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به مناسبت آغاز هفته وحدت 
و تولد رسول مهربانی ها، 

حضرت محمد)ص(

6 پیشنهاد و 
3 فایده برای 

مهربانی
سه شنبه دوازدهم ماه ربیع االول هجری قمری، 
مصادف با 29 آبان، به روایتی سالروز والدت 

حضرت محمد مصطفی)ص(، پیامبر گرامی اسالم 
و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت، دوازدهم ماه 

ربیع االول و شیعیان هفدهم این ماه را سالروز والدت 
پیامبر گرامی  اسالم)ص( می دانند. صفحه 11

اعتیاد به جراحی های زیبایی ریشه در 
دوران کودکی و رفتار پدر و مادر دارد

وقتی آینه به دشمن 
تبدیل می شود! 

گزارش »سالمت« از همایش 
»صرع و ازدواج«

مبتالیان به 
صرع می توانند 

ازدواج کنند  
شاید در ذهن بیشتر بیماران مبتالبه صرع 

)epilepsy( این سواالت وجود داشته باشد که 
آیا آنها هم می توانند زندگی مشترکی داشته باشند؟ 
آیا می توانند بچه دار شوند و آینده فرزندان آنها چه 

می شود؟  و هزاران سوال دیگر. صفحه21

7 توصیه به آنهایی که در این 
فصل سرماخورده اند

بخور و نخورهای 
سرماخوردگي
صفحه26
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به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 
هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

شاید شما هم درباره تاثیر مصرف روزانه مقدار کم 
آسپیرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده 

باشید. از آنجایی که آسپیرین دارویی است که 
احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عارضه جدی مصرف 
می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 
طول تاریخ تخم مرغ است. جالب است بدانید این 

ماده غذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه 
ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 
است. در حقیقت، تخم مرغ نقش بسیار گرانبها و 
ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

و این تاثیرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز 
ادامه پیدا کرده است... صفحه24

جایزه نوبل پزشکی سال 2018 میالدی برای کشف 
معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 
و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 
جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باعث انقالبی در 
درمان سرطان شد. این دو پژوهشگر به کشفیاتی 

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

صفحه های 7، 12، 16، 27 و 31 
 آرشیو سالمت

صفحه 27

 اهمیت تخلیه هیجانات و 
مدیریت شادی برای رسیدن 

به جامعه ای متعادل

مهندسی شادی 
برای دختران را 
فراموش کرده ایم

19 آبان ماه سال جاری بازی برگشت تیم های 
پرسپولیس و کاشیما آلترز در ورزشگاه آزادی 
برگزار شد که پرتماشاگرترین بازی فینال لیگ 

قهرمانان آسیا لقب گرفت. صفحه 5



شماره ششصدونود و دو   بیست و شش آبان نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

عملزیبایینامتعارفکنید،مجازاتمیشوید
 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات، تا 2 ماه حبس و ۷۴ 
ضربه شالق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی هم برای افراد متقاضی انجام 
عمل های چشم گربه ای و گوش االغی و هم پزشکان تسهیل کننده این اقدام خبر داد.

 حسن نوروزی در گفت وگو با »خانه ملت«، با تایید صحت خبر منتشرشده از سوی 
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران تاکید کرد جراحی های نوظهور زیبایی مثل 
تغییر رنگ چشم و شکل گوش، مشروع تلقی نمی شوند و بر اساس قانون مجازات 
اسالمی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری هستند. نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »اگر افرادی که گرفتار وسواس شده اند تصمیم بگیرند 

با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه - که 
دادگاه خانواده است - مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به 

این امر مبادرت ورزند.«
وی با اشاره به انجام عمل جراحی برای قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، 
تغییر دائم رنگ چشم به رنگ هایی مانند قرمز و عمل های نامتعارف تحت عنوان »چشم 
گربه ای« و »گوش االغی«، تصریح کرد: »انجام این نوع عمل ها مصداق ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان ایجاد شده 

و باعث تحریف در جامعه می شود، ممنوع است.«            
منبع: ایسنا

مشاورهازدواجآمارطالقرا25درصدکاهشداد
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: »با توجه به همکاری دستگاه های اجرایی 
شاهد کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی و طالق بین جوانان استان هایی هستیم که در آنها مشاوره 

پیش از ازدواج اجباری شده است.«
 محمد مهدی تندگویان در هفتادویکمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: »آموزش های 
اجباری قبل از ازدواج اهمیت بسیار باالیی دارد و مجلس و سایر نهادها می توانند در این زمینه اثرگذار 
باشند.« وی با تاکید بر نقش این آموزش ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: »بهتر است افرادی 

که مجرد هستند یا قصد ازدواج دارند، در این دوره های آموزشی شرکت کنند.«
منبع : ایرنا 

 شعار هفته ملی و روز جهانی دیابت؛ »دیابت، نگرانی هر خانواده«

ساالنهیکدرصدبهجمعیتدیابتیهااضافهمیشود
از هر 11 بزرگسال در دنیا 1 نفر مبتال به دیابت است و تا سال 2030 میالدی تخمین زده می شود  522 میلیون نفر در دنیا دیابتی باشند. همچنین برآوردها نشان می دهد از هر 2 نفر مبتال به دیابت، یکی از 
دیابت خود بی اطالع است به بیان دیگر، 212 میلیون نفر دیابتی تشخیص داده نشده، وجود دارد. این درحالی است که 3 نفر از هر 4 فرد مبتال به دیابت در کشورهای کم درآمد زندگی می کند. اطلس دیابت 
در سال 2017 میالدی که فدراسیون بین المللی دیابت منتشر کرده، نشان می دهد ایران یکی از کشورهایی است که با افزایش 110 درصدی شیوع دیابت تا سال 2045 میالدی مواجه خواهد بود. این آمارها 
بیانگر این است که شیوه زندگی مردم به گونه ای تغییر کرده که عوامل خطر بیماری هایی مثل دیابت در آن نقش اصلی دارد و به همین علت یکی از چالش های زندگی امروز، بیماری های غیرواگیر در همه 
گروه های سنی است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد 70 درصد از مرگ ومیر های زودرس در بزرگسالی ناشی از عاداتی است که فرد در دوران نوجوانی کسب کرده و با اصالح شیوه زندگی می توان ابتال به دیابت نوع2 
را 80 درصد کاهش داد. همه ساله 14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت همزمان با سالروز تولد کاشف انسولین برگزار می شود تا آگاهی عموم جامعه نسبت به این بیماری افزایش یابد و مردم نسبت به این بیماری حساس 
شوند. فدراسیون جهانی دیابت دو سال متوالی شعار »دیابت و خانواده« را برای این روز جهانی در نظر گرفته تا از این طریق شاهد افزایش آگاهی عمومی از تاثیر دیابت روی خانواده و ترویج نقش خانواده در پیشگیری، 

آموزش و مدیریت دیابت باشیم. به همین منظور وزارت بهداشت هفته ملی دیابت را در نظر گرفت که در این هفته با دعوت از انجمن ها و رسانه ها با برگزاری نشستی در مورد دیابت اطالعات قابل توجهی ارائه داده شد. 

 مهدیه 
آقازمانی

 دیابت ساالنه 4 میلیارد دالر هزینه 
دربردارد 

 بر اساس آخرین مطالعات  انجام شده، حدود 11 
درصد جمعیت باالی 25 سال در کشور به دیابت 
مبتال هستند و حدود 1۸ درصد از جمعیت بزرگسال 
نیز در وضعیتی قرار دارند که به آن »پیش دیابت« 
گفته می شود و این افراد مستعد ابتال به دیابت هستند. 
بنابراین حدود 29 درصد بزرگساالن یا دیابت  دارند 
یا در معرض خطر جدی ابتال هستند.  دکتر افشین 
استوار، مدیر کل مرکز مدیریت بیماری  های غیرواگیر 
وزارت بهداشت با بیان این آمار و با اشاره به روز 
جهانی دیابت گفت: »هرساله 1۴ نوامبر همزمان با 
22 آبان ماه به عنوان روز جهاني دیابت نامگذاري 
شده که به دلیل اهمیت این بیماری، این هفته نیز 
در ایران، هفته ملي دیابت در نظر گرفته شده است.«
وی توضیح داد: »بیماري دیابت یکی از مهم ترین 
بیماری  های غیرواگیر و یکی از ۴ بیماری  غیرواگیر 
است که کنار بیماری  های قلبی-  عروقی و سرطان  ها 
و بیماری  های تنفسی، بیشترین مرگ ومیر و ناتوانی 
را در جهان ایجاد می کند.« دکتر استوار به هزینه های 
بیماری دیابت نیز اشاره کرد: »هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم درمان و مراقبت دیابت در کشور بالغ بر 
۴ میلیارد دالر برآورد شده است. به بیان دیگر عالوه 
بر هزینه هاي مستقیم درمانی، عوارض و آسیب هاي 
جسمی و اجتماعی ناشي از بیماري دیابت، هزینه هاي 
غیرمستقیم این بیماري است که هم به خانواده ها و هم 
به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می شود.«
وی این را هم گفت که وزارت بهداشت در  تمام 
سطوح ارائه خدمات از جمله در زمینه پیشگیری، 
درمان و بازتوانی به دیابت توجه جدی و ویژه ای 
دارد و تالش می کند در وهله  اول از روند افزایشی 
بروز دیابت در کشور پیشگیری کند. رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های غیرواگیر، مهم ترین عوامل خطر 
دیابت را این گونه بیان کرد: »چاقی و فعالیت بدنی 
ناکافی و تغذیه ناسالم  مهم ترین دالیل ابتال به دیابت 
نوع2 است و تمام تالش وزارت بهداشت،  افزایش 
آگاهی عمومی برای کاهش این عوامل خطر است تا 
بتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد. در سطح 
بعدی و بروز دیابت، مهم ترین مساله این است که 
بیماری تحت کنترل باشد و مراقبت کافی در این 
رابطه انجام  گیرد تا از عوارض ناشی از بیماری 

دیابت جلوگیری شود.«
 به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي غیرواگیر 
وزارت بهداشت، بیماری  های قلبی- عروقی، نارسایی 
کلیوی، اختالالت عصبی )نوروپاتی( و عوارض 
چشمی، از عوارض بعدی بیماری دیابت هستند 
که با کنترل و مراقبت از دیابت می توان تا حدود 
زیادی از این عوارض  جلوگیری کرد و هزینه های 
آن را کاهش داد. دکتر استوار با اشاره به شعار امسال 
روز جهانی دیابت که به نقش خانواده تاکید دارد، 
توضیح داد: »تاکید بر نقش خانواده در  هفته ملی 
دیابت در دو سال متوالی مورد توجه بوده چون 
خانواده در زمینه پیشگیری و کنترل و مراقبت دیابت، 

نقش اساسی دارد.«
 وی افزود: »تمام تالش وزارت بهداشت این است که 
امکانات کافی در سطح درمان  فراهم شود.  داروهای 
اساسی بیماران دیابتی در کشور موجود است. همچنین 
امکانات و شرایط درمان بیماران دیابتی شامل نیروهای 
تخصصی و واحدهای درمانی در زمینه درمان دیابت در 
سطح کشور، توزیع مناسبی دارد تا  بتوان از این طریق، 
خدمات مورد نیاز بیماران دیابتی را به آنها ارائه داد. «
دکتر استوار در پایان گفت: »وزارت بهداشت دست 
یاری به سمت سازمان های مردم نهاد و رسانه ها دراز 
می کند تا با کمک آنها این بیماری کنترل شود چون 
وزارت بهداشت به تنهایی قادر نیست بیماری دیابت 

را کنترل کند.«

برنامه های دیابتی وزارت بهداشت 
  ساالنه حدود 1 درصد به مبتالیان دیابت در کشور افزوده می  شود. حدود 5 درصد از 
بیماران دیابتی، به نوع1 این بیماری مبتال هستند و در کشور ما حدود 1۷۰ هزار نفر بیمار 
دیابتی نوع1 وجود دارد. دکتر علیرضا مهدوی، مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل 
دیابت با بیان این آمار در مورد افزایش ابتال کودکان و نوجوانان به دیابت نوع2 هشدار 
داد: »همیشه در کودکان و نوجوانان شاهد دیابت نوع1 بوده  ایم ولی متاسفانه امروزه به 
دلیل تغییر شیوه زندگی، چاقی و تغذیه نامناسب، شاهد شیوع دیابت نوع2 نیز هستیم.«
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: »مداخالت پیشگیرانه 
بر کودکان تاثیر بیشتری نسبت به افراد بالغ دارد. به همین منظور، تمرکز بر تغذیه سالم 
و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان اولین هدف وزارت بهداشت در  راستای پیشگیری 

از ابتال به دیابت است.« 
 به گفته دکتر مهدوی، 1۸  درصد جمعیت باالی 25 سال کشور در شرایطی هستند 
که قند ناشتای آنها غیرطبیعی است. حدود ۳۰ درصد جمعیت باالی 25  سال یا دیابتی 
هستند یا اگر مداخله  ای انجام نشود، طی ۳ تا 5 سال آینده، دیابتی خواهند شد. در 
حال حاضر، 5 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  دیابتی و ۸/5 میلیون نفر مبتال به پیش دیابت 
هستند. این افراد باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند. کافی است فعالیت بدنی خود 
را بیشتر کنند، وزن خود را تا ۷ درصد کاهش دهند و فعالیت بدنی 15۰ دقیقه ای در 
۳ تا 5 نوبت در هفته داشته باشند. این موضوع  باعث خواهد شد، تا 2۰ درصد موارد 

از ابتال به دیابت جلوگیری شود و 11 سال ابتال به دیابت در آنها به تعویق می افتد. 
وی به برنامه های وزارت بهداشت برای شناسایی افراد در معرض ابتال به دیابت اشاره 
کرد و افزود: »طبق برنامه سطح 1 وزارت بهداشت، تمام افراد باالی ۳۰ سال در کشور، 
می توانند با مراجعه به خانه ها و پایگاه های بهداشت از لحاظ خطرسنجی قلبی- عروقی، 
وضعیت قندخون، چربی خون و فشارخون مورد سنجش قرار گیرند و همه این خدمات 
را رایگان دریافت کنند. همچنین چاقی و دیابت رابطه مستقیمی با همدیگر دارند. بر 
همین اساس مداخالتی در بسته خدمات سطح 1 ایجاد کردیم و سعی داریم شیب 
ابتال به دیابت را کم کنیم. دیابت مانند فشارخون با خوردن یک یا دو قرص درمان و 
کنترل نمی شود، بلکه درمان و کنترل آن، نیازمند تغییر شیوه زندگی، آموزش و افزایش 
آگاهی عمومی است.«  دکتر مهدوی به درمان بیماری دیابت و وضعیت دارو در این 
بیماری پرداخت و با تاکید بر اینکه تقریبا تمام داروهای دیابتی در کشور ما موجود 
هستند و تحت پوشش بیمه اند، ادامه داد: »بعضی از این داروها )انسولین( تا 9۰ درصد 
پوشش بیمه  ای دارند که قرار بوده این پوشش تا ۷۰ درصد کاهش یابد که باز هم در 
مقایسه با کشورهای دنیا از حمایت خوبی برخوردار است چراکه بودجه ای که دولت 
برای پوشش انسولین های جدید هزینه کرده، قابل توجه بوده و به کنترل دیابت کمک 

بسیاری کرده است.« 
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت عنوان کرد: »در سال جاری گروه جدیدی 
از داروها برای درمان دیابت وارد بازار شده که در آینده نزدیک تحت پوشش بیمه 

قرار خواهند گرفت.« 

 هر دقیقه 2 نفر به دلیل 
دیابت قطع عضو می شوند 

دکتر امیر کامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن 
دیابت نیز در این نشست به مشکالت بیماران 
دیابت اشاره کرد: »یکی از مشکالتی که بیماران 
مبتال در گرفتن انسولین دارند این است که 
باید سال به سال تاییدیه داشته باشند و به 
داروخانه ارائه دهند تا انسولین دریافت کنند. 
با توجه به اینکه بیماران مبتال به دیابت نوع1 
باید مادام العمر انسولین بزنند، این تاییدیه ها 
برایشان مشکل ساز است. عالوه بر این به 
دلیل پرداخت نشدن معوقات داروخانه ها از 
سوی بیمه، بسیاری از داروخانه ها اصال دفترچه 
را قبول نمی کنند و این قضیه برای بیماران 
مشکل ایجاد کرده است.« نکته دیگری که دکتر 
نیکوسخن به آن تاکیدکرد تغییراتی است که 
در درمان بیماران مبتال به دیابت ایجاد شده: 
»امسال تغییرات اساسی در درمان دیابت ایجاد 
شده و درمان دیابت نوع2 جدا از بیماری های 
قلبی- عروقی نیست، به این صورت که با 
پایین آوردن قند خون، عوارض قلبی بیماری 
نیز کم می شود. بررسی ها نشان داده در بیماران 
دیابتی 2 تا ۴ برابر عوارض قلبی بیشتر بروز 
پیدا می کند و 12 سال طول عمر این افراد کمتر 
می شود اما نکته اینجاست که داروهای جدید 
گران هستند و تحت پوشش بیمه نیستند.« 
 یکی از معضالت و عوارض بیماری دیابت، 
زخم پاست که در برخی از موارد باعث 
قطع عضو می شود. عضو فدراسیون بین المللی 
دیابت در این باره توضیح داد: »در هر دقیقه 
2 نفر به علت دیابت در جهان دچار قطع 
عضو می شوند و شایع ترین قطع عضو بعد 
از تصادفات، پای دیابتی است. هند یکی از 
کشورهایی است  که بیشترین قطع عضو بر 
اثر دیابت دارد. در این کشور بررسی انجام 
شد که نتایج نشان داد اگر آموزش مناسب 
برای مراقبت از پای دیابتی داده شود، 5۰ 
درصد قطع عضو کاهش پیدا می کند.« به 
گفته دکتر نیکوسخن، پوشش نامناسب پا، 
مهم ترین علت زخم های منجر به قطع عضو 
است و اگر رسانه ها و انجمن ها در این زمینه 
به بیماران دیابتی آموزش دهند، میزان قطع 

عضو کمتر خواهد شد. 
لزوم مشورت و دخالت دادن انجمن های 
بیماران  برای  تصمیم گیری  در  تخصصی 
دیابتی، درخواستی بود که مدیر عامل انجمن 
دیابت ایران برای مسووالن مطرح کرد چون 
آن طور که وی بیان کرد، تصمیم گیری هایی 
در ارگان های مختلف درباره  بیماران دیابتی 
گرفته می شود که گاهی منجر به بروز مشکالت 
احتمالی برای بیماران می شود؛ به طور مثال 
 گاهی تصمیم هایی در سازمان های بیمه گر 
گرفته می شود که مشکالتی به دنبال دارد. 
دکتر نیکوسخن که همسرش نیز مبتال به 
دیابت نوع1 است در ادامه صحبت هایش، 
دیابت را تا ۸۰ درصد قابل پیشگیری دانست 
و گفت: »باید فرهنگ تغذیه سالم در مدارس 
ترویج و فرهنگ سازی شود، در صورتی که 
در حال  حاضر تبلیغات متعددی در سطح 
شهر برای تبلیغ غذاهای ناسالم وجود دارد 
ولی در هیچ جای دنیا جانگ فود ها اجازه تبلیغ 
ندارند. عالوه بر این بستر فعالیت بدنی را باید 
فراهم کنیم چون تصور کنید در زمان سالمندی 
بیماران به علت آرتروز و کمردرد شاید فقط 
بتوانند از آب درمانی استفاده کنند، پس الزم 

است این امکانات را برای آنها فراهم کنیم.«

در ایران در هر 100 هزار نفر، 17/5 بیمار دیابتی جان خود را  از دست می دهد 
براساس مطالعات انجام شده، فقط 25 درصد از خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در مورد بیماری دیابت دسترسی دارند که این رقم در ایران، کمتر است.  دکتر شهین 
یاراحمدی، رئیس اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری  های غیرواگیر وزارت بهداشت، با بیان این مطلب، به آمار مرگ ومیر بیماری دیابت اشاره کرد: »بین کشورهای 
منطقه، بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت؛ یعنی 9۸ مرگ به ازای هر 1۰۰ هزار بیمار دیابتی و ژاپن کمترین میزان مرگ ناشی از این بیماری را با ۴ مرگ به ازای 
هر 1۰۰ هزار بیمار دیابتی دارد. این بررسی در ایران نیز نشان می  دهد به طور متوسط 1۷/5 مرگ به ازای هر 1۰۰ هزار نفر دیابتی رخ می  دهد که در همین راستا در برنامه 

ایراپن، ۴ بیماری اصلی غیرواگیر مهم و عوامل خطر این بیماری ها را بررسی کردیم و هدف  این است که میزان مرگ ناشی از این بیماری ها را کاهش دهیم.«
 دکتر یاراحمدی یکی از فعالیت  های وزارت بهداشت را آموزش  و افزایش سطح آگاهی عموم مردم ذکر کرد و افزود: »عالوه بر برنامه های ساالنه برای آموزش مردم، در 
طول هفته ملی دیابت، آموزش ها گسترده تر می  شود تا با افزایش آگاهی، دیابت را در خانواده ها کنترل کنیم چراکه خانواده در مدیریت، مراقبت و پیشگیری از دیابت، نقش 

اساسی دارد و با این کار، عالوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن، از هزینه های ناشی از مراقبت و درمان دیابت نیز کاسته خواهد شد.«

 استرس باعث دیابت می شود؟ 
در زمینه عوامل خطر ابتال به دیابت و سایر بیماری های غیرواگیر بیشتر به چاقی، اضافه وزن، بی تحرکی و تغذیه مناسب اشاره می شود. آیا استرس نیز از عوامل خطر ابتال 
به دیابت است ؟ دکتر نیکوسخن در این زمینه به »سالمت« پاسخ داد: »دیابت عصبی از نظر علمی درست نیست و چنین دیابتی وجود ندارد، ولی استرس باعث ترشح 
هورمون هایی در بدن می شود که ما آنها را به عنوان »استرس هورمون ها« می شناسیم که در باال بردن قندخون نقش دارند. مدیر عامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد: »اگر 
استرس به طور مزمن و ادامه دار در فردی وجود داشته باشد، می تواند یکی از عوامل زمینه ساز دیابت شود. از طرف دیگر چنانچه فردی مبتال به دیابت است، داشتن استرس 
باعث می شود قند خون وی به خوبی کنترل نشود.« به گفته نیکوسخن، امروزه در درمان های نوین دیابت بر مدیریت استرس تاکید زیادی می شود. به همین منظور تمام 
افراد دیابتی باید تحت نظر  مشاور روان شناس باشند. وی صحبت هایش را با بیان یک مثال ادامه داد: »در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا دیده شده ۳۰ درصد از افراد مبتال 
به دیابت نوع2 دچار افسردگی شدید هستند. در کشور ما آماری در این زمینه وجود ندارد ولی با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است، شاید این عدد بیشتر باشد. 
اگر قند کنترل نشود، استرس بیشتری ایجاد می شود و خود استرس قند را تشدید می کند. به این ترتیب چرخه معیوبی شکل می گیرد. عالوه بر این در ۶ پایه درمان دیابت که 

بسیاری از مردم فکر می کنند دارو اولین پایه درمان است، درمان با آموزش شروع می شود و بعد کنترل روزانه است؛ یعنی قند و فشارخون باید به طور روزانه بررسی شود.«



3 سالمت در جهان شماره ششصدونود ودو   بیست وشش آبان نودوهفت

قحطیحاصلازجنگیمن،جانمیلیونهایمنیراتهدیدمیکند

جنگیکهحتیدرمناطقغیرجنگیکشتارمیکند
پس بچه ای 3 ساله ساکت 
روی تخت بیمارستانی در 
صنعای یمن دراز کشیده، 
مشتی پوست و استخوان که 
باید برای هر نفسی که می کشد، بجنگد.پدرش، 
علی جحاجی، با ناامیدی و اضطراب کنارش 
ایستاده. او چندی پیش پسر دیگرش را بر اثر 
گرسنگی که یمن را از پا انداخته، از دست 
داده و امروز نگران مرگ پسر دیگرش است.
نیست.  غذا  کمبود  دلیل  به  قحطی  این 
از کاال  بیمارستان پر  از  بیرون  فروشگاه های 
هستند، اما گرانی قیمت ها مانع از خرید است.
جنگ ویرانگر یمن، بعد از کشته شدن خبرنگار 
معترض سعودی در استانبول، نگاه های بسیاری 
را متوجه عربستان سعودی کرده است. امروز 
بیشترین انتقادات به سعودی ها بر حمالت هوایی 
آنها به یمن متمرکز شده که بیش از هزاران 
شهروند یمنی را در عروسی  یا تشییع جنازه 
یا اتوبوس مدرسه به کام مرگ کشیده است. 
این حمالت با استفاده از بمب ها و اطالعاتی 
انجام شده که آمریکا دراختیار عربستان سعودی 
گذاشته. کارشناسان کمک رسانی و مسووالن 
سازمان ملل عقیده دارند، عالوه بر حمالت 
هوایی نوعی جنگ موذیانه علیه یمن درجریان 
است که بیش از حمالت نظامی تلفات گرفته 
و اکنون خطر آن را دارد که سراسر این کشور 

را در قحطی هولناکی فرو برد.

عربستان تحت حاکمیت محمد بن سلمان، 
به رهبری عربستان و متحدان یمنی  ائتالف 
خود، اقدامات تنبیهی اقتصادی را برای در فشار 
قرار دادن حوثی های یمنی که کنترل شمال 
یمن را در دست دارند، به کار بسته اند، اما این 
اقدامات شامل محاصره های دوره ای، محدود 
کردن واردات و خودداری از پرداخت دستمزد 
از یک میلیون کارمند غیرنظامی، باعث  بیش 
نابودی اقتصاد یمن و فقیرتر شدن میلیون ها 
یمنی شده است. این اقدامات آرام آرام جان مردم 
را می گیرد؛ زیرساخت های اقتصادی را نابود 
می کند، باعث از بین رفتن اشتغال، تضعیف 
پول ملی و افزایش ناگهانی قیمت ها می شود. 
در هفته های گذشته، این فلج اقتصادی به نحو 
بی سابقه ای افزایش یافته و سبب شده مسووالن 
سازمان ملل نسبت به پیش بینی قحطی تجدید 
نظر کنند. مارک لوکوک، معاون امور بشردوستانه 
به شورای امنیت گزارش می دهد: »اکنون خطر 
وقوع یک قحطی بزرگ و سراسری در یمن، 
است. 8میلیون  روشن  کامال  و  قریب الوقوع 
نفر در یمن برای زنده ماندن نیاز به کمک های 
فوری دارند و این تعداد می تواند به زودی به 
14میلیون یعنی نیمی از جمعیت یمن برسد.«

الکس وال که روی قحطی های بشرساخته مطالعه 
می کند، در توضیح این موضوع می گوید: »اغلب 
مردم قحطی را کمبود غذا می دانند، در صورتی 
که این مساله در یمن، یک جنگ اقتصادی است.«

از  و  هست  جا  همه  جنگ  این  نشانه های 
مرز طبقات و قبایل و مناطق گذشته. استادان 
به  کمک  جلب  برای  دانشگاه  حقوق نگرفته 
رسانه ها روآورده اند. پزشکان و معلمان برای 
سیر کردن شکم خانواده شان، طال و اتومبیل و 
زمین های خود را می فروشند و در خیابان های 
صنعا، پایتخت، زنی با بلندگو تقاضای صدقه 
می کند و می گوید: »کمکم کنید. همسرم بیمار 

است و خانه ای برای فروش دارم.«
در هجوم گرسنگی، نوزادان بیمار بین مرگ و 
زندگی دست و پا می زنند. تخمین می زنند، از 
بین 2میلیون کودک مبتال به سوءتغذیه در یمن، 
400هزار نفر سخت بیمارند و این تعداد احتماال 

در ماه های آتی 25درصد اضافه خواهد شد.
در  درمانگاهی  پزشک  مهدی،  مکیا  دکتر 
اسالم، شهر فقیری در جنوب شرقی صنعا که 

مناطق جنگی  از  گریخته  پناه جویان  پذیرای 
است، می گوید: »داریم نابود می شویم«. او از 
این تخت به آن تخت سر می زند، به مادران 
دلگرمی می دهد و با قاشق شیر دهان نوزادان 
بیمار می ریزد. برای برخی از آنها دیر شده، 
این درمانگاه  ماه در  شب قبل یک پسر 11 
براثر گرسنگی مرد. وزنش هنگام مرگ تنها 3 
کیلوگرم بود. دکتر مهدی به اطراف خود نگاه 
می کند و نمی تواند بفهمد چرا قتل خاشقچی 
آن همه سرو صدا در غرب راه انداخته، اما 
کسی به میلیون ها کودک یمنی که از گرسنگی 
و بیماری در حال مرگند، توجهی نمی کند. او 
به یکی از کودکان روی تخت بیمارستان اشاره 
می کند: »ببینید! فقط استخوان است. گوشتی 

به تنش نمانده.«
سفارت عربستان سعودی درباره سیاست های 
کشورش در یمن به خبرنگاران پاسخ نمی دهد، 
اما مسووالن سعودی در دفاع از خود می گویند 
موشک هایشان را به مواضع شورشیان شیعه 
حوثی پرتاب کرده اند و ادعا می کنند، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی تاکنون بیشترین 
کمک های بشردوستانه، یک میلیارد دالر کمک 

انسان دوستانه، را به یمن ارسال کرده اند. 
 همه این تالش ها و تالش های دیگر مانند 
ذخیره کردن 2میلیارد دالر در بانک مرکزی 
یمن برای تقویت پول ملی از سوی عربستان، 
درسایه حمالت و بمباران های نظامی و بلوکه 

کردن دستمزد یک میلیون یمنی که باعث افزایش 
قیمت مواد غذایی شده، رنگ می بازد.

