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نمایشگاه  پنجم  روز 
مطبوعات، غرفه »سالمت« 
رئیس  پذیرای  »سپید«  و 
جامعه جراحان و همراهان 
و همکاران ایشان بود؛ دکتر ایرج فاضل، دکتر 
کاظم عباسیون و دکتر سیاوش صحت که در 
میزگردی درباره اعتماد متقابل جامعه پزشکی 
و رسانه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
صحبت از آنجا آغاز شد که جامعه پزشکی 
به شیوه انعکاس اخبار مرتبط با پزشکان در 
رسانه ها معترض و خواهان صداقت بیشتری در 
انتقال مطالب بودند. خالصه نقد و نظر آنها و 
مطالبی که در این میزگرد بیان شد را در ادامه 
این مطلب می خوانید. نکته جالب این  بود که 
این استادان نامی دنیای جراحی برای نخستین 
بار بود که به نمایشگاه مطبوعات می آمدند. 

: اگر بخواهید به عنوان یکی از بزرگان 
جامعه پزشکی، انتظار خودتان را از جامعه 
رسانه ای کشور در انتقال مسایل حوزه پزشکی 
بیان کنید، چه می گویید؟ و متقابال به نظر شما 
جامعه رسانه ای باید چه انتظاراتی از جامعه 

پزشکی داشته باشد؟
دکتر ایرج فاضل: به نظر من صداقت در انتقال 
مطالب، بی نهایت مهم است. باالخره هم جامعه 
پزشکی خدمتگزار مردم است و هم جامعه 
مطبوعاتی. اگر مشکلی پیش بیاید، اولین قدم 
ماجراجویی و ایجاد هیجانات بیهوده نیست، 
بلکه انتقال مطلب به صحیح ترین وجه است 
که اهمیت دارد. من معموال خودم به عنوان یک 
پزشک همه جا شاهد این رویه نیستم. بیشتر 
پرداختن به جنبه های هیجانی و غوغاساالری 
دیده می شود. من باید در کنار یک خبرنگار 
عزیز که بسیار برایم شخصیت محترمی است، 
احساس امنیت کنم؛ یعنی مطمئن باشم که از 
گفته های من تیترهای قالبی ساخته نمی شود. 
حس نکنم یک الاله را می نویسند و االاهلل را 
نمی نویسند. اما متاسفانه این کار را بسیار می بینیم 
و به نظر من این شیوه بسیار ناهنجاری است. 
هیچ سودی هم برای هیچ کس ندارد و همه هم 

از آن صدمه می خورند. 
دومین مسئله، توقعات مردم از جامعه پزشکی 
است. پزشکان همیشه ملجأ و پناه مردم در 
مواقع دشوار و شاید خدمت گزارترین طبقه 
جامعه بوده اند. این باید به همین صورت بماند. 
هم جامعه پزشکی باید این موقعیت خود را 
حفظ کند، هم مردم باید کمک کنند تا این 
موقعیت حفظ شود. از اختالف انداختن، کسی 
سود نمی برد. اینکه جامعه هنرمندان که از قشر 
فرهیخته مملکت هستند در مقابل جامعه پزشکی 
که آنها هم فرهیخته هستند، موضع گیری های 
غیرمنطقی می کنند، نفعی برای جامعه ندارد. 
آن هم بر اساس داده هایی که ممکن است اصال 
واقعیت نداشته باشد. در همین مسئله آقای 
کیارستمی، شاهد یکی از همین موج ها بودیم؛ 
هیجانات بیهوده ای دامن زده می شد و افرادی 
که فرصت طلب بودند، می خواستند سوار این 
کنند، درحالی که  امواج شوند و سوءاستفاده 
خبری که اخیرا از طرف رئیس محترم سازمان 
نظام پزشکی منتشر شد را ما از مدت ها قبل 
می دانستیم. ما می دانستیم که مرحوم کیارستمی 
در شرایطی کشور را ترک کرده که وضعش 
کامال خوب بوده. آن قدر خوب بوده که بتواند 
مسافرت هوایی چهار-پنج ساعته را تحمل کند. 
هیچ کس نمی داند ایشان برای چه به فرانسه رفت 
و آنجا دقیقا چه بر سر ایشان آمد. ولی ایشان در 
عزلت و تنهایی و براثر خونریزی مغزی از دنیا 
رفتند. بعد هم این همه حرف های ناروا توسط 
برخی رسانه ها و افراد گفته  شد. من معتقدم 
را تحلیل  برگردند و خودشان  باید  اینها  که 
کنند و از جامعه پزشکی و از پزشکانی که 
زحمت درمان این مرحوم را به عهده داشتند، 
عذرخواهی کنند. در مواقع هیجانی، مطلب 
نوشتن درست نیست. به نظر بنده، اگر آنها 
بخواهند شرافت روزنامه نگاری را حفظ کنند، 
باید از دکتر میر و تیم ایشان که آن قدر زحمت 

کشیدند، معذرت خواهی کنند.

جامعه  اتفاق  به  قریب  اکثریت   :
رسانه ای هیچ سوگیری  منفی ای نسبت به جامعه 
پزشکی ندارد. پیشنهاد شما برای رسانه هایی که 
می خواهند در حوزه های بیماران و پزشکان، 
یا  احواالت شخصی  به  مربوط  حوزه های 
حریم خصوصی بیماران )بخصوص مشاهیر 
و چهره ها( و پزشکان اظهارنظر کنند، چیست؟
دکتر ایرج فاضل: یک پزشک اگر در محدوده 
به  کند،  کار  واقع بین  وظیفه خود، شریف و 
نظر من یک قدیس است. نجات جان انسان ها 
بزرگ ترین کاری است که می توان انجام داد. 
نجات یک جان نجات بشریت است. با این 
حرفه نمی توان بازی کرد. به نظر من اصحاب 
رسانه آن قدر قدرت تشخیص دارند که بتوانند 
افراد موثق را از کسانی که ممکن است اخبار 
ناموثق به آنها بدهند، شناسایی کنند. این معیار 
را خودشان باید بسنجند اما باید معیارهایی مانند 
گذشته افراد، رفتارهای قبلی شان و گفته هایشان 
قابل استناد باشد. باید دوستان مطبوعاتی به این 
مسایل دقت کنند و هر گفته ای را از طرف هر 
پزشکی را نقل نکنند؛ به خصوص اگر خیری در 
آن نیست. بسیاری از مطالبی که نوشته می شود 
عالوه بر اینکه برای هیچ کس خیری ندارد، انگار 
برای شر نوشته می شود. اصال چه لزومی دارد آدم 
این ها را منتقل کند؟ به نظر من تشخیص اینکه 
گفته ای درست است یا نه، با خود مطبوعات است.

بیان  از  هدفش  رسانه ای  جامعه   :
نارسایی ها، اصالح  یا  چالش ها، مشکالت 
رویه ها است؛ یعنی وقتی یک خبرنگار یک 
معضل اجتماعی، یک نقص یا یک نارضایتی 
را بیان می کند، هدفش این است که در آینده 
از موارد مشابه پیشگیری کند. قطعا نظر او این 
است وهرگز  قصدش انتشار شر نیست. باالخره 
جامعه پزشکی که مرکز اخبار و اطالعات 
است، وقتی مورد پرسش قرار می گیرد، چه 

معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟
دکتر ایرج فاضل: بله، متأسفانه بسیاری از اوقات، 
پای یک نفر با روپوش سفید در میان است. این 
هم از خواص ملی ماست که متأسفانه احساس 
مسئولیت کافی نسبت به حرفه مان نداریم اما 
نمی توانیم از این بگذریم که این همه انتقاد از 
یک حرفه، شاید صحیح نباشد. ما در مقابل 
بی نهایت  شغلی  داریم؛  را  قضاوت  طبابت، 
آیا  سرنوشت ساز.  و  مهم  بی نهایت  مقدس، 
روزنامه های ما درباره اینکه در دادگاه های ما 
چه می گذرد کنجکاوی می کنند؟ آیا اگر رگه هایی 
از زیرمیزی در دادگاه های ما باشد، چیزی درباره 
آن منتشر می شود؟ نه! کلمه ای مطلب دراین باره 
نمی نویسند اما هرروز پیگیر حرف های درست 
یا نادرست در حوزه پزشکی هستند. چرا؟ آیا 
فقط پزشکی در مملکت ما مشکل دارد؟ این 
نشان می دهد که همه اش حقیقت یابی نیست. 

شاید یک چیزهایی پشتش باشد. رنجاندن یک 
قشر تحصیل کرده و خدمتگزار به نفع مملکت 
نیست. پزشکی جزو رده های باالی اجتماعی 
است. ریشه یابی کنید چه کسی این کار را می کند 
و همه را تحریک می کند. این همه هجمه به 

جامعه پزشکی غیرعادی است.
دکترکاظم عباسیون: من هم روی صحبت های 
دکتر فاضل تأکید می کنم. انتظار داریم وقتی 
می خواهید گزارشی از یک فرد چاپ کنید، 
گزارش را کامل به چاپ برسانید و چیزی از 
آن کم و کسر نشود. مثل همان بالیی که یک بار 
سر خود من آمده است و جناب دکتر فاضل 
مجبور شدند به تلویزیون بروند و از من و 
جامعه جراحان دفاع کنند. من گفته بودم که تا 
وقتی تعرفه ها عادالنه نشود، باید توقع داشته 
باشید که زیرمیزی هم ادامه داشته باشد. از این 
جمله قسمت »تا وقتی« را حذف کرده بودند 
و نوشته بودند دکتر عباسیون گفته است که 
زیرمیزی حق دکترها است. این است که بین 
جامعه پزشکی و رسانه فاصله ایجاد می کند؛ 
بنابراین واقعیت را باید تمام و کمال بنویسید.

دکتر سیاوش صحت: صداقت خیلی مهم است 
و مهم تر اینکه خبرنگار جامعه تخصصی اش را 
بشناسد و از مسایل آنها اطالع داشته باشد. شما 
نمی توانید یک ستون یا یک مطلب پزشکی 
پزشکی  از  شما  خبرنگار  ولی  باشید  داشته 
پزشکی،  خبرنگار  باید  باشد.  نداشته  اطالع 
جامعه پزشکی، دکترها، واقعیت ها، خطاها و 
عوارض را بشناسد. آن وقت می تواند مطلب و 
تیتر درست انتخاب کند. تصور من این است 
که خبرنگاری که برای حوزه پزشکی انتخاب 
می شود باید به امور پزشکی وارد باشد. خیلی 
جاها در دنیا خبرنگاران حوزه پزشکی، پزشک 
هستند و می توانند تشخیص بدهند که چقدر 
یک حرف درست و ارزشمند است و کجای 
روزنامه می تواند چاپ شود. به نظر من این شیوه 
از همه مصائب جلوگیری می کند. همکاران هم 
گاهی یک حرف هایی می زنند، شاید نظرشان 
این باشد. اما رسانه باید بداند که این مطلب 
به لحاظ علمی و عقلی، چقدر درست یا غلط 
است. اصحاب رسانه باید توجه داشته باشند که 
مطالبی که چاپ می کنند ممکن است اعتماد مردم 
به جامعه پزشکی را خدشه دار کند. برای همین 
هم این روزها شاهدیم که یک مریض یبرای 

یک بیماری، به چندین دکتر مراجعه می کند.

: یعنی می خواهید بگویید که مردم فقط 
اخبار را از رسانه ها می شنوند؟ فکر نمی کنید 
تجربه های  در  یا  مجازی  فضای  در  شاید 
شخصی شان با چنین مسایلی مواجه شده اند؟
دکتر ایرج فاضل: ما اآلن درباره رسانه های رسمی 
صحبت می کنیم. فضای مجازی قابل کنترل نیست 

و نمی توان کاری کرد.

: درحال حاضر بزرگ ترین مشکل ما 
در حوزه رسانه، اطالع رسانی درباره خطاهای 
پزشکی است. در بقیه حوزه ها مشکلی به این 
بزرگی نداریم. البته بعد از اینکه سامانه ثبت 
شکایت اعالم شد، شاید گهگاه مسایلی مطرح 

شد که در شأن جامعه پزشکی نبود. 
دکتر ایرج فاضل: ما هم در این خصوص به 

وزیر ایراد گرفتیم.

معضل  که  است  این  ما  حرف   :
حوزه اطالع رسانی، این است که برخی از 
همکاران رسانه ها نمی دانند چگونه درباره 
خطاهای پزشکی با مخاطب خود صحبت 

کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟
دکتر ایرج فاضل: این گاهی به خودستایی 
سوءتعبیر می شود اما واقعیت این است که مقوله 
پزشکی، مقوله ای بسیار تخصصی است و اصوال 
به نظر من جایگاه بررسی خطای پزشکی در 
رسانه های گروهی نیست. به همین دلیل هم 
خطای  برای  مخصوصی  مراجع  قانون گذار 
با  مراجع  آن  در  که  کرده  تصویب  پزشکی 
دقت کافی، مسائل بررسی و نتیجه گیری  شود؛ 
بنابراین اگر در محیط رسانه ای مطرح شود، 
همین مسئله مرحوم کیارستمی پیش می آید 
که بسیاری از مسایلی که گفته و نوشته شد، 
مسایلی دور از واقعیت و دور از شأن جامعه 
بود؛ بنابراین خطر کشانده شدن خطاهای پزشکی 
به رسانه های عمومی این است که قبل از اینکه 
بررسی شود و در دادگاه های باصالحیت بررسی 
شود که خطایی رخ داده یا نه دردهان روزنامه ها 
افتاده و هر جور بخواهند قلم فرسایی می کنند.

: اگر یک پرونده ای تکلیفش روشن 
و مشخص شد، چگونه به آن بپردازند؟

دکتر ایرج فاضل: نظر من این است که شما 
باید با نهایت سالمت بررسی کنید و اگر سودی 
برای مردم و جامعه دارد، آن را منتقل کنید اما اگر 
آشفتگی و بی اعتمادی ایجاد می کند خبرها را منتقل 
نکنید. اصل مسئله، سود و صالح اجتماع است.

: یعنی می گویید این باید در پرتو 
مصلحت اجتماعی قرار گیرد؟

دکتر ایرج فاضل: چیزی که اآلن در ایران اتفاق 
می افتد و من به عنوان یک جراح بسیار نگرانش 
هستم، با شرایطی که ما در ذهن مردم به وجود 
آورده ایم، این است که االن جراح های ما زیر 
بار عمل های سنگین و پرمخاطره نمی روند که 
شاید حق هم داشته باشند، چرا که می گویند من 
تمام زحمتم را می کشم، بعد هم نتیجه می گیرد 
کاری با من خواهند کرد که با دکترمیر کردند. از 
بین بردن اعتماد در جامعه پزشکی و در مردم 
اثرگذار است. حاصل همه این جنجال ها از بین 
بردن اعتماد مردم بود. آیا این به صالح مملکت 

یا سالمت مردم است؟ آیا انتشار مطلبی که شما 
به درست یا غلط می نویسید، به نفع مردم است 

یا نه؟ این باید معیار اصلی در رسانه ها باشد.
اینکه انتشار خبری به نفع مردم   :
است یا نه را چه کسی تعیین می کند؟ ما 
به عنوان یک رسانه  بر مبنای شرافت، حفظ کیان 
حرفه ای و سالمت حرفه ای تصمیم می گیریم 
اما رسانه های دیگر ممکن است دغدغه ها، 
اولویت ها و اهداف خودشان را داشته باشند. 
دکتر ایرج فاضل: بببینید، به نظر این مسایل 
تا حدودی عالج ندارد. آن کسی که به یک 
مجموعه اجازه می دهد روزنامه منتشر کند، 
باید سالمتش را هم ضمانت کند. اگر نظارت 
مسایل  سری  یک  خودبه خود  باشد،  سالم 
که  می آید  پیش  وقتی  مشکل  می شود.  حل 
مجموعه ای که این صالحیت را ندارد، اجازه 
انتشار روزنامه را گرفته  و اخباری می نویسد 
به  آنها  است.  مردم  هیجان  برای  صرفا  که 
نتیجه آن، فقط  به  هر قیمتی و بدون توجه 
می خواهند مردم روزنامه را بخرند و خبر را 
بخوانند. بنابراین ما اگر در رفتار مطبوعات 
قانونی  مسیر  از  را  آن  باید  دیدیم،  اختاللی 
اصالح کنیم و به آن ها تذکر دهیم، نه اینکه 
روزنامه ها را تعطیل کنیم. به عنوان یک پزشک 
گله مند هستم. من یک عمر شب و روز به مردم 
خدمت کرده ام اما خیلی از این اخباری که 
منتقل می شود، در حد جامعه پزشکی نیست و 
به هر صورت، تکدر خاطر ایجاد می کند. من 
کسی نیستم که به خاطر این چیزها مملکتم را 
ترک کنم و به خارج از کشور بروم اما دلم هم 
نمی خواهد از مطبوعات مملکتم مکدر باشم.
دکتر سیاوش صحت: کسی باید روی خطاهای 
پزشکی قضاوت کند که در آن حوزه اطالعات 
داشته باشد. یک پزشک می داند که هر عمل 
جراحی، عوارضی دارد ولی نباید آن را با خطا 
اشتباه گرفت. سال ها پیش وزیر امور خارجه 
انگلیس برای عمل کیسه صفرا به اتاق عمل 
رفت و مجرای صفراوی اش قطع شد که چیز 
خطرناکی  هم هست. او را با هواپیما به آمریکا 
بردند و در بیمارستانی در آنجا عمل شد اما 
مطبوعات چیز زیادی ننوشتند. اتفاقی بود که 
افتاد. این نحوه برخورد خیلی فرق می کند. حاال 
اگر برای وزیر امور خارجه در ایران چنین اتفاقی 

بیفتد، تیتر تمام روزنامه ها می شود.
دکتر ایرج فاضل: یکی از دالیلش این است 
که روزنامه های ما گاهی مطلب واقعی ندارند، 
یعنی گاهی نمی توانند مسایل اصلی را مطرح 
کنند، برای همین دنبال مسایل حاشیه ای هستند. 
بهترین و  از  ندارد. یکی  مملکت کم مسئله 
پیشرفته ترین قسمت هایی که در مملکت داریم، 
بخش پزشکی است. امروز الزم نیست یک نفر 
برای درمان از مملکت خارج شود. پزشکی ما 

پیشرفته و خدمتگزار است.

 ثمر فاطمی
 حمیده 

طاهری

                   درخواست اعضای هیئت مدیره جامعه جراحان از جامعه مطبوعاتی در بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات

اعتماد مردم به پزشکان را مخدوش نکنیم

پرونده کارگردان فقید به کجا کشید؟
شکایت خانواده زنده یاد عباس کیارستمی از بیمارستان جم 
و یکی از پزشکان این بیمارستان موضوع جدیدی نیست و 
اواخر شهریورماه تقدیم دادسرای نظام پزشکی شده است. اما 
به تازگی دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی، با 
حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
درباره آخرین وضعیت صدور حکم پرونده کارگردان فقید 
کشورمان گفته است که: »بعد از صدور حکم از سوی هیئت 
بدوی سازمان نظام پزشکی، این حکم از سوی طرفین موضوع 

مورد اعتراض قرار گرفت و وکیل خانواده کیارستمی از 
بیمارستان جم، کادر درمانی و یکی از متخصصان عفونی 
بیمارستان نیز اعالم شکایت جدید کرده  است.« البته بهمن 
کیارستمی، فرزند زنده یاد کیارستمی، با بیان اینکه هنوز خبر 
تازه ای درباره این پرونده اعالم نشده، به ایسنا گفته: »این 
شکایت که توسط رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شده، 
جدید نیست، بلکه در دادگاه مورخ 28 شهریورماه در نظام 
پزشکی تقدیم دادسرای نظام پزشکی شده.« براساس این 
گزارش، رئیس سازمان نظام پزشکی در تازه ترین گفت وگوی 

خود با ایسنا با اشاره به اینکه بعد از صدور حکم از سوی 
هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی، این حکم از سوی طرفین 
موضوع مورد اعتراض قرار گرفته، اعالم کرده است: »وکیل 
خانواده کیارستمی از بیمارستان جم، کادر درمانی و یکی از 
متخصصان عفونی بیمارستان اعالم شکایت جدید کرده اند و 
برای همین هیئت بدوی دیگر نمی توانست این موضوع را 
پیگیری کند. بر همین اساس، شکایت جدید، مجددا به دادسرا 
ارسال شده. بنابراین این موضوع نسبت به پرونده قبلی متفاوت 

و در حال حاضر نیز در دادسرا در حال بررسی است.« با توجه به تغییر رفتاری که در زندگی 
مردم ایجادشده و پیشرفت هایی که در 
حوزه سالمت حاصل شده، ما در دوره 
گذار اپیدمیولوژیک هستیم، به این معنی 
که تا حدود ۷۰ سال گذشته قسمت 
عمده ای از مرگ و میر انسان ها ناشی از 
بیماری های عفونی، تغذیه ای و... بوده، اما 
اکنون با توجه به بهبود شرایط اقتصادی 
و بهداشتی، شاهد گذار اپیدمیولوژیک 
هستیم که طول عمر را باال می برد و عوامل 
خطر بیماری های غیرواگیر را نیز افزایش 
می دهد. در قدیم مردم غذاهای پرچرب 
می خوردند ولی پرتحرک بودند، در نتیجه 
تمام چربی ها از این طریق می سوخت و 
آن زمان اصال نام بیماری هایی مانند ام اس 
و آلزایمر شنیده نمی شد، اما در حال حاضر 
در دوره گذار تمام بیماری ها از واگیر 
به غیرواگیر تبدیل می شوند، بنابراین 
راه حل مقابله با این مشکل، آگاهی دادن 
به مردم و تغییر رفتار در آنهاست. جالب 
 است بدانید، حدود ۷۰ درصد مردم ما
اضافه وزن دارند و چاق اند و 2 درصد نیز 
الغر هستند و فقط 28 درصد مردم وزن 
ایده آلی دارند.  بنابراین در درجه اول باید 
تغییر رفتار غذایی دهند و دوم اینکه این 
بیماری ها بسیار هزینه بر هستند، بنابراین 
سیستم های سالمت باید خودشان را با 
این گذار تطبیق دهند زیرا این کار باعث 
می شود ساختارشان تغییر کند. از طرفی، 
با وجود این حجم از بیماری های مزمن، 
مردم به خدمات بیمارستانی بیشتری نیاز 
دارند. با این حساب هزینه های بهداشت و 
درمان افزایش می یابد. ما در سال های اخیر 
کشوری را سراغ نداریم که هزینه های 
بهداشتی و درمانی اش کاهش یافته باشد. 
موضوع مهم دیگری که می خواهم در 
مورد آن اطالع رسانی کنم، انتقاداتی است 
که به طرح تحول سالمت می شود و 
اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس در 
این باره صحبت کرده و آن را طرحی 
باید  است.  نامیده  شکست خورده 
بگویم، همه کسانی که در این حوزه 
اظهارنظر می کنند، آرزویشان این بوده 
که پوشش ارائه خدمات به مردم در 
حوزه سالمت گسترش یابد. حال باید 
پرسید آیا طرح تحول سالمت، طرحی 
شکست خورده است که توانسته برای 
۵۶ میلیون نفر یعنی ۷۰ درصد مردم 
تشکیل  سالمت  الکترونیک  پرونده 
دهد؟ آیا طرحی شکست خورده است 
که توانسته ۹ میلیون نفر را بیمه کند؟ 
که  است  شکست خورده  طرحی  آیا 
توانسته 1۶/۵ میلیون بار بستری داشته 
باشد که این میزان ۷2 درصد بستری های 
کل کشور را تشکیل داده و فقط ۳ تا 
۶ درصد هزینه از مردم دریافت شده 
است؟ آیا طرحی شکست خورده است 
که توانسته تمام دریافت های غیرقانونی 
در کشور را حذف کند؟ در 1۰ سال 
منتهی به آغاز طرح تحول سالمت در 
مقاطعی می دیدیم که در روستاها 12۰۰ 
یا 2۰۰۰ پزشک وجود دارد، اما اکنون 
۶۵۰۰ پزشک در روستاها داریم و اجازه 
ندادیم یک نفر از آنها کم شود. همچنین 
در دوره های گذشته به حاشیه شهرها که 
حتی نیازهای بهداشتی شان از روستاها 
بیشتر است، توجهی نمی شد اما ما همه 
آنها را سرشماری کرده ایم و به 1۰ میلیون 
و 2۰۰ هزار حاشیه نشین خدمت ارائه 
افتخارمان است که  می کنیم و باعث 
مقام معظم رهبری اعالم کردند که تنها 
وزارتخانه ای که در حاشیه شهرها کار 
می کند، وزارت بهداشت است، بنابراین 
باید پرسید که آیا چنین طرحی که توانسته 
واکسن پنتاواالن را در کشور توزیع کند 
و تاکنون ۳۹ هزار تخت بیمارستانی را 
بازسازی کرده، شکست خورده است؟

در 2۰ سال منتهی به طرح تحول نظام 
سالمت، ساالنه 1۷۰۰ تا 1۹۰۰ تخت در 
کشور ساخته می شد، این در حالی است 
که ما در ۳ سال اخیر، 12 هزار و ۵۴۳ 
تخت ساختیم که فقط ۵ هزار تخت در 
سال ۹۳ تحویل دادیم و تا پایان دولت 
نیز 21 هزار تخت بیمارستانی را تحویل 
می دهیم. در طرح تحول سالمت، ۹۴ 
میلیون ویزیت در کلینیک های ویژه ارائه 

شده و مردم برای آنها هزینه ای نداده اند.

پیگیری یک خبر یادداشت شفاهی

درباره طرح 
تحول نظام سالمت 

 دکتر ایرج 
حریرچی

سخنگو و قائم مقام 
وزارت بهداشت 

االن جراح های 
ما زیر بار 

عمل های سنگین 
و پرمخاطره 

نمی روند و شاید 
حق هم داشته 
باشند، چرا که 

می گویند ما 
تمام زحمتمان 

را می کشیم، 
بعد هم کاری با 
ما می کنند که با 
دکترمیر کردند. 
حاصل همه این 
جنجال ها از بین 

بردن اعتماد 
مردم بود. آیا 
این به صالح 

مملکت یا سالمت 
مردم است؟



3سالمت در جهان

چرا بیش از یک میلیون  آمریکایی با معترضان سرخ پوست ابراز همبستگی کردند؟

محیط زیست، مال تو نیست!
فعاالن سرخ پوست و محیط زیست ماه هاست 
در اعتراض به این خط لوله در استندینگ راک 
تجمع کرده اند. بیش از 1/4 میلیون نفر با »اعالم 
حضور« در فیس بوک از معترضان به ساخت 
یک خط لوله جدید در استندینگ راک حمایت 
کرده اند. استندینگ راک منطقه ای اختصاصی 
است که به قبیله »سرخ پوستان سو« تعلق دارد 
و در ایالت داکوتای شمالی واقع شده است. به 
گفته فعاالن اجتماعی، این خط لوله می تواند با 
آلوده کردن منابع آب در منطقه زندگی ساکنان 
این قبیله را به خطر بیندازد. استفاده احتمالی پلیس 
از شبکه های اجتماعی برای ردیابی معترضان 
باعث نگرانی آنها شد و به بحث ها بر سر حریم 

خصوصی در دنیای مجازی دامن زد.
برخی معتقدند هدف از اعالم حضور این همه 
آدم در فیس بوک گیج کردن پلیس بوده است. 
به گمان آنها نیروهای پلیس محلی با استفاده 
و  نام  فیس بوک  در  افراد  مکانی  موقعیت  از 
لوله  مشخصات فعاالن معترض به این خط 
را جمع آوری می کنند. ثبت موقعیت مکانی به 
کاربران اجازه می دهد در نقطه مشخصی »اعالم 
حضور« کرده و عکس ها و ویدیوهای مربوط 

را به آن ضمیمه کنند.
فعاالن اجتماعی از مردم خواسته بودند با »اعالم 
حضور« ساختگی در فیس بوک باعث گیج شدن 
پلیس و اختالل در ثبت هویت و تعداد معترضان 
واقعا موجود در محل شوند. منتقدان می گویند 
پلیس در برخورد با معترضان دست به خشونت 
بی دلیل زده است. این درخواست از طریق برخی 

حامیان در فیس بوک مطرح شد.
شخصی در ایالت کارولینای شمالی در فیس بوک 
چنین متنی را منتشر کرد: »اداره پلیس استان 

در  افراد  اعالم حضور  از  استفاده  با  مورتون 
فیس بوک معترضان حاضر در استندینگ راک 
را شناسایی می کند تا بلکه بتواند با هدف قرار 
دادن آنها در کار اردوگاه های عبادتی اختالل 
ایجاد کند به همین دلیل محافظان آب از همه 
می خواهند با اعالم حضور در استندینگ راک 
باعث گیج شدن پلیس شوند.« پلیس هر گونه 
استفاده از شبکه های اجتماعی را برای ردیابی 

معترضان رد می کند.
را  اینترنتی  »اسنپس« که شایعات  وب سایت 

بررسی می کند، می گوید با پلیس محلی تماس 
گرفته، ولی آنها استفاده از شبکه های اجتماعی 
را برای چنین کاری تکذیب کرده اند. در این 
وب سایت آمده: »یکی از افسران به ما گفت این 
داده مشخص از نظر اطالعاتی کامال بی ارزش 
است.« این سایت اضافه می کند: »اگر نیروهای 
پلیس از موقعیت جغرافیایی دستگاه های سیار 
استفاده می کردند، اعالم حضور ساختگی باعث 
گیجی و سردرگمی آنها نمی شد.« این وب سایت 
مشخص نمی کند که منشاء اصلی این ادعا چه 

کسی بوده  است؟ اتحادیه آزادی های شهروندی 
آمریکا ماه گذشته گزارش داد پلیس برای ردیابی 
و  بالتیمور  معترضان در جریان شورش های 
فرگوسن از شبکه های اجتماعی استفاده کرده 
بود. این اتحادیه اعالم کرد، پلیس اطالعات الزم 
را از شرکتی به نام »جیوفیدیا« در شیکاگو تهیه 
کرده بود. به گفته این اتحادیه، این شیوه نظارت 
می تواند به شکل نامتناسبی بر اقلیت های نژادی 
اعمال شود. آنها همچنین از مدیران شبکه های 
اجتماعی خواستند دسترسی چنین شرکت هایی 

را به اطالعات خصوصی مردم محدود کنند. 
فیس بوک، اینستاگرام و توییتر حاال مانع دسترسی 
جیوفیدیا به چنین اطالعاتی شده اند. این خط لوله 
۷/۳ میلیارد دالری با اعتراض گسترده ساکنان 
ایالت داکوتای شمالی روبرو شده که سعی 
کرده اند ساخت آن را متوقف کنند. در این میان 
نقش »قبیله سرخ پوستان سو« از بقیه برجسته تر 
بوده است. اعضای این قبیله می گویند: »این 
خط لوله قرار است از زمین هایی عبور کند که 
یا مدفن اجدادشان است یا ارزش باستان شناسی 
دارد. احتمال آلودگی منابع اصلی آب این قبیله 
هم وجود دارد.« فعاالن محیط زیستی هم با قبیله 
سو اعالم همبستگی کرده  و گفته اند ظرفیت 
روزانه ۵۷۰ هزار بشکه نفت خام این خط لوله 
باعث افزایش شدید انتشار گازهای گلخانه ای 
می شود، اما مسووالن شرکت سازنده این خط 
لوله می گویند: »این پروژه وضع اقتصادی منطقه 
را بهتر خواهد کرد و از حمل جاده ای یا ریلی نفت 
امن تر است.« به گفته منتقدان، پلیس در برخورد 
با معترضان دست به خشونت بی دلیل زده است. 
این خط لوله ممکن است منبع اصلی آب قبیله 
را آلوده کند. آنها برخورد پلیس با معترضان 
در داکوتای شمالی را با تبرئه ۷ عضو گروه 
مسلحی مقایسه می کنند که 41 روز منطقه ای 
محافظت شده در ایالت اورگن را در اعتراض 

به مالکیت دولتی اراضی اشغال کرده بودند.
بعضی از سرخ پوستان با انتقاد از این حکم گفته اند 
با معترضان اورگن به دلیل اینکه سفیدپوست 

بوده اند، تخفیف ویژه گرفته اند.
سرخ پوستان حاضر در استندینگ راک می گویند 
هیچ وقت دست به اسلحه نخواهند برد. با وجود 
این، پلیس علیه معترضان از سگ، افشانه فلفل 

و گلوله های پالستیکی استفاده کرده. بعضی از 
معترضان از ناحیه صورت مورد اصابت این 
عین حال حدود  در  گرفته اند.  قرار  گلوله ها 
1۵۰ نفر هم بازداشت شده اند. خوپاکلپیت، از 
فعاالن سرخ پوست حاضر در استندینگ راک، 
به روزنامه گاردین گفت: »اگر ما سرخ پوستان 
هم مثل گروه اورگن مسلح بودیم، تا االن همه 

ما را کشته بودند.«
با  خشنی  بسیار  برخورد  تاریخ  طول  در 
سرخ پوستان شده است. استعمارگران اسپانیایی، 
بریتانیایی و فرانسوی جنگ های خونینی با قبایل 
سرخ پوست داشته اند و با گسترش ایاالت متحده 
و  مهاجران  میان  سختی  نبردهای  غرب،  به 
زمین داران از یک طرف و قبایل سرخ پوست 
از طرف دیگر در سراسر قاره درگرفت. زمان 
ایجاد ایاالت مختلف آمریکا، دولت مرکزی 
با قبایل مختلف بر سر زمین به توافق رسید. 
برای این زمین های اختصاصی معاهده هایی بین 
دولت و قبایل امضا شد و این قبایل برای اداره 
ادعای  بر  بنا  داشتند.  تام  اختیار  زمین ها  این 
سرخ پوستان سو، این اعتراضات در محدوده ای 
برگزار می شود که طبق معاهده سال 1۸۵1 میالدی 
به آنها تعلق دارد. البته این معاهده بعدها زیر 
پا گذاشته شد. پلیس می گوید آنها زمین های 

خصوصی را اشغال کرده اند.
احداث  موقتا  سپتامبر  ماه  در  مرکزی  دولت 
نزدیکی  در  میزوری  رودخانه  زیر  لوله  خط 
اینکه این  با  استندینگ راک را متوقف کرد. 
دستور تا اطالع ثانوی الزم االجرا است، بقیه 
مسیر را شامل نمی شود و کارهای احداث این 

خط لوله ادامه پیدا کرده است.
REUTERS :منبع

افزایش آمار زیکا در ویتنام 
وزارت بهداشت ویتنام اعالم کرد به دنبال تشخیص چند مورد جدید عفونت زیکا که عمدتا در شهر هوشی مین 
در جنوب این کشور مشاهده شده، شمار موارد زیکا در این کشور در ۳ روز ۲ برابر شده و به ۲۳ مورد رسیده 
است. این ویروس منتقل شونده به وسیله پشه پس از ظهور در قاره آمریکا، در آسیای جنوب شرقی در حال 
گسترش بوده و شیوع پیدا کرده است. تایلند 1 ماه پیش نخستین مورد ثابت شده میکروسفالی مربوط به ویروس 
زیکا را در این منطقه گزارش کرد. ویتنام نیز این هفته شناسایی نخستین مورد میکروسفالی احتماال مرتبط با 
زیکا را اعالم کرد. بر اساس اعالم وزارت بهداشت ویتنام، این موارد جدید عمدتا مربوط به جنوب کشور 
بوده، به طوری که 1۷ مورد از ۲۳ مورد جدید مربوط به شهر هوشی مین بزرگ ترین شهر این کشور بوده است. 

مقامات ویتنام ماه گذشته درجه تهدید زیکا را افزایش دادند و نظارت بر خانم های باردار را تشدید کردند.
Reuters :منبع

سونامی مواد مخدر در افغانستان
دایکندی یکی از معدود والیت های پاک افغانستان از منظر کشت تریاک است؛ یعنی در 
این والیت تریاک کشت نمی شود اما هرویین، شیشه و کراک حتی بیشتر از نان و آب 
در این والیت یافت می شود. افغانستان بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است که 
براساس تخمین سازمان ملل، امسال 4۸۰۰ تن مواد مخدر تولید کرده است. البته تا به حال 
یک تحقیق رسمی جامع در مورد اعتیاد در مناطق مختلف این کشور انجام نگرفته است. 
زیر ۳۵سال  فقیرترین الیه های جامعه و  از  افغانستان  در  اعتیاد  قربانیان  تعداد  بیشترین 
هستند. اهالی افغانستان می گویند تمامی مواد مصرفی از دایه )اجرستان( در شرق و ارزگان 

در غرب آزادانه وارد و توزیع می شود.
BBC :منبع

شماره پانصدونودوهفت  شنبه بیست و دو آبان نودوپنج

ویتنام

مذاکرات تغییرات اقلیمی با حضور بیش 
از ۲۰ هزار شرکت کننده در مراکش آغاز 
شده است. هدف از برگزاری این نشست 
رسیدن  کاپ۲۲،  به  مشهور  روزه،   14
کاهش  برای  توافق هایی  مجموعه  به 
گرمایش زمین و نهایی کردن جزییاتی 
در  گذشته  سال  نشست  در  که  است 

پاریس بی نتیجه باقی مانده بود. 
سال گذشته کنفرانس بین المللی اقلیمی 

پاریس در فرانسه با حضور نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان برگزار 
شد که هدف آن رسیدن به توافقی برای جلوگیری از افزایش 
دمای کره زمین به بیش از ۲ درجه در 1۰۰ سال آینده بود. قرار 
که  که ۵۵ کشوری  اجرایی شود  زمانی  پاریس  توافق نامه  شد 
تولیدکننده ۵۵ درصد گازهای گلخانه ای جهان هستند، آن را به 
صورت رسمی تصویب کنند که این تعداد اکنون به حدنصاب 

رسیده است. 
در مذاکراتی که در مراکش در جریان است، شرکت کنندگان »وعده 
مشارکت مالی« سال گذشته کشورهای ثروتمند را بررسی می کنند. 

این  پاریس،  گذشته  سال  اجالس  در 
کشورها گفته بودند حدود 1۰۰ میلیارد 
دالر تا سال ۲۰۲۰ میالدی به کشورهای 
در حال توسعه برای مبارزه با تغییرات 
اقلیمی کمک می کنند. مذاکرات تغییرات 
اقلیمی مراکش در حالی در جریان است که 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر این 
نشست سایه انداخته است. دونالد ترامپ، 
ریاست جمهوری  جمهوری خواه  نامزد 
آمریکا اخیرا با »فریب« خواندن توافق نامه پاریس گفته بود در 

صورت پیروزی در این انتخابات، آن را »باطل« می کند.
ترامپ گفته: »این توافق نامه )پاریس( برای تجار آمریکایی بد 
است و به بوروکرات های خارجی اجازه می دهد میزان مصرف 

انرژی ما را کنترل کنند.«
 براساس گزارش سازمان بین المللی انرژی، در سال ۲۰1۳ میالدی 
چین و آمریکا به ترتیب بزرگ ترین کشورهای آالینده جهان در 

زمینه تولید دی اکسیدکربن بودند.
BBCNEWS :منبع

بریتانیا تیمی متشکل از متخصصان بهداشت و سالمت را رهبری 
خواهد کرد که در صورت شیوع یک بیماری می توانند در عرض 
تنها 4۸ساعت در هر نقطه از جهان مستقر شوند. هدف از این اقدام 

سرکوب و جلوگیری از گسترش بیماری هایی مانند ابوالست.
دانشمندان، دانشگاهیان و پزشکان این گروه در ۵سال آینده ۲۰میلیون 
پوند از دولت بریتانیا دریافت خواهند کرد. کارشناسان این تیم شرایط 
اضطراری و تهدیدات بیماری ها را در آینده ارزیابی می کنند و پزشکان 
سراسر دنیا را برای کنترل شیوع بیماری ها آموزش می دهند. نیکوال 
بلک وود، وزیر بهداشت عمومی بریتانیا گفت: »بحران ابوال نیاز به 

وجود چنین تیمی را برای ما آشکارتر کرد. ابوال جهان را در شوک 
فرو برد و کارشناسان بریتانیایی در سیرالئون واکنش جهانی را نسبت 

به شیوع این بیماری رهبری کردند.«
وی افزود: »بی شک توانایی استقرار پشتیبانی اضطراری برای بررسی و 
واکنش نسبت به شیوع بیماری ها در عرض کمتر از 4۸ ساعت جان 
انسان های بی شماری را نجات خواهد داد و از گسترش بیماری ها 
جلوگیری خواهد کرد و جایگاه بریتانیا را به عنوان یک رهبر در امنیت 

بهداشت جهانی تثبیت خواهد کرد.«
BBC :منبع

یونیسف با اعالم اینکه آلودگی هوا ساالنه بیش از مجموع ماالریا و 
ایدز منجر به مرگ کودکان می شود، از رهبران جهان خواست آلودگی 
هوا را کاهش دهند. طبق گزارش این سازمان، تولد زودهنگام و تولد 
با وزن پایین از عوارض جانبی آلودگی هوا در زمان تولد است و 

آالینده ها به مغز کودکان در حال رشد آسیب می رسانند.
 آنتونی لیک، مدیر اجرایی یونیسف در مقدمه گزارش جدید یونیسف 
به نام »هوا را برای کودکان پاک کنید«، نوشت: »ساالنه حدود 6۰۰ 
هزار کودک زیر ۵ سال به علت بیماری های ناشی یا تشدیدشده از 
طریق آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. بیشتر این کودکان 

هم در کشورهای فقیر زندگی می کنند.«
 وی همچنین با اشاره به اینکه اگر آلودگی هوا منجر به مرگ کودکی 
هم نشود حتما به کودک آسیب وارد می کند، ادامه داد: »آالینده ها 
فقط به ریه های در حال رشد کودکان آسیب وارد نمی کند. در واقع 
آالینده ها می توانند با عبور از خون به مغز کودکان و درنتیجه به 
آینده آنها آسیب وارد کنند. هیچ جامعه ای نمی تواند از آلودگی هوا 

چشم پوشی کند.« به گفته لیک، مطالعات نشان می دهد این ذرات 
ریز می توانند با عبور از حصار خون-مغز که در کودکان محدودیت 
کمتری دارد، باعث بروز التهاب، آسیب به بافت مغز و آسیب دائمی 
به رشد شناختی مغز شوند. وی می افزاید: »کودکان ۲ برابر سریع تر از 
بزرگساالن نفس می کشند. از این رو، هوای بیشتری نسبت به وزنشان 
استنشاق می کنند، در نتیجه سیستم تنفسی  آنها آسیب پذیرتر و سیستم 

ایمنی شان ضعیف تر است.« 
یونیسف از سران شرکت کننده در اجالس مراکش می خواهد این 

۳ قدم را بردارند: 
- آلودگی را با کاهش سوزاندن سوخت های فسیلی و سرمایه گذاری 

روی افزایش بهره وری انرژی کاهش دهید.
- با دور کردن مدارس از کارخانه ها و دیگر مناطق آلوده کننده هوا، 

اجازه ندهید کودکان در معرض آلودگی هوا قرار بگیرند.
- روش اندازه گیری آلودگی هوا را بهبود دهید.

UNICEF :منبع

جمع آوری DNA سگ قبال به طور محدود در آمریکا و بریتانیا 
امتحان شده است. شهرداری شهری در شرق اسپانیا در حال 
که  افرادی  تا  سگ هاست   DNA داده های  پایگاه  راه اندازی 
مدفوع سگ خود را از سطح خیابان جمع نمی کنند، شناسایی 
»پلیس  می گویند:  والنسیا  نزدیکی  در  مسالته  در  مقام ها  کند. 
نمونه مدفوع جمع آوری شده توسط نظافتچی ها را برای تحلیل 
به یک آزمایشگاه محلی خواهد برد.« صاحبان سگ ها تا روز 
۳1 دسامبر وقت دارند سگ های خود را برای نمونه برداری از 

خون - به صورت رایگان - پیش دامپزشک ببرند. افرادی که 
DNA سگ خود را ثبت نکنند، ۳۰۰ یورو جریمه خواهند شد. 
قبال طرح های مشابه اما محدودی در آمریکا و بریتانیا اجرا شده 
است. شهرداری مسالته هشدار داد جمع نکردن مدفوع سگ از 
پیاده روها و خیابان ها ۲۰۰ یورو جریمه خواهد داشت. زمانی 
که DNA یک سگ در پایگاه داده ها ثبت شد، حیوان پالکی 

دریافت می کند که باید از گردن آویزان شود.
BBC :منبع

در کانادا یک متخصص درمان ناباروری متهم شده که از اسپرم خود 
برای باردار کردن بیمارانش استفاده می کرده است. یک زن و شوهر 
اهل اتاوا، پایتخت کانادا، از دکتر برنارد نرمن باروین در این خصوص 
شکایت کرده اند. آنها ادعا کرده اند که دکتر باروین، پدر بیولوژیکی 
دختر ۲6 ساله  آنهاست. این ادعا هنوز در دادگاه اثبات نشده، اما دکتر 
باروین می گوید در هفته های آینده پاسخی در مورد این اتهام منتشر 
می کند. ربکا دیکسون که حاال ۲6 سال دارد به یک شبکه تلویزیونی 
در کانادا گفته که اصال به پدرش شباهت ندارد. اواخر دهه 1۹۸۰ 
والدین ربکا برای درمان به کلینیک باروری دکتر باروین رفته بودند.
آنها فکر می کردند ربکا با استفاده از اسپرم دنیل باردار شده، اما بعدا، 

آزمایش DNA نشان داد ربکا با دنیل هیچ نسبت بیولوژیکی ای ندارد.
ربکا همچنین ادعا می کند یک سرویس جستجوی خویشاوندان 
آنالین نشان داده که او ممکن است با دکتر باروین نسبت داشته باشد.
ربکا می گوید: »نتیجه این جستجو نشان داد، من 6۰ درصد اشکنازیم. 
می دانستم که دکتر باروین از اعضای سرشناس جامعه یهودی در 
اتاواست.« حاال خانواده ربکا از دکتر شکایت کرده و گفته اند دکتر 
باروین بدون اجازه یا آگاهی مادر ربکا از اسپرم خود برای باردار کردن 
او استفاده کرده است. همچنین آزمایش های DNA دیگر نشان داده اند 
ربکا یک ناخواهری هم دارد که پدر و مادرش بیمار دکتر باروین بوده اند.
REUTERS :منبع

فرمول انگلیسی برای کنترل شیوع بیماری هاآغاز مذاکرات اقلیمی در مراکش

هشدار یونیسف درباره خطر آلودگی هوا برای کودکان

بررسی DNA سگ ها در اسپانیا

پرونده عجیب یک پزشک در کانادا

مراکش

افغانستان

بریتانیا

اسپانیا

کانادا

آمریکا

سازمان ملل



زیرذرهبین شماره پانصدونودوهفت  شنبه بیست و دو آبان نودوپنج4

سپتامبر سال 2015 میالدی سران دولت ها با 
تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به 
سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار 
که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است، اهداف 
عملیاتی کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 
محیط زیستی توسعه پایدار در نظر گرفته که باید 
تا سال 2030 میالدی تحقق یابند. این اهداف 
چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان »برای 
مردم، زمین و شکوفایی« تعیین کرده اند که باید 

همه کشورها و بهره وران، آن را اجرا کنند.
مجموعه  شامل  پایدار  توسعه  آرمان هاي 
تا  را  کشورها  وظایف  که  است  منسجمی 
سال 2030 میالدی تعیین می کند و با استفاده 
توسعه  اهداف  یعنی  پیشین  تجربه های  از 
 هزاره به ارائه راهبردهایي برای حل مشکالت 
کره  زمین در زمینه  فقر، آب سالم، محیط زیست، 
عدالت، انرژی و آموزش مي  پردازد. در توضیح 
بیشتر اهداف توسعه هزاره مي توان گفت که این 
مجموعه شامل بسته ای خالصه شده از اهداف 
و راهبردها برای حل مشکالت مذکور بود که 
مرکز توجه آن فقیرترین افراد کره  زمین بوده 
و در تحقق اهداف خود نسبتا موفق عمل 

کرده است. 

نیویورک در سپتامبر سال 2015  گردهمایی 
میالدي با مطرح كردن 17 آرمان توسعه پایدار 
برای پایان دادن به فقر، مقابله با نابرابری ها و 
تغییرات اقلیمی گام برداشته و اقداماتی را معرفي 
می كند كه به پایدار كردن جهان و فراهم آوردن 
رفاه و امنیت برای نسل های آتی می انجامد. در 
ادامه گزارش ایران برای دستیابی به آرمان های 
توسعه پایدار را می آوریم. همان طور كه مالحظه 
می كنید در برخی از شاخص ها به اهداف مندرج 
در سند توسعه پایدار دست یافته ایم و در برخی 

شاخص ها در میانه راه هستیم.

