پرز داده را ابتدا اتو کنید و بعد پارچه لباس را 
محکم نگه دارید و یک تیغ را روی سطح لباس بکشید و در 
انتها با استفاده از رول پرز گیر، پرزهای جدا شده از لباس را 

جدا کنید.
 برای خشک کردن پارچه هایی که پرز می دهند بهتر است 
از خشک کن لباسشــویی اســتفاده نکنید. چون پارچه با 

لبا س های دیگر دچار سایش و پرز دادن می شود.

ترفند

باغ گل

آزاده حبیبی تنهاتنور گرم

ماجرای پیوند قلبی که اهدا شده 
بود و با بالگرد به تهران رسید، چه بود؟

فرد دریافت کننده آقایی 3۷ساله بود که به مدت 3سال 
نارســایی قلبی داشت و اســمش در فهرست دریافت 
قرار گرفته بود. همچنیــن در 2ماهه اخیر حال وی رو 
به وخامت بود. در ســاعت11 چهارشنبه شب، اطالع 
دادند که یک قلب در یزد آماده اهداست و طبق تصمیم 
اداره پیوند وزارت بهداشت و درمان، قلب به این بیمار 
3۷ساله تعلق پیدا کرده است. برای همین در کوتاه ترین 
زمان، هماهنگی ها انجام شد تا قلب توسط جت هوانیروز 
به تهران منتقل شــود و از فرودگاه مهرآباد با بالگرد به 
بزرگراه ارتش برســد و در این مرحله توسط اورژانس 
کشوری به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شود. ما 
هم که در بیمارستان، بیمار را برای دریافت آماده کرده 

بودیم، عمل پیوند را انجام دادیم.
طبق پروتکل ها چــه مدت زمانی 

برای انجام این عملیات نیاز است؟
حداکثر زمانی که قلب برداشــته و بــه دریافت کننده 
پیوند می شود، نباید بیشتر از 200دقیقه باشد؛ بنابراین 
در این میان نباید هیچ زمانی هدر رود. در این جراحی از 
زمان برداشت قلب در یزد تا پیوند در تهران 1۹۶دقیقه 

طول کشید.
هماهنگی ها برای انتقال قلب چگونه 

انجام شد؟
3مرکز در کشور وجود دارد که تجربه ترابری هوایی را 
دارند؛ بیمارستان مسیح دانشوری، بیمارستان شهید 

رجایی و بیمارســتان امام خمینی)ره( که به کمک 
اورژانس هوایی کشــور، هوانیروز و هواناجا انجام 
می شود. باید بگویم که انســجام بین این 3نهاد 

بسیار بی نظیر و دقیق است.
در فضای مجازی شــایعه شده که 
این فرد 3۷ساله که قلب را دریافت کرده یک 
فرد خاص بوده و برای همین هلی کوپتر وسط 

اتوبان ارتش نشســت تا قلب را برساند. آیا 
اینطور بوده است؟

نه، اتفاقا وی اصال فرد خاصی نبوده است. یک شهروند 
کامال معمولی بود و ایــن عملیات خاص ترابری انتقال 

عضو برای همه بیماران کشور انجام می شود.
این نوع انتقال اعضا از کشور خاصی 

الگوبرداری شده است؟
این نوع انتقال در کشورهای پیشرفته دنیا انجام می شود، 
اما به این صورت که تمامی وسایل نقلیه برای انتقال عضو 
از هواپیما گرفته تا بالگــرد و آمبوالنس به عنوان یک 

مجموعه در خود مرکز درمانی خاص مستقر هستند.
شما چگونه این فرم از انتقال اعضا را 

فراهم کردید؟
برای اینکه ما بتوانیم انتقال اعضــا را به این نحو انجام 
دهیم، ابتدا مسئوالن در نیروهای مسلح هماهنگی الزم 

را با اورژانس هوایی کشور، هوانیرز و هواناجا انجام دادند. 
باید بگویم این کار با دقت زمانی بســیار باال و دقیق در 
کشورمان توسط این عزیزان صورت می گیرد؛ مثال اگر 
هواپیمای ارتش اعالم می کند هواپیما ساعت ۷صبح در 
فرودگاه به زمین می نشــیند، این فرود یک دقیقه هم 
تأخیر نمی کند و سایر ماجراها هم با همین دقت و نظم 

پیش  می روند.
دربــاره وضعیت پیونــد قلب در 
ایران برای ما توضیح دهید؛ اینکه االن در چه 