از سوی دیگر، جنگی که برای تصرف حدیده 
در جریان است، راه های اصلی واردات به شمال 
یمن را بسته و 570هزار نفر را در خطر جدی 
می گوید:  لوکوک  است.  داده  قرار  گرسنگی 
»قحطی یمن بزرگ تر از هر قحطی است که 
ممکن است کارشناسی در طول عمر کاری 

خود دیده باشد.«
وقتی پسر علی جحاجی براثر گرسنگی دچار 
اسهال و استقراغ شد، پدر برای ماندن او به 
هر دری زد. بزرگان دهکده به او گفتند، برای 
خارج شدن خون سیاه از بدن پسرش، چوب 
سوزانی را روی سینه فرزندش بگذارد: »وقتی 
پسرتان بیمار است و پولی ندارید، هر حرفی 

را باور می کنید.«
در گذشته، بسیاری از مردان یمنی در عربستان 
کار می کردند و هرچند از سوی کارفرمایان 
سعودی زور می شنیدند، دستمزد آنها کفاف 
شروع  با  می داد.  را  یمن  در  خانواده  اداره 
جنگ در این کشور در سال 2015 میالدی 
افراد  این  این راه بسته شد و قطع دستمزد 
باعث شد دیگر نتوانند غذایی برای خانواده 
ترتیب، جنگ  این  به  کنند.  خود خریداری 
آنجا  به  حمالت  پای  که  مناطقی  در  حتی 

نرسیده، قربانی می گیرد.
منبع: نیویورک تایمز 

پاهاییبرایپناهجویانسوری
طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه اوت سال 2018 میالدی 4 میلیون پناهجو 
در ترکیه زندگی می کنند. برنامه موسوم به »ساخت پروتز«که در سال 2013 میالدی به ابتکار تعدادی از پزشکان 
سوری مقیم خارج از کشور راه افتاده، سعی می کند به کسانی که در جنگ داخلی سوریه دچار نقص عضو شده اند، 
کمک کند. شهر مرزی ریحانلی میزبان تعداد زیادی از پناهجویان سوری است. چند متر دورتر جنگی جریان دارد 
که به صحنه زورآزمایی قدرت های جهانی تبدیل شده است. کار حسام زینو مراقبت و کمک به هموطنانی است 
که دچار نقص عضو شده اند. حسام خود قربانی جنگ سوریه است؛  2 سال پیش زمانی که او به اینجا آمد دو 
پایش را در جنگ از دست داده بود. او می گوید:  »یادم می آید روز جمعه بود. همراه دوستانم در یک تظاهرات 
ضددولتی بودیم. با تانک یا بمب هدایت شونده به ما حمله کردند. همان موقع هر دو پایم را از دست دادم.« 
نیویورک تایمز منبع:   6سال از این اتفاق می گذرد. حسام امروز می تواند روی پای خودش بایستد.          

نسلجدیدآنتیبیوتیکهادرراههستند؟
داروشناسان توانسته اند نوع جدیدی آنتی بیوتیک  بسازند که مانند داستان اسطوره ای اسب تروآ، باکتری ها 
را اغوا می کند تا به آن اجازه ورود دهند و سپس آنها را نابود می کند. دانشمندان معتقدند نتایج اولیه 
تست این آنتی بیوتیک بسیار »امیدبخش« بوده است. این دارو که محصول شرکت داروسازی شیونگی 
است روی 448 نفر آزمایش شده و گزارش شده روی کسانی که به عفونت ادرار و کلیه دچار شده 
بودند، اثر درمانی داشته است. تحقیق درباره آنتی بیوتیک های جدید و موفق بسیار نادر است چرا که در 
سال های اخیر بسیاری از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مقاوم شده اند و درمان بیماری های 
ناشی از آنها بسیار دشوار شده است. نتایج یک تحقیق درباره مقاوم شدن باکتری ها پیش بینی کرده با 
وضعیت موجود تا سال 2050 میالدی ساالنه 10 میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتال به بیماری های 
نیویورک تایمز منبع:   ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از دست خواهند داد.          

سوریه جهان

یمن

 مرجان 
یشایایی

نتایج مطالعه ای بزرگ در آمریکا نشان می دهد فعالیت 
منظم جسمی به مدت 45 دقیقه برای 3 تا 5 بار 
در هفته می تواند به بهبود سالمت روان کمک کند.
در این مطالعه یک میلیون و 200 هزار نفر میزان 
فعالیت جسمی و وضع روانی خود را برای یک 

دوره یک ماهه گزارش دادند.
»روزهای بد« کسانی که ورزش کردند در مقایسه 
با کسانی که ورزش نمی کردند به اندازه 1/5 روز 

در ماه کمتر بود.
نتایج این مطالعه نشان داد هرچند ورزش های جمعی، 
دوچرخه سواری و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را 
داشته، اما انواع تحرک جسمی از جمله کار خانگی 
و رسیدگی به بچه ها، صرف نظر از سن یا جنسیت، 

باعث بهبود وضعیت روانی شده است.
این مطالعه که نتایج آن در نشریه »روان شناسی لنست« 
چاپ شده و در نوع خود بزرگ ترین تحقیق تا امروز 
است، تنها نگاه آماری به نتایج فعالیت جسمی افراد 
داشته و نمی تواند ثابت کند چگونه فعالیت جسمی 

علت مستقیم بهبود حال روانی بوده است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان 
به نتایج ضدونقیضی منجر شده بود. بعضی مطالعات 
حاکی از آن بود که بی تحرکی می تواند به وضع بد 
روانی منجر شود و همچنین از عوارض آن باشد.

عالوه بر تاثیر ورزش بر روان افراد، مطالعات نشان 
داد ورزش خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت 
را کم می کند و به این ترتیب باعث بهبود سطح 

کیفیت زندگی می شود.
بزرگساالن شرکت کننده در این مطالعه گفتند به 
طور متوسط هر ماه 4-3 روز را در حال بد روانی 
سپری کردند. برای کسانی که از نظر فیزیکی فعال 

بودند این رقم 2 روز در ماه بود.
میان کسانی که از قبل دچار افسردگی بودند، ورزش 
ظاهرا تاثیر بیشتری داشت. این گروه ماهی 7 روز 
بد روانی سپری کردند، درحالی که  را در حال 
این رقم برای کسانی که ورزش نمی کردند ماهانه 

11 روز بود.
براساس این مطالعه دفعات و طول زمان فعالیت 
جسمی هم عوامل مهمی بودند و حالت ایده آل 
فعالیت30 تا 60 دقیقه یک روز در میان بود اما این 
مطالعه نتیجه گیری کرد که چیزی به نام »ورزش 
زیادی« هم وجود دارد. دکتر آدام چکرود، نویسنده 
این مقاله و استادیار روان شناسی در دانشگاه ییل 
هرچه  که  بودند  باور  این  بر  مردم  »قبال  گفت: 
بیشتر ورزش کنید، سالمت روانی شما بهتر است، 
اما مطالعه ما می گوید که چنین نیست. اگر بیش 
از  بیش  برای  یا  کنید  ماه ورزش  در  بار  از 23 
۹0 دقیقه ورزش کنید، به وضع بدتر روانی تان 
افزود: »تاثیر مثبت ورزش های  او  مرتبط است.« 
تیمی نشان می دهد فعالیت های ورزشی جمعی 
می تواند از انزوا بکاهد و برای استقامت روانی 

و کاهش افسردگی مفید باشد.«
منبع: فرانس پرس

دوران نوجوانی دوران سختی است و اگر دم دستت کمکی نداشته باشی، 
کمک گرفتن از سخت ترین کارهاست. برنامه می تو )MeeTwo( دقیقا به 
همین منظور ساخته شده: برای اینکه شاید کار نوجوانان را راحت تر کند، 
بلکه از پشت صفحه تلفن همراه راحت تر بتوانند مشکل شان را مطرح کنند.
کاربر می تو بدون اینکه معلوم شود کیست سوال هایش را می پرسد و از 
آدم های شبیه خودش یا دانشجویان رشته روان شناسی کمک می خواهد. 
حسن دانشجویان روان شناسی این است که در عین تخصص، کم سن اند و 
احتماال با نوجوان بهتر ارتباط برقرار می کنند. البته متخصصان دیگری هم 
هستند که پشت صحنه پاسخ ها را رصد می کنند. مشکالت عمده نوجوانانی 
که از این برنامه استفاده می کنند، چیست؟ سوزی گادسان، از بنیانگذاران این 
پروژه، می گوید: »مشکالت کاربران باتوجه به اینکه کجای سال باشیم، فرق 
می کند. مثال در دوران امتحانات استرس درس بیشتر است و در تعطیالت 

مشکالت خانوادگی«
آنچه در پی می آید روایت خانم گادسان از 5 مشکلی است که 5 هزار کاربر 

می تو )MeeTwo( در ماه اوت امسال بیشتر طرح کرده اند.

خانواده - ۱۰۵۵ پرسش
مشکالت خانواده بسیار مهم است و جالب اینکه خانواده ها اغلب تمایل 
ندارند به آن بپردازند. بسیاری از پرسش هایی که نوجوانان در مورد خانواده 
روی برنامه طرح می کنند، به درگیری های خانوادگی مربوط می شود؛ از آزار 

بچه ها گرفته تا ارتباط مادر و پدر با یک فرد دیگر.
از موارد دیگر، خانواده هایی با نامادری یا ناپدری است. بچه هایی که از 

سوی خواهر و برادر ناتنی آزار می بینند.
مشکل فراوان دیگر، فشار خانواده روی نوجوان به خاطر درس و مدرسه 

است. این مساله در دوران امتحانات شدیدتر می شود.
مرفه تماس می گیرد  از خانواده ای  نوجوان  پیش می آید که  نیز  مواردی 

و می گوید احساس بدبختی می کند و پدر و مادر به او توجه نمی کنند.
خاطر درس و مدرسه از مشکالت نوجوانان است

دوستان - ۱۰33 پرسش
رابطه های نزدیک دوستی روی شخصیت نوجوان بیش از معلم یا پدر 
و مادر اثر می گذارد. دوست ها مثل یک شبکه حمایتی عمل می کنند، اما 

همین دوست ها گاهی منبع تنش و استرس شدید می شوند.
این مساله به ویژه بین دختران حادتر است. بسیار پیش می آید که ترکیب 
دوست ها عوض می شود و بعضی بچه ها تک می افتند یا از گروه بیرون 

می مانند.
البته خجالتی بودن هم روی این ماجرا اثر دارد. در دوران نوجوانی تاثیرش 

هزار برابر می شود.
هیچ کس نمی داند عادی بودن یعنی چه. خیلی ها می خواهند بدانند واقعا 
عجیب  وغریب اند یا نه. وقتی به آنها می گویی عادی اند، حال شان بهتر و 

مشکل شان خفیف تر می شود.

رابطه جنسی - ۹۴۷ پرسش
من در نشریات در مورد روابط خاص و مسائل جنسی می نویسم. گاهی از 

سطح ناآگاهی نوجوانان و سوال هایی که می پرسند، حیرت می کنم.
مثال اولین بار که عادت ماهانه می شوند، سوال هایی می کنند یا می پرسند 
خودارضایی یعنی چه؟ پرسش های ساده ای که گاهی پدر و مادرها دوست 

ندارند جواب بدهند و از معلم هم نمی شود پرسید.
البته سوال های پیچیده تر در مورد جنسیت، میل جنسی و گرایش جنسی هم 
پیش می آید، به خصوص در سال های اخیر این مسائل بیشتر مطرح می شود 
اما در این موارد هم خیلی ها صرفا می خواهند بدانند عادی اند یا نه؟ بعضی ها 
هم کمک می خواهند چون تحت فشارند که کاری که دوست ندارند بکنند.

مدرسه - ۷۰۹ پرسش
طبعا مشکالت مربوط به مدرسه با مشکالت دوستان و خانواده همپوشانی 
دارد ولی سوال در مورد استرس دوران امتحانات هم زیاد دریافت می کنیم.
نکته اینجاست که استرس مختص امتحان آخر سال نیست. بچه ها مدام تحت 
فشار امتحان های مختلف  هستند. بچه هایی که درس شان خوب است، با 
امتحان ها مشکلی ندارند، ولی آنها که ضعیف ترند، برای هر امتحان اضطراب 
دارند و می ترسند نمره قبولی نیاورند.  متاسفانه این ترس از شکست در درس 

عموما با موفقیت در زمینه های دیگر مثل ورزش و هنر جبران نمی شود.

اضطراب - ۶3۹ پرسش
موارد اضطراب، دلشوره و وحشت زدگی )حمله پانیک( هم زیاد داریم.

بدیهی است مساله اضطراب مرتبط با خانواده، دوستان و مدرسه وجود 
دارد و جدی است. در بسیاری موارد، بچه ها دلیل خاصی برای اضطراب 

ذکر نمی کنند و صرفا می گویند مضطربند.
منبع: رویترز

تحرکمنظمجسمی
بهبهبودسالمتروانیکمکمیکند

آیامنعادیام؟
5مشکلعمدهنوجوانان



گزارش »سالمت« از نشست خبری دومین کنگره بین المللی جراحان پالستیک و زیبایی 

فریب تبلیغات »زیبایی« را نخورید
بین المللی  کنگره  دومین 
پالستیک  جراحی  بزرگان 
محور  دو  با  زیبایی  و 
رینوپالستی )جراحی بینی( 
با حضور  )پیکرتراشی(  بادی کانتورینگ  و 
استادان بین المللی و سخنرانان داخلی از 22 
تهران  اسپیناس پاالس  آبان در هتل  تا 25 

برگزار شد. 
رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره 
به اینکه ایران یکی از کشورهای شناخته شده در 
زمینه جراحی های زیبایی است و افراد زیادی 
از کشورهای مختلف به خصوص کشورهای 
همسایه برای انجام این نوع جراحی ها به ایران 
سفر می کنند، گفت: »تفاوت قیمت جراحی های 
زیبایی در ایران نسبت به سایر کشورهای خارجی، 
یکی دیگر از عواملی است که موجب توریسم 
پزشکی در ایران شده و ما مراجعان خارجی زیادی 
برای انجام عمل های جراحی زیبایی داریم. جالب 
اینکه برخی پزشکان جراحی زیبایی خارجی در 
کنگره های بین المللی ما به عنوان شنونده شرکت 
می کنند تا آموزش بگیرند و این موضوع برای ما 
پیشرفت خوبی محسوب شده و سبب می شود 
جراحی پالستیک ایران برای کشورهای همجوار 

شناخته شود.« 

قبل از اقدام به جراحی زیبایی با 
چند پزشک متخصص مشورت کنید

دکتر علی بیژنی افزود: »در ایران هم افراد زیادی 
تمایل به انجام جراحی های زیبایی دارند اما 
افراد  به  جراحی ها  این  انجام  برای  متاسفانه 
غیرمتخصص مراجعه می کنند یا حتی بعضی 
از کارهای تخصصی زیبایی را در آرایشگاه ها 
انجام می دهند. این مساله عوارض مختلف و 
غیرقابل جبرانی  برای بیماران خواهد داشت. 
بنابراین به همه افرادی که قصد انجام عمل های 
زیبایی را دارند توصیه می کنم برای آشنایی با 
پزشکان فوق تخصص زیبایی به سایت انجمن 
انجام  برای  یا  زیبایی  و  پالستیک  جراحان 
متخصصان  انجمن  سایت  به  بینی  جراحی 

گوش وحلق وبینی مراجعه کنند.«
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی با 
بیان اینکه در حال حاضر 360 جراح پالستیک از 
نظر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی مجاز به 
انجام جراحی های زیبایی هستند، تاکید کرد: »در 

صورتی که به هر دلیلی به این پزشکان دسترسی 
نداشتید، می توانید قبل از اقدام به جراحی به چند 
پزشک متخصص مراجعه کنید و نظراتشان را 
در مورد مشکلی که دارید، بپرسید و بعد برای 
جراحی اقدام کنید. در این صورت قطعا عوارض 

جراحی کمتر خواهد شد.«

فریب عکس های قبل و بعد زیبایی را 
نخورید

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران 
به مشکالت مختلفی که در حوزه جراحی زیبایی 
وجود دارد، پرداخت و گفت: »یکی از معضالت 
انجمن جراحان پالستیک این است که باید با 
افرادی که به طور غیرمجاز و غیرحرفه ای به 
انجام عمل های زیبایی می پردازند، مقابله کند و 
جلوی آنها را بگیرد. متاسفانه این مساله وقت 
زیادی از ما می گیرد و این خود مردم هستند که 
باید فریب تبلیغات اغواکننده این افراد را نخورند. 
یکی از این تبلیغات قرار دادن عکس های قبل 
و بعد از جراحی در صفحات مجازی است که 
صحت و سقم آنها به هیچ وجه معلوم نیست، 
در حالی که همین عکس های اغواکننده باعث 
شده افراد زیادی به سمت انجام جراحی های 
زیبایی نزد کسانی که تخصصی در این زمینه 

ندارند، سوق پیدا کنند.«
وی  ادامه داد: »مساله دیگری که مراجعان را به سمت 
انجام جراحی های زیبایی نزد افراد غیرمتخصص 
هدایت می کند، هزینه هاست. دریافت هزینه های 
جراحی های  و  اقدامات  انجام  برای  پایین تر 
زیبایی سبب می شود مراجعان بیشتری به افراد 
تکنیسین های جراحی  و حتی  غیرمتخصص 
مراجعه کنند، در حالی که هیچ تکنیسین اتاق 
پالستیک  انجام جراحی های  به  مجاز  عملی 
نیست اما متاسفانه آمار افراد غیرمتخصصی که 
کارهای زیبایی انجام می دهند روزبه روز در حال 

افزایش است.«

جراحی بینی شایع ترین عمل 
جراحی زیبایی در ایران است

دکتر بیژنی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر 
راینوپالستی یا جراحی زیبایی بینی بیشترین عمل 
جراحی زیبایی را در ایران به خود اختصاص داده 
است. بعد از جراحی بینی، جراحی زیبایی پلک، 
لیفت صورت، جراحی زیبایی شکم، جراحی 

ترمیمی پستان، لیفت پیشانی و باال بردن ابروها 
بیشترین آمار جراحی های زیبایی را به خود 

اختصاص داده اند.
حداقل سن برای جراحی زیبایی بینی 17 سالگی 
است. به عبارت دیگر، جراحی بینی باید زمانی 
انجام شود که رشد به طور کامل انجام شده 
باشد. از این رو، یک جراح پالستیک هیچ گاه 
در سنین پایین تر از 17 سال اقدام به جراحی 
بینی نخواهد کرد، مگر مشکلی از نظر نقایص 

خلقتی و مادرزادی وجود داشته باشد.« 
وی با تاکید بر اینکه حداکثر سنی برای انجام 
جراحی زیبایی بینی وجود ندارد، افزود: »هرچند 
می توان افراد در سنین باال را هم تحت عمل 
جراحی زیبایی بینی قرار داد، بهتر است این عمل 
به دلیل وجود بیماری های زمینه ای، بیماری قند، 
فشارخون باال و... در افراد سالمند انجام نشود.«

برخی باید به جای جراح زیبایی نزد 
روان پزشک بروند

 رئیس انجمن جراحی پالستیک و زیبایی به 
جدیدترین مدهای عمل زیبایی یعنی گوش 
االغی، چشم گربه ای و... اشاره کرد و گفت: 
»تقریبا هیچ جراح پالستیکی عمل های زیبایی 
نامتعارف را انجام نمی دهد. بیشتر این جراحی ها را 
کسانی انجام می دهند که مدرک جراحی پالستیک 
ندارند زیرا این گونه عمل ها ممکن است عوارض 
بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه بیشتر بیمارانی 
که این قبیل جراحی ها را انجام می دهند پس از 
مدتی پشیمان می شوند و تصمیم می گیرند دوباره 
جراحی کنند تا به حالت اول برگردند. اینجاست 
که نقش روان شناسان و روان پزشکان مشهود 
می شود زیرا بسیاری از مراجعان واقعا مشکلی 
از نظر زیبایی ندارند اما به دلیل ابتال به اختالالتی 
مانند بدشکل پنداری یا پایین بودن اعتمادبه نفس 
اصرار دارند این کار حتما انجام شود. در صورتی 
که فردی کوچک ترین اختالل روانی داشته باشد و 
اصرار به انجام عمل جراحی زیبایی کند، قطعا خود، 
خانواده و جراحش را به دردسر خواهد انداخت 
زیرا تا اختالل روان پزشکی فرد درمان نشود، از 
خود و چهره اش حتی پس از عمل راضی نخواهد 
بود و مدام از پزشکش می خواهد جراحی ترمیمی 
دیگری انجام دهد. از این رو، این قبیل افراد حتما 
باید قبل از هر نوع عملی توسط روان شناس و 
روان پزشک مشاوره و درمان شوند ولی متاسفانه 

بسیاری 
بیماران  از 

این مساله را نمی پذیرند 
روان پزشک  به  مراجعه  از  و 

طفره می روند.« 

دهه سوم زندگی، شایع ترین سن 
جراحی زیبایی بینی است

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی 
ایران با عنوان این مطلب که انجام جراحی زیبایی 
محدودیت سنی خاصی ندارد، گفت: »جراحی 
پالستیک و زیبایی طیف وسیعی از بیماران را 
شامل می شود، به طوری که بعضی از افرادی 
که دچار نقایص خلقتی و مادرزادی هستند باید 
در سنین پایین تحت عمل جراحی پالستیک و 
زیبایی قرار بگیرند و بعضی از انواع جراحی ها 
ماهیتا و ذاتا برای سنین باالتر طراحی شده اند. با 
این حال برخی عمل های جراحی در بعضی از 
سنین شایع تر هستند. به عنوان مثال آمارها نشان 
می دهند دهه سوم زندگی، شایع ترین سن برای 
جراحی زیبایی بینی است اما این بدان معنا نیست 
که در سایر دهه های زندگی نتوان جراحی زیبایی 
بینی  انجام داد.« دکتر حامد باطنی در ادامه افزود: 
»همه خدمات زیبایی الزاما در بیمارستان ها انجام 
نمی شود، بلکه بعضی از انواع جراحی های زیبایی 
در خارج از بیمارستان ها و در مراکز جراحی 
کوچک و حتی مطب هایی که شرایط کاری الزم 
را دارند، قابل انجام است بنابراین منابع آماری 
ما معموال خود پزشکان هستند. البته موسساتی 
مانند انجمن جراحی زیبایی بین المللی تعداد 
این عمل ها را در طول سال شمارش می کنند. 
نتیجه این آمارها نشان داده تعداد جراحی های 
زیبایی در تمام دنیا و در همه کشورها صرف نظر 
از شرایط فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و... رو به 

افزایش است. خوشبختانه این عمل ها ایمن تر، 
بی خطرتر و برای مردم قابل دستیابی شده اند و 
افزایش آمار جراحی های زیبایی تنها مربوط به 

ایران نیست.«

جراحی پالستیک در ایران همسطح 
کشورهای مطرح دنیاست

و  پالستیک  جراحی  فوق تخصص  باطنی، 
زیبایی ایران به کیفیت جراحی های پالستیک 
و زیبایی در کشور اشاره کرد و گفت: »سطح 
طبی جراحی های پالستیک و زیبایی در ایران 
بدون هرگونه اغراقی همسطح کشورهای مطرح 
دنیاست. به همین دلیل استقبال بیماران خارجی 
برای انجام این نوع عمل ها در ایران بسیار زیاد 
است. ناگفته نماند که استقبال بیماران خارجی 
برای انجام این نوع عمل ها در ایران فقط به 
علت قیمت های مناسبت تر نیست زیرا در برخی 
کشورهای شرق آسیا کمتر از ایران بابت این نوع 
عمل ها هزینه دریافت می شود، ولی کیفیت انجام 
بعضی جراحی های پالستیک و زیبایی در این 
کشورها پایین تر از ایران است. نکته مهم دیگر 
اینکه طب و به ویژه جراحی یک امر فردی هم 
هست. این بدان معنا است که هر فردی که دوره 
دیده و از نظر قوانین کشور ما مجاز به انجام 
جراحی است، الزاما نمی تواند یک جراح خوب 
باشد یا برعکس. از این رو، بیماران باید توانایی ها 
و آموخته های پزشک معالج شان را قبل از عمل 
مورد ارزیابی قرار بدهند. در واقع بهترین اقدام 
برای کاهش عوارض این است که قبل از انجام 
عمل جراحی در مورد انتخاب کسی که قرار 
است جراحی را انجام بدهد و انتخاب محلی 
که جراحی در آنجا انجام خواهدشد، بیشتر فکر 

کنید و تصمیم درستی بگیرید.« 

هدف از لیپوساکشن، الغر کردن بدن 
نیست

دبیر علمی کنگره بادی  کانتورینگ دومین کنگره 
بین المللی جراحان پالستیک، سخنران دیگری بود 
که به حاشیه های یکی از اقدامات شایع زیبایی در 
جامعه یعنی لیپوساکشن پرداخت. دکتر سیدنجات 
حسینی گفت: »طبق آیین نامه وزارت بهداشت، 
لیپوساکشن در مطب نباید بیش از 3 لیتر و در 
بیمارستان ها نباید بیش از 5 لیتر چربی خارج کند 
ولی متاسفانه تبلیغاتی که در فضاهای مجازی دیده 
می شود ادعا می کنند می توانند تا بیش از 10 لیتر 
چربی را در یک جلسه لیپوساکشن از بدن بیمار 
خارج کنند. این کار خالف علمی و غیرقانونی 
است. در صورتی که نیاز باشد بیش از 3 تا 5 لیتر 
چربی از بدن فردی خارج شود، این کار باید در 
مرحله یا مراحل بعدی انجام بگیرد. نکته دیگر 
اینکه اگر لیپوساکشن با خونریزی همراه شود، 
به هیچ وجه نباید ادامه پیدا کند زیرا عوارض 
متعددی مانند آمبولی چربی، افت هموگلوبین 