موارد پیشرفت چشمگیر ایران در 
شاخص های توسعه طی 3 دهه اخیر

• كاهش فقر و گرسنگی 
• افزایش سطح سالمت در جامعه

• دسترسی به آموزش همگانی
• حفظ و افزایش برابری بین مردان و زنان

• دسترسی همگانی به آب آشامیدنی سالم و 
تاسیسات بهداشتی

• كاهش نابرابری ها
• صلح، عدالت و نهادهای توانمند
• تقویت مشاركت برای آرمان ها 

موارد پیشرفت ناکافی
• دسترسی نداشتن همگانی به انرژی پاک

شغل  به  همگانی  نداشتن  دسترسی   •
شرافتمندانه و رشد نکردن اقتصاد چشمگیر
• ناكافی بودن نوآوری صنعتی و زیرساختار

• رشدنکردن پایدار شهرها و جوامع
• تولید نکردن و مصرف مسووالنه

• اقدام ناكافی برای حفظ هوا و زمین

موارد پیشرفت در حوزه سالمت
تعداد  كاهش  و  مرگ ومیر  نرخ  كاهش   •

مرگ های زودرس
• كاهش نرخ مرگ ومیر مادران و كودكان

• مقابله با بیماری های عفونی
• كاهش مرگ ومیر و ناتوانی ناشی از تصادفات 

جاده ای
• دسترسی همگانی به خدمات سالمت باروری
• دسترسی همگانی به واكسیناسیون و اقدامات 

تشخیصی و درمانی و دارویی موردنیاز
• گسترش بیمه همگانی

• گسترش شبکه بهداشت و زیرساخت های 
بهداشتی موردنیاز

موردنیاز  انسانی  نیروی  اشتغال  و  تربیت   •
برای خدمات سالمت

چالش های حوزه سالمت
• گسترش بیماری های مزمن غیرواگیردار و 

عوامل خطر آنها

میزان مصرف سیگار و مصرف  گسترش   •
موادمخدر

• خطر گسترش ایدز

مطالعه جهانی بار بیماری ها
مطالعه جهانی بار بیماری ها در انستیتوی سنجش 
و ارزشیابی سالمت در دانشگاه واشنگتن در 
 Institute of Health( سیاتل ایاالت متحده
Metrics and Evaluation( به سنجش و 
اندازه گیری مهم ترین چالش های سالمت در 
سطح جهان با استفاده از روش های دقیق و 
قابل مقایسه و همچنین به بررسی راهبردهای 
موثر برای مقابله با این چالش ها پرداخته است. 
این انستیتو اطالعات به دست آمده از پژوهش ها 
اختیار سیاست گذاران،  در  رایگان  به طور  را 
پزشکان، پژوهشگران و تصمیم گیرندگان در 
سطوح بین المللی و محلی قرار می دهد تا از 
شواهد الزم برای تصمیم گیری آگاهانه به منظور 

تخصیص موثر منابع استفاده كنند.
و  بزرگ ترین  بیماری ها  بار  جهانی  مطالعه 
كه  است  اپیدمیولوژیک  مطالعه  جامع ترین 
سطح  در  اندازه گیری سالمت  برای  تاكنون 
جهان و طی دهه های گذشته انجام گرفته و 

واجد ویژگی های زیر است:
 2013 و   2010 سال های  برای  برآوردها   •

میالدی انجام شده است.

برآوردها برای سال 2015 میالدی نهایی   •
نیز به چاپ  شده است و در مجله النست 

رسیده است.
• بیش از 1۸00 پژوهشگر و سیاست گذار از 
حدود 130 كشور مشاركت دارند كه حدود 
از  خارج  یا  داخل  ایرانیان  آنها  از  نفر   35

كشور هستند.
مهم ترین یافته های این مطالعه از این قرار است:
• طی 25 سال گذشته، پیشرفت چشمگیری 
در بقای مادران و كودكان مشاهده شده است.
• كاركنان آموزش دیده )پزشکان، پرستاران و 
ماماها( نقش بیشتری در تولد نوزادان داشته اند.
• در بسیاری از كشورها دسترسی به خدمات 
اولیه سالمت بهبود پیدا كرده است؛ به ویژه 
در زمینه درمان اچ آی وی/ ایدز و دسترسی 

به پشه بند برای پیشگیری از ماالریا 
• تعداد كمتری از مردم به علت دسترسی نداشتن 
به آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالب 
از  فوت می كنند. همچنین، مرگ ومیر ناشی 

آلودگی هوا كاهش پیدا كرده است.
اقتصادی و  در كشورهایی كه در شرایط   •
اجتماعی بهتری قرار دارند، روند كاهش مرگ 
ناشی از بیماری های مزمن، تصادفات جاده ای 

و خشونت سریع تر بوده است.
اقتصادی و  در كشورهایی كه در شرایط   •
اجتماعی نامناسب تری قرار دارند، روند كاهش 

الغری مفرط و كوتاهی قد در كودكان سریع تر 
بوده است.

این  پایدار،  توسعه  اهداف  تحقق  برای   •
در  حتی  و  باشند  پایدار  باید  دستاوردها 

بسیاری از موارد تسریع شوند.
• درآمد، تحصیالت و نرخ باروری در پیشرفت 
سالمت نقش بسیار مهمی ایفا می كنند ولی 
سرمایه گذاری در این حیطه ها به تنهایی كافی 

نیست.
روش سنجش پیشرفت به سوی 

اهداف توسعه پایدار
• 33 شاخص از شاخص های اهداف توسعه 

پایدار در حیطه سالمت هستند.
• یک شاخص كلی از تركیب 33 شاخص 
مختص هر یک از اهداف توسعه به دست آمده 
و یک مقدار واحد برای هر كشور محاسبه 
توسعه  )تركیبی(  كلی  شاخص  است.  شده 
در حیطه سالمت برای هر كشور بین صفر 
)بدترین حالت( تا 100 )بهترین حالت( است.
• بر مبنای این شاخص می توان تعیین كرد 
كه هر كشور طی سال های 2000 تا 2015 
میالدی چه میزان پیشرفت در حیطه سالمت 
داشته است. همچنین برمبنای این شاخص، 
كشورها از نظر میزان دستیابی به این اهداف 
این شاخص طی  روند  و  رده بندی شده اند 
زمان نشان می دهد كه كشورها پیشرفتی در 

حیطه سالمت داشته اند یا نه.

رده بندی کشورهای پردرآمد
• انگلستان )۸2(

• كانادا)۸1(
• آلمان )۸0(

• بلژیک )۸0(
• سوییس و ایتالیا )7۸(

• فرانسه )77(
• ژاپن )76(
• یونان )76(

• ایاالت متحده )75(

بهترین شاخص ها در ایران در سال 
2015 میالدی

• شیوع آلودگی هوای داخل خانه )100(
• درصد زایمان ها توسط كاركنان آموزش دیده 

)99(
• شیوع بیماری های مغفول گرمسیری)95(

• شیوع مصرف الکل )94(
• پوشش بیمه همگانی )90(

• شیوع كوتاه قدی در كودكان زیر 5 سال )90(
• شیوع دفع غیربهداشتی فاضالب )۸6(

• شیوع الغری مفرط در كودكان زیر 5 سال )۸6(
• مرگ ومیر ناشی از ماالریا )۸3(

• شیوع مصرف روزانه سیگار )77(
• نرخ مرگ ومیر مادران، كودكان و نوزادان )63(

بدترین شاخص ها در ایران در سال 
2015 میالدی

• مرگ ومیر ناشی از تصادفات جاده ای )27(
• شیوع مصرف آب ناسالم )30(

• شیوع مواجهه با خشونت خانگی در زنان 
15 ساله و مسن تر )31(

• شیوع رعایت نامناسب بهداشت فردی )32(
• میانگین میزان ریزگردهای كوچک تر از 2/5 

میکرون )33(
• مرگ ومیر ناشی از بالیای طبیعی )3۸(

• مرگ ومیر ناشی از مسمومیت های غیرعمدی 
)41(

هزار  هر  در   HIV عفونت  موارد جدید   •
نفر )46(

• مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی، 
سرطان ها، دیابت، بیماری های مزمن ریوی، در 
هر 100 هزار جمعیت 30 تا 70 ساله )56(

• خشونت بین فردی )57(

نتیجه گیری پایانی
زمینه  در  چشمگیری  دستاوردهای  ایران 
و  عفونی  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری 
مرگ ومیر مادران و کودکان داشته ولی با 
بیماری های  زمینه  در  بزرگی  چالش های 
غیرواگیر روبرو است... خالصه اینکه ایران 
در میانه مسیر به سوی تحقق اهداف توسعه 

پایدار است.

وضعیت ایران و جهان از منظر آرمان ها و اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 میالدی

ماکجایجهانایستادهایم؟
دکتررضاملکزاده

معاون پژوهشی وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشکی و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

برآوردهابرایایرانوتوزیعشاخصکلیتوسعهدرکشورهایجهان
کشورهایخاورمیانه

روندشاخصتوسعهدرایران

1.ایسلند
)۸5(

2.سنگاپور
)۸5(

3.سوئد
)۸5(

4.آندورا
)۸3(

5.انگلستان
)۸2(

6.فنالند
)۸2(

7.اسپانیا
)۸2(

۸.هلند
)۸2(

9.کانادا
)۸1(

10.استرالیا
)۸1(

1.جمهوری
افریقای

مرکزی)20(

2.سومالی
)22(

3.سودان
جنوبی)22(

4.نیجریه
)23(

6.جمهوری5.چاد)24(
دموراتیک
کنگو)24(

7.بروندی
)26(

9.افغانستان۸.مالی)26(
)26(

10.سیرالئون
)27(

1.کویت)64(
2.آذربایجان)63(

3.لبنان)62(
4.اماراتمتحدهعربی)62(

5.ارمنستان)61(
6.قطر)61(

7.تاجیکستان)59(
۸.ترکیه)5۸(

9.ایران)5۸(
10.عربستانسعودی)5۸(

11.تونس)57(
12.سوریه)54(
13.مصر)53(
14.عراق)4۸(

15.پاکستان)3۸(
16.افغانستان)26(

کشورهایبابهترینشاخصتوسعه

کشورهایبابدترینشاخصتوسعه



سازمان ملل: دسترسی زنان اچ آی وی مثبت 
تایلند به درمان رایگان ایدز

سازمان ملل عکسی از تعدادی بانوان شادمان گذاشته و در توضیح 
آن نوشته: »تایلند یکی از اولین کشورهای جهان است که در آن 
زنان باردار اچ آی وی مثبت، دسترسی رایگان به درمان ضدویروسی 
دارند. در صورت عدم درمان، زنانی که به ویروس اچ آی وی 
مبتال هستند، باالی 45 درصد شانس انتقال ویروس به فرزندان 
خود در طول دوران بارداری، زایمان یا شیردهی دارند. راهنمایی 
عموم مردم، کلیدی است برای اینکه مادرانی که مبتال به اچ آی وی 
هستند با بیمارستان ها ارتباط داشته باشند و در طول بارداری خود 
پشتیبانی شوند. »باشگاه بهترین دوستان« در یکی از بیمارستان های 
تایلند، خدمات مشاوره پیش از تولد و ارائه اطالعات در مورد 
چگونگی مراقبت از خود را در اختیار زنان باردار قرار می دهد.«

تایم: 240 پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند
تایم برای چندمین بار در صفحه اینستاگرامش به موضوع 
پناهجویان پرداخته است: »بیشتر از 240 نفر در دریای مدیترانه 
غرق شدند و طی 24 ساعت 2 فروند از قایق های آنها در 
سواحل لیبی واژگون شدند. با چنین وضعیتی همچنان هزاران 
و  آفریقا  قاره  از  عبور  برای  پناهندگان  و  مهاجران  از  نفر 
رسیدن به اروپا قبل از رسیدن زمستان تالش می کنند و حتی 
به راه های خطرناک متوسل می شوند.« این عکس، عده ای از 
پناهندگان وحشت زده را نشان می دهد که داخل آب افتاده اند 
و قرار است طی عملیات نجات به وسیله یک گروه کمکی از 
ایتالیا و همچنین صلیب سرخ از این وضعیت بیرون بیایند.

نرگس آبیار: یک یادآوری و یک توضیح درباره 
خشک شدن زاینده رود اصفهان

نرگس آبیار، کارگردان فیلم های »نفس« و »شیار 143«، در صفحه 
شخصی اش توضیحی درباره خشک شدن زاینده رود نوشته: 
»سال پیش مستندی از شبکه اصفهان در مورد علت کم آبی 
و خشک شدن آب زاینده رود پخش می شد. کارشناس، علت 
کم آبی زاینده رود رو استفاده بیش از حد مردم باالدست از آبی 
که از چشمه کوهرنگ میاد، می دونست که متاسفانه تو این چند 
سال بیشتر شد که کمتر نشد وگرنه آبی که از اصفهان میاد به 
یزد، شاید یه جویبار کوچیک از اون حجم آب هم حساب نشه. 
متاسفانه بعضی از مسووالن عزیز اصفهانی به جای حل مشکل 
مصرف زیاد آب تو مناطق باالدست، اومدن ذهن کشاورزای 
زحمتکش اصفهانی رو منحرف کردن و علت کم آبی رو ارسال 
آب زاینده رود به یزد اعالم کردن و گفتن آب ارسالی صرف 
صنعت و کشاورزی میشه. مردم خشمگین هم به مراکز پمپاژ آب 
حمله کردن و خسارت سنگین به بیت المال زدن، در صورتی که 
آب ارسالی فقط مصرف آشامیدن داره. آخرشم متاسفانه مشکلی 

از مردم عزیز اصفهان حل نشد.«

احسان علیخانی: دلم برای خودم تنگ شده
صفحه  در  عکسی  تولدش  مناسبت  به  علیخانی  احسان 
اینستاگرامش گذاشته و نوشته: »من هنوز کودکم، چون هنوز 
در دنیا بازی می کنم، تماشا می کنم، شیطنت می کنم، می خندم، لج 
می کنم، گریه می کنم، حسادت می کنم، قهر می کنم، می بخشم، 
آشتی می کنم، خودم رو به خواب می زنم، می ترسم، می جنگم، 
خودم رو پنهان می کنم، زمین می خورم، بلند می شم با گریه و در 
رویاهایم پرواز می کنم که خودم را قهرمان خودم ببینم. من هنوز 
کودکم، با این تفاوت که امروز به اندازه کودکی با خودم و دنیا 
صادق نیستم، در کودکی من فاتح دنیا بودم و امروز دنیا فاتح 
من، دلم برای خودم تنگ شده است، برای تمام حماقت های 
رویاهای  دیار  در  بجد،  این گونه  من  که  کیستی  کودکی. 
خویش، با تو درنگ می کنم... 15 آبان، سال 95 خورشیدی.«

در هفته اخیر، جامعه ورزش و سینما عزادار شدند. منصور پورحیدری، پرافتخارترین ستاره باشگاه استقالل و بازیکن و سرمربی سابق 
این تیم و تیم ملی بعد از چند سال مبارزه با سرطان ریه از دنیا رفت. محسن سیف هم که یکی از منتقدان باسواد و پرتجربه سینمای 
ایران بود، بعد از مدتی که در بیمارستان گذراند، درگذشت. بیشتر کاربران اینستاگرام ایرانی به این دو خبر پرداختند. خشکسالی و 
@salamatweekly :بی آبی هم موضوعی بود که زیاد به آن اشاره شد... و در آخر، همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

پرویز پرستویی: زباله ریزان را جریمه کنیم
از طبیعت و مقرراتی در جهت  پرویز پرستویی در پستی 
حفاظت آن نوشت: »جریمه 100 هزار دالر آمریکا و تا 5 
سال زنداني براي کساني که زباله ها را در ظروف معین یا 
تفکیک شده نمي ریزند. جریمه نخاله هاي ساختماني و صنعتي 
نیز 2 میلیون دالر آمریکاست. آرزو مي کنم این نوع جریمه ها 
تا کشور و طبیعت ما زیبا و پاک  ایران هم اجرا شود  در 
بماند. زرتشت به ایرانیان آموخت که 3 چیز را آلوده نکنند؛ 
آب و خاک و آتش، ولي ما این دستور را انجام ندادیم و 

کشور دچار مشکالت شد...«

روزبه نعمت اللهی: روز فرهنگ عمومی
پست های  از  یکی  پاپ،  خواننده  نعمت اللهی،  روزبه 
اینستاگرامش را به روز فرهنگ عمومی اختصاص داده: »به 
حقوق همدیگر احترام بگذاریم. روز فرهنگ عمومی، گرامی.«

اما واتسون: کتاب هایمان را جا بگذاریم
اما واتسون، بازیگر فیلم های هری پاتر، مخاطبان اینستاگرامش 
را در جریان یکی از کارهای فرهنگی خود قرار داده است. 
او100 نسخه از کتاب »من و مامان«  نوشته مایا آنجلو را در 
برای  داده و  قرار  لندن  از حمل ونقل زیرزمینی  مکان هایی 
مخاطبانش نوشته است: »اگر می توانید، فردا این کتاب ها را 
پیدا کنید.« او همراه هر کدام از این کتاب ها یادداشتی هم 
گذاشته است:  »از این کتاب خوب مراقبت کنید و پس از 
پایان مطالعه دوباره آن را در مکانی در متروی لندن رها کنید 

تا فرد دیگری آن را بیابد.«

یونیسف: لحظه های زیبای مادر و کودک
در صفحه  را  زیبا«  »لحظه های  عنوان  با  یونیسف، عکسی 
کودکی  و  »مادر  نوشته:  آن  توضیح  در  و  داده  قرار  خود 
با هم مشغول خواندن کتاب هستند. چنین  در قرقیزستان 
کارهایی جزو کارهای حیاتی برای رشد و تکامل کودک به 

حساب می آیند.«

رضا کیانیان: در جستجوی چندمیلیون همصدا
رضا کیانیان برای یکی از پست های اینستاگرامش عکسی از 
دریاچه کوه گل که در کهگیلویه و بویر احمد واقع شده، قرار 
داده و مخاطبانش را به حرکتی جدید دعوت کرده: »تعدادی از 
همراهان از من می خواهند که به داد خوزستان هم برسم. به داد 
 هامون هم برسم. به داد زاینده رود هم برسم. به داد کارون هم 
برسم. به داد بختگان هم برسم. بله، مشکالت و فجایع محیط 
زیستی گریبان همه ما را گرفته و می دانیم که همه  آنها به دالیل 
طبیعی و بی تدبیری در منطقه و داخل و ناآگاهی خودمان ایجاد 
شده اند. آیا همه اینها با ایجاد یک کمپین از سوی من درست 
می شود؟ می دانید که نه! تا همه ما نخواهیم و مطالبه نکنیم، چیزی 
درست نمی شود. چندی پیش به هموطنان اصفهانی ام که از من 
می خواستند برای زاینده رود حرکتی کنم، پیشنهاد دادم خودشان 
کمپینی برای حمایت از زاینده رود ایجاد کنند و من هم حمایت 
خواهم کرد. آنها این کار را کردند و من هم آدرس امضای 
الکترونیکی اش را برای همه در همین صفحه گذاشتم. حاال از 
شما هم می خواهم برای مناطق خودتان مانند اصفهانی ها کمپین 
ایجاد کنید. من-خوزستان-هستم#، من-دریاچه هامون-هستم#، 
من-کارون-هستم#، من- تاالب بختگان-هستم# اطمینان داشته 
باشید همه از شما حمایت خواهیم کرد. البته شما هم کوشش 
کنید تا حمایت های محلی جلب شود، مانند تیم فوتبال استانتان، 
مجله ها، روزنامه ها و سایت های محلی و سراسری، شخصیت ها 
و هنرمندان تاثیرگذار منطقه ای، نمایندگان مجلس، استانداری و...
خواهش می کنم نگویید: »فایده ای ندارد. کسی کمک نمی کند.
کسی گوش نمی دهد...« یک بار با کمپین من-دریاچه-ارومیه-
هستم#، دیدید که کنار شما، چه کسانی و چه ارگان هایی و چه 
وزارتخانه هایی و چه شرکت هایی کمک کردند. حاال چشم به راه 
شما و کوشش ها و کمپین هایتان هستم. چرا فقط یک میلیون و 
700هزار همصدا؟ از ین پس می گوییم: چند-میلیون-همصدا#«

سی ان ان: خروج از معدن خبرساز
سی ان ان، عکسی از تعدادی امدادگر را در صفحه اینستاگرامش 
قرار داده که در حال خروج از یک معدن زغال سنگ هستند. 
این معدن در جنوب غربی چین واقع شده؛ معدنی که انفجاری 

در آن باعث شد 33 معدنچی جان خود را از دست بدهند.

ان بی سی: تالش برای حفظ حیوانات در جنگ
ان بی سی نیوز، عکس پسری عراقی را در صفحه اینستاگرامش 
گذاشته است. پسر آواره عراقی در حال هدایت حیواناتش 
به سمت مکانی امن است. او این کار را بعد از نزدیک شدن 
نیروهای داعش به روستایشان که در نزدیکی موصل است، 
انجام می دهد. چندی پیش، نیروهای ویژه عراق به کمپی در 
حومه موصل با هدف سرکوبی نیروهای داعش وارد شدند. 
بالغ بر 2 هفته، نیروهای عراقی و متحدان ُکرد شان، قبایل 
سنی و شبه نظامیان شیعه با هم در موصل همدست شدند 
برای اینکه از تمام جهات به داعش حمله کنند. این جنگ 
که هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده، به یک 
عملیات گسترده برای ارسال کمک های انسان دوستانه نیاز دارد.
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یادداشت خودمانیقاب خودمانی

راجع  بهداشت  وزير  »آمار 
بود.  نگران كننده  افسردگي  به 
را  افسردگي  اين  بايد  چه كسي 
رفع كند؟ پزشك؟  روان پزشك؟ 
قبل از آنها يعني قبل از وزارت 
بهداشت، وزارت ورزش و جوانان 
بايد اين كار را كند، بايد نسل جوان 
ما به آينده امیدوار شوند. چرا اعتیاد 
در كشور ماست؟ چون ناامیدي حاكم شده...« اينها 
حرف آدم های غريبه كه نیست. يکی در خارج از 
كشور و برای شبهه افکنی هم اين حرف ها را نگفته. 
اين جمالت از سخنان رئیس جمهور مملکت است 
كه در روزهای گذشته بیان شده. بعد از اينکه مقامات 
رده اول كشور جمع شده  و از وضعیت نابسامان 
اجتماعی و آسیب های اين حوزه گفته  و آخرين 
بررسی ها و داده ها را مرور كرده اند. اگر به كسی 
برنخورد، بايد گفت اين وضعیت شبیه يك فاجعه  
است. اصال شبیه آن چیزی نیست كه دوستان خوشبین 
جلوه می دهند و در ذهن خود تصوير می كنند؛ اينکه 
90 درصد ايرانی ها ورزش مرتب و مستمری ندارند 
و 70 درصد مردم اضافه وزن دارند و بخش عمده 
هموطنان روزانه بسیار بیش از مقدار الزم كالری 
مصرف می كنند و اينکه آمار افسردگی از حد هشدار 
گذشته است. خبرگزاری ها همین چند روز آماری را 
به نقل از رئیس انجمن مددكاری ايران منتشر كردند كه 
براساس آن، ايرانی ها دومین ملت غمگین جهان اند، 
بعد از عراقی ها. البته اين آمار خیلی زود تکذيب شد 
و معلوم است كه درست هم نبود. باالخره در جهان 
يمنی ها و سوريه ای ها و مردم ديگری هم هستند كه 
زير بمباران های ناجوانمردانه زندگی می كنند و احتماال 
وضعیت وخیم تری نسبت به ما دارند، اما اينکه ايرانی ها 
اندوهگین هستند، جای ترديدی ندارد. داليل اش هم 
زياد پیچیده نیست؛ جامعه ای كه شادی و سرگرمی در 
آن هنوز هم برای بسیاری تابو محسوب می شود و آن 
را اتالف وقت می دانند، مشخص است كه كم كم از 
دل و دماغ می افتد. جامعه ای كه هنوز هم از بعضی 
تريبون هايش حتی در مخالفت با ورزش و پخش 
مسابقات ورزشی و بی ارزش بودن فوتبال و مسابقه 
و برنامه های تلويزيونی فوتبالی حرف زده می شود، 
به طور طبیعی برای ايجاد هیجان و سرخوشی مورد 
نیاز جوان ها و ديگر نسل ها مشکل خواهد داشت. 
جامعه ای كه برای ايجاد روحیه مثبت و شاد در آن مدام 
بايد بخشنامه صادر كرد و از باال دستور داد، در عمل 
اتفاق زيادی در آن نمی افتد زيرا زمینه ها برايش كمتر 
مهیاست. باالخره تولید هیجان و خوشی هم خودش 
سرخوشی می خواهد. دل خوش می خواهد. شايد 
جالب باشد اين وسط به اين فکر كنیم كه طنازترين 
آدم اين مملکت خودش افسرده است؛ حاد. آقای 
مهران مديری كه سال ها همه انتظار داشته اند لبخندی 
به لب مردم بیاورد و دارد زورش را می زند و اين 
اواخر همه كارهايش كم نمك بوده. چطور بايد اين 
كار را بکند، وقتی كه خودش غمگین است و مدام 
هم اين را در محافل خصوصی و رسمی به زبان 
می آورد؟ باالخره شادی و هیجان را كه نمی شود با 
قرص و شربت به مردم داد! نمی شود توی آب شهری 
هورمون های شادی بخش ريخت. بايد فضای خوشی 
آماده باشد و دلنگرانی های مردم كم باشد و بتوانند به 
تفريحات شان برسند و تحرک مناسب و ورزش سر 
وقت داشته باشند و به سفر و كنسرت شان برسند و 
سینما و  ورزشگاه و بقیه وقت گذرانی های مجاز، كه 
تازه كنسرت را می شود از همین فهرست حذف كرد. 
در خیلی از روزها سینماها بسته می شوند و  ورزشگاه 
هم كه با آن اتمسفر مخوف داستان خودش را دارد. 
آن وقت مردمی كه اين خوشی های حالل و منطقی 
را نداشته باشند، چه می كنند؟ يکی اش همین كه 
مثل مردم ما پناه می آورند به قلیان كشیدن و خوردن 
مواد خوراكی، رفتن به رستوران و كافه و خوردن 
فست فود و چیپس، بستنی و نوشابه. بیشتر از همه 
هم نوشابه. به خاطر اينکه دم دست و ارزان است. 
نتیجه هجوم قومی به قلیان و نوشابه چیزی نیست 
جز بدن هايی كه برای ورزش مناسب نیستند و دارند 
چاق تر می شوند. نتیجه اين چاقی هم چیزی نیست 
جز افسردگی بیشتر و میل افزون تر برای خوردن و 
تنباكو و الکل و هزار درد بی درمان. اين چرخه بسته 
جايی قرار است متوقف شود؟ شايد بین همه خبرها، 
حرف شنیدنی و خوشحال كننده را خانم معصومه 
ابتکار زد كه در شب های گذشته به برنامه دورهمی 
تلويزيون آمد و آنجا مژده داد كه آموزش های همگانی 
برای حفاظت از محیط زيست و زمین به كتاب های 
درسی مدارس و آموزش و پرورش رسیده و قرار 
است بچه ها فرهنگ پاس داشتن طبیعت و حفظ و 
احترام به محیط زيست را جدی فرابگیرند. اين خودش 
اولین و بهترين قدم است. مطمئنا جامعه ای كه آب و 
زمین را دوست دارد، به خودش هم احترام می گذارد 
و مراقب سالمت خودش هم خواهد بود. عشق به 
طبیعت روحیه مردم را هم بهتر خواهد كرد. كاش به 
بچه ها در مدارس می گفتیم كه شاد زيستن و خوب 
زندگی كردن هم وظیفه بزرگ آنهاست، كه شاد كردن 
ديگران هم. كاش كمی از معنای زندگی برايشان 

می گفتیم، در كنار همه آن فرمول ها و پندها و اندرزها.

بچه ها علیه افسردگی قیام 
می کنند؟
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سردبیر هفته نامه 
زندگی مثبت

قطع ارتباط با خودمان
 ترانه آوا

هر فرد در هر كشوری كه باشد، هزينه سرانه 
سالمتی دارد كه به نسبت وضعیت آن كشور 
متغیر است و اين عدد نشان می دهد برای هر 
فرد چه میزان پول در نظام سالمت آن كشور 
به چرخش درمی آيد. سهم سرانه سالمت در 
كشورهای توسعه يافته 14 تا 17/5درصد است، 
در كشورهای در حال توسعه 11 تا 14درصد و 
در كشورهای توسعه نیافته زير 8 درصد. حاال 
ما كجايیم؟ بايد عددمان را بدانیم تا بتوانیم در 
اين صف عريض و طويل بايستیم. عدد سهم 
سرانه سالمت ما ايرانیان 8/6درصد است و اين 
يعنی اگر ما خودمان مراقب وضعیت سالمتمان 
نباشیم، هزينه های درمانی و بازتوانی ممکن است 
كمر زندگی مان را حتی با وجود بیمه های خوب 
خم كند. نمی خواهیم راه دور برويم، اما بايد قبول 
كنیم كه ما در حال زندگی در جهنم دنیای ماشینی 
هستیم كه هر روز طبیعت را بیش از پیش از 
دست می دهد؛ طبیعتی كه كريشنا مورتی، نويسنده 
هندی كه در زمینه عرفان و فلسفه نوشته های 
بسیاری دارد، قطع ارتباط با طبیعت را يکی از 
با خودمان و همنوعانمان  ارتباط  عاليم قطع 
می داند. پايیز است. اگر امکان سفرهای دوردست 
نیست، دل به سفرهای نزديك و طبیعت اطراف 
بزنیم كه فعال جان سالم از دست دود و دم به 
در ببريم. آنچه می بینید، تصاويری از انارچینی 

در خراسان است.

  مریم امیدی

دعوای  قبل  روز 
پسرم  با  مفصلی 
بر سر صدای بلند 
كرده  موسیقی 
بودم و او منطق و 
توجیه های خاص 

خودش را می آورد و اينکه اين حد صدايی كه می گويی 
اصال گوش  من  برای  ولی  باشد  مناسب  تو  برای  شايد 
دادن به موسیقی با اين اندازه صدا لذت بخش نیست و 
اين حد صدا  است  ممکن  كه  من  توضیح های  هم  بعد 
به هر  ابتال  از معرض  اما گوش هايت  نباشد  لذت بخش 
عارضه ای ايمن خواهد بود و شركت هايی كه محصوالت 
مخصوص گوش دادن به موسیقی را تولید می كنند حتما 
براساس استانداردهايی آنها را می سازند كه وقتی از يك 
حد فراتر می رود به شما تذكر می دهند. نتیجه گفت وگويمان 
هیچ جور  پسرم  انگار  و  نبود  رضايت بخش  هم  چندان 

راضی نمی شد و در منطق اش نمی گنجید...
بنابراين  داشتم  عجله  خیلی  كاری  برای  روز  آن  فردای 
برخالف عادت همیشگی تاكسی را به مترو ترجیح دادم. 
هنوز چند دقیقه ای از نشستنم در تاكسی نگذشته بود كه 
دختر جوانی- حدودا 18 تا 20 ساله- سوار تاكسی شد 
نه  انگار  اصال  آورد.  هم  از صدا  ورودش حجمی  با  و 
می توانستم  كامال  داشت.  گوش  در  هندزفری  كه  انگار 
گويا  و  نداشتم  دوست  اصال  من  البته  -كه  موسیقی اش 

مقتضای سن اش بود- را گوش بدهم. 
در تعجب بودم كه آيا واقعا نمی داند در يك مکان عمومی 
در حال استفاده از گوشی اش است و از اين بدتر مگر 
هندزفری برای اين نیست كه او فقط و فقط خودش به 
هر آنچه دوست دارد، گوش دهد و باز هم بدتر از آن، 
گوش  بیچاره اش. در ذهنم همان مکالماتی كه شب پیش 
جوان  خانم  اين  خب  و  كردم  مرور  را  داشتم  پسرم  با 

حداقل 7-6 سالی از پسر من بزرگ تر بود. 
در همین حین دختر جوان به راننده تاكسی كرايه مسیر 
را داد و وقتی در جواب آقای راننده كه مثال اينقدر بیشتر 
می شود، خواست جوابی بدهد، گوش من هم داشت كر 
می شد چون او متوجه نمی شد كه با صدای بسیار بلندی 
جواب می دهد و وقتی نگاه متعجب همه مسافران را ديد،  
معذرت خواهی كرد اما تا زمانی كه من در تاكسی بودم اين 
داستان همان طور ادامه داشت؛ داستانی كه شايد يك سرش 
كم شدن شنوايی همان دختر –و البته پسر من- هم بود 
و سر ديگرش وارد شدن به حريم شخصی ديگرانی كه 
و  به سر  هم  ديگر  آزاردهنده  نمی خواستند يك صدای 

صداهای اين شهر كه ناچارند بشنوند، اضافه شود!

حریم صدا
 احسان سلیمانی

ماه سوم  وارد  نخاعی  از ضایعات  بعد  ماه  آنچه گذشت: 3 
اوضاع تحت کنترل  تقریبا  از تصادف می شدیم.  بعد  زندگی 
بود و هرکسی می دانست که در خانه چه وظیفه ای دارد. فقط 
نیامده  کنار  معلولیت خودش  اوضاع  با  هنوز  بود که  مادرم 
بود و تازه بعد از ۲ ماه درک می کرد که چه محدودیت هایی 

پیدا کرده است. 

هفته های بعد از بهبود سوختگی، ورزش ها ادامه يافت و قدرت 
دست ها و آرنج ها به حدی رسید كه مادرم می توانست مچ دستش 
را به صورتش نزديك كند و اگر دچار خارشی در صورت می شد 
به كمك آرنج و مچ دستش آن را برطرف می كرد. هرچند مچ 
دست حس نداشت ولی فعال قدرت حركتش بهتر شده بود كه 
اين خود يك دستاورد بزرگ بود زيرا 50 تا 60 روز برای هر 
گونه خارش يا نیازی در صورت و گردن به كمك يك نفر احتیاج 
داشت. فرضا اگر مگسی برای او مزاحمت ايجاد می كرد بايد يك 
نفر او را دور می كرد ولی حاال با ورزش و قدرت يافتن بازو و 
مچ، اين نیازش برطرف شده بود. هرچند شايد به نظر افراد سالم 
اين كار عادی و سهل باشد اما برای مادر كه دستانش فلج بود 
و حركتی نداشت مثل يك دستاورد عظیم بود و همین موضوع 
باعث شد ورزش ها ادامه پیدا كند تا مادر هر روز بیشتر از روز 
قبل در حد توانش مستقل شود. تا جايی كه در 3 ماهه دوم بعد 
از تصادف با پذيرش 50 درصدی مادرم از حادثه و ورزش ها و 
راهکارهايی كه برای بازتوانی روانی و جسمی، توانستیم مدت 
نشستن را از 30 دقیقه به 2 ساعت افزايش دهیم. البته در تمام 
اين مدت از تشك مواج و تیوپ استفاده می كرديم تا از فشار بر 

يك نقطه از بدن جلوگیری كنیم.
حاال بعد از 6 ماه كم كم لبخند به لب مادر برگشته، با وجود اينکه 

شرايطش هنوز و برای همیشه سخت است.
منبع: مرکز ضایعات نخاعی
ادامه دارد...

بازگشت لبخند
من و سالمت شهرمن و معلولیت

 رویا کمالی
 

گذشته  سال  هستم.  ابتدایی  مدرسه  معلم  من  گذشت:  آنچه 
می دادند؛  هشدار  من  به  درباره اش  همه  که  داشتم  شاگردی 
پسر 8 ساله ای که آرام و قرار نداشت و با توجه به مواردی 
که از حالت های او می دیدم، فکر می کردم بیش فعال است و 
اختالل او ناشناخته است. به همین دلیل از پدرش خواستم که 

به مدرسه بیاید اما او پسر ر ا به باد کتک گرفت.

زنگ كه خورد و توی دفتر رفتم، پدر امیر را ديدم كه منتظر نشسته 
است. چون يك بار بیشتر همديگر را نديده بوديم، آن هم در موقعیتی 
خیلی بد؛ سالمی دادم و خودم را معرفی كردم. راستش كمی هم 
به شك افتادم كه اين مرد آرام همان مرد عصبانی است كه امیر را 
جلوی چشم ما به باد كمك گرفته بود، اما قد بلندش و موهای 
سپید و ته لهجه ای كه نمی توانستم تشخیص بدهم مال كدام شهر 
است، مطمئنم كرد خودش است. به فکر آسمان و ريسمان بافتن 
بودم تا بتوانم با او بیشتر آشنا شوم كه خودش سر حرف را باز 
كرد و من چیزهايی شنیدم كه اگر با گوش خودم و از زبان او 

نشنیده بودم، باورم نمی شد.
پدر امیر از تغییرهای رفتاری او گفت. از اينکه باال و پريدن هايش 
كمتر شده؛ موقع نوشتن تکالیفش او را كمتر اذيت می كند و حتی 
تغییرها  اين  را مسبب  اينکه من  منظم تر شده و عجیب تر  كمی 
می دانست و می گفت امیر مدام از من در خانه تعريف می كند. 
امیر برای پدرش از مبصر شدنش گفته بود، از تشويق هايی كه سر 
كالس ورزش شده بود، تازه داستان های خیالی هم از من ساخته 
بود و كارهايی كه برايش نکرده بودم؛ مثال كیکی كه برايش پخته 
بودم. آنقدر تعجب كرده بودم كه ديگر ادامه حرف های پدرش 
را نمی شنیدم و راستش آنقدر هیجان زده بودم كه فکر كردم شايد 

فقط برای تجربه همین لحظه معلم شده ام.
ادامه دارد...

من و بیش فعالی

تجربه تعلیم

احتماال تا حاال متوجه شده ايد كه به ديابت مبتال 
هستید! اگر دچار پريشاني و ترس شده ايد، حالتان 
كامال طبیعي است، همان طور كه هر فرد ديگري 
نیز ممکن بود دچار اين حالت ها بشود. مهم اين 
است كه پريشاني و ترس شما ادامه پیدا نکند. به 
همین دلیل، الزم است در مورد ديابت و وضعیت 
جديدي كه برايتان پیش آمده، اطالعات كافي 
داشته باشید. اين كتاب به شما كمك مي كند با 

كسب اطالعات الزم، نگراني را از خود دور 
كنید. هر چه اطالعات شما درباره ديابت بیشتر 
شود، براي درمان آن با مشکالت كمتري مواجه 
خواهید شد. اين كتاب در سال 1376 توسط 
نشر كارنامه به چاپ رسید و به تازگی ويرايش 

جديد آن به بازار آمده است.

پیشنهاد خودمانی

آشنایی با دیابت 

بیشتر بخوانید

»پرونده دیابت« را در صفحه های 10، 11، 17، 
18، ۲0، ۲1،۲۲ و ۲6 همین شماره بخوانید.



قبل از سال 1922 میالدی 
همه بیماران مبتال به دیابت 
وابسته به انسولین خیلی زود 
در  اما  می کردند،  فوت 
همان سال دکتر »فردریک بانتینگ« با کمک 
همکارانش انسولین را کشف کرد و با تزریق 
انسولین به کودکی به نام »لئونارد تامسون« 
جان او از مرگ حتمی نجات داد. به همین 
مناسبت 14 نوامبر یا 24 آبان روز تولد دکتر 
بانتینگ روز جهانی »دیابت« نامگذاری شد، 
اما درست است که انسولین جان میلیون ها 
بیمار را در سراسر جهان از مرگ نجات داده، 
آمار مبتالیان به دیابت بسیار هولناک است 
و این ضرورت را ایجاد کرده تا محققان و 
متخصصان کشورها از جمله کشور ما به بهانه 
این روز همایش ها و نشست های مختلفی 
برگزار کنند تا بتوانند از ورود افراد جدید به 
جمعیت مبتالیان به دیابت جلوگیری و بیماری 
مبتالیان به دیابت را کنترل کنند زیرا این بیماری 
بسیار پرهزینه و پرعارضه است. در این راستا 
چهل و سومین همایش »سالمت و زندگی« 
به مناسبت روز جهانی »دیابت« با همکاری 
انجمن دیابت ایران، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و حضور هنرمندان کشور برگزار شد.

دکتر کامران نیکوسخن: 
امسال، سال دیابت است

دکتر امیرکامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن 
فدراسیون  آموزشی  مدیر  و  ایران  دیابت 
بهداشت  »سازمان  گفت:  دیابت  بین المللی 
نامگذاری  »دیابت«  سال  را  امسال  جهانی 
کرده و شعار آن هم »غلبه بر دیابت« است. 
اهمیت بیماری دیابت، به دلیل شیوع روزافزون 
تعداد مبتالیان است. در سال 1985 میالدی 
تعداد مبتالیان 30 میلیون نفر بود. این رقم در 
سال 2000 میالدی به 150 میلیون نفر و در 
سال 2015 میالدی به 415 میلیون نفر رسید. 
پیش بینی می شود تا سال 2014 میالدی تعداد 
بیماران مبتال به دیابت از مرز نیم میلیارد نفر 
بگذرد؛ یعنی از هر 10 فرد بالغ، 1 نفر باید با 
بیماری دیابت زندگی  کند. البته منظور ما دیابت 
نوع2 است. )دیابت نوع1 قابل پیشگیری نیست 
بیماری خودایمن محسوب می شود(  و یک 
دالیل ابتال به دیابت بر همگان آشکار است؛ 
زندگی شهرنشینی، کم تحرکی، استرس زیاد، 
عادات غذایی اشتباه و... از مهم ترین آنها هستند.«
مساله مهم تر این است که سن ابتال به دیابت 
نیز در حال کاهش است. دیابت نوع2 که تا 
محسوب  بزرگسالی  دیابت  قبل  سال  چند 
می شد، امروز سراغ کودکان آمده است. شاید 
این طور  بتوان  را  کودکان  ابتالی  مهم  علت 
دیروز  کودکان  بازی گوشی های  کرد؛  تفسیر 
تبدیل  امروزی  کودکان  گوشی بازی های  به 

شده است. 
دکتر نیکوسخن ادامه داد: »افراد در معرض خطر 
بهتر است آزمایش های مربوط به قندخون را 
انجام دهند. قندخون فرد سالم نباید باالتر از 
100 میلی گرم در دسی لیتر باشد. اگر فردی 
یا  بزرگ تر  ناشتای  قندخون  آزمایش   2 در 
داشته  دسی لیتر  در  میلی گرم   126 مساوی 
باشد، دیابتیک محسوب می شود، اما گروهی 
هستند که قندخونشان در محدوده 100 تا 126 
میلی گرم در دسی لیتر قرار گرفته است. این افراد 
در مرحله پیش دیابت هستند و به خودمراقبتی 

نیاز دارند زیرا در صورت سهل انگاری، آنها 
نیز به زودی به جمع افراد دیابتیک خواهند 
پیوست. متاسفانه دیابت، بی عالمت است و 
در واقع از هر 2 نفر فرد مبتال به دیابت، 1  نفر 
از دیابت خود اطالعی ندارد. دیابت دیگری که 
باید به آن توجه داشت، دیابت بارداری است. 
همه خانم های باردار باید در هفته های 24-28 
بارداری، آزمایش قندخون انجام دهند تا در 
ابتال، با درمان مناسب بتوان جلوی  صورت 
مشکالت احتمالی برای مادر و جنین را گرفت. 
کنترل  برای  بارداری  طول  در  که  داروهایی 
قندخون استفاده می شوند برای مادر و جنین 

بی خطر هستند.« 
و  خانواده ها  بر  زیادی  بسیار  هزینه  دیابت 
دولت ها تحمیل می کند. سال 2015 میالدی، 
12 درصد از کل بودجه بهداشتی جهان)673 
میلیارد دالر( صرف کنترل دیابت و عوارض 
آن شد. هر 6ثانیه، 1 نفر در اثر عوارض بیماری 
دیابت فوت می کند و هر 20 ثانیه، یک پا قطع 
می شود. در سال 2013 میالدی، 3 بیماری مهم 
واگیر؛ ایدز، سل و ماالریا روی هم رفته باعث 
مرگ 3/6 میلیون نفر شدند، در حالی که دیابت 
به تنهایی باعث مرگ 5 میلیون نفر شده است. 
»بیش  ایران گفت:  دیابت  انجمن  مدیرعامل 
دیابت وجود  برای درمان  دارو  نوع  از 100 
بیشتر  دارویی،  تنوع  این  دارد ولی برخالف 
افراد دیابتیک نمی توانند بیماری خود را کنترل 
کنند. انجمن دیابت آمریکا اعالم کرده فقط 14 
درصد از افراد دیابتیک می توانند بیماریشان را 

کنترل کنند. این آمار نشان می دهد مصرف دارو 
به تنهایی کنترل کننده قندخون نیست و افراد 
باید توانمندی های دیگری برای کنترل بیماری 
پیدا کنند و همین مساله، نیاز به دانستنی های 
توانمندسازی  می کند.  بیشتر  را  خودمراقبتی 
و  ذاتی  قابلیت های  تقویت  براساس  باید 
مسوولیت پذیری فرد برای درمان دیابت باشد. 
توانمندی نیاز به آموزش بر اساس استانداردهای 
ملی در هر کشور دارد و به همکاری فعال 
نیز  با پزشک ختم می شود. آموزش  بیماران 
باید به طور مرتب ارزیابی و معلوم شود که آیا 
تاثیری روی زندگی فرد داشته یا نه؟ افرادی 
که پیش دیابت هستند هم باید برای دریافت 
آموزش ها ثبت نام کنند تا بتوانند در کنترل بیماری 
دخیل باشند. آموزش باید از سوی شرکت های 
بیمه تحت پوشش باشد که در کشور ما هنوز 
آموزش به عنوان بخشی از درمان پذیرفته نشده 
است. ابزار کنترل دیابت در نهایت باید به دست 
فرد مبتال به بیماری سپرده شود.« وی افزود: 
»براساس اعالم فدراسیون بین المللی دیابت، 
درمان دیابت به تیم نیاز دارد و فرد دیابتیک 
در مرکز تیم قرار می گیرد. دیابت بیماری 24 
ساعته است و هر لحظه باید مدیریت شود. 
انجمن دیابت ایران در شهر تهران و در شعب 
مختلف در سایر شهرها کالس های آموزشی 
15 ساعته برای هر فرد برگزار می کند و بیماران 
می توانند به این مراکز مراجعه کنند. کنترل دیابت 
هزینه درمان را به شدت کاهش می دهد. موضوع 
باید  دیابتیک  فرد  است.  آموزش  تداوم  مهم 

به طور مرتب در شیوه زندگی خود تغییر ایجاد 
کند. آموزش مخصوص مبتالیان به دیابت یا 
پیش دیابت نیست و افراد سالم هم باید آموزش 

ببینند تا به این بیماری مبتال نشوند.« 

ستاره هایی که سفیر دیابت شدند
سینمای  محبوب  چهره های  و  رهنما  بهاره 
صحت،  سروش  درخشانی،  سام  کشورمان 
کمند امیرسلیمانی و سحر دولتشاهی اعضای 
کمپین آگاهی بخشی درباره دیابت هستند. از 
این گروه فقط بهاره رهنما به عنوان سفیر دیابت 
و با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی درباره 
خطرات دیابت و پیشگیری و آموزش درست به 
بیماران مبتال به دیابت در این جمع حضور داشت. 

بهاره رهنما: 
آمار دیابت مرا تحت تاثیر قرار داد

در این همایش، بهاره رهنما گفت: »ما در این باره 
با  بهتر  بتوانیم  تا  دیدیم  مختلفی  دوره های 
شهروندان صحبت کنیم. شاید این لطفی است 
که از جانب خداوند شامل حال ما شده و 
وقتی ما در این باره صحبت می کنیم، بیشتر 
به دل مردم می نشیند. قصد داریم کنار کمپین 
تغییر در دنیای دیابت باشیم.« بهاره رهنما با 
تاکید بر این نکته که قندخونش در مرحله 
من  »حضور  کرد:  تصریح  بود،  پیش دیابت 
در کمپین و اطالعاتی که از پزشکان کسب 
کردم باعث شد، بتوانم جلوی افزایش بیشتر 
قندخونم را بگیرم. نتیجه 20دقیقه پیاده روی 

روزانه در زندگی من بسیار آشکار بود. مادر 
من هم جزو مبتالیان به بیماری دیابت است، 
آماری در دیابت وجود دارد که مرا تحت 
تاثیر قرار می دهد. این آمار به »آمار نصف 
این معنی که  به  از نصف« مشهور است؛ 
نیمی از افراد مبتال سال ها از بیماری خود 
اطالعی ندارند. از آن نیمه ای که از بیماری 
خود اطالع دارند هم نیمی از بیماران پیگیر 
هستند و از آن نیمه که پیگیر بیماری هستند 
هم فقط نیمی از آنها می توانند بیماری را 

کنترل کنند.
خانواده ها باید این نکته را مد نظر داشته باشند 
که فرد دیابتی به توجه عاطفی بیشتری نیازمند 
است. چون نوسانات قندخون در روحیه بیمار 
تاثیر بسزایی دارد. ما باید سعی کنیم اتفاقات 
و حوادث بد را از افراد دیابت پنهان کنیم تا 
بار روانی از دوش آنها کم شود. بهبود بیماری 
ارتباط مستقیمی با روحیه بیماران دارد. با عشق 
و لبخند و مهربانی می توان بار استرس را از 
دوش آنها برداشت.« وی ادامه داد: »از وقتی 
سفیر دیابت شده ام سعی کرده ام شیرینی را 
از غذاهایم حذف کنم. ما باید فرهنگ سازی 
کنیم و هنگام رفتن به میهمانی به جای یک 
کنیم خانه  ببریم. سعی  میوه  جعبه شیرینی، 
را پاکسازی کنیم. اگر بیمار مبتال به دیابت 
شیرینی می خواهد نوع بدون قند آن را تهیه 
کنیم. البته تغییر عادات زندگی به عادات ویژه و 
درجه1 کار آسانی نیست و باید به مرور انجام 
گیرد. خانم ها هم باید از نظر وجود تخمدان 

پلی کیستیک بررسی شوند چون این بیماری 
نیز می تواند با دیابت ارتباط داشته باشد.« 

دکتر یاشار صالحی:
هدف اول، پیشگیری از دیابت است

دکتر یاشار صالحی نیز که از طرف کمپین تغییر 
در دنیای دیابت حضور داشت، گفت: »هنرمندان 
نفوذ کالمی و اخالقی بسیار زیادی در اقشار 
مختلف جامعه دارند و ما می خواهیم از این 
فرصت استفاده کنیم و اطالعات جامع، ساده 
و بسیار کاربردی در اختیار افراد قرار دهیم. 
دیابت بیماری گسترده ای است و در جامعه 
ما رشد فزاینده ای دارد. هدف اول پیشگیری 
است ولی افرادی که مبتال هستند هم باید بدانند 
که زندگی تمام نشده و می توان بیماری را به 
راحتی کنترل کرد. دیابت کنترل نشده می تواند 
دردناک باشد و زندگی را بر بیمار تلخ کند. از 
دست دادن پا فقط بیمار را متاثر نمی کند بلکه 
خانواده او نیز درگیر خواهد شد.« وی افزود: 
»پدیده جدیدی وجود دارد که بالی جان بیماران 
دیابتی شده و نام آن سنگ پاست. شایعه زیادی 
در شبکه های اجتماعی در این باره راه افتاد که 
اگر سنگ پا را روی پاشنه بچرخانیم، انسولین 
در تمام بدن پخش می شود و این کار به نفع 
بیمار است. این مساله استناد علمی ندارد و 
فقط یک پیامد بد دارد و آن هم زخم پای 
دیابتی است. زخم دیابتی ممکن است از بیرون 
به صورت یک التهاب کوچک دیده شود، در 
حالی که از داخل یک زخم عمیق باشد که منجر 
به قطع عضو شود. شبکه های اجتماعی برای 
دریافت اطالعات علمی چندان معتبر نیستند و 
توصیه می شود قبل از انجام هر کاری حتما با 
پزشک معالج مشورت کنید. داروهای خوراکی 
یا ضددیابت یا انسولین اصال خطرناک نیستند 
نباید نگران کلیه، کبد و... باشند.  و بیماران 
مصرف مواد دخانی هم باید ترک شود. سیگار 
مهلک ترین عاملی است که دیابت را با سرعت 
زیاد به قسمت تراژیک ماجرا یعنی ناتوانی، 
از دست دادن عضو و مرگ سوق می دهد.« 
در ادامه بهاره رهنما دستبندی را به عنوان نماد 
تغییر دنیای دیابت به حاضران در جلسه تقدیم 
کرد و گفت: »این دستبند برای این طراحی 
شده که اگر کسی از دارنده دستبند درباره آن 
پرسید، در جواب بگوید این دستبند مربوط 
به بیماری دیابت است. شاید همین یک جمله 
کوتاه تلنگری باشد برای شنونده تا بخواهد 
بیشتر درباره دیابت بداند و اطالعاتش بیشتر 
شود. فروید می گوید: »برای از بین رفتن زخم 
باید به زخم خیره شد.« ما باید ببینیم که جامعه 
ما در معرض چه مشکالتی قرار دارد و راجع 
به آن حرف بزنیم تا مشکل حل شود. تصور 
کنید اگر بیماران دیابتی را کنار هم جمع کنید 
با یک کشور بسیار پرجمعیت مواجه خواهید 
شد. دیابت بیماری فراگیر دنیای معاصر است. 
البته بی تحرکی را باید به همه عوامل ایجاد کننده 
اضافه کنیم. برای همه جسم و روح سالم آرزو 
می کنم.« در پایان از طرف دبیر همایش، لوح 
سفیر سالمت همایش سالمت و زندگی به 

بهاره رهنما اهدا شد.