شرایطی هستیم؟
وضعیت کنونی پیونــد قلب در ایــران درحال حاضر 
به دلیل شــیوع کرونا تا حدودی افت کرده اســت، اما 
با وجود کاهش ۵درصدی هنوز عمــل پیوند قلب در 
کشور انجام می شــود. اما درباره وضعیت کلی نسبت 
به کشــورهای دیگر دنیا وضعیت متفاوتی داریم. البته 
این مقایسه بســتگی به این هم دارد که خودمان را با 
کدام کشورها مقایسه کنیم. اگر با کشورهای پیشرفته 
دنیا قیاس کنیم، رتبه خوبی نداریم که البته این پایین 
بودن رتبه ربطی به توان فنی و تخصصی پزشــکان ما 
ندارد، بلکه به دلیل پایین بودن میــزان موافقت افراد 
برای اهدای اعضاســت. چون اهدای عضو در کشور ما 
نسبت به کشورهای اروپایی خیلی کمتر است؛ هرچند 
که نسبت به گذشته شاهد افزایش اهدای عضو از طرف 
خانواده های متوفیان هستیم، اما همچنان مشکالتی در 
این رابطه داریم. اما اگر با همین وضعیت پیش برویم تا 
10سال آینده شرایط بهتری خواهیم داشت. با تمام این 
اوصاف ما در بین کشورهای منطقه در مورد پیوند قلب 
وضعیت بهتری داریم؛ هر چند در 1۵-10سال گذشته 
پیشرو بودیم، اما االن عقب ماندگی هایی داریم که باید 
جبران شود. البته عوامل متعددی در این عقب ماندگی ها 
نقش دارند کــه یکی از آنها مســئله کمبود تجهیزات 
و وســایل مربوط به پیوند اعضاســت. همچنین نبود 
مدیریتی اســت که بتواند بیماران مرگ مغزی را برای 

اهدای عضو به شکل منسجم تری ساماندهی کند.
یکی دیگر از مســائلی که ایــن عقب افتادگی 
را تسریع کرده این اســت که حدود ۹سالی 
می شــود که به دلیــل مســائل تحریمی، 
مجالت معتبــر علمی مقاالت پزشــکان 
ایرانی را منتشر نمی کنند. این مسئله باعث 
شده تا طی این ســال ها متخصصان ما در 
سمینارهای بین المللی سخنرانی چندانی 
نداشــته باشــند. این عوامل به تدریج باعث 

می شود ما دســت به عصاتر در مسائل پزشکی و علمی 
حرکت کنیم. یک مثال در این رابطه که من همیشــه 
می زنم اینکه فرض کنیم یک دانش آموز در مدرســه 
شاگرد بســیار توانمند و خوبی  است و در همه درس ها 
موفق عمل می کند، اما اگر این دانش آموز به دلیل برخی 
محرومیت ها و تحریم ها امکاناتی که دانش آموزان دیگر 
دارند را نداشــته باشد، این مســائل باعث می شود آن 
دانش آموز بااستعداد از دانش آموز ضعیف تر کالس که 
مورد حمایت اســت یا به کالس کنکور می رود، غذای 
خوب می خورد و با ســرویس رفت وآمد می کند، عقب 
بماند. ما هم در مورد پیوند قلب در کشــور دقیقا دچار 

همین مسئله هستیم.
یکی از اخباری هم کــه در روزهای 
اخیر منتشر شد عالقه کم دانشجویان پزشکی 
به گرایش جراحی قلب اســت. چرا این اتفاق 

افتاده است؟
شما باید وضعیت زندگی ما جراحان قلب را از نزدیک 
ببینید. یک عمل جراحی قلب حدود ۴ســاعت طول 
می کشد؛ ۴ساعتی که سراسر استرس است. بعد از عمل 
هم باید به مدت ۵روز بیمار را به طور 2۴ساعته تحت نظر 
داشته باشیم، اما این وسط هزینه دولتی ای که برای این 
جراحی دریافت می کنیم، تنها ۹00هزار تومان است. 
این در حالی است که در همین زمان ۴ساعت، یک جراح 
بینی چندین عمل انجام می دهد و از هر بیمار حداقل 
20میلیون تومان دریافت می کند. پس طبیعی اســت 

که افراد بیشتر به تحصیل در این تخصص ها بپردازند.
پس شــما هــم در ایــن رابطه 

نگرانی هایی دارید؟
100درصد نگرانم. البته این را هم اضافه کنم در آینده 
نزدیک نه تنهــا با کمبود جراح قلب مواجه می شــویم 
بلکه با کمبود شــدید جراح آپاندیســیت نیز روبه رو 

خواهیم شد.

۱۹۶دقیقه حیاتی پیوند قلب  چگونه گذشت؟
 گفت وگو با رئیس بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری

پیگیری ماجرای انتقال قلب  توسط بالگرد در بزرگراه ارتش

قلب جوان یزدی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی 
شده بود در عملیاتی پیچیده در کمتر از 3ساعت با هواپیما، 
بالگرد و آمبوالنس از یزد به تهران منتقل و به بیمار نیازمند، 
پیوند زده شد. این عملیات نفس گیر در شرایطی انجام شد که فرود بالگرد حامل قلب در وسط بزرگراه ارتش 
تعجب شهروندان را برانگیخت. این جراحی پیوند قلب توسط دکتر ضرغام حسین احمدی در بیمارستان مسیح 
دانشوری با موفقیت انجام شد و هم اکنون فرد دریافت کننده وضعیت خوبی دارد. درباره چگونگی نقل و انتقال 
قلب از یزد به تهران و همچنین اوضاع و احوال کنونی جامعه پزشکی با دکتر ضرغام حسین احمدی، جراح قلب 

و رئیس بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری گفت وگویی انجام شده است که در ادامه می خوانید.

محمد بلبلیگزارش
خبرنگار همشهری آنالین