و... خواهد داشت.« 
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: »هدف 
از لیپوساکشن الغر کردن بدن نیست ولی متاسفانه 
بسیاری از افراد به جای رژیم گرفتن و انجام 
فعالیت های ورزشی سراغ لیپوساکشن می روند 
تا چربی های اضافه بدنشان برداشته شود. قطعا 
ما این افراد را جراحی نخواهیم کرد. لیپوساکشن 
زمانی انجام می شود که فرد با رژیم غذایی و 
ورزش، نهایت تالش خود را برای رفع  چربی های 
اضافه انجام داده باشد، سپس با انجام لیپوساکشن 
بخش هایی از بدن مثل پهلوها، شکم و... که 
چربی انباشته شده در آنها از بین نرفته باشد، به 
تناسب می رسد. بنابراین هدف از لیپوساکشن 
»زیباسازی اندام« است نه »الغر کردن آن«. ضمن 
اینکه اگر بیمار رژیم غذایی اش را رعایت نکند 
یا فعالیت بدنی نداشته باشد، چربی های اضافه 

دوباره برمی گردند.«
بیان  با  پالستیک  جراحی  فوق تخصص  این 
تفاوت  آبدومینوپالستی  با  لیپوساکشن  اینکه 
با  لیپوساکشن  »تفاوت  کرد:  تصریح  دارد، 
آبدومینوپالستی یا جراحی شکم در این است 
برداشتن  با  همزمان  آبدومینوپالستی  در  که 
چربی های اضافه، پوست های اضافه شکم با 

جراحی برداشته شده و شلی فاشیای شکم نیز 
ترمیم می شود. متاسفانه مشکلی که ما در ایران 
داریم این است که لیپوساکشن بی رویه و توسط 

افراد غیرمتخصص انجام می شود.«

قانونگذاری در زمینه اعمال جراحی 
ضروری است

دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی نیز با اشاره 
به اینکه جراحی پالستیک شاخه های مختلفی 
بازسازی های  سوختگی،  ترمیمی،  جمله  از 
مختلف، ترمیم عصب، پیوند اعضا و... دارد و 
جراحی زیبایی یکی دیگر از شاخه های آن است، 
گفت: »جراحی زیبایی عمل ضروری و واجبی 
نیست و معموال این نوع جراحی ها روی افراد 
سالم و بدون هیچ گونه بیماری خاصی انجام 
می شود که صرفا  دنبال زیبایی هستند.« دکتر 
بابک نیکومرام افزود: »با این حال اندیکاسیون 
جراحی در دست پزشک جراح فوق تخصص 
پالستیک است که تصمیم می گیرد عملی را 
انجام بدهد یا نه. جالب است بدانید در بیشتر 
کشورهای پیشرفته دنیا برای انجام عمل های 
زیبایی قانون وضع کرده اند زیرا اگر دستورالعمل 
و قانون خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، 
همه افراد جامعه شرایط الزم برای جراحی زیبایی 
خواهند داشت که از نظر علمی و پزشکی درست 
نیست. از سوی دیگر، قانون نظام پزشکی ایران 
هم این است که هر طبیبی مجاز است عملی 
را انجام بدهد که در دانشگاه آموزش دیده و 
تاییدیه آموزش آن را از مراکز معتبر دانشگاهی 
دریافت کرده باشد. مشکلی که ما در ایران داریم 
این است که قوانین مجزایی برای جراحی های 
زیبایی وضع نکرده ایم بنابراین نیاز است برای 
محافظت از سالمت مردم قوانینی وضع کنیم 
تا هم جراحان متخصص فقط مجاز به انجام 
جراحی های زیبایی باشند و هم برای عمل های 
افراطی محدودیت ها و  و  غیرطبیعی  زیبایی 

چارچوب هایی تعیین شود.«

مشخصات جراح مورد نظرتان را در 
سایت نظام پزشکی بررسی کنید 

تبلیغات  به  »مردم  تاکید کرد:  نیکومرام  دکتر 
اغواکننده در مورد جراحی های مختلف از جمله 
جراحی بینی توجه نکنند. تعداد زیادی از تبلیغات 
فضای مجازی از سوی تکنیسین های اتاق عمل 
و همچنین افراد غیرپزشک انجام می شود. از این 
رو، توصیه می شود بیماران مشخصات جراح 
مورد نظر خود را با مراجعه به سایت نظام پزشکی، 
سایت انجمن جراحان  پالستیک و سایت انجمن 
جراحان گوش وحلق وبینی بررسی کنند. بیماران 
همچنین باید مطمئن باشند عمل جراحی در 
کلینیک جراحی محدود و در بیمارستان های 

معتبر انجام می شود.«
دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره 
به اینکه اگر جراح بینی حاذق نباشد ممکن است 
فرد پس از جراحی دچار مشکالت مختلف 
تنفسی، بدشکلی و بدفرمی بینی شود، توضیح 
داد: »مرگ ومیر ناشی از این جراحی به حوادث 
حین و بعد از عمل و مشکالت زمینه ای بیمار 
بستگی دارد. البته هر عمل جراحی ای ممکن 
است عوارضی  داشته باشد بنابراین قبل از عمل 

باید تمام خطرات آن به بیمار اعالم شود.«

یکی از تبلیغات 
اغواکننده قرار دادن 
عکس های قبل و بعد 
از جراحی در صفحات 
مجازی است که صحت 
و سقم آنها به هیچ وجه معلوم نیست. 
همین عکس  ها باعث شده افراد 
زیادی به سمت انجام جراحی های 
زیبایی نزد کسانی که تخصصی در 
این زمینه ندارند سوق پیدا کنند. 
دکتر بیژنی

همایش شماره ششصدونود ودو   بیست و شش آبان نودوهفت4

 مریم 
منصوری

 کورتنی کاکس
 

کورتنی کاکس، بازیگر محبوب آمریکایی است که با ایفای 
نقش »مونیکا گلر« در سریال دوستان معروف شد. او به تازگی 
اعتراف کرده برای مطابقت با استانداردهای زیبایی در هالیوود 
و فشارهای روانی ناشی از آن، خود را به دست جراحان زیبایی 
سپرده است. کورتنی که از این تغییر چهره پشیمان است، در 
گفت وگوی اخیر خود با مطبوعات گفته است: »خوشبختانه 
فقط از فیلرهای زیبایی استفاده کرده ام و می دانم این فیلرها با 
گذشت زمان جذب می شوند و چهره ام به حالت قبل باز 
می گردد«. وی همچنین به این موضوع اشاره داشته که تغییرات 
چهره باعث شده پیشنهادهای بازیگری کمتری به او داده شود.

 دوناتال ورساچه

دوناتال یکی از طراحان برجسته جهان و رئیس طراحان 
خانه مد ورساچه است. اگرچه او در دوران جوانی چهره ای 
تغییرات  دلیل  به  است  سال  چند  داشته،  طبیعی  و  زیبا 
عجیب وغریب چهره اش زبانزد مطبوعات و رسانه ها شده. 
وی در مصاحبه های خود اعتراف کرده در گذشته تزریق 
کردن  پف  و  تورم  باعث  موضوع  این  و  داشته  بوتاکس 
صورت، پلک ها، لب ها و گونه هایش شده و حالت چهره اش 

را کارتونی کرده است. 

  هیالری کلینتون
 

حزب  نامزد  و  آمریکایی  سیاستمدار  کلینتون،  هیالری 
آمریکا  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری  برای  دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بوده  است. او 
در پویش ریاست جمهوری با چهره ای جدید حضور پیدا 
کرد، طوری که به نظر می رسید 10 سال جوان تر شده. 
هیالری بعدها اعتراف کرد به تشویق همسرش، بیل کلینتون، 
گونه ها،  و  پلک ها  کشیدن  جمله  از  زیبایی  تغییر  چند 
انجام  تزریق فیلر و بوتاکس در ناحیه صورت و گردن 

داده است. 
او برای جلوگیری از تغییر ناگهانی، این اعمال را به تدریج 

و طی جلسات متعدد انجام داده است. 

 مگ راین
 

مگ راین، هنرپیشه آمریکایی اهل کنتیکت است. او که 
به واسطه ایفای نقش در فیلم های »تاپ گان« و »وقتی 
هری سالی را دید« مشهور شد، همیشه نماد زیبایی طبیعی 
از چند جراحی زیبایی،  بعد  اکنون  اما  بوده  و کالسیک 
شادابی چهره و زیبایی لبخند خود را از دست داده و در 

عوض حالت عجیب و غیرطبیعی پیدا کرده است. 

 الرا فلین بویل
 

الرا بویل، یکی از بازیگران محبوب آمریکایی است که در 
فیلم هایی مثل »مردان سیاه پوش 2« و »روز گردش بچه« 
ایفای نقش کرده است. طرفداران الرا طی سال ها شاهد 
تغییرات متعدد در چهره و زیبایی او بوده اند.  الرا که قبال 
و حتی  غیرطبیعی  اکنون  داشت،  طبیعی  و  زیبا  چهره ای 
جراحی های  به  هیچ گاه  او  است!  شده  غیرقابل شناسایی 
زیبایی خود اعتراف نکرده اما به نظر می رسد حجم لب ها 

و گونه ها و کشیدگی پوست او هر سال بیشتر می شود.

 لیسا رینا
 

لیسا رینا، هنرپیشه و مجری اهل ایاالت متحده آمریکاست. 
او لب های خود را 25 سال پیش با استفاده از فیلر سیلیکونی، 
افزایش حجم داده است. لیسا می گوید قبل از تزریق لب، 
پروژه های کاری کمتری به او پیشنهاد می شد. بنابراین از 
او  برای  این عمل  البته  نیست.  پشیمان  زیبایی  این عمل 
بی دردسر هم نبوده چرا که ژل در بعضی نواحی از لب هایش 
سفت و گلوله ای شده است. به همین دلیل لیسا تا به حال 

چند بار تحت جراحی ترمیمی لب قرار گرفته است. 
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مهندسیشادیبرایدخترانرافراموشکردهایم
19 آبان ماه سال جاری بازی 
برگشت تیم های پرسپولیس 
و کاشیما آلترز در ورزشگاه 
که  شد  برگزار  آزادی 
پرتماشاگرترین بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا 
لقب گرفت. فارغ از نتیجه آن، جامعه ایرانی به 
یمن این بازی شاهد چند رویداد مبارک بود؛ 
اول حضور زنان در ورزشگاه برای بار اول بعد 
از انقالب که هرچند بسیار محدود و حساب شده 
و به اصرار فیفا انجام گرفت، به باور بیشتر مردم 
و کارشناسان قدم درستی بود و دیگر اینکه دیدن 
مسابقه از طریق تلویزیون در تمامی مدارس 
دخترانه و پسرانه کشور به دستور وزیر آموزش و 
پرورش انجام گرفت. حتی زلزله زدگان کرمانشاه 
هم که آمدن زمستان عرصه را بر آنها تنگ کرده، 
ساعاتی غم خود را از یاد بردند و همراه سایر 

هموطنانشان به شور و هیاهو نشستند.
کارشناسان عقیده دارند، تخلیه هیجانات و مدیریت 
شادی، یکی از راه های مهم برای رسیدن به جامعه ای 
متعادل و بدون خشونت است. برای بحث دراین باره 
گفت وگویی با دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
:آقای دکتر! اگر موافقید از تاریخچه 

شروع کنیم.
سابقه برگزاری مسابقات در فضاهای ورزشی به 
بازی های المپیک در یونان باستان یا روم باستان 
می رسد. از همان زمان تخلیه احساسات با شکلی 
خشن که در بسیاری موارد به مرگ رقیب ورزشی 
منجر می شد، در ورزشگاه ها اتفاق می افتاد. امروزه 
هرچند گاهی تماشاگران و پلیس قادر به مدیریت 
هیجان و خشونت در میادین ورزشی نیستند و 
شاهد رویدادهای خشنی هستیم که به کشته و 
زخمی شدن عده ای منجر می شود، دولت ها به 
برگزاری مسابقه های ورزشی به عنوان ابزاری برای 
شادی آفرینی و تخلیه هیجانات، به خصوص برای 
نسل جوان نگاه می کنند و برنامه ریزی های دقیقی 

برای آن دارند.
:ابتدا به اصل موضوع تخلیه هیجان و 
شادی بپردازیم. این موضوع چه اهمیتی دارد؟

جوانان و نوجوانان سرشار از انرژی هستند و 
این انرژی از سراپای وجود آنها ساطع می شود. 
پرانرژی بودن باعث می شود گاهی اعمال ویرانگرانه 
یا خودویرانگرانه از آنها سربزند. گاهی کار به تخریب 
اموال عمومی یا خشونت آشکار می رسد و گاهی 
هم به خودویرانگری مانند خش انداختن روی 
بدن یا ضرب و جرح بدن خود یا کندن موها یا 

ناخن جویدن می رسد.
:حضور در ورزشگاه ها چه نقشی در 

مدیریت این هیجانات دارد؟
اول باید بگویم به طور قطع راه مدیریت هیجانات 
سنین نوجوانی و جوانی سرکوب نیست. قدم نخست 
این است که این هیجانات را بشناسیم و برای مدیریت 
و هدایت آنها برنامه ریزی کنیم، وگرنه برخوردهای 
خشونت بار و پلیسی فقط کار را بدتر و خشن تر 
می کند. میادین ورزشی یکی از مکان هایی است 
که این هیجانات در دختر و پسر، تاکید می کنم در 
دختر و پسر، باید تخلیه شوند. دختر و پسری که 
هیجانات و احساساتش درست و در جای مناسب 
تخلیه شده باشد، در هفته آینده آرام است و دست 

به کارهای آزاردهنده نمی زند.
:به نظر می رسد، جامعه ما بیشتر این حق 

را درباره پسرها به رسمیت می شناسد.
بله، متاسفانه همین طور است، در صورتی که 
دخترهای ما درست مانند پسرها به تخلیه هیجان 
نیاز دارند و همان طور که هیاهو و شادی بستری 
برای آرامش پسرها فراهم می کند، دخترها هم باید 
بتوانند در مکان ها و فرصت های مناسب خشم و 
هیجان خود را تخلیه کنند که یکی از این مکان ها 

و فرصت ها، مسابقه ها و میادین ورزشی است.
حتی کرکری های قبل یا بعد از بازی هم می توانند 
همین نقش را ایفا کنند. فکر جوان از چارچوب 
درس و کار فارغ می شود و متوجه تفریح و سرگرمی 
مجازی است که در آن تخلیه روانی پیدا می کند.

جوانان امروز ما دیگر تعلق خاطر نسل  دهه های 
20 و 30 و 40  را به خانواده ندارند. از دید من، 
یکی از دالیل این موضوع نبودن مدیریت شادی 

و مدیریت هیجان در جامعه ماست.
:مهندسی شادی؟

به این معنی است که ما؛ منظورم مسووالن و 

سیاست گذاران، مکانیسم هایی برای تخلیه شادی 
و انرژی های مخرب و هیجانات دختران و پسران 

جوان و میانسالمان طراحی کنیم.
این موارد فقط در ورزشگاه ها تحقق پیدا نمی کند. 
کنسرت های موسیقی به شرط برداشتن برخی 
قیدوبندهای بی مورد و سالن های سینما هم می توانند 

همان نقش را ایفا کنند.
:چرا روی نوجوانان و جوانان تاکید 

می کنید؟
 کسی که اواخر دهه 4 یا 5 عمرش است، شاید با 
داشتن مشغله های کاری و خانوادگی نیاز به چنین 
ابزارهایی برای آرام شدن نداشته باشد، به خصوص 
اینکه درواقع در افراد باالی 40 و 50 سال، فوران 
انرژی مانند افراد جوان تر وجود ندارد و انرژی 
آنها در کارشان تمام می شود. این بی قراری نسل 
جوان است که باید مدیریت شود. آنقدر سرشار 
از انرژی است که فقط می توان این انرژی را با 
ورزش و پایکوبی و شادمانی و تفریح های خاص 

مدیریت کرد.   
:تخلیه هیجان و شادی چه شکل هایی 

می تواند داشته باشد؟
حتی نشستن افراد خانواده کنار یکدیگر روبروی 
تلویزیون و سروصدا به پا کردن حین یک مسابقه 
ورزشی هم از راه هایی است که می توانند به مدیریت 
هیجان افراد کمک کنند، اما جامعه هم مسوولیتی 

دراین مورد دارد.
کارهایی برای مدیریت هیجان و شادی از طرف 
شهرداری ها در این چند سال انجام شده که مثال 
ساختن پیست های اسکیت یا اجرای کنسرت های 

موسیقی پاپ یکی از آنهاست.
متاسفانه جامعه ما برای شادی کردن برنامه ای نداشته، 
هرچند ما برنامه ریزی های خوبی برای مدیریت 

غم داشته ایم.
:به جز نبود مدیریت شادی و هیجان، چه 
عامل دیگری را در این مشکل دخیل می دانید؟
واقعیت این است که تغذیه نسل جوان ما در چند 
دهه گذشته بهبود پیدا کرده و جوان امروز ما بیش از 
نسل های گذشته پروتئین و کالری دریافت می کند؛ 
یعنی از نظر بدنی سالم تر و تواناتر شده. ضمن اینکه 
موسیقی های مهیج مانند موسیقی رپ هم به وفور 
در شبکه های مجازی تولید و پخش می شوند. 
این عوامل باعث می شوند سطح برانگیختگی و 
هیجان پذیری در جوان ما افزایش پیدا کند و در 

صورت نبود مدیریت به راه خطا برود. 
:شما چند بار بر مساله نگران کننده 
جوان  دختران  در  هیجان  و  شادی  مدیریت 
اشاره کردید. میادین ورزشی می توانند جایی 

برای حل این مشکل باشند؟
به طور قطع چنین است. می توان بخشی را در 
ورزشگاه ها به خانواده ها یا زنان اختصاص داد. 
تجربه کشورهای دیگر نشان داده، حضور زنان و 
خانواده ها می تواند نقش مهمی در تلطیف فضای 
خشن و مردانه ورزشگاه ها داشته باشد. همچنین 
کنسرت های شاد  مکان دیگری برای مدیریت خشم 
و شادی است که متاسفانه اجرای آنها همواره با 
اشکال تراشی های زیاد همراه است، ضمن اینکه 
در شهرستان های ما تقریبا چنین امکاناتی برای 

دختران و پسران دیده نمی شود.
:به نظرتان راه این مدیریت از کجا 

می گذرد؟
از نهادهای ما؛ یعنی باید متخصصان روان درمانی و 
جامعه شناسی فراخوانده شوند و معاونت هایی در 
همه سازمان های ما مثل شهرداری ها و سازمان های 
تابع وزارت ارشاد برای مدیریت شادی تشکیل 
شود که کارشان همین باشد، نه اینکه ما به صورت 
اتفاقی و موردی با آن برخورد کنیم و هر بار با توجه 
به موقعیت، تصمیمی برای یک کنسرت با مسابقه 
ورزشی بگیریم که تازه آن هم درست انجام نشود.

البته همان طور که گفتم، قدم اول شناختن و بازگفتن 
این مشکل است.

:می شود چند نمونه ذکر کنید؟
تا  کرد  شروع  می توان  کوچک  کارهای  از 
برنامه ریزی های کالن، مثال شما در برخی کشورها 
در اغلب کافه رستوران های کوچک صفحه دارت 
با نیزه های آن را می بینید که بعضی  افراد مشغول 
پرتاب آن هستند یا مثال  کیسه بوکس به سقف 
اتاق آویزان کرده اند و به آن مشت می زنند. اینها 
همه ابزارهای ابتدایی و فردی و شناخته شده تخلیه 
هیجانات هستند که هرچند کوچک و بی اهمیت به 

نظر می آیند، اهمیتشان اینجاست که معلوم می شود 
این جامعه مشکل را شناخته و راه های عالج آن 

را در زندگی روزمره خود در نظر گرفته است.
در کشور خودمان، اردوهای دانش آموزی نمونه 
خوبی هستند. بچه ها از هر استانی برگزیده می شدند 
تا 10 روزی را در اردوی دانش آموزی بگذرانند. 
این اردوها بهترین فرصت برای مدیریت شادی 

در جوانان است.
در کشورهای پیشرفته حضور هر ساله نوجوان و 
جوان خانواده در کمپ های یکی- دو ماهه امری 
معمول است. فواید بسیاری را می توان برای برپایی 
این اردوها شمرد که مدیریت هیجان و شادی 

یکی از آنهاست.
در این اردوها دختر یا پسر خانواده مدتی دور از 
والدین خود زندگی می کند. این زندگی اردویی 
عالوه بر تحرک بدنی، جوان را گام به گام با استقالل 
آشنا می کند تا وقتی که تصمیم می گیرد مستقل زندگی 
کند، زندگی تنهایی و مشکالت و فوت وفن های 
آن را تجربه کرده باشد. درواقع این اردوها اولین 
قدم برای آموزش زندگی مستقل به جوانان است، 
در صورتی که می بینیم در کشور ما گاهی افراد 
تا سنین پایانی دهه 4  زندگی همچنان با والدین 

خود زندگی می کنند.
همین نقش را اردوهای پیشاهنگی قبل از انقالب 
هم برعهده داشتند. این اردوها از نظر بدنی هم فرد 
را پرورش می دادند. متاسفانه جای این اردوهای شاد 
همراه با حرکات ورزشی و مهارت های زندگی در 
زندگی دختر و پسر امروز ما خالی است و نبود آن به 
شدت احساس می شود. آموزش وپرورش برنامه ای 
برای این کار ندارد و خانواده ها هم ترجیح می دهند 
جوانشان از خودشان دور نشود. حتی کالس های 
یوگا که زمانی مورد بی مهری قرار گرفتند، از راه های 

شناخته شده مدیریت هیجان هستند.
:شاید حاال باز هم به این سوال برسیم که 
موضوع خصوصا درباره دخترها چه اهمیتی دارد؟
اولین اهمیت آن این است که مشکل دختران در 
الیه های سنت و باورهای ریشه دار پنهان شده و کمتر 
دیده شده است. اهمیت دیگر آن اینکه رشد اعتیاد 
و انحرافات جنسی و خودزنی در چند سال گذشته 
در دختران ما بیش از پسران بوده. خودزنی هایی که 
به صورت داغ زخم همیشگی بر پیکر آنها می ماند 

و تا آخر عمر همراهشان است.
:خانواده ها چه نقشی در شناخت و 

مدیریت هیجان فرزندان جوانشان  دارند؟
اگر فرض کنیم که خانواده ای به اهمیت این امر 
واقف باشد که با توجه به چند دهه ندیدن مشکل 
دختران در سیاست گذاری های ما چندان نمی توان 
به این موضوع دلخوش داشت، موانع عملی مانع از 
حضور آنها در محیط هایی که می توانند کمکی به 
تعدیل حاالت روانی جوانان ما داشته باشند، تحقق 
این کار را دشوار کرده است. والدین در صورت 
داشتن امکانات مالی که این روزها جزو چالش های 
بزرگ است، باید رنج ترافیک سنگین و دوری راه 
و کنار گذاشتن مشغله های خود را به جان بخرند 
تا بتوانند در یک برنامه ورزشی همراه فرزند خود 
شوند، به خصوص مادر که اغلب همراه فرزند 
است، در صورتی که اولین قدم بعد از شناسایی 
باید اعمال سیاست هایی باشد که امکانات تفریح و 
ورزش را با قیمت مناسب یا حتی رایگان و به وفور 
دراختیار جوانان ایرانی بگذارد. مگر چند نفر از 
جوانان ما می توانند به شرط برگزاری کنسرت های 
شاد از عهده خرید بلیت های گرانقیمت آن بربیایند 
و تفریحات لوکسی که منبع درآمد بخش خصوصی 
باشد، جوابگوی خیل جوانان ما نیست. دولت باید 

برای تفریح و ورزش یارانه بدهد.

حتی کتابخوانی هم که می تواند در بسیاری موارد 
راهگشای فرهنگ سازی باشد، در جامعه ما به شدت 
پایین آمده و هیچ برنامه ای هم برای باال بردن آن 
وجود ندارد. جوان ما به دشواری طرف کتاب و 
مطالعه می رود. کامنت هایی که این روزها همه جا 
در فضای مجازی شاهد آن هستیم، نشان می دهند 
سطح سواد تا چه حد در جوانان ما پایین آمده 
و درواقع بعد از پایان تحصیالت عمال ارتباط 
جوانان و میانساالن ما با ادبیات نوشتاری تقریبا قطع 
می شود. در کشورهای پیشرفته که برای کتابخوانی 
برنامه ریزی و ارزش وجود دارد، بسیاری از جوانان 
را می بینید که در متروها یا پارک ها یا حتی کنار 

استخرها کتاب به دست دارند. 
:از ورزش و حرکات موزون و شرکت 
در ورزشگاه ها و کتابخوانی گفتید، فیلم چه نقشی 

در تخلیه هیجان دارد؟
تماشای فیلم درواقع نقش مستقلی در تخلیه هیجانات 
ندارد و نمی تواند به خودی خود هیجان فرد را تخلیه 
کند، فقط می تواند هیجانات مثبت یا منفی را به مغز 
او منتقل کند. فیلم دیدن وسیله ای برای تخلیه فیزیکی 
و عصبی فرد نیست، مگر در مواردی مانند دیدن 
مسابقه های ورزشی که فرد در مقابل تلویزیون و 
برای تشویق تیم مورد عالقه خود جست وخیز کند 
و فریاد بزند. فیلم دیدن زیاد نه تنها نمی تواند کمکی 
به تخلیه روانی فرد کند، خطر چاقی و کم تحرکی و 
افزایش فشارخون را هم که خود باعث بیماری های 

دیگر می شود، باال می برد. 

:قدم اول به نظرتان از کجا باید طراحی 
شود؟

قرار نیست از صفر شروع کنیم. مدت هاست؛ شاید 
بیش از چند دهه که در کشورهای پیشرفته این 
برنامه ریزی ها انجام و حتی روی نتایج آن مطالعه 
شده است. می توانیم دانش و تجربه آنها را با توجه 
به فرهنگ خودمان بومی کرده و از آنها استفاده کنیم. 
اول از همه باید روحانیون و مسووالن ما نواندیشی 
کنند و به فکر راه حل  باشند. من به عنوان متخصص 
این رشته همیشه تعجب کرده ام که موضوع خودزنی 
و افزایش مصرف مواد چطور تابه حال به گوش 
وزیر یا مقامات ارشد یا مجلس نرسیده و در سطوح 
عالی سیاست گذاری های ما مطرح نشده؟ و اگر 
رسیده، چرا تاکنون ما چاره اندیشی برای این مشکل 
ندیده ایم؟ شاید کارشناسان رده میانی که باید این 
اطالعات را به باال انتقال دهند، بنا به دالیلی این 
اطالعات را منتقل نمی کنند. برخی سینماگران ما 
مانند خانم رخشان بنی اعتماد با ساختن فیلم خونبازی 
سعی کردند این مشکل را در سپهر عمومی مطرح 
کنند که متاسفانه صدایشان تا امروز شنیده نشده.

:به جز دولت، به نظرتان چه نهادهای 
دیگری می توانند در این زمینه موثر باشند؟

سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها یا حتی 
به دست  غیرانتفاعی که  سازمان های خیریه و 
خود مردم تاسیس و اداره می شوند هم باید برای 
حل مشکالت جوانان پیشقدم شوند و برای این 

کار از کارشناسان این رشته کمک بگیرند. برای 
حل مشکل جوان ایرانی باید اول دید و شناخت 
و بعد از برنامه ریزی عمل کرد که حتما نیاز به 

حضور کارشناسان دارد.  
:از دیدگاه یک روان پزشک لطفا بگویید 
هنگام شادی دقیقا در بدن چه اتفاقی می افتد؟

در مغز هورمون هایی وجود دارد که به هورمون های 
دوپامین،  نام های  به  و  هستند  معروف  شادی 
سروتونین و اپی نفرین یا آدرنالین شناخته می شوند. 
این هورمون ها باید در حدی باشند تا افسردگی، 
دلشوره و میل به اعتیاد برای تسکین در فرد ایجاد 
نشود. تعادل این هورمون ها عالوه بر تعادل روانی، 
اضطراب گوارشی و عصبی و دردهای عضالنی را 
کاهش می دهد. اگر این هیجان بخشی به روش هایی 
که گفتم، انجام نشود، سطح این هورمون ها در بدن 
پایین می آید و جوان برای جبران کمبود آنها، دنبال 
راه هایی مانند مصرف مواد یا اعتیاد به سکس یا 
خودزنی می رود تا بتواند حس خوشایند را درون 
خود ایجاد کند. بنابراین، سیاست گذاران ما باید دنبال 
ایجاد تعادل در هورمون های شادی در نسل جوان 
و میانسال باشند. ایجاد تعادل در جغرافیای کویری 
و جامعه غمزده ایران نیازمند آن است که وزارت 
ورزش و جوانان و شهرداری ها معاونت هایی را 
با عنوان مهندسی شادی طراحی و اجرا کنند و 
این تصمیمات را به سطح جامعه برسانند. باز هم 
تاکید می کنم، این مشکل در شهرستان ها بسیار 

حادتر است.