بهاره رهنما در چهل و سومین همایش »سالمت و زندگی« در آستانه روز جهانی دیابت: 

ازوقتیسفیردیابتشدهام،شیرینینمیخورم
 پرنیان 

پناهی

ازوقتیسفیر
دیابتشدهام
سعیکردهام
شیرینیرااز
غذاهایمحذف
کنم.ماباید
فرهنگسازی
کنیموهنگام

رفتنبهمیهمانی
بهجاییک

جعبهشیرینی،
میوهببریم.

سعیکنیمخانه
راپاکسازی
کنیم.اگر

بیمارمبتالبه
دیابتشیرینی
میخواهد،نوع
بدونقندآنرا
تهیهکنیم.البته
اصالحعادات
زندگیکار

آسانینیست
وبایدبهمرور
انجامگیرد.

ضمناخانمهای
دیابتیکباید
ازنظرتخمدان

پلیکیستیکهم
بررسیشوند

-بهارهرهنما

7گزارش سالمت شماره پانصدونودوهفت  شنبه بیست ودو آبان نودوپنج

بیشتربخوانید

»پرونده دیابت« را در صفحه های 10، 11، 17، 
18، 20، 21،22 و 26 همین شماره بخوانید.



انجمن سرطان آمریکا اعالم کرد تا ۱۴ سال 
آینده )۲۰۳۰ میالدی(، ساالنه ۵/۵ میلیون زن 
به دلیل ابتال به سرطان های قابل پیشگیری، 

جان خود را از دست خواهند داد.
در سال های اخیر، روند امیدبخشی در مقابله 
زمینه  دو  هر  در  و  ایجاد شده  با سرطان 
پیشگیری و درمان پیشرفت هایی حاصل شده 
است. به گفته محققان، زنان بیشتر از مردان 
ابتال به سرطان های قابل پیشگیری  مستعد 

هستند. این گزارش که در کنگره جهانی 
سرطان در پاریس ارائه شده، اشاره می کند 
که افزایش این رقم تا حدودی ناشی از رشد 
پستان  سرطان  دنیاست.  سالمند  جمعیت 
و ریه، شایع ترین سرطان ها در کشورهای 
ثروتمند و فقیر هستند. سومین سرطان شایع 
در کشورهای پیشرفته، سرطان روده و در 
کشورهای در حال  توسعه، سرطان دهانه 

رحم است.

 

بیشترین تراکم جمعیتی سرطان مربوط به 

شرق آسیاست، اما باالترین نرخ مرگ ومیر 
پایین مانند  با درآمد بسیار  در کشورهای 

کنیا و گینه  نو روی می دهد.
از  بسیاری  در  اقتصادی  سریع  تحوالت   
کشورهای درحال توسعه منجر به فعالیت 
جسمانی کمتر، رژیم غذایی ناسالم تر و به 
تعویق انداختن زمان بارداری شده است که 
همگی از عوامل تاثیرگذار بر خطر ابتال به 

سرطان هستند.

نقشه سالمت

فرمانده انتظامی 
شهرستان چرداول: 

محور »حمیل - شباب« 
در حوزه شهرستان 

چرداول استان ایالم که 
مسیر اصلی تردد زائران 

است، تحت کنترل 
امنیتی و ترافیکی قرار 

می گیرد.

معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان شمالی از کاهش 
10درصدی تولید بادام در 

استان خبر داد.

بارش باران سیل آسا و تگرگ، هوای تهران را به طورموقت  سالم و پاک کرد ولی 
باعث بروز ترافیک سنگین در معابر پایتخت شد.

 ایرنا

دوربين سالمت

دختران و انتخاب همسر

انتخاب همسر برای همه افرادی 
که یا در سن ازدواج اند یا در 
اوخر دوره جوانی هستند و به 
هر دلیلی تاکنون مجرد مانده اند، 
موضوع مهمی است. این امر، 
ندارد؛  جنسیت  با  ارتباطی 
هم برای دختران و هم برای 
پسران حائز اهمیت است، اما 
چرا دختران و انتخاب همسر؟ 
چون در جامعه ما دست دختران 
در انتخاب همسر، بسته تر است و 
با موانعی روبرو هستند که گاهی 
ایجاد  حتی به وسیله دیگران 
می شود و به دلیل مصلحت ها، 
احتیاط ها و تنبلی هایی، در این 
راه قدم برنمی دارند یا اگر هم 
قدمی بردارند، درایت های الزم 
را ندارند. این کتاب را علی اکبر 
مظاهری در ۴ فصل به نگارش 

درآورده است.

معرفی کتاب

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  این 
اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری  با  رجوع 

 به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

دانشمندان تا پیش از این تعامل میان جسم و 
ذهن انسان و به ویژه تاثیراتی که انرژی ذهن 
را  می گذارد  انسان  بدن  فیزیولوژی  روی 
پدیده ای علمی و واقعی نمی دانستند اما در 
سال های اخیر و به لطف مطالعات گسترده ای 
که در این حوزه انجام گرفته، دانشمندان به 
تاثیرات کلیدی حاصل از افکار و احساسات 
بدن  کلی  و سالمت  عملکرد جسم  روی 
واقف هستند. موسسه The HeartMath از 
اولین مجموعه های علمی است که توانسته با 
تحقیقات خود از شیوه تعامل ذهن و جسم 
پرده بردارد. احساسات مثبت انسان نتایج 
روانی سازنده ای دارد که به سالمت جسمی 
کمک شایانی می کند و در طرف مقابل، وجود 
احساسات منفی می تواند نتایج مخربی در 
فیزیولوژی بدن داشته باشد. قلب انسان دارای 
سیستمی عصبی است که به حافظه کوتاه مدت 
و بلندمدت مجهز شده است. قلب افراد با تولید 

سیگنال هایی عصبی با مغز ارتباط برقرار می کند 
که نتیجه آن می تواند به تولید احساساتی مثبت 
یا منفی منجر شود. محققان این موسسه برای 
اولین بار نشان دادند تپیدن قلب انسان یک 
میدان مغناطیسی پیرامون او ایجاد می کند که 
از فاصله چند متری قابل پایش و اندازه گیری 
است و در واقع ما قادر هستیم با دامن زدن به 
احساسات منفی یا مثبت اطالعات مخابره شده 
از بدنمان را که در این میدان مغناطیسی انجام 
می پذیرد، تغییر دهیم. این موسسه بیشتر تالش 

خود را صرف مطالعه روی میدان مغناطیسی 
مذکور و تعامل آن با میدان مغناطیسی دیگر 
آن  تاثیرگذاری  حتی  و  زنده  موجودات 
کرده  زمین  کره  مغناطیسی  میدان  روی 
 است. نتایج پژوهشی که محققان موسسه 
اپی ژنتیک در مورد تاثیر ذهن انسان بر کالبد 
فیزیکی داشته اند، نشان داد بیولوژی بدن ما 
تحت کنترل DNA و ژن ما نیست و در واقع 
موضوع کامال برعکس است. دانشمندان این 
موسسه نشان دادند نه تنها این ژنتیک نیست که 
شیوه رفتار سلول های بدن را مشخص می کند، 
بلکه این سلول های بدن هستند که با فرستادن 
پیام هایی، ژنتیک و DNA فرد را تحت تاثیر 
خود قرار می دهند. جالب تر از همه اینکه این 
پیام های تولیدشده به وسیله سلول های زنده از 

افکار موجود در ذهن فرد نشات می گیرند.
دکتر لیپتون، یکی از پیشروان عرصه مطالعه 
روی شیوه تاثیر افکار بر تغییرات ژنتیکی 

آن  از  برخی  که  اعتقادات  بیولوژی  است. 
به عنوان انعطاف پذیری عصبی یاد می کنند، در 
واقع قابلیتی از مغز انسان است که به واسطه 
 آن مغز می تواند شیوه تعامل خود را با بدن
با توجه به افکار فرد و نیز تاثیرات محیطی 
تغییر دهد. دکتر لیپتون دراین باره می گوید: 
محافل  که  است  موضوعی  »تلقین درمانی 
علمی تا به حال در مورد آن کم لطفی کرده اند. 
باید بودجه های بیشتری صرف تحقیق درباره 

تلقین درمانی شود.
 اگر محققان حوزه پزشکی بتوانند این روش 
را به طور کامل شناسایی کنند در آینده شاهد 
ایجاد روشی درمانی خواهیم  بود که برخالف 
عوارض  هیچ گونه  امروزی  درمان های 
جانبی ای ندارد و کامال به صرفه است. افرادی 
که امروزه به انرژی درمانی دامن می زنند، ادعا 
می کنند به دانش الزم برای استفاده از این روش 

درمانی دست یافته اند .«

هشدار انجمن سرطان آمریکا درباره سرطان های قابل پیشگیری

نتیجه یک تحقیق درباره میدان مغناطیسی قلب

اعتراض به آلودگی هوا در دهلی نو
AFP 

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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يادداشت مهمان

موکب واقفان سالمت در اربعین

اربعین، تجلی عشق و عاطفه است.  پیاده روی 
مهربانی و عطوفت است که آنجا موج می زند. در 
مسیر رسیدن به کربال، عشق است که قدم ها را به 
حرکت وامی دارد. شور حسینی است که به بدن ها 
و گام های خسته جان می بخشد و محبت موالیمان 
حسین قلوب عاشقان را طراوت می دهد. لحظه به 
لحظه روزها و مسیرهای پیاده روی اربعین، عشق و 
دلدادگی است. وقتی در آن مسیر پا می گذاری، انگار 
حیاتی دوباره یافته ای. آنجا تازه معنی این حدیث 
را می فهمی که پیامبر عزیزمان)ص( فرمود: اَِنّ لَِقتِْل 
الُْحَسیِْن علیه الّسالم َحراَرةً فی ُقُلوِب الُْمومنیَن ال 
تَبَْرُد اَبَداً؛ همانا برای شهادت حسین)ع(، حرارت 
و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و 
خاموش نمی شود. صحنه عجیبی است. رنگ، زبان 
و نژادها مختلف و متفاوت است، اما همه همدل 
و همنوا، یک صدا ندا می دهند: »لبیک یا حسین«. 
آنجاست که انگشت حیرت بر دهان می گیری و 
با خود می گویی این حسین کیست که عالم همه 
دیوانه اوست! اصال عشق به او فراتر از مرزها و 
جغرافیاست. حتی فراتر از دین و مذهب. عشق 
حسین همه را پای پیاده تا کربالیش می کشاند. جاذبه 
محبت اربابمان تمام عادات و قوانین مادی را به هم 
می ریزد و بر همه دل ها حکمفرمایی می کند. اگر 
تمام عالم جمع شوند و تمام دارایی شان را خرج 
کنند، نمی توانند اینچنین عاشقانی را گردهم جمع 
کنند، اما موالیمان حسین)ع( را بنگرید که با دل ها 
چه کرده که واله و شیدا، نه سرما می شناسند و نه 
گرما. نه خستگی برایشان معنا دارد و نه بی خوابی.
اگر از زاویه ای دیگر نیز به همایش عظیم پیاده روی 
اربعین بنگریم، درمی یابیم که این حرکت با ظهور 
اینکه  نه  مگر  نیست.  بی ارتباط  زمان)ع(  امام 
نام  به  را  خود  می کنند،  ظهور  موالیمان  وقتی 
حسین بن علی)ع( معرفی می کنند و الزمه این کار 
نیز آن است که جهانیان حسین)ع( را بشناسند و...
ادامه در صفحه 12

 حجت االسالم حسین ژولیده 
کارشناس وقف

 اختالالت ادراری
از عفونت تا بی اختیاری
)15(

آداب زندگی 
با ديابت
)10-11(

با خوانندگان 13شماره پانصدونودوهفت  شنبه بیست و دو آبان نودوپنج
پرسش

پخته  بايد  چطور  گوشت  اول:  پرسش 
بيشترين  و  شود  حفظ  آن  آهن  تا  شود 
0912****990 برسد؟  بدن  به  آن  ميزان 

پرسش دوم: مادرم سالمند است و ناراحتی قلبی 
و كم خونی دارد. چه نوع تغذيه اى می تواند به 
مادرم كمك كند مشكل كمترى داشته باشد؟ 
آيا مصرف مكمل آهن براى ايشان مفيد است؟ 

0914****234

پرسش سوم: آيا گوشت بلدرچين براى تامين 
پروتئين بدن نسبت به گوشت هاى ديگر برترى 

دارد؟ رستمی از اهواز

پاسخ
دكتر سیدضیاءالدين مظهرى

متخصص تغذيه  
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى ايران

پاسخ اول: مواد معدنی معموال در اثر حرارت از 
بین نمی روند. عالوه بر آهن، مواد معدنی دیگری 
مانند روی، منیزیم و... نیز در گوشت وجود دارند 
که بعد از پخته شدن و خوردن به بدن می رسند. 
گوشت معموال در مقداری آب پخته می شود. در 
نتیجه مقداری از آهن گوشت وارد آبی می شود 
که در آن پخته شده بنابراین حتما همراه با گوشت، 
آب آن را هم مصرف کنید تا عناصر حیاتی و مفید 
داخل آب  گوشت هم به بدنتان برسد. نکته ای که 
الزم است توضیح بدهم این است که برخی باور 
دارند اگر مالقه یا کفگیر آهنی در ظرف در حال 
جوش خورش، آش و... قرار دهند، آهن آن در 
غذا آزاد می شود و از کم خونی جلوگیری می کند. 

این باور نادرست است. بد نیست بدانید آهن باید 
با دوز مشخص و مقدار معینی به بدن برسد تا 
بتواند مفید واقع شود. گاهی این وسایل زنگ زده 
یا حاوی سرب هستند و این کار می تواند برای 
بدن خطرناك باشد. امروزه تکنولوژی و امکانات 
بهداشت و درمان پیشرفت زیادی کرده، به طوری 
که تقریبا تمام بیماری ها را می توان ریشه کن کرد اما 
بیماری های تغذیه ای به دلیل اجرای همین باورهای 
نادرست هنوز شایع هستند. امیدوارم با فرهنگ سازی 
و آموزش مناسب، همه افراد جامعه تغذیه متناسب، 
متعادل و سالمی داشته باشند و میزان بیماری های 

مرتبط با تغذیه کاهش پیدا کند.

پاسخ دوم: بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی باید 
حتما با تجویز متخصص قلب که کار درمان را 
برعهده دارد، مکمل مصرف کنند زیرا افزایش دریافت 
آهن می تواند مشکالتی از نظر قلبی ایجاد کند ولی 
رعایت رژیم غذایی مناسب حاوی مقدار مناسبی 
سبزیجات، حبوبات، غالت، نان های سبوس دار، 
میوه های فصل به خصوص آبمیوه های سرشار از 
ویتامین C که در این فصل به راحتی یافت می شود 
مانند آب  پرتقال، لیموشیرین و... به جذب آهن 
در بدن کمک می کند. توجه داشته باشید 30دقیقه 
مادرتان  به  از غذا  بعد  از غذا و 2 ساعت  قبل 
چای ندهید تا مانع جذب آهن نشود. همچنین از 
مصرف همزمان مواد حاوی کلسیم مانند شیر و 
لبنیات با غذا یا بعد از غذا بپرهیزید تا اختاللی در 
جذب آنها ایجاد نشود. مورد دیگر اینکه در شستن 
سبزی ها به خصوص سبزی خوردن و کاهو دقت 
کنید و حتما مرحله انگل زدایی را با اضافه کردن 
چند قطره مایع ظرفشویی به آبی که سبزی در آن 
شسته می شود، انجام بدهید تا تخم انگل ها وارد 

بدن نشوند. شستن مرتب دست ها به خصوص بعد 
از استفاده از سرویس بهداشتی را هم جدی بگیرید 
و اگر مادرتان قادر نیست این کار را به خوبی انجام 
بدهد، کمک کنید دست هایش را به خوبی بشوید. 
ناخن هایش را نیز کوتاه نگه دارید زیرا آلوده شدن 
به انواع انگل هم می تواند کم خونی را تشدید کند.

پاسخ سوم: بلدرچین وحشی که در طبیعت زندگی 
و از مواد طبیعی و دانه ها تغذیه می کند گوشت مقوی 
و خوبی دارد و بهتر از بلدرچین هایی است که در 
قفس پرورش داده می شوند اما بیشتر بلدرچین هایی 
که در بازار موجودند، پرورشی هستند. همان طور 
که ترکیب بدن ما به غذاهایی که می خوریم، بستگی 
دارد، ترکیب بدن حیوانات و پرندگان هم به غذاهایی 
که می خورند، وابسته است. هر چه حیوان یا پرنده ای 
از غذاهای سالم تر و طبیعی تری استفاده کند، گوشت 
بهتر و مقوی تری دارد و امالح بیشتری به بدن 
می رساند. یادتان باشد ما به پروتئین زیادی نیاز 
نداریم اما باید بدانیم چه ماده غذایی ای را با کدام 
ماده غذایی دیگر بخوریم. مثال تلفیق یک تخم مرغ 
یا 500 گرم سیب زمینی که مخلوطی از پروتئین 
حیوانی و گیاهی است، ارزش پروتئین تخم مرغ را 
افزایش می دهد و آن را از 100 به 136 می رساند. 
متاسفانه غذاهای سنتی ما که بیشتر آنها ترکیبی از 
مواد غذایی مختلف و مفید هستند، رو به فراموشی 
است یا نان سنگک که یکی از بهترین نان ها بود، 
روز به روز سفیدتر شده و ارزش غذایی خود را 
از دست داده است، در حالی که درگذشته نان 
سنگک کنار آبگوشت یا عدسی غذای بسیار مقوی 
و ارزشمندی بود، بنابراین بهتر است مواد مغذی 
مختلف را از منابع غذایی متنوع تامین کنید و خود 

را به یک ماده غذایی خاص محدود نکنید.

پرسش

 خانمی 33 ساله هستم. قدم 172سانتی متر و وزنم 72 
كيلوگرم است. چند كيلوگرم اضافه وزن دارم و به 
چاقی شكم و پهلو مبتال هستم. چه رژيم غذايی  اى 
مناسب من است؟ چه ورزشی انجام بدهم؟ الزم 
به ذكر است كودكی يك ساله دارم كه شير مادر 
می خورد. لطفا راهنمايی ام كنيد. 135****0916

پاسخ
دكتر محمدرضا وفا

متخصص تغذيه  
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى ايران

با توجه به سن و قدتان، حداکثر وزن طبیعی برای 
شما حدود 67کیلوگرم است بنابراین 5 کیلوگرم 
اضافه وزن دارید. برای رژیم گرفتن مشکلی ندارید 
زیرا شیرخوارتان بیش از 1سال دارد و عالوه بر 
شیرمادر، غذای تکمیلی هم می خورد اما اگر سن 
رژیم  نمی توانستید  بود،  6ماه  زیر  شیرخوارتان 
مادران  همه  به  همواره  ما  بگیرید.  کاهش وزن 
شیردهی که شیرخوار زیر 6ماه دارند، توصیه می کنیم

 به هیچ عنوان در این دوران برای گرفتن رژیم های 
کاهش وزن اقدام نکنند تا کیفیت شیرشان دچار 
مشکل نشود. ضمن اینکه خود شیردهی به تدریج 
باعث کاهش وزن مادر بعد از زایمان خواهد شد. 

برای گرفتن برنامه غذایی مناسب و رژیم کاهش وزن 
باید به متخصص تغذیه مراجعه کنید. در کنار رژیم 
کاهش وزن با انجام ورزش های سیستمیک یعنی 
ورزش هایی که بیشتر عضالت بدن را درگیر می کنند 
مانند ورزش های هوازی، باید کالری بسوزانید و 
پس از آن به دنبال یک ورزش موضعی مناسب 
به خصوص با تمرکز بر ناحیه شکم و همچنین پهلوها 
)مانند درازونشست( باشید. یادتان باشد ورزش 
هوازی باید همیشه قبل از ورزش های موضعی 
انجام شود. البته بهتر است ورزش های موضعی 
زیرنظر مربیان ورزشی انجام شوند تا کاهش وزن 

با تناسب  اندام همراه شود.

پرسش

پرسش اول: آويشن يكی از ادويه هاى مورد استفاده در تهيه غذاهايی 
مانند پيتزا، الزانيا و... است. اين سبزى معطر چه خواصی دارد و 
مصرف آن به چه افرادى توصيه می شود؟ آيا خشك و پودر كردن 

آن تاثيرى بر خواصش می گذارد؟ 251****0912

پرسش دوم: آيا خوردن گالبی همراه محتويات دانه هاى داخلش 
براى بدن مفيد است يا بايد قبل از خوردن، آنها را از ميوه جدا 

كرد؟ 584****0912

پاسخ
دكتر حسین ايمانى

متخصص تغذيه  
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

 

پاسخ اول: آویشن یک گیاه با طبع گرم است و در افراد سردمزاج 
می تواند باعث گرمی طبع غذا شود. مهم ترین خاصیت آن هم این 
است که باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شود و نفخ را 
کاهش می دهد، بنابراین مصرف آویشن برای افرادی که معده های 
حساسی دارند و با خوردن غذا دچار نفخ و تولید گاز در معده و 
روده می شوند، مفید است. آویشن میزان گاز روده را کمتر می کند، در 
نتیجه فرد احساس بهتری خواهد داشت. این گیاه بهبوددهنده عملکرد 
دستگاه تنفسی است. به همین دلیل بسیاری از شربت های ضدسرفه 
گیاهی از آویشن تهیه می شوند. آویشن، هم اثر خلط آوری دارد و هم 
تا حدی بازکننده عضالت برونش در ریه هاست. از  این رو، مصرف 
دم کرده یا بخور آویشن در بیمارانی که سرماخورده اند و دچار احتقان 
ریه شده اند و سرفه می کنند، بسیار مفید است. یادتان باشد همیشه 
خشک کردن، آسیاب کردن و پودرکردن سبزی ها و میوه ها می تواند 
خاصیت آنها را کاهش دهد. در مورد آویشن هم همین طور است. وقتی 
آویشن خشک می شود، بسیاری از مواد مغذی فّرار آن که در آویشن 
تازه می توانند اثربخشی خوبی داشته باشند، طی عمل خشک کردن 
کم می شوند بنابراین در صورتی که آویشن تازه در دسترس دارید، 
بهتر است از نوع تازه آن استفاده کنید، اما مصرف آویشن خشک و 
پودرشده در فصولی که تازه آن در دسترس نیست هم خوب است، 

هر چند خاصیت کمتری نسبت به نوع تازه خود داشته باشد.

پاسخ دوم: در مورد دانه های داخل میوه ها چند نکته مطرح است؛ 
مصرف بعضی از دانه های داخل میوه ها اثربخشی چندانی ندارد، مصرف 
برخی دانه ها مفید است و مصرف برخی دیگر می توانند مضر باشد 
و سالمت بدن را به خطر بیندازد. مثال اگر مغز هسته زردآلو طعم 
شیرینی داشته باشد برای بدن بسیار مفید است اما مغز هسته زردآلوی 
تلخ حاوی ماده خطرناکی به نام آمیگدالین است که به  هیچ وجه نباید 
آن را مصرف کرد. برخی دانه ها مانند هسته انگور حاوی اسیدهای 
چرب مفیدی هستند که در بهبود عملکرد دستگاه های مختلف بدن 
نقش دارند. دانه های داخل میوه گالبی از نظر طب نوین آثار مفید 
چندانی روی سالمت بدن ندارند بنابراین بهتر است آنها را نخورید. 
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پرسش

آيا ماست كفير همان ماست پروبيوتيكی 
است يا با آن تفاوت دارد؟ 708****0912

پاسخ
دكتر امیر مرتضويان

متخصص صنايع غذايى  
عضو هيئت علمى دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشتى

ما در ایران محصولی به نام ماست یا دوغ کفیر 
نداریم. کفیر، اسمی است که برخی شرکت ها 
روی محصوالتشان گذاشته اند تا تنوع کاال 
بین محصوالتشان افزایش پیدا کند.  ضمن 
اینکه ممکن است در فرآورده های اصلی کفیر، 
الکل وجود داشته باشد که مصرف آن از نظر 
شرعی درست نیست. در محصوالت ایرانی 
که با عنوان ماست کفیر به فروش می رسند، 
ممکن است برخی میکروب ها از جمله مخمر، 
انواعی از کپک و بعضی باکتری های مزوفیل 
برای تخمیر ماست به آن اضافه شوند. استفاده 
از این میکروب  ها طعم و مزه ویژه تری به 
ماست می دهد و مقداری آن را گازدار و 
کفی می کند. اگر همه این کارها برای دوغ 
انجام شود، به آن دوغ کفیر می گویند، اما این 
کفیر با کفیر اصلی تفاوت های زیادی دارد. 
محصوالت پروبیوتیک و طرز تهیه آنها هیچ 
ارتباطی به محصوالتی ندارد که با عنوان کفیر 
به فروش می رسند. محصوالت پروبیوتیک 
حاوی میکروارگانیسم های مشخصی هستند 
که تعداد آنها در فرآورده های لبنی 10 به توان 
7 است. یعنی در هر میلی لیتر محصول، باید 
10میلیون میکروب  زنده وجود داشته باشد تا 
بتوان به آن پروبیوتیک گفت. اینکه ماست های 
با عنوان کفیر، پروبیوتیک هم باشند به این 
موضوع بستگی دارد که شرکت تولیدکننده، 
میکروارگانیسم های زنده را به تعدادی که 
ذکر شد، در محصولش وارد کند. در غیر 
این صورت محصول پروبیوتیک نخواهد 
را  بسته بندی  بنابراین روی برچسب  بود 
بخوانید تا ببینید چه تعداد میکروارگانیسم 
اگر  است.  شده  اضافه  محصول  به  زنده 
میزان میکروارگانیسم های اضافه شده در هر 
میلی لیتر حداقل 10میلیون میکروب زنده بود، 
یعنی آن محصول پروبیوتیک است اما اگر 
میزان میکروارگانیسم های اضافه شده کمتر از 

این مقدار بود، پروبیوتیک نیست.

با خوانندگان
)12-13(

دلیريوم با آلزايمر 
چه فرقی دارد؟
)14(
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بیشتر بخوانید

»اربعين بی غروب« را در صفحه  25 بخوانيد.

منصور پورحیدری، ستاره محبوب و محجوب فوتبال 
کشورمان، مقلب به پدر استقالل، روز جمعه ۱۴ آبان پس از یک 
سال مبارزه با سرطان ریه دار فانی را وداع گفت. سرطان ریه 
امروزه اولین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان در مردان و زنان 
به حساب می آید، با اینکه در گذشته هرگز چنین نبوده است. تا 
پیش از رواج روزافزون مصرف سیگار، سرطان ریه یک بیماری 
نادر به حساب می آمد. اما امروزه پزشکان می گویند که سیگار 
تقریبا عامل بروز 9 مورد از هر ۱0 مورد سرطان ریه است و گاز 
رادون، آلودگی و مواد شیمیایی دیگر نقش اندکی در بروز این 
سرطان دارند. داروهای جدید، امید به تشخیص و درمان این 
بیماری را تا حدودی افزایش داده اند... )صفحه ۱6(

روبان سفید، نماد سرطان ریه است؛ سرطانی 
که از هر 10 مبتالیش 9 نفر سیگار می کشند
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به جرات می توان گفت دیابت شایع ترین بیماری متابولیک )مجموع نشانه هایی که به اختالل 
در وضعیت سوخت وساز بدن اشاره دارد( در سرتاسر دنیا از جمله ایران است و همان طور که 
می دانید، نشانه اصلی آن افزایش قندخون است. مطمئنا هیچ کس یک شبه به دیابت مبتال نمی شود. 
یعنی این طور نیست که یک فرد کامال سالم صبح که از خواب بیدار می شود به دیابت مبتال 
شده باشد. فردی که امروز تشخیص دیابت می گیرد، از مدت ها قبل دچار عالئم پره دیابت یا پیش دیابت بوده 
و چه بسا اگر متوجه می شد، می توانست از بروز آن پیشگیری کند. مثال کسی که به نشانگان متابولیک مبتالست 
باید بداند مستعد دیابت است. نشانگان متابولیک با داشتن 3 مورد از این 5 مورد مشخص می شود؛ بزرگ 
بودن محیط دور شکم، باال بودن تری گلیسرید خون، پایین بودن چربی خوب خون )HDL(، افزایش مرزی 

فشار و قندخون. حدود 30 تا 55 درصد در گروه های مختلف جمعیتی در ایران به این نشانگان مبتال هستند.
امروزه بیشتر مراکز بالینی معتبر مربوط به پره دیابت و دیابت نوع2  که در بزرگسالی شروع می شود، به این 
نتیجه رسیده اند که گام اول و کلیدی برای بهبود پره دیابت اصالح شیوه زندگی است و اقداماتی که اغلب 

آنها به این افراد توصیه می کنند به شرح زیر هستند:

• روی وزن خود کنترل داشته باشید.
• حداقل هفته ای 5 مرتبه و هر مرتبه 60-30 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط انجام دهید.

• رژیم غذایی کم چرب و حاوی مقادیر فیبر کافی مصرف کنید.
• مراقب فشار خون خود باشید و برای کاهش آن نمک دریافتی تان را کاهش دهید.

• از مصرف مشروبات الکلی به طور جدی پرهیز کنید.
• سطح کلسترول خون خود را کاهش دهید و آن را به سطوحی برسانید که برای افراد مبتال به دیابتی توصیه 

می شود.
درست است که دیابت زمینه ژنتیکی دارد اما با رعایت اصول سالمت و تغییر شیوه زندگی، احتمال بروز 
این ژن کاهش خواهد یافت. اگر امروز متوجه شدید خودتان، دوستان یا اعضای خانواده تان به دیابت مبتال 
شده اند، خوب است به جای زانوی غم بغل گرفتن، تالش کنید اطالعات کافی در مورد دیابت پیدا کنید و 
بدانید بعد از ابتال به این بیماری چه کار باید انجام دهید و چگونه به خود و دیگران کمک کنید. در صفحات 

»سبک زندگی« این هفته، ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد. با ما همراه شوید.

آداب زندگی با دیابت
 دکتر 

هانیه 
زایررضایی

دیابت و افسردگی
به گفته  متخصصان، شیوع افسردگی بین افراد مبتال به دیابت 
25 درصد است؛ یعنی از هر 4 فرد مبتال یکی افسرده می شود 
که این آمار باالست. در سال 2000 میالدی نتایج پژوهش های 
آمریکایی نشان داد میزان خودکشی بین افراد افسرده بین 2 
تا 9 درصد است؛ یعنی 2 تا 9 درصد افراد افسرده دست 
به خودکشی می زنند. در حالی که این افراد باید بدانند که 
می توانند با انجام کارهای ساده ای، بیماری خود را به خوبی 
مدیریت کنند و تنها کاری که الزم است انجام دهند این 
است که تغییراتی در تغذیه و شیوه زندگی شان ایجاد کنند. 
افراد مبتال به دیابت، فرآیند روان شناختی معینی را تجربه 

می کنند. مراحل این فرآیند به شرح زیر است:
- اولین مرحله ای که تجربه می شود، »شوک« است. مواجهه 

اولیه با بیماری، غالبا همراه با ناباوری 
است.

- در مرحله بعد »انکار« رخ می دهد، 
فرد وجود بیماری را نمی پذیرد.

- مرحله سوم »چانه زنی« است. 
در این مرحله بیمار قول می دهد 
اگر بیماری وجود نداشته باشد، 
همه کارها را خوب انجام بدهد.

که  است  مراحلی  از  - »خشم« 

تجربه آن برای پذیرش واقعیت در زندگی ضروری است.
- »افسردگی« از دیگر مراحل برخورد با بیماری است که 

به فرد اجازه فرآیند ترمیم را می دهد.
- آخرین مرحله، »پذیرش« است. در این مرحله واقعیت 
وجود بیماری پذیرفته می شود. درک این موضوع که بیماری 
مزمن به معنای انتهای زندگی نیست و تنها نیاز به تغییراتی 
در روش زندگی وجود دارد و امید به اینکه همیشه موارد 
جدیدی در زندگی ساخته و معرفی می شوند. توجه به این 
نکته که تمرکز بر امروز و توانمندی های فرد در آن با وجود 
شرایط مزمن می تواند در مواجهه با بیماری کمک کننده باشد.
با ظهور عوارض دیابت، فرد احساس درماندگی و ناکامی 
می کند. عوارض هیجانی و تنش روانی نقش مهمی در 
روانی  تنش  دارند.  دیابت  بیماری  در  قندخون  کنترل 
می تواند مقدار قندخون بیمار را 
تغییر دهد. این تغییر از 2 طریق 
ایجاد می شود؛ اوال بیماران تحت 
تنش روانی، مراقبت خوبی از خود 
ندارند، مثال تغذیه شان نامناسب 
می کنند.  ورزش  کمتر  و  است 
روانی  تنش  هورمون های  ثانیا 
تغییر  باعث  مستقیما  می توانند 

در سطح قندخون بیمار شوند.

دیابت و ورزش
هم کودکان و هم بزرگساالن به تحرک کافی نیاز 
دارند. متاسفانه بیشتر ما به ساعت های طوالنی پشت 
میزنشینی و رفت و آمد با اتومبیل شخصی عادت 
کرده ایم و تحرک الزم را در زندگی روزمره مان نداریم 
و این خطر دیابتی ها را نیز تهدید می کند. یک برنامه 
ورزشی منظم و ممتد می تواند قندخون را تثبیت کند، 
نیاز به دارو را کاهش دهد و تغییرات وزن را کنترل 
کند. البته قبل از شروع ورزش باید با پزشک مشورت 
کرد. به طور کلی، ورزش مناسب این افراد، ورزشی 
است که فشار زیادی روی پاها وارد نمی کند )مثل 
دوچرخه و قایق سواری( و این افراد باید، اصول 
مراقبت از پاها را دقیقا اجرا کنند. اگر قندخون شما 
باالست )باالی 250 در افراد مبتال به دیابت نوع2  
یا باالی 200 برای افراد نوع1(، باید ورزش را تا 
هنگام پایین آمدن قندخون به تعویق انداخت. در 
مواقعی که عالئمی مانند درد پشت ساق یا سردی 
پاها هنگام فعالیت بدنی وجود دارد، انجام بعضی 
ورزش ها مخصوصا پیاده روی متناوب به طوری 
که همراه با استراحت کافی در فواصل راه رفتن 

باشد، کمک زیادی در بهتر شدن عالئم می کند.
افراد مبتال به دیابت قبل از شروع ورزش باید موارد 

زیر را انجام دهند:
• اندازه گیری قندخون قبل و بعد از فعالیت و هر 20 
تا 30 دقیقه در طول ورزش های طوالنی )بسیاری از 
فعالیت ها 500 تا 600 کالری انرژی در ساعت مصرف 
می کنند(. اگر قندخون شما زیر 100 میلی گرم در 
دسی لیتر بود، یک خوراکی سرپایی حاوی 20 تا 30 
گرم کربوهیدرات قبل از شروع ورزش مصرف کنید.
• عالئم و نشانه های پایین افتادن قندخون را بشناسید؛ 

برای مثال سرگیجه، تعریق، لرز و دوبینی
• شروع ورزش 1 تا 2 ساعت بعد از غذا خوردن 

مناسب است.
• پرهیز از ورزش در زمانی که اوج فعالیت انسولین 
است، مثال ورزش صبحگاهی مناسب است. افرادی 

که به دیابت نوع1 مبتال هستند، باید از ورزش هنگام 
عصر تا آنجا که ممکن است پرهیز کنند.

• تنظیم کردن مقدار مصرف انسولین در صورتی که 
ضرورت داشته باشد. در این مورد باید به توصیه های 
پزشک عمل کرد و معموال به معنی کاهش مقدار 

انسولین کوتاه اثر، قبل از ورزش است.
• افرادی که قرص های خوراکی ضددیابت استفاده 

می کنند باید با پزشک خود مشورت کنند.
• بعد از ورزش های سخت و طوالنی، ممکن است 
برای  اضافه تری در 24 ساعت  به کربوهیدرات 
جایگزینی کربوهیدرات سوخته شده نیاز داشته باشید.
• کفش مناسب، که دارای یک الیه نرم باشد و از نظر 
طول و پهنا به انگشتان فشار نیاورد و پا در آن کامال 
راحت باشد، بپوشید. جوراب ها نیز باید مناسب 
)نخی( انتخاب شوند و رطوبت پا را بگیرند و پاها 

را خشک نگه دارند.
• از یک دستبند یا برچسب شناسایی بیماری دیابت 

که به آسانی قابل دیدن باشد، استفاده کنید.

بیشتر بخوانید

»دیابت و تناسب اندام« را در صفحه 26 
همین شماره بخوانید.
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دیابت و یوگا
یوگا یک برنامه تمرین و مراقبه است که خاستگاه آن به کشور 
هند با سابقه ای حدود 2 تا 4 هزار سال بازمی گردد. با وجود 
اشکال مختلف، هدف اصلی از اجرای تمام این حرکات، 
توسعه قدرت، انعطاف پذیری و تعادل در همراهی ذهن و جسم 
است. جالب است بدانید براساس نتایج تحقیقات محققان، 
یوگا باعث بهبود عوارض دیابت 
قلبی-عروقی  بیماری های  و 
آثار  به  تحقیقات  این  می شود. 
به  مقاومت  بر  یوگا  سودمند 
گلوکز،  تحمل  انسولین، 
انسولین،  به  حساسیت 
فشار خون، تنش روانی و 
خون  انعقادی  فاکتورهای 

اشاره کرده اند.

دیابت و  رانندگی
رانندگی برای فرد دیابتی منعی ندارد اما برای 
پیشگیري از افت قندخون حین رانندگي این 

نکات را رعایت کنید:
- اگر انسولین مصرف می کنید، قبل از شروع 
رانندگي، غذا یا میان وعده خود را مصرف و 
در صورت امکان قندخونتان را بررسي کنید.
- در مسافرت هاي طوالني هر 2 ساعت توقف 

و میان وعده خود را مصرف کنید.
- پس از انجام ورزش یا فعالیت جسمي بیش 
از حد، که قند پایین می افتد یا هنگام غروب که 
از محل کار برمی گردید، امکان کاهش قندخون 

وجود دارد.
- همیشه داخل اتومبیل خود مواد 
غذایي مانند قند، آبنبات، بیسکویت 

یا آبمیوه همراه داشته باشید.
- هر گاه متوجه نخستین عالمت هاي 
کاهش قندخون شدید، به سرعت 
توقف و مواد غذایي کافي میل کنید 
تا عالمت ها از بین بروند. طي این 
مدت از اتومبیل تان خارج نشوید.

بیماران دیابتی در موارد زیر نباید 

رانندگی کنند:
• حمالت شدید یا مکرر افت قندخون

افت  هشداردهنده  عالمت هاي  نداشتن   •
قندخون

مانند  دیابت  از  ناشي  چشمي  آسیب هاي   •
کاهش دید

• آسیب شدید عصبی ناشي از دیابت
کنترل  براي  به پزشک  منظم  عدم مراجعه   •

قندخون
بیماران دیابتي وابسته به انسولین بهتر است 
به عنوان راننده تاکسي، اتوبوس و نیز به عنوان 

راننده ماشین هاي سنگین فعالیت نکنند.

دیابت و اعصاب
نوروپاتی یکی از عوارض دیررس بیماری دیابت است که در 
این وضعیت حس درد در بیمار مبتال ضعیف می شود و عوامل 
محرک اعصاب حسی مانند فشار، سرما، گرما و درد موجب 
بروز زخم های مزمن مقاوم به درمان دارویی می شود. بنابراین این 
بیماران باید مراقب بدن و به خصوص پاهایشان باشند و انگشتان 
خود را از قرار گرفتن در معرض عوامل محرک محافظت کنند. 
مثال نباید با پای برهنه راه بروند و  هنگام استفاده از ناخن گیر 

برای جلوگیری از 
بسیار  شدن  زخم 
مراقب باشند. این 
افراد همچنین نباید 
بالشتک های  از 
یا سایر  حرارت زا 
ابزارهای گرم کننده 
برای گرم کردن پاها 

استفاده کنند.

دیابت و دندانپزشکی
افراد مبتال به دیابت، مستعد ابتال به بیماری دهان، دندان و لثه هستند، 
به طوری که بیماری لثه در افراد مبتال به دیابت 3 برابر افراد سالم 
است. 70 درصد مبتالیان به دیابت در سن باالی 40 سال دچار 
عفونت ریشه دندان ها و عفونت مزمن لثه مبتال می  شوند. در دیابت 
مقاومت نسوج دور دندان )لثه و استخوان( نسبت به فعالیت های 
میکروبی کاهش می یابد که احتماال  این مساله به دلیل اختالل در 
پاسخ سلول های دفاعی بدن است. البته تغییرات خود بافت های 

نرم و استخوانی دور دندان هم در 
ایجاد زمینه مساعد موثر هستند. در 
ایجاد بیماری های دهانی-دندانی در 
دیابت عالوه بر خود دیابت، تحریکات 
موضعی نقش حساس و ویژه ای دارند. 
منظور از تحریکات موضعی وجود 
پالک های دندانی است که مجموعه ای 
ترکیبات  مواد غذایی،  از خرده های 
میکروب های  به خصوص  و  بزاقی 

داخل دهان هستند. اگر این پالک های دندانی روزانه از روی دندان ها 
و لثه ها برداشته نشوند، بعد از مدتی به علت رسوب تدریجی مواد 
معدنی روی آنها، سخت تر می شوند و هنگام مسواک کردن یا غذا 
خوردن باعث زخمی شدن و خونریزی لثه خواهدشد. بنابراین افراد 
مبتال به دیابت باید مراقبت های بهداشتی ویژه ای در مورد دهان و 
دندان خود انجام دهند که این کار شامل مسواک زدن و کشیدن نخ 
دندان و استفاده از دهانشویه های کلروهگزیدین )0/12 درصد( یا ژل 
کلروهگزیدین )0/2 درصد( 2 بار در روز )مستقل از مصرف خمیردندان 
استفاده شود، زیرا کلروهگزیدین با 
خمیردندان غیرفعال می شود( است 
که می تواند سبب کنترل بسیاری از 
انواع شدید مشکالت لثه و دندان ها 
شود. مراقبت های دندان پزشکی برای 
بررسی و محافظت از سالمت بافت 
لثه و تامین درمان های مورد نیاز هر 
6 ماه یکبار برای افراد مبتال به دیابتی 

ضروری است.
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دیابت و مهمانی
برخی از بیماران مبتال به دیابت در زندگي روزمره، رژیم 
غذایي سالم و مناسب خود را به خوبي دنبال می کنند 
تعطیالتي  یا  مسافرت  میهماني،  اینکه  محض  به  اما 
پیش بیاید، همه برنامه هایشان به هم می ریزد و هر چه 
تالش کرده بودند تا قندخون خود را به میزان دلخواه 
برسانند، نقش بر آب می شود. محققان مرکز تحقیقات 

غدد توصیه هایی برای این افراد دارند:
باشید و بخواهید  میزبان  اگر خودتان  میهماني ها  در 
غذا را تهیه کنید، احتماال در طول میهماني و هنگام 
میهمان  اگر  ولی  می خورید،  غذا  کمتر  شام  یا  ناهار 
باشید، براي نشان دادن مراتب تقدیر و تشکر خود به 

میزبان حتما فکر می کنید باید میوه و شیریني، 
پیش غذا، غذا و دسر بخورید اما شما که به 
دیابت مبتال هستید، باید میان انواع غذاهای 
پر  پیش غذاهای  و  دسرها  پرکالری،  چرب، 
از شکر، غذای مناسبی برای خود پیدا کنید 
و از خوردن غذاهای چرب و خیلی شیرین 
بپرهیزید. یقینا میزبان شما اگر بداند دیابتیک 

هستید، از شما نخواهد رنجید.
بهتر است بیماران مبتال به دیابت در ایام تعطیالت 
و میهمانی، به جاي مصرف تنقالت از انواع 

میوه و سبزي بیشتري استفاده کنند. مصرف میوه و 
سبزي،  بسیاري از آب و امالح مورد نیاز بدن را تامین 
می کند و فرد با خوردن این مواد، گرایش کمتري به 
مصرف تنقالت و انواع شیریني دارد. در ایام تعطیالت 
که به سفر و میهمانی می روید، دستگاه گلوکومتر خود 
را در چمدان قرار دهید و کنترل کنید تعداد نوارهای 
کافی برای آن را همراه برده اید. باید در این ایام به طور 
مرتب قندخون خود را اندازه گیري و با محاسبات دقیق 
غذاهاي مختلف را مصرف کنید. برای کمک به مبتالیان 
به دیابت و افراد در خطر ابتال شاخص گالیسمیک مواد 
مختلف تعریف شده که آن را با GI نشان می دهند. 
این شاخص عبارت است از تاثیر مواد غذایی مختلف 

بر میزان قندخون در فاصله کوتاهی پس از خوردن، 
که دامنه ای از 1 تا 100 را به خود اختصاص می دهد. 
غذاهایی با شاخص گالیسمیک کمتر از 50 در تامین 

سالمت نقش مهم تری ایفا می کنند.
رژیم غذایی حاوی غذاهای دارای شاخص گالیسمیک 
پایین می تواند برای مدت طوالنی تری احساس سیری 

در شما ایجاد کند.
شما با انتخاب غذاهای با GI پایین می توانید در کنترل 

قندخونتان قدم موثری بردارید.
- سیب زمینی های تازه )جدید( نسبت به سیب زمینی های 
قدیمی تر، GIپایین تری دارند، سیب زمینی شیرین نیز 

دارای GI پایینی است.
 GI سبوس،  زیاد  مقادیر  حاوی  نان های   -

پایین تری نسبت به سایر انواع نان هاست.
- بیسکویت های حاوی سبوس، GI کمتری 

نسبت به سایر بیسکویت ها دارند.
 GI کیک های حاوی میوه ها و مغزها حاوی -

پایین تری هستند.
- میوه هایی که حاوی دانه های سخت هستند 
)مثل هلو(، سیب و مرکبات، GI پایین تری 
نسبت به میوه های گرمسیری مانند موز، طالبی، 

آناناس و... دارند.
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با خوانندگان 12
پرسش

پرسش اول: جوانى 34 ساله و مجرد هستم. 
در دوران نوجوانى من و دختر یكى از اقوام 
به هم عالقه مند بودیم. ایشان چند سال پیش 
ازدواجى تحمیلى داشت و صاحب فرزند شد 
و زندگى ناموفقى دارد. با توجه به عالقه ای که 
به ایشان داشته و دارم، هنوز نتوانسته ام ازدواج 
کنم. لطفا بگویید چه کنم؟ 016****0930

در  هستم.  19ساله  پسری  دوم:   پرسش 
تصمیم گیری مشكل دارم. مثال وقتى کار پیدا 
کردم، از اینكه سر آن کار بروم یا نه، دچار 
تردید بودم یا انتخاب رشته ام به سختى انجام 
شد. حتى در انتخاب 2 مسیری که به یک مقصد 
مى رسد هم مشكل دارم. علت چیست و چه 

باید بكنم؟ 081****0936

پاسخ
دکترحسینابراهیمیمقدم
روان شناس و مشاور خانواده و 

عضو هیئت علمی دانشگاه

پاسخ اول: قرار نیست هر 2 نفری که به یکدیگر 
عالقه مند هستند، حتما به هم برسند. هیچ قانونی 
در این باره وجود ندارد، کما اینکه ما افراد موفق 
زیادی داریم که با فرد مورد عالقه شان ازدواج 
نکرده اند ولی توانسته اند این موضوع را به عنوان 
یک واقعیت بپذیرند. ما در روان شناسی پدیده ای 
به نام »پدیده لیلی   و مجنون« یا »پدیده رومئو 
و ژولیت« داریم. پدیده لیلی   و مجنون می گوید 
به  این رو معروف شدند که  از  لیلی   و مجنون 

هم نرسیدند و اگر به هم می رسیدند، این همه 
داستان برایشان ساخته نمی شد و چه بسیار زن 
و مردهایی که خیلی به هم عالقه داشتند ولی 
وقتی به هم رسیدند، به درجه ای از تعادل دست 
پیدا کردند و از آن آتش عشق اولیه کاسته شد، 
بنابراین اینکه فکر کنید به آن دختر عالقه مند 
بوده اید پس حتما باید با ایشان ازدواج می کرده اید 
و حاال که این اتفاق نیفتاده، همه چیز را باخته اید، 
به هیچ وجه درست نیست. نکته دوم اینکه فرد 
مورد نظر شما به هر حال ازدواج کرده  و چه 
صاحب فرزند باشد، چه نباشد، نسبت به فرد 
دیگری تعهد دارد و هرگونه رابطه ای با هر فرد 
دیگری خیانت به همسرش محسوب می شود. 
حتی اگر این خانم از همسرش جدا شود تا با 
به همسرش خیانت  باز هم  ازدواج کند،  شما 
کرده و تعهداتش را زیر پا گذاشته بنابراین از 
نظر اصول اخالقی باید مورد بررسی قرار بگیرد 
و این امکان وجود دارد که چنین فردی در آینده 

نسبت به شما هم بی وفایی داشته باشد.
نکته سوم اینکه گفته اید این خانم در ازدواجش 
موفق نبوده است. این درجه از موفق بودن یا 
نبودن را چه کسی تعیین کرده است؟ قطعا این 
شما نیستید که تعیین می کنید فرد مورد عالقه تان 
در زندگی اش موفق هست یا نیست. ضمن اینکه 
او  و  نبودید  ایشان  زندگی   در  شما  اگر  شاید 
تمام فکر و هوش و حواسش را متمرکز زندگی 
خودش می کرد، زندگی موفق تری داشت. پس 
این شما هستید که مانع خوشبختی او شده اید. 
توصیه می کنم به هیچ  عنوان به این روند ادامه 
ندهید زیرا فکر کردن به زن یا مردی که ازدواج 
کرده  کامال نادرست است. برای ایشان دعای خیر 
کنید تا زندگی خوبی کنار همسر و فرزندش 

داشته باشد و برای خودتان هم از خدا بخواهید 
تا همسر مناسبی قسمتتان کند. قطعا اگر با فرد 
مناسبی ازدواج کنید، متوجه خواهید شد تنها دختر 
دنیا دختر موردعالقه تان نبوده و افراد دیگری 
آرامش  احساس  آنها  کنار  که شما  هم هستند 

و خوشبختی بیشتری را تجربه خواهید کرد.