 مرجان 
یشایایی

جوانانونوجوانان
سرشارازانرژی
هستندوهمین
باعثمیشودگاهی
اعمالویرانگرانه
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گاهیکاربهتخریباموالعمومییا
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بهخودویرانگریمانندخشانداختن
رویبدنیاضربوجرحبدنخودیا
کندنموهایاناخنجویدنبرسد

نتیجه نداشتن مدیریت شادی چیست؟
دختر یا پسری که نتواند هیجانات خود را با روش های معقول تخلیه 
کند، به سمت انواع انحرافات گرایش پیدا می کند؛ به سمت مواد می رود، 
معتاد به سکس می شود و برای پیدا کردن راهی برای تخلیه هیجانات 
خود از پارتی های شبانه سر درمی آورد یا خودزنی می کند تا در سایه 
آنها هیجانات خود را تخلیه کند. متاسفم که بگویم در چند سال گذشته 
تقریبا در هیچ شهرستانی نبوده که کارگاه های روا ن شناسی دایر کرده 
باشم و این مساله خودزنی به شکلی جدی مطرح نشده باشد. مدیران 

و ناظم های زیادی به من مراجعه می کنند و درباره شیوع رو به افزایش 
خودزنی دختران جوان مانند ایجاد خراش  روی ساعد یا ران با اجسام تیز 
توسط خود فرد صحبت می کنند. به نظر می رسد، خودزنی دختران جوان 
بدون اینکه جایی مطرح شود، متاسفانه به شکل همه گیری نمود پیدا کرد.  
خالصه بگویم، نتیجه بی توجهی به شادمانی و مدیریت هیجان در نسل 
جوان، تربیت نسلی است که برای تخلیه هیجانات خود یا به سمت 
مواد می رود یا سکس های غیرمجاز و غیرمتعارف یا خودزنی و خشم 

خود را در صحنه عمومی جامعه تخلیه می کند.

چرا این مشکالت بین دختران ما بیشتر است؟
چون برای تخلیه هیجانات دخترهای ما امکانی پیش بینی نشده و 
برنامه ریزی صورت نگرفته. عمده جهت گیری ما در این باره منوط 
به آرام کردن دخترها با ابزارهای سنتی و ندیدن غلیان احساسی آنها 
بوده که در جهان امروز دیگر جواب نمی  دهد. اگر دقت کنید، متوجه 
می شوید دختران ایرانی تقریبا هیچ جایی برای تخلیه و ابراز هیجان 
ندارند و از رفتن به مسابقاتی که می  توانند به صورت مدیریت شده 

جایی برای این کار باشند، منع شده اند. حتی حرکات تند ورزشی 
هم اغلب با شائبه شباهت به رقص های غربی در کالس های ورزشی 
انجام نمی گیرد. همان طور که گفتم، حاصل این بی برنامگی، انحرافات 
جنسی، مصرف مواد و خودزنی است که به خصوص خودزنی اغلب 
همراه با مصرف مواد در سنین پایین خواهد بود. ازجمله موادی 
که مصرف آن باال رفته، حشیش است که این روزها به آن »گل« 

هم می گویند. به نظرم مدتی است که زنگ خطر به صدا درآمده.
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قرار  انگار  »بينوايان« 
نيست از زندگي ما برود. 
و  تنارديه  ژان وال ژان، 
ما  با  بچگي  از  كوزت 
بوده اند، از كتاب هاي داستانمان گرفته تا قاب 
تلويزيون، حتي در لطيفه ها و شوخي هايمان 
هم نقش بازي كرده و حاال آنها به فضاي 
مجازي ما هم راه پيدا كرده اند، آن هم با 
تئاتر  كه  روزهايی  در  گران.  نمايش  يك 
جزيی از گفتمان اصلی مردم در شبکه های 
غيرمعمول  قيمت گذاری  نبود،  اجتماعی 
نمايشی و شايعاتي  اثر  اجرای يك  بليت 
كه درباره دستمزدهاي باالي بازيگران مطرح 
است، اين موضوع را به مساله جدي تبديل 
كرده است. نمايش»بينوايان« به واسطه بليت 
250 هزار تومان، ستاره های پررنگ و اجرا 
در رويال هال يك هتل پنج ستاره پرسروصدا 
شد و به عنوان يکی از پرحاشيه ترين نمايش ها 
شناخته شده  است. زير هر عکسي كه از اين 
تئاتر در اينستاگرام ديده مي شود، خيلي ها 
وارد بحث مي شوند و با كامنت هاي متعدد 
به كارگردان و بازيگران معترض شده اند. 
بين خود اهالي تئاتر هم اختالف نظرها زياد 
است. قيمت های باالی بليت بعضی از تئاترها 
تا قبل از اين هم با واكنش های منفی مردم 
مواجه شده بود، به خصوص در شبکه های 
اجتماعی كه شوخی هم چاشنی اين انتقادات 
می شود. يکي گفته: »تئاتر بينوايان 250هزار 
تومن بليتشه، اگه االن خود تنارديه و زنش 
و ظلم  تناقض  از  اين حجم  از  بودن  هم 
اشك توی چشماشون حلقه می زد.« يك 
»بليت  نوشته:  توئيتی  در  هم  ديگر  كاربر 
تئاتر 250هزار تومن؟! من اگه اينقدر پول 
بليت بدم، بعد از تئاتر، بازيگرا رو ميارم 
خونه همه جا رو بشورن و گردگيری كنن.« 
بعضي ها هم قيمت را گران نمي دانند، ولي 
ارزش نمايش را در اندازه قيمت نمي دانند: 
»هيچ كدام از تئاترهاي ما استاندارد جهاني 
را ندارند و نمي توانيم خودمان را با آنها 
مقايسه كنيم.« حرف خيلي ها از منتقدان اين 
اما  باشد  لوكس  هنر  تئاتر  نبايد  است كه 
بعضي  هم اين نظرها را قبول ندارند. يکي 
در اينستاگرام در جواب معترضان به قيمت 
بينوايان نوشته: »تئاتر=الكچري مرفه بي درد. 
خيلي ها منتظر اين تئاتر بودن  و اصال هم 
قيمت براشون مهم نيست و حاال هم خيلي 
خوشحال هستن.«  خيلي هم قربان صدقه 
بازيگران تعريفی رفته اند و خوشحالند كه 
مي توانند روزهاي آينده اين نمايش را از 
نزديك ببينند و حتما هم با سلبريتي ها براي 

اينستاگرامشان سلفي بگيرند. 
در مقابل اين انتقادات كم نيستند كساني كه 
از گراني و لوكس بودن اين نمايش حمايت 
كه  است  اين  حاميان  اين  توضيح  مي كنند. 
بااليي كه  به تيم حرفه اي و هزينه  با توجه 
اجراي نمايش دارد، طبيعي است كه بليت  هم 
گران باشد. اين طيف مي گويند تئاتر هنري 
براي همه قشرها نيست، همان طور كه همه 
قبول  بايد  بروند،  نمي توانند رستوران گران 
است.  خاصی  قشر  براي  هم  تئاتر  كه  كرد 

ندارد،  گران  تئاتر  پول  كسي  اگر  مي گويند 
استقبال  نمايش  اين  از  كه  كساني  به  نبايد 

كرده اند، ايراد بگيرد. 

سوپراستارهاي ميلياردي
منتقدان فضاي مجازي فقط به قيمت بليت ايراد 
نگرفته اند. حرف بعضي از آنها اين است كه چرا 
بايد بازيگران حرفه اي تئاتر در خانه بنشينند و 
بازيگران سينما فقط براي باال بردن فروش، روي 
صحنه بروند. ايراد بيشتر به بازيگراني است كه 
حتي يك بار هم روي صحنه تئاتر نرفته  و بعد 
سينما مستقيم وارد اين تئاتر شده اند. احتماال 
اين عده با اهالي تئاتري هم نظر شده اند كه 
گفته مي شود به خاطر گراني قيمت هاي بليت 
و مهم تر از آن قيمت باال و البته غيرمنطقي 
دستمزدها مي خواهند اين تئاتر را تحريم كنند. 
شايعه شده كه بازيگران نامي اين تئاتر قرار 
است شبي 30 ميليون تومان دستمزد بگيرند. 
بعضي ها كه به پشت صحنه  و سر تمرينات 
رفته اند، دستمزدهاي باال را تاييد مي كنند. آنها 
مي گويند اين تئاتر گران ترين نمايش تاريخ 
تئاتر ايران است اما مشخص نيست كيفيتي 
يا نه. حتي اگر  در حد قيمتش داشته باشد 
بازيگراني مانند نويد محمدزاده، پارسا پيروزفر، 
سحر دولتشاهی، هوتن شکيبا، پريناز ايزديار، 
اشکان خطيبی، اميرحسين فتحی و... در آن 
ايفای نقش می كنند. سال گذشته همين گروه 
توسط همين كارگردان، حسين پارسايي نمايش 
اليورتوئيست را روی صحنه بردند كه ماه ها با 
بليت های 120 هزار توماني پذيرای مخاطبان 
بودند. به اعتقاد برخی اهالی هنر، اكران اين 
تئاترها آن هم با حضور چهره های مطرح سينما 
و در بازه زمانی نامحدود نشاندهنده مبتال شدن 
تئاتر به پديده ای به نام »گيشه زدگی« است. 

300 يا 100؟
اين نمايش هم بحث برانگيز  گروه موسيقي 
است. اين نمايش يك گروه موسيقی بزرگ 
نيز دارد كه برديا كيارس آن را رهبری می كند. 
برديا كيارس از نوازندگان ويولن، رهبر سابق 
علی  آسيستان  و  مهمان  رهبر  ملی،  اركستر 
رهبری، رهبر سابق اركستر سمفونيك تهران، 
رهبر اركستر مجلسی تهران و كنسرت مايستر 
اركستر سمفونيك تهران را در كارنامه خود 
نوازنده  زيادی  تعداد  اين  بر  عالوه  و  دارد 
كه بيشترشان نوازندگان مطرح در اين حوزه 
كيارس همکاری می كنند و روی  با  هستند 
صحنه بينوايان می روند. در خبرهايي كه از 
نمايش بينوايان در اينستاگرام منتشرشده، آمده 
كه اين گروه موسيقي 300 نوازنده دارد اما 
پارسايي در صحبت هايش گفته 100 نوازنده. 
به هر حال 100 نفر هم كم نيست و مطمئنا 
خيلي ها براي دستمزد شبانه اين نفرات هم 

حساب و كتاب راه مي اندازند. 

250 هزار تومان؟ نه! شايعه  است
سراسری  و  گسترده  اعتراضات  ماجرای 
اين  پارسايی)كارگردان  حسين  بينوايان  به 
شد  اعالم  كه  شد  شروع  جايی  از  نمايش( 
كارگردان نمايش اليورتوئيست كه سال گذشته 

با چهره های شناخته شده و در زمان طوالنی 
روی صحنه رفته  بود، قصد دارد بينوايان را 
در رويال هال يك هتل پنج ستاره روی صحنه 
ببرد. حرف و حديث ها كه بيشتر مجازی بود 
از اينجا آغاز شد، به ويژه آنکه از نمايش قبلی 
بازيگران  هم خبر دستمزدهای باالی برخی 
نمايشی  اجرای  بود  واضح  و  می شد  شنيده 
با ظرفيت  در رويال هال يك هتل پنج ستاره 
2۵00 نفر حتما سرمايه گذاری كالن، دستمزد 
باال و قيمت بليت غيرمتعارفی خواهد داشت. 
پس از آن پويش های پرسشگری مجازی در 
شبکه های اجتماعی از سوی برخی تئاتری ها 
و اهالی رسانه راه افتاد كه برچسب الكچری 
بودن به اين مدل تئاترها زده و از امکاناتی كه 
برای كارگردان اين نمايش فراهم است، صحبت 
كردند، امکاناتي كه خود جامعه تئاتر به آن 
دسترسي ندارند. سوال اصلي آنها كه با كنايه 
همراه شده اين است كه متن اصلی بينوايان و 
خود نمايشنامه در مورد فقر و حمايت از افراد 
فقير جامعه است اما اجرای اين اثر با صرف 
هزينه های ميلياردی و اجرا در سالن نمايش 
هتلی پنج ستاره تا چه حد با مضمون اثر در 
رابطه است؟ پارسايي قيمت 2۵0 هزار توماني 
چيزی  چنين  » اصال  كرده:  تکذيب  را  بليت 
صحت ندارد، ما حتی به اين فکر هم نکرديم 

كه بليت 2۵0 هزار تومانی برای اين نمايش 
به گفته پارسايی،  در نظر بگيريم.« در واقع 
بليت های اين نمايش از يك طيف قيمتی شروع 
و به 2۵0هزار تومان ختم می شود اما همين 
اظهارنظرات هم واكنش هايی را در پی داشت و 
به گفته كاربران شبکه های اجتماعی، بليت هايی 
كه با قيمت ارزان تر فروخته می شود ارزش 
چندانی ندارد و اصطالحا اين افراد چيزی از 

نمايشی كه اجرا می شود، نمی بينند.
پارسايی البته در واكنش هايش به اعتراضات 
اهالی هنر و رسانه نسبت به حضور سفارت 
فرانسه به عنوان اسپانسر در اين نمايش عنوان 
كرده كه اسپانسر محمد صادق رنجکشان ، 
تهيه كننده محمد قدس و ميثم احمدی و مجری 
طرح هم شركت دلتابان است و سفارت فرانسه 

در واقع نقشی در اين نمايش ندارد.
 

تيرخالص را وزير زد
حاشيه هاي پيش از اجرای نمايش بينوايان تا 
اداره كل هنرهای  ادامه پيدا كرده كه  جايی 
نمايشی نيز به قيمت بليت و تبليغات آن واكنش 
نشان داد. تبليغات زودهنگام اين نمايش طبق 
شورای  سرپرست  اميری،  محسن  اظهارات 
نظارت و ارزشيابی بايد فقط در حد اعالم 
و  زمان  به  اشاره  بدون  حتی  و  نمايش   نام 

مکان  بود چرا كه در اين صورت، »تخلف« 
صورت گرفته بود اما مسووالن شهری مربوط 
تاكيد كردند كه مجوزهايی با مهر اداره كل 
تاكيد  اميری هم  هنرهای نمايشی داشتند و 
نمايشی  هنرهای  مديركل  را  كه مجوز  كرد 
داده است. درنهايت اگر قصوری هم شده، به 
حاشيه رفت، هرچند صدای اعتراض خيلی از 
تئاتری ها درآمد و اين سوال را داشتند كه چرا 
برای آنها چنين امکان تبليغی فراهم نيست؟

در همين مورد و به دنبال موج  اعتراضاتی كه 
در فضای مجازی در اين مورد راه افتاده بود،  
ارشاد  سيد عباس صالحی، وزير فرهنگ و 
اسالمی در توئيتی نسبت به اين نوع نمايش ها 
كه غيرمستقيم بينوايان پارسايی را نشانه رفته 
توئيتش  در  داد. صالحی  نشان  واكنش  بود، 
نوشته بود: »تئاتر الكچری تير خالص به اين 
هنر مردمی است. اداره كل هنرهای نمايشی با 
هم انديشی و همياری خانه تئاتر، حريم صحنه 

را از آن مصونيت دهد.«
يك عده كه دوست دارند اين نمايش را ببينند؛ 
هم داستاني كه از كودكي با آن درگير بودند و 
هم يك نمايش موزيکال با حضور بازيگران 
نامي، پولش را ندارند و معترض اند. يك عده 
هم هستند كه پول برايشان معضل نيست و 
حرف طرف مقابل را متوجه نمي شوند. يك 

عده ديگر هم در حمايت گروه اول، تئاتر را 
تحريم كرده اند و به مسووالن معترض اند كه 
چرا در يك جامعه بايد اين همه تضاد باشد، 
آن هم براي يك كار هنري. اين كه حق با 
كي است، اين كه همه نمايش ها يك قيمت 
ثابت داشته باشند و... سواالت بي جوابند. اين 
كه اين تضادها مي تواند در سالمت اجتماعي 
جامعه تاثير بگذارد،  اين كه يك عده كه با 
قرض و به زحمت مي خواهند به تماشاي اين 
نمايش بروند، درست يا نه، آنهايي كه فقط 
اينستاگرام پز الكچري بودن  مي خواهند در 
بدهند و ... مي تواند معضالت اجتماعي باشد 
يا اينکه بايد بگوييم بي خيال، هر كي هر طور 
كه مي خواهد خوش بگذراند و به بقيه هم 

كاري نداشته باشد؟

درباره ورود فرهنگ الکچری به تفریحات عمومی مردم

نمایش بینوایان براي با  نوایان

هنر وسالمت شماره ششصدونود  ودو  بيست وشش آبان نودوهفت6

 ریحانه 
تهرانی

برای نگاه به رفتار 
افراد نسبت به يك 
نمايش به عنوان يك 
و  اجتماعی  كنش 
ابتدا  تفريحات الكچری الزم است  فهرست  دادن آن در  قرار 
تعريف اين مفهوم را مشخص كنيم، برای مثال تفريحات الكچری 
شامل مهمانی های مجلل شمال تهران هم می شود كه اگر با تماشای 
يك نمايش هرچقدر گرانقيمت مقايسه اش كنيم، می بينيم كه با 
يکديگر قابل انطباق نيستند اما اتفاقی كه در واقعيت افتاده اين 
است كه يك نمايش به نام »بينوايان«، با موضوعی كامال اجتماعی 
توانسته ميان مخاطبانی كه شايد با اين موضوع و شايد حتی تئاتر 
بيگانه باشند، مخاطب پيدا كند. حاال بايد سوال پرسيد كه چطور 

اين اتفاق افتاده است؟

تنوع در ارائه اثر هنری ، رمز جذب مخاطب عام
ما،  جامعه  در  هنر  از ضعف های  يکی  گفت  بايد  اول  وهله  در 
انکار و الپوشانی روابط اجتماعی است و به نوعی رسانه ها دچار 
خودسانسوری بوده و در قالب های هميشگی خود حتی از نظر 
فرم و ظاهر مانده اند اما كم كم برخی تغييرات حتی در كالبد هنر 
هم می تواند موثر باشد و مخاطب عام را به سمت سينما و از آن 
مهم تر تئاتر بکشاند. بنابراين يکی از داليل استقبال از نمايش هايی 
مانند اليورتوئيست يا بينوايان می تواند همين ساختارشکنی در فرم 
اجرای آنها باشد و اينکه قالب های هميشگی هنری را كنار گذاشته 

و از دريچه ای نو وارد شده و به همين علت توانسته اند ميان تمام 
مردم و نه تنها اهالی هنر و رسانه مخاطبانی پيدا كنند.

حاال بايد درباره قيمت بليت يك نمايش به عنوان يك تفريح عمومی 
صحبت كنيم. با يك نگاه می توان گفت خريد بليت های گرانقيمت 
اين نمايش آن هم در روزهای پيش از آغاز آن توسط خريداران 
نشان عالقه مندی آنها به نمايشی موزيکال است و كسانی در جامعه 
هستند كه برای تئاتر آن  هم نمايشی كه با موضوعات اجتماعی 
عجين شده ، ارزش بسياری قائل اند و به هر قيمتی حاضرند بليت 
در  تئاتر  گفت  می توان  رو،  همين  از  كنند.  تهيه  را  نمايش  اين 
زمره نيازهای ناديده  انگاشته شده جامعه امروز شناخته می شود و 
در شرايطی كه سالی يکبار يك يا دو تئاتر با اين عظمت برگزار 
می شود، مخاطب با توجه به نيازی كه به تماشای هنر دارد حاضر 

است برای آن بهايی شايد بيش از آنچه می ارزد، بپردازد.

اوقات فراغت، حلقه گمشده
اما اين همه داستان نيست، اگر نگاهمان را كمی فراتر ببريم و به 
حوزه هنر به صورت عام در كشور نگاه كنيم، متوجه می شويم نسبت 
تقاضای هنر و آنچه كه عرضه می شود با يکديگر تفاوت دارد و در 
واقع برای حوزه هنر در كشور پوشش مناسبی نداريم و اگر بازهم 
نگاهمان را فراتر از اين ببريم به اين نتيجه می رسيم كه اوقات فراغت 
و اهميت آن در جامعه به درستی تعريف نشده  بنابراين اگر تمامی اين 
مولفه ها در جامعه تعريف شود و اهميت آنها مورد بررسی قرار گيرد،  
ارائه هنر در هر شکلی از آن از نظر كمی و كيفی بيشتر می شود و 

انحصار با يك يا دو نمايش در يك سبك عامه پسند و جذاب نمی ماند.
شايد كلمه اوقات فراغت برای همه همان 3 ماه تابستانی باشد كه 
دانش آموزان تعطيل هستند، در صورتی كه از ابتدای ساعات روز 
تا پايان ساعات شب برای هر فردی چند دوره زمانی كوتاه اوقات 
فراغت را دربرمی گيرد و به همين دليل ناآگاهی از اين تعاريف 
برنامه ريزی های ما به سمت ديگری پيش می رود و اين مساله به 
صورت كلی فراموش می شود. بنابراين فرصت های اندک هرچقدر 
هم گران، برای پر شدن اين اوقات فراغت غنيمت شمرده می شوند.

 
در جست وجوی هويت گمشده

اما خريد بليتی با اين قيمت كه نسبت به درآمد عامه مردم مبلغ 
زيادی است اگرچه به عنوان يك آسيب ديده نمی شود اما می تواند 
برنامه ريزی های كالن  به  باز هم  باشد.  داشته  آسيب هايی در پی 
در  افراد مختلف  فراغت  اوقات  برای  كه  می بينيم  برمی گرديم و 
طبقه های اجتماعی و اقتصادی متفاوت تفريحات مشخصی تعريف 
نشده  اما در همين بين هم ممکن است فردی صرفا برای فخرفروشی 
و فارغ از عالقه ای كه به هنر دارد به خاطر قيمت باالی بليت و 
نمايش آن در شبکه های اجتماعی به تماشای اينگونه نمايش ها بنشيند.
اين پيوند همان دردی است كه در جامعه ما به صورت يك آسيب 
خود را نشان می دهد و به صورت نگاه غيرواقعی و شيداگونه به 
مسائل ورود پيدا می كند . از تماشای تئاتر كه بگذريم، اين مساله در 
جنبه های مختلف زندگی افراد ورود پيدا می كند، برای مثال افرادی 
كه صرفا برای خودنمايی هزينه های ميلياردی و چند صدميليونی 

برای مراسم  فاتحه خوانی و عزاداری می كنند يا افرادی از اين نوع و 
اقداماتی از اين قبيل كه روز به روز در حال گسترش است. 

اين نگاه يك نگاه آسيب زننده است و ريشه اجتماعی در اليه های 
عميق جامعه دارد. عالوه بر اين افرادی كه از اين نگاه آسيب می بينند 
از لحاظ هويتی دچار سردرگمی می شوند و تالش می كنند هويت 
از  آنها  همه  كه  ديگری  راه های  يا  اين طريق  از  را  گمشده خود 

فخرفروشی می گذرد، پيدا كنند. 
از طرف ديگر افرادی كه می توانند با درآمدهای بااليی كه دارند 
در توليد و كمك به منافع جمعی جامعه شان كمك كنند، اين درآمد 
را صرفا صرف فخرفروشی می كنند. بنابراين اين فخرفروشی های 
در  افراد  سردرگمی  آن  نتيجه  و  است  هويتی  آسيب  يك  مدرن 
نقش های اجتماعی و حس مسووليت پذيری اجتماعی شان است .

به اين ترتيب است كه سرمايه اجتماعی جامعه برای آنها كمرنگ 
شده و احساس تعلقی به ارزش های جامعه ندارند. به عبارت ديگر، 
تئاتر را برای تئاتر و ارتقای هنری خود يا جامعه يا حتی كمك به 
اين هنر نگاه نمی كنند،  بلکه صرفا نگاه فردی به اين موضوع دارند 
و می خواهند در ميدان های مختلف كه عمده ترينش در جهان امروز 

شبکه های اجتماعی است خود را نشان دهند.
عالوه بر اين فاصله طبقاتی در اين ميان بيشتر نمود پيدا می كند. 
طبقات اقتصادی در جامعه وجود دارد كه توانايی حتی ديدن يك 
نمايش را كه از لحاظ حقوق شهروندی حق مسلم آنهاست، ندارند 
و كسانی هم صرفا برای فخرفروشی چند بار به ديدن يك نمايش 

يا يك مسابقه ورزشی می روند.

س
شنا

سیب 
اه آ

نگ

 کوروش محمدی
رئیس انجمن آسیب شناسان 

ایران

تئاتر، نياز ناديده انگاشته شده جامعه

منتقدان فضاي مجازي فقط به قیمت 
بلیت ایراد نگرفته اند. حرف بعضي از 
آنها این است كه چرا باید بازیگران 
حرفه اي تئاتر در خانه بنشینند و 
بازیگران سینما فقط براي باال بردن 
فروش، روي صحنه بروند.