پاسخ دوم: تعلل در تصمیم گیری می تواند نمودی 
از حالت های اضطراب و حتی مشکالتی مانند 
وسواس های فکری باشد. افرادی که تردیدهای 
مناسب  تصمیم  به موقع  و  دارند  زیادی  خیلی 
نمی گیرند، در رسیدن به هدف هایشان به شدت 
دچار مشکل می شوند. حتما قصه خرگوشی که 
وسط جاده ای ایستاده بود و کامیونی به او نزدیک 
می شد را شنیده اید. خرگوش با خودش فکر کرد 
بعد  بروم.  به سمت چپ جاده  بهتر است  که 
پیشیمان شد زیرا دید سمت چپ جاده دورتر 
به  از سمت راست است. پس تصمیم گرفت 
سمت راست جاده برود اما متوجه شد سمت 
راست هم دره ای وجود دارد که ممکن است 
پایین بیفتد. دوباره تصمیم گرفت به سمت چپ 
برود و آنقدر چپ و راست کرد که در نهایت 
زیر چرخ های کامیون کشته شد. گاهی الزم است 
ما خیلی سریع و در عین حال درست تصمیم 
بگیریم. در واقع، سرعت و صحت 2 گزینه مهم در 
انتخاب و تصمیم گیری ها به خصوص در شرایط 
حاد است. اگر کسی اضطراب یا وسواس فکری 
انجام بدهد  داشته باشد، نمی تواند این کار را 
زیرا تزلزل روانی اجازه تصمیم گیری درست را 
از او می گیرد. توصیه می کنم برای برطرف کردن 
ریشه اضطراب هایتان حتما با مشاور روان شناس 

صحبت کنید.

پرسش

مطلب  هم  فیستول  آنال  بیماري  درباره  لطفا 
بنویسید. 356****0912 

پاسخ
دکتررضاباقرزاده

فلوشیپ جراحی کولورکتال 

فیستول آنال یا مقعدی یک مشکل مهم ناحیه مقعد 
است. به طور طبیعی در کانال مقعدی، غده هایی 

وجود دارند که به دالیل ناشناخته یا با ورود باکتري 
یا هرگونه جسم خارجي عفونی و عفونت آنها 
باعث ایجاد آبسه در کانال مقعدی می شود. البته 
برخي شرایط خاص مانند کولیت یا سایر موارد 
التهابي روده کوچک نیز ممکن است احتمال این 
عفونت را افزایش دهد. معموال بیش از 60-70 
درصد افرادی که آبسه داشته اند به فیستول مقعدی 
مبتال می شوند. فیستول مقعد انواع مختلفی دارد، 
بنابراین درمان آن با توجه به نوع فیستول، مدت 
آبسه،  و وسعت  کرده  درگیر  را  فرد  که  زمانی 

متفاوت است. درمان فیستول با توجه به عفونی 
بودن محیط مقعد کار مشکلی است. ضمن اینکه 
هنگام درمان باید مراقب بود اسفنگتر مقعد حفظ 
شود. توجه داشته باشید شیوه زندگی مردم یا 
ایجاد  در  تاثیری  هیچ  بهداشت  نکردن  رعایت 
فیستول ندارد. این بیماری می تواند همه افراد از 
کودکان تا سالمندان را درگیر کند اما شیوع آن 
بیشتر دیده می شود. فیستول آنال  در جوان ترها 
انجام  به خوبی  درمان  اگر  و  است  درمان پذیر 

شود به خوبی کنترل خواهدشد.
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پرسش

پرسش اول: آقایى 36ساله هستم. رنگ پوستم 
در قسمت هایى مانند دست و پای راست و 
آلت تناسلى سفید شده. پزشكم پیسى تشخیص 
داد و ویتامینD تجویز کرد اما لكه های سفید 
در حال پیشرفت هستند. آیا درمانى برای این 

بیماری وجود دارد؟ 508****0939

پرسش دوم: مردی 51 ساله ام. گاهى در خواب 
از ناحیه پیشانى و گردن به شدت عرق مى کنم. 

دلیلش چیست؟ 076****0917

پاسخ
دکترمحمدشهیدیدادرس

متخصص پوست  
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: بیماری پیسی یا ویتیلیگو درمان مشکلی 
دارد چون اتوایمیون است و علت شناخته شده 
قطعی ندارد و درمانش براساس فرضیه ها انجام 
می شود. گاهی سیستم دفاعی بدن به دالیل مختلف 
نسبت به بافت های خود بدن حساس می شود و 
مانند یک عامل خارجی و بیماری زا با آن برخورد 
می کند و علیه آن آنتی بادی می سازد. این حالت 
باعث بروز بیماری های اتوایمیون می شود. هرچند 
گاهی برخی درمان ها می تواند در کنترل بیماری 
ویتیلیگو موثر باشد اما تجویز ویتامینD هیچ 
ارتباطی به این بیماری ندارد. برای درمان و کنترل 
بیماری باید به متخصص پوست مراجعه کنید.

پاسخ دوم: گاهی با افزایش سن، این حالت ها 
اتفاق می افتد. بهتر است برای پیگیری بیشتر به 
متخصص داخلی مراجعه کنید تا از نظر بیماری های 
تیرویید و برخی بیماری های داخلی بررسی شوید، 
به خصوص اگر تعریقتان با کاهش وزن، تب، 
خستگی، ناراحتی و درد بدن همراه است، حتما 
آن را جدی بگیرید. بعضی بیماری ها به خصوص 
اختالالت تیرویید، سل، التهاب کبد، اختالالت 
دستگاه ایمنی بدن، سرطان خون، سکته مغزی، 
بیماری های روده و بیماری های قلبی می توانند 
با تعریق شبانه همراه باشند. اگر این کار را انجام 
داده اید و نتایج آزمایش هایتان طبیعی بوده، باید 
به بررسی علل دیگر بپردازید. تنش های روانی، 
مصرف برخی داروها و حتی غذاها، گرم بودن 
اتاق و... نیز از عواملی هستند که می توانند باعث 

تعریق شبانه شوند.

موکب واقفان سالمت در اربعین

ادامه از صفحه 9
برای معرفی امام حسین)ع( چه زمانی بهتر از اربعین که 
از سراسر جهان عاشقان را به سوی خود جذب می کند؟ 
از این رو، باید این فرصت بی نظیر را مغتنم شمرد و تا 
آنجا که می توان کمر خدمت برای برگزاری باشکوه تر 
این فرهنگ بست. در این میان که هر کسی و هر طیفی 
عاشقانه آنچه که در کف دارد تقدیم زائران موالیش می کند، 
واقفان سالمت نیز می توانند در راه اعتالی فرهنگ عاشورا 
و اربعین گامی مهم و اساسی بردارند. برای این کار می توان 
ملک، خانه یا یک مکان تجاری را به نیت خدمت به زائران 
اربعین وقف کرد تا از درآمد و منافع آن برای خدمت در 
عرصه سالمت و درمان زائران استفاده شود. می توان با 
وقف برای سالمت و درمان زائران اربعین، پشتوانه ای 
مادی برای گروه های جهادی پزشکی مهیا کرد تا آنها به 
راحتی بتوانند در مسیرهای پیاده روی زائران به سوی کربال، 
موکبی برپا کرده و در راستای درمان و مداوای بیماران 
این مسیر خدمت کنند. می توان با وقفی اینچنین، در مسیر 
تردد زائران، درمانگاه و بیمارستان بنا کرد. واقفان سالمت 
می توانند با وقف تجهیزات پزشکی برای زائران اربعین 
توفیق خدمت به زوار کربال را مهیا و نام خود را در زمره 

خادمان موالیمان حسین)ع( ثبت کنند.
با وقف برای درمان زائران اربعین می توان به کمک مصدومان 
احتمالی این رویداد عظیم پرداخت و چتر حمایت و مهربانی 
خود را بر سر آنها گشود. با وقف برای سالمت و تندرستی 
زائران اربعین می توان تجهیزات و لوازم بهداشتی و درمانی 
بسیاری از زائران این مسیر را تامین و شرایط را برای حضور 
افراد بیشتر آماده و حتی زمینه را برای حضور افراد کم توان، 
معلول و بیماران جسمی و حرکتی فراهم کرد. می توان از 
منافع چنین وقفی تعداد قابل توجهی ویلچر برای در راه 
ماندگان، افراد مسن و بیماران تهیه کرد تا آنها نیز بتوانند 
خود را به کعبه عشق برسانند. چنین کاری پاداش عجیب 
و فراوانی دارد. از سویی واقف با این عمل صالحش از 
پاداش وقف که پاداشی همیشگی است و حتی پس از 
مرگ واقف نیز ادامه خواهد داشت، بهره مند می شود و از 
سوی دیگر، از پاداش خدمت به بیماران منتفع می شود که 
خود این کار پاداش بی نظیری دارد. از طرفی، نام واقف در 
زمره خادمان موالیمان حسین)ع( ثبت می  شود که این نیز 
خود افتخاری بس بزرگ است که پاداشش را تنها خدا 
می داند. البته برای رسیدن به این افتخار، خیرین سالمت 
می توانند دست دردست هم نهند و با همدیگر اقدام به وقف 
مشارکتی کنند؛ درمانگاه و بیمارستان بسازند یا ملکی را 
وقف کنند که منافعش برای خدمت در عرصه سالمت، 

دارو و درمان زائران اربعین هزینه  شود.
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پخته  باید  چطور  گوشت  اول:  پرسش 
بیشترین  و  شود  حفظ  آن  آهن  تا  شود 
0912****990 برسد؟  بدن  به  آن  میزان 

پرسش دوم: مادرم سالمند است و ناراحتی قلبی 
و کم خونی دارد. چه نوع تغذیه ای می تواند به 
مادرم کمک کند مشکل کمتری داشته باشد؟ 
آیا مصرف مکمل آهن برای ایشان مفید است؟ 

0914****234

پرسش سوم: آیا گوشت بلدرچین برای تامین 
پروتئین بدن نسبت به گوشت های دیگر برتری 

دارد؟ رستمی از اهواز

پاسخ
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه  
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: مواد معدنی معموال در اثر حرارت از 
بین نمی روند. عالوه بر آهن، مواد معدنی دیگری 
مانند روی، منیزیم و... نیز در گوشت وجود دارند 
که بعد از پخته شدن و خوردن به بدن می رسند. 
گوشت معموال در مقداری آب پخته می شود. در 
نتیجه مقداری از آهن گوشت وارد آبی می شود 
که در آن پخته شده بنابراین حتما همراه با گوشت، 
آب آن را هم مصرف کنید تا عناصر حیاتی و مفید 
داخل آب  گوشت هم به بدنتان برسد. نکته ای که 
الزم است توضیح بدهم این است که برخی باور 
دارند اگر مالقه یا کفگیر آهنی در ظرف در حال 
جوش خورش، آش و... قرار دهند، آهن آن در 
غذا آزاد می شود و از کم خونی جلوگیری می کند. 

این باور نادرست است. بد نیست بدانید آهن باید 
با دوز مشخص و مقدار معینی به بدن برسد تا 
بتواند مفید واقع شود. گاهی این وسایل زنگ زده 
یا حاوی سرب هستند و این کار می تواند برای 
بدن خطرناک باشد. امروزه تکنولوژی و امکانات 
بهداشت و درمان پیشرفت زیادی کرده، به طوری 
که تقریبا تمام بیماری ها را می توان ریشه کن کرد اما 
بیماری های تغذیه ای به دلیل اجرای همین باورهای 
نادرست هنوز شایع هستند. امیدوارم با فرهنگ سازی 
و آموزش مناسب، همه افراد جامعه تغذیه متناسب، 
متعادل و سالمی داشته باشند و میزان بیماری های 

مرتبط با تغذیه کاهش پیدا کند.

پاسخ دوم: بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی باید 
حتما با تجویز متخصص قلب که کار درمان را 
برعهده دارد، مکمل مصرف کنند زیرا افزایش دریافت 
آهن می تواند مشکالتی از نظر قلبی ایجاد کند ولی 
رعایت رژیم غذایی مناسب حاوی مقدار مناسبی 
سبزیجات، حبوبات، غالت، نان های سبوس دار، 
میوه های فصل به خصوص آبمیوه های سرشار از 
ویتامین C که در این فصل به راحتی یافت می شود 
مانند آب  پرتقال، لیموشیرین و... به جذب آهن 
در بدن کمک می کند. توجه داشته باشید 30دقیقه 
مادرتان  به  از غذا  بعد  از غذا و 2 ساعت  قبل 
چای ندهید تا مانع جذب آهن نشود. همچنین از 
مصرف همزمان مواد حاوی کلسیم مانند شیر و 
لبنیات با غذا یا بعد از غذا بپرهیزید تا اختاللی در 
جذب آنها ایجاد نشود. مورد دیگر اینکه در شستن 
سبزی ها به خصوص سبزی خوردن و کاهو دقت 
کنید و حتما مرحله انگل زدایی را با اضافه کردن 
چند قطره مایع ظرفشویی به آبی که سبزی در آن 
شسته می شود، انجام بدهید تا تخم انگل ها وارد 

بدن نشوند. شستن مرتب دست ها به خصوص بعد 
از استفاده از سرویس بهداشتی را هم جدی بگیرید 
و اگر مادرتان قادر نیست این کار را به خوبی انجام 
بدهد، کمک کنید دست هایش را به خوبی بشوید. 
ناخن هایش را نیز کوتاه نگه دارید زیرا آلوده شدن 
به انواع انگل هم می تواند کم خونی را تشدید کند.

پاسخ سوم: بلدرچین وحشی که در طبیعت زندگی 
و از مواد طبیعی و دانه ها تغذیه می کند گوشت مقوی 
و خوبی دارد و بهتر از بلدرچین هایی است که در 
قفس پرورش داده می شوند اما بیشتر بلدرچین هایی 
که در بازار موجودند، پرورشی هستند. همان طور 
که ترکیب بدن ما به غذاهایی که می خوریم، بستگی 
دارد، ترکیب بدن حیوانات و پرندگان هم به غذاهایی 
که می خورند، وابسته است. هر چه حیوان یا پرنده ای 
از غذاهای سالم تر و طبیعی تری استفاده کند، گوشت 
بهتر و مقوی تری دارد و امالح بیشتری به بدن 
می رساند. یادتان باشد ما به پروتئین زیادی نیاز 
نداریم اما باید بدانیم چه ماده غذایی ای را با کدام 
ماده غذایی دیگر بخوریم. مثال تلفیق یک تخم مرغ 
یا 500 گرم سیب زمینی که مخلوطی از پروتئین 
حیوانی و گیاهی است، ارزش پروتئین تخم مرغ را 
افزایش می دهد و آن را از 100 به 136 می رساند. 
متاسفانه غذاهای سنتی ما که بیشتر آنها ترکیبی از 
مواد غذایی مختلف و مفید هستند، رو به فراموشی 
است یا نان سنگک که یکی از بهترین نان ها بود، 
روز به روز سفیدتر شده و ارزش غذایی خود را 
از دست داده است، در حالی که درگذشته نان 
سنگک کنار آبگوشت یا عدسی غذای بسیار مقوی 
و ارزشمندی بود، بنابراین بهتر است مواد مغذی 
مختلف را از منابع غذایی متنوع تامین کنید و خود 

را به یک ماده غذایی خاص محدود نکنید.

پرسش

 خانمی 33 ساله هستم. قدم 172سانتی متر و وزنم 72 
کیلوگرم است. چند کیلوگرم اضافه وزن دارم و به 
چاقی شکم و پهلو مبتال هستم. چه رژیم غذایی  ای 
مناسب من است؟ چه ورزشی انجام بدهم؟ الزم 
به ذکر است کودکی یک ساله دارم که شیر مادر 
می خورد. لطفا راهنمایی ام کنید. 135****0916

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه  
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

با توجه به سن و قدتان، حداکثر وزن طبیعی برای 
شما حدود 67کیلوگرم است بنابراین 5 کیلوگرم 
اضافه وزن دارید. برای رژیم گرفتن مشکلی ندارید 
زیرا شیرخوارتان بیش از 1سال دارد و عالوه بر 
شیرمادر، غذای تکمیلی هم می خورد اما اگر سن 
رژیم  نمی توانستید  بود،  6ماه  زیر  شیرخوارتان 
مادران  همه  به  همواره  ما  بگیرید.  کاهش وزن 
 شیردهی که شیرخوار زیر 6ماه دارند، توصیه می کنیم
 به هیچ عنوان در این دوران برای گرفتن رژیم های 
کاهش وزن اقدام نکنند تا کیفیت شیرشان دچار 
مشکل نشود. ضمن اینکه خود شیردهی به تدریج 
باعث کاهش وزن مادر بعد از زایمان خواهد شد. 

برای گرفتن برنامه غذایی مناسب و رژیم کاهش وزن 
باید به متخصص تغذیه مراجعه کنید. در کنار رژیم 
کاهش وزن با انجام ورزش های سیستمیک یعنی 
ورزش هایی که بیشتر عضالت بدن را درگیر می کنند 
مانند ورزش های هوازی، باید کالری بسوزانید و 
پس از آن به دنبال یک ورزش موضعی مناسب 
به خصوص با تمرکز بر ناحیه شکم و همچنین پهلوها 
)مانند درازونشست( باشید. یادتان باشد ورزش 
هوازی باید همیشه قبل از ورزش های موضعی 
انجام شود. البته بهتر است ورزش های موضعی 
زیرنظر مربیان ورزشی انجام شوند تا کاهش وزن 

با تناسب  اندام همراه شود.

پرسش

پرسش اول: آویشن یکی از ادویه های مورد استفاده در تهیه غذاهایی 
مانند پیتزا، الزانیا و... است. این سبزی معطر چه خواصی دارد و 
مصرف آن به چه افرادی توصیه می شود؟ آیا خشک و پودر کردن 

آن تاثیری بر خواصش می گذارد؟ 251****0912

پرسش دوم: آیا خوردن گالبی همراه محتویات دانه های داخلش 
برای بدن مفید است یا باید قبل از خوردن، آنها را از میوه جدا 

کرد؟ 584****0912

پاسخ
دکتر حسین ایمانی

متخصص تغذیه  
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پاسخ اول: آویشن یک گیاه با طبع گرم است و در افراد سردمزاج 
می تواند باعث گرمی طبع غذا شود. مهم ترین خاصیت آن هم این 
است که باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شود و نفخ را 
کاهش می دهد، بنابراین مصرف آویشن برای افرادی که معده های 
حساسی دارند و با خوردن غذا دچار نفخ و تولید گاز در معده و 
روده می شوند، مفید است. آویشن میزان گاز روده را کمتر می کند، در 
نتیجه فرد احساس بهتری خواهد داشت. این گیاه بهبوددهنده عملکرد 
دستگاه تنفسی است. به همین دلیل بسیاری از شربت های ضدسرفه 
گیاهی از آویشن تهیه می شوند. آویشن، هم اثر خلط آوری دارد و هم 
تا حدی بازکننده عضالت برونش در ریه هاست. از  این رو، مصرف 
دم کرده یا بخور آویشن در بیمارانی که سرماخورده اند و دچار احتقان 
ریه شده اند و سرفه می کنند، بسیار مفید است. یادتان باشد همیشه 
خشک کردن، آسیاب کردن و پودرکردن سبزی ها و میوه ها می تواند 
خاصیت آنها را کاهش دهد. در مورد آویشن هم همین طور است. وقتی 
آویشن خشک می شود، بسیاری از مواد مغذی فّرار آن که در آویشن 
تازه می توانند اثربخشی خوبی داشته باشند، طی عمل خشک کردن 
کم می شوند بنابراین در صورتی که آویشن تازه در دسترس دارید، 
بهتر است از نوع تازه آن استفاده کنید، اما مصرف آویشن خشک و 
پودرشده در فصولی که تازه آن در دسترس نیست هم خوب است، 

هر چند خاصیت کمتری نسبت به نوع تازه خود داشته باشد.

پاسخ دوم: در مورد دانه های داخل میوه ها چند نکته مطرح است؛ 
مصرف بعضی از دانه های داخل میوه ها اثربخشی چندانی ندارد، مصرف 
برخی دانه ها مفید است و مصرف برخی دیگر می توانند مضر باشد 
و سالمت بدن را به خطر بیندازد. مثال اگر مغز هسته زردآلو طعم 
شیرینی داشته باشد برای بدن بسیار مفید است اما مغز هسته زردآلوی 
تلخ حاوی ماده خطرناکی به نام آمیگدالین است که به  هیچ وجه نباید 
آن را مصرف کرد. برخی دانه ها مانند هسته انگور حاوی اسیدهای 
چرب مفیدی هستند که در بهبود عملکرد دستگاه های مختلف بدن 
نقش دارند. دانه های داخل میوه گالبی از نظر طب نوین آثار مفید 
چندانی روی سالمت بدن ندارند بنابراین بهتر است آنها را نخورید. 
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پرسش

آیا ماست کفیر همان ماست پروبیوتیکی 
است یا با آن تفاوت دارد؟ 708****0912

پاسخ
دکتر امیر مرتضویان

متخصص صنایع غذایی  
عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

ما در ایران محصولی به نام ماست یا دوغ کفیر 
نداریم. کفیر، اسمی است که برخی شرکت ها 
روی محصوالتشان گذاشته اند تا تنوع کاال 
بین محصوالتشان افزایش پیدا کند.  ضمن 
اینکه ممکن است در فرآورده های اصلی کفیر، 
الکل وجود داشته باشد که مصرف آن از نظر 
شرعی درست نیست. در محصوالت ایرانی 
که با عنوان ماست کفیر به فروش می رسند، 
ممکن است برخی میکروب ها از جمله مخمر، 
انواعی از کپک و بعضی باکتری های مزوفیل 
برای تخمیر ماست به آن اضافه شوند. استفاده 
از این میکروب  ها طعم و مزه ویژه تری به 
ماست می دهد و مقداری آن را گازدار و 
کفی می کند. اگر همه این کارها برای دوغ 
انجام شود، به آن دوغ کفیر می گویند، اما این 
کفیر با کفیر اصلی تفاوت های زیادی دارد. 
محصوالت پروبیوتیک و طرز تهیه آنها هیچ 
ارتباطی به محصوالتی ندارد که با عنوان کفیر 
به فروش می رسند. محصوالت پروبیوتیک 
حاوی میکروارگانیسم های مشخصی هستند 
که تعداد آنها در فرآورده های لبنی 10 به توان 
7 است. یعنی در هر میلی لیتر محصول، باید 
10میلیون میکروب  زنده وجود داشته باشد تا 
بتوان به آن پروبیوتیک گفت. اینکه ماست های 
با عنوان کفیر، پروبیوتیک هم باشند به این 
موضوع بستگی دارد که شرکت تولیدکننده، 
میکروارگانیسم های زنده را به تعدادی که 
ذکر شد، در محصولش وارد کند. در غیر 
این صورت محصول پروبیوتیک نخواهد 
را  بسته بندی  بنابراین روی برچسب  بود 
بخوانید تا ببینید چه تعداد میکروارگانیسم 
اگر  است.  شده  اضافه  محصول  به  زنده 
میزان میکروارگانیسم های اضافه شده در هر 
میلی لیتر حداقل 10میلیون میکروب زنده بود، 
یعنی آن محصول پروبیوتیک است اما اگر 
میزان میکروارگانیسم های اضافه شده کمتر از 

این مقدار بود، پروبیوتیک نیست.



هیپوکسی یا کاهش 

اکسیژن رسانی به بافت

اگر سالمند دچار مشکالت تنفسی است 

باید قبل از اینکه مشکل تنفسی حاد شود، 

بیماری را کنترل کرد. یکی از بیماری هایی که 

باعث اختالل تنفسی می شود و بسیار هم خطرناک است و 

سالمندان زیادی را مبتال می کند، پنومونی است. بهترین راه 

برای جلوگیری از پنومونی تزریق واکسن آنفلوانزاست. 

همچنین خانواده باید هوشیار باشند و با بروز اولین 

عالئم آنفلوانزا در سالمند او را سریع به پزشک 

ارجاع دهند تا از وخیم شدن حال او و 

دلیریوم جلوگیری شود.

آلزایمر

وقتی سالمند دچار دلیریوم می شود، معموال بیشتر 

خانواده ها خیال می کنند دچار آلزایمر شده است. گرچه محل 

درگیری هر 2 اختالل در یک نقطه از مغز است، ولی تفاوت اصلی 

در این است که در آلزایمر سلول ها از بین می روند ولی در دلیریوم 

سلول های این بخش از مغز به طور موقتی عملکرد نامناسبی پیدا می کنند. 

تفاوت دیگری که اطرافیان نیز می توانند متوجه آن شوند، این است که در 

دلیریوم بیمار هیچ مشکلی ندارد ولی با یک بیماری تب دار، عفونی یا بستری 

در بیمارستان، جراحی و... ناگهان دچار اختالل در شناخت اطرافیان، صحبت  

کردن بی ربط، هذیان گویی و مشکل در تشخیص موقعیت زمان و مکان می شود 

ولی در آلزایمر اختالالت شناختی تدریجی هستند و مشکالت فرد در طول 

چند ماه و چند سال بروز می کند. همچنین باید این نکته را هم در نظر 

داشت در اختالل دلیریوم فرد بیشتر مشکل در توجه دارد، حواسش 

پرت است و نمی تواند تمرکز کند. البته اشتباه در تشخیص برای 

کادر درمانی که با این اختالل آشنایی ندارند نیز دیده می شود 

ولی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصان سالمندان به 

راحتی می توانند دلیریوم را از بیماری آلزایمر 

تشخیص دهند.

سکته مغزی

سکته مغزی عارضه ای است که 

مانند  زمینه ای  بیماری های  در  ریشه 

بیماری های  دیابت،  باال،  فشارخون 

... دارد، بنابراین با کنترل این 
قلبی- عروقی و

بیماری ها، سالمند از گزند بیماری ناتوان کننده ای 

مانند سکته مغزی در امان می ماند. گاهی هم 

دلیریوم هشدار خوبی است که اطرافیان 

را متوجه وجود سکته مغزی کند تا 

زودتر سالمند را به بیمارستان 

برسانند. 

بستری شدن سالمند 
در بیمارستان

به خصوص  بیمارستان  در  بستری شدن 

یا  آی سی یو  به  را  بیمار  سالمند  که  زمانی 

سی سی یو انتقال می دهند )60 درصد سالمندانی 

که در آی سی یو بستری می شوند، دلیریوم را تجربه 

می کنند( یا تغییر مکان زندگی سالمندان مثال 

انتقال آنها به خانه سالمندان و... باعث 

می شود، دچار دلیریوم شوند. 

داروها
از  بسیاری 

خواب آور  داروهای  مثل  داروها 

اختالالت  برای  که  داروهایی  و 

روان شناختی استفاده می شوند، ممکن است 

باعث دلیریوم در سالمند شوند. پزشکان با 

توجه به این موضوع سعی می کنند کمتر برای 

سالمندان داروهای خواب آور تجویز کنند یا 

الاقل دوز دارو کم و کوتاه اثر باشد. مثال 

دیازپام دارویی است که طوالنی اثر 

است و اصال برای سالمندان 

توصیه نمی شود. 

شود( دلیریوم حالتی است که در آن بیمار به طور 10درصد سالمندان دائمی  بعدها  است  ممکن  البته  )که  اختالل در سالمندان حدود 10 درصد است ولی میزان بروز آن دچار اختالل در توجه و شناخت می شود. میزان بروز این موقت 
در سالمندانی که در بیمارستان بستری می شوند 30-20 درصد است. 

این اختالل معموال دلیل ارگانیک و بیوشیمیایی دارد. وقتی فردی دچار 
دلیریوم می شود حتما باید بررسی های دقیقی انجام شود زیرا یافتن علت، 
ضروری است و اگر علت مشخص نشود، دلیریوم تکرار خواهد شد. 
با از بین بردن عامل می توان در کوتاه ترین زمان وضعیت شناختی 
بیمار را تا 90 درصد اصالح کرد. فقط 10 درصد از بیماران ممکن 
از اختالل  شناختی دائمی شوند.است به وضعیت اولیه برنگردند و دچار درجاتی 

بعدی  احتمال اینکه دلیریوم تکرار شود، وجود پیشگیری احتمال تکرارهای  بار تکرار  با هر  سلول های مغزی آسیب ببینند. البته میزان آسیب زیاد نیست ولی بیشتر می شود. در هر بار دلیریوم ممکن است بخشی از دارد و 
نباید اجازه داد این اتفاق تکرار شود. برای این کار نیاز است تغییراتی 

در شیوه زندگی بیمار ایجاد و مالحظاتی برای او در نظر گرفته شود:
• تغییر محیط برای سالمند ضروری است. همان طور که اشاره شد، دلیریوم 

در سالمندان بستری در آی سی یو به میزان زیادی افزایش می یابد. در این افراد 
بیماری زمینه ای هم وجود دارد. همچنین آی سی یوها فضاهای بسته و بدون در و 

پنجره ای هستند، بیمارستان ها نور متفاوت تری نسبت به خانه دارند، تنها می ماند. از 
طرفی، داروهای متعدد و خواب آور و... برای بیمار تجویز می شود که همه این عوامل 
زمینه را برای ایجاد اختالل شناختی مهیا می کنند. به همین دلیل در بیمارستان های 
مدرن دنیا هر روز بیماران را از نظر دلیریوم بررسی می کنند و اگر متوجه شوند 
چند نکته در این زمینه باید رعایت شود:بیمار به سوی دلیریوم پیش می رود، سریعا اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهند. 
باید مناسب باشد. روزها نور طبیعی و کافی و شب ها چراغ  اتاق  کم نوری حتما اتاق را روشن کند.• نور 

شناخته شوند.• بیماری های زمینه ای سالمند هر چه سریع تر شود تا ساعت جلوی چشم سالمند باشد.زمانی جدیدی پیدا کند؛ مثال در هر اتاقی ساعت مختلفی نصب • محیط باید طوری طراحی شود که فرد بتواند شناخت مکانی و 

از مانند سدیم باشد. گاهی نیز فرد دچار تشنگی مربوط به تغییر سطح الکترولیت های بدن اختالالت الکترولیتی ممکن است اختالل الکترولیتی کمتر  بدن می شود. سالمندان  به حرکت عالئم به دنبال آن که یکی از آنها دلیریوم است، دلیل زمانی متوجه می شوند که دچار گرمازدگی و جوانان متوجه تشنگی خود می شوند و به همین و کاهش آب  قادر  که  سالمندانی  کنار  متوجه تشنگی خود نمی شوند.نیستند حتما باید آب بگذارید زیرا آنها شده اند. 

تب و 
بیماری های عفونی

این 
سرعت  به  باید  نیز  مشکل  اوقات سالمند دچار عفونت ادراری است و هیچ عالمتی ندارد زیاد شاهد بروز عالئم دلیریوم در سالمند خواهید بود. گاهی تشخیص داده و درمان شوند. در غیر این صورت به احتمال 2 

و ناگهان دچار دلیریوم می شود. سالمندان مردی که دچار بزرگی 
پروستات هستند نیز در معرض عفونت های ادراری قرار دارند. 
بزرگی پروستات باعث باقی ماندن ادرار در مثانه و عفونت می شود. 
شده است.  بیماری ا ی است که باعث این اختالل مشورت کنند. درمان دلیریوم، شناخت به موقع درباره مقدار مایعات مصرفی روزانه با پزشک خود که از مشکالت کلیوی و قلبی- عروقی رنج می برند باید این افراد باید مصرف مایعات روزانه را بیشتر کنند. بیمارانی 

جراحی های معموال به دنبال جراحی ها، جراحی استخوان به خصوص  شکستگی  زیاد ارتوپدی  هم  سالمندان  در  که  است، دلیریوم واضحی دیده ران 
می شود.

این صفحه به تقاضای مخاطبان بزرگوارش با حروف درشت تر چاپ می شود

10 نکته ای که باید درباره دلیریوم )Delirium(  بدانید

دلیریوم با آلزایمر چه فرقی دارد؟
چند روز است مادرش به علت ابتال به عفونت ادراری در بیمارستان بستری شده است، 

اما آنچه باعث نگرانی خانواده او شده، عفونت ادراری نیست، بلکه اختالل توجه و ضعف 
شناختی است که تازگی در بیمار ظاهر شده است. مادر 72 ساله است و از زمان ابتالیش 

تا کنون 2 بار نتوانسته اطرافیان و زمان و مکان را تشخیص دهد و خانواده تصور کرده اند او به آلزایمر مبتال شده است، در 
حالی که با پیگیری های دقیق پزشک معلوم شده است که او دچار اختاللی به نام دلیریوم )Delirium( شده است. بروز یکی 

 دو بار دلیریوم در یک فرد سالمند مشکل زیادی برای او ایجاد نمی کند و گذراست ولی حتما باید جلوی تکرار های بعدی 
گرفته شود. دلیریوم معموال هشداری برای اطرافیان و نشان دهنده وجود مشکلی در سالمت سالمند است.

 دکتر فرشاد شریفی
اپیدمیولوژیست و دبیر مرکز 

تحقیقات سالمندان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

8 نکته ای که سالمندان باید درباره بیماری های رایج دستگاه ادراری بدانند

اختالالتادراری؛ازعفونتتابیاختیاری
متاسفانهدراینمواقع

بعضیازخانوادههابهجای
حلمشکل،سعیدرمحدود

کردنسالمنددارند،در
حالیکهمشکالتادراری
سالمندانقابلحلاندوبا
بردنسالمندنزدپزشکو
بررسیهایاولیهمیتوان
راهحلمناسبیبرایآنها

یافت
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سالمندان  بیشتر 
یک بار  دست کم 
در  را  مشکالتی 
خود  ادرار  دفع 
کرده اند.  تجربه 
گاهی مشکل ادراری 
به  است  ممکن 
بی اختیاری  شکلی 
ادرار،  احتباس  ادرار،  دفع  در 
در  متاسفانه  باشد.  و...  عفونت 
این مواقع بعضی از خانواده ها به 
جای حل مشکل سعی بر محدود 
حالی  در  دارند،  سالمند  کردن 
سالمندان  ادراری  مشکالت  که 
قابل حل اند و با بردن سالمند نزد 
پزشک و بررسی های اولیه می توان 
یافت.  آنها  برای  مناسبی  راه حل 
سالمندان از نظر سطح سالمت به 
2گروه تقسیم می شوند؛ گروهی که 
سرپا هستند و امور روزمره خود 
را مدیریت می کنند و گروهی که 
ندارند  از خود  نگهداری  قدرت 
و در بستر یا در آسایشگاه به سر 
می برند. گروه دوم بیشتر در معرض 
به  سالمندانی  چنین  زیرا  خطرند 
شکستگی  مانند  مختلف  دالیل 
ادرار  کنترل  عدم  آلزایمر،  لگن، 
و مدفوع و... در معرض عفونت های 
آن  از  ناشی  عوارض  و  ادراری 
مشکالت  رایج ترین  هستند. 
این  از  حوزه  این  در  سالمندان 

قرارند:

1. بی اختیاری کامل
افرادی که بی اختیاری ادراری دارند 
دفع  ادرار  خودبه خود  طور  به  و 
می کنند، دچار سوزش و التهاب در 
ناحیه اطراف آلت تناسلی می شوند. 
بروز  برای  را  زمینه  وضعیت  این 
می کند.  مهیا  قارچی  عفونت های 
از  جلوگیری  برای  راه  اصلی ترین 
این  در  پوست  عفونت  و  التهاب 
گروه از سالمندان رعایت بهداشت، 
استفاده از سوند و تجویز دارو برای 

درمان بی اختیاری ادراری است.

2. بی اختیاری ناقص
سالمندان  از  دیگری  گروه 
و  ندارند  ادرار  کامل  بی اختیاری 
ولی  شوند  سونداژ  نیست  الزم 
ریزش گاهگاه ادراری در آنها وجود 
را  نکاتی  باید  این سالمندان  دارد. 
رعایت کنند. مثال لباس های خود را 
مرتب عوض کنند. درباره یبوست از 
آنها سوال شود و اگر جواب مثبت 
متخصص  به  بیمار  ارجاع  با  بود، 
گوارش، درمان دارویی و تغییر در 
رژیم غذایی مشکل یبوست برطرف 
به  فشار  باعث  یبوست  زیرا  شود 
گردن مثانه و احتباس ادرار و لبریز 
شدن آن می شود. در خیلی از مواقع 
که بی اختیاری ادرار بیمار به دارو 
یبوست  درمان  با  نمی دهد  جواب 
می توان مشکل بی اختیاری ادراری 

را تا حد زیادی برطرف کرد.

3. عفونت ناشی از سوند
بی اختیاری  که  سالمندانی  برای 
سوند  از  دارند،  شدید  ادراری 
استفاده می شود ولی سوند احتمال 
می کند.  بیشتر  را  ادراری  عفونت 

عفونت  نوع  هر  در  معموال 
سوند،  از  ناشی  ادراری 
آنتی بیوتیک  بالفاصله 
دادن  می شود.  تجویز 
باعث  آنتی بیوتیک 

عفونت  کردن  ریشه کن 
سالمندان  این  در  ادراری 

طوالنی  مصرف  و  نمی شود 
مقاومت  موجب  آنتی بیوتیک 

بدن نسبت به دارو می شود. 
برای جلوگیری  نیز  گاهی 
بیمار  سوند  عفونت،  از 
کمتری  فواصل  با  را 
ولی  می کنند  عوض 
هر  باید  بیمار  سونداژ 
3-2 هفته یکبار تعویض 

شود. تنها راه جلوگیری از عفونت 
ادراری، مصرف مایعات کافی است 
مثانه،  داخل  مایعات  ورود  زیرا 
سوند را شستشو می دهد و محیط 
را تمیز می کند. بیمارانی که سونداژ 
دارند فقط در 2 حالت به درمان با 
نیاز دارند؛ زمانی که  آنتی بیوتیک 
سالمند تب باالتر از 38/5 درجه 

دارد و زمانی که کشت ادراری اش 
مثبت است )کشت مثبت نسبت به 
دو باکتری سودومونا و پروتئوس( 
کشت  جواب  در  وقتی  متاسفانه 
ای کوالی گزارش می شود  باکتری 
آنتی بیوتیک  پزشکان  از  بسیاری 
تجویز می کنند. در افراد بی عالمت 
با کشت ادرار ای کوال به هیچ وجه 

نباید آنتی بیوتیک تجویز شود.

4. عفونت ناشی از تماس 
سوند با مدفوع

بر  عالوه  سالمندان  از  تعدادی 
بی اختیاری  ادراری،  بی اختیاری 
مدفوع هم دارند و باید از پوشک 
استفاده کنند. تماس مدفوع با سوند 
باعث ورود میکروب به مجرا و ایجاد 
عفونت ادراری می شود. بهتر است 
تا جایی که ممکن است از پوشک 
کردن چنین سالمندانی خودداری یا 
پوشک را زود به زود تعویض کرد 
تا ناحیه کامال تمیز شود و احتمال 
درمان  برسد.  حداقل  به  عفونت 
این سالمندان،  در  ادراری  عفونت 

فوق العاده مشکل است.

5. بزرگی پروستات و 
احتباس ادرار

به دلیل  مردان  در  ادراری  احتباس 
بزرگی پروستات به طور شایع دیده 
می شود. به این بیماران دارو داده 
می شود و اگر موفقیت آمیز نباشد، 
از  بیمار  مشکل  نوع  اساس  بر 
آندوسکوپی  جراحی  عمل  روش 
یا جراحی باز برای درمان استفاده 

می شود.

6. انواع عمده بی اختیاری 
ادرار در زنان سالمند

در زنان مسن بی اختیاری ادراری به 
2 شکل دیده می شود:

1( بعضی از خانم ها از دفع ادرار هنگام 
عطسه و سرفه شکایت می کنند. این 
نوع از بی اختیاری از نوع استرسی و 
به دلیل مشکالت ساختاری در مثانه 
است. مثال فرد چند زایمان طبیعی، 
جراحی  عمل  طوالنی،  یبوست 
لگن  کف  شلی  و  رحم  برداشتن 
داشته که باعث شده قوام مثانه برای 
نگهداری ادرار کافی نباشد. برای این 
بیماران باید ورزش های قوی سازی 
کف لگن آموزش داده شود و دارو 
مصرف کنند اگر بعد از چند ماه درمان 
بهبود نیافتند، خط درمانی آخر یعنی 

جراحی توصیه می شود.
این  از  نیز  خانم ها  از  گروهی   )2
شکایت دارند که تا رساندن خود 
به دستشویی 3-2 قطره ادرار دفع 
افراد  این  در  بی اختیاری  می کنند. 
علت  به  و  است  فوریتی  نوع  از 
و  می افتد  اتفاق  نابجا  انقباض های 

درمان عمدتا دارویی است.

7. عفونت ادراری مزمن
عفونت ادراری در بعضی از خانم های 
مسن ممکن است چند سال طول 
بکشد. این بیماران به شدت از درمان 
پزشکان  اینکه  از  و  هستند  خسته 
راه حلی برای مشکلشان پیدا نمی کنند، 
شکایت دارند ولی قابل توجه اینکه تا 
وقتی علت بیماری مشخص نشود، 
بیماران بی نتیجه  تجویز دارو برای 

است. نکته اول همان در نظر گرفتن 
یبوست در بیماران است. نکته دوم 
در نظر گرفتن سطح استروژن پایین 
کاهش  است.  یائسه  خانم  بدن  در 
استروژن باعث خشکی واژن زن 
میکروب های  می شود. 
که  منطقه  این  طبیعی 
دارند  محافظتی  اثر 
از  استروژن  کمبود  با 
بین می روند. همچنین 
مخاط واژن هم شروع به 
ریزش می کند. تماس ادرار 
با این محیط باعث احساس 
با  مشابه  عالئمی  و  سوزش 
عفونت ادراری می شود. درمان 
استروژن  کرم  از  استفاده  بیماران 
واژینال است. روزی 2 بار هم باید 
در لگن آب گرم بنشینند. به هیچ وجه 
نباید داخل آب بتادین ریخته شود 
زیرا بتادین خشکی واژن را تشدید 
می کند. بعد از مدتی واژن کم کم به 
و  برمی گردد  خود  عادی  وضعیت 
از  نیز  ادرار  هنگام  سوزش  عالئم 

بین می رود.

8. دیابت و اختالل در دفع 
ادرار

ادرار  شیوه  در  که  بعدی  مورد 

بیماری  می گذارد،  تاثیر  سالمندان 
دیابت است. دیابت، مثانه را به 2 
شکل از حالت طبیعی خارج می کند. 
ممکن است قدرت انقباض مثانه را 
بگیرد و باعث احتباس ادرار شود. 
در بررسی ها هم هیچ انسدادی در 
هم  گاهی  نمی شود.  دیده  مجرا 
کم حجم  باعث  دیابت  برعکس 
مثانه  دیواره  ضخامت  و  شدن 
داخل  ادرار  که  به طوری  می شود، 
مثانه نمی ماند و فرد دچار بی اختیاری 
ادراری می شود. درمان این بیماران 
جراحی است و بخشی از روده به 
حجم  تا  می شود  زده  پیوند  مثانه 

بیشتری حاصل شود.

 دکتر
محمدحسین 

سلطانی
فوق تخصص 

اندویورولوژی، 
عضو هیئت 

علمی دانشگاه 
علوم پزشکی 
شهید بهشتی



دانشمندان، آسیب ژنتیکی مخرب ناشی از سیگار کشیدن را روی اندام های مختلف 

بدن ارزیابی کرده اند و با شناسایی چند مکانیسم متفاوت دریافته اند که مصرف تنباکو 

باعث بروز جهش هایی در DNA می شود. محققان در مطالعه تازه ای متوجه شده اند 

که افراد سیگاری به ازای مصرف روزانه یک پاکت سیگار در طول یک سال )به طور 

میانگین( موجب شکل گیری ۱۵۰ جهش اضافی در هر سلول ریه می شوند. طبق این 

گزارش، ارتباط مستقیمی بین تعداد سیگارهای دودشده در طول عمر و تعداد جهش های 

ایجادشده در DNA وجود دارد. بیشترین میزان جهش در سرطان های ریه مشاهده 

شده اما تومورهای ایجادشده در سایر نقاط بدن هم شامل این جهش های مرتبط با 

سیگارکشیدن می شوند. همین مساله توضیح می دهد که چگونه سیگار کشیدن موجب 

بروز انواع سرطان در انسان ها می شود. طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، دودکردن 

تنباکو هر سال تقریبا جان حدود ۶ میلیون نفر را می گیرد و در صورت ادامه روند فعلی، 

پیش بینی می شود در این قرن بیش از یک میلیارد مرگ ناشی از سیگار اتفاق بیفتد. 

به گفته محققان، سیگار حداقل با ۱۷ نوع سرطان در انسان مرتبط است، اما تاکنون 

مکانیسم بروز سرطان ناشی از سیگار کشیدن مشخص نشده است. سرطان، ناشی از 

ایجاد جهش در DNA سلول است. محققان در بررسی DNA سرطان های مرتبط با 

سیگار کشیدن، بالغ بر ۵ هزار تومور را مورد مطالعه قرار دادند و سپس سرطان های 

افراد سیگاری را با سرطان های افراد غیرسیگاری مقایسه کردند. آنها دریافتند اثر انگشت 

مولکولی خاص آسیب DNA در DNA افراد سیگاری وجود دارد و تعداد آنها را در 

تومورهای مختلف شمردند. محققان متوجه شدند به طور میانگین کشیدن یک بسته 

سیگار در روز منجر به بروز ۱۵۰ جهش در هر سلول ریه در طول هر سال می شود. 

این جهش ها نشان دهنده احتمال ایجاد آسیب ژنتیکی است که می تواند در نهایت منجر 

به سرطان شود. تعداد جهش ها در هر سرطان بین افراد، مختلف است اما این مطالعه 

نشان می دهد تعداد جهش های ناشی از سیگار بسیار بیشتر است. محققان همچنین 

دریافتند با کشیدن سیگار عالوه بر سلول های ریه، در سایر ارگان های بدن هم جهش 

اتفاق می افتد، به طوری که کشیدن یک پاکت سیگار در روز به طور میانگین منجر به 

۹۷ جهش در هر سلول حنجره، ۳۹ جهش در گلو، ۲۳ جهش در دهان، ۱۸ جهش 

در مثانه و ۶ جهش در هر سلول کبد در طول یک سال می شود.

  اشرف 
خالقی

منصور پورحیدری، ستاره محبوب و محجوب فوتبال کشورمان، مقلب به پدر استقالل، روز جمعه ۱۴ 

آبان پس از یک سال مبارزه با سرطان ریه دار فانی را وداع گفت. سرطان ریه امروزه اولین عامل مرگ ومیر 

ناشی از سرطان در مردان و زنان به حساب می آید، با اینکه در گذشته هرگز چنین نبوده است. تا پیش 

از رواج روزافزون مصرف سیگار، سرطان ریه یک بیماری نادر به حساب می آمد. اما امروزه پزشکان 

می گویند که سیگار تقریبا عامل بروز 9 مورد از هر ۱0 مورد سرطان ریه است و گاز رادون، آلودگی و مواد شیمیایی دیگر 

نقش اندکی در بروز این سرطان دارند. داروهای جدید، امید به تشخیص و درمان این بیماری را تا حدودی افزایش داده اند.