نگاهي به ورزش مدارس 

مدرسهقهرماننمیسازد؟
زهرا معترض است، مي گويد: »بچه ها 
خيلي پرو هستند، خودشان ورزش دارند، 
هر كاري دوست دارند، مي كنند ولي ما 
كه ورزش داريم، مي گويند ساكت« اين 
داستان تكراري همه ماست، همه ما كه چه 
در زنگ هاي تفريح و چه در ساعت هاي 
ورزش، وقتي مي خواستيم باال و پايين 
بپريم و انرژي مان را خالي كنيم، يا فرياد 
ناظم مدرسه و مدير باالي سرمان بود 
يا اعتراض معلمان بقيه كالس ها. تنها 
چيزي كه از همه مي خواستند اين بود كه 
ساكت باشيم و يك جا بشينيم حتي در 
زنگ  ورزشي كه بايد ورزش مي كرديم. 
سال ها از دوره مدرسه رفتن ما گذشته و 
حاال زهراي 10 ساله خاطرات را برايمان 
زنگ هاي ورزش.  مي كند، خاطره  زنده 
خيلي  هالهوپ،  و  بود  كش  ما  دارايي 
داشتيم.  بوديم، طناب هم  خوش شانس 
دوره راهنمايي توپ بسكتبال و واليبال 
و  سنگين  توپ هاي  دادند.  دستمان  به 
تكليفشان  كه  هم  پسرها  غيراستاندارد. 
مشخص بود، فرقي نداشت چه سن و 
بود  پالستيكي  توپ  يك  دارند،  سالي 
و دو دروازه كه زنگ تفريح و ورزش 
آنها را پر مي كرد، حاال دروازه هم نبود، 
چند تا آجر مي توانست جايش را پر كند. 
دبيرستان هم كه شروع شد، زنگ ورزش 
بهترين فرصت بود براي معلمان شيمي و 
فيزيك. در 4 سال دبيرستان، به اندازه يك 
ماه هم ورزش نكرديم. حاال 20 سال  از 
روزهاي مدرسه گذشته، حاال حرف هاي 
زهرا نشان مي دهد چيزي تغيير نكرده، 
مدرسه جايي براي ورزش كردن ندارد، 
مثل سابق همه بايد در همان حياط زنگ 
ورزش را بگذرانند، روي آسفالت بدوند، 
بپرند و بازي كنند، البته با صداي آرام. زهرا 
مي گويد: »وسيله اي براي ورزش كردن 
نداريم. بازي مي كنيم.« زهرا در يكي از 
مناطق دورافتاده و محروم زندگي نمي كند، 
او وسط شهر تهران در منطقه 7 به مدرسه 
مي رود. يسنا هم همين وضعيت را دارد. 
او دانش آموز مدرسه دولتي در وردآورد 
است. يسنا و همكالسي هايش هفته اي 30 
دقيقه تا 1 ساعت زنگ ورزش دارند. توپ 
بسكتبال و واليبال دارند. يسنا با افتخار 
مي گويد تنيس هم بازي مي كنند: »از اين 
توپ كوچك هاي تنيس داريم.« بعد از 
توضيحات بيشتر مشخص مي شود منظور 
يسنا توپ پينگ پنگ است اما پينگ پنگ 
بازي كردن يسنا يا به قول خودش تنيس 
واقعيت ديگري مشخص مي شود: »فقط 
توپ داريم و راكت. ميز نيست. همين 

جوري دو نفري بازي مي كنيم.« 
مهيار هم كه سال نهم است، وضعيت بهتري 
از اين دو ندارد. مهيار مدرسه غيرانتفاعي 
مي رود و در مدرسه آنها جايي براي ورزش 
كردن تعريف نشده. آنها حتي از داشتن 
حياط مدرسه هم محروم هستند: »اولش 
قرار بود به يك سالن ورزشي كه نزديك 
مدرسه است، برويم ولي گفتند اين هفته 
نشد، هفته بعد مي رويم، هنوز هم ما را 
نبرده اند.« مهيار و همكالسي هايش زنگ 
ورزش را به شوخي و خنده مي گذرانند 

را  ديگر  درس هاي  مجبورند  اينكه  يا 
بخوانند. در شرايطي كه مدارس فضاي 
اين  ندارند،  براي ورزش كردن  مناسبي 
خانواده ها هستند كه جور اين كمبود را 
مي كشند. مهيار تعطيالت تابستان را در پارك 
سر كوچه شان پينگ پنگ بازي كرده و در 
كالس هاي بوكس هم ثبت نام كرده بود. 
فوتبال هم كه بخش جدانشدني از زندگي 
ورزشي مهيار است. حاال با فرارسيدن فصل 
مدارس، كالس بوكس و رفتن به پارك 
تعطيل شده ولي مهيار فوتبالش را با ثبت نام 

در يك باشگاه ادامه مي دهد. 
يسنا هم راه مهيار را رفته. او همزمان با 
مدرسه در كالس هاي آموزشي ووشو هم 
شركت مي كند و اين كالس تقريبا هزينه بر 
است:  »ماهيانه 60 هزار تومان پول كالس 
است ولي ماه اول پدرم 400 هزار تومان 
بابت لباس و كاله ايمني و... پول داد.« 
ورزش يسنا هزينه بيشتري روي دست 
خانواده گذاشته: »11 ترم شنا رفتم. كالسم 
نيمه خصوصي بود. ماهي 280 هزار تومانم 
مي داديم.« يسنا كه تا چند وقت پيش تپل 
بود، براي اينكه خوش هيكل تر شود هم 

ورزش كرده: »كالس آمادگي جسماني هم 
مي رفتيم، 4 نفر بوديم، ماهي 360 هزار 

تومان هزينه اش بود.« 
كه  ندارد  عالقه ای  خيلی  مهيار  مادر 
پسرش بوكسور يا فوتباليست شود، اما 
مهيار تحت تاثير دوستانش اين دو رشته 
را انتخاب كرده است. مشكل مادر مهيار 
دارد:  پالتين  پايش  در  او  كه  است  اين 
»مهيار تصادف كرده  و به خاطر شكستگی 
شديد، در رانش پالتين گذاشته اند. دكتر 
گفته كه نبايد فوتبال بازی كند اما كسی 
نيست كه او را قانع كند.« مهيار با همين 
وضعيت كالس فوتبال هم می رود. پيدا 
كردن كالس مطمئن هم كار راحتی نيست. 
مدارس نامی در فوتبال نوجوانان و نونهاالن 
قيمت هايی بااليی دارند كه تامين هزينه اش 
برای هر خانواده ای امكان پذير نيست. ولی 
برای مادر مهيار مهم اين است كه پسرش 
كمتر آسيب ببيند: »يكی- دو مدرسه كه 
خيلی تعريف می كردند ، رفتيم اما برای 
دوماه ونيم تابستان حدود دوه دوازده ميليون 
پول می خواستند.« خانواده ها بيشتر ترجيح 
می دهند برای كالس های درس آنها هزينه 

كنند تا برای مدارس ورزش آنها. 
در همه خانواده ها تقريبا وضعيت به همين 
منوال است، آنهايي كه وضعيت مالي شان بهتر 
است، از عهده چند كالس ورزشي برمي آيند 
و آنهايي هم كه نمي توانند خيلي هزينه كنند، 
بچه هايشان را قانع مي كنند كه با يك كالس 
ورزشي كنار بيايند اما خانواده هايي هم هستند 
كه حتي نمي توانند پول يك سانس استخر را 
هم به بچه هايشان بدهند. اينجاست كه جاي 
خالي ورزش در مدارس بيش از هر وقت 
ديگري نمايان مي شود.  وقتي مدرسه نقشي 

چنداني در ورزش ندارد، خانواده ها هستند 
كه نقش مهمي را در قهرمان شدن فرد 
ايفا مي كنند. از انتخاب رشته ورزشي براي 
بچه ها گرفته تا انتخاب محل مناسب براي 
ورزش آنها و... همه برعهده خانواده است 
اما خانواده هايي كه تخصصي در ورزش 
ندارند، مي توانند درست تشخيص بدهند 
كه بچه ها از چه سني، چه ورزشي را شروع 
كنند، چكار كنند كه بچه ها از ورزش دلزده 
نشوند، از كي بايد از آنها انتظار برد و 
باخت داشت و ... با توجه به باال رفتن 
آگاهي افكار عمومي و حرفه شدن ورزش، 
خيلي از  خانواده ها عالقه دارند بچه هايشان 
در يك رشته ورزشي حرفه اي شوند، در 
بيشتر كشورهاي توسعه يافته استعداديابي 
ورزشي در مدارس انجام مي شود و همزمان 
با ورود دانش آموزان به مدارس، برنامه هاي 
ورزشي آنها هم مشخص است اما در نبود 
اين امكان در مدارس ايران و با توجه به 
نبود نگاه تخصصي در خانواده ها، يا استعداد 
ورزشي بيشتر بچه ها شكوفا نمي شود يا 
اينكه با تشخيص اشتباه آنها را از ورزش 

دور مي كند.

اگر منظور از ورزش، پويايی و فعاليت بدني است، الزم است كودك 
در همه دوره های رشد و تكامل، از حد مناسبی از  فعاليت های 
جسمانی بهره مند باشد. انجام اين فعاليت ها هر چه از سن پايين تر 
شروع شود، بهتر است. حركت و فعاليت بدني براي رشد كودك 
ضروري است اما اگر والدين دنبال اين هستند كه كودكانشان 
در ورزش به مدارج قهرماني برسند، بايد به عوامل متعددی از 
جمله ژنتيك و شرايط و امكانات محيطی توجه شود. توجه به 
هر يك از عوامل اصلی اثرگذار بر عملكرد ورزش قهرمانی بايد 
در بازه زماني مشخصي انجام شود. از اين رو، وقتی مشخص شد 
كودكی از نظر ژنتيكی واجد شرايط الزم برای قهرمانی در ورزش 
است، بايد شرايط و امكانات محيطی برای پرورش استعدادهای 
بالقوه مهيا شود. وجود مربيان مجرب و مجهز به دانش تمرين، 
سالن های مجهز به امكانات ورزشی، تدارك و پشتيبانی مناسب، 
نقش والدين، مسائل اقتصادی- اجتماعی و ساير عوامل همگی 
بر فرايند پيچيده قهرمان پروری نقش دارند. متاسفانه شرايط حاكم 
بر ورزش مدارس چنين امكانی را فراهم نمی كند؛ به اين معنی كه 
اساسا مدارس ما، فاقد چنين امكانات و تجهيزاتی هستند و در واقع، 
رسالت ديگری برعهده دارند و هدفشان پرورش قهرمان نيست.
سن شروع ورزش قهرمانی در دو جنس پسر و دختر تفاوت های 
چشمگيری دارد كه ناشی از بلوغ جسمانی زودتر در دختران است. 
بلوغ فرايندي است كه در چند مرحله اتفاق مي افتد و معموال پس 
از انتهای اين مرحله، پرداختن تخصصی به عوامل آمادگی جسمانی 
توصيه می شود. به عنوان مثال، در پسران معموال 12 تا 18 ماه 
پس از جهش رشدی، به دليل ترشح هورمون های جنسی مردانه، 
می توان به طور ويژه تمرينات قدرتی را آغاز كرد. اين قضيه در 
مورد ساير مولفه های آمادگی جسمانی مانند استقامت، سرعت، 
انعطاف پذيری و مهارت نيز صادق است، به طوری كه پرداختن 
به هر كدام از عوامل مذكور در بازه زمانی مشخصی انجام می شود.
 يادگيري تكنيك های ورزشی يكی از عوامل مهم اثرگذار در 
ورزش است كه بايد قبل از رسيدن به جهش رشدی اتفاق بيفتد. 
انفرادي و مبارزه اي مناسب ترين سن آموزش  در ورزش هاي 
مهارت های ورزشی در پسران از حدود 10 تا 11 سالگي است. 
پس از اين سن كيفيت يادگيری به تدريج افت خواهد كرد. بنا 
بر ماهيت برخی از رشته های ورزشی مانند شنا و ژيمناستيك، 
يادگيری مهارت های ورزشی در سنين پايين تر، حتی قبل از مدرسه، 

آغاز می شود.
به عنوان يك اصل كلی، دو عامل قدرت و استقامت،  در هر دو 
جنس پسر و دختر وابسته به سن رشدی ) بيولوژيك( هستند، 
اما بقيه عوامل مثل سرعت، انعطاف پذيري، يادگيري و... با سن 

تقويمي در ارتباط اند. 
موضوع ديگر در ورزش اين است كه از چه سني برد و باخت 
مورد توجه قرار بگيرد؟ در سني كه كودكان در مرحله يادگيري 
هستند، رقابت معني ندارد. مسابقات ورزشي در گروه هاي سني 
نونهاالن بايد به صورت جشنواره برگزار شود چرا كه كودكان 
در اين سن، پتانسيل رواني براي پذيرش برد و باخت ندارند. 
توجه ويژه به برد و باخت مي تواند اثر تخريبي داشته باشد و 
دليلي شود تا كودك ورزش را براي هميشه رها كند. بايد اجازه 
بدهيم كودكان بدون پررنگ كردن برد و باخت ها، از آموزشي كه 
مي بينند، لذت ببرند. وقتي كه آنها تخصص پيدا كردند، مي توانيم 
از برد و باخت حرف بزنيم. آنها تا سن 15-14 سالگي فقط بايد 
آموزش ببينند و كنار يادگيري تكنيك ها، آمادگي جسماني شان را 

با تمرينات ورزشی تقويت كنند. 
مدل متداول در بسياری از كشورهای پيشرفته، مدل بلندمدت 
رشد و تكامل ورزشكاران است كه به آن مدل LTAD گفته 
می شود و شامل مراحل مختلف رشد ورزشكار از دوره كودكی 
تا قهرمانی است. همان طور كه ذكر شد، متاسفانه در مدارس ما به 
دليل محدوديت های فراوان، امكان اجرای چنين مدلی وجود ندارد.
 از اين رو، معلمان ورزش، به رغم همه عشق و عالقه شان به 
كار، شرايط قهرمان پروری در سيستم آموزشی موجود را ندارند. 
دانش آموزان در برخی از مدارس غيرانتفاعی حتی از داشتن حياط 
ورزش هم محروم اند، چه برسد به داشتن يك سالن سرپوشيده 
مجهز! بنابراين، در چنين شرايطی، زنگ ورزش كارايی چندانی در 

حفظ سالمت جسمانی و در نگاهی باالتر، قهرمان پروری ندارد.

سیستمحاکمبرورزشمدارسکشور
نميتواندقهرمانبسازد

يادداشت
 دكتر بهمن ميرزايي 

عضو هیات علمی 
و استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیالن 

با اينكه خيلي از كساني كه به مدارس رفت وآمد دارند، فضاها و 
امكانات ورزشي را مناسب نمي دانند اما حسين بابويي، مدير كل 
تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش و رئيس فدراسيون دانش آموزي، 
معتقد است سال هاي اخير وضعيت خيلي بهتر از قبل شده، هم 
مربيان حرفه اي آموزش ديده در كالس هاي ورزش حاضر هستند 
و هم اينكه امكانات ورزشي بيشتري در مدارس توزيع شده است. 

او پاسخگوي سواالت »سالمت« است: 
می توانيم بگوييم ورزشي كه در مدارس مي بينيم، ورزش 

است؟
شايد همه اطالعات كافي نداشته باشند ولي اگر امروز را با سال هايي 
كه خود ما مدرسه مي رفتيم، مقايسه كنيم، متوجه می شويم شرايط 
معلم ورزش  هزار  در حال حاضر 33  است.  كرده  تغيير  خيلي 
تحصيلكرده در مدارس داريم كه درس ورزش به بچه ها مي دهند. 
ورزش در برنامه هفتگي همه مدارس هست و نگاه خانواده ها به 
ورزش خيلي تغيير كرده است. آنها هم به ورزش فرزندانشان عالقه 

نشان مي دهند و در اوقات بچه ها حتما ورزش را مي گنجانند. 
:اين تغييرات عيني هم هست، مي شود مصداق برايش 

آورد؟

قبال در مسابقات ورزش دانش آموزي چند100 هزار نفر شركت 
مي كردند ولي در اين چند ساله چند ميليون دانش آموز مسابقه ورزشي 
داده اند. آخرين آمار 5 ميليون نفر بوده. اين مسابقات داخل مدارس و 
شهرستان ها برگزار شده. اين آمار نشان مي دهد تقويت نيروي انساني 
تاثيرگذار بوده. البته من نمي گويم كمبود نيروي انساني نداريم، اما 
هنوز هم با كمبود مربي روبرو هستيم. ما به جاي اينكه دانش آموزان 
را وارد ميدان هاي ورزشي كنيم، ورزش را به مدارس برده ايم. ما 
نمي توانيم مسابقات را متمركز برگزار كنيم و 5 ميليون نفر را اسكان 
بدهيم و برايشان غذا تهيه كنيم، نه ما كه هيچ كشوري اين امكان 
را ندارد. ما مسابقات را در مدارس و شهرستان ها برگزار كرده ايم. 
:اين آمار كمي است، كيفيت ورزش دانش آموزي هم 

تغييري داشته؟
ما تاكيد داريم نيروي انساني آموزش ديده، در مدارس فعاليت كنند. با 
استان ها تفاهم نامه امضا كرده ايم كه اين نيروها در رشته هاي مختلف 
كالس هاي داوري و مربيگري بروند. با فدراسيون ها هم تفاهم نامه 
امضا كرديم كه براي اين معلمان كالس هاي توانمندي برگزار كنند. 
كنار آن هم با توجه به پايه تحصيلي دانش آموزان مفاهيم عمومي را 

به آنها  آموزش مي دهيم. 

:در اين مسابقاتي كه برگزار مي شود، استعداديابي هم 
انجام مي دهيد؟

در مرحله نهايي مسابقات امسال 15 هزار دانش آموز حضور داشتند. 
در هماهنگي كه با دفتر استعداديابي وزارت ورزش و فدراسيون هاي 
12 رشته داشتيم، نمايندگان استعداديابي در مسابقات حاضر شده 
و 730 نفر دختر و پسر به تيم هاي ملي و باشگاهي معرفي شدند. 

اين خروجي خوبي بود. 
:يكي از مشكالت اصلي در مدارس ايران، نبود امكانات 
و فضاهاي ورزشي محدود است. فضا به حياط مدرسه محدود 

مي شود. تغييري دراين زمينه ايجاد شده؟
ما در بخش فضاهاي ورزشي كمبودهاي زيادي داريم اما با توجه 
به تصويب زيرنظام فضا، تجهيزات و فناوري، انتظار داريم اتفاقات 
خوبي بيفتد. طبق قانون بايد در مدارسي كه ساخته مي شوند، عالوه 
بر كالس درس، آزمايشگاه، نمازخانه و ... فضايي هم براي ورزش 
در نظر گرفته شود. وقتي قانون اصالح شود، مشكالت هم كم 
مي شود. امسال 33 ميليارد تومان براي خريد تجهيزات ورزشي 
در نظر گرفته شد. اين مبلغ قابل توجه بود. اواخر شهريور كاروان 
تجهيزات ورزشي به شهرها و مدارس رفت. نمي گوييم به همه 

مدارس ولي به مدارسي كه مي توانستيم، اين تجهيزات را داديم. 
وقتي نيروي انساني تربيت شده و امكانات باشد، مشكالت هم 

كمتر مي شود. 
:چند درصد مدارس ايران فضاي ورزشي غير از حياط 

مدرسه براي ورزش دارند؟
آمار دقيق ندارم ولي 33 هزار اماكن ورزشي به ورزش دانش آموزان 
اختصاص دارد. بعضي از اين مراكز به چند مدرسه سرويس دهي دارند. 
: به نظر مي رسد مهم ترين اتفاقي كه در ورزش دانش آموزي 
بايد بيفتد، تغيير نگاه به اين موضوع است. سال ها قبل كه ما 
دانش آموز بوديم، زنگ ورزش به درس شيمي و فيزيك اختصاص 
داشت. هنوز هم در بعضي از مدارس در زنگ ورزش دانش آموزان 

ورزش نمي كنند. نظارتي در اين زمينه وجود دارد؟
اين نكته خيلي مهم است. در هر كاري اگر قانون يا نظارتي وجود 
نداشته باشد، نمي شود به نتيجه رسيد. 6-5 سال است كه ما تيم 
روي  است  موظف  مدرسه  مدير  مدرسه  هر  در  داريم.  نظارتي 
برگزاري و كيفيت كالس ها كنترل داشته باشد. دستگاه هاي ديگر 
هم كنترل مي كنند. در هر مدرسه اي خالف رويكرد قانوني عمل 

شود، حتما هدايت مي شوند.

بابويي، مدير كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش 
ساختفضايورزشيدرمدارساجباريميشود

يسناباافتخارميگويدتنیسهم
بازيميکنند.بعدازتوضیحات
بیشترمشخصميشودمنظور
يسناپینگپنگاستاماپینگپنگ
بازيکردنيسنايابهقولخودش
تنیسواقعیتديگريمشخص
ميشود:»فقطتوپداريموراکت.
میزنیست.همینجوريدونفري
بازيميکنیم
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قابل توجهی  کاهش  معتقدند  پژوهشگران 
در شمار کودکان متولدشده در کشورهای 

جهان رخ داده است.
به گزارش بی بی سی، این پژوهشگران اعالم 
کردند کاهش نرخ باروری در جهان در حدی 
است که در تقریبا نیمی از کشورها اکنون 
با کاهش زادوولد مواجه اند؛ به این معنا که 
نوزادان کافی برای حفظ اندازه جمعیتشان 

در آنجا به دنیا نمی آیند.
این بررسی که نتایج آن در مجله لنست منتشر 
شده، روندهای جمعیتی در هر کشور را از 
سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ میالدی دنبال کرده است.
زنان در سال ۱۹۵۰ میالدی به طور میانگین 
دنیا  به  کودک   4/۷ زندگی شان  طول  در 
می آوردند، اما در سال ۲۰۱۷  میالدی این 
میزان نصف شده و  به ۲/4 کودک به ازای 

هر زن رسیده است.
البته میزان های باروری میان کشورها تفاوت 
باروری  بسیاری دارند، در حالی که نرخ 

در نیجر در آفریقای غربی ۷/۱ است. در 
جزیره قبرس در دریای مدیترانه هر زن به 
طور میانگین در طول زندگی اش فقط یک 

کودک به دنیا می آورد.
هر گاه نرخ باروری یک کشور به زیر حدود 
۲/۱ سقوط کند، جمعیت آن کشور شروع 

به کاهش می کند. 
در شروع این بررسی در سال ۱۹۵۰ میالدی 
زادوولد  افت  وضعیت  در  کشوری  هیچ 

قرار نداشت. 
به گفته کارشناسان، در موقعیت فعلی در 
نیمی از کشورهای جهان نرخ های باروری 
زیر حد جایگزینی است، بنابراین اگر اقدامی 
انجام نگیرد، جمعیت این کشورها کاهش 

خواهد یافت.
می دهد  نشان  بررسی  این  یافته های 
اقتصاد پیشرفته ازجمله  کشورهای دارای 
کره  آمریکا،  اروپایی،  کشورهای  اغلب 
باروری  میزان های  استرالیا  و  جنوبی 

پایین تری دارند.
که  نیست  معنا  این  به  وضعیت  این  البته 
حال  در  هم اکنون  کشورها  این  جمعیت 

کاهش است چراکه اندازه جمعیت تحت 
نرخ  شامل  عوامل  از  مجموعه ای  تاثیر 

باروری، نرخ مرگ ومیر و مهاجرت است.

هزاران دانشمند، کنشگر و نجات یافتگان از 
بیماری سل چندی پیش در اجالس سالمت 
ریه شرکت کردند که خبر چند پیشرفت در 

مبارزه با سل در آن اعالم شد.
این  از  به گزارش مدیکال اکسپرس، یکی 
پیشرفت ها ساخت یک داروی جدید بسیار 
موثر ضدسل به نام »بداکیلین« بود. چند کشور 
از جمله آفریقای جنوبی که بیشترین میزان 
موارد سل در آن رخ می دهد، اعالم کردند 
داروی جدید در مبارزه با سل مقاوم به چند 
دارو بسیار موفق بوده است. بداکیلین در 
کشورهایی مانند روسیه سفید ۸۰ درصد 
بیماران را درمان کرده و می تواند به کلی 
داروهای  از  بسیاری  به  که  را  درمان سل 

موجود مقاوم شده، متحول کند.
یک پیشرفت دیگر نخستین واکسن جدید 
ضدسل در تقریبا ۱۰۰ سال گذشته است که 
شرکت گالکسواسمیت کالین آن را ساخته 
است. امتحان این واکسن در 3 کشور آفریقایی 
نشان داد واکسن در پیشگیری از عفونت 
مجدد افرادی که قبال به سل مبتال بوده اند، 

در ۵4 درصد موارد موفق است.
شرکت  در  پژوهشگران 
مقدار  این  معتقدند  گالکسواسمیت کالین 
از سل می تواند  پیشگیری  تاثیربخشی در 
بگذارد.  جهانی  بهداشت  بر  بزرگی  تاثیر 
سریع  تشخیص  زمینه  در  دیگر  پیشرفت 
سل بود. دانشمندان در این گردهمایی شیوه 
برای غربالگری سل در کودکان  جدیدی 
معرفی کردند. به گفته این دانشمندان، این 
تکنیک جدید که بر اساس آنالیز نمونه های 
مدفوع نوزادان است، می تواند از صدها هزار 
مورد ابتال به سل در سال جلوگیری کند.

هر روز ۶۵۰ کودک به علت سل می میرند 
دسترسی  درمان  به  هرگز  آنها  بیشتر  و 

جدید  ابداعی  روش  یک  نمی کنند.  پیدا 
از  پیشگیری  در  قابل توجهی  موفقیت  نیز 
سل  به  خطر  معرض  در  کودکان  ابتالی 

داشته است.
ریوی  بیماری  و  سل  بین المللی  اتحادیه 
بررسی روی کودکان زیر ۵ سال انجام داد 
که در خانواری زندگی می کنند که دست کم 
یک فرد بزرگسال آن مبتال به سل تشخیص 

داده شده است.
نتایج این بررسی نشان داد اگر این کودکان 
برای 3 ماه درمان پیشگیرانه دریافت کنند، 
دچار سل فعال نمی شوند. این بررسی روی 
۲ هزار کودک انجام شد و ۹۲ درصد آنها 

دوره درمانی را با موفقیت به پایان رساندند.

انجمن قلب آمریکا در دستورالعمل جدیدی که 
برای پایین آوردن کلسترول خون منتشر کرده،  
می گوید سابقه خانوادگی بیماری قلبی و در 
برخی از موارد اسکن قلب ازجمله عواملی 
است که پزشک پیش از تجویز دارو برای این 

مورد باید در نظر بگیرد.
به گزارش وال استریت مجله این دستورالعمل 

همچنین توصیه می کند در بیماران در معرض 
خطر باالی بیماری قلبی که به داروهای معمول 
استاتینی کاهنده کلسترول پاسخ نمی دهند، 
از دو نوع جدید دارو استفاده شود. البته بر 
اساس این دستورالعمل به علت قیمت باالی 
یک نوع از این داروها به نام مهارکننده های 
PCSK۹ باید فقط هنگامی تجویز شود که 
نوع دیگر که یک داروی ژنریک ارزان تر است، 

تاثیربخش نیست.
این توصیه ها در اجالس علمی ساالنه انجمن 
قلب آمریکا منتشر شد که تغییرات عمده در 
تعیین خطر دچار شدن به بیماری قلبی- عروقی 

را روزآمد می کند.
انجمن قلب آمریکا قبال در سال ۲۰۱3 میالدی 
توصیه سهل الوصول پایین نگه داشتن کلسترول 

بد یا ال دی ال در حد ۱۰۰ و کمتر و در افراد 
در معرض خطر باال برای بیماری قلبی کمتر 
از ۷۰ را کنار گذاشت. در عوض، این انجمن 
پزشکان را تشویق کرد از شیوه مفصل تری برای 
محاسبه خطر استفاده کنند اما این اقدام به گفته 
برخی پزشکان باعث سردرگمی شده است.

این دستورالعمل جدید پزشکان را تشویق 
می کند تصمیم درباره تجویز داروی کاهنده 
کلسترول خون را هر چه بیشتر بر اساس 

خصوصیات شخصی بیمار بگیرند.
این موضوع به معنای در نظر گرفتن سابقه 
یا نداشتن  بیماری قلبی، داشتن  خانوادگی 
دیابت، توجه به قومیت که خطر باالی بیماری 
قلبی دارند، مثال افراد از تبار آسیای جنوبی و 
سایر عوامل در رأس اقدامات معمول مانند 

نتیجه آزمایش کلسترول خون است.
بر اساس این دستورالعمل، درصورتی که نتوان 
میزان خطر را در بیمار به وضوح مشخص 
کرد، انجام اسکن کلسیم شریان کرونری ممکن 
است سودمند باشد. در این آزمایش که مانند 
سی تی اسکن است، پالک های دارای رسوب 
کلسیم در شریان های کرونری تغذیه کننده 
میزان  می شوند.  اندازه گیری  قلب  ماهیچه 
در  آزمایش  این  در  بیماران  که  پرتوهایی 
انجام  حد  در  می گیرند،  قرار  آن  معرض 

ماموگرافی است.
با وجود مصرف داروهای  بیمارانی که  در 
استاتینی میزان کلسترول بد در حد ۷۰ یا باالتر 
باقی می ماند، این دستورالعمل تجویز داروی 

دوم کاهنده چربی خون را توصیه می کند.