روبانسفید،نمادسرطانریهاست؛سرطانیکهازهر10مبتالیش9نفرسیگارمیکشند

ستاره آبی و روبان سفید
چهره و سالمت شماره پانصدونودوهفت  شنبه بیست ودو آبان نودوپنج16



يادداشت مهمان

صفحه 20

شعار روز جهانی »دیابت« امسال Eyes On Diabetes است
که هم خواستار توجه جهانی به دیابت شده، هم به طور ضمنی به عوارض چشمی دیابت اشاره دارد

چشم دنیا به ديابت نگران خواهد شد

ايران ديابت خیز است
تحول در دنیای دیابت از یک ماجرای عاشقانه 
شروع شد. اوایل قرن 19 میالدی بود که دکتر 
»فردریک بانتینگ« پزشک کانادایی تصمیم به ازدواج 
می گیرد اما نامزد او بیمار می شود و پس از مدت 
کوتاهی جان خود را از دست می دهد. این اتفاق 
به دکتر بانتینگ انگیزه ای قوی می دهد تا به دنبال 
علت مرگ نامزد خود برود و در نهایت به سابقه 
بیماری دیابت در او پی ببرد. ماجرا به همین جا 
ختم نمی شود، بلکه بانتینگ با تالش بسیار موفق 
می شود از لوزالمعده یک سگ انسولین استخراج 
کند و از آن برای درمان دیابت در انسان ها بهره 
گیرد. به مناسبت این اکتشاف مهم هر ساله زادروز 
پروفسور بانتینگ )14 نوامبر مصادف با 24 آبان ماه( 
به عنوان روز جهانی دیابت جشن گرفته می شود. 
ایران نیز از این شور و شادی دور نمانده و هر سال 
پررنگ تر از سال قبل این روز را گرامی می دارد.
فدراسیون بین المللی دیابت هر سال شعاری را برای 
روز جهانی دیابت در نظر می گیرد. این شعار امسال 
»Eyes On Diabetes« یا »چشم ها به دیابت« انتخاب 
شده است. البته این جمله یک استعاره است؛ یعنی 
2 مطلب را می رساند. از یک طرف توجه را به 
مراقبت از دیابت و تشخیص و درمان به موقع آن 
معطوف می کند و از طرف دیگر اهمیت عوارض 
دیابت به خصوص عوارض چشمی را نشان می دهد. 
فدراسیون بین المللی دیابت هر 2 سال یکبار اطلسی 
از دیابت منتشر می کند که چاپ آخر آن مربوط به 
سال 2015 میالدی است. طبق آمار منتشرشده در 
این اطلس، تقریبا 415 میلیون نفر از جمعیت بالغ 
جهان به دیابت مبتال هستند. پیش بینی می شود این 
رقم تا سال 2040 میالدی به 640 میلیون نفر برسد. 
همچنین آمارهای مربوط به سال 2015 میالدی 
 نشان داده اند تقریبا از هر 11 نفر جمعیت بالغ 

1 نفر به دیابت مبتالست... 
ادامه در صفحه 23

 دکتر امیرکامران نیکوسخن
رئیس آموزش منطقه ای فدراسیون 

بین المللی دیابت و مدیرعامل 
انجمن دیابت ایران

شیوه انتخاب 
دندانپزشک
)23(

رژيم درمانی 
ديابت
)18(

قصه پای بی قرار
از اين قرار است...
)19(

قند و استرس
)22(

صفحات 17 تا 24

رژیـم درمــانی
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ط  زیـسـت محــی
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بیشتر بخوانید

»مطالب مرتبط با دیابت« را در صفحه های 
18 20، 21 و 22 همين شماره بخوانيد.

کلینیک    وتغذيه



بیماری دیابت در سراسر 
جهان رو به افزایش است 
موارد  از  بسیاری  اما 
قابل پیشگیری  آن  به  ابتال 

آنها  از  بعضی  حتی  و  هستند 
که  اقداماتی  برگشت پذیرند. 
ابتال  از  پیشگیری  راستای  در 

آن  کنترل  و  دیابت  بیماری  به 
توصیه می شوند، اصال با محروم کردن 

فرد از زندگی عادی همراه نیستند. درواقع، 
رژیم غذایی دلچسب اما متعادل، انرژی فرد 
مبتال به این بیماری را افزایش می دهد و 
خلق وخوی او را تقویت می کند. این افراد 
مجبور نیستند استفاده از مواد غذایی شیرین 
یا غذاهای مورد عالقه شان را کامال کنار 
دیابت  بیماری  به  مبتالیان  همه  بگذارند. 
می توانند با رعایت اصول تغذیه ای، همچنان 
از وعده های غذایی شان لذت ببرند، بدون 
از  محرومیت  یا  گرسنگی  احساس  اینکه 

زندگی عادی را تجربه کنند.

به  ابتال  از  پیشگیری  قصد  که  افرادی  همه 
باید  دارند،  را  آن  کنترل  یا  دیابت  بیماری 
یک نکته مهم را بدانند؛ مهم ترین کار برای 
آنها، این است که وزنشان را تا حدی کاهش 
دهند. کم کردن 5 تا 10 درصد از کل وزن 
بدن می تواند به پایین آوردن سطح قندخون، 
فشارخون و کلسترول کمک کند. کاهش وزن 
و تغذیه سالم، در کنار هم، می توانند تاثیر مثبت 
و عمیقی روی خلق وخو، انرژی و احساس 
تندرستی افراد  بگذارند. هیچ وقت برای شروع 
تغییرات جدی در زندگی دیر نیست، حتی 
بیماری دیابت مبتال  به  اگر در حال حاضر 
باشید. در ادامه این مطلب، به مناسبت روز 
جهانی دیابت )14 نوامبر( با مهم ترین نکات 
تغذیه ای برای بیماران دیابتی آشنا می شوید.

4 تصور نادرست درباره دیابت
1( شما باید از همه مواد قندی پرهیز کنید.

واقعیت: شما می توانید از خوردن مواد غذایی 
شیرین لذت ببرید، به شرط اینکه برنامه ریزی 
غذایی درستی داشته باشید و مصرف قندهای 
پنهان را محدود کنید. اگر از دسرها به عنوان 
بخشی از یک وعده غذایی سالم استفاده کنید، 

دیگر مجبور به حذف آنها نیستید.

2( شما باید مصرف کربوهیدرات ها را کنار 
بگذارید.

واقعیت: کنار گذاشتن همه کربوهیدرات ها 
نیست،  درستی  کار  اصال  غذایی  رژیم  از 
انتخاب  به درستی  را  آنها  نوع  باید  بلکه 
کنید. نوع کربوهیدرات های مصرفی به اندازه 
بنابراین،  است.  مهم  آنها  مصرف  حجم 
از  نشاسته ای  کربوهیدرات های  به جای 
سبوس دار  غالت  مثل  کربوهیدرات هایی 
استفاده کنید. این نوع از کربوهیدرات ها دارای 
فیبر زیادی هستند،  آرام هضم می شوند و سطح 

قندخون را پایدارتر نگه می دارند.

3( شما به وعده های غذایی خاص نیاز دارید.
واقعیت: اصول تغذیه سالم برای همه یکسان 
است، حتی برای افراد مبتال به بیماری دیابت. 
غذاهای دیابتی گرانقیمت، هیچ مزیت خاصی 

نسبت به غذاهای سالم دیگر ندارند.

4( بهترین رژیم غذایی برای شما، رژیم غذایی 
دارای پروتئین زیاد است.

داده اند  نشان  تحقیقات  نتایج  واقعیت: 
خصوصا  پروتئین،  مصرف  در  زیاده روی 
پروتئین حیوانی، می تواند باعث شکل گیری 
مقاومت به انسولین )یکی از عوامل 
اصلی ابتال به بیماری 

دیابت( 

رژیم  شود. 
غذایی سالم شامل 

پروتئین، کربوهیدرات ها 
و چربی های سالم می شود. بدن 

عملکرد  برای  منبع   3 هر  به  انسان 
مطلوب نیاز دارد. کلید اصلی، رژیم غذایی 

متعادل است.

4 پیشنهاد خوراکی
1( چربی های سالم: شامل مغزهای خام، روغن 
زیتون، روغن ماهی،  بذر کتان، محصوالت 

لبنی و  آووکادو.
2( انواع میوه ها و سبزی ها: انواع تازه و دارای 
رنگ های مختلف برای شما بهتر هستند. به جای 

آبمیوه ها، نیز از خود میوه ها استفاده کنید.
3( مواد غذایی دارای فیبر زیاد: شامل حبوبات 
غالت  از  که  نان هایی  یا  صبحانه  غالت  و 

سبوس دار تهیه شده اند.
4( پروتئین های با کیفیت باال: شامل ماهی، 
مرغ ارگانیک یا بوقلمون، تخم مرغ، لوبیا، شیر، 

پنیر و ماست های شیرین نشده.

3 پرهیز خوراکی 
ترانس:  اسید چرب  دارای  چربی های   )1
شامل روغن های نیمه هیدروژنه یا مواد غذایی 

سرخ شده
2( مواد غذایی بسته بندی شده و فست فودها: 
شامل شیرینی ها، چیپس و دسر و خصوصا 
انواعی که حاوی مواد قندی زیادی هستند.

نان سفید، غالت صبحانه شیرین، ماکارونی 
و برنج تصفیه شده.

3( گوشت قرمز و فرآورده های گوشتی:
قندهای  از  که  کم چربی  لبنی  محصوالت 
استفاده  آنها  چربی  جبران  برای  افزودنی 

شده، مثل ماست بدون چربی.

4 نکته درباره شیرینی ها
رژیم غذایی دیابتی به معنای حذف همه مواد 
قندی از برنامه غذایی نیست، اما بیماران دیابتی 
مثل همه افراد دیگر ممکن است در مصرف 
خوراکی های شیرین زیاده روی کنند. اگر به 
بیماری دیابت مبتال هستید، هنوز هم می توانید 

وعده های مصرفی کوچکی از خوراکی های 
شیرین را در برنامه غذایی خودتان قرار دهید. 
کلیدی  نکته  که  نکنید  فراموش  این حال،  با 
درباره مصرف مواد قندی، رعایت اعتدال و 

پرهیز از زیاده روی است.
1. کم کردن هوس مواد قندی برای بیماران دیابتی 
خیلی مهم است. این افراد باید مواد قندی را 
 آرام در رژیم غذایی خودشان کاهش دهند تا 
جوانه های چشایی، زمان الزم را برای منطبق 
کردن خودشان با شرایط 

جدید 
اختیار  در 
داشته باشند.

2. اگر می خواهید حتما 
دسر بخورید، پس نان، برنج 

یا ماکارونی نخورید. استفاده از 
شیرینی ها در یک وعده غذایی، میزان 

حد  از  را  مصرفی  کربوهیدرات های 
باید  بنابراین،  می برد،  باالتر  استاندارد 

غذاهای کربوهیدراتی دیگر را در آن وعده 
غذایی کاهش دهید یا کنار بگذارید.

باید  دسر  مصرف  برای  دیابتی  بیماران   .3
مقداری از چربی های سالم را به آن اضافه 
آهسته تر  را  گوارش  فرآیند  چربی ها،  کنند. 

می  کنند و اجازه نمی دهند سطح قندخون سریع 
و ناگهانی افزایش پیدا کند. کره بادام زمینی، 
ماست و مغزهای خام، گزینه های مناسبی از 

چربی های سالم هستند.
به عنوان  را  شیرینی ها  اینکه  به جای   .4
میان وعده بخورید، از آنها به عنوان بخشی از 
وعده غذایی استفاده کنید. وقتی که شیرینی ها 
به تنهایی خورده می شوند، قندخون را خیلی 
سریع و ناگهانی باال می برند. ترکیب کردن آنها 
با مواد غذایی دیگر، مانع از این اتفاق می شود.

5 ترفند برای کاهش مصرف مواد قند
1. مصرف نوشابه ها، نوشیدنی ها و آبمیوه های 
شیرین را کاهش دهید. آب همراه با آبلیموی 
و  خامه  شماست.  برای  بهتری  گزینه  تازه، 

شیرین کننده به چای و قهوه اضافه نکنید.
2. از مواد قندی به جای منابع سالم چربی های 
اشباع مثل لبنیات استفاده نکنید. اگر از مواد 
محصوالت  در  چربی  جبران  برای  قندی 
سالمی  گزینه  باشد،  شده  استفاده  کم چرب 

برای شما نیستند.
مصرف  از   .3
غذایی  مواد 

بسته بندی شده 
یا فرآوری شده 

خودداری 
کنید. 

سوپ های 

کنسروشده، 
منجمد  غذاهای 
یا وعده های  آماده  و 
حاوی  کم چرب  غذایی 

قند پنهان هستند.
4. مصرف قند را در خانه کاهش 
دهید. برای طعم دادن به نوشیدنی ها 
می توانید از نعناع، دارچین، جوز هندی 

یا عصاره وانیل استفاده کنید.
5. برای مقابله با هوس مواد قندی،  از مواد 
غذایی سالم استفاده کنید. مثال به جای استفاده 

از بستنی، می توانید موز بخورید.

5 ترفند برای کاهش مصرف چربی 
1. به جای استفاده از چیپس و کراکر، از مغزها 
به  را  آنها  یا  کنید  استفاده  خام  دانه های  و 
غالت صبحانه اضافه کنید. کره انواع مغزها 

نیز گزینه مناسبی است.
2. به جای سرخ کردن غذاها، آنها را بپزید، 

کباب کنید یا نهایتا تفت بدهید.
قالب  در  اشباع  چربی های  مصرف  از   .3
غذایی  وعده های  و  گوشتی  فرآورده های 

بسته بندی شده خودداری کنید.
و  ماهی  تخم مرغ،  مرغ،  از  استفاده  با   .4
خودتان  غذایی  رژیم  گیاهی،  غذایی  منابع 

را متنوع کنید.
5. از روغن زیتون فرابکر برای استفاده از 
ساالد، سبزی های پخته شده یا انواع ماکارونی 

استفاده کنید.
helpguide :منبع

آنچه دیابتی ها باید درباره غذا و تغذیه شان بدانند

رژیم درمانی دیابت
 ترجمه:

ندا احمدلو

مراقب چربی های شکمی باشید!

همه چربی های بدن با هم یکسان نیستند. اگر بخش زیادی 
از چربی بدن شما، به جای قرار گرفتن در باسن و ران ها، 
در ناحیه شکم جمع شده باشد، بیشتر از دیگران با خطر 
ابتال به بیماری دیابت مواجه هستید. دلیلش این است که 
چربی شکمی، اندام های شکمی و کبد را احاطه می کند و 

شدیدا با مقاومت به انسولین و بیماری دیابت رابطه دارد. 
افرادی که شرایط زیر را دارند، با خطر باالی ابتال به این 

بیماری مواجه هستند:
• زنانی با اندازه دور کمر 88 سانتی متر یا بیشتر

• مردانی با اندازه دور کمر 101 سانتی متر یا بیشتر
کالری هایی که از فروکتوز به دست می آیند، بیشتر از انواع 
از  دهند.  افزایش  را  اطراف شکم  می توانند چربی  دیگر 

نوشابه های  مثل  نوشیدنی های شیرین  تولید  در  فروکتوز 
غذایی  مواد  ورزشی،  و  انرژی زا  نوشیدنی های  گازدار، 
آبنبات ها  شیرینی های صنعتی،  و  کیک  مثل  فرآوری شده 

و... استفاده می شود.
دور  اندازه  می تواند  مواد غذایی شیرین،  کاهش مصرف 
کمر شما را کاهش دهد و در نتیجه خطر ابتال به بیماری 

دیابت را پایین بیاورد.

نقش کربوهیدرات ها در رژیم غذایی
کربوهیدرات ها تاثیر زیادی بر سطح قندخون می گذارند که حتی از تاثیر چربی ها و پروتئین ها 
نیز بیشتر است. بنابراین، افراد مبتال به بیماری دیابت باید در مورد نوع کربوهیدرات های 
مصرفی شان کامال دقت کنند. کربوهیدرات های پیچیده و دارای فیبر زیاد، بهترین نوع از 
کربوهیدرات ها برای بیماران دیابتی هستند. این کربوهیدرات ها خیلی آهسته تر هضم می شوند، 

درنتیجه از تولید بیش از حد انسولین جلوگیری می کنند.

کربوهیدرات هایی را انتخاب کنید که سرشار از فیبرند و قندخون را باال نمی برند

گزینه مناسبگزینه  نامناسب

برنج قهوه ایبرنج سفید 

سیب زمینی شیرینسیب زمینی سفید )سرخ کرده و آب پز(

ماکارونی سبوس دارماکارونی سفید 

نان گندم کامل یا نان سبوس دارنان سفید

غالت صبحانه با فیبر زیاد و مواد قندی کمغالت صبحانه شیرین

نخودفرنگی یا سبزی های برگ دارذرت 

به جای اینکه شیرینی ها را به عنوان 
میان وعده مصرف کنید، از آنها 

به عنوان بخشی از وعده غذایی اصلی 
خود استفاده کنید. وقتی شیرینی ها 
به تنهایی خورده می شوند، قندخون 

را خیلی سریع و ناگهانی باال می برند. 
ترکیب کردن آنها با مواد غذایی 
دیگر، مانع از این اتفاق می شود
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چاپبیستویکم

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356



»نشانگان پای بی قرار نوعی 
اختالل خواب است که در 
آن، فرد مبتال دچار احساس 
ناخوشایند در پاها می شود 
و آن را به صورت احساس گزگز، مورمور، 
سوزش، درد و کشش یا حرکت حشرات روی 
پوست توصیف می کند و برای کاهش حس 
ناچار است پای خود را تکان دهد یا بکشد...«

محمدی کنگرانی،  حامد  دکتر  را  این 
انجمن  رسانه  کمیته  عضو  و  روان پزشک 
پای  »نشانگان  درباره  ایران،  روان پزشکان 
بی قرار« می گوید؛ سندرومی که علل بروز 
را در  آن  از  پیشگیری  و  راه های درمان  و 

»درمانگاه« این هفته زیر ذره بین برده ایم.

: نشانه های مربوط به نشانگان پای 
بی قرار معموال در کجای پا ظاهر می شود؟

معموال فرد این احساس ناخوشایند را در نرمه 
در  است  ولی ممکن  دارد  پاهای خود  ساق 
هر جای اندام تحتانی از مچ پا گرفته تا ران 
نیز این احساس را داشته باشد. معموال زمانی 
که بیمار دراز می کشد یا برای مدت طوالنی 
می نشیند، این احساس ناخوشایند را دارد. فردی 
که دچار این حالت می شود، ناچار پای خود را 
حرکت می دهد. حرکت پاها، راه رفتن، مالش یا 
ماساژ پاها یا خم کردن زانوها به طور موقت تا 
حدی عالئم را کاهش می دهد، اما بی تحرکی و 
استراحت، باعث تشدید عالئم نشانگان می شود. 

این بیماران معموال در به خواب رفتن دچار 
مشکل هستند و بهترین خواب را در انتهای شب 
و ساعت های صبح تجربه می کنند. از آنجا که 
این افراد خواب کافی را تجربه نکرده اند، ممکن 

است در طول روز خواب آلود باشند.
بی قرار  پای  نشانگان  علت  آیا   :

مشخص است؟
دارد  احتمال  نیست.  معلوم  آن  قطعی  علت 
مشکل مربوط به ماده ای به نام دوپامین باشد. 
دوپامین یک ماده شیمیایی است که در بدن تولید 
می شود و برای ارتباط بین برخی سلول ها در 
مغز الزم است. برای تولید دوپامین، آهن الزم 
است، بنابراین کمبود آهن می تواند تولید این 

ماده را مختل کند. برخی داروها ممکن است 
عالئم نشانگان پای بی قرار ایجاد کنند، مانند 
بعضی داروهای سرماخوردگی، داروهای معده، 
داروهای ضدافسردگی و... همچنین شکالت، 
نیکوتین، الکل یا هر ماده ای که کافئین داشته 
باشد مانند قهوه، چای و کوالها می توانند عالئم 

این اختالل را تشدید کنند.
بعضی افراد دچار بیماری پای بی قرار هیچ مشکل 
افراد  ندارند، ولی ممکن است  طبی دیگری 
دیگری در خانواده مثل برادر، خواهر، مادر، 
پدر و فرزندان نیز درگیر این بیماری باشند؛ 
یعنی بیماری می تواند ژنتیکی باشد که در این 
صورت به آن »فرم اولیه« می گویند و معموال 

در سنین قبل از ۵۰ سالگی شروع می شود.
: چرا این مشکل معموال هنگام خواب 

شدت پیدا می کند و باعث آزار می شود؟
زیرا پا هنگام خواب حرکتی ندارد و ساکن است.
معموال با باال رفتن، سن عضالت بدن تحلیل 
می روند. از طرفی، افراد مسن تحرک کمتری 
دارند در نتیجه بیشتر دچار این مشکل می شوند.

این  ایجاد  در  هم  روانی  مسائل   :
نشانگان دخیل است؟

بله، افرادی که ناراحتی اعصاب دارند یا افسرده 
هستند بیشتر مستعد این بیماری اند. البته کمبود 
آهن و کم خونی نیز در تشدید این بیماری موثر 
است. به هرحال اگر فشار روانی مدیریت نشود 
می تواند بیماری را تشدید کند. اگر نشانگان پای 
بی قرار با رعایت بهداشت خواب و مدیریت 
استرس درمان نشود، فرد باید تحت درمان دارویی 

قرار بگیرد.

: مصرف الکل و سیگار در نشانگان 
پای بی قرار تاثیر دارد یا نه؟

بله، معموال مصرف الکل و سیگار باعث بروز 
عالئم نشانگان پای بی قرار می شود و برای خواب 
مضر است. نیکوتین موجود در سیگار هم عالئم 
نشانگان را بدتر می کند. به همین دلیل بهتر است 
از مصرف سیگار، قلیان و هر نوع محصول 

دخانی دیگر خودداری کنید.
این  بهبود  : مصرف ویتامین ها در 

وضعیت موثر است؟
بله، این بیماری ارتباط تنگاتنگی با سالمت بدن 
دارد؛ یعنی اگر ذهن و جسم سالم باشد، امکان 
ابتال به این بیماری کم می شود. از طرفی، از 
بین همه ویتامین ها کمبود ویتامین B6 بیشتر 
می تواند فرد را مستعد ابتال به این نشانگان کند، 
بنابراین کمبود این ویتامین را جدی بگیرید 
زیرا آثار کمبود این ویتامین فقط زردرویی 
و بی حالی نیست و ممکن است به بی قراری 

پاها نیز منجر شود.
: معموال خانم ها بیشتر درگیر این 

مشکل می شوند یا آقایان؟
معموال خانم ها بیشتر از آقایان به این بیماری 
دچار می شوند و طول درمانشان هم بیشتر است. 
به جز استرس، عالئم دیگری مثل بی تحرکی، 
کمبود ویتامین و اعتیاد هم در رده های بعدی 
مهم ترین دالیل این بیماری قرار می گیرند. به 
همین دلیل روش درمان این بیماری هم شامل 

3 گروه تغذیه ای، دارویی و ورزش است.

: آیا خانم های باردار هم ممکن است 
به این نشانگان مبتال شوند؟

بله، معموال برخی از خانم ها در زمان بارداری  شان 
ممکن است به دلیل افزایش وزن یا کمبود آهن 
دچار این مشکل شوند که حتما باید آن را با 
پزشک خود در میان بگذارند و اگر نتوانستند 
با  کنند حتما  بارداری قرص مصرف  به دلیل 

ورزش و ماساژ درد خود را تسکین دهند.
: استفاده از مواد غذایی حاوی آهن 
تا چه حد در بهبود این درد تاثیر گذار است؟
خیلی زیاد! بدن انسان برای حمل اکسیژن به 
آهن نیاز دارد. کمبود این ماده  معدنی در رساندن 
اکسیژن به سلول های بدن، اختالل ایجاد می کند 
و باعث خستگی و کسالت می شود. زمانی که 
به  نباشد، می تواند  کافی  بدن  در  آهن  میزان 
نشانگان پاهای بی قرار یا تشدید عالئم آن منجر 
شود. بهترین منابع غذایی آهن در مواد غذایی 
حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی ها و گوشت 
مواد غذایی حاوی آهن  این  پرندگان است. 
هستند که به خوبی جذب بدن می شود. توجه 
داشته باشید جگر مرغ، گوشت گاو و گوشت 
بوقلمون نیز سرشار از آهن هستند. از بین منابع 
غذایی گیاهی آهن می توان به لوبیاها، عدس، 
اسفناج و کشمش اشاره کرد. الزم به ذکر است 
بدن فقط 2۰-2 درصد آهن موجود در این مواد 
غذایی را جذب می کند. در واقع، جذب آهن 
مواد غذایی غیرحیوانی به اندازه  مواد غذایی 

حیوانی نیست.

نشانگان پای بی قرار در گفت وگو با دکتر حامد محمدی کنگرانی متخصص بیماری های اعصاب و وران

قصه پای بی قرار از این قرار است...
 محبوبه 

ریاستی
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10فرمانپایبیقرار
1. سعی کنید قبل از خواب پاهای خود 
را ورزش دهید زیرا انجام کمی حرکات 
کششی قبل از خواب می تواند مفید باشد. 
برای کشش ساق پا، پای چپتان را بکشید 
و عقب ببرید و پای راستتان را از زانو 
کمی خم کنید و جلو بیاورید. می توانید 
دستانتان روی ران پای راست یا دیوار قرار 

دهید. این حرکت را برای پای دیگر خود 
تکرار کنید. کشش ساق پا باعث می شود 

بتوانید مدت بیشتری بنشینید.
2. حمام کردن با آب گرم قبل از خواب، 
باعث آرامش و راحت تر خوابیدن شما 
می شود. همچنین عالئم نشانگان پای 

بی قرار را کاهش می دهد.
3. مصرف قهوه، چای، کاکائو و نوشابه سیاه 

به علت داشتن کافئین باعث می شود کمی 
احساس انرژی و شادابی کنید، ولی عالئم 
نشانگان پای بی قرار را بدتر می کند، حتی بعد 
از گذشت چند ساعت. به همین دلیل سعی 
کنید قبل از خواب مواد کافئین دار ننوشید.
پاهایتان  روی  سرد  یا  گرم  حوله   .4
بگذارید تا متوجه شوید کدام یک احساس 
بهتری به شما می بخشد زیرا هر نوع تغییر 

دمایی می تواند تسکین دهنده باشد. ورزش 
متعادل )نه کم و نه زیاد( طی روز باعث 
می شود در شب خواب بهتری داشته باشید؛ 
مثل پیاده روی، آهسته دویدن، بلند کردن 
وزنه و هر ورزش دیگری که از آن لذت 

می برید.
5. ورزش باعث کاهش تکان های پا و 
خواب طوالنی تر و عمیق تر در افراد مبتال به 

نشانگان پای بی قرار می شود، اما به یاد داشته 
باشید نباید خیلی زیاد یا شدید ورزش کنید. 
ورزش شدید و طوالنی به خصوص قبل 
از خواب، عالئم نشانگان را بدتر می کند.
6. نشستن زیاد، عالئم نشانگان را بدتر 
می کند، مثل وقتی که نشسته اید و تلویزیون 
تماشا می کنید یا در یک اتوبوس شلوغ 
نشسته اید. کارهایی که حواس شما را 

پرت می کنند، گاهی عالئم نشانگان را 
کاهش می دهند؛ برای مثال می توانید کتاب 

بخوانید و...
7. وقتی پاهایتان درد می گیرند، حرکت 
دادن آنها، احساس ناراحتی را کاهش 
می دهد. گاهی نیز تکان دادن یا حرکت 
دادن پاها می تواند مفید باشد. فشار روانی 
و جسمی، عالئم نشانگان را بدتر می کند.

8. با تنفس آرام و عمیق، گرفتگی عضالت 
خود را برطرف کنید.

9. همچنین می توانید قبل از خواب، 
در یک اتاق کم نور به یک موسیقی آرام 

گوش دهید.
10. ماساژ دادن ساق پاها قبل از خواب 
می تواند عالئم نشانگان را کم کند و باعث 

شود بهتر بخوابید.

نشانگان پای بی قرار 
نوعی اختالل خواب 
است که در آن، فرد 
مبتال دچار احساس 
ناخوشایند در پاها می شود و آن را 
به صورت احساس گزگز، مورمور، 
سوزش، درد و کشش یا حرکت 
حشرات روی پوست توصیف می کند
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شعار روز جهانی »دیابت« امسال Eyes On Diabetes است که هم خواستار توجه جهانی به دیابت شده، هم به عوارض چشمی دیابت اشاره دارد

چشم دنیا به دیابت نگران خواهد شد

عوارض دیابت

تالش امروز برای تغییر فردا

چشم ها به  دیابت 

۴۱۵ میلیون بزرگسال به دیابت مبتال هستند.
۶۴0 میلیون نفر تا سال 20۴0 میالدی 
دچار دیابت می شوند.

افراد مبتال به دیابت نوع ۱ و نوع 2 در خطر عوارض 
مختلفی  قرار دارند.

هزینه جهانی برای درمان دیابت و 
مدیریت عوارض آن در سال 20۱۵ 
میالدی، ۶۷۳ میلیارد دالر آمریکا 
تخمین زده شده است؛ چیزی معادل ۱2 
درصد از هزینه جهانی سالمت

می توان عوارض دیابت را کنترل 
کرد یا آنها را به تاخیر انداخت: 
با حفظ میزان قند خون در حد 
نرمال و کنترل فشار خون و 
کلسترول در محدوده طبیعی

می توان از بسیاری از عوارض دیابت 
در مراحل ابتدایی جلوگیری کرد: 
با اجرای برنامه های غربالگری که 
امکان درمان را پیش از پیشرفت 
عوارض فراهم می کند.

دیابت می تواند به این 
عوارض بینجامد:

نابینایی

بیماری های قلبی-عروقی

نارسایی کلیوی

پای دیابتی و قطع عضو

آمار دیابت

هزینه دیابت

راه حل

اگر فکر می کنید در خطر هستید، با پزشک تان صحبت کنید.

عوامل خطر دیابت نوع 2

چشم ها به  دیابت 

تالش امروز برای تغییر فردا

ورزش نکردن

تغذیه ناسالماضافه وزن

سابقه خانوادگی

از هر 2 بزرگسال دارای دیابت نوع 2، یک نفر از بیماری خود 
بی اطالع است و در اغلب موارد به دیابت نوع 2 مبتال هستند.

برخی از این عالیم و نشانه ها ممکن است در افرادی که 
به دیابت نوع 2 مبتال هستند، خفیف یا غایب باشد.

چشم ها به  دیابت 

تالش امروز برای تغییر فردا

عالیم و نشانه ها

تاری دید

تکرر ادرارکاهش وزن

تشنگی زیاد خستگی و ضعف

اگر این عالیم و نشانه ها را دارید، حتما با پزشک مشورت کنید.

تالش امروز برای تغییر فردا

چشم ها به  دیابت 

دیابت چیست؟

بدن شما برای تبدیل قند به 
انرژی نیاز به انسولین دارد.

زمانی که لوزالمعده 
انسولین تولید نمی کند، 
این دیابت نوع ۱ است.

وقتی انسولین هنگام 
بارداری کارایی خوبی ندارد، 
یعنی ابتال به  دیابت بارداری

هنگامی که لوزالمعده 
انسولین کافی تولید 
نمی کند یا انسولین 

نمی تواند عمل کند، این 
دیابت نوع 2 است.

دیابت نوع ۱

دیابت بارداری

دیابت نوع 2

 ترجمه: 
دکتر علی 

حاج رسولی ها

یکی از هر دو نفری که مبتال به دیابت هستند، از بیماری خود اطالع ندارند. غربالگری دیابت نوع ۲ برای اطمینان از تشخیص و درمان زودهنگام و کاهش خطر عوارض جدی، 
بسیار مهم است. در روز جهانی دیابت امسال، سازمان جهانی بهداشت از افرادی که ممکن است در معرض خطر دیابت نوع ۲ باشند، بیماران دارای دیابت، انجمن های دیابت 
و پزشکان می خواهد تا برای کمک به شناسایی بیماران تشخیص داده نشده مبتال به دیابت نوع ۲ اقدام کنند. عموم مردم باید درباره خطرهای این بیماری آگاه شوند و با یک 

پزشک برای انجام غربالگری مشورت کنند. همچنین بیماران دچار دیابت باید برای غربالگری عوارض چشمی دیابت به متخصص چشم پزشکی مراجعه کنند.



۲۳ آبان ماه برابر با 14 نوامبر، 
روز جهانی »دیابت« نامیده 
شده است. بنیاد بین المللی 
جهانی  سازمان  و  دیابت 
بهداشت این روز را در سال 1991 میالدی 
پایه گذاری کردند تا به نگرانی های فزاینده 
درباره افزایش هشداردهنده این بیماری در 
سراسر دنیا پاسخ دهد. روز جهانی »دیابت« 
انسولین،  کاشف  تولد  سالگرد  با  مصادف 

»فردریک بانتینگ« است.

این روز اولین و بزرگ ترین کمپین آگاهی بخشی 
دیابت در جهان است که برنامه های آن در بیش 
از 100 کشور دنیا اجرا می شود؛ کمپینی در طول 
سال که هدفش بازتاب واقعیت های مواجهه با 
این بیماری مزمن است. برنامه های روز جهانی 
»دیابت« شامل برگزاری کنفرانس ها و همایش ها، 
انتشار اطالعات برای تشویق افراد مستعد به 
غربالگری برای دیابت، برنامه های رسانه های 
جمعی، برگزاری مسابقات دوچرخه سواری برای 
افزایش آگاهی پیرامون این بیماری و بسیاری 
رخدادهای دیگر است. این مناسبت در سطح 
بین المللی به رسمیت شناخته شده و اکنون یک 
روز رسمی سازمان ملل متحد است. در این روز، 
ساختمان ها و بناهای یادبود مشهور در سراسر دنیا 
با رنگ آبی روشن می شوند. این تصویر قدرتمند 
و برجسته، به گسترش یکسان پیام روز جهانی 
»دیابت« به افراد دیابتی و غیردیابتی کمک می کند.
بنیاد بین المللی دیابت ساالنه یک شعار جدید 
برای این روز جهانی انتخاب می کند تا مسائل 
پیش روی جامعه جهانی دیابت را مخاطب قرار 
دهد. موضوعاتی که تاکنون پوشش داده شده 
شامل »دیابت و حقوق بشر«، »دیابت و شیوه 
زندگی«، »دیابت و چاقی«، »دیابت در افراد محروم 
و آسیب پذیر« و »دیابت در کودکان و نوجوانان« 
بوده است. اشخاص مبتال به دیابت در این روز 
به محل کار یا مدرسه نمی روند و پیرامون دیابت 

صحبت می کنند.
روز جهانی »دیابت« در سراسر جهان توسط 
بیش از ۲۳0 انجمن عضو فدراسیون بین المللی 
دیابت در افزون بر 1۶0 کشور و منطقه، همه 
کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین انجمن ها 
و سازمان ها، شرکت ها، کارکنان بهداشتی- درمانی 
و افراد دارای دیابت و خانواده های آنها گرامی 

داشته می شود.
نشان این روز، یک دایره آبی رنگ )نماد جهانی 
دیابت( است که در سال ۲۰۰۷ میالدی پس از 
تصویب قطعنامه سازمان ملل در مورد دیابت 
انتخاب شد. صدها هزار فرد دیابتی در سراسر 
نماد را می شناسند و مفهوم آن  این  جهان 
بسیار مثبت است. در تمام فرهنگ ها، دایره 
نشانه زندگی و سالمت است. آبی، رنگ پرچم 
سازمان ملل متحد، منعکس کننده آسمان است 
که همه ملت ها را یکپارچه می کند. دایره آبی 
به معنای وحدت جامعه جهانی دیابت در پاسخ 
به شیوع دیابت است. شعار روز جهانی »دیابت 
Eyes On Diabetes« ،»۲01۶« است که هم 
به معنای درخواست توجه جهانی به دیابت 
است، هم به طور ضمنی به عوارض چشمی 

دیابت اشاره دارد.

پیام های کلیدی امسال 
غربالگری دیابت نوع۲ برای تغییر مسیر و کاهش 
خطر عوارض آن بسیار مهم است. غربالگری برای 
عوارض دیابت، یک بخش اساسی از مدیریت 

تمام انواع دیابت است.
بیش از ۴۲0 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتال 
هستند که رشدی ۴ برابری را نسبت به سال 
1۹۸0 میالدی نشان می دهد. این بیماری مزمن 
ناشی از اختالل در تولید یا عملکرد انسولین در 
بدن است. انسولین در سوخت وساز قند موجود 
در غذاهایی که می خوریم، به بدن کمک می کند. 
این هورمون قندخون را تنظیم می کند و انرژی 

مورد نیاز را برای زندگی به ما می دهد.
با  که  است  مزمن  بیماری جدی  دیابت یک 
مشخص  خون  )گلوکز(  قند  میزان  افزایش 
می شود. شایع ترین گونه آن دیابت نوع۲ است 
که معموال، هنگامی بزرگساالن را متبال می کند که 
بدن به انسولین مقاوم می شود یا به اندازه کافی 
انسولین نمی سازد. شیوع دیابت نوع۲ در ۳ دهه 
گذشته به طور چشمگیری در تمام کشورها باال 
رفته است. برای افراد مبتال به دیابت، دسترسی 
به درمان مقرون به صرفه از جمله انسولین، برای 
بقا ضروری است. هدف پذیرفته شده در سراسر 
جهان، توقف افزایش دیابت و چاقی تا سال 

۲0۲۵ میالدی است.
دیابت نام رایجی برای طیفی از بیماری ها از 
جمله دیابت شیرین نوع1 و نوع۲، دیابت بیمزه و 
دیابت بارداری است. در همه این شرایط، شیوه 
ترشح انسولین از لوزالمعده )عضوی در دستگاه 

گوارش( یا چگونگی واکنش بدن به این هورمون 
تحت تاثیر قرار می گیرد. باتوجه به نوع و شدت 
دیابت می توان با رژیم غذایی مناسب، کاهش وزن، 
داروهای خوراکی یا انسولین تزریقی و استنشاقی 
بیماری را کنترل کرد. دیابت به طیف وسیعی از 
عوارض کوتاه و بلندمدت مانند مشکالت پا و 

چشم و بیماری های عروقی می انجامد.
این بیماری ساالنه باعث مرگ حدود ۵ میلیون نفر 
می شود که بیش از ۸0 درصد آنها، در کشورهای 
با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. سازمان 
جهانی بهداشت تخمین زده دیابت تا سال ۲0۳0 
میالدی به هفتمین علت اصلی مرگ ومیر تبدیل 

خواهد شد.
با گذشت زمان، قندخون باال می تواند هر عضو 
حیاتی از بدن را ویران کند و باعث حمالت 
قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیه، نابینایی، ناتوانی 
جنسی و عفونت هایی شود که ممکن است به 
قطع عضو بینجامد، اما درمان مناسب، می تواند 
تاثیر دیابت را به حداقل برساند. حتی بیماران 
دارای دیابت نوع1 می توانند زندگی طوالنی و 
سالمی داشته باشند، به شرطی که قندخون خود 

را به شدت کنترل کنند.

انواع دیابت
دیابت نوع1 )که پیش تر با عنوان دیابت وابسته 
به انسولین یا دیابت نوجوانان شناخته می شد( 
با فقدان تولید انسولین مشخص می شود. علت 
آن شناخته شده نیست، اما تصور می شود که در 
نتیجه ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی ایجاد 
می شود. این بیماری با دانش کنونی قابل پیشگیری 
نیست. عالئم آن شامل دفع بیش ازحد ادرار 
)پرادراری(، تشنگی )پرنوشی(، گرسنگی دائمی، 
کاهش وزن، تغییرات بینایی و خستگی است. 
امکان دارد این عالئم به طور ناگهانی ایجاد شوند. 
افراد دارای دیابت نوع1 معموال برای بقا به تزریق 

انسولین نیاز دارند.
دیابت نوع۲ )که قبال دیابت غیروابسته به انسولین 
یا بزرگساالن نامیده می شد( حدود ۹0 درصد از 
تمام موارد را شامل می شود. این بیماران اغلب 
انسولین خود را تولید می کنند، اما کافی نیست 
یا اینکه قادر نیستند به درستی از آن استفاده کنند. 
این بیماری اغلب ناشی از اضافه وزن و کم تحرکی 
است. ممکن است نشانه های آن شبیه دیابت نوع1 
باشد، اما اغلب کمتر شاخص هستند. در نتیجه، 
شاید این بیماری چند سال پس از شروع تشخیص 
 داده شود؛ زمانی که عوارض بروز پیدا می کنند. 
در گذشته این نوع از دیابت فقط در بزرگساالن 
دیده می شد، اما اخیرا این بیماری به طور فزاینده ای 
است،  شده  گزارش  نوجوانان  و  کودکان  در 
دیابت  نقاط جهان  از  به طوری که در برخی 
نوع۲، به گونه اصلی دیابت در کودکان تبدیل 

شده است.
دیابت بارداری، افزایش قندخونی است که برای 
اولین بار در دوران بارداری شناسایی می شود. 
در این عارضه، میزان گلوکز خون باالتر از حد 
طبیعی، اما هنوز پایین تر از تشخیص دیابت است. 

خطر عوارض در زنان دارای این بیماری، حین 
بارداری و وضع حمل افزایش می یابد و احتمال 
ابتال به دیابت نوع۲ در آینده، در آنها و کودکانشان 
باال می رود. دیابت بارداری در غربالگری پیش 

از زایمان تشخیص داده می شود.
عدم تحمل گلوکز )IGT( و اختالل قندخون 
ناشتا )IFG(، شرایط واسطه میان حالت طبیعی 
و دیابت هستند. افراد دارای این عارضه ها، در 
معرض خطر باالی ابتال به دیابت نوع۲ هستند؛ 

اگرچه قابل اجتناب است.

رایج ترین عالیم و نشانه های دیابت
• تشنگی دائمی

• تکرر ادرار
• گرسنگی شدید

• کاهش وزن
• خستگی و خواب آلودگی

• تحریک پذیری
• تاری دید

• بهبود زخم آهسته
• پوست خشک و خارش دار

• خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و پا
• عفونت های مکرر، مانند عفونت لثه ها، پوست 

و واژن

حقایق دیابت
• دیابت یک بار بزرگ و در حال رشد است؛ 
۴1۵ میلیون بزرگسال مبتال به دیابت در سال 
۲01۵ میالدی زندگی می کردند. انتظار می رود 
این تعداد تا سال ۲0۴0میالدی، به حدود ۶۴۲ 
میلیون یا یکی از هر 10 بزرگسال افزایش یابد.

• دیابت در 1 نفر از هر ۲ فرد بالغ مبتال، تشخیص 
داده نشده است.

• بسیاری از افراد دارای دیابت نوع۲، برای مدتی 
طوالنی بدون آگاهی از بیماری خود زندگی 
می کنند. در زمان تشخیص، ممکن است عوارض 

دیابت ظاهر شده باشند.
• می توان با داشتن شیوه زندگی سالم تر، مانع 
۷0 درصد از موارد دیابت نوع۲ شد یا آنها را به 
تاخیر انداخت که تا سال ۲0۴0 میالدی، معادل 

1۶0 میلیون مورد است.
• اکنون 1۲درصد از مجموع هزینه های جهانی 
سالمت )حدود ۶۷0 میلیارد دالر آمریکا( در 

بزرگساالن دارای دیابت صرف می شود.
• تعداد افراد مبتال به دیابت در کشورهای کم درآمد 
و با درآمد متوسط به رشد خود ادامه خواهد داد 
و تهدیدی برای توسعه پایدار است. برای مثال 
انتظار می رود تعداد افراد دارای دیابت در آفریقا 

در سال ۲0۴0 میالدی، ۲ برابر شود.

غلبه بر دیابت
شعار روز جهانی بهداشت ۲01۶ میالدی نیز 
»شکست دیابت« است. دیابت که زمانی به عنوان 
بیماری مرفهین خوانده می شد، در همه جا در 
حال افزایش است و اکنون در کشورهای در 

حال توسعه بیشتر شایع است.

بسیاری از عوارض این بیماری قابل پیشگیری 
است. فناوری ها و داروها برای زندگی سالم 
مبتالیان به دیابت موجود هستند، اما هنوز کسانی 
که به این وسایل نیاز دارند، به آنها دسترسی ندارند.
دسترسی به این داروهای ضروری و فناوری، 

در کشورهای با درآمد کم و متوسط که بیشتر 
افراد مبتال به دیابت در آنها زندگی می کنند، به 
شدت ناکافی است. برای مثال، وسایل اندازه گیری 
قندخون و قند ادرار که فناوری های اساسی الزم 
برای تشخیص و نظارت هستند، در کمتر از نیمی 
از کشورهای کم درآمد در دسترس اند، درحالی که 
این رقم در کشورهای با درآمد باال، بیش از 
۹0 درصد است. به طور مشابه، تنها ۲۳درصد از 
کشورهای کم درآمد گزارش کرده اند که انسولین 
در مراکز مراقبت های اولیه دولتی موجود است که 
 در تضاد با ۹۶ درصد از کشورهای با درآمد باالست.
همچنین دولت ها باید سرمایه گذاری بیشتری 
در نظارت بهتر بر دیابت، از جمله دسترسی 
به درمان موردنیاز انجام دهند. تعداد افراد مبتال 
به دیابت در منطقه خاورمیانه احتماال تا سال 
 ۲۰4۰ میالدی بیش از ۲ برابر خواهد شد.

در برخی از کشورهای خاورمیانه، تعداد مبتالیان 
به دیابت برابر یک پنجم مجموع بالغان است و 
همچنان در حال افزایش است. هزینه مدیریت 
این بیماری می تواند به ۲ درصد از تولید ناخالص 
داخلی منطقه برسد. متاسفانه میزان فعالیت 
جسمانی در خاورمیانه از کل جهان کمتر است.

عوارض دیابت
• خطر حمله قلبی و سکته مغزی در بزرگساالن 
می یابد. افزایش  برابر   ۲-۳ دیابت،  به   مبتال 
• کاهش جریان خون در پا همراه با نوروپاتی 
)آسیب های عصبی(، خطر زخم پا، عفونت و 

نیاز احتمالی به قطع عضو را باال می برد.
• رتینوپاتی دیابتی یکی از علل مهم نابینایی 
است و در نتیجه آسیب طوالنی مدت و انباشته 
به عروق خونی کوچک در شبکیه چشم ایجاد 
می شود. ۲/۶ درصد از نابینایی در جهان ناشی 
از دیابت است. بیش از یک سوم افراد دیابتی، به 
نوعی از رتینوپاتی دیابتی دچار می شوند. مدیریت 
دقیق دیابت و غربالگری برای بیماری های چشم 
افراد دیابتی می تواند به جلوگیری از اختالالت 

بینایی کمک کند.
• دیابت یکی از علل اصلی نارسایی کلیه است.

• دیابت در بسیاری از کشورها، یکی از علل 
اصلی قطع عضو پاست. نرخ قطع عضو در 

بیماران دیابتی، ۲0-10برابر بیشتر شده است.

اهمیت صبحانه سالم
موضوع روز جهانی »دیابت« از سال ۲01۴ تا 
۲01۶ میالدی، »زندگی سالم و دیابت« خواهد 
بود ولی امسال، تمرکزش بر »شروع هر روز با 
صبحانه سالم« است.  یک صبحانه سالم باید کمک 
کند تا سطح قندخون بیش ازحد باال نرود و در 
طول صبح نیز شما را سیر نگه دارد. گرچه غالت 
و نان معموال ارزان هستند، اما این مواد به طور 
معمول میزان قندخون را به سرعت باال می برند 
و شما را تا پیش از ناهار گرسنه می گذارند. اگر 
برای صبحانه آبمیوه می نوشید، این عادت را کنار 
بگذارید یا فقط یک لیوان کوچک  مصرف کنید. 
یک لیوان 1۵0 میلی لیتری آب پرتقال شیرین نشده 
حاوی حدود 1۵ گرم کربوهیدرات و 1۳ گرم 

شکر است.

7 راه  کاهش خطر دیابت
اقدامات ساده مرتبط با شیوه زندگی، در پیشگیری 
یا به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع۲ موثر هستند. 
برای جلوگیری از دیابت نوع۲ و عوارض آن به 

این نکات توجه کنید:
1. استفاده از یک رژیم غذایی سالم و متعادل

2. ورزش به صورت منظم و فعالیت متوسط 
تا شدید حداقل ۳ ساعت در هفته

3. اطمینان از نداشتن اضافه وزن و چاقی
تنقالت  و  فرآوری شده  غذاهای  حذف   .4
غیرضروری با محتوای قند باال از رژیم غذایی 
5. بررسی فشارخون باال یا میزان کلسترول 

غیرعادی
6. مصرف سبزیجات برگ دار، میوه های تازه، 
ماست  چربی،  بدون  گوشت  کامل،  غالت 

شیرین نشده و آجیل
7. اجتناب از مصرف دخانیات؛ چراکه ثابت 
شده است که سیگار کشیدن خطر ابتال به دیابت 

و بیماری های قلبی- عروقی را افزایش می دهد.

14نوامبرهرسال)مصادفبا23آبانامسال(بهمناسبتتولدفردریکبانتینگ،روزجهانیدیابتنامیدهمیشود

به افتخار کاشف انسولین، پروفسور بانتینگ
 ترجمه: علی 
حاج رسولی ها

موضوع روز جهانی 
»دیابت« از سال 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ 
میالدی، »زندگی 
سالم و دیابت« 
خواهد بود ولی 

امسال، تمرکزش 
بر »شروع هر 
روز با صبحانه 

سالم« است.  یک 
صبحانه سالم 

باید کمک کند تا 
سطح قندخون 
بیش ازحد باال 

نرود و در طول 
صبح نیز شما را 
سیر نگه دارد. 