نقشه سالمت

سرمایه گذار روسی 
واحد تولید واکسن در 

سمنان ایجاد می کند. 
ایسنا/سمنان

اختالالت ژنتیکی عامل 
۷۱ درصد معلولیت ها در 

باخرز است. ایسنا/خراسان 
رضوی

دوربين سالمت

خانم های سحرخیز 
ممکن است کمتر  
دچار سرطان پستان 

شوند

نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد ممکن است خطر دچار 
شدن به سرطان پستان در زنانی 
که در ساعات اول بامداد بیدار 

می شوند، کمتر باشد.
نیوز،  هلث دی  گزارش  به 
پژوهشگران بریتانیایی با آنالیز 
دو پایگاه داده ها که شامل بیش 
از 4۰۹ هزار خانم می شد، به 
بررسی رابطه میان خصوصیات 
خواب و خطر سرطان پستان 

در این زنان پرداختند.
یافته ها نشان داد زنان سحرخیز 
نسبت به زنان شب زنده دار 4۰ 
درصد کمتر در معرض خطر 

سرطان پستان هستند.
داده ها همچنین نشان داد زنانی 
که بیشتر از حد توصیه شده ۷ تا 
۸ ساعت در شب می خوابند، به 
ازای هر ساعت خواب اضافی 
در معرض  بیشتر  ۲۰ درصد 

سرطان پستان هستند.
ربکا ریچموند، فلوی پژوهشی 
سرطان  پژوهش  موسسه  در 
این  سرپرست  و  بریتانیا  در 
ما  »قصد  گفت:  پژوهش 
بیشتری  کار  که  است  این 
سازوکارهای  بررسی  برای 
انجام  یافته ها  این  زمینه ساز 
دهیم چراکه تخمین ها درباره 
سحرخیز بودن یا شب زنده دار 
بودن زنان در این بررسی بر 
اساس پرسش هایی در رابطه 
یا  صبح  درباره  افراد  ترجیح 
عصر بوده، نه پرسش مستقیم 
درباره اینکه آیا این زنان در اول 
صبح بیدار می شوند یا ساعات 

بعدی روز.«
»به عبارت   افزود:   ریچموند 
دیگر، شاید نتوان نتیجه گرفت 
تغییر صرف عادات خواب شما 
بر خطر دچار شدن به سرطان 
ممکن  می گذرد.  اثر  پستان 
از  پیچیده تر  موضوع  است 
این باشد. البته یافته ها درباره 
بیدار  احتمالی  محافظتی  اثر 
بودن در ساعات اول روز بر 
خطر سرطان پستان با یافته های 
پژوهش های پیشین دراین باره 

مطابقت دارد.«
ما  »درعین حال  داد:  ادامه  او 
شواهدی درباره رابطه سببی 
میان افزایش مدت خواب و 
تکه تکه شدن خواب بر سرطان 

پستان یافتیم.«
در  بررسی  این  یافته های 
سرطان  ساالنه  اجالس 
موسسه ملی پژوهش سرطان 
بریتانیا در گالسکوی اسکاتلند 

منتشر شد.
این بررسی رابطه سببی میان 
الگوهای خواب و خطر سرطان 

پستان را ثابت نمی کند.
این  معتقدند  کارشناسان 
یافته ها شواهد بیشتری درباره 
چگونگی کار ساعت بدن و 
تاثیر ترجیح طبیعی ما درباره 
زمان خواب در شروع سرطان 

پستان در اختیار می گذارد.
نتایج بررسی های پیشین نشان 
شب  شیفت  در  کار  داده اند 
تاثیرات منفی بر سالمت روانی 
و جسمی می گذارد. یافته های 
این بررسی شاهد دیگری بر 
تاثیر احتمالی اختالل الگوهای 

خواب بر ایجاد سرطان است.

تازهها

■ 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 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

نتایج یک بررسی جدید روی میلیون ها نفر 
مدعی است افراد بلندقدتر بیشتر در معرض 

خطر دچار شدن به سرطان هستند.
تاکید  کارشناسان  بی بی سی،  گزارش  به 
می کنند این افزایش خطر سرطان مربوط 
به قد بلند در مقایسه با عواملی مانند سیگار 
کشیدن بسیار اندک است. به عالوه روشن 
ارتباط  این  زمینه ساز  عاملی  چه  نیست 
افراد  که  است  این  غالب  نظریه  است. 
بلندقدتر سلول های بیشتری دارند بنابراین 
اما  احتمال سرطانی شدنشان بیشتر است 
میزان های هورمون ها و سایر بیماری ها و 
رفاه یا محرومیت افراد هنگام جوانی نیز 
قد و هم خطر  بر طول  ممکن است هم 

سرطان تاثیر بگذارد.
میزان این خطر به قد دقیق اشخاص بستگی 
دارد؛ اگر در زنان با قد کوتاه میانگین خطر 
سرطان ۵۰ به ۵۰۰ باشد، در زنان بلندقد 
)میانگین قد ۱۷۸ سانتی متر( این خطر ۶۰ 
به ۵۰۰ است. اگر زنی بسیار بلندقد باشد 
میزان خطر  سانتی متر(   ۱۸۸ قد  )میانگین 

سرطان ۶۷ به ۵۰۰ است.
در مقابل اثر سیگار شدن بر سرطان بسیار 
تعداد کمی  افرادی که  بیشتر است. حتی 
سیگار می کشند )حدود 3 نخ در روز( ۶ 
ریه  معرض خطر سرطان  در  بیشتر  برابر 

هستند؛ یعنی خطر ۵۰ به ۵۰۰ به حد 3۰۰ 
به ۵۰۰ می رسد.

سلطنتی  جامعه  به وسیله  که  گزارش  این 
بریتانیا منتشر شده، می افزاید به ازای هر 
۱۰ سانتی متر افزایش در قد انسان بیش از 

میانگین مورداستفاده در این بررسی ۱۷۰ 
سانتی متر در مردان و ۱۶۰ سانتی متر برای 
زنان، خطر دچار شدن به سرطان ۱۰ درصد 

افزایش می یابد.
این داده ها از 4 بررسی در مقیاس بزرگ 
ازجمله »بررسی یک میلیون زن« روی ۲3 
نوع سرطان در بریتانیا، آمریکا، اتریش، نروژ 
و سوئد گردآوری شده بودند. هر بررسی 
انتخاب شده باید حاوی ۱۰ هزار مورد سرطان 

برای هر جنسیت می بود.
از ۱۸ نوع سرطان آنالیزشده در هر دوی مردان 
و زنان، 4 سرطان  لوزالمعده، مری، معده و 
دهان/حلق، ارتباطی با افزایش قد نداشتند. 
در سرطان های اختصاصی برای جنس، فقط 
سرطان دهانه رحم با قد ارتباطی نداشت.

کارشناسان معتقدند قد فقط یکی از عوامل 
بسیاری است که بر خطر سرطان در اشخاص 
تاثیر می گذارد و یقینا عامل خیلی مهمی 
عوامل  برخالف  را  قد  به عالوه  نیست.  
مانند  زندگی  شیوه  به  مربوط  خطرساز 

وزن نمی توان تغییر داد.

نرخباروریدرجهانبسیارکاهشیافته
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جراحان پالستیک بریتانیا می خواهند تصویرهای هشداردهنده روی بسته های 
مواد آتش بازی چاپ شود.   

    بی بی سی

تیم پزشکی افراد را در جمهوری دموکراتیک کنگو ضدابوال واکسینه 
می کنند. 

  بی بی سی

 خانمی در مالیبوی کالیفرنیا به آتش سوزی گسترده که به مرگ ۲۳ نفر 
انجامیده، واکنش نشان می  دهد.   

   رویترز

روبات های میکروسکوپی شبیه بچه قورباغه که می توانند دارو را درون چشم 
منتقل کنند.   

   دیلی میل

جفری درین که در سال ۲۰۱۶ میالدی دچار آلزایمر زودرس تشخیص داده شد، 
هنوز استاد دانشگاه تمپل است.  

   نیویورک تایمز

آمار خودکشی میان کودکان و نوجوان در ژاپن به بیشترین حد خود در ۳ دهه 
گذشته رسیده است.     

  بی بی سی
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مهربان و مقتدر

کاربردهای  ما،  ویژگی های  از  یک  هر 
صمیمیت  دارد.  زندگی  در  متنوعی 
که  است  خصوصیاتی  از  جدیت،  کنار 
اثربخشی  دیگران،  رفتاری  مدیریت  در 
شگفت انگیزی دارد. کوتاهی یا زیاده روی 
با  را  ما  ویژگی،  دو  این  از  در هر یک 

مشکالتی روبرو خواهد کرد. 
در مدیریت فردی خود نیز به همان اندازه 
که الزم است مهربانی ها و رسیدگی هایی 
را نسبت به خود داشته باشیم، مهم است 
که در طرف مقابل انتظارات مشخص و 

محکمی را از خود تعریف کنیم. 
در تربیت فرزندان نیز این قانون جریان 
دارد. والدینی که صرفا از دروازه محبت 
به دنیای فرزندان خود وارد می شوند و 
انتظاری از آنها ندارند، خیابان ارتباط را 
یکطرفه کرده و افرادی طلبکار را راهی 

آینده می کنند. 
پدران و مادرانی که فقط سطح توقع باالیی 
از فرزندان خود دارند و از صمیمیتشان 
کاسته می شود، کودکان با خودباوری پایین 

و مهرطلب تربیت می کنند. 
هم  شغلی  و  اجتماعی  ارتباط های  در 
قرار  هم  کنار  بودن  مقتدر  و  مهربانی 
ایفای بهتر نقش های  می گیرند تا ضمن 
اجتماعی خود، از بروز هر نوع سوءاستفاده 

جلوگیری شود. 
الگویی که خداوند برای ما طراحی کرده، 
براساس اقتدار همراه با مهربانی است. 
از این رو، اهل ایمان همان گونه که از 
خداوند حساب می برند و رفتارهای خود 
تعالی بخش  با خواسته های  را هماهنگ 
پروردگار تنظیم می کنند، به همان میزان 
در تمام شرایط می توانند روی او حساب 
کرده و توکل به معنای واقعی را تجربه 

کنند.

 حجت االسالم ابراهیم اخوی
رئیس مرکز مشاوره ماوا

زندگی را از هر زاویه و با هر عینکی که نگاه کنی، ساده نیست، با هیچ کس برای ساده شدن و راحت بودن قراری 
نگذاشته است. شاید ساده ترین و دم دستی ترین مثالش این است که شروع زندگی و تولد با درد همراه است 

اما معلوم نیست از کی و کجا این موضوع وارد ذهن ما شده که بنای زندگی بر بی دردی و بی رنجی است. شاید 
بگویید من این طور فکر نمی کنم اما چند نفر را می شناسید که در رویارویی با مشکالت و سختی ها از زمین و زمان 

گالیه نکنند و شاکی نباشند؟ چند نفر از بخت بد و بی رحمی روزگار شاکی نمی شوند؟ خودتان چطور؟ آیا سختی 
را جزیی از زندگی می دانید یا زائده ای رنج آور که باید از آن خالص شد تا بتوان زندگی کرد؟ )صفحه 12 و13(

معلم ٣٥ ساله اي كه سرطان را از پادرآورده از موفقيتش مي گويد

مديون کتاب هاي 
مادر و صبوري پدرم



پرسش

غدد  که  دارم  ساله   6 پسری  اول:  پرسش 
لنفاوی اش هر ماه تحریک می  شود و پزشک 
هم دائم برایش آنتی بیوتیک تجویز می کند. اگر 
آنتی بیوتیک مصرف نکند، بیماری اش بهبود پیدا 

نمی کند؟ چه باید بکنیم؟ 428****0938

پرسش دوم: آیا پوشیدن لباس فردی که به 
بیماری  هپاتیتB مبتالست می تواند ما را هم 

به این بیماری مبتال کند؟ 972****0918

در  آنتی بیوتیک  مصرف  آیا  سوم:  پرسش 
می گذارد؟  تاثیر  آنها  وزن  روی  نوزادان 

0919****887

پرسش چهارم: آیا مصرف آنتی بیوتیک در درمان 
آبسه مقعدی تاثیر دارد؟ 982****0921

پرسش پنجم: هرگاه متوجه شویم دچار زگیل 
تناسلی شده ایم، چه باید بکنیم؟

پاسخ
دکتر حمید عمادی

متخصص بیماری های عفونی و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ اول: در مداخل ورودی بدن غدد لنفاوی ای 
وجود دارند که سعی شان جلوگیری از ورود 
فردی  وقتی  است.  بدن  به  بیماری زا  عوامل 
دچار عفونت های سر و گردن مانند سینوزیت، 
عفونت های دندانی و... می شود، غدد لنفاوی اش 
بزرگ می شوند. گاهی اوقات این غدد، بزرگ 
و حساس باقی می مانند و هر عفونتی که وارد 
بدن می شود، غدد لنفاوی سریع به آن واکنش 
نشان می دهند. از این رو، غدد لنفاوی فرزند شما 
نیز با هر بار سرماخوردگی بزرگ می شود. حال 
داشته  ویروسی  علت  سرماخوردگی  این  اگر 
باشد، نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست اما 
اگر عفونت باکتریایی در بدن ایجاد شود، قطعا 
باید آنتی بیوتیک مصرف شود تا عفونت بهبود 
آن  به  واکنش  در  که  لنفاوی  کند و غدد  پیدا 
عفونت بزرگ و دردناک شده اند، پس از مصرف 
آنتی بیوتیک و طی کردن دوره مصرف به طور 

کامل، کوچک شوند.

پاسخ دوم: نه، راه انتقال بیماری هپاتیت، تماس 
خونی، تماس جنسی و از مادر به فرزند در زمان 
بارداری، زایمان و شیردهی است. البته وقتی فردی 
به بیماری هپاتیتB مبتال می شود، میزان ویروس 
در خونش آنقدر باال می رود که ممکن است برخی 
تماس  های معمولی مثل غذا خوردن در یک ظرف 
مشترک هم بتواند فرد سالم را به ویروس آلوده 
کند. بنابراین توصیه ما این است اگر در خانواده ای 
یکی از اعضا به هپاتیتB مبتال می شود، سایر 
اعضای خانواده حتما آزمایش بدهند و در صورت 
نیاز واکسن هپاتیتB را در 3 دوز تزریق کنند. 
همان طور که گفته شد، پوشیدن لباس بیمار هپاتیتی 
مشکلی ایجاد نخواهد کرد. هرچند سایر روش های 
غیرخونی و غیرجنسی راه های انتقال بیماری هپاتیت
B نیستند، ممکن است به نحوی بیماری را منتقل 

کنند بنابراین تزریق واکسن الزامی است.

پاسخ سوم: نه، آنتی بیوتیک ها عمدتا روی دیواره 
سلولی میکروب ها اثر می گذارند و سلول های 
بدن ما اصال این نوع دیواره سلولی را ندارند. 
درنتیجه برخالف تصور عامه مردم که فکر می کنند 
آنتی بیوتیک ها یا چرک خشک کن ها آب بدن را 
خشک می کنند و باعث الغری فرد مصرف کننده 
می شوند، آنتی بیوتیک ها چنین تاثیری ندارند و 
مصرف آنها باعث کم شدن وزن نوزاد نمی شود، 
مگر اینکه خود بیماری و عفونتی که در بدن ایجاد 
شده باعث کاهش اشتها و در نتیجه الغری شود.

پاسخ چهارم: اگر آبسه در مراحل اولیه باشد، با 
تجویز آنتی بیوتیک به تنهایی درمان خواهد شد اما 
اگر آبسه چرکی شود، اصلی ترین راه درمان آن 
تخلیه است، سپس کنار تخلیه آبسه آنتی بیوتیک 
هم تجویز می شود. به عبارت دیگر اگر آبسه 
خودبه خود یا با جراحی کوچک تخلیه شود، 
آنتی بیوتیک به درمان آن کمک می کند اما اگر 
آبسه تخلیه نشود، خوردن آنتی بیوتیک به تنهایی 
مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا وقتی آبسه  سر 
باز نکرده، نفوذ آنتی بیوتیک ها داخل آن بسیار 
سخت است. حال هرچه آبسه بزرگ تر باشد، 

آنتی بیوتیک ها بی اثرتر خواهند شد.

پاسخ پنجم: در اولین فرصت به پزشک مراجعه 
کنید و تحت درمان قرار بگیرید  اما تا قبل از 
مراجعه به پزشک و درمان کامل با کسی تماس 
جنسی نداشته باشید. بیماری زگیل تناسلی به 
شدت مسری است، به طوری که حتی استفاده از 
کاندوم هم نمی تواند مانع انتقال ویروس شود.  
متاسفانه بسیاری از افراد مبتال به این بیماری به دلیل 
شرم و خجالت از مراجعه به پزشک خودداری 
می کنند، در حالی که درمان نکردن این بیماری 
به خصوص در خانم ها بسیار خطرناک است و 

باعث ایجاد سرطان سرویکس در آنها می شود.

پرسش

پرسش اول: پسری 13 ساله  دارم که فقط 140 سانتی متر قد دارد. 
آیا برای مراجعه به پزشک جهت افزایش قدش دیر نشده است؟ 

0912****654

پرسش دوم: پسری 10 ساله دارم که 130 سانتی متر قد دارد. با 
تا  کردیم  استفاده  رشد  هورمون  از  دخترم  برای  اینکه  به  توجه 
قدش بلندتر شود، آیا نیاز است برای پسرمان هم همان کار انجام 

شود؟ 300****0920

قدی  رشد  افزایش  باعث  بارفیکس  از  استفاده  آیا  پرسش سوم: 
می شود؟ 622****0911

پاسخ
دکتر سیدمحسن خوش نیت

فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: قد فرزندتان با توجه به سنی که دارد، کوتاه است. اگر 
فرزندتان دختر بود، شاید می گفتم برای اقدامات درمانی دیر شده زیرا 
بیشتر دختران در این سن مراحل پایانی بلوغ خود را طی می کنند اما 
در پسران عمده جهش رشدی معموال در اواخر بلوغ اتفاق می افتد 
بنابراین هنوز دیر نشده و به احتمال زیاد صفحات رشد باز است و 
امکان افزایش قد وجود دارد. ازاین رو، توصیه می کنم هر چه سریع تر 

فرزندتان را نزد فوق تخصص غدد ببرید.

پاسخ دوم: در برخی از خانواده ها ممکن است کوتاهی قد الگوی 
وراثتی داشته باشد و ژن هایی که باعث کمبود هورمون رشد می شوند 
در همه فرزندان خانواده دیده شوند بنابراین اگر سرعت رشد کودکی 
اتفاق  نوجوانان  بلوغ  زمان  در  مناسب  رشدی  یا جهش  باشد  کند 
نیفتد باید از فوق تخصص غدد کمک گرفت. یادتان باشد کودکان 
افزایش قد  سالم در دوران بلوغ به طور متوسط حدود 17 درصد 
دارند. به عبارت دیگر در دوران بلوغ دختران حدود 20 سانتی متر 
و پسران تقریبا 25 سانتی متر قد می کشند که از این میزان حدود 8 
تا 14 سانتی متر افزایش قد در سال اول و دوم بلوغ اتفاق می افتد. 
اگر والدین متوجه این جهش رشدی دوران بلوغ نشوند حتما باید 
با فوق تخصص غدد مشورت کنند تا مشخص شود چه علتی مانع 
این جهش شده است. بسیاری اوقات کمبود هورمون رشد یا سایر 
اختالالت هورمونی باعث ایجاد این مشکل می شوند. فراموش نکنید 
برای پیگیری رشد نامناسب کودک باید سریع عمل کرد زیرا مراحل 
بلوغ به سرعت می گذرند و اگر اقدامات سریع انجام نشود، صفحات 

رشد خیلی زود بسته خواهند شد.

پاسخ سوم: نه، این باور که آویزان شدن از بارفیکس به رشد قدی 
کمک می  کند، نادرست است. ورزش اثر خفیف تا متوسطی در رشد 
اینکه  است. ضمن  از ورزش  مهم تر  مراتب  به  تغذیه  و  دارد  قدی 
ورزش های سنگین در دوران کودکی و نوجوانی روی افزایش قد اثر 
منفی می گذارند زیرا به صفحات رشد آسیب می زنند. کودکی که در 
طوالنی مدت و در ساعات زیاد ورزش سنگین انجام می دهد به خصوص 
ورزش هایی که روی صفحات رشد زانو یا مچ فشار وارد می کند، 
در واقع به صفحات رشدش آسیب می زند و این مساله روی رشد 
اثر منفی دارد. به همین دلیل ما توصیه نمی کنیم کودکان ورزش های 

سنگین یا طوالنی مدت انجام دهند.

پرسش

پرسش اول: آیا این باور درست است که برای پیشگیری از سنگ 
کلیه بهتر است از آب جوشیده شده استفاده کنیم؟ 454****0913

پرسش دوم: آیا نوشیدن نوشابه برای سالمت کلیه ها مفید است؟

پاسخ
دکتر آریا جنابی

فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

پاسخ اول: نه، آب جوشیده شده نمی تواند جلوی ایجاد سنگ کلیه 
را بگیرد و این دو ارتباطی با هم ندارند. مهم ترین راه پیشگیری از 
سنگ کلیه مصرف مایعات فراوان است و لزومی ندارد آبی که برای 
نوشیدن انتخاب می کنید حتما جوشیده باشد. برای این منظور می توان 
آب لوله کشی و تصفیه شده را هم به راحتی استفاده کرد. آنچه مهم 
است میزان مصرف مایعات است که جلوی تشکیل شدن سنگ را 

در کلیه بگیرد.

پاسخ دوم: اگر منظورتان نوشابه های گازدار است، نه، این باور درست 
احتمال  فسفریک  اسید  بودن  دارا  دلیل  به  نوشابه ها  این  و  نیست 
تشکیل سنگ کلیه را افزایش می دهند بنابراین مصرف بیش از حد 
ابتال به سنگ کلیه هستند  نوشابه های گازدار در افرادی که مستعد 
به هیچ وجه توصیه نمی شود و همه مردم به خصوص این افراد باید 
مصرف نوشابه های گازدار را محدود کنند. از طرفی، نوشابه ها سرشار 
آنها مقدار زیادی قند، نمک  از قند و نمک هستند و مصرف زیاد 
و سدیم وارد بدن می کند که هر دو اینها می تواند در بیماری که به 
پرفشاری خون مبتالست یا در فردی که مستعد ابتال به دیابت است 
و سابقه خانوادگی دیابت را دارد یا در افراد چاق آثار منفی داشته 
باشد، در حالی که رعایت رژیم غذایی سالم تاثیر فراوانی در سالمت 
از  کلیه ها دارد. توصیه می شود به جای مصرف نوشابه های گازدار 
نوشیدنی های مفید و سالم مانند انواع دمنوش ها و شربت های سنتی، 
دوغ کم نمک، آب، آبمیوه های طبیعی و چای کمرنگ استفاده کنید. 
و  سالم تر  کلیه هایتان  بنوشید،  بیشتری  سالم تر  نوشیدنی های  هرچه 

خطر تشکیل سنگ در آنها کمتر خواهد بود.
بسیاری از افراد بر این باورند که مصرف ماءالشعیر برای سالمت کلیه 
و کارکرد بهتر آن مفید است. این باور هم درست نیست. نوشیدن 
ماءالشعیر فقط کالری بسیار زیادی وارد بدن می کند و نقش ویژه ای 
در کاهش ابتال به سنگ کلیه ندارد. تنها کاری که ماءالشعیر انجام 
ادرار  ادرار را زیاد کرده و کمی تکرر  این است که حجم  می دهد 

ایجاد می کند که این حالت با مصرف سایر مایعات هم وجود دارد.
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پرسش

بیمار  یک  برای  غذاها  بهترین  اول:  پرسش 
سرماخورده  شامل چه موادی است و چه غذاهایی 
در وعده صبحانه، ناهار یا شام می تواند جنبه 
پیشگیرانه داشته باشد و سیستم ایمنی بدن را 

تقویت کند؟ 531****0902

پرسش دوم: بهتر است عسل را با موم آن بخوریم 
یا باید به تنهایی مصرف شود؟ 822****0914

پرسش سوم: دختری 10 ماهه دارم که بسیار 
بدغذاست. از نظر تغذیه ای چه غذاهایی به او 
بدهم که هم ویتامین  های بدنش تامین شود و 
هم از نظر رشد قدی مشکلی نداشته باشد؟ 

0912****554

پاسخ
دکتر احمدرضا درستی

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ اول: افراد سرماخورده معموال به دلیل اینکه 
بویایی شان تحت تاثیر قرار می گیرد و روی اشتهایشان 
اثر می گذارد، تمایل کمتری به غذا خوردن دارند 
بنابراین مصرف صبحانه به خصوص صبحانه کامل 
برای این افراد بسیار مفید است. به همه افرادی 
که سرماخورده اند توصیه می کنم حتما در وعده 
صبحانه یک تخم مرغ پخته که در فصل سرد خیلی 
هم سفت نشده را مصرف کنند. اگر فردی تخم  مرغ 
پخته دوست ندارد می تواند آن را به شکل نیمروی 
کم روغن که زرده اش حالت عسلی داشته باشد، تهیه 
کند. عالوه بر این مصرف تکه ای نان، پنیر و شیر 
داغ در حدی که اشتها اجازه بدهد، مفید خواهد 
بود. اگر فردی به حلیم گرم کم چرب و کم نمک 
یا عدسی، شیربرنج گرم و... دسترسی داشته باشد 
می تواند از آنها هم استفاده کند. یادتان باشد خوردن 
صبحانه کامل کمک می کند که بدن  توان کافی برای 

مقابله با بیماری داشته باشد.

با فاصله مختصری بعد از صبحانه هم می توان 
مقداری عسل را با آبلیموی تازه و آب گرم مخلوط 
کرد و نوشید. این نوشیدنی به دلیل دارا بودن عسل 
یکی از گزینه های بهبود بیماری های تنفسی در 
جهان شناخته می شود. آبلیموی ترش تازه هم 
منبع غنی و بسیار خوبی از ویتامینC است. عالوه 
بر این آبلیموی ترش حاوی مواد مفید بسیاری 
است که خیلی از آنها هنوز حتی شناخته نشده اند 
بنابراین خوردن آبلیموی ترش یا شیرین بر انواع 
مکمل های ویتامینC برتری دارد. همچنین توصیه 
می شود در میان وعده هایتان حتما میوه به خصوص 
مرکبات، سیب و... بخورید. در وعده های ناهار و 
شام هم غذاهای پخته شده به غذاهای سرخ کرده 
برتری دارند زیرا وجود چربی  زیاد در غذا موجب 
آزردگی دستگاه گوارش می شود و برای تنفس 
فرد سرماخورده مشکل ایجاد می کند. بهترین غذا 
برای بیمار سوپ مرغ، آبگوشت کم چرب همراه 
با نان سبوس دار و سایر غذاهای آبکی مانند انواع 
آش هاست. توصیه می کنم حتما همراه غذاهایتان 
 Cسبزی های تازه مصرف کنید زیرا مقدار ویتامین
سبزیجات تازه فوق العاده باالست. جالب است 
بدانید مقدار ویتامینC موجود در 100 گرم سبزی 
جعفری بسیار بیشتر از ویتامینC موجود در 100 
گرم پرتقال است. همچنین توصیه می  شود انواع 
ترشی و شوری  را الاقل در روزهایی که بیمار 
شده اید، مصرف نکنید زیرا استفاده از این مواد 
نه تنها به بهبود بیماری کمکی نمی کند، بلکه ایمنی 
بدن را کمی ضعیف هم می کند. نوشیدن چای 
کمرنگ در وعده عصرانه هم بسیار مفید است 
و می تواند فلوئور و آنتی اکسیدان به بدن برساند. 
در واقع نوشیدن مایعات کافی یکی از راه های 
مقابله با ضعیف شدن بدن یا کاهش توان سیستم 
ایمنی بدن است بنابراین نوشیدن مایعات گرم مانند 
شیر گرم، چای، آب ولرم همراه عسل و لیمو یا 
سایر دمنوش های مفید را جدی بگیرید و هرگز 
در فصل سرد و به خصوص در دوران بیماری 
آب سرد ننوشید. مصرف شلغم پخته شده هم در 
وعده عصرانه بسیار مفید است و به افزایش سطح 

ایمنی بدن کمک می کند.

پاسخ دوم: موم عسل یک اسیدچرب بلندزنجیره 
است که در بدن و روده ها جذب نمی شود اما مانند 
فیبر غذاها به حرکت بهتر روده  کمک و حرکات 
دودی آن را تنظیم می کند، بنابراین خوردن موم در 
صورتی که از سالمت عسل مطمئن باشید برای 

سالمت دستگاه گوارش مفید است.

پاسخ سوم: همان طور که همه مادران می دانند از 
6 ماهگی به بعد باید عالوه بر شیر مادر به تدریج 
غذاهای کمکی هم به کودک داده شود، به نحوی 
که از 12 ماهگی یا 1 سالگی به بعد کودک بتواند 
کنار سفره بنشیند و از غذای خانواده بخورد. البته 
عالوه بر آن کودک باید سوپ مخصوص به خودش 
را هم داشته باشد. 6 ماهه دوم زندگی کودک بسیار 
مهم است زیرا اگر این غذاها نامناسب یا ناگهان وارد 
رژیم غذایی کودک شود، او را از غذا خوردن زده 
خواهد کرد. خوشبختانه امروزه کتاب ها، مقاالت 
و بروشور های خوبی درباره تغذیه کودک از 6 
ماهگی تا 2 سالگی در دسترس خانواده هاست و 
کارشناسان مراکز بهداشت به خوبی این اطالعات 
را در اختیار مراجعه کنندگان مادر و کودک قرار 
می دهند که بهتر است از این اطالعات استفاده کنید.
نکته مهم این است که وقتی مادری می بیند کودکش 
خوب غذا نمی خورد، ترفندهایی به کار می گیرد 
تا به نحوی کودک را وادار به خوردن کند، در 
حالی که قرار نیست کودکان هر روز سر وقت 
صبحانه، ناهار، شام و میان وعده هایشان را بخورند. 
یک روز کودک اشتهای خوبی دارد و روز دیگر 
اشتهایش را از دست می دهد. یک روز تمایلی به 
خوردن ندارد و روز دیگر ممکن است چند بار 
از شما غذا بخواهد. بنابراین طبق برنامه زمان بندی 
دقیق به او غذا بدهید اما به هیچ وجه به او فشار 
نیاورید. بسیاری اوقات آنقدر مادرها به کودک 
فشار می آورند که باید همین االن همه غذایت 
را بخوری که کودک از غذا خوردن زده شده 
و دچار کم اشتهایی می شود. بزرگ ترین مشکل 
ما در مورد کم  اشتهایی کودکان، رفتار دلسوزانه 
مادران است که درنهایت به لجبازی کودکان و 

بی اشتهایی روانی آنها می انجامد.

پرسش

پرسش اول: فرزندی 2/5 ماهه دارم که بین 
کبد و کیسه صفرایش کیست کوچکی دیده 
نیاز  به جراحی  کیست  این  آیا  است.  شده 

دارد؟ 436****0911

پرسش دوم: همسری 34 ساله دارم که مدتی 
دنده هایش  زیر  و  شکم  چپ  سمت  است 
احساس درد و سوزش دارد. سونوگرافی و 
اندوسکوپی انجام داد اما خوشبختانه مشکلی 
در دستگاه گوارش و معده اش دیده نشد اما 
3-2 بار دفع خون داشته است. لطفا راهنمایی 
کنید مشکل چه می تواند باشد؟ آیا ممکن است 
به سرطان مبتال شده باشد؟ 554****0910

پرسش سوم: مدتی است دل درد می شوم و نفخ 
می کنم. به متخصص گوارش مراجعه کردم. 
برایم اندوسکوپی و کولونوسکوپی نوشت. 
انجام دادم و 2 نمونه هم از من گرفتند که 
نیامده است. دوستانم توصیه  هنوز جوابش 
کرده اند برای رفع دل درد از شیره تریاک به 
صورت خوراکی استفاده کنم. آیا انجام این 
کار به بهبود عالئم گوارشی کمک می کند؟ 
مصرف این مواد در طوالنی مدت چه مشکالتی 
برای دستگاه گوارش به دنبال دارد؟ در ضمن 
به  می توانم  آیا  می خورم،  هم  آسپیرین  من 
مصرف آن ادامه بدهم؟ 972*****0915

پاسخ
دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بیماری های گوارش 
و کبد و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: بیماری های گوارشی مادرزادی در 
کودکان شیوع باالیی دارند. از جمله اینکه گاهی 
از دستگاه گوارش جنین  اوقات قسمت هایی 
خوب ساخته نمی شود یا برخی قسمت ها اضافه یا 

کم است. کیست کبدی هم از همین موارد است. 
بسیاری اوقات کیست های کبدی در کودکان 
ماهیت خوش خیم دارند و اگر عارضه ای ایجاد 
نکنند یا فشاری روی مجاری اصلی کبد وارد 
نکنند و باعث تنگی آن نشوند، به درمان خاصی 
نیاز ندارند اما اگر این توده ها یا کیست ها در 
عملکرد  روی  یا  باشند  مشکوک  سونوگرافی 
کبد و دستگاه گوارش اثر سوء بگذارند، از راه 
برای  است  بهتر  جراحی خارج خواهند شد. 
بررسی این مشکل حتما به فوق تخصص گوارش 
کودکان مراجعه کنید تا پس از بررسی های الزم، 
تصمیم درست در رابطه با درمان  گرفته شود.

پاسخ دوم: سرطان ها عمدتا در سنین 40-50 
سال به باال خود را نشان می دهند بنابراین افراد 
جوان نباید نگران ابتال به سرطان باشند، مگر 
اینکه در خانواده شان سابقه سرطان های دستگاه 
گوارش یا برخی موارد نادر بیماری گوارشی 
سایر  صورت  این  در  که  باشد  داشته  وجود 
اعضای خانواده باید تحت نظر پزشکشان باشند 

و غربالگری های الزم را انجام بدهند.
سوزش معموال ناشی از مسائل و مشکالت معده 
است که می تواند به دلیل افزایش اسید معده و 
ریفالکس یا گاستریت و التهاب معده ایجاد شود. 
اگر خون در مدفوع دیده نشده بود می توانستیم 
درد و سوزش را با توجه به اینکه سونوگرافی و 
اندوسکوپی مشکلی را نشان نداده اند به مسائل 
عصبی و سوءهاضمه ارتباط بدهیم اما چون خون 
در مدفوع دیده شده باید بررسی های بیشتری 
درباره منشاء و علل خونریزی انجام شود و در 
صورت نیاز روده ها باید دیده شوند. وجود خون 
در مدفوع هم علت های زیادی دارد و نمی توان 
همان ابتدا آن را به سرطان روده ربط داد. از 
مهم ترین علل وجود خون در مدفوع می توان 
یا هموروئید و شقاق  بواسیر  به سوءهاضمه، 
اشاره کرد. بنابراین نباید فقط به سرطان فکر 
کرد اما باید بررسی ها  را جدی گرفت تا نتیجه 
قطعی پیدا شود زیرا خون در مدفوع عالمت 

مهمی است. عالوه بر خون عالئمی مانند کاهش 
وزن بی دلیل، احساس گیر کردن غذا در مری، 
حالت تهوع و استفراغ دائمی، داشتن دردی که 
به دارو جواب نمی دهد، داشتن درد شدید در 
هر قسمتی از دستگاه گوارش، عدم دفع گاز یا 
مدفوع و هر عالمتی که ادامه پیدا کند برای ما 
بسیار مهم است و علت آنها باید حتما زیر نظر 
پزشک بررسی شود بنابراین توصیه ما به همه 
افرادی که چنین عالئمی دارند این است که از 
خوددرمانی بپرهیزند، خودسرانه دارو مصرف 
نکنند و حتما پزشکشان را در جریان عالئمی 

که دارند، قرار دهند.

پاسخ سوم: آسپیرین را حتما باید پزشک تجویز 
کند. اینکه فردی بر اساس توصیه دیگران آسپیرین 
بخورد تا خونش رقیق شود و از سکته جلوگیری 
کند، کار درستی نیست زیرا هر دارویی به رغم 
منافعش، مضراتی هم برای بدن دارد. پزشک هنگام 
تجویز دارو منافع و مضرات آن را می سنجد و سپس 
براساس نتایجی که به دست می آورد، صالح می بیند 
که دارویی را تجویز کند یا نه بنابراین برای ادامه 
مصرف آسپیرین حتما با پزشک متخصص مشورت 
کنید. شیره تریاک درمان هیچ بیماری ای نیست و 
حتی ممکن است مصرف بلندمدت آن عوارضی 
هم برای بیمار داشته باشد، به خصوص اینکه هنگام 
تهیه این فراورده ها مواد مضر و خطرناکی هم اضافه 
می کنند که چند برابر بیشتر از خود ماده اصلی 
برای بدن عارضه خواهد داشت. بد نیست بدانید 
مصرف تریاک به خصوص اگر با سیگار همراه 
باشد، میزان شیوع چند سرطان دستگاه گوارش از 
جمله سرطان مری، لوزالمعده و روده را افزایش 
اینکه مصرف تریاک وابستگی  می دهد. ضمن 
ایجاد کرده و فرد را به خود معتاد می کند. از 
طرفی، تریاک یک مسکن است و مصرف آن 
عالئم بسیاری از بیماری ها و سرطان ها را پنهان 
می کند و زمانی بیماری ظاهر می شود که سطح 
وسیعی از بدن را گرفتار کرده و دیگر نمی توان 

کار خاصی برای بیمار انجام داد.

پرسش

در  که  هستم  بارداری  خانم  اول:  پرسش 
سونوگرافی هفته 28 بار داری ام پلی هیدرآمنیوس 
گزارش شده است. پلی هیدرآمنیوس به چه 
معناست و چرا ایجاد می شود؟ حال چه باید 

بکنم؟ 102****0901

پاسخ
دکتر شیرین نیرومنش

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ 
طب مادر و جنین و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: پلی هیدرآمنیوس به معنای افزایش 
مایع آمنیوتیک یا مایع اطراف جنین از حد طبیعی 
است. میزان مایع آمنیوتیک معموال در سونوگرافی 
با سانتی متر اندازه گیری می شود و اگر کل مایع 
در 4 قسمت رحم از حدود 24 سانتی متر بیشتر 
شود، به آن پلی هیدرآمنیوس گفته می شود. یکی 
از شایع ترین علل ایجاد پلی هیدرآمنیوس دیابت 
کنترل نشده است. چنانچه خانم بارداری به دیابت 
مبتال باشد هم جفت و جنین درشت می شوند، 
هم قندخون باال می رود و هم مایع اطراف جنین 
افزایش می یابد. ازاین رو، ما به همه خانم های 
باردار توصیه می کنیم حتما تست تحمل گلوکز 

را انجام بدهند. اگر خانمی این تست را انجام 
اتفاقی  طور  به  در سونوگرافی  و  باشد  نداده 
میزان مایع آمنیوتیک بیش از حد تشخیص داده 
کنترل  قندخونش  هر چه سریع تر  باید  شود، 
شود. اگر قندخون باال باشد، درمان مناسب که 
شامل تجویز دارو و رژیم غذایی مناسب است 
کمک می کند تا پیشرفت بیماری کنترل شود. 
چنانچه خانم هایی که پلی هیدرآمنیوس دارند، 
کیسه  است  ممکن  نگیرند  قرار  درمان  تحت 
آبشان پاره شود و دچار زایمان زودرس شوند. 
البته پلی هیدروآمنیوس علل دیگری هم دارد که 

پزشک آنها را بررسی خواهد کرد.
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به مناسبت آغاز هفته وحدت و تولد رسول مهربانی ها، حضرت محمد)ص(

6 پیشنهاد و 3 فایده برای مهربانی
ماه  دوازدهم  سه شنبه 
قمری،  هجری  ربیع االول 
به  آبان،   29 با  مصادف 
والدت  سالروز  روایتی 
حضرت محمد مصطفی)ص(، پیامبر گرامی 
اسالم و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت، 
دوازدهم ماه ربیع االول و شیعیان هفدهم این 
ماه را سالروز والدت پیامبر گرامی  اسالم)ص( 
می دانند. حضرت امام خمینی)ره(، بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران که خود از منادیان 
وحدت در جهان اسالم بودند، از این مساله 
برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسالمی 
استفاده  و فاصله بین این دو تاریخ ) 12 تا 17 
ربیع االول( را »هفته وحدت« نامگذاری کردند. 
این هفته، فرصت مناسبی است تا ضرورت 
همبستگی و یکدلی جهان اسالم به ویژه در این 
زمان پر از فتنه و آشوب، با دقت بیشتری مورد 
بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب 
مختلف در برخی آراء و احکام اختالف نظر 
دارند، اما دارای اشتراک های متعددی مثل 
باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر 
و قبله یکسان نیز هستند. هفته نامه »سالمت«، 
به  در آغاز هفته مبارک وحدت که مزین 
والدت پیامبر گرامی اسالم)ص( است، این 
مناسبت فرخنده را به همه مسلمانان جهان 
تبریک می گوید. با تولد پیامبر عزیز و مهربان 
اسالم؛ حضرت محمد )ص(  خالی از لطف 
نیست تا نگاه به مقوله مهربانی و مصادیق آن 

را به این مناسبت اختصاص دهیم.

»مهربانی«رامیشناسیم؟!
فضلیت های  اساسی ترین  از  یکی  »مهربانی« 
زندگی است که هرگز نباید آن را با ساده لوحی، 
اشتباه  فرمانبرداری  یا  اعتمادبه نفس  کمبود 
از  نشانه ای  مهربانی  و  محبت  ابراز  گرفت. 
چنین  زیرا  است  زندگی  حقیقی  معیارهای 
را در دیگران  انسانی مشترک  ماهیت  فردی 
نیز مانند خود می شناسد و ارج می نهد. هیچ 
فردی به دلیل اجبار و زور نمی تواند مهربان 
باشد، بلکه شرافت و بزرگ منشی است که او 
را به این خصیصه سوق می دهد اما باید دانست 
مهربانی نیز مانند دیگر فضایل اخالقی، عادتی 
است که می توان در وجود خود نهادینه کرد و 
آموخت. شکل گیری این عادت، زمانی که سعی 
در انجام مصادیق آن شود، احساس خوشبختی 
و خوشحالی را نیز در پی دارد و فرد را بیش از 
پیش به رفتارهای مهربانانه ترغیب می کند. به 
عالوه، زمانی که مهربانی را به دیگری ارزانی 
کنیم، نه تنها چیزی به نفع دیگری کم نشده، 
بلکه احساس رضایت و بزرگواری نیز دوچندان 

تقویت شده است. 
البته توجه به این نکته ضروری است که صرف 
زمان یا منابع مالی برای فردی که دچار آسیب 
یا اتفاق ناگواری شده همیشه نمی تواند مصداق 
مهربانی باشد. توجه به محدودیت های مورد 
احترام طرف مقابل و پرهیز از ترحم بهترین 
کاربرد اصل محبت و مهربانی در روابط انسانی 

است. 

تاثیر»مهربانی«برروابطمیانفردی
افرادی که در محیط کار سعی در کمک به 
دیگران دارند و لبخند را از آنها دریغ نمی کنند، 
مدیر و همکاران هستند.  توجه  مورد  بیشتر 
هوش هیجانی که معموال با مهربانی نمود پیدا 
می کند، در موفقیت حرفه ای فرد بسیار مهم تر 
و تاثیرگذارتر از هوش ذاتی )IQ( است که 
در طوالنی مدت، سبب تقویت روابط حرفه ای 

و ارتباط بیشتر خواهد شد. 
علت اینکه در روابط خانوادگی و عاشقانه نیز 
پس از گفت وگوهای صمیمانه، افراد حس بسیار 
خوبی دارند این است که هر کدام به طرف 
مقابل توجه دارند و بدون اینکه انتظاری داشته 
باشند، سعی دارند دقایقی را برای یکدیگر به 
بهترین شکل لذت و شادی رقم بزنند اما زمانی 

که فرد به دلیل عدم توجه، محبت و همدردی 
وارد بحث های غیرمنطقی می شود، درک درستی 
از شرایط طرف مقابل ندارد و نمی توان انتظار 

نتیجه مطلوبی داشت.
جالب اینجاست که رفتارهای هر فرد تاثیری 
موارد  اغلب  در  مردم  و  دارند  بومبرگ گونه 
تمایل دارند همان شیوه رفتاری را در قالب 
محبت کالمی، توجه بیشتر، کمک و... ابراز 
کنند. از طرفی زمانی که رفتار محبت آمیزی 
شکل می گیرد، فرد به خوبی احساس می کند 
انسان مفید و موثری بوده و تصویر ذهنی و 
عزت نفس در او تقویت می شود که یکی از 
اصول اولیه رفتار منعطف عاطفی و احساس 

خوشبختی روزمره است. 

1. گوششنوابراییکدوست
همه ما در زندگی روابط دوستانه ای داریم که 
ارزش زیادی برای آنها قائل هستیم که مسلما 
درک متقابل شرایط و روحیات، الزمه دوام 
چنین روابطی خواهد بود. بسیار پیش آمده 
که هر کدام از ما در برهه هایی از زندگی حتی 
روال برنامه های روزمره از اتفاقی رنجیده شده 
باشیم و در این موقعیت تنها نیازمند صحبت 
کردن هستیم. اینجاست که اگر دوست شنوا 
کنار خود احساس کنیم، معموال حال بهتری 
خواهیم داشت. پس اگر روزی با چنین موقعیتی 
برای یکی از عزیزان خود روبرو شدید، حتما 
کنارش باشید و به حرف هایش گوش دهید 
کنید.  درک  را  می گوید  آنچه  کنید  سعی  و 
مطمئن باشید این محبت شما برای او بسیار 

ارزشمند است.

2. تمرینکمکهایغیرمالیبه
دیگران

اگر قدری دقیق تر و مهربان تر به اطراف خود 
پارک  مترو،  در کوچه و خیابان،  کنیم،  نگاه 
و... افراد سالمندی را می بینیم که به سختی 
قادرند وسایل خود را حمل کنند یا از پله ها 
باال بروند. اگر مایل باشیم مهربانی را در وجود 
خود نهادینه کنیم و عالوه بر این الگوی خوبی 
برای سایرین به خصوص کودکان باشیم، کافی 
است در چنین موقعیت هایی بی تفاوت نباشیم 
و حتما به آنها کمک کنیم. کمک به یکی از 
نزدیکان در نظافت منزل، خرید به جای همسایه 

سالخورده، سرگرم کردن کودکان در مهمانی ها 
و... نمونه های ساده ای از یاری رساندن به دیگران 
و گسترش محبت است که هیچ هزینه ای جز 

قلبی مهربان ندارد.
3. لبخندزدن

لبخند زدن همیشه تداعی گر انسان های مهربان 
است و همه انسان ها زمانی که شاد هستند و 
لبخند به لب دارند، زیباتر به نظر می رسند. معموال 
بسیاری از ما عادت داریم منتظر محبتی از طرف 
دیگران باشیم و سپس با لبخند قدردانی کنیم اما تا 
به حال فکر کرده ایم اگر در رفتارهای روزمره و 
درخواست از اطرافیان به این موضوع توجه داشته 
باشیم، چقدر در بهبود روابط تاثیرگذار بوده ایم؟! 
حتی زمانی که همه افراد به رغم مشکالت و 
دغدغه های شخصی، لبخند می زنند و با چهره ای 
مهربان در جامعه حضور پیدا می کنند، تاثیر مثبتی 

بر خلق وخوی همه خواهد داشت.

4. مهمانکردنبایکفنجانچای
مسلما همه اصول پذیرایی از مهمان را به خوبی 
می دانند اما یک روش ساده برای رواج مهربانی 
و محبت در جامعه، پذیرایی از نیروهای پلیس، 
ماموران شهرداری، کودکان کار و... با یک فنجان 
چای یا شربت است. مطمئن باشید عالوه بر اینکه 
به ظاهر وجود آنها گرم شده یا عطش تشنگی شان 
فرو نشسته، دلگرمی پیدا می کنند که قطعا تداعی گر 
انسان دوستی است. البته اگر امکان این را داشته 
باشید که در جهت رفاه اقتصادی نیازمندان حتی 
در حد جزیی نیز تالش کنید، قطعا گامی فراتر 

در مهربانی و انسانیت برداشته اید. 

5. مالقاتبیمارانوسالمندان
 دیدار بستگان و دوستانی که تنها زندگی می کنند 
یا در آسایشگاه سالمندان هستند را حتما در برنامه 
زندگی خود بگنجانید. این مالقات به ظاهر ساده 
می تواند نور امید و شادی را در دل آنها روشن 
کند و بی شک پرتوهای آن زندگی شخصی شما 
را نیز نورانی خواهد کرد. محبت به این افراد اصال 
هزینه بر نیست؛ کافی است یک روز تعطیل ناهار 
خود را به منزل آنها ببرید و با هم میل کنید یا جشن 
تولد فرزندتان را کنار آنها باشید. قطعا تمرین این 
رفتار مهربانانه یکی از بهترین آموزش های تمرین 

محبت و نوعدوستی به کودکان است. 

6. صبروتفکرپیشازسخنگفتن
صبر را همه ما به عنوان یک ارزش در زندگی 
می شناسیم اما این روزها متاسفانه هیاهوی زندگی 
و گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، افراد را 
به پاسخ های فوری و گاهی نسنجیده پیش برده 
است. گرچه عقیده شخصی هر فردی برای خودش 
محترم است، الزاما بیان هر تفکر و تصوری خوب 
نیست. اگر عادت کنیم که پیش از سخن گفتن 
چند لحظه فکر کنیم و نفس عمیق بکشیم، شاید 
ابتدا کمی مشکل به نظر برسد اما در طوالنی مدت 
شیوه برخورد بهتر با دیگران را شکل خواهد داد. 

آنچه»مهربانی«باتومیکند....
 شاید محبت و مهربانی را تنها رفتاری بدانیم که 
تبعات مثبت آن به دیگران می رسد اما باید توجه 
داشت فردی با چنین خصیصه رفتاری بیشترین 
بازتاب مثبت را دریافت می کند. نتایج مطالعه ای که 
در این زمینه روی کودکان دارای اختالل یادگیری 
و تحصیلی انجام گرفت، نشان داد دانش آموزان 
اجتماعی و مهربان که به دیگر دوستانشان نیز 

کمک می کنند، نه تنها از سوی آنها بسیار مورد 
توجه قرار می گیرند، بلکه از نظر تحصیلی نیز 
وضعیت بهتری پیدا می کنند. در واقع، اختصاص 
وقت به دیگران و تالش برای بهبود وضعیت 
آنها در طوالنی مدت تاثیرات مثبتی را متوجه خود 
فرد می کند.  همچنین بررسی های گوناگون در 
مورد افرادی که در فعالیت های خیرخواهانه 
شرکت داشتند نیز گویای این است که عالوه 
بر احساس رضایت و خوشبختی در زندگی و 
تقویت اعتمادبه نفس، به نظر می رسد این افراد 
کمتر در معرض ابتال به بیماری آلزایمر هستند 

و طول عمر بیشتری دارند. 

1. افزایشاحساسخوشبختی
 مسلما مهربانی هر فردی منشاء احساس خوبی 
برای طرف مقابل است اما خود او نیز از این 
تاثیرات بی بهره نیست. نتایج مطالعه ای در ژاپن 
نشان می دهد افراد مهربان تر در زندگی روزمره 
احساس خوشبختی بیشتری دارند و از زندگی 
لذت زیادی می برند یا حداقل زندگی توأم با 

شادی را تجربه می کنند. در این مطالعه از 175 
نفر خواسته شد یک هیجان شدید استرس زا 
یا خوشحال کننده را یادداشت کنند. محققان با 
بررسی این نوشته ها، متوجه شدند افرادی که 
بیشتر دست به اقدامات مهربانانه می زنند، بیش 
از دیگران از احساس خوشبختی لذت می برند. 

2. شیوهموثرمقابلهبااسترسو
افسردگی

مهربانی و گذشت را باید منبع احساس رضایت از 
زندگی و عاملی در جهت شادی درونی دانست. 
این در حالی است که چنین شرایطی کاهش 
تولید کورتیزول، یکی از هورمون های استرس را 
در پی دارد. پس جای تعجب نیست که توجه و 
دغدغه مهربانی به دیگران را عامل ضدافسردگی 
صددرصد طبیعی بدانیم. همچنین نتایج مطالعات 
نشان می دهد مهربانی تولید سروتونین را تحریک 
می کند که کمبود آن زمینه ساز اضطراب، نگرانی 
و حتی افسردگی می شود، حال آنکه عملکرد 
بیشتر داروهای ضدافسردگی تحریک شیمیایی 
تولید سروتونین برای کاهش عالئم افسردگی 
است. فشارهای درونی یکی از عوامل مهم بروز 
پرفشاری خون و افزایش ضربان قلب است. 

3. تقویتاعتمادبهنفس
به طور منطقی اگر مهربانی سبب خوشحالی 
بیشتر و کاهش استرس و افسردگی می شود، 
مسلما باید قضاوت فردی نیز بهبود یابد. برای 
تایید این موضوع، یکی از استادان روان شناسی 
دانشگاه استنفورد، وضعیت دانشجویان را با توجه 
به رفتارهای نوعدوستانه حتی در مصادیق بسیار 
ساده مانند باز نگه داشتن در برای عبور دیگران، 
گرفتن غذا و... طی مدت 10 هفته بررسی کرد. 
او متوجه شد افرادی که به طور منظم چنین 
رفتارهای مهربانانه ای انجام می دهند، خلق وخوی 
بهتری دارند و تصویر ذهنی مطلوب تری از خود 

خواهند داشت.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

»مهربانی« یکی از اساسی ترین 
فضلیت های زندگی است که هرگز 
نباید آن را با ساده لوحی، کمبود 
اعتمادبه نفس یا فرمانبرداری 
اشتباه گرفت. ابراز محبت و مهربانی 
نشانه ای از معیارهای حقیقی زندگی 
است زیرا چنین فردی ماهیت انسانی 
مشترک را در دیگران نیز مانند خود 
می شناسد و ارج می نهد 

بایکمهربانیکوچک،دنیاراتغییردهیم

این آرمانی است که توسط بسیاری از انسان ها در گوشه و کنار دنیا ترویج داده شده و روزی را با عنوان »روز جهانی مهربانی« بنیان 
گذاشته اند تا در آن روز با این شعار که »مهربان بودن دلیل نمی خواهد« کارهایی هرچند کوچک در راستای توسعه و گسترش حس 

مهربانی، دوستی و صلح بردارند.
پاسداشت »مهربانی« در روز 1۳ نوامبر )۲۲ آبان( جنبشی است که ابتدا در ژاپن و با عنوان »جنبش مهربانی های کوچک« شکل گرفت 
و با گسترش به سرتاسر دنیا توانست در سال 1۹۹۸ میالدی به عنوان »روز جهانی مهربانی« ثبت و ترویج شود. از آن سال به بعد، 
جنبش های مردمی بسیاری در کشورهای مختلف حول محور »ترویج مهربانی برای ساخت دنیایی بهتر« شکل گرفته و هر سال با 
برنامه های مختلفی سعی در بزرگداشت این روز داشته اند. برنامه هایی که هدف آنها یادآوری این موضوع به مردم است که گاهی 
کارهای کوچک و مهربانی با اعمالی ساده و روزمره می تواند منجر به ساختن دنیایی بهتر برای همه شود. مهربانی یکی از مهم ترین 

و قوی ترین احساسات بشر برای ساختن زندگی ایده آل و حل بسیاری از مشکالت فعلی است.
این جنبش جهانی معتقد است اگر تنها یک وجه مشترک برای ساختن یک ملت از تمامی ملت های جهان وجود داشته باشد، آن »مهربانی« 

کردن است و راه دستیابی به آن چیزی نیست جز تالش برای اصالح رفتارهای کوچک و گنجاندن مهربانی در زندگی روزمره.