گرچه غالت 
و نان معموال 

ارزان هستند، 
اما این مواد 

به طور معمول 
میزان قندخون 

را به سرعت باال 
می برند و شما را 
تا پیش از ناهار 

گرسنه می گذارند

۲۱تقویم سالمت شماره پانصدونودوهفت  شنبه بیست ودو آبان نودوپنج
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شکی نیست که استرس باعث وخیم تر شدن 
هر نوع بیماری می شود. مبتالیان به دیابت نیز 
مستثنی نیستند و آنها نیز با ابتال به دیابت، 
دوره ای از بحران های روانی را سپری می کنند 
که ممکن است باعث شود تعادل در قندخون 
و کنترل بیماری دیابت با تاخیر مواجه شود، 
بنابراین این افراد از نظر روانی به آموزش و 

مشاوره نیاز دارند.
البته استرس از دیدگاه افراد متفاوت، تعاریف 
متفاوتی دارد ولی از نظر لغوی به معنای فشار 
و تنیدگی است. در هر صورت، روان شناسان 
می گویند هرگونه فشار جسمی و روانی که به 
بدن فرد وارد  شود، »استرس« نام دارد. عده ای 
هم استرس را نتیجه سازگاری بدن با عامل 
محرک می دانند. محرک به 2 گروه بیرونی و 
درونی تقسیم می شود. محرک بیرونی ممکن 
است خارجی باشد مانند ترافیک، محرک درونی 
نیز می تواند افکار و باورهای اشتباه باشد )حدود 
125 فکر سمی در افراد دیابتیک شناسایی شده 
است(. کتاب های متعددی درباره از بین بردن 
استرس نوشته شده ولی این کتاب ها از دیدگاه 
علمی مشکالتی دارند چون همه استرس ها به 
کنترل نیاز ندارند.استرس ها به 2 گروه خوب 
و بد تقسیم می شوند.  استرس خوب استرسی 
است که فرد برای انجام کارهای معمولی به آن 
نیاز دارد. استرس خوب در افراد دیابتیک باعث 
می شود این افراد قندخونشان را اندازه بگیرند. 
در صورتی که این استرس از حد خود بگذرد 
و فرد مبتال باوجود اینکه در اندازه گیری بار 
اول مشکلی نداشته، باز هم در این فکر باشد 
که االن قندخونم چقدر شده و دوباره آن را 
اندازه بگیرم، به استرس بد تبدیل خواهد شد. 
به طور کگی، پاسخ به استرس دارای 3 مرحله 
است. در  مرحله اول، عالمت های استرس ظاهر 
می شود. در مرحله دوم، فرد تالش می کند 
تا تعادل را حفظ کند و در مرحله سوم فرد 
متوجه می شود که نمی تواند بر آن غلبه کند و 
دچار فرسودگی می شود و نیاز به کمک دارد. 
آنچه در ادامه این مطلب »سالمت روان« این 
هفته می خوانید، رابطه دیابت و استرس است 

و راه هایی برای کنترل استرس.

استرس در افراد مبتال به دیابت 4 عالمت ایجاد 
می کند:

1. عالیم هیجانی و عاطفی: در نشانه های هیجانی 
و عاطفی فرد بی قرار، خشمگین و زودرنج است. 
گاهی هم احساس گناه می کند یا به سرزنش 

خود می پردازد. 
2. عالیم  شناختی: در این مرحله فرد دچار اختالل 
در حافظه، تمرکز و توجه می شود. فراموشی، 
تصمیم گیری های اشتباه و هجوم افکار منفی 

همراه با یأس نیز وجود دارد. 
3. عالیم  رفتاری: بیمار به دلیل استرس زیاد دچار 
بی اشتهایی یا پرخوری می شود که هر 2 شکل 
آن برای فرد دیابتی مضر است. پرخاشگری، 
دندان قروچه، آشفتگی، دست پاچگی و اختالالت 
انواع دیگر استرس های رفتاری  جنسی جزو 

هستند. 
4. عالیم  جسمانی: نشانه های جسمانی مانند 

تنفس  تنگی نفس،  سردرد، 
افزایش  تعریق،  تند، 

فشارخون، گرفتگی 
و درد در عضالت 

شانه و مفاصل، احساس خستگی شدید، اختالالت 
خواب، لرزش در صدا، ناراحتی های پوستی، 
اختالل در سیستم ایمنی بدن و اختالالت در 

دستگاه گوارش از این گروه هستند. 

شباهت عالیم استرس و افت قند
نکته مهم این است که نشانه های افت قندخون 
و استرس شباهت زیادی به هم دارند. روش 

افتراقی برای تشخیص بدین گونه است؛ ابتدا 
قندخون اندازه گرفته شود. در صورتی که 

گلوکومتر وجود نداشته باشد باید یک 
ماده زودجذب قندی مصرف شود. 
اگر نشانه های جسمانی به دلیل 
افت قندخون باشد، با خوردن 
یک ماده خوراکی بعد از مدتی 
برطرف خواهد شد. در غیر این 

صورت استرس وجود دارد.

راهکارهای مقابله با استرس
راهکارهای مقابله با استرس را از یک منظر کلی 

می توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1. انکار: روش اول انکار است که روش نادرستی 
محسوب می شود و در بعضی از بیماران دیده 
می شود. فرد بیماری را جدی نمی گیرد و سعی 

دارد از واقعیت فرار کند و با دلیل تراشی و سرزنش 
خود و دیگران از موضوع فرار می کند. گاهی هم 
به رفتارهای پرخطر مثل پرخوری، مصرف 
الکل و حتی کار کردن بیش از حد و... 
روی می آورد. پس بیمار باید هر چه 
سریع تر از مرحله انکار خارج شود.
2. حل مساله: روش دوم استفاده 
از روش های مقابله سالم است. 
در این موارد معموال فرد به کمک 
نیاز دارد. منبع استرس مشخص 
می شود و با حفظ آرامش بهترین 
راهکار برای مقابله پیدا خواهدشد. 
مقابله با استرس با چند توصیه 
ساده عملی نیست و فرد باید چند 
روشی که روان شناس توصیه می کند، 
چند هفته انجام دهد تا به تدریج به شیوه 

جدید زندگی عادت کند. 
1-2. تغییر تفکر: مرحله اول در این روش تغییر 
در تفکر است و فرد پراسترس باید به دقت فکر 
کند و به این 3سوال جواب دهد: آیا طرز فکرم 
درست است؟ اگر فرد دیگری در موقعیت من بود، 
به او چه می گفتم؟ فرض کنیم اتفاق افتاده است، 
در حال حاضر چه کاری می توانم انجام دهم؟

2-2. اصالح عادت ها: تغییر دیگر در شیوه زندگی، 
دقت در آداب خوردن و خوابیدن است. مصرف 
آب باید به مقدار کافی باشد. خواب بیماران مبتال 
به دیابت باید کافی باشد. خواب یک فرد بالغ 
حدود 8-7 ساعت است. با افزایش سن، تعداد 
ساعات خواب کمتر می شود. غذا خوردن این 
افراد باید با آرامش کامل و مطابق توصیه های 
پزشک باشد. کارهای لذت بخش را نباید از زندگی 
حذف کنند و تحرک باید به اندازه کافی باشد.

آموزش  ذهنی عضالنی:  آرام سازی   .2-3
آرام سازی ذهنی  عضالنی نیز حتما باید زیرنظر 
باعث سفت  انجام شود. استرس  روان شناس 
شدن عضالت، تپش قلب و تند شدن تنفس 
می شود. در این روش به فرد آموزش داده می شود 
که در طول 1 دقیقه حدود 12-10 بار نفس 

 بکشد. عضالت کل بدن با 10 شماره سفت و با 
10 شماره شل می شود. در نهایت به آرام سازی 
ذهنی می رسیم. در ذهن فضایی مانند یک جنگل 
سرسبز و آرام تصور می کنیم و خود را دارون آن 

فضا تجسم می کنیم.

یادمان باشد که...
1. زندگی همیشه مطابق میل ما پیش نمی رود. 

باید با مسایل و بیماری ها کنار آمد. 
2. نمی توانیم از همه اطرافیان انتظار داشته باشیم 
که ما را قبول داشته باشند. 60درصد افرادی که 
اضطراب دارند به این دلیل است که نمی توانند 
نظر مساعد دیگران را جلب کنند. هنگام ازدواج به 
صراحت درباره بیماری با همسر آینده یا خانواده 
او صحبت کنید و از پذیرش و رد پذیرش آنها 

نگران نباشید.
3. با مسائل زندگی روبرو شوید. اجتناب از 
واقعیت نسبت به روبرو شدن با آن به مراتب 
کار دشوارتری است. به هیچ وجه خود را سرزنش 

نکنید.
4. وقتی فردی دچار تفکر همه یا هیچ است، 
تفکر او حد وسط ندارد. مثال فرد مبتال به دیابت 
این انتظار را دارد که قندخون ناشتا در او مانند 
افراد سالم 100 یا زیر 100 باشد یا در طول 
بیماری دیابت هیچ مشکلی برایش ایجاد نشود. 
این نوع طرز تفکر فقط باعث آزار بیمار می شود.
5. فاجعه سازی نکنید. ممکن است فرد دیابتیک 
فکر کند با این بیماری دیگر نمی تواند کار کند. 
این شیوه تفکر کامال اشتباه است. بیماران دیابتی 
مانند افراد غیردیابتی می توانند حضور فعال و 

موثری در جامعه داشته باشند.
6. پیش بینی اشتباه را کنار بگذارید. جمالتی 
مانند: »باالخره پای من قطع می شود«، »باالخره 
چشمم را از دست می دهم«، پیش بینی های اشتباهی 
هستند. افرادی که به بیماری خود اهمیت می دهند 
و قندخونشان را کنترل می کنند دچار عوارض 

ناشی از دیابت نمی شوند.
7. به خودتان برچسب نزنید. بعضی از افراد مبتال 
به خودشان می گویند »بیمار«، »قندی«، »بی عرضه«، 
»گناهکار« و... این برچسب ها اعتماد به نفس و 

کیفیت زندگی را از نظر روانی پایین می آورد.
8. هر حرفی را به خود نگیرید. گاهی در یک 
جمع دیگران درباره مضرات پرخوری و چاقی 
صحبت می کنند و فرد مبتال به دیابت فکر می کند 

به او طعنه می زنند.

کنترل استرس یکی از ملزومات کنترل دیابت است

قند و استرس
 دکتر محمد قهرمانی

روان شناس، دانشیار دانشگاه 
علوم تربیتی و مدرس انجمن 

دیابت ایران

مقابله با استرس با چند توصیه ساده 
عملی نیست و فرد باید چند روش 
توصیه شده توسط روان شناس را 

چند هفته انجام دهد تا به تدریج به 
شیوه جدید زندگی عادت کند

تغییر بی سابقه در علل ایجاد 
مرگ و میر و ناخوشی در 
قرن حاضر ناشی از افزایش 
جهانی بیماری قلبی- عروقی 
است. این تغییر که گذار اِپیدمیولوژیک نام دارد، 
در تمامی نقاط جهان در حال رخ دادن است 
)بونو، مان، زیپز و لیبی، 2012(. چاقی، انزوای 
اجتماعی، حمایت اجتماعی پایین و شبکه های 
اجتماعی محدود؛ فعالیت بدنی پایین، تغذیه 
)مواد غذایی و افزودنی های خوراکی شامل 
نمک، شکر و اسیدهای چرب(، سوءمصرف 
الکل و مصرف سیگار جزو عوامل خطرساز 
قابل اصالح و تعدیل بیماری عروق کرونر 
قلب هستند )خلیلی، حاج شیخ االسالمی، 
بختیاری، عزیزی، مومنان و همکاران، 2014؛ 
هانگ، هانگ، تیان، یانگ و گو، 2014؛ زاو، 
یانگ، زانگ، لی، زاو و همکاران 2014؛ فریز، 

کلین و بورداج، 2013؛ ویلت، 2012(.

به باور واکر، سچریست و پندر )1987( این 

بهزیستي،  ارتقاي سطح  و  در حفظ  رفتارها 
دارند.  تأثیر  افراد  تکامل  و  خودشکوفایي 
رفتارهاي ارتقادهنده سالمت همچنین شامل 
مؤلفه هاي مسؤولیت پذیري سالمت، فعالیت 
بدنی، تغذیه، رشد معنوی، حمایت بین فردی 
و مدیریت استرس بوده و به افزایش بهزیستي، 
خودشکوفایي و تکامل افراد منجر می شوند 
حال،  این  با   .)1391 همکاران،  و  )خیرجو 
پژوهش ها نشان می دهند عوامل خطرساز سنتی از 
جمله مصرف سیگار، فشار خون و کلسترول باال 
به تنهایی قادر به تبیین رخدادهای قلبی و عروقی 
نیستند. برخی از پژوهشگران پیشنهاد می کنند 
ویژگی های روان شناسی و اجتماعی )حالت های 
هیجانی منفی مانند افسردگی، خشم، خصومت 
و اضطراب؛ استرس زاهای روان شناختی؛ روابط 
تعارض های  اجتماعی، و  اجتماعی، حمایت 
اجتماعی( به طور قابل توجهی تبیین کننده وقوع 
بیماری های قلبی و عروقی در جمعیت هستند 

)بارت-کونور، 2013(. 
هیجان احساسي ذهني است که بر افکار و رفتار 

و جسم تأثیر مي گذارد و از آنها تأثیر مي پذیرد 
ابوترابی  و  خباز  کیوی،  ریحانی  )میرصالح، 
کاشانی، 1389(. ارزش برون ریزي هیجان ها 
یا تخلیه هیجاني را در سالمت درازمدت آشکار 
کرده اند. نتایج پژوهش ها نشان مي دهد که برون 
ریزي هیجان ها، هر چند تنیدگي را در کوتاه 
مدت افزایش مي دهد ولي فواید درازمدت 
مانند مراجعه کمتر به مراکز سالمت را به همراه 
دارد )میرزایی، 1389(. بین ابرازگری هیجان و 
کنترل هیجان رابطه مثبت و معناداری وجود 
دارد )شاه قلیان، مرادی و کافی، 1386(. بین 
سبک هاي ابراز هیجان و چند بیماري جسماني، 
مانند گرفتگي عروق کرونر ارتباط وجود دارد 
)میرزایی، 1389(. ابرازگری هیجانی به نمایش 
بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش )مثبت یا 
منفی( یا روش )چهره ای، کالمی و حالت بدنی( 
اطالق می شود )مرادی، 1386(. ابراز هیجان نیز 
تأثیر زیادي بر روابط بین فردي دارد )میرصالح 
و همکاران، 1389(. کنترل هیجانی گرایش به 
بازداری در ابراز پاسخ های هیجانی است که به 

اشکال بازداری هیجانی )یا تمایل به بازداری و 
سرکوب هیجان تجربه شده( اطالق می شود 
)راجر و نجاریان، 1989(. دوسوگرایی در 
ابرازگری هیجانی تمایل به ابراز هیجان ولی 
قادر نبودن، ابراز هیجان بدون تمایل واقعی 
و یا ابراز کردن و بعداً پشیمان شدن را شامل 
می شود که این تمایل به دوسوگرایی در 
زمینه ابراز هیجان مثبت و ابراز استحقاق 
است )مرادی، 1386(. بین کنترل هیجان و 
کارکرد جسمانی و کارکرد اجتماعی رابطه 
مثبت و معناداری وجود دارد )میرزایی، 
1389(. رفیعي نیا، رسول زاده طباطبایي و 
آزادفالح )1385( دریافتند کنترل هیجان 

به طور کلي با سالمت عمومي رابطه مستقیم 
و معنادار دارد ولي نشخوارفکري )مولفه 
معناداري  به طور  باالتر  هیجانی(  کنترل 

است.  همراه  پایین تر  عمومي  سالمت  با 
دوسوگرایي در ابرازگري هیجاني با سالمت 
عمومي رابطه معکوس و معنادار دارد و بیانگر 
آن است که افرادي که دو سوگرایي باالتري در 

ابراز هیجان هایشان دارند، سالمت عمومي 
کمتري خواهند داشت.

هیجان ها و چگونگی ابراز یا مهار آن ها تأثیر 
سالمت  در  به سزایی 

عمومی و جسمانی 
احتماالً  و  افراد 
آنها  درگیری 
بیماری هایی  در 
بیماری  مانند 
دارد.  قلبی 
این  با 

حال، کمتر پژوهشی به بررسی 
این مهم در بیماران قلبی پرداخته 

است و هدف این پژوهش بررسی 
سالمت  ارتقاء دهنده  رفتارهای 

به عنوان عوامل خطرساز سنتی 
بیماری قلبی و سبک های 

ابراز هیجان از جمله ابرازگری هیجان، 
ابراز  در  دوسوگرایی  و  هیجان  کنترل 

این سوال بود  به  هیجان و پاسخگویی 
رفتارهای که  آیا 

ارتقاء دهنده 
سالمت و 

سبک های 
جمله  از  هیجان  ابراز 
ابرازگری هیجان، کنترل هیجان 

و دوسوگرایی در ابراز هیجان در 
بین افراد مبتال به بیماری قلبی و 

افراد عادی تفاوت دارد؟

 محمدحسین 
ناطقی پور

بحث و نتیجه گیری

ابرازگری  ارتقاء دهنده سالمتی و  بین رفتارهای  داد  یافته ها نشان 
هیجان و کنترل هیجانی در بیماران قلبی و افراد سالم تفاوت معنادار 
وجود دارد. اما بین دوسوگرایی در ابراز هیجان در بیمار قلبی و 
فرد سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. ترن و زیمرمن )2014( 
در یک فراتحلیل مصرف سیگار و ساالم و واتسون )2010( در 
پژوهش فراتحلیل دیگر دیابت، چاقی و بی تحرکی بدنی را به عنوان 
عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مطرح کردند. بنابراین به نظر 
تبیین کننده قسمتی دیگر  نیز  میانجی های دیگر  می رسد عوامل و 
از ارتباط عوامل روان شناسی با بیماری عروق کرونر قلب باشند 
)صیرفی، احدی، صادقیان، عشایری و حبیبی عسگرآباد، 1394(. 
با افزایش کنترل هیجانی، سالمت عمومی و رفتارهای ارتقا دهنده 

سالمت افزایش می یابد. اگرچه متغیر کنترل هیجانی در مجموع با 
رفتارهای ارتقا دهنده سالمت ارتباط مستقیمی دارد، نشخوارفکری 
به عنوان یکی از مؤلفه های کنترل هیجانی با رفتارهای ارتقا دهنده 
قبلی،  پژوهش های  یافته های  با  مطابق  دارد/  منفی  رابطه  سالمت 
دو مؤلفه کنترل هیجانی، یعنی مهار خوش خیم و نشخوار فکری 
ارتباط ناهماهنگی با رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دارند، به طوری 
که مهار خوش خیم با رفتارهای ارتقا دهنده سالمت رابطه مستقیم و 
نشخوارفکری با رفتارهای ارتقا دهنده سالمت رابطه معکوس دارد. 
از سویی، نشخوار فکري هیجان های منفی را به واسطه افزایش تفکر 
منفي، حل مسأله ناکارآمد، تداخل با رفتار هدفمند و کاهش حمایت 
اجتماعي تشدید و تداوم مي بخشد )نولن- هوکسیما، ویسکو، و 
با  به طور چشمگیری  باالتر،  نشخوارفکری  لیبومیرسکی، 2008(. 
کاهش رفتارهای ارتقا بخش سالمتی همراه است. راجر و نجاریان 

)1988( در یک مطالعه آزمایشگاهی، اثرات متغیرهای شخصیتی بر 
ترشح کورتیزول، در پی مواجهه با تنیدگی را بررسی کردند و به این 
نتیجه دست یافتند که میزان نشخوارفکری افراد با افزایش کورتیزول 
در پی مواجهه با تنیدگی، ارتباط مستقیمی دارد و آنها این یافته را به 
وسیله فعالیت تقویت شده محور هیپوتاالموس- هیپوفیز- فوق کلیه 
تبیین کردند؛ اثرات بازدارنده هورمون کورتیزول بر عملکرد دستگاه 
فرایند  اثرات  ارتباط  برای  مناسبی  شاخص  است  ممکن  ایمنی، 
شناختی تنیدگی ادراک شده )و نشخوارفکری( و نشانه های جسمان 
بیماری باشد. راجر و جمیسون )1988( ،نیز نشخوارگری هیجانی را 
موجب تاخیر در بهبود ضربان قلب در پی مواجهه با تنیدگی یافتند. 
پژوهش ها نشان داده است که نشخوار فکری شدت عاطفه منفی 
را تشدید می کند و منجر به تداوم عاطفه منفی می شود )توماس، 
2006(. بنابراین، ممکن است نشخوارفکری به صورت غیرمستقیم 

با سالمت در  ارتباط باشد.نیز 
باالتر  منفی  هیجان  ارتقا ابراز  رفتارهای  با 

دهنده سالمتی پایین تر در کل نمونه همراه است و ابراز هیجان 
با  معنادار  منفی  رابطه  دلیل  به  هیجانی(  ابرازگری  )مولفه  منفی 
رفتارهای ارتقا دهنده سالمتی، نمره کل ابرازگری هیجانی را در 
ارتقا دهنده سالمتی رابطه  جهتی سوق داده است که رفتارهای 
مستقیم ندارد. افراد توانمند از نظر هیجاني احساس هاي خود را 
تشخیص مي دهند، مفاهیم ضمني آن را درک مي کنند و به گونه 
مؤثرتري حالت هاي هیجاني خود را براي دیگران بیان مي کنند. 
این افراد در مقایسه با افرادي که توانایي درک و بیان حالت هاي 
موفقیت  از  منفي  تجربه هاي  با  کنارآمدن  در  ندارند،  را  هیجاني 
بیشتري برخوردارند و سازگاري مناسب تري را در ارتباط با محیط 

و دیگران نشان مي دهند )میرزایی، 1389(.

مقایسه رفتارهای ارتقادهنده سالمت، ابرازگری هیجان، کنترل هیجانی و دوسوگرایی هیجانی در افراد سالم و بیماران قلبی

قلب و هیجان



یک  کردن  پیدا  آدم ها  از  بسیاری  دغدغه 
دندان پزشک خوب و قابل اعتماد است. حتی 
اگر از پس هزینه های دندان پزشکی بربیایید 
و جنبه مالی دغدغه شما نباشد، پیدا کردن 
دندان پزشکی که بتوانید چشم بسته به کار 
او اعتماد داشته باشید، میان این همه تبلیغ 
و ادعاهای گوناگون کار ساده ای نیست، اما 
مشخصات و ویژگی هایی وجود دارد که 
شما براساس آنها می توانید یک دندان پزشک 
خوب را شناسایی کنید و به این ترتیب به کار 
او اعتماد داشته باشید. در طبابت اعتماد الزمه 
رابطه بین دندان پزشک و مراجعه کننده است 
و اگر اعتماد وجود نداشته باشد، تشخیص و 
درمان نمی تواند روند مطلوبی داشته باشد.

گوش  شما  به  خوب  دندان پزشک  یک   .1
می دهد. او قبل از اینکه تشخیص خود را بگوید 
یا اقدام به درمان کند، به علت مراجعه، دغدغه ها 
و مشکالت شما گوش می دهد. حقیقت این 
است که وقت دندان پزشکان محدود است ولی 
یک دندان پزشک خوب هرگز کمبود وقت را 
بهانه ای برای گوش ندادن به حرف های شما 
قرار نمی دهد. دندان پزشک محق است که برای 
وقتی که برای معاینه و تشخیص اختصاص 
می دهد، ویزیت دریافت کند و گوش دادن 

فعال جزو این روند تشخیص است.
2. دندان پزشک خوب در درجه اول برای 
علت مراجعه شما ارزش قائل است و درصدد 
حل مشکل اصلی شماست. او پیشنهاد انجام 
درمان ارتودنسی برای زیباتر شدن یا درمان 
زیبایی و سفید کردن دندان ها مانند هنرپیشه های 
سینما شدن به شما نمی دهد. به شما نمی گوید 
دندان هایتان زشت یا بدشکل هستند، مگر اینکه 
خودتان در این موارد از دندان پزشک سوال 
کنید. او یک طبیب و درمانگر است، نه تاجر 

و فروشنده خدمات گرانقیمت.
3. دندان پزشک خوب، شما را در مورد 
پیشگیری از پوسیدگی ها و بیماری های دهان 
و دندان راهنمایی می کند. او در برابر بهداشت 
دهان و دندان های شما احساس مسوولیت 
می کند و مایل است روش های پیشگیری را 
یاد بگیرید. هر بار مراجعه همه دندان های شما 
را معاینه می کند و در مورد تغییرات دندان ها 
و بافت های دندان راهنمایی تان خواهد کرد.
4. یک دندان پزشک کاربلد زمانی که ببیند 

همکار متخصص کاری را برای شما به عنوان 
انجام می دهد، شما را به  بهتر  مراجعه کننده 
همکار متخصص ارجاع می دهد. حتی اگر شما 
اصرار کنید که درمان را خودش انجام دهد، 
برای شما توضیح می دهد که هدف از ارجاع 
انجام عالی درمان شماست. دندان پزشکان وارد 
و باتجربه بیشتر از دندان پزشکان بی تجربه، 
بیمار را به همکاران متخصص ارجاع می دهند. 
دندان پزشک خوب با شما صادق و روراست 

است.

5. یک دندان پزشک خوب برای هزینه شما 
ارزش قائل است.  یک نوع درمان را به شما 
جایگزینی  درمان  اگر  حتی  نمی کند.  دیکته 
وجود دارد که خودش انجام نمی دهد، آن را به 
شما پیشنهاد می دهد. او همه گزینه های درمانی 
را فارغ از هزینه آنها برای شما توضیح می دهد 
ببیند،  و بیش از آنکه شما را به چشم پول 

درصدد ارائه راه حل برای مشکل شماست.
6. دندان پزشک خوب برای وقت شما ارزش 
قائل است. او تالش می کند کمترین زمان شما 

در اتاق انتظار سپری شود و اگر درمان شما با 
تاخیر انجام شد )که به دلیل غیرقابل پیش بینی 
بودن درمان های دندان پزشکی طبیعی است( 
از شما عذرخواهی می کند. در عین حال 
کیفیت درمان را قربانی وقت نمی کند و برای 

درمان شما زمان کافی صرف می کند.
7.دندان پزشک خوب ظاهر مرتب و آراسته ای 
دارد. او در مطب تمیز و پاکیزه ای طبابت می کند 
و هنگام صحبت با شما تالش می کند نه صرفا 
از جایگاه دندان پزشک – بیمار، بلکه مثل 2 
انسان ارتباط اجتماعی برقرار کند. شما را در 
انتخاب درمان مشارکت می دهد و نظر شما 

را در اولویت قرار می دهد.
8. دندان پزشک خوب با احترام با مراجعان 
صحبت می کند. هرقدر هم که در برخی موارد 
صحبت های بیماران غیرمنطقی یا غیرواقعی 
باشد، آنها را می شنود و سعی می کند با منطق 
مخاطبانش را قانع کند. با کارکنان مطب با احترام 
صحبت می کند و در صورت بروز خطا یا اشتباه 
در مورد بیماران، از آنها معذرت خواهی می کند.
9. بهترین دندان پزشک، دندان پزشکی است 
که از به روزترین تکنولوژی های دنیا استفاده 
می کند و تمامی توان و امکانات الزم را برای 
راحتی شما به کار می گیرد تا کمتر اذیت شوید 
و بیشتر احساس آرامش کنید. او بافت های 
موقعیت  لمس می کند و  آرام  را  دهان شما 
پراسترس شما را روی صندلی دندان پزشکی 

درک خواهد کرد.
برتر،  ویژگی های  با  دندان پزشک  یک   .10
در  او  می کند.  دنبال  را  شما  درمان های 
مورد درمان های قبلی که برایتان انجام داده، 
کنجکاوی به خرج می دهد و سوال می پرسد. 
پیگیر درمان های شماست و دید بلندمدت در 

مورد مراجعات شما دارد.
پیدا کردن یک دندان پزشک خوب که بیشتر 
این مشخصات را داشته باشد، گاهی بدون 
آزمون  و خطا ممکن نیست. اگر دندان پزشکتان 
این ویژگی ها را دارد، قدرش را بدانید و او 

را از دست ندهید.

یک 
دندان پزشک 

خوب برای 
هزینه شما 

ارزش قائل 
است.  یک نوع 

درمان را به شما 
دیکته نمی کند. 
حتی اگر درمان 

جایگزینی 
وجود دارد که 
خودش انجام 

نمی دهد، آن را 
به شما پیشنهاد 

می دهد. او 
همه گزینه های 

درمانی را 
فارغ از هزینه 
آنها برای شما 

توضیح می دهد 
و بیش از آنکه 
شما را به چشم 

پول ببیند، 
درصدد ارائه 

راه حل برای 
مشکل شماست

دندانپزشک خوب 10 ویژگی دارد

شیوه انتخاب دندانپزشک
 دکتر علی مرسلی
قبل از هر چیز باید بر این نکته تاکید متخصص درمان ریشه 

 کنم که پس از انتخاب دندان پزشک 
کنید.  اعتماد  وی  به  باید  کودکتان 
در  مهمی  بسیار  نقش  اعتماد،  این 
با  او  فرزند شما و همکاری  درمان 
برای  داشت.  خواهد  دندان پزشک 
برای  مناسب  دندان پزشک  انتخاب 
کودکتان باید به تمیز بودن محیط و 
استریل بودن وسایل مورد استفاده نیز 
دقت کنید. متخصص دندان پزشکی 
کودکان باید عالوه بر درمان مشکالت 
کند  سعی  کودکتان  دندان  فعلی 
وضعیت آینده دندان های او را نیز در 
نظر بگیرد و برای سالمت آنها اقدام 
کند و دور از برخی تبلیغات غیرواقعی 
که گاهی دیده می شود، با توجه به 
سن کودک ساد ه ترین و بهترین درمان 

ممکن را به والدین پیشنهاد دهد.
مشکالت  بروز  علت  باید  همچنین 
دندانی هر کودک را به طور اختصاصی 
پیشگیری  روش های  و  تشخیص 
مناسب و مرتبط را به والدین آموزش 
دهد و آنها را با راهکارهای مناسب که 
از بروز مجدد مشکل دندانی جلوگیری 

می کند، آشنا کند.
دندان پزشکی کودکان رشته ای مبتنی 
بر روان شناسی است. روش های کنترل 
رفتاری متفاوتی برای درمان دندان های 
کودکان وجود دارد که شامل طیف 
صحبت  مانند  روش ها  از  وسیعی 
آرامبخشی  روش های  تا  کودک  با 
است.  بیهوشی عمومی  و  داروها  با 
دندان پزشک باید برحسب وضعیت 
سنی و روانی کودک روش مناسبی 
کودک  تکامل  حال  در  روان  از  که 
محافظت می کند، انتخاب کند و به 

والدین توضیح دهد.

شیوه انتخاب 
دندانپزشک کودکان

نگاه  متخصص دندان پزشکی کودکان
 دکترمهکامه 

میرکریمی
عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

اولین دندانپزشک در دوران ناصرالدین شاه به ایران آمد
دندانپزشکی و دندانسازی در ایران تا زمان ناصرالدین شاه قاجار به عنوان یک حرفه تخصصی مطرح نبود، تا اینکه او در سفر 
دوم خود به فرنگ، اولین متخصص دندانپزشکی و دندانسازی را به ایران آورد. تا قبل از آن، دندان پزشکی و کشیدن دندان در 
ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها در ابتدا به دست دالک هایی انجام می گرفت که عالوه  بر  این  کار،  به شکسته بندی، حجامت 

و گهگاه آرایشگری نیز می پرداختند.
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در این مورد نیز پیش بینی می شود تا سال 2040 میالدی از هر 10 نفر 
جمعیت بالغ 1 نفر به دیابت مبتال شود. یکی از مسائل مهم در مورد 
دیابت نوع 2 )نوع عمده دیابت(، ناآگاهی از ابتال به این اختالل است. 
آمار جهانی نشان می دهد تقریبا از هر 2 نفر دیابتی 1 نفر از ابتالی خود 

بی خبر است، چراکه دیابت بیشتر اوقات عالمتی ندارد. 
در کشورهای پیشرفته، درمان دیابت با آموزش آغاز می شود. در تمام 
این کشورها افراد دیابتی باید حداقل 15 ساعت آموزش اولیه درمورد 
دیابت داشته باشند. پایه دوم درمان دیابت، کنترل منظم قند خون است. 
تمام افراد دیابتی باید از وضعیت قند خون خود به صورت روزانه 
مطلع باشند. کسانی که از انسولین استفاده می کنند، باید روزی 3 تا 
6 بار قند خونشان را با دستگاه گلوکومتر کنترل کنند اما افرادی که 
داروی خوراکی مصرف می کنند )به خصوص داروهایی که با افت 
قند همراه نیستند( برای اندازه گیری قند خون می توانند از نوار ادرار 
استفاده کنند. این نوارها هزینه کمتری دارند و استفاده از آنها آسان تر 
است. متاسفانه نوارهای دستگاه اندازه گیری قند خون )گلوکومتر( 
گرانقیمت هستند و بیمه ها هنوز هزینه آنها را تقبل نکرده اند. در 
صورتی که مطالعات بزرگ در سطح جهان نشان داده اند که بار 
هزینه عوارض دیابت برای سازمان های بیمه گر بسیار بیشتر از هزینه 
کنترل قند خون و نوارهای گلوکومتر است. اگر امروز سرمایه گذاری 
الزم برای اندازه گیری قند خون در منزل انجام نشود، فرد دیابتی 
در 10 سال آینده گرفتار عوارض دیابت خواهد شد. هزینه ای که 
صرف درمان این عوارض می شود، چند برابر هزینه سرمایه گذاری 
برای کنترل دیابت است. مطالعات نشان داده اند که این هزینه ها برای 
درمان عوارض دیابت نوع 1 تقریبا 6 تا 7 برابر و برای دیابت نوع 2 
تا 42 برابر افزایش می یابد. بنابراین از دید دانش بیمه نیز پیشگیری 
بهتر از درمان است. پایه سوم درمان دیابت، توجه به مسائل روانی 
افراد دیابتی و مدیریت استرس است که متاسفانه به اندازه کافی به 
آن اهمیت داده نمی شود. تنش ها و استرس ها، کنترل قند خون را در 
دیابتی ها دچار اختالل می کنند. درنتیجه این افراد باید در دوره های 
مدیریت استرس شرکت کنند. همچنین در تیم درمان دیابت باید یک 
روان پزشک و روان شناس حضور داشته باشند. پایه چهارم درمان دیابت 
به تغذیه مربوط می شود. پایه پنجم را هم فعالیت بدنی و پایه ششم 
را دارودرمانی تشکیل می دهد. خوشبختانه امروزه بیشتر داروهای 
دیابت در کشور موجود هستند. حتی بسیاری از آنها در ایران تولید 
می شوند. فقط بعضی از داروها هنوز پوشش بیمه ای مناسبی ندارند 
که این مساله نیز به تدریج برطرف خواهد شد. فدراسیون بین المللی 
دیابت، جهان را به 7 منطقه تقسیم  کرده است. ایران در منطقه منا 
یا منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. این منطقه تقریبا از 20 
کشور تشکیل شده است. متاسفانه ایران در منطقه دیابت خیز جهان 
است و با کشورهایی احاطه شده که بیشترین شیوع دیابت را در 
جهان دارند، به خصوص کشورهایی که در منطقه خلیج فارس واقع 
شده اند. این کشورها ثروتمند هستند اما فرهنگ درست غذایی و 
فعالیت بدنی در آنها رواج ندارد. به همین دلیل روز به روز شیوع 

دیابت در این مناطق افزایش می یابد. فدراسیون بین المللی دیابت تعداد 
افراد دیابتی ایران را حدود 4 میلیون نفر اعالم کرده است. مطالعات 
کشوری نیز نشان داده اند که تقریبا 11/4 درصد از افراد بالغ ایران به 
دیابت مبتال هستند. اگرچه شیوع دیابت در کشورهای منطقه باالی 
20 درصد گزارش شده، اما نباید نسبت به این مقایسه خوش بین 
باشیم زیرا شیوع دیابت در جمعیت بالغ سنجیده می شود و کشور 
ایران جمعیت جوانی دارد. کودکان و نوجوانانی که امروز در ایران 
زندگی می کنند در دهه های بعد جمعیت بزرگسال کشور را تشکیل 
می دهند. این در حالی است که شیوه زندگی بسیاری از آنها نادرست 
است؛ یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان کشور ما تغذیه مناسب و 
فعالیت بدنی کافی ندارند و زندگی پراسترسی را می گذرانند. این 
عوامل زمینه ابتال به دیابت را در آنها فراهم می کند. بنابراین اگر شیوه 
زندگی این نسل به همین ترتیب پیش برود، با رسیدن آنها به دوره 
میانسالی، یک شیوع انفجاری دیابت در کشور ایجاد می شود. برای 
پیشگیری از افزایش آمار دیابت در ایران باید از همین امروز تالش 
کرد تا با آموزش های الزم شیوه زندگی در کودکان تغییر پیدا کند. 
یکی از مهم ترین مسائل در این زمینه اصالح بوفه مدارس و گنجاندن 
مطالب آموزشی در ارتباط با تغذیه درست و فعالیت بدنی در کتاب های 
درسی کودکان است. الزم نیست که برنامه های تلویزیونی حتما در 
قالب برنامه های رسمی باشند و به مردم دستور بدهند، بلکه می توانند 
به صورت طنز، سریال یا تیزرهای جالب توجه مردم را به اهمیت 
شیوه زندگی سالم، تغذیه مناسب، تحرک بدنی، کاهش وزن، ترک 
سیگار و... جلب کنند. در ایران یک استاندارد کلی برای این موضوع 
وجود ندارد و متاسفانه مساله آموزش در ایران هنوز به عنوان بخشی 
از درمان دیابت پذیرفته نشده و شرکت های بیمه گر هزینه های آن 
را تقبل نمی کنند. تا روزی که این مسائل در کشور اصالح نشوند، 
تغییر چندانی در شیوع و پیشگیری از دیابت ایجاد نخواهد شد. 
انجمن دیابت ایران در سراسر کشور بیش از 30 شعبه دارد. این 
انجمن هر ساله برنامه های وسیع و متعددی را براساس توصیه های 
سازمان بهداشت جهانی برگزار می کند. فدراسیون بین المللی دیابت 
نیز هر سال توصیه هایی برای انجمن های دیابت کشورهای مختلف 
)نماینده های فدراسیون( ارسال می کند. انجمن دیابت ایران طبق این 
توصیه ها، سمینار روز جهانی دیابت را در تاریخ 22 آبان ماه در تاالر 
امام بیمارستان امام از ساعت 9 صبح برگزار خواهد کرد. ورود به 
این سمینار برای همه افراد دیابتی و غیردیابتی آزاد است. عالوه 
براین، برنامه هایی در ارتباط با غربالگری در سطح شهر با کمک 
شهرداری تهران و شرکت های واردکننده دستگاه های اندازه گیری 
قند خون برگزار خواهد شد. این انجمن غرفه هایی در تمام سطح 
شهر خواهد داشت که افراد می توانند با مراجعه به آنها به طور رایگان 
قند خون و فشار خون خود را کنترل کنند. حتی پایگاه هایی برای 
غربالگری عوارض چشمی دیابت در نظر گرفته شده تا افراد دیابتی 
از لحاظ رتینوپاتی و مشکالت چشمی معاینه و در صورت لزوم به 
مراکز درمانی مربوطه ارجاع داده شوند. فعالیت های نمادین دیگری 
هم طی این ایام برگزار خواهد شد؛ از جمله برنامه های ورزشی و 

پیاده روی هایی که در زمینه دیابت انجام می شوند.

ایران دیابت خیز است
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 کیارش 
یشایایی

فعال 
محیط زیست

قاب سبز

تا آب نباشد، زمین ارزش ندارد
در روزهای اخیر بحث تامین منابع مالی و سرمایه گذاری غیردولتی در پروژه های 
آبی به طور جدی در محافل مدیریتی و کارشناسی صنعت آب کشور مطرح است. به 
اقتضای کار، در جلسه ای با همین موضوع حضور داشتم و راهکارهای مختلف برای 
تامین هزینه های اجرای پروژ ه های در قبال تخصیص آب مورد بحث قرار گرفت. یکی 
از کارشناسان زبده تامین مالی حاضر در جلسه، بحث اختصاص زمین عالوه بر آب 
را برای امکان پذیر بودن تامین مالی پروژه مطرح کرد و با وجود قیمت پایین زمین 
در منطقه اصرار داشت که وجود زمین در بسته پروژه امکان تامین مالی آن را فراهم 
خواهد کرد. ایده ای که هرچند در فضای روانی فعلی کشور ما درست می نماید، انگیزه ای 
شد برای نگارنده در تاکید بر اهمیت وجود آب برای ارزش بخشیدن به زمین و قلمی کردن یادداشت 
پیش رویتان. در یک کالم، تا آب نباشد، زمین هیچ ارزشی ندارد. تراکم جمعیت ایران حدود 45 نفر بر 
کیلومترمربع است، رتبه 169 در جهان. حتی اگر مساحت کویرهای ایران را در محاسبه نگنجانیم، باز هم 
تراکم جمعیت ایران در رتبه حدود 120 جهانی خواهد بود. به عبارت دیگر، تراکم جمعیت در کشور ما باال 
نیست، اما درمقابل وسعت سرزمین، سرانه آب برای هر ایرانی حدود 1700 مترمکعب است و در فهرست 
180 کشور در رتبه 112 قرار می گیریم. این آمار یعنی ایران کشوری کم آب است و منابع آبی آن کمتر از 
یک چهارم سرانه آب در جهان و کمتر از 15درصد سرانه آب کشورهای ثروتمند جهان. اگر به این ارقام 
این واقعیت تلخ را اضافه کنیم که از لحاظ مصرف در جایگاه ششم جهان قرار داریم، آن گاه می توان دلیل 
آنچه ابتدای مطلب مطرح کردم را بهتر درک کرد. به باور عمومی، زمین در سرزمین ما کاالیی سرمایه ای 
و ارزشمند است که ارزش سرمایه گذاری دارد و آب کاالیی ارزان که به راحتی در دسترس ماست. ارائه 
آب ارزان طی سال ها از طرف دولت و افزایش قیمت زمین به واسطه حضور بخش خصوصی در آن، به 
همه این طور قبوالنده که آنچه ارزش سرمایه گذاری دارد، زمین است، نه آب. براساس این باور اشتباه، 
تمام برآوردهای اقتصادی و سرمایه گذاری های مردم شکل می گیرد. بدانیم و بدانید و بدانند که بدون آب 
نه زمین های چندده میلیونی شهرهای بزرگ و کالنشهرها و نه مغازه های متری چندصدمیلیون تومانی و 
نه سایر امالک پشیزی نخواهد ارزید. اشاعه باور ارزشمندی آب نه فقط وظیفه همه دست اندرکاران و 

مدیران صنعت آب، بلکه تکلیف ملی تک تک ایرانیان است. این سرزمین بدون آب هیچ نخواهد بود.

هشدار سبز

درباره آلودگی هوا، خاک، آب و مواد غذایی بسیار گفته شده است. اما نوعی از 
آلودگی که مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده، آلودگی صوتی است. پس از 
انقالب صنعتی دود کارخانه ها و غرش حاصل از ابزارآالت صنعتی و قطارها 
و کشتی های غول پیکر، اسباب غرور و سربلندی بود، اما با گذشت زمان کم کم 
مضرات انواع آلودگی ها خود را نشان دادند. امروز سرو صدا و شنیدن صداهای 
ناخواسته آن هم به مقدار زیاد و گاهی خارج از تحمل انسان از ملزومات زندگی 
در برخی از نقاط شهرهای بزرگ و کوچک شده است. احداث بزرگراه هایی 
که غالبا از مجاورت مناطق مسکونی و خانه های مردم می گذرد، آسایش را از 
ساکنان می گیرد. سیل خودرو های جاری در معابر شهری مرتب افزایش می یابد و نیاز به احداث 
معابر جدید احساس می شود و باز هم پل روی بزرگراه و پل روی پل ساخته می شود تا سر و 
صدا، آرام و قرار را از شهروندان بگیرد، اما در میان آلودگی هایی که خودرو ها ایجاد می کنند، 
موتورسیکلت های بنزینی جایگاه ویژه ای دارند. طبق گفته مدیر واحد آلودگی صدای شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران، منشاء نیمی از آلودگی های صوتی ناشی از وسایل حمل و نقل، 
موتورسیکلت ها هستند. پس از آن، خودرو های شخصی مسوول 30 درصد از آلودگی صوتی 
هستند و 20 درصد باقیمانده هم مربوط به سایر خودروهاست، اما آلودگی های صوتی ایجادشده 
تنها به خودروها محدود نمی شوند. مدیران بسیاری از کارخانجات صنعتی، معادن و کارگاه های 
ساختمانی با بی خیالی )بخوانید بی رحمی( کارگران خود را بدون تجهیز به وسایل ایمنی از قبیل 
گوشی، تمام طول روز در معرض صداهایی بیش از آستانه تحمل انسان قرار می دهند. در برخی 
از ساختمان ها سرو صدای ناشی از تجهیزات تهویه در تمام طول شبانه روز از عوامل آلودگی 
صوتی است. به گفته کارشناسان بیماری های روانی، کم شدن شنوایی، بیماری های قلبی-عروقی، 
گوارش، کم حوصلگی، بدخوابی و بی خوابی، پرخاشگری، اضطراب، استرس، افزایش نزاع و 
درگیری و باالرفتن فشارخون، از پیامدهایی است که می تواند با مقوله آلودگی صوتی در ارتباط 
مستقیم باشد. غرش ناخواسته ابزار صنعتی و سروصدای شهرها به شکل نامحسوس و بدون درد 
در طول زمان شنوایی را از انسان می گیرند. آلودگی صوتی ناپایدار است و به محض خاموش 

به همین دلیل آنچنان که شایسته است به آن شدن منبع ایجاد صوت از بین می رود و شاید 
شهرها، رعایت حریم فرودگاه ها، تجهیز توجه نمی شود. خروج صنایع مزاحم از 

به  بلند  اصوات  معرض  در  وسایل ایمنی، رعایت حریم خیابان ها کارگران 
از  موتورسیکلت ها  کردن  برقی  راهکارهایی است که به کمک آنها و 

را  صوتی  آلودگی  آثار  دیوارهای می توان  نصب  کرد.  مدیریت 
آغاز شده و قرار است تا پایان سال صداگیر در اطراف بزرگراه ها نیز 

موثر، 1395 به یک کیلومتر برسد.  راهکارهای  دیگر  از 
افزایش  فضای سبز است. شاید با کاشت درخت و 

صوتی  آلودگی  آمارهای پرخاشگری و کاهش 
بیاید.  پایین  هم نزاع هم  هنوز  چه  اگر 

آب اولویت دارد اما آلودگی های هوا و 
غافل نباید از آلودگی  صوتی 

نیز باشیم. آلودگی  صوتی 
پای می تواند ما  از  را 

درآورد.

به گوش های خودمان رحم کنیم
یادداشت سبز

از  که  نایلونی  کیسه های  مصرف  کاهش  موضوع 
می آیند،  شمار  به  طبیعت  در  تجدیدناپدیر  مواد 
مدتی است که به دغدغه مسئوالن محیط زیست 
کشورمان بدل شده است. برخی از کشورها مانند 
بریتانیا تالش کرده اند تا با قیمت گذاری بر کیسه های 
نایلونی در هنگام خرید، مردم را به کاهش مصرف 
از گدشت مدتی  تشویق کند. بررسی آمارها بعد 
شان داده که این اقدام راهکاری موثر بوده است. 
در ایران، به گفته دکتر حسین جعفری، مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند تهران، کیسه هایی که در 
میادین تره بار و فروشگاه های شهروند به مشتری 
داده می  شود، بر پایه گیاه هستند و بعد از 6 ماه در 
طبیعت تجزیه می شوند، اما با مصرف رو به فزونی 
این روزها در هر گوشه  کیسه های پالستیکی که 

محیط زیستمان می بینیم چه باید کرد؟
اگرچه مهار هر پدیده اجتماعی باید ابتدا به راهکارهای 

سیاست گداری ها  و  کالن 
تکیه کرد، اما در مواردی مانند 
حفظ محیط زیست آگاهی و 
همکاری مردم می  تواند بسیار 
از  حفاظت  باشد.  راهگشا 
همکاری  زیست  محیط 

تک تک ما را می طلبد.

کیسه  های پارچه ای - 
نمدی

کیسه  های پارچه ای یا نمدی، 
گزینه مناسبی برای جایگزین 

پالستیکی  کیسه های  با  شدن 
هستند. این کیسه  ها سبک بوده و به 

راحتی در کیف جای می گیرند و می توان از آنها 
هنگام خرید استفاده کرد.

کیسه  های 
زیست تخریب پذیر

کیسه های زیست تخریب پذیر 
اغلب از سیب زمینی یا نشاسته 
هزینه  می شوند.  تهیه  ذرت 
بیشتر  کیسه ها  این  تولید 
و  پالستیکی  نمونه های  از 
کمترین  اما  است،  کاغذی 
محیط زیست  به  را  آسیب 

وارد می کنند.

چندبار استفاده از 
کیسه های خرید

استفاده  ساده،  راهکار  یک 
چندباره از کیسه های پالستیکی 
به ویژه کیسه های ضخیم تر است. درصورت سالم 
بودن و پاره نشدن کیسه های پالستیکی می توانید از 

آنها در خریدهای بعدی نیز استفاده کنید.

پاکت های کاغذی – مقوایی
را  داغ  نان  که هرگز  می کنند  توصیه  کارشناسان 
در کیسه های پالستیکی قرار ندهید. از پاکت های 
کاغذی می توانید برای خرید نان و شیرینی استفاده 
کنید. از این طریق هم به کاهش مصرف کیسه های 
کمک  خود  سالمت  حفظ  به  هم  و  پالستیکی 
کرده اید. از پاکت های مقوایی که اغلب از کاغذهای 
بازیافتی تولید می شوند، می توانید برای خریدهای 
سنگین تر مثل کیف و کفش لباس یا کتاب استفاده 

کنید.

زنبیل های پالستیکی، حصیری یا بافتنی
زنبیل های پالستیکی، حصیری - کنفی یا کیسه های 
و  هستند  برخوردار  خوبی  مقاومت  از  بافتنی 
می توانید در هنگام خرید، از آنها به جای کیسه های 
در  امروزه  زنبیل ها  این  کنید.  استفاده  پالستیکی 
طرح ها، مدل ها و اندازه های متفاوت، در اختیار 

مردم قرار دارند.
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پیشنهاد سبز

مشکل پسماند در شهرهای بزرگ و کوچک 
جهان امروز چندوجهی است. در شماره های 
گذشته درباره پسماندهای خاص؛ از پسماندهای 
تا  گرفته  فرسوده  الستیک های  و  بیمارستانی 
فضای  که  جایی  تا  الکترونیک  پسماندهای 
هفته نامه اجازه می دهد، توضیح دادیم. موضوع 
این هفته پسماند درباره شیرابه های حاصل از 
پسماند است که درصورت مدیریت نشدن و از 
آن مهم تر همکاری نکردن مردم با نشت کردن 

از پسماندهای تر می تواند خود منبعی بسیار آلوده کننده 
باشد. شاید هیچ یک از ما اهمیت کم کردن رطوبت 
پسماند را درست ندانیم و خیلی راحت باقیمانده بطری 
آب و نوشابه ها و مایعات دیگر را همراه بطری یا تفاله 
چای بدون رطوبت گیری مستقیم روانه سطل زباله  کنیم. 
همین بی دقتی های کوچک کنار هم مشکلی ایجاد می کند 

که به آن »شیرابه حاصل از پسماند« می گوییم. 
دکتر حسین جعفری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهر تهران، در ادامه سلسله گفتارهایش درباره پسماندهای 
خاص این بار از شیرابه ها می گوید: »هفته گذشته گزارشی 
ارائه کردم. یک بطری آب معمولی نشان دادم و گفتم 
این بطری آب 500 سی سی است. اگر هر خانواده در 
تهران روزی 50 سی سی آب، به اندازه یک دهم این بطری 
تقریبا یک بند انگشت، در روز آب وارد سطل زباله 
نکند، روزانه 120هزار لیتر شیرابه تولید نخواهد شد.«

بکنم؛  شما  از  سوالی  »می خواهم  می دهد:  ادامه  وی 
داروهای خود را چه می کنید؟« جواب ما این است 
زباله  سطل  داخل  را  همه  بودن  آلوده  به  علم  با  که 
می اندازیم چون راه دیگری نمی شناسیم. یکی از مسائلی 

که شیرابه ها دارند این 
در  داروها  که  است 
شیرابه های حاصل از 
پسماند حل می شوند. 
میزان اکسیژن آزاد و 
انفعال  و  فعل  قابل 
داخل شیرابه ها حتی 
از فاضالب هم بیشتر 
است و همین اکسیژن 
باعث فعل و انفعاالت 
شیمیایی و تولید مواد 

تهران  در  شیرابه ها  می شود.  خطرناک  بسیار 
شیرابه  که  جایی  در  اما  می شوند،  مدیریت 
مدیریت نمی شود، اولین اتفاقی که می افتد، نفوذ 
شیرابه ها داخل منابع آب و آلوده کردن این منابع 
است. در خیلی از جاها شیرابه ها داخل سیستم 
از آن طرف،  فاضالب شهری رها می شوند. 
مزارعمان را آبیاری می کنیم. خیلی از مواد مضر 
برای سالمت انسان جذب گیاه می شود و بعد 
آن را مصرف می کنیم. پس از آن این مواد در 
بدن تجمع پیدا می کند که زمانی با نام سونامی سرطان 
باید منتظر آن باشیم.« دکتر جعفری می افزاید: »خیلی 
از بیماری هایی که امروز گرفتارمان کرده اند، برمی گردد 
استفاده  آن  از  کشاورزی مان  و  دامپروری  در  آنچه  به 
می کنیم.« کارشناسان عقیده دارند مهم ترین علت ایجاد 
شیرابه، مایعات و رطوبتي است که در کیسه هاي زباله 
جمع مي شود. در حقیقت، مایعات مثل انواع نوشیدني، 
سرکه، آب خورش و خوراک به صورت مستقیم و پوست 
و تفاله میوه ها نیز به شکل غیرمستقیم شیرابه ایجاد مي کنند.
شیرابه بخشي اسیدي یا بازي دارد که عامل تخریب و 
تولید لجن است و باعث می شود زمانی که زباله دفن 
شد، پوسیده نشود. هنگامي که پسماند خیس است، 
امکان پوسیده شدن آن به تاخیر مي افتد. ضمن آنکه 
این لجن خود عامل سرایت میکروب و بیماري است.
بهترین کار براي جلوگیري از تولید شیرابه، جداسازي 
مایعات از دیگر زباله هاست. در حقیقت، ما باید با ریختن 
مایعات به شبکه فاضالب و نه در کیسه هاي زباله از 
تولید شیرابه جلوگیري کنیم. این کار البته بسیار ساده 
و کم هزینه است، فقط کافي است وقتي ظرف خورش 
را در ظرفشویي قرار 
را  آن  آب  مي دهیم، 
جدا  مواد  سایر  از 
کنیم و درون سیستم 
تصفیه بریزیم. به این 
ترتیب نه تنها شیرابه اي 
بلکه  نمي شود،  تولید 
هم  خشک  زباله هاي 
پوسیده  راحتي  به 
خاک  در  و  می شوند 

باقي مي مانند.

شیرابه شوخی ندارد!
گزارش سبز

اخبار سبز

یکی از غیرمنتظره ترین عوارض جانبی سیل پاکستان، 
میلیون ها عنکبوت بود که از درخت ها باال رفتند تا از سیل 

در امان بمانند و تارهای عظیمی روی درخت ها ساختند.

بایرن مونیخ و رئال مادرید برای حمایت از حفظ محیط زیست 
و پاکیزگی اقیانوس ها این هفته با لباس هایی که از بازیافت 
پالستیک های جمع شده از سطح اقیانوس ها تولید شده اند، به 

میدان می روند.

با توجه به تداوم پدیده گردوغبار، مدارس و دانشگاه های 
استان خوزستان در نوبت صبح و بعدازظهر 12 آبان 

تعطیل شدند.

کیسه های پالستیکی، آب و خاک اطراف ما را آلوده 
می کنند. برای حفظ محیط زیست، استفاده از آنها باید 

به حداقل برسد.

گرمایش زمین و آب شدن یخ های قطبی، زندگی خرس های 
قطبی را تهدید می کند.  با مصرف بهینه سوخت فسیلی به 

آنها کمک کنید.

محموله علوفه به مقصد شهرستان خاف برای تغذیه جبیر و 
آهو در نقطه صفر مرزی منطقه سیرخون بارگیری شد.

کیسه های پالستیکی را جایگزین کنیم

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

دکتر جعفری، 
مدیرعامل سازمان 

مدیریت پسماند

 محمدرضا 
قائدی

کارشناس 
صنعت آب



يادداشت مهمان

زيبايی زيارت 
در اربعین بی غروب

این روزها زمزمه راهی شدن به سوی کربال را 
بیشتر شاهدیم. موجی از انسان های دلداده  که 
عشق ساالر شهیدان را به عنوان سرمایه ای اصیل 
در وجود خویش پاسبانی کرده و هر روز بر 
فروغ آن افزوده اند. سپرده ای که سودی بی پایان 
همراه دارد و موجی از نشاط درونی و لذت 

وصف نشدنی را می آفریند. 
از  با تمام دشواری هایی که  اربعین،  مسافران 
آن باخبرند، جوابی برای بی قراری خود غیر 

از حضور در جمع مشتاقان حسینی ندارند. 
عشق  که  آدم هایی  انبوه  میان  گرفتن  قرار 
مشترک دارند، دیدنی است. امام حسین)ع( 
دارد  محبتی  بود،  شده  وعده  که  همان طور 
در دل ها که هیچ گاه رو به سردی نمی رود، 
بلکه هر روز بر شعله های روشن این شیفتگی 
افزوده می شود. میلیون ها نفر از سراسر جهان 
پیاده،  پای  و  آماده  قلبی  مشترک،  آرمانی  با 
از  پس  یکی  را  حرم  به  منتهی  ستون های 
تا  می نهند  سر  پشت  و  می شمارند  دیگری 
کدام  در  راستی  به  برسند.  مقصود  کعبه  به 
رابطه عاطفی این همه دلدادگی سراغ داریم 
این  نامش  و  یاد  و  بگذرد  آن  از  قرن ها  که 

بیافریند؟  حماسه  چنین 
مثبت  همنوایی  از  نمادی  اربعین،  پیاده روی 
اجتماعی است که با همه نسخه های سفارشی 
دانش امروز متفاوت و کیمیایی است که فقط 
باید مس وجود را به آن آمیخت تا طال شد. 
فاصله  سال ها  میان  از  که  حسینی  بر  سالم 
دلربایی  مکانی،  فاصله  کیلومترها  و  زمانی 
بر  سالم  می کشد.  جهانیان  رخ  به  را  خود 

ساالر عشق.

 حجت االسالم ابراهیم اخوی
روان شناس بالینی 

مرکز مشاوره 
حوزه علمیه قم

موهايتان را با 
ماءالشعیر بشويید!
)31(

پوست کودک؛
8 خطر، 5 توصیه
)27(

کنترل فشار خون 
با کاهش وزن
)28(

هشت
محرک مو
)30(

ش ز  ر  و 

کودک و زیبایی

ميزگرد تناسب اندام

ميزگـرد زیبـایی

پـوسـت و مــو

ز یـبـــــا یــی

صـفـحـه آخــر
سال دوازدهم  شماره 597  شنبه 22 آبان 1395

صفحات 25 تا 32

زيبايی

مهناز 35 ساله حدود 3 هفته پیش از لندن به تهران آمده و طی این 
3 هفته دچار ناراحتی های پوستی متعددی شده؛ از جمله اینکه 
کنار ناخن هایش پوسته پوسته و لب هایش به شدت خشک شده 

است. گاهی مجبور است با ناخن گیر پوسته ها را از کنار 
انگشتش جدا کند. در این مواقع معموال خونریز ی های 
کوچکی هم ایجاد می شود. مشکل دیگرش جوش های 

ریزی است که در صورت و کتفش ایجاد شده است. 
به همین بهانه، »میزگرد زیبایی« این هفته را به 
تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پوست اختصاص 

داده ایم. با ما همراه شوید.... )صفحه 29(

»میزگرد زیبایی« درباره مشکالت پوستی
ناشی از سفر با حضور کارشناسان »سالمت«

تاثیر آب و هوا
بر پوست

ت
ی اس

زئین
س ت

عک

بیشتر بخوانید

»موکب واقفان سالمت در اربعین« را 
در صفحه 9 همین شماره بخوانید.



ورزش و تناسب اندام 26
برنامه هفتگی پیاده روی و 5 تمرین پیشنهادی به دیابتی ها به مناسبت روز جهانی دیابت

دیابت و تناسب اندام
ديابت مليتوس از گروه بيماري هاي متابوليكی است كه با افزايش مزمن قندخون يا هيپرگليسمي مشخص مي شود و ناشي از اختالل ترشح يا 
عمل انسولين يا هر دوي آنهاست. ورزش، گلوكز و گليكوژن را داخل ماهيچه هاي بدن مي سوزاند. البته در صورتی كه ديابت كنترل شده باشد. 
حين و بعد از ورزش، قندخون وارد ماهيچه ها مي شود و سطح گلوكز و گليكوژن را به حد طبيعي مي رساند. البته ورزش بيماران ديابتي بايد 
به صورت تمرين هاي هوارسان )هوازی يا ايروبيك( باشد. تمرين هاي هوارسان به فعاليت هايي گفته مي شود كه با مصرف زياد اكسيژن توأم 
باشند. اين نوع تمرين ها دستگاه هايي را كه براي سلول هاي بدن اكسيژن تهيه مي كنند، فعال مي كنند؛ يعنی به دنبال انجام تمرين هاي هوارسان، تغييرات سودمند و مفيدي در ريه ها، 
قلب و رگ هاي خوني ايجاد می شود. به طور معمول، تمرين هاي هوارسان به فعاليت هاي استقامتي گفته مي شود كه به سرعت زياد نياز ندارد. بهترين تمرين هوارسان برای اين گروه از 
افراد، دويدن در مسافت هاي طوالني و با آهنگ آرام است اما ساير ورزش های مفيد شامل اسكي، صحرانوردي، شنا، دويدن آرام، دوچرخه سواري، پياده روي و... هستند. اين هفته به 
مناسبت روز جهانی »ديابت« به اصول ورزشی كه افراد مبتال به ديابت بايد آن را رعايت كنند، پرداخته و در انتها برنامه پياده روی و تمرين های مفيدی برای اين افراد انتخاب كرده ايم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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برنامهپيادهروي

تعداد جلسات در هفتهمدت زمان هر جلسههفته

5 ـ 3 بار10 دقيقهاول

5 ـ 3 بار15 دقيقهدوم

5 ـ 3 بار20 دقيقهسوم

5 ـ 3 بار25 دقيقهچهارم

5 ـ 3 بار30 دقيقهپنجم

5 ـ 3 بار35 دقيقهششم

5 ـ 3 بار40 دقيقههفتم

5 ـ 3 بار45 دقيقههشتم

5 ـ 3 باراین برنامه تكرار مي شودنهم به بعد

فوایدورزشمنظم
1. كنترل بیماري ديابت؛ مشاهده شده در برنامه های ورزشي درازمدت، حساسیت 
سلول ها به انسولین افزايش مي يابد. اين موضوع در بهبود وضعیت ديابت به خصوص 
در افراد غیروابسته به انسولین بسیار اهمیت دارد. اگر ورزش در شرايط مناسب انجام 
گیرد؛ يعني بیماري قندخون نسبتا كنترل شده داشته باشد، غلظت گلوكز پالسما را 
ثابت نگه مي دارد. علت اين پديده توازن بین برداشت گلوكز به وسیله عضالت و 

تولید متقابل گلوكز در كبد است.
ديابتي  افراد  در  قندخون  كنترل  برنامه درست  كنترل وزن و كاهش وزن؛ يك   .2
غیروابسته به انسولین به كاهش وزن آنها كمك مي كند. كاهش وزن ناشي از ورزش، 
باعث كاهش بافت چربي مي شود، بنابراين مقاومت به انسولین در سلول ها كاهش 
مي يابد و به اين ترتیب مصرف داروهاي خوراكي پايین آورنده قندخون كم مي شود. با 
انجام ورزش هاي برنامه ريزي شده، بافت چربي كاهش  و توده عضالني افزايش مي يابد.

3. آمادگي عضالني؛ ورزش مناسب، تناسب عضالت را باال مي برد. نتايج تحقیقات 
نشان داده انقباضات عضالني و عمل انسولین هر دو با هم، مصرف گلوكز را در 

طول ورزش افزايش می دهند.
4. كاهش نیاز به داروهاي خوراكي و انسولین؛ همراه با كنترل مطلوب قندخون و 
انجام تمرينات ورزشي مرتب، مصرف قرص هاي خوراكي در برخي افراد ديابتي 
غیروابسته به انسولین كم مي شود و در بیماران ديابتي دريافت كننده انسولین نیز به علت 
وضعیت مطلوب متابولیك، میزان انسولین تزريقي كاهش مي يابد. نتايج مطالعات نشان 
داده در ماه هاي اولیه شروع برنامه هاي ورزشي، انسولین تزريقي گاهي تا 20درصد 

يا حتي بیشتر كاهش مي يابد.

تمریندوم
حركت  همانند 

صندلی  روی  اول 
بنشینید و پاها و دست ها 

را مشابه تصوير از يکديگر فاصله 
بدهید و باز كنید. اين حركت مشابه 
حركت پروانه است اما به صورت 
نشسته اجرا می شود. 5 دقیقه آن 

را انجام دهید.

قابلتوجهبيماراندیابتيغيروابستهبهانسولين
ورزش در افراد ديابتي غیروابسته به انسولین، عامل اصلي كنترل قندخون 
است. عامل بعدي مصرف درست مواد غذايي است. نتايج مطالعات اخیر 
نشان داده اجراي برنامه ورزشي منظم، ارزش بااليي در كنترل غلظت قندخون 
اين افراد دارد. پژوهش ها نشان مي دهد افزايش فعالیت بدني، در پیشگیري 
از بروز ديابت نوع2 )غیروابسته به انسولین( موثر است. اين موضوع به ويژه 
)افراد چاق،  هستند  ديابت  به  ابتال  معرض خطر  در  بیشتر  كه  افرادي  در 
فرزندان افراد مبتال به ديابت و افراد با فشارخون باال(، اهمیت زيادی دارد. 
نتايج تحقیقات نشان مي دهد كاهش اشتها همراه با فعالیت هاي فیزيکي در 
اشخاص چاق بیشتر از افراد با وزن متعادل است. همچنین اگر افراد فقط 
غذا كم مصرف كنند و كالري را كاهش دهند، 25درصد از توده ماهیچه اي 
و 75درصد از توده چربي شان كم می شود اما اگر رژيم غذايي همراه ورزش 

باشد، 98درصد از جرم چربي كاهش خواهد يافت.

تمرینسوم
دوباره به ترتیب حركات اول و دوم را 5 دقیقه اجرا كنید.

تمرینپنجم
روی صندلی صاف بنشینید. 2 دست را از طرفین 

كامل باال بیاوريد، به طوری كه بازوها نزديك به 
گوش باشد. با دست چپ مچ دست راست را 
بگیريد و آرام به سمت چپ بکشید، به طوری 
كه سمت راست تنه كش بیايد. 15 ثانیه مکث 

كنید و با سمت ديگر بدن، تمرين را تکرار كنید. 
حركت را برای هر سمت بدن 3 مرتبه تکرار كنید.

تمریناول
 روی صندلی صاف بنشینید و اندكی از تکیه گاه 

پشتی صندلی فاصله بگیريد. كف پاها را روی 
زمین  از  را  راست  پای  بگذاريد، سپس  زمین 

جدا كنید و دست مخالف را يعنی دست چپ را 
جلو بیاوريد و بالفاصله دست ها را تغییر دهید. اين 

حركت همانند حركت مارچ و پیاده روی 
است اما روی صندلی اجرا می شود. 

اين تمرين را 5 دقیقه انجام دهید.

قابلتوجهبيماراندیابتيوابستهبهانسولين
ورزش هاي منظم براي افراد ديابتي وابسته به انسولین بسیار سودمند است. 
پژوهشگران كانادايي طي 16ـ  12 هفته ورزش دادن به بیماران ديابتي وابسته 
به انسولین، بهبود مطلوبي در غلظت قندخون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزيله 
آنها مشاهده كردند. در افراد ديابتي وابسته به انسولین، تغییرات غلظت قندخون 
در طول ورزش بستگي زيادي به سطح انسولین خون دارد. سطح انسولین 
خون نیز به میزان انسولین تجويزشده و مقدار جذب انسولین در هر اندام 
وابسته است. بهترين زمان پیشنهادشده براي ورزش در ديابتي هاي وابسته 
به انسولین، بعد از میان وعده هاي بعدازظهر و قبل از شام است. نکاتي كه 

بیماران ديابتي بايد هنگام ورزش كردن رعايت كنند، عبارتند از:
1. قندخون  بايد قبل، حین و بعد از ورزش كنترل شود.

2. با اجراي اين توصیه ها بايد از افت قندخون در طول ورزش جلوگیري 
از صرف غذا، مصرف 40-20 گرم  بعد  كرد؛ شروع ورزش 2-1 ساعت 
كربوهیدرات اضافي پیش از ورزش و هر 1 ساعت در طول ورزش، پرهیز 
از ورزش هاي سنگین هنگامي كه انسولین تزريق شده بیشترين اثر خود را 
پیدا مي كند و حركت دادن قسمت هايي از بدن كه انسولین در آنها تزريق 

نشده است )برای پیشگیري از جذب سريع انسولین.(
3. بعد از ورزش هاي طوالني قندخون كنترل و كربوهیدرات )مواد قندي( 
به صورت  افت قندخون كه ممکن است  از  اين كار  اضافي مصرف شود. 

تاخیري پديد آيد، جلوگیري مي كند.

تمرینچهارم
با  با آرنج خم  بنشینید و دست ها را  روی صندلی 

باال  از طرفین  تا سطح شانه  زاويه 90 درجه 
بیاوريد حال ساعدها را مشابه تصوير به يکديگر 
نزديك كنید. تمرين را 3 دقیقه انجام دهید.

5تمرینمنتخب
تمرين های هوازی و ساير تمرين هايی كه با زمین در ارتباط هستند برای افراد ديابتی نوع نوروپاتی به علت مشکالت پا، تعادل، تحرک پذيری نامناسب و مسائل مشابه، 

مناسب نیست. از اين رو، در ادامه برای اين افراد 5 تمرين روی صندلی را انتخاب كرده ايم تا همچنان بتوانند از فوايد ورزش بهره ببرند. 
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به گفته متخصصان پوست 
تحقیقات  براساس  و 
از  بسیاری  انجام شده، 
بهداشتی  محصوالت 
لوسیون ها،  جمله  از  کودکان  مخصوص 
شامپوها، پماد و دستمال های مرطوب و... عامل 
بروز حساسیت هستند و براساس نتایج مطالعات 
بالینی می توانند باعث بروز ۶ نوع حساسیت در 
اطفال شوند. براساس تجزیه و تحلیل های علمی 
انجام گرفته و به گفته مقامات بهداشتی اروپا، 
این محصوالت براساس مواد تشکیل دهنده، 
»خطرناک«،  می شوند؛  تقسیم  گروه   3  به 

»خطر متوسط« و »کم خطر«.

8 خطر
مطالعه ای  در  تازگی  به  فرانسوی  محققان 
341محصول مربوط به کودکان را از نظر مواد 
شیمیایی به کار رفته در آنها بررسی و اعالم 
کردند از این میان 299 مورد در گروه محصوالت 
»خطرناک« قرار می گیرند. دلیل این مساله وجود 

ترکیبات زیر است:
1. متیل لیزولینون که به عنوان نگهدارنده شیمیایی 
با پوست ایجاد  استفاده می شود و در تماس 
حساسیت می کند. این ترکیب در انواع محصوالت 
مورد استفاده برای کودکان از جمله دستمال های 

مرطوب وجود دارد.
2. فنوکسی اتانول که نگهدارنده شیمیایی است 

و می تواند باروری را به خطر بیندازد و برای قلب 
و خون خطرناک است. این ماده در محصوالت 
گوناگون از جمله دستمال های مرطوب وجود 
دارد. میزان حد مجاز استفاده از این ترکیب حدود 
1 درصد است اما حتی این میزان نیز در کودکان 
زیر 3 سال باال و خطرناک شناسایی شده است. 
فنوکسی اتانول در بسیاری از محصوالت از جمله 
کرم های ضدآفتاب و خمیردندان وجود دارد و 
نه تنها از راه دهان، بلکه از راه پوست هم جذب 
می شود. تحقیقات و آزمایشات آژانس ملی امنیت 
داروی فرانسه، نشان داده این ترکیب می تواند 
زمینه ساز مسمومیت کبدی، خونی و قلبی باشد. 
این ترکیب در محصوالت بهداشتی با عناوین 
فنوکسیتول یا EGphE نیز درج می شود. از خرید 
محصوالت حاوی این ترکیب خودداری کنید.

3. اسانس و عطر که احتمال ابتال به حساسیت را 
باال می برند و در 226 محصول از 341 محصول 

مورد آزمایش وجود داشته است.
همچنین در 181 محصول نیز ترکیباتی یافت 
شد که در گروه »ترکیبات با خطر متوسط« قرار 

می گیرند. این ترکیبات شامل موارد زیر است:
 EDTA (disodium, tetrasodium, calcium .4
disodium) که بیشتر در محصوالت کف کننده 
موجود است، در دستمال های مرطوب هم به 
کار گرفته می شود و به شدت محرک مخاط 

چشم است.
5. لورنت و رلوریل سولفات که گرچه سرطان زا 

نیستند اما محرک مو و پوست اند و در شامپوها 
و محصوالت حمام به وفور استفاده می شوند.

6. روغن های معدنی که از مشتقات نفت است 
و در کرم ها و لوسیون ها کاربرد دارد.

7. ذرات ریز )اکسید زینک، دی اکسید تیتان و 
MBBT) که اثر آن هنوز کامال مشخص نیست 

و در کرم های ضدآفتاب کاربرد دارد.
این ترکیبات خطرناک به دلیل نبود مطالعات الزم، 
همچنان در محصوالت کاربرد دارند. با این حال، 
متخصصان هشدار می دهند حداقل برای کودکان 
جز در شرایط اضطرار از برخی محصوالت به ویژه 
دستمال های مرطوب استفاده نکنید و مصرف 
برخی محصوالت از جمله برخی شامپوها و 

عطرها را تا جای ممکن کم کنید.
8. از جمله ترکیبات کم خطر می توان به پارابن ها 
و BHT اشاره کرد. پارابن ها برخی کم عارضه و 
برخی پرعارضه هستند و نمی توان تمامی آنها 
را به یک چشم دید. به همین دلیل الزم است 
در استفاده از محصوالت حاوی آنها محتاط 
باشید. BHT نیز می تواند در ترشح غدد داخلی 
اختالل ایجاد کند و عامل بروز ناباروری و 
نقص در دستگاه های تناسلی باشد. متخصصان 
انجام شده  بررسی های  و  تحقیقات  دنبال  به 
توصیه می کنند تا جای ممکن از مصرف این 
نوع محصوالت به ویژه برای کودکان زیر 3 
نیز  بزرگ تر  کودکان  برای  و  بپرهیزید  سال 

مصرف را محدود کنید.

5 توصیه
آنچه در ادامه می خوانید، توصیه های محققان 
فرانسوی برای حفاظت از پوست کودکان است:  
بهداشتی مخصوص  از محصوالت  هرگز   .1

بزرگساالن برای کودکان استفاده نکنید.
2. قبل از خرید محصوالت بهداشتی مربوط 
به کودکان به برچسب آن نگاه کنید و مطمئن 

شوید حاوی ترکیبات شیمیایی پرخطر نباشد.
کنار  را  مرطوب  دستمال های  از  استفاده   .3
بگذارید. برای پاک کردن دور دهان یا دست های 
بچه ها و حتی باسن از دستمال های کتانی مرطوب 
با آب استفاده کنید. این کار نه تنها به نفع فرزندتان، 

بلکه به نفع محیط زیست است.
4. برای ماساژ بدن کودکان از روغن های طبیعی 

و محصوالت بدون اسانس استفاده کنید.
از  استفاده  واسطه  به  که  کودکانی  در   .5
دستمال های  به ویژه  بهداشتی  محصوالت 
قطع  می شوند،  حساسیت  دچار  مرطوب 
مصرف محصول به رفع عالئم کمک می کند. 
خرید  از  قبل  می کنند  پیشنهاد  متخصصان 
محصوالت آرایشی-بهداشتی به ترکیبات آنها 
دقت کنید. محصوالتی را خریداری کنید که 
بی بو و بدون این ترکیبات باشند و جز در 
شرایط اضطرار برای پاک کردن ادرار یا مدفوع 
یا تمیز کردن صورت و دستان کودکان از این 

نوع محصوالت استفاده نکنید.
magicmaman :منبع
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پوست کودک؛ 8 خطر، 5 توصیه
 ترجمه: 

سمیه 
مقصودعلی

6 ترفند برای مراقبت از پوست لطیف کودکان
1. پوست کودکان 5 برابر نازک تر و لطیف تر از بزرگساالن است و 
دقیقا به همین علت است که بسیاری از موادی که به پوست یک 
بزرگسال آسیبی نمی رسانند، ممکن است در تماس با پوست یک 

کودک فاجعه آفرین باشند.
2. یکي از کارهاي مهم، شستشوي پوست کودک است اما برخالف 
تصور عموم، اگر فرزندتان هنوز نوزاد است، به خصوص در فصل های 
سرد، حمام کردن هر روزه او تاثیرات نامطلوبي دارد. نوزادان نباید بیشتر 
از 3 نوبت در هفته حمام شوند چرا که به گفته پزشکان، نوزاداني که 

والدینشان آنها را به طور مکرر حمام مي کنند، دچار مشکالت پوستي 
شدیدی مانند اگزما مي شوند. بهترین زمان استحمام صبح یا در انتهاي 

روز، قبل از تغذیه است که پس از آن نوزاد شیر بخورد و بخوابد.
3. به تدریج که کودک بزرگ تر می شود می توانید او را روزانه حوالي 
زمان معیني حمام کنید زیرا حمام کردن روزانه به خصوص در هواي 

گرم به کودک احساس آرامش و طراوت مي دهد.
4. شوینده هاي کودک باید بسیار مالیم باشند چراکه چربي پوست 
 pH کودکان کمتر از بزرگساالن است. صابون و شامپوي بچه به دلیل
خنثي موجب تحریک و سوزش چشم نمي شود و بین شوینده ها، 

مالیم ترین ترکیب را دارد. پوست لطیف کودک پس از حمام دچار 
خشکي مي شود. براي پیشگیري از آن مي توانید چند قطره روغن 
بچه را در وان کودک بریزید و کودک را با این آب آبکشي کنید یا 
پس از حمام کردن و قبل از خشک کردن، مقداري روغن بچه را به 
پوست خیس او بزنید. هنگام خشک کردن کودک البالي چین هاي 

اندام هاي او را با دقت کافي تمیز کنید.
5. لباس کودک را با صابون هاي مخصوص بچه بشویید و از شستن با 
پودرهاي لباسشویي و نرم کننده هاي لباس خودداري کنید زیرا این مواد 
براي پوست او حساسیت ایجاد مي کند. اگر امکانش را دارید لباس هاي 

شسته شده کودک را برای خشک شدن در معرض آفتاب قرار دهید.
6. اگر با التهاب پوست محل پوشک که مي تواند منجر به سوختگی، 
خارش و درنتیجه به هم خوردن آرامش و خواب او شود روبرو شدید، 
پاي بچه را با آب گرم و صابون مخصوص بدن نوزاد بشویید و با 
دستمال نرم خشک کنید. حوله را روي پوست نکشید زیرا مي تواند 
باعث تشدید ضایعات پوستي شود سپس با پمادهایي که مخصوص 
سوختگی پاي کودک است، چرب کنید. بهتر است تا وقتی که سوختگي 
بهبود یابد از پوشک های بزرگ تر از اندازه استفاده کنید و شورت هاي 

الستیکي تنگ به کودک نپوشانید.



: خانم کرمی طی 4ماه 7کیلوگرم 
وزن کم کرده اند. روند کاهش وزن شان 

را چطور ارزیابی می کنید؟
زمانی که به فردی رژیم می دهیم، دریافت 
24ساعته کالری اش را محاسبه می کنیم و 
با توجه به مقداری که می خواهیم وزن کم 
کند از دریافت اش کم می کنیم. مثال اگر 500 
کیلوکالری از دریافتش کم کنیم، هفته ای 
نیم کیلوگرم وزن کم می کند و اگر 1000 
کیلوکالری از دریافتش کم کنیم، هفته ای 
به نظر  1 کیلوگرم وزن کم خواهد کرد. 
روش  همین  با  نیز  کرمی  خانم  می رسد 
7کیلوگرم  مشکلی  هیچ  بدون  توانسته اند 
وزن کم کنند. روند کاهش وزنشان بسیار 
مناسب است و فشارخون و چربی خونشان 

هم تنظیم شده است.
باید  برای کاهش چربی خون   :

چه تغییری در برنامه غذایی  داد؟

بیاید،  پایین  چربی خون   اینکه  برای 
بادمجان،  کدو،  مانند  آبپز  سبزی های 
غذایی   رژیم  در  کلم  و  بامیه  لوبیاسبز، 
قرار می گیرد. استفاده از مکمل های فیبری 
توصیه  نیز  محلول  فیبر  حاوی  پروتئینی 
می شود. فیبرهای محلول مانع جذب چربی 
در دستگاه گوارش می شوند، جذب چربی را 
کم می کنند و در تنظیم چربی خون موثرند.

: خانم کرمی از نوجوانی مبتال به 
فشارخون باال هستند، سوال من این است 
آیا رژیم غذایی افرادی که فشارخونشان 

باالست با دیگران متفاوت است؟
ما نمک غذا را برای افرادی که فشارخون 
باال دارند، محدود می کنیم. برخی مواد غذایی 
مانند کرفس، کنگر، ریواس، چغندر، برگ 
چغندر، شلغم، هویج و اسفناج که سدیم 
حذف  غذایی  رژیم  از  نیز  دارند  باالیی 

خواهندشد.

: به نظر شما نوع تغذیه قبلی این خانم 
در ایجاد این مشکل نقش داشته است؟

بدون شک برنامه غذایی ای که قبال داشته اند، 
ایشان  اینکه  به  توجه  با  و  نبوده  مناسب 

باال  چربی خون  و  فشار  خانوادگی  زمینه 
می تواند  غذایی  رفتارهای  داشته اند،  هم 

خیلی موثر باشد. 
مانند  ترشیجاتی  کرمی  خانم   :
آلوچه و لواشک زیاد مصرف می کرده  اند 
که متخصص تغذیه توصیه کرده مصرف 

آنها را کنار بگذارند، چرا؟ 
لواشک و آلوچه عصاره میوه هستند و 4تا 
این خوراکی ها  دارند.  قند  میوه ها  6برابر 
باوجود طعم ترشی که دارند، چاق کننده اند.

: این خانم بعد از رسیدن به وزن 
مطلوب رژیم نگهدارنده دارند. این رژیم 

را تا چه زمانی باید ادامه دهند؟
رژیم نگهدارنده باید همیشه و تا آخر عمر 
ادامه داشته باشد و وضعیت فرد هر 3ماه یکبار 
بررسی شود تا در صورت لزوم تغییرات 
الزم داده شود و در صورتی که مشکلی 

وجود نداشت، ادامه پیدا کند.

توصیه های دکتر سیدعلی کشاورز به سوژه »میزگرد تغذیه«

با غذای آب پز به جنگ چربی خونتان بروید!

نگاه متخصص تغذیه

خیلی طبیعی است که افراد مبتال به چاقی و اضافه وزن رژیم بگیرند و برای رساندن وزنشان 
به محدوده سالم تالش کنند اما کمتر پیش می آید فردی که چاق نیست و اضافه وزن ندارد 
به فکر کاهش وزن بیفتد. خانم مریم کرمی از معدود افرادی است که بدون اینکه چاق باشد 
یا اضافه وزن داشته باشد در سن 34سالگی رژیم گرفته و با 7کیلوگرم کاهش وزن شاخص 
توده بدنی اش را از 24/3 به 21/4 رسانده و از فواید آن بهره مند شده است. گفت وگوی ما را با این خانم 

درباره علت و نتایج این کاهش وزن و نظر متخصصان در این باره بخوانید.

 فرزانه 
فوالدبند

: شما با اینکه اضافه وزن نداشتید 
به فکر کاهش وزن افتادید؛ چرا؟

چون فشارخونم باال بود، به متخصص تغذیه 
مراجعه کردم و نظر ایشان این بود که بهتر 
است چند کیلوگرم وزن کم کنم. با پزشک 
معالجم هم مشورت کردم و ایشان هم این 
موضوع را تایید کردند و گفتند کاهش وزن 
روی کاهش فشارخون تاثیر دارد و این  گونه 

شد که تصمیم گرفتم وزن کم کنم.
: از چه زمانی و با چه عالئمی 

متوجه شدید فشارخونتان باالست؟
از حدود 13 سالگی عالئمی مانند سردرد و 
سرگیجه داشتم. ابتدا به پزشک های مختلف 
مراجعه کردم اما متوجه مشکل من نشدند زیرا 
احتمال ابتال به فشارخون باال در آن سن و سال 
خیلی کم است، اما با بررسی های بیشتر و با 
توجه به زمینه خانوادگی فشارخون مشخص 
شد مبتال به فشارخون باال هستم و از آن زمان 

به بعد من به بیمار فشارخونی تبدیل شدم.
برای کنترل فشارخونتان دارو   :

مصرف کردید؟
اوایل مصرف دارو متناوب نبود اما چند سالی 
است که به طور مداوم دارو مصرف می کنم 
و فشارخونم کامال کنترل شده و حتی گاهی 

کاهش پیدا می کند.
: برگردیم به موضوع کاهش وزن؛ 

شما چقدر وزن کم کردید؟
ابتدا وزنم 57کیلوگرم بود که با رژیم غذایی ای 
که متخصص تغذیه برایم تنظیم کرد، طی 4ماه 

وزنم به 50کیلوگرم رسید. 
فشارخونتان  روی  کاهش وزن   :

تاثیر داشت؟
بله، در مدتی که رژیم غذایی داشته ام، فشارخونم 

متعادل شده است. من چربی خون هم داشتم که 
با این نوع تغذیه، کنترل شده است.

: قبال نوع تغذیه تان چطور بود و 
بیشتر چه غذاهایی می خوردید؟

خیلی غذا نمی خوردم اما میان وعده هایی مانند 
شیرینی، شکالت، انواع آجیل و ترشیجاتی مانند 
لواشک، آلوچه و انواع ترشی زیاد می خوردم. 
حتی عادت داشتم قبل از صبحانه ترشیجات 
می خوردم. فکر می کردم خوردن ترشیجات به 
کاهش وزن کمک می کند اما متخصص تغذیه 
گفت ترشی اشتها را زیاد می کند و باعث می شود 

بیشتر به سمت خوردن بروم. 
: وقتی رژیم کاهش وزن داشتید 

طی روز چه غذاهایی می خوردید؟
صبحانه 1 واحد نان، نیم واحد پنیر، 1 لیوان شیر 
و 1 خرما، ساعت 10 صبح به مقدار دلخواه 
کاهو و خیار، ناهار 5 قاشق برنج، 3واحد 
گوشت، مرغ یا ماهی، نصف لیوان سبزیجات 
پخته، 1 پیاله ماست کم چرب، سبزی خوردن 
و ساالد، ساعت4بعدازظهر 1واحد میوه، شام 
5قاشق برنج یا معادل آن نان، 2واحد گوشت، 
نصف لیوان سبزیجات پخته و قبل خواب 

1واحد میوه می خوردم.
بر  عالوه  شما  غذایی  رژیم   :
کاهش وزن برای کاهش چربی و فشارخون 

نیز تنظیم شده بود؟
بله، برای کنترل فشارخون غذاهای کم نمک، 
کاهش  برای  می خوردم.  کم چرب  و  آبپز 
چربی خون نیز همراه غذا سبزیجات پخته 
کالری  که  شکالت  و  شیرینی  می خوردم. 
و چربی زیادی دارد نیز از برنامه غذایی ام 

حذف شده بود.
برایتان  کنار گذاشتن هوس ها   :

سخت نبود؟
1 هفته تا 10روز اول خیلی سخت بود اما بعد 
عادت کردم. البته قبل از صبحانه، ناهار و شام 
مکمل فیبری پروتئینی  همراه با شیر می خوردم 
که خیلی در کاهش اشتهایم موثر بود. به عالوه، 
سبزی های پخته، ساالد، سبزی خوردن و ماست 
که همراه غذا می خوردم، حجم زیادی داشت 
و باعث احساس سیری ام می شد. همچنین 
خوردن میوه و میان وعده سر ساعت مشخص 

باعث می شد به سمت تنقالت نروم.
: یعنی اصال ناپرهیزی نکردید؟

سعی می کردم رژیم غذایی ام را دقیقا رعایت 
کنم. حتی اوایل با خط کش مقدار نانی را که 
باید می خوردم به دقت اندازه می گرفتم و همین 
اجرای دقیق رژیم غذایی باعث شد بتوانم به 
وزن مطلوبم برسم. فقط یکی- دوبار بستنی 
خوردم که وقتی با دکتر مشورت کردم، گفتند 
به جای آن باید 2واحد میوه یا نان همراه غذا 

را حذف کنم.
: پس با انگیزه قوی وزن کم کردید؟
اوایل خیلی باور نداشتم که رژیم کاهش وزن 
خیلی موثر باشد چون دیده بودم برخی افراد 
که کنار رژیم غذایی انواع قرص و داروی 
الغری هم مصرف می کنند، خیلی سریع به 
وزن قبلی برمی گردند، اما وقتی رژیم غذایی را 
اجرا کردم، متوجه شدم نیازهای بدن را تامین 
می کند و خیلی مناسب است. از طرفی، چربی 
و فشارخونم هم کنترل و باعث بیشترشدن 
انگیزه ام شد. در حال حاضر مراقب هستم وزنم 
برنگردد چون واقعا احساس راحتی می کنم.

: برای کاهش وزن قرص و دارو 
هم مصرف کردید؟

برای کاهش وزن که نه، اما برای پیشگیری از 

ریزش مو روزی 1 قرص امگا3 می خوردم.
: اهل ورزش هستید؟

فرصت چندانی برای ورزش کردن ندارم اما 
زمانی که رژیم داشتم به توصیه متخصص تغذیه 
روزی 30دقیقه تا 1 ساعت پیاده روی می کردم.

: قبال هم رژیم گرفته بودید؟
نه، اما تغییرات وزن خود به خودی داشتم. مثال 
چند سال قبل وزنم کم شد و به 42کیلوگرم 
رسید و دوباره خود به خود 47کیلوگرم شدم. 
بعد از آن وزنم افزایش پیدا کرد و بدون اینکه 
متوجه شوم به 57کیلوگرم رسید. وقتی خودم 
را وزن کردم، تعجب کردم که چطور طی 3سال 
وزنم 10کیلوگرم بیشتر شده چون تغذیه ام تغییر 

چندانی نکرده بود.
: رژیم نگهدارنده شما چه تفاوتی 

با رژیم کاهش وزنتان دارد؟
حجم غذایم مقداری بیشتر شده، مثال می توانم 
10تا12قاشق برنج یا به جای 3واحد، 4واحد 
میوه بخورم یا کنار صبحانه می توانم 1 تخم مرغ 
کامل مصرف کنم اما تنقالت زیادی در برنامه 
غذایی ام نیست و مجاز نیستم شیرینی و آجیل 

بخورم.
: در حال حاضر در یک روز چه 

غذاهایی می خورید؟
صبحانه 2واحد نان، 1 واحد پنیر، 2خرما و 1 
لیوان شیر که کنارش می توانم 1 تخم مرغ یا 
نصف لیوان عدس پخته بخورم. میان وعده 1 
نوع میوه، ناهار 10تا12 قاشق برنج، 4واحد 
گوشت و 1 لیوان سبزیجات پخته همراه یک 
کاسه ماست، سبزی، ساالد و دوغ، عصرانه 
2واحد میوه، شام 2واحد نان، 3واحد گوشت، 
1لیوان سبزی پخته یا به جای آن می توانم 

1کاسه آش بخورم.

خانم کرمی که توانسته در 4 ماه وزنش را از 57 به 50 کیلوگرم برساند، می گوید: 
میان وعده های منظم باعث  شد سراغ تنقالت نروم

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش  وزن خانم مریم کرمی با حضور
دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق 
دکتر غالمرضا امین متخصص فارماکوگنوزی

دکتر سیدعلی کشاورز متخصص تغذیه و رژیم درمانی

کنترل فشار خون 
با کاهش وزن

فشارخون خوب شدنی نیست
کنترل شدنی است

عرق کیالک و قطره کراتاگوس 
فشار خون را پایین می آورند

اگر فشار خونتان باالست
از ورزش های ایستا اجتناب کنید

 دکتر منوچهر قارونی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر غالمرضا امین
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

 دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص قلب و عروق

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

معموال اگر فشارخون باال ارثی باشد و زمینه خانوادگی نیز وجود داشته باشد، از 
25سالگی و به خصوص در خانم ها بعد از زایمان عالئم خود را نشان می دهد. باال 
بودن فشارخون در کمتر از 20سال ممکن است ارثی نباشد و علت آن مربوط به 
پرکاری غده سورنال یا پرکاری غده تیرویید باشد اما گاهی هم فشارخون باال در 
افراد کمتر از 20سال، زمینه ارثی دارد. البته در این موارد باید حتما آزمایش های 
الزم، سونوگرافی، سی تی اسکن از کلیه و غدد فوق کلیه انجام و سالمت کلیه ها نیز 
بررسی شود تا به این نتیجه برسیم که فشارخون ارثی است یا نه؟ در مورد ایشان 
با توجه به بررسی های انجام شده و گذشت زمان مشخص است که فشارخونشان 
زمینه ارثی دارد. به این خانم توصیه می کنم وزن و چربی خونشان را کنترل کنند 
و مراقب باشند به دیابت مبتال نشوند چون ابتال به دیابت می تواند وضعیتشان را 
بدتر کند. نکته دیگر اینکه ایشان باید بدانند فشارخون خوب شدنی نیست و تا آخر 
عمر باید دارو مصرف کنند. البته فشارخون باال تا حدودی می تواند با کاهش وزن 
و ورزش کنترل شود. همان طور که مشاهده می شود، کاهش وزن در بهبود وضعیت 
ایشان خیلی موثر بوده است. معموال با 10کیلوگرم کاهش وزن فشارخون 2تا3درجه 
کاهش پیدا می کند و چربی خون هم کنترل می شود. )اما مشکل به طور کامل کنترل 
نمی شود، مثال اگر فرد 10کیلوگرم الغر شود، فشارخون او از 16به 14می رسد.( 
ورزش ممتد روزانه هم می تواند فشارخون را 10تا 15میلی متر جیوه یعنی حدود 1 
درجه کاهش دهد. ایشان باید حتما تغذیه سالم و رعایت رژیم غذایی مناسب 
را جدی بگیرند و داروهایشان را مصرف کند. گاهی فشارخون با دارو کنترل 
می شود و پایین می آید و فرد تصور می کند مشکل برطرف شده و مصرف دارو 
را کنار می گذارد اما یکدفعه فشارخونش باال می رود. باز هم تاکید می کنم 
فشارخون خوب شدنی نیست و همیشه باید کنترل شود و ایشان کنار کنترل 

وزن و چربی خون برای کنترل فشارخونشان باید همیشه دارو مصرف کنند.

اگر این خانم بخواهند برای کنترل فشارخون از مواد طبیعی استفاده کنند،  
می توانند به عنوان کمک از قطره کراتاگوس که در کاهش فشارخون خیلی مفید 
است، استفاده کنند. همچنین می توانند از عرق کیالک که در کاهش فشارخون 
و کنترل وزن کمک کننده است، استفاده کنند. خوشبختانه با کاهش وزن میزان 
چربی خون ایشان کنترل شده اما الزم به ذکر است برای کاهش چربی خون 
می توان از عرق شوید یا شوید تازه استفاده کرد. همچنین درصورت تمایل 
به صورت قرص و هم  آنتوم که هم  داروی  از  به صورت کمکی  می توان 
گرانول در بازار موجود است، استفاده کرد. این دارو در کاهش کلسترول 
خون موثر است و می توان طبق دستور برحسب وزن و سن به عنوان کمکی از 
آن استفاده کرد.  داروهای گیاهی ای که نام بردم، ایمن هستند، مجوز وزارت 
بهداشت و درمان دارند و سالمتشان تضمین شده و می توان آنها را از داروخانه ها 
تهیه کرد. عرقیات گیاهی نیز باید از شرکت هایی که از وزارت بهداشت مجوز 
دارند، تهیه شود. افراد باید به این نکته هم توجه کنند که عرقیات با افشره هایی که 
در داروخانه ها به فروش می رسد، کامال تفاوت دارند، مثال خواص عرق شوید و 
عصاره شوید خیلی متفاوت است. مسلما ایشان پیش از مصرف هر نوع داروی 
گیاهی حتما باید با پزشکشان مشورت کنند و حتی مصرف عرقیات را به اطالع 

پزشک برسانند تا مشکل دیگری برایشان ایجاد نشود

نقش ورزش در کنترل فشارخون موضوعی است که از نظر علمی  ثابت شده 
است. ورزش به خصوص ورزش های هوازی به مرور زمان باعث کاهش فشار 
سیستولیک و دیاستولیک می شوند. به همین دلیل است که فشارخون ورزشکاران 
حرفه ای در حالت استراحت پایین تر از افراد همسن خودشان است. فشارخون 
عامل خطر برای بیماری های قلبی است و باید به طور جدی مورد توجه قرار 
بگیرد. ما همیشه ورزش را برای افرادی که فشارخون دارند، توصیه می کنیم و 
مالحظاتی برای آنها در نظر می گیریم. ورزش های هوازی در حد متوسط را به 
افرادی که فشارخون باالیی دارند، توصیه می کنیم. ورزش متوسط یعنی ورزشی 
که فرد راحت بتواند ضربان قلبش را به حدود 100تا 120 برساند و به نفس نفس 
نیفتد و به طور آرام، مداوم و مالیم فعالیت انجام دهد. دوچرخه زنی، دویدن آرام، 
راه رفتن تند و شنا در قسمت های کم عمق استخر نمونه ای از این فعالیت هاست.

افراد مبتال به فشارخون باید به حرکات انقباضی عضالتشان نیز توجه داشته 
باشند. اتقباضات ایزومتریک که در آنها عضله منقبض می شود اما حرکت 
نمی کند، می تواند برای آنها خطرناک باشد. زور زدن به دیوار و فشردن 
دست ها به هم مثال هایی از تمرین های ایزومتریک است که باعث باال رفتن 
ناگهانی فشارخون می شود. این افراد باید هنگام ورزش از حبس کردن 
نفس، زور زدن، نگه داشتن وزنه به مدت طوالنی در دست و گرفتن دمبل به 
مدت طوالنی خودداری کنند. آنها باید حرکات پویا انجام دهند و از انجام 
حرکات ایستا اجتناب کنند. به طور کلی برای کاهش عوامل خطر بیماری های 
قلبی از جمله فشارخون برنامه های هوازی روزانه توصیه می شود. حداقل فاصله 
بین جلسات برنامه های هوازی 24ساعت است و توصیه می شود حداقل 5روز و 
به طور مطلوب 7روز در هفته انجام شود. مدت این تمرینات نیز حداقل30دقیقه 
و به طور مطلوب 45دقیقه تا 1 ساعت است که می تواند در 2 بخش 30دقیقه ای 
در روز انجام شود. ایشان باید به شدت ورزشی که انجام می دهند، توجه کنند تا 
ضربان قلبشان زیاد باال نرود. ورزش های هوازی شدید می تواند تاثیر نامطلوبی 
بر فشارخون داشته باشد. همچنین ایشان می توانند مانند سایر افراد 2 یا 3روز در 
هفته را به ورزش های قدرتی اختصاص دهند، به شرطی که وزنه های سنگین بلند 
نکنند و حرکاتشان همیشه پویا باشد، وزنه را به مدت طوالنی و خیلی محکم در 
دست نگیرند و از فشار روی نقطه ثابت خودداری کنند. توصیه می کنم نداشتن 
وقت را بهانه نکنند و حتما ورزش را در برنامه های روزانه شان بگنجانند و هر 
روز در دمای مناسب)ورزش کردن در هوای سرد می تواند آثار سوء قلبی داشته 

باشد( ورزش متوسط انجام دهند.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تناسب اندام« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد 
تناسب اندام« براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

برای اینکه 
چربی خون  پایین 
بیاید، سبزی های 
آبپز مانند کدو، 
بادمجان، لوبیاسبز، بامیه و کلم در 
رژیم غذایی  قرار گیرد. استفاده 
از مکمل های فیبری پروتئینی حاوی 
فیبر محلول نیز توصیه می شود. 
فیبرهای محلول مانع جذب چربی 
در دستگاه گوارش می شوند، جذب 
چربی را کم می کنند و در تنظیم 
چربی خون موثرند
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»میزگرد زیبایی« درباره مشکالت پوستی ناشی از سفر 
با حضور دکتر مسعود داوودی و دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصصان بیماری های پوست

تاثیر آب و هوا بر پوست
حدود  ساله   35 مهناز 
3 هفته پیش از لندن به 
تهران آمده و طی این 3 
هفته دچار ناراحتی های 
پوستی متعددی شده؛ از جمله اینکه کنار 
ناخن هایش پوسته پوسته و لب هایش به 
شدت خشک شده است. گاهی مجبور 
کنار  از  را  پوسته ها  ناخن گیر  با  است 
انگشتش جدا کند. در این مواقع معموال 
ایجاد  هم  کوچکی  خونریز ی های 
جوش های  دیگرش  مشکل  می شود. 
کتفش  و  صورت  در  که  است  ریزی 
ایجاد شده است. به همین بهانه، »میزگرد 
زیبایی« این هفته را به تاثیر تغییرات آب 
و هوایی بر پوست اختصاص داده ایم. 

با ما همراه شوید.

 پرنیان 
پناهی

چاره آکنه

 دکتر مسعود داوودی
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیبقیها...)عج(

نگاه متخصص پوست

تغییرات آب و هوایی تاثیر زیادی روی پوست 
افراد می گذارد، به خصوص زمانی که فردی از یک 
ناحیه مرطوب و بارانی مانند شهر لندن یا همان 
نواحی شمالی کشور خودمان به شهر خشک و 
آلوده ای مثل تهران سفر می کند ولی این تغییرات 
به مکان اصلی  بازگشت فرد  با  نیستند و  دائمی 
زندگی خود، پوست نیز شکل اولیه و اصلی خود 

را باز خواهد یافت.
خشکی  سفرهایی  چنین  در  پوستی  مهم  تغییر 
پوست است که میهمان این هفته از آن شکایت 
دارند ولی خشکی پوست عاملی نیست که باعث 
بروز جوش های ریز روی پوست صورت، کتف 

و... شود. 
تغییر مکان زندگی یا اقدام برای سفرهای طوالنی 
کاری پراسترس محسوب می شود و تقریبا بیشتر 
مسافران شرایط استرس زا را تجربه می کنند. این 
شکایت یعنی بروز آکنه بعد از مهاجرت یا سفر در 
بسیاری از دانشجویانی که برای ادامه تحصیل شهر 
یا کشور خود را ترک می کنند نیز دیده می شود و 
ارتباطی به تغییر آب و هوا ندارد. مورد دیگری 
هم که باید به آن اشاره کرد نوع غذای مصرفی 
است که طی سفر ممکن است تغییر کند. غذاها 
می توانند باعث بروز یا تشدید آکنه شوند. البته 
در محیط هایی که بخار آب زیاد است آکنه تشدید 
می شود که در میهمان این هفته عکس آن اتفاق 

افتاده است.
با  اتفاقی ممکن است همزمان  گاهی هم به طور 
سفر تغییرات هورمونی در فرد ایجاد شود ولی 
این مساله نیز ارتباطی به تغییر مکان زندگی ندارد.
درمان آکنه همان روش های معمولی استفاده از 
در  است.  خوراکی  داروهای  مصرف  و  پمادها 
صورتی که جوش های چرکی وجود داشته باشد 
شاید الزم باشد بیمار از آنتی بیوتیک استفاده کند. 
هوای آفتابی نیز می تواند باعث تشدید آکنه شود 
بنابراین بهتر است از کرم های ضدآفتاب استفاده 

کرد. 
از طرفی، شستشوی صورت با صابون های خنثی 
که  افرادی  به  می کند.  کمک  جوش ها  بهبود  به 
از دستکاری  توصیه می شود  آکنه شده اند  دچار 

بپرهیزند. جوش  ها 

چاره خشکی پوست

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

نگاه متخصص پوست

باید  تاثیر آب و هوا روی پوست  بررسی  برای 
3 جنبه را در نظر گرفت؛ دمای هوا، رطوبت و 
نور آفتاب. بهترین آب و هوا برای پوست، آب 
و هوای مرطوب و معتدل است ولی آب و هوای 
سرد و خشک، گرم و خشک یا سرد و مرطوب 
برای پوست مناسب نیست و حتی زیان آور است. 
هوای بسیار گرم و بسیار سرد باعث می شود آب 
پوست تبخیر شده و پوست خشک تر شود. البته 
باید تغییرات فصلی را هم در نظر داشت. همان طور 
که می دانید با شروع فصل پاییز خشکی پوست 
تهران  مانند شهر  مناطق خشکی  در  به خصوص 
شدت می یابد. البته این نکته را باید در نظر داشت 
که آب و هوای جوی ایران هر سال بیشتر به سوی 

خشک شدن پیش می رود.
اگر عوامل داخلی و خارجی نتواند رطوبت پوست 
را حفظ کند، پوست خشک می شود. در این حالت 
پوست خشن، زبر و دچار پوسته ریزی می شود. اگر 
خشکی پوست سطحی باشد، می توان با استفاده از 
کرم های مرطوب کننده معمولی رطوبت پوست را 

تا حدودی به حالت تعادل درآورد. 
مثال  دارند؛  مختلفی  انواع  مرطوب کننده ها 
و  معمولی  پوست های  برای  مرطوب کننده 
پوست های خشک یا مرطوب کننده بدون چربی 
و... هر فرد باید نوع پوست خود را بشناسد و 
کرمی متناسب با پوست خود تهیه کند. انواع دیگر 
مرطوب کننده ها به شکل پماد، محلول، کرم و... در 
داروخانه ها وجود دارد اما خشکی پوست همیشه با 
استفاده از کرم مرطوب کننده ساده از بین نمی رود 
و افراد در این مواقع برای مقابله با خشکی پوست 
باید نکاتی را رعایت کنند؛ بهتر است چنین افرادی 
در خانه از بخور استفاده کنند تا رطوبت فضا هم 

تامین شود. 
شوینده هایی که برای بدن استفاده می شوند نیز باید 
این شوینده ها  باشد.  از نوع غیرصابونی کرم دار 
اجازه نمی دهند چربی مفید پوست از بین برود. 
هنگام  شود.  کمتر  باید  نیز  رفتن  حمام  دفعات 
استحمام آب باید ولرم باشد. آب داغ نیز چربی 
پوست را از بین می برد. درمان پوسته پوسته شدن 
اطراف ناخن نیز تفاوتی با درمان سایر نقاط بدن 

ندارد.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد زيبايی« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه 
بخوانيد. شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

لب ها اعضایی از بدن هستند که همیشه در معرض نور خورشید، جریان هوا 
و تماس با آب و غذا و... قرار می گیرند. از این عضو باید به خوبی مراقبت 
کرد. اگر لب ها رطوبت خود را از دست بدهند دچار خشکی، ترک خوردگی 
و درد خواهند شد. برای جلوگیری از خشکی لب ها به این نکات توجه کنید:

1( یکی از موارد مهمی که باعث خشکی لب می شود، خشکی هواست. در آب 
و هوای خشک بهتر است میزان دریافت مایعات بدن را حفظ کنید زیرا کمبود 
آب بدن باعث خشکی پوست و خشکی لب خواهد شد. دقت کنید در این مواقع 
معموال فرد به طور ناخودآگاه مدام لب ها را با آب دهان خیس می کند ولی این کار 

کمکی به مرطوب شدن لب ها نمی کند بلکه بر شدت خشکی می افزاید.
2( زیاد در معرض نور آفتاب قرار نگیرید.

3( بهتر است از رژ لب های مخصوص و بی رنگی که در داروخانه ها به فروش 
می رسند، استفاده کنید.

4( کمبود ویتامین هایی مانند A، B، C و روی و آهن باعث تشدید خشکی لب ها، 

پوسته پوسته شدن و شقاق کنار لب ها می شود که بسیار هم دردناک است. سعی 
کنید ویتامین کافی را از مواد غذایی مانند انواع میوه و سبزی تازه دریافت کنید. در 

غیر این صورت بهتر است از داروهای ویتامینی استفاده کنید.
5( اگر دچار خشکی لب هستید، از خوردن مواد ترش خودداری کنید. ترشی ها 

باعث تحریک لب و ترک آن می شوند.
6( سیگار باعث خشکی بزاق دهان و لب ها می شود. سیگار را کنار بگذارید.

7( نوشیدن چای داغ ممنوع است. داغی غذا یا مایعات باعث تشدید خشکی 
لب ها می شود.

8( بعضی از رژ لب ها باعث خشکی لب ها می شوند. خانم ها باید مصرف این گونه 
مواد آرایشی را کنار بگذارند.

9( گاهی ممکن است فرد دچار بیماری پوستی مانند اگزاما، پسوریازیس و... باشد 
که لب ها نیز درگیر شده اند درمان این افراد حتما باید تحت نظر پزشک معالج باشد.
10( مرطوب کننده های خاصی در داروخانه ها وجود دارد که برای لب ها استفاده 

می شود. می توانید از این نوع مرطوب کننده هم استفاده کنید.

10 فرمان خشکی لب 
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تخممرغ

زینک،  پروتئین،  از  سرشار  تخم مرغ 

برای  که  است  سلنیوم  و  آهن  فسفر،  گوگرد، 

موها خیلی مهم  است. زینک تکثیر سلولی و رشد 

بافت ها را ترویج می دهد و بافت شکننده را ترمیم می کند. 

همچنین به حفظ غدد چربی موجود در فولیکول های مو که 

باعث کاهش ریزش مو می شود، کمک خواهد کرد.

تخم مرغ را به عنوان ماسک مو نیز می توان استفاده کرد. این 

ماسک از موها مراقبت و رشد آنها را تحریک می کند.

2 تخم مرغ خام را با 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون 

ترکیب و روی موها و پوست سر پخش کنید. بعد 

از 15 تا 20 دقیقه موها را با آب ولرم مایل به 

سرد شامپو کنید. این ماسک را ماهی 

یکبار تکرار کنید.
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ازآجیلوآووکادوتاچایگیاهیوماهیقزلآال

هشت محرک مو
موها نیز درست مانند گیاهان یک باغ، برای رشد به تغذیه کافی و بستری سالم نیاز دارند. ریشه 
مو، با توجه به غذایی که می خوریم، تحت تاثیر قرار می گیرد و تغییر می کند. با کمبود مواد مغذی 
یا استفاده از مواد غذایی آسیب رسان، قدرت بقای ریشه مو به طور فزاینده ای کاهش می یابد و در 
نتیجه رشد مو کاهش می یابد و موها شروع به ریزش می کنند. مو های طبیعی باید هر ماه حدود 
1 سانتی متر رشد کنند و رژیم غذایی و شیوه زندگی سالم به رشد آنها کمک می کند. مواد غذایی با پروتئین 
باال، اسید های چرب امگا 3، ویتامین A، B،  C، E، آهن، روی، مس، منیزیم، سلنیوم و انواع ویتامین B برای 
رشد مو بسیار مهم هستند. 8 ماده غذایی که در ادامه می بینید، از محرک های طبیعی رشد مو محسوب می شوند.

آووکادو

درصد باالی چربی موجود 

در آووکادو یکی از عوامل داشتن 

موهای زیبا و براق است. آووکادو رطوبت باالیی 

به موها می رساند و آنها را در برابر شکنندگی و 

بدحالتی حمایت می کند. پروتئین، اسیدهای چرب 

ضروری، اسید فولیک، منیزیم و بیشتر ویتامین های 

موجود در این میوه، موها را تغذیه و رشد آنها را 

تحریک می کنند. از آووکادو به عنوان ماسک مو 

نیز می توان استفاده کرد؛ این میوه را کامال 

له کنید و به عنوان ماسک مستقیما 

روی مو ها قرار دهید.

دهزنبورعسل
گر

گرده زنبورعسل شامل تمام ویتامین های 

گروه  Bاست که برای موها بسیار مناسب اند. 

تخم مرغ، حبوبات و سبزیجات برگ سبز نیز 

می کنند.  تامین  را    Bگروه مهم  ویتامین های 

ویتامین های گروه B برای سوخت و ساز و گردش 

خون بسیار مهم هستند. آنها ساخت و رشد سلول های جدید را 

پشتیبانی می کنند و جریان خون پوست سر را بهبود می بخشند، سالمت 

فولیکول های مو را حمایت می کنند و ریزش مو را کاهش می دهند.

روش کاربرد از این قرار است: برای انرژی بیشتر و رشد 

 بهتر مو یک قاشق چایخوری گرده زنبور عسل را با 

و  ترکیب  نارگیل  روغن  چایخوری  قاشق  یک 

بار آرام آرام میل کنید.
روزی یک

چایگیاهی

رزماری،  مانند  گیاهانی 

 باباآدم، گیاه دم اسبی 
سلنیوم، گزنه،

و مریم گلی رشد مو را افزایش می دهند. 

رزماری به ویژه برای رشد مو بسیار مناسب است. 

رزماری فولیکول های مو را تحریک می کند و درخشش 

زیبایی به موها می بخشد. چای سبز نیز به رشد مو کمک 

می کند. چای سبز غنی از پلی فنول هاست و خاصیت ضدالتهابی 

دارد. همچنین مانند بسیاری از گیاهان گردش خون را بهبود 

می بخشد. این گونه گیاهان می توانند مانند چای تهیه و بعد از 

شستشوی موها استفاده شوند.

روش آماده سازی محلول شستشو از این قرار است: گیاه 

مورد نظر را 10 تا 20 دقیقه در آب گرم قرار دهید سپس 

اجازه دهید محلول سرد شود و بعد از شامپو کردن و 

آبکشی موها در پایان با محلول تهیه شده آبکشی 

کنید. این عمل مو ها را تقویت می کند و 

رشد آنها را بهبود می بخشد.

ماهیقزلآال

ماهی قزل آال، اسید های چرب 

امگا 3 باالیی دارد که بدن به طور مستقل 

قادر به تولید آن نیست. کمبود اسید های چرب امگا 

3 اغلب منجر به خشکی پوست سر و گردش خون 

ضعیف می شود. اسید های چرب امگا 3 در گونه های ماهی 

مانند: ماهی خال مخالی، ماهی تن و شاه ماهی وجود دارد. 

می توانید ماهی قزل آالی وحشی را هفته ای 2 تا 3 مرتبه 

در وعدهای غذایی خود بگنجانید.

یکی از مواد غذایی گیاهی ای که حاوی اسید های 

چرب امگا 3 است تخم چیا یا همان تخم 

شربتی است.  تحریک و... غنی از بیوتین و ویتامین آجیل ها مانند بادام، گردو آجیل را  مو  رشد  که  کوآنزیم و قسمت مهمی در آنزیم های می کنند. بیوتین یا ویتامین B7یک هستند 
متابولیزکننده  چربی، کربوهیدرات و سایر 

مواد مغذی است. آجیل ها همچنین کمک 
می کنند سلول های موی فرد سالم تولید شوند 
و موهای ضخیم تر و سالم تری داشته باشد. 

آجیل  مشت  یک  خوردن  نیاز بدن را برطرف می کند.روزانه، 

سبزیجاتی سیبزمینیشیرین و  نارنجی  A هستند. ویتامین شیرین، هندوانه، خربزه، هلو و پاپایا مانند هویج، کدو تنبل، سیب زمینی میوه های  از ویتامین  سرشار 
A عملکرد سلول های پوست را حمایت 

و آنها را حفظ می کند و نقش مهمی در 
سیستم ایمنی و گردش خون دارد. ویتامین 

A پوست سر و موها را در برابرخشکی 
کمک می کند.محافظت و به پشتیبانی و رشد موها 

چایخوری تخمکدووگردوبذرکتان قاشق  با یک چهارم قاشق  یک دوم  مدت 30 دقیقه بجوشانید و این ترکیب چایخوری گیاه جو در یک لیتر آب به تخم شربتی را 
بنوشید.  روز  طول  در  دفعات  به  را 

و به سم زدایی بدن کمک می کند.عالوه بر این، گیاه جو اثر قلیایی دارد 
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4 پیشنهاد عجیب و غریب در حوزه پوست، مو و زیبایی

موهایتان را با ماءالشعیر بشویید!
زیبایی  مجله های  و  سایت ها  اگر 
را جستجو کنید، به نکات آرایشی 
مرسوم و رایجی برمی خورید که به 
لوازم  از  چطور  می گویند  خانم ها 
آرایشی استفاده کنند و سراغ چه نوع از محصوالت 
نروند. اما در کنار این نکات مهم، ترفندهای دیگری 
هم برای افزایش زیبایی چهره خانم ها وجود دارند 
که شاید در برخورد اول خیلی عجیب و غریب به 
مثبت و چشمگیری  نتایج  به  واقعا  اما  برسند،  نظر 
منجر شده اند. در ادامه این مطلب، با چند مورد از 
همین ترفندها آشنا می شوید که قبال امتحان شده اند 

و نتیجه داده اند.

1. رفع تيرگي زير چشم با رژلب
خانم ها به دالیل مختلفی، نکات آرایشی و ترفندهای 
زیبایی را دنبال می کنند. یکی از مهم ترین خواسته های 
را  چشم  زیر  تیرگی های  چطور  که  است  این  آنها، 

زیرا  بدهند  کاهش  ترفندها  همین  از  استفاده  با 
تیرگی های زیر چشم باعث می شوند چهره آنها 
خسته ، بی روح و پیرتر از حالت عادی به نظر 
برسد. بدیهی است هیچ خانمی نمی خواهد 
چنین وضعیتی را تجربه کند. کارشناسان این 
حوزه معتقدند بهترین راه حل برای پیشگیری 
از بروز این مشکل، استفاده روزانه و منظم از 
کرم دور چشم است. با این  حال، اگر به هر 
دلیلی می خواهید این مشکل را هرچه سریع تر 
برطرف کنید، می توانید از ترفند خاصی کمک 
بگیرید؛ پنهان کردن تیرگی های زیر چشم با 
استفاده از رژلب. شاید عجیب به نظر برسد، 
اما ابزاری که در این موقعیت به شما کمک 
می کند، واقعا همان رژلب قرمز است. رژلب 
به عنوان نوعی اصالح کننده  قرمز می تواند 
رنگ پوست عمل کند و حتی تاثیری تا 2 
برابر بیشتر از خود آن محصوالت داشته 
باشد. سایه ای که با رژلب ساخته اید، رنگ  
تیره مایل به بنفش دارد تیرگی های زیر چشم 
را خنثی می کند و از این طریق به عنوان نوعی 
اصالح کننده رنگ مضاعف عمل می کند.

برای انجام دادن این ترفند، ابتدا باید رژلب 

قرمز را خیلی آرام دور چشم بزنید سپس از برس سایه 
چشم برای پخش کردن کامل آن استفاده کنید. در این 
حالت،  هنوز رگه های قرمز به چشم می آیند، اما اصال 
نگران نشوید. اسفنج آرایش را بردارید، یک الیه سبک 
از کانسیلر را روی آن بزنید و رگه های قرمز را بپوشانید. 

اگر پوست شما خیلی روشن است، رژلب هلویی 
برای شما خیلی بهتر است. افرادی که پوست 
تیره تری دارند هم بهتر است از رژلب قرمز با 
ته رنگ نارنجی استفاده کنند. به یاد داشته باشید 
که قبل از اجرای نهایی این ترفند، ابتدا باید آن 

را مانند همه ترفندهای دیگر امتحان کنید تا 
بگیرید.  یاد  کامال  را  آن  دادن  انجام  روش 
بنابراین، سعی کنید که سایه های مختلفی با 

استفاده از رژلب بسازید تا در نهایت به بهترین 
ترکیب متناسب با پوست خودتان دست پیدا کنید.

2. شادابي پوست با سركه  سيب
همه ما می دانیم که اضافه کردن سرکه سیب به 
رژیم غذایی واقعا برای سالمت مفید است، 

اما کمتر کسی می داند که می توان از این سرکه 
خانم ها  برای  زیبایی  ترفندهای  در  خوراکی 
استفاده کرد. یکی از ویژگی های سرکه سیب، 
این است که به عنوان نوعی تونر یا شاداب کننده 
طبیعی پوست عمل می کند. امروزه بسیاری از 
متخصصان، استفاده از سرکه سیب را به عنوان 
بخشی از رژیم های ضدپیری پوست توصیه 
می کنند. با این  حال، شاید بپرسید که چرا از 
بازار  در  موجود  و  بسته بندی شده  تونرهای 
استفاده نکنیم و سراغ سرکه سیب برویم؟! 
 pH تونرها به طور کلی کمک می کنند تا سطح
پوست به وضعیت متعادل و طبیعی بازگردد، 
اما بسیاری از تونرهای موجود در بازار حاوی 
الکل هستند که متاسفانه پوست را بیش از حد 
خشک می کنند. خوشبختانه، سرکه سیب 
کامال طبیعی است و این خصلت منفی را 
ندارد. البته قبل از اینکه سرکه سیب را به عنوان 
تونر پوست استفاده کنید، باید آن را با آب 
رقیق کنید. فراموش نکنید که نسبت آب به 
سرکه در این کار، همیشه باید 3 به 1 باشد.

3. تقويت مو با ماءالشعير
ترفندهای  درباره  که  زمانی  

خانم ها  برای  زیبایی 
صحبت می شود، کمتر 
کسی می تواند استفاده 
مانند  نوشیدنی ای  از 
ماءالشعیر کالسیک را 

در این زمینه حدس 
بزند. با این  حال، چه 

باور کنید و چه نه، ماءالشعیر 
کالسیک می تواند به سالمت موها 

دوباره  را  موهای ضعیف  تار  زیرا  کند  کمک 
احیا می کند. همان طور که شاید بدانید همزمان با 
افزایش سن، موها نیز نازک تر می شوند و همین 
اتفاق می تواند حجم طبیعی موها را از بین ببرد. 
با این حال، گفته می شود که ماءالشعیر کالسیک 
می تواند تارهای مو را ضخیم تر و پُرتر کند و حجم 
موها را به وضعیت طبیعی خودشان بازگرداند. رازک 
و جوی طبیعی که در تهیه ماءالشعیر کالسیک به کار 
می روند، حامل مواد مغذی ارزشمندی 
برای موها هستند. برای انجام دادن 
این ترفند، باید یک بطری اسپری را 
بردارید و 3 تا 4 قاشق غذاخوری 
از ماءالشعیر کالسیک را با نصف 
کنید.  مخلوط  آن  در  آب  فنجان 
بعد، زمانی که موها را در حمام 
با شامپو شستید، مقداری از این 
بریزید.  موهایتان  روی  را  ترکیب 
در ادامه، آن را به  خوبی ماساژ بدهید 
تا کمی به ریشه موها راه پیدا کند. اجازه 
بدهید این ترکیب قبل از آب کشی، بین 2 تا 
3 دقیقه روی موها باقی بماند. در نهایت آن 

را آب کشی کنید تا از روی موها پاک شود.

4. پيشگيري از چروك صورت با كمك 
پپتوبسيمول

یکی از عجیب ترین ترفندهای زیبایی برای خانم ها 
که شاید به ذهن هیچ فردی خطور نکند، استفاده 
از پپتو بسیمول به عنوان ماسک ضدپیری پوست 

شاید  است. 
بعضی از افراد، 
از پپتو بسیمول برای 
معده  ناراحتی  تسکین 
استفاده کرده باشند،  اما ما می خواهیم 
استفاده از آن را به عنوان نوعی ماسک صورت توصیه کنیم 
که در افزایش جلوه ظاهری چهره تاثیر می گذارد. این 
ترکیب ضداسیدی معروف حاوی عنصر ضدباکتریایی 
با  خاصی به  نام بیسموت ساب سالیسیالت است که 
عنصر ضدآکنه ای به  نام اسید سالیسیلیک شباهت دارد. 
تحقیقات نشان داده اند که بیسموت ساب سالیسیالت 
به کاهش التهاب پوست و باز کردن منافذ مسدودشده 
پوست کمک می کند و روند تشکیل سلول های جدید 
پوستی را سرعت می بخشد. این موضوع واقعیت دارد 
نمی دهند،  نتیجه  عمل  در  زیبایی  ترفندهای  همه  که 
اما افراد زیادی واقعا از این ترفندها استفاده کرده  و 
ماسک  از  استفاده  از  بعد  آنها  گرفته اند.  مثبتی   نتایج 
پپتوبسیمول، متوجه بهبودی در قرمزی پوست و آکنه های 
به  جای  که  است  این  ما  توصیه  شده اند.  بزرگسالی 
کمک گرفتن از انگشت های دست، از برس زیرساز 
کامال تمیز برای استفاده از ماسک پپتو بسیمول استفاده 
از  نازک و سبک  باید یک الیه  کار،  این  برای   کنید. 
پپتوبسیمول را به طور مساوی روی تمام صورت پخش 
کنید، طوری که هیچ نقطه خالی و ناهماهنگی در آن 
باقی نماند. اجازه بدهید این ماسک حدودا 10 دقیقه 
روی پوست صورت باقی بماند و در نهایت آن را با 
آب ولرم بشویید. دقت کنید که برای شستن ماسک، 
نباید از آب داغ یا سرد استفاده کنید. در ادامه پوست 
صورت را با حوله خشک کنید و بعد هم حتما کرم 

مرطوب کننده به پوست بزنید.
agein :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، معنويت 
و نيکوكاري حداكثر در 500 كلمه به 

نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، خيابان دكتر شريعتي، 
روبروي ميرداماد، كوچه نيك، تقاطع 
بهشت برين، پالك 9 )مربوط به صفحه 
آخر( ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

مرحوم دکتر ضیاء االطباء که از طبیبان قدیمی بود، می گفت: 
»تابستان بود و من در حیاط بیرونی روی نیمکتی نشسته بودم و 
بیماران مرد و زن جمع بودند. بعضی روی نیمکت و بعضی روی 
زمین نشسته و یک یک پیش می آمدند. نبض آنها را می گرفتم و 
زبانشان را می دیدم و نسخه ماقبل را از آنها می گرفتم و می دیدم 

و نسخه دیگری می نوشتم.
در این اثنا مرحوم حاج آخوند آمدند و همشیره کوچکشان را که 
بیمار بود زیر عبا در بغل گرفته بودند و دورتر از همه کنار نیمکتی 
نشستند. من تعارف کردم که حاج آخوند جلو بیایند و بچه را 
ببینم و معطل نشوند.  ایشان قبول نکردند و گفتند: »این بیماران 
پیش از من آمده اند و من در نوبت خودم می آیم.« من مشغول 
معاینه و نسخه نوشتن برای بیماران شدم. یکی از آن بیماران 
زنی بود یزدی و چون گفتم: »نسخه سابق کو؟« گفت: »نسخه 
را خوردم.« گفتم: »کاغذ را جوشاندی و خوردی؟« گفت: »بلی.« 
گفتم: »حیف نان منی یک قران که شوهرت به تو می دهد.« زنان 
دیگر پیکی زدند به خنده و من برای او مجددا نسخه ای نوشتم 
و به او فهماندم که دوایش را از عطاری بگیرد و بخورد نه خود 
نسخه را. تا آنکه بیماران همگی راه افتادند و در آخر همه مرحوم 
حاج آخوند آمدند و بچه را دیدم و نسخه ای نوشتم. مقداری 
در حق من دعا کردند و پس از آن گفتند: »می خواستم خدمت 
شما عرض کنم که آن کلمه ای که به آن زن گفتید و زن های 
دیگر بر او خندیدند، آن زن در میان بقیه شرمسار شد و خوب 
نبود.«  من ناگهان مانند کسی که از خواب بیدار شود به خود 
آمدم و متوجه شدم که چه بسیار از  این شوخی ها که می کنیم و 
متلک ها که می گوییم و به خیال خودمان خوشمزگی می کنیم و 

توجه نداریم که در روح طرف چه اثری دارد.«
* فضيلت های فراموش شده، اوصاف حاج شيخ عباس تربتی.

»خاتون، سالم!
صبح است و آمده 
گنجشك كوچکت

تا خرده نان سفره صبحانه تو را 
بوی بهشتی نفس خانه تو را 

در زير پر بگيرد و تا رويش غروب
آرام تر شود.

خاتون مهربان!
تا دست های خسته تو سايبان ماست

»آمين« آسمان 
گهواره شکفتن نوزاد »حاجت« است

آری، كليد اسم تو، »دندانه« ای نداشت 
اما كدام قفل به اسمت رسيد و باز 

لب وانکرده ماند؟!«
»سيدمحمدسادات اخوی« از مجموعه 
»بی نام«

 
خاتون با خود و در خود، مهربانی، انس، 
زایش، نجابت و بقا دارد. خاتون ام الزمین 
است. زمین، مادر است؛ منشأ برکات و کاشت 
و داشت و برداشت، مکانی برای آدم و حوا و 
ملکوتیان و انبیا و اولیاء، صالحان و مردان و 
زنان، که می آیند و می روند، نام ها و نشانه ها 
را از خود بر جای می نهند تا نسل های آتی 

از آن بهره ها گیرند... و  در قرون متمادی 
خاتون همان است؛ همان آِن همیشگی، همان 
بر  سالم  پس  هستی.  ذات  در  موجود  آِن 
خاتون. خاتون، سالم! صبح است. می دانم 
در پگاه برخاسته ای. نیایش کرده ای. سفره ای 
مانند گنجشکان  تو  تا فرزندان  گسترده ای 
پر گیرند و بیایند و در کنار سفره، نوک بر 
خرده ناِن مانده بر سفره بزنند. گنجشکان 
همیشه می آیند. بوی بهشتی این خانه، راه بلد 
پرندگان است. دانه برمی چینند تا در طول 
روز با برکت و بوی همین خرده نان ها به 
آرام تر شوند... و  برسند و  آرامش غروب 
دست های گاه خسته  خاتون، سایبان هستی 
و آدم هاست... آمین! هر رحمت و همتی، 
سپاس دارد و آمین. آسمان ها و زمین هم 
آمین گویان کالم او هستند. هر حاجتی را 
برآورده می کند. زمین و آسمان گهوارة نوزاد 
اوست. شکفتن در ذات اوست. هر گشایشی، 
دارد.  کلیدی  قفلی  هر  می خواهد.  کلیدی 
کلیدها دندانه دار و ناهموار هستند. اما کلید 
نام خاتون دندانه ندارد. صاف و هموار است. 
آیا قفلی  نام او بی کلیدند.  برابر  قفل ها در 
هست که در برابر نام او که کلید اسرار است، 

گشوده نشود؟ ناگشوده بماند؟

 حسینعلی راشد

خاطره دکتر ضیاء االطباء از حاج آخوند

خاتون

از دفتر خاطرات

روان درمانی یا داستان سرایی؟

 دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک و عضو کمیته بهداشت و سالمت جنسی انجمن روان پزشکان ایران

زندگی سالم

گاهی در جلسه های درمان با مراجعانی روبرو 
داستان  جزییات  دارند  اصرار  که  می شوم 
بگویند  را  افتاده  که  اتفاق هایی  و  عاشقانه 
اختصاص  آن  به  را  جلسه  وقت  بیشتر  و 
می دهند. وقتی به آنها گوشزد می کنم که وقت 
جلسه محدود است، پاسخ می دهند: »شما 
باید این جزییات را بدانید تا بتوانید به من 
کمک کنید.« معموال در چند دقیقه باقیمانده 
از آخر جلسه هم از درمانگر انتظار دارند 
نسبت به شخصیت های داستانشان قضاوت 
کند یا گاهی انتظار شنیدن جمله ای شفابخش 
دارند که به آنها راهکاری بدهد که از دست 
همه این مصیبت ها نجات یابند. معموال این 
افراد خیلی کم از روان درمانی بهره می برند. 
تا زمانی که روی »اتفاق« ها تاکید می کنیم، 
نمی توانیم به »درون« خود فرو برویم و با 
هیجان های خودمان روبرو شویم. درست 
است که اتفاق هایی که برای ما پیش می آید 
در شکل گیری هیجان هایمان نقش دارد. اشاره 
اما  است  مهم  داستان ها  و  اتفاق ها  این  به 
ما  اساسی تر هیجان و احساس های  مساله 
نسبت به این اتفاق هاست. آنچه که باید تغییر 
کند، هیجان ها، فکرها، انگیزه ها و رفتارهای 
ماست. ما قرار نیست که دیگران را تغییر 
باید  درمان  جلسه های  وقت  بیشتر  دهیم. 
هیجان های شخصی  بررسی  و  واکاوی  به 
مراجع بگذرد. گاهی درمانگران، ناخواسته 
به داستان سرایی مراجعشان دامن می زنند و 

از آن استقبال می کنند.
شاید یکی از علت هایش این است که شنیدن 

داستان برای همه انسان ها از جمله درمانگران 
جذاب است.

یکی از رفتار های غیراخالقی درمانگر این 
است که درصدد ارضای کنجکاوی خودش 
روی  کردن  کار  باشد.  داستان  شنیدن  در 
هیجان ها،  تحلیل  دفاعی،  سازوکار های 
ذهنی  دغدغه های  و  شناختی  خطاهای 
کار  راحت ترین  اما  است،  سخت  مراجع 
اوست.  زندگی  داستان  شنیدن  و  نشستن 
و  پندگونه  سخن  یک  با  هم  جلسه  آخر 
حکیمانه، نوبت مراجع بعدی می شود. یادم 
نزد من  مراجعانم مدتی  از  یکی  است که 
نیامده بود. ابتدای جلسه به او گفتم: »حتما 
در این مدت داستان های زیادی برایت پیش 
آمده است.« او هم گفت: »داستان که زیاد 
پیش آمده، اما من نمی خواهم امروز درباره 
داستان هایم صحبت کنم.« این پاسخ او تاثیر 
زیادی روی من داشت. یادم آمد که از این 
جمله در رابطه با مراجعان دیگری هم استفاده 
کرده بودم و حاال فهمیدم همین جمله چقدر 
من را از نزدیک شدن به دنیای درونی آنها 
 دور می کرده است. روان درمانی یک سفر
دو نفره به سمت دنیای درون است. این سفر 
انتها ندارد. تا جایی که بخواهیم، می توانیم به 
الیه های عمیق تر ذهن پیش برویم. شنیدن 
داستان ها در حد مختصر کمک کننده است 
را  وقتمان  و  بگذریم  آنها  از  زود  باید  اما 
برای سفر به دنیای درون از دست ندهیم. 
همیشه وقت محدود است و ما اجازه تلف 

کردن آن را نداریم.

عکس آخر
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چندی پیش فرصتي براي تماشای فیلم ساکن طبقه وسط به 
کارگرداني شهاب حسیني پیش آمد. به نظر مي رسد این فیلم حرفي 
براي گفتن دارد و از این رو، بررسي روان شناختي آن مي تواند مفید 
باشد. آنچه در فیلم به طور عمده مطرح مي شود، عقیم بودن قهرمان 
داستان است که واکنش هاي او را در سطوح گوناگون به دنبال 
دارد. در توضیح باید بگویم به طور کلي، رفتارهاي انسان ناشي از 
انگیزه، و انگیزه ها نیز ناشي از نیاز است. نیازهاي انسان متعدد و 
متنوع است اما در مجموع مي توان آنها را در یک سلسله مراتب 6 
پله اي جاي داد. در نخستین پله نیازهاي فیزیولوژیکي قرار دارد که 
بدون ارضاي آنها زندگي فرد ناممکن است؛ از جمله نیاز به هوا، 
آب، غذا و خواب. در پله دوم نیازهاي فیزیولوژیک درجه دوم 
وجود دارد که گرچه ارضا نشدن آنها باعث مرگ فرد نمي شود 
اما با بقاي نوع منافات دارد، از جمله نیازهاي جنسي، نیاز به 
کنجکاوي، نیاز به بازي و ورزش. براي نمونه اگر نیاز به کنجکاوي 
ارضا نمي شد، امکان داشت بشر در همان باالي درخت ها یا غارها 
بماند و از گسترش روي کره  خاک محروم و در نتیجه نسل انسان 
منقرض شود. کودکان به وسیله بازي حواس و قدرت تحرک خود 
را تقویت مي کنند و نیز در بازي هاي گروهي، مهارت هاي زندگي 
اجتماعي را تمرین مي کنند. در سومین پله نیاز به امنیت و دوري 
از خطر، در چهارمین پله نیاز به عشق و پیوستگي، در پنجمین 
پله نیاز به احترام و عزت نفس و سرانجام در آخرین پله نیاز به 
خودشکوفایي وجود دارد که براي عده کمي دسترس پذیر است.
به این ترتیب قهرمان فیلم ساکن طبقه وسط هم با این نیازهاي 
گوناگون دست به گریبان است و در بخش هاي گوناگون فیلم هم 
مي بینیم که چگونه براي برآوردن آنها مي کوشد. قهرمان داستان 
از زایندگي محروم است. کوشش هاي او از راه درمان پزشکي به 
نتیجه نمي رسد و سرانجام باالجبار از همسر جدا مي شود. این عدم 
زایندگي در او اضطراب شدید ایجاد مي کند و به ویژه دیدن همسر 
سابق در حالي که بچه به بغل دارد، احساس حقارت و متعاقب 
آن اضطراب ایجاد خواهد کرد. افراد در چنین مواردي که عمال 
قادر به برآوردن نیازي نیستند، ناخودآگاه متوسل به سازوکارهاي 
دفاعي رواني مي شوند که روش هایي هستند که ذهن انسان براي 
کاهش یا رفع موقت اضطراب شدید به کار مي برد. از جمله این 

سازوکارها مي توان به این موارد اشاره کرد:
انکار نیاز )که گویا اصوال چنین نیازي وجود ندارد، آنچنان که 
مرتاضان هندي براي نیازهاي جسمي به کار مي برند( مگر بچه 
نباشد، چه مي شود؟ خیلي از مردم بچه ندارند و هیچ مساله اي 
هم برایشان پیش نمي آید، واکنش سازي )به این معني که فرد 
احساس مي کند متضاد این نیاز مورد عالقه او است و چقدر خوب 
است که این نیاز برآورده نشود: »تن رها کن تا نخواهي پیرهن« 
یا گربه دستش به گوشت نمي رسد، مي گوید بو مي دهد( و مرد 
یا زني که صاحب فرزند نیستند، مي گویند بچه به جز زحمت 
و نگراني ندارد، جبران )مي کوشد به جای موضوع اصلي دنبال 
مشابه آن برود، براي نمونه زني که نابارور است، کودکي را به 
فرزندخواندگي مي پذیرد( و سرانجام واالیش، یعني انگیزه خود 
را در مجاري قابل پذیرش و مورد ستایش و تحسین اجتماعي به 
جریان بیندازد، از جمله اینکه بانویي که خود صاحب فرزند نیست 
با برگزیدن شغل آموزگاري همه شاگردان را فرزند خود مي شمارد.
زایندگي در خدمت برآوردن نیاز انسان به ماندن و بي مرگي است 
که گاهی به صورت سوداي جاودانگي درمي آید. عموما زنان 
از طریق زایندگي زیستي به احساس جاودانگي دست مي یابند. 
فرزند به طور مستقیم از بطن آنها زاده مي شود. به همین دلیل است 
که ناباروري براي زنان تاثیري بیشتر از مردان دارد. مردان نیز به 
صورتي غیرمستقیم تر از طریق فرزند خود به احساس جاودانگي 
دست مي یابند اما ارتباط آنها از نظر زیستي با فرزند مانند مادر 
مستقیم به نظر نمي رسد و به همین دلیل به روش هاي دیگری از 
جمله کار و امور اجتماعي متوسل مي شوند. جاودانگي دغدغه 
بسیاري از انسان هاست؛ چه به صورت زیستي )که نمونه آن را 
به شکل ترس از بیماري و کوشش براي سالم ماندن و داشتن 
فرزند مي بینیم( و چه به صورت معنوي. ادیان هم در این باره 
حرف ها دارند که کامل ترین آنها را در آیین آسماني اسالم مالحظه 
مي کنیم که به مومنان وعده رستاخیز و بودن در بهشت جاوید را 
داده است. زیستن در کالبد خاکي به صورتي دیرپا از آرزوهاي 
بشر بوده که به این ترتیب داستان حضرت خضر)ع( و داستان 
حضرت نوح)ع( جذابیت مي یابد. گرچه انسان به تحقیق دانسته 

که این امر بسي دشوار است: 
»فیض ازل به زور و زر ار آمدي به دست   

آب ِخَضر نصیبه اسکندر آمدي« و یا
»سکندر را نمي بخشند آبي 

به زور و زر میسر نیست این کار«
و گاهی اندیشیده که عمر طوالني تنها در صورتي که با شادي 

توام باشد، ارزشمند است:
»عمر اگر خوش گذرد زندگي نوح کم است 

ور به سختي گذرد نیم نفس ما را بس«
از آنجا که مردان از زایندگي جسمي بي بهره اند براي جاودانگي 
دنبال دانش، هنر، فلسفه و کار مي روند. آل احمد داستان تالش 
خود و همسرش را براي زایندگي جسمي در داستان سنگي بر 
گوري حکایت کرده. در داستان کدوي قلقله زن نیز پیرزن با پنهان 
شدن در کدویي که نماد بطن زن است، از مرگ مي گریزد و در 
نهایت از نو متولد مي شود. در داستان کاله قرمزي یا شنگول و 
منگول نیز بز ماده نماد زایندگي و گرگ نماینده عقیم بودن مردانه 
است که مي خواهد با بلعیدن بچه ها شبیه زنان باردار شود و به 
زایندگي دست یابد، اما موفق نمي شود و سرانجام بچه ها از شکم 
او به زور خارج مي شوند و در مقابل براي تنبیه گرگ و نشان 
دادن عقیم بودن وي، شکم او را با سنگ پر مي کنند. در فیلم ساکن 
طبقه وسط نیز عقیم بودن قهرمان مرد داستان و طرد شدن او از 
سوي همسرش او را به راه حل هاي گوناگون مي کشاند که تمایل 
به جاودانگي مشخصه عموم آنهاست. نماد پروانه که در این فیلم 
بارها تکرار مي شود به عبارتي حکایت از واالیش دارد، از تبدیل 
شدن یک کرم در پیله خود به یک پروانه که مي تواند پرواز کند و 
اوج بگیرد. قهرمان داستان نیز از سوداي باروري زیستي، سرانجام 

با واالیش به جاودانگي معنوي دست مي  یابد.

مدت ها تصور بر این بود که براي توجه دادن عموم مردمان بي توجه 
به سالمت جسمي و رواني، باید از شیوه »سالمت هراسي« بهره برد.
مراد از سالمت هراسي این است که آمار بیماري و حتي مرگ 
را به مدد ثانیه شمارها چنان به رخ بکشانیم تا هراسي مدام 
را به جان مردمان بیندازیم که در دایره قسمت، هر لحظه 
ممکن است قرعه بیماري به نام ما افتد. از منظري فلسفي، 
مرگ اندیشي یادمان مي دهد که قریب ترین اتفاق در کمینمان، 
مرگ است و بس، اما اینکه براي تحذیر و تنبیه کساني که 
مباالتي به سالمتشان ندارند، سالمت هراسي را به جان همه 

مردمان بیندازیم، امري موجه و اخالقي نیست.
آن روي سالمت هراسي، بي اعتمادي به حوزه طبابت است، 
چنانکه آدمي در داالن تو در توي بیماري گم و رها مي شود. 
این روزها به نظر مي رسد بیش از آنکه سالمت هراسي، مردم 
را به سالمتشان معطوف کند، آنها را بي خیال سالمت و چکاپ 
و آزمایششان مي کند تا به اصطالح »چیزي از توش درنیاد.« 
اینکه در تبلیغات و تذکرات عمومي، آمارهاي مختلفی رو 
کنیم که مثال از هرچند نفري که در این سالن حضور دارند 
فالن درصد مبتال به سرطان مي شوند یا در هر ساعتي که 
مي گذرد چند نفر عطاي سالمت را به لقاي بیماري مي بخشند، 
بیش از آنکه مردمي سالم تربیت کند، مردماني هراسناک به بار 
مي آورد که بسیار ممکن است براي فرار از دشواري ماجرا، 
بي خیال سالمت شوند. سالمت هراسي، دوستي میان ما و تن 
و روانمان را شکرآب مي کند و آدمي را از خودش گریزان 
خواهدکرد. تردید نکنیم که آب سالمت با اضطراب اجتماعي 
به یک جو نمي رود. حواسمان باشد که براي توجه دادن مردم 
به سالمت خویش، از مغالطه کوچکنمایي، مغالطه بزرگنمایي 

و حتي مغالطه توسل به آمار استفاده نکنیم.

ساکن طبقه وسط و دغدغه جاودانگی

آن روی سکه سالمت هراسی

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

رئیس جمهور، دکتر حسن روحانی،  در بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات از غرفه هفته نامه »سالمت« بازدید کرد.

 دکتر فربد فدائي/ روان پزشک
 مدیر گروه روان پزشکي دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

سینما و سالمت

کدام زنانگی؟ 
کدام مردانگی؟

 انسیه نوش آبادی

بین زن و مرد، مانند موجودات دیگر، 
تفاوت های بسیاری وجود دارد. بنا به 
گفته زیست شناسان، هر سلول بدن مرد 
با هر سلول بدن زن تفاوت دارد. حتی 
تندروترین فمینیت ها نیز، با آنکه سعی 
در پنهان کردن و از بین بردن تفاوت ها 
دارند، به وجود آنها معترف اند. آنچه 
مهم است، نوع نگرش درست ما در 
قبال تفاوت هاست. نگرش درست ما 
به وجود  آگاهی  و  علم  از  برخاسته 
تفاوت ها و نقش جدی شان در  ایجاد 
عشق و تکامل است زیرا تفاوت های  
این 2 جنس مخالف، به گونه ای طراحی 
وسیله  به  آنها  از  یک  هر  که  شده 
دیگری به تکامل و تعادل می رسد. 
روان شناسان معتقدند که سردی بدن 
مرد با گرمی بدن زن، متعادل می شود و 
قاطعیت او با انتقادپذیری زن و قدرتش 
با عشق زن، متوازن خواهدشد. بنابراین 
با  زندگی  که  تفاوت هاست  همین 
جذاب  و  شیرین  را  مخالف  جنس 
نبودند، کنش  اگر تفاوت ها  می کند. 
 و جذابیتی بین 2 طرف ایجاد نمی شد. 
باعث  که  مکمل،  تفاوت های  به این 
می شود،  یکدیگر  کشش  و  جذب 
»عشق«  نام  به  مرموزی  احساس 
چه  هر  است،  گفتنی  می گویند. 
توان و قوت  این تفاوت های فطری 
باشد، درجه جذب  بیشتر  و طبیعی 
یافت.  خواهد  افزایش  کشش  و 
بیشتری  »مردانگی«  از  که  مردانی 
برخوردارند، از زنانی که از »زنانگی« 
بیشتری برخوردارند خوششان می آید. 
هنگامی که زنان و مردان، خیلی شبیه 
یکدیگر می شوند، آن جاذبه مرموز 
زندگی کردن  می دهند.  دست  از  را 
با شخصی که شبیه خودمان است، 
بسیار خسته کننده خواهد بود. بنابراین، 
برای تقویت عشق بین همسران،  باید 
عنوان  را تحت دو  آنها  تفاوت های 
»زنانگی« و »مردانگی« تقویت کرد.

زیبایی، صفتی مشترک بین زن و مرد 
است، اما آن زیبایی خاص و آمیخته 
با لطافت و مزین به هنر آرایش، از 
ویژگی های شاخص زنانگی است و 
پسندیده  و  مطلوب  مردان،  درباره 
نیست.  این نوع زیبایی و لطافت زنانه، 
را  مرد  عاطفی  عکس العمل  همیشه 
برمی انگیزد؛ واکنشی که مخصوص 
جنس اوست زیرا زنان، مثل مردان، 
تحت تاثیر زیبایی جنس مخالف قرار 

نمی گیرند.
اگرچه شجاعت به طور کلی صفتی 
مرد  و  زن  بین  مشترک  و  پسندیده 
است، برخی از زیرمجموعه های  این 
صفت، از صفات زنانه نیست و زنانگی 
را تضعیف می کند زیرا به زن هیبت 
و شجاعت مردانه می دهد و خلق و 
خوی زنانه اش را تضعیف می کند...  
زنانی که به امر تجارت مشغول اند )آن 
بین شهری  تجارت های گسترده  هم 
یا کشوری که مستلزم برخورد های 
زیاد با مردان و چک و چانه زدن ها 
آنهاست(،  با  کردن  بحث  و  جر  و 
بی پروایی مردانه را تجربه خواهند کرد 
و از آن حالت ناز زنانه، که آمیخته با 
نوعی شرم است، فاصله می گیرند. در 
زندگی زناشویی، با  این گونه از زنان، 
عشق کمتر قابل تجربه است. منطقی و 
حسابگر بودن، نهایت مزیت این گونه 
زندگی ها خواهد بود. این خصوصیت 
معادل تنهایی  به  زنان  از  برخی   که 

لحاظ  از  هرچند  هستند،  مرد   10
کارهای  در  روانی  توان  داشتن 
می شود،  ارزیابی  مثبت  اجتماعی، 
برای  بتواند  که  جنسیتی  آن  از  اما 
یک عمر، زنی را محبوب مردی قرار 

دهد، می کاهد.

قلم دست شماست

 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

شعر و سالمت


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