از هر زاویه و  زندگی را 
با هر عینکی که نگاه کنی، 
هیچ کس  با  نیست،  ساده 
برای ساده شدن و راحت 
بودن قراری نگذاشته است. شاید ساده ترین 
و دم دستی ترین مثالش این است که شروع 
زندگی و تولد با درد همراه است اما معلوم 
نیست از کی و کجا این موضوع وارد ذهن ما 
شده که بنای زندگی بر بی دردی و بی رنجی 
است. شاید بگویید من این طور فکر نمی کنم 
اما چند نفر را می شناسید که در رویارویی با 
مشکالت و سختی ها از زمین و زمان گالیه 
نفر از بخت  نباشند؟ چند  نکنند و شاکی 
بد و بی رحمی روزگار شاکی نمی شوند؟ 
از  جزیی  را  سختی  آیا  چطور؟  خودتان 
زندگی می دانید یا زائده ای رنج آور که باید 

از آن خالص شد تا بتوان زندگی کرد؟
واقعیت این است که بیشتر ما زندگی را وقتی 
زندگی می دانیم که از درد و رنج تهی باشد ولی 
روزگار چنین قراری با هیچ کس نگذاشته و 
چنین تعهدی نداده است. به همین دلیل آنهایی 
می توانند واقعا زندگی کنند که رابطه زندگی 
و رنج را مثل گل و خار بدانند و آنها را کنار 
هم بپذیرند. پدرش را با سرطان از دست داده، 
در همان ماه های اول شروع زندگی مشترک با 
سرطان و بیماری خواهرشوهرش روبرو شده 
و بعد از چند سال متوجه توده سرطانی در 
بدن خودش شده است... می گویم: »هیچ وقت 
نگفتی چرا؟« می گوید: »چرایی وجود ندارد؟ 
مگر آلبالو که می خوری می گویی چرا هسته 
دارد؟ یا گلی را که بو می کنی، می گویی چرا 
خار هم دارد؟ وضعیت من از خیلی افراد دیگر 
بهتر بود، بیماری  ام می توانست بدتر باشد که 
نبود و حداقلش این بود که از عهده هزینه های 
درمانم برمی آمدم، خیلی ها این را هم ندارند.... 
می رفتم،  شیمی درمانی  جلسات  برای  وقتی 
ناراحتم  دیگران  درد  سرطان،  درد  از  بیش 
بیماری شان از من شدیدتر  آنها که  می کرد، 
بود، بچه هایی که سرطان داشتند و والدینی که 
باید دردکشیدن بچه شان را می دیدند...« درباره 
هر چیزی حرف می زد، موضوع را خنده و 
انرژی زیادی تغییر می داد و فقط آنجایی اشک 
به  به چشمش آمد که درباره کودکان مبتال 
سرطان می گفت یا آن پدری که از شنیدن خبر 

سرطان فرزندش بی هوش شده بود.
مینا معلم ۳۵ ساله ای است که تازگی از سرطان 
رها شده است. وقتی قرار گفت وگو گذاشتیم 
را پشت سر  آخرین جلسات شیمی درمانی 
نکرده  رشد  موهایش  هنوز  و  بود  گذاشته 
را  زندگی  به  نگاهش  نوع  می گوید  بودند. 
مدیون کتاب های مادر و صبوری و راهنمایی 
پدر است. با او درباره سرطان، شیمی درمانی، 
دردها، عوارض و مراقبت های بیماری و از 
همه مهم تر درباره زندگی گفت وگو کردیم.

:  چطور متوجه شروع بیماری تان 
شدید؟

چند سال قبل تر یکی از دوستانم که پزشک 
است، روش خودآزمایی سرطان پستان را یادم 
داد و پس از آن هر 2-1 ماه یکبار انجامش 
می  دادم. سال گذشته مدتی درگیر اسباب کشی 
بودم و فراموش کردم تست را انجام دهم. آخرین 
بار قبل از اسباب کشی حس کرده بودم چیزی 
هست ولی به حساب اینکه می تواند فیبروم 
باشد یا اگر مهم است، بزرگ می شود و متوجه 
می شوم، نگران نشدم اما بعدا فهمیدم سلول های 
سرطانی معموال در افراد جوان سریع تر رشد 
می کنند و نباید کوچک ترین نشانه ای را نادیده 
گرفت. فقط یک ماه گذشت که حس کردم 
توده بزرگ تر شده و دکتر و سونوگرافی رفتم. 
کسی که سونو را انجام می داد گفت توده ای 
نزدیک 2/۵-2 سانتی متر دیده می شود ولی 
به احتمال 99 درصد مهم نیست. اما احساس 
خودم چیز دیگری بود. خصوصا که نوع سوال 
پرسیدن و نگاه هایش چیز دیگری می گفت. 
عکسی از جواب سونوگرافی را برای همان 

دوستم فرستادم، زن و شوهر پزشک هستند 
و هر دو گفتند چیز مهمی نیست ولی بهتر 
است نمونه برداری شود. آنها شمال بودند و 

برای نمونه برداری آنجا رفتیم.

:  با همین نمونه برداری از بیماری تان 
مطمئن شدید؟

بله، ولی به شکل غیرمستقیم! یک هفته بعد که 
جواب پاتولوژی مشخص شد، چند بار تماس 
گرفتم ولی هیچ کدام تلفن هایشان را جواب 
نمی دادند و به همین خاطر شک کردم که مساله 
مهمی باشد. شب که از محل کار برگشتم، 
متوجه شدم حال همسرم خوب نیست. دوستم 
تلفن مرا جواب نداده و نتیجه را به او گفته 
ناراحت  همسرم  برای  بیشتر  شب  آن  بود. 
شدم چون بار سومی بود که جواب پاتولوژی 
نزدیکانش را می گرفت. قبل از من خواهر و 
پدرش با سرطان درگیر شده بودند و او هر 
بار آزمایشگاه رفته و با جواب بد برگشته بود. 
به روی خودش نیاورد و چیزی به من نگفت 
ولی طبیعتا خودم می دانستم دلیلش چیست. 

نباش! خیلی ها گرفته اند، من  ناراحت  گفتم 
هم گرفته ام... حاال بنشین سریالمان را ببینیم!

:  باالخره چه زمانی به شما گفتند 
باید جراحی شوید؟

در واقع نگفتند! دوباره و به بهانه نمونه برداری 
مجدد شمال رفتیم تا آنجا موضوع را بگویند 
که خودم می دانستم. برای اینکه کمتر اذیت 
با  و  گرفتم  تماس  دوستم  با  خودم  شوند، 
شوخی و خنده درباره اش حرف زدم و گفتم 
شما نمی خواهید اسمش را بگویید ولی خودم 
می دانم موضوع چیست! نیازی به نمونه دیگر 
اصلی  جراحی  عمل  برای  واقع  در  و  نبود 
می رفتیم؛ وقتی رسیدیم، معطل چیزی نشدیم، 
دوستم همه کارها را انجام داده و پزشک را هم 
انتخاب کرده بود. همان روز دوباره ماموگرافی 
شود  مشخص  تا  شد  انجام  سونوگرافی  و 
سلول های سرطانی به جای دیگری سرایت 
کرده اند یا نه؟ با تصویربرداری و سونوگرافی 
اولیه تشخیص قطعی به دست نیامده بود چون 
با اینکه توده سرطانی بود، چسبندگی نداشت 

و در نگاه اول می شد امیدی داشت اما پس 
شده  مشخص  پاتوبیولوژی  آزمایش های  از 
بود که سرطانی است و باید برداشته شود. 

:  عمل جراحی و برداشتن بخشی 
از بدن، برایتان ترسناک نبود؟

نمی گویم نگران نبودم ولی تمام مدت روحیه ام 
را حفظ کردم و همین روش کمک کرد تا 
کمتر بترسم! حتی در اتاق عمل تا چند لحظه 
قبل از بی هوشی با کارکنان شوخی می کردم 
و می خندیدم و فکر کرده بودند از بیماری ام 
خبر ندارم ولی پس از عمل دردم خیلی شدید 

بود. مثل اینکه نیمی از بدنم را می کشیدند تا 
جدا کنند! معموال وقتی غدد لنفاوی درگیر 
شوند، برای پیشگیری از انتشار بیشتر به ناچار 
بخشی از پستان برداشته می شود. شنیده ام قبال 
پستان کامال تخلیه می شد ولی االن در بیشتر 
امکان  تا حد  کشورها دستور العملی داده اند 
این کار انجام نشود تا روحیه بیمار خراب 
نشود. 1۷ غده لنفاوی و 12-8 سانتی متر از 
بافت پستان برداشته شد، عمقش را نمی دانم 
ولی می دانم هر تکان خوردنی برایم دردناک 
بود و تا چند روز این وضعیت داشتم. وقتی 
مرخص شدم و خانه رفتم، درد آنقدر زیاد 
بود که نمی توانستم نفس بکشم و برای اولین 

بار گریه کردم.
در آن شرایط یک مساله توجهم را جلب کرد 
که بیمار روش های مراقبتی پس از جراحی را 
نمی داند و آموزش آن جزو راهبرد  های ثابت 
بیمارستانی نیست یا آن زمان نبود یا به من 
نگفتند. خاله ام که پرستار است، وقتی برای 
تا  یادم داد چطور جابجا شوم  عیادت آمد، 
کمتر درد بکشم و کمتر اذیت شوم. یک باند 
کشی پهن برایم بسته بودند که همان هم اذیتم 
می کرد و بعدا که در خانه بازش کردند، نفس 

کشیدن برایم راحت شد.

درمان  سخت  مراحل  از  :  یکی 
مرحله  این  است؛  شیمی درمانی  سرطان، 

برایتان چطور گذشت؟
خانم ها  برای  موها،  ریختن  مثل  عوارضی 
همه  جلسه  اولین  از  قبل  است.  آزاردهنده 
شیمی درمانی،  زمان  شرایط  درباره  را  چیز 
داروها، عوارض کوتاه مدت و بلندمدت و... 
خوانده بودم و می دانستم چه شرایطی خواهم 
داشت. با این حال تجربه اش خیلی فرق می کرد. 
آنقدر اوضاع گوارشم  از شیمی درمانی  پس 
چیز  هیچ  نمی توانستم  که  بود  ریخته  به هم 
به  و...  چشایی  بویایی،  حتی حس  بخورم. 
فقط  شیمی درمانی  داروهای  می ریخت.  هم 
به سلول های سرطانی حمله نمی کنند و بقیه 
به همین  علت  تاثیر می گیرند.  سلول ها هم 
یکی از عوارضش دوبینی یا تار دیدن است، 
ریزش مو هم به  دلیل حمله به سلول های 
سالم است. کسانی که شیمی درمانی می شوند 
و  سالم  بخورند،  ارگانیک  غذایی  مواد  باید 

بدون مواد افزودنی شیمیایی.
برای همه چیز آمادگی داشتم، در همان دومین 
جلسه ریزش موهایم شروع شد و خودم زودتر 
سرم را تراشیدم تا به چشمم نیاید ولی سر 
شد  تمام  تحملم  شیمی درمانی  سوم  جلسه 
و گریه کردم. نه می توانستم چیزی بخوانم، 
نه می توانستم تلویزیون ببینم. چشم هایم را 
می بستم یک جور اذیت می شدم و باز می کردم 
دیگر. حتی کسی جلوی چشمم  یک جور 
حرکت می کرد، حالم بد می شد و حالت تهوع 

معلم ٣٥ ساله اي كه سرطان را از پادرآورده از موفقيتش مي گويد

مديون كتاب هاي مادر و صبوري پدرم
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 لیال منصور

گاهی سر کالس از بچه ها می پرسم چه خبر و خیلی از شاگردها می گویند هیچی، همه چیز مثل قبل است! می گویم تکرار 
این جمله خیلی بد است، یعنی تو چیزی را تغییر نداده ا ی یا نخواسته ای متفاوت باشد یا آن چیزی باشد که می خواهی. 
نگاهم به بیشتر اتفاقات زندگی مثبت است و حتی شرایطی را که دوست ندارم، جوری تغییر می دهم یا چیزی پیدا می کنم 
که بتوانم آن را دوست داشته باشم. کمترین کار در اوقات بی حوصلگی این است که می توانی به پارک سر خیابان بروی، 
درختان را نگاه کنی و بگذاری هوایی به صورتت بخورد. بیشتر ما قدر این لحظات را نمی دانیم چون قدر زندگی را نمی دانیم. 
اگر بگویند دو ساعت دیگر می میری، یادت می آید که طلوع آفتاب قشنگ است، فالن درخت فالن جا کاشته شده، باید به فالنی 
زنگ بزنی؛ تمام کارهایی که در طول روز می توانی انجام بدهی و انجام نمی دهی و به نظرت پیش پا افتاده و بی اهمیت هستند.

درس های پنهانی زندگی از قول يک معلم

موارد منفی و مثبت زیادی در زندگی هست. خوشی های و نکات مثبت زندگی 
کمتر است و شاید برای مردم ما کمتر است ولی بخواهی روی منفی ها متمرکز 
باشی و فکر کنی، منفی زودتر از آنچه فکرش را بکنی سراغت می آید. سعی 
می کنم از همه چیز داستانی زیبا بسازم. مثال وقتی میوه می خورم، با دقت نگاهش 
می کنم. هر میوه ای، شکل آن، زنگ و بویش و... برایم جالب است، مثال با خودم 
می گویم چرا پرتقال گرد است و گالبی شکل دیگری دارد؟ چرا یک میوه کشیده 
است و یکی گرد؟ چرا هر کدام شکل دیگری نیست؟ با دیدن همین تفاوت ها 

می شود فهمید دنیا همیشه چیزهایی برای دیدن دارد.

فکر می کنم وقتی به کسی مهربانی می کنی، در واقع به خاطر خودت این کار را انجام داده ای و در 
چنین شرایطی نتیجه اش را متوجه خواهی شد. سال 8۵ تازه ازدواج کرده بودم و خواهر شوهرم 
یکی از شاگردان قدیمی ام بود که فهمیدم بیمار شده و هنوز نمی دانستم بیماری اش چیست، فقط 
می دانستم حالش خوب نیست. به همسرم گفتم جوری از این آدم مراقبت کن و هر کاری از دستت 
بر می آید برایش انجام بده و دریغ نکن که اگر خدای نکرده حالش خوب نشد و زنده نماند، با 
خودت نگویی ای کاش فالن روز کوتاهی نکرده بودم... این موضوع را در مورد پدرم تجربه کرده 
بودم. دوست داشتم برای آرامش بیشترش کاری بکنم چون سرطان او قابل درمان نبود. نمی توانم 
بگویم نهایت سعی ام را کردم چون خیلی جوان تر بودم. مدتی که خانه ما بود، هر روز درگیر بودیم، 

بارها پیش می آمد که بیرون می رفتیم و حالش بد می شد و برمی گشتیم.

این اصطالح معروف را  که می گویند »دوستانت را در سختی 
بشناس« در مدت بیماری ام کامال درک کردم. خیلی از آدم هایی 
که انتظار می رفت – نه اینکه من انتظار داشتم- کنارم نبودند و 
کسانی که اصال فکرش را نمی کردم، تنهایم نگذاشتند با کمک های 
معنوی و حتی مالی. حتی یکی از شاگردانم آجیل آورده بود و 
یک کارت عابربانک با شماره رمز آن. به پول نیاز نداشتم و هر 
چقدر اصرار کرد، قبول نکردم ولی محبت شان آنقدر برایم با 
ارزش بود که از خوشحالی گریه کردم.  مهربان برای توصیف 
بعضی افراد، کلمه کمی است. شاگردهای نوجوانم نامه نوشته 
بودند و مادرهایشان تلفن می کردند. با اینکه از ناراحتی همه 
ناراحت شدم ولی یک جوری ته دلم هم خوشحال می شوم 
که حس می کنم برای اطرافیان ارزش دارم. قبل از آن همیشه 
برایم سوال بود که چقدر برای اطرافیانم مهم هستم. گاهی 
فقط حضور یک نفر کافی است تا با خودت بگویی برای 
یک نفر با ارزشی، چرا خوب نشوم؟ همین که یک نفر با 
یک تماس یا یک پیامک به تو یادآوری می کند که دیگران 

فراموش ات نکرده ا ند.

اگر فکر می كردم كسی به من 
اهمیت نمی دهد، كمتر تالش 
می كردم. كسی كه هولم می داد 
همسرم بود و دوستم كه می دانستم 
چقدر ناراحت است



برای شیمی درمانی به بیمارستان خصوصی نرفتم چون هزینه اش خیلی زیاد بود و آن سال بدون دارو، از جلسه ای 
۵۰۰ هزارتومان شروع می شد و تا ۹۰۰ هزار تومان هم می رسید. یکی- دو جلسه اول را بیمارستان شریعتی و امام 
رفتم، ولی حالم بدتر می شد. دیدن بچه هایی که سرطان داشتند و باید شیمی درمانی می شدند، برایم قابل تحمل نبود. 
از طرف دیگر من به واسطه معرفی دوستم به آن بیمارستان می رفتم، آخر جلسه دوم از پرستار پرسیدم من که معرفی 

شده ام، اگر بنشینم و شیمی درمانی شوم، جای یکی از این بچه ها را می گیرم؟ گردنش را کج کرد و گفت: بله!
برای جلسات بعدی به آن بیمارستان نرفتم، نمی توانستم قبول کنم که به هر دلیلی زمان شیمی درمانی من باعث عقب 
افتادن درمان دیگران شود؛ خصوصا درمان یک بچه. کار و زندگی را رها کردم و رشت رفتم... آنجا هم جلسات فقط 
درد سرطان نداشت، درد بقیه هم درد تو می شود، نمی توانی بیماران دیگر را ببینی و ناراحت نشوی. من برای پرداخت 
هزینه مشکل نداشتم ولی دیدن کسانی که هم درد و بیماری داشتند و هم مشکل مالی برایم قابل تحمل نبود. حتی واکنش 
دیگران به شرایط جسمی و بیماری شان ناراحتم می کرد. آدم هایی می آمدند که هیچ تصوری از بیماری و شرایط خود 
نداشتند و نمی دانستند سرطان یعنی چی؟ چه عوارضی دارد و باید با آن چه کنند؟! مثال بچه ای را آورده بودند که پدرش 
هنوز نمی دانست فرزندش سرطان دارد و همان جا با دیدن بقیه بیماران متوجه شد، وقتی فهمید بچه اش سرطان مغز دارد، 
بی هوش شد. حتی بعد از آن هم واقعیت را به او نگفتند! معموال تا وقتی خودت چیزی نپرسی، کسی برایت توضیح 

نمی دهد قرار است چه اتفاقی بیفتد، بدنت چه تغییراتی دارد و...

بوی غذا برای کسی که شیمی درمانی می شود، شدیدا آزاردهنده است و نباید در 
خانه ای که بیمار هست، آشپزی شود. فرد پس از جلسه به هر بویی حساسیت 
پیدا می کند و به راحتی باال می آورد. از آن طرف سطح ایمنی بدن پایین می آید 
و معموال آمپول هایی برای باال بردن تعداد گلبول های سفید تزریق می شود که 
مغز استخوان تولید می کند. این آمپول ها درد وحشتناکی دارد ولی فرد اجازه 
مصرف مسکن ندارد و باید آن را تحمل کند. میزان درد و تحمل به قدرت 
بدنی هم بستگی دارد. من توانستم آزمایش پیش از شیمی درمانی را تحمل کنم 
ولی گاهی در طول درمان درد آنقدر زیاد بود که حس می کردم پاهایم تحمل 
بدنم را ندارند. نمی دانستم باید در چه شرایطی قرار بگیرم که بدنم کمتر درد 
داشته باشد. نه می توانی بنشینی، نه می توانی بخوابی، نه می شود بایستی و... 
اوایل گریه می کردم ولی بعد از مدتی باالخره بدن به این دردها عادت می کند 
و می توانی تحملش کنی. در طول دوره شیمی درمانی از دو متری تلفن همراه 
نمی توانستم رد شوم! امواجش حالم را بد می کرد، چه برسد که بخواهم به 
آن نگاه کنم، دستم بگیرم یا به وسیله آن حرف بزنم. در حالت عادی متوجه 

امواج شدید تلفن همراه نمی شویم ولی در آن شرایط کامال حسشان می کنیم.
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می گرفتم. نمی توانستم حرکت کنم یا راه بروم. 
از وقتی بیدار می شدم تا ساعت ۴ که سر کالس 
می رفتم روی مبل نشسته بودم. به مرور دوز 
داروی شیمی درمانی باال می رود و عوارض 
بیشتری خودش را نشان می دهد. سردردهای 
خیلی شدیدی داشتم و دوبینی پیدا کرده بودم 
که ام آرآی رفتم و خوشبختانه مشکلی نبود. 
بعد از بعضی جلسات سر کالس رفتن هم 
خیلی سخت بود ولی اصرار داشتم که حتما 
بروم و خودم را از زندگی روزمره جدا نکنم.

:  این عوارض باعث نشد در طول 
دوره درمان خسته شوید؟

نخواستم  و  نشدم  ناامید  ولی  شدم،  خسته 
درمانم را متوقف کنم. قبال نوع برخورد دو 
بودم. خواهرشوهرم  دیده  بیماری  با  را  نفر 
خیلی امیدوار و معتقد بود و می خواست هر 
طور شده خوب شود ولی پدرم برعکس او 
تا روزهای آخر در حال انکار بیماری اش بود. 
که خسته  نداشتم  بگویم جرات  را  راستش 
شوم، چون اسمش می شد ناامیدی. از طرف 
دیگر نگرانی و ناراحتی دیگران روی من اثر 
می گذاشت و نمی خواستم آنها بیشتر اذیت 
شوند. همیشه چهره همسرم را یادم می آمد 
که وقتی درباره بیماری ام شنید چقدر به هم 
ریخته بود،  خصوصا که بعد از خواهر و پدرش 
پیش  بار هم  بودم. چند  بیمار شده  من هم 
آمد که خسته شدم و تماس گرفتم و گفتم 
سر کار نمی روم ولی همسرم وادارم کرد که 
بروم. می دانست کار کردن و بیرون رفتن برای 
روحیه ام خوب است و مرا سر پا نگه می دارد.

بزرگی  کمک  اطرافیان  :  بنابراین 
بودند؟

دقیقا، اطرافیان می توانند انرژی زیادی به تو 
بدهند و این قدرت »دوست داشتن« است. 
شاید اگر فکر می کردم کسی به من اهمیت 
نمی دهد، کمتر تالش می کردم. کسی که هولم 
می داد همسرم بود و دوستم که می دانستم چقدر 
ناراحت است و به روی خودش نمی آورد، 
آنها  خانه  در  را  عمل  از  بعد  نقاهت  دوره 
برمی آمد  دستشان  از  کاری  هر  و  گذراندم 
برایم انجام دادند. از وقتی چشمم را بعد از 
عمل باز کردم، همسرم باالی سرم بود و حتی 
چند روز اول را درست نخوابید. شاید اگر کمی 
ناراحتی نشان می داد من هم به هم می ریختم 
و عصبی می شدم ولی کامال هوایم را داشت. 
خیلی از دوستان و افراد فامیل هم کنارم بودند 
و کمکم کردند. گاهی شاید خودت آنقدرها هم 
قوی نباشی ولی وقتی دیگران تو را قوی حس 
می کنند، ناخودآگاه انرژی می گیری. در چنین 
شرایطی حداقل کاری که می توانی بکنی این 
است که نخواهی امید دیگران را ناامید کنی. 
نمی توانی تالش نکنی و نخواهی که خوب 
پل  تو  برای  این است که کسی  مثل  شوی. 
بزند و به آن اهمیت ندهی و توی رودخانه 
بیفتی، یا در چاه باشی و چند نفر دست دراز 
کنند و بخواهند نجاتت بدهند ولی تو بگویی 

نه همین جا خوب است و نمی خواهم بیرون 
بیایم. حتما حس خیلی بدی است که هیچ کس 
را نداشته باشی تا نگرانت شود ولی حتی در 
آن شرایط هم اجازه نداری ناامید شوی. اگر 
من جانشین خدا در زمین هستم پس قدرت 
زیادی دارم که نمی توانم از آن استفاده نکنم. 
مگر می شود روح خدا در تو دمیده شده باشد 
و نتوانی؟ اگر نمی توانی، قدرت نخواستن ات 

بیشتر از قدرت خواستن ات است.

:  گاهی کلمه سرطان بیش از خود 
به  هم می ریزد؛ مردم  بیماری، خانواده  را 
ما از شنیدن نام آن هم وحشت دارند، شما 

با این بخش بیماری چطور کنار آمدید؟
موافقم. شاید اگر به نام سرطان و اینکه همیشه 
بخشی از زندگی ام بوده بیشتر فکر می کردم، 
بیشتر اذیت می شدم، ولی فکر می کردم این 
هم یکی از سختی ها و موانع مسیر من است 
و وقتی درد زیاد بود، با خودم می گفتم این 
راه  یک  همیشه  طرف  آن  از  می گذرد.  هم 
فیلم  مهم ترینش  دارم و  برای خودم  رو  در 
حوصله  می بینم،  فیلم  باشم،  خسته  است. 
باشد،  بد  حالم  می بینم،  فیلم  باشم،  نداشته 
خوب باشد... نقاشی می کنم، کارت درست 
می کنم. از اینترنت کارهایی پیدا می کنم که 

بتوانم به تنهایی انجام دهم.
البته فکر نکنید که بیماری ترسناک نیست، 
مثال یک زمانی وقتی کسی آنفلوانزا می گرفت 
و ریه اش عفونت می کرد، می گفتند ذات الریه 
کرده و فکر می کردند حتما می میرد و از اسم 

آن می ترسیدند ولی حتما این طور نبود. 
مرگ  به  نیست حتما  قرار  االن هم سرطان 
منجر شود ولی دردسرهایش و مشکالت و 
خصوصا فشار مالی آن خیلی سنگین است. 
بعضی افراد حتی مجبورند خانه شان را بفروشند 
تا هزینه درمان را بپردازند. در چنین شرایطی 
آدم حاضر است هر کاری بکند تا خودش 
مردم  به  نمی توانیم  بماند.  زنده  عزیزش  یا 
بگوییم چیز خاصی نیست و نترسید، چون 
آنقدر دیده  و شنیده اند که ترس شان بی دلیل 
هم نیست اما اگر پشتوانه مالی داشته باشند، 
کمی از نظر درمانی خیال شان راحت باشد 
و همه چیزشان را از دست ندهند، راحت تر 
این  مساله  بیایند.  کنار  بیماری  با  می توانند 
است که مردم از این بیماری می ترسند ولی 
ممکن است برای هر خانواده ای پیش بیاید 
و تقریبا همه دست و پایشان را گم می کنند.

درگیری  حرف هایتان  اساس  :  بر 
طوالنی تر  و  بیشتر  خیلی  سرطان  با  شما 

بوده است.
بله، متاسفانه پدرم با سرطان فوت کرد و بعدا با 
بیماری خانواده همسرم هم درگیر بودیم. پدر 
شوهرم دوره درمان را تمام کرد ولی باید تا آخر 
عمر دارو بخورد. خواهرشوهرم فقط یکی از 
مشکالتش سرطان روده بود. او نمونه یک آدم 
بود که می خواست خوب شود و نمونه واقعی 
یک آدم با ایمان. بیماری ها و مشکالتش آنقدر 

زیاد بود که برای دیگران قابل تصور نیست. 
اگر بخواهم شرایطش را خالصه کنم مثل این 
بود که یک نفر را کوک کنند که هر روز سر 
ساعت تمام شود و رزو بعد دوباره زندگی 
را شروع کند، ولی مجبور باشد تمام روز درد 
بکشد. هر روز برای بیماری های مختلف چند 
نوع دارو می خورد ولی به یاد ندارم که در آن 
دوره یک بار امیدش را از دست داده باشد و 
به هر بدبختی بود سر کار هم می رفت ولی 
پدرم برعکس بود. اطالعات پزشکی زیادی 
داشت و وقتی بیمار شد خودش همه چیز 
داشت؛  لوزالمعده  او سرطان  را می دانست. 
متاسفانه این بیماری در مراحل اولیه عالمتی 
ندارد و معموال وقتی خودش را نشان می دهد 
که پیشرفت کرده باشد. با آنکه مطمئنم در 
آن شرایط بیماری پدرم درمان نداشت و همه 
پزشکان هم این موضوع را تایید کرده بودند، 
اگر رویکردش به بیماری فرق می کرد، شاید 
آن چند ماه حال بهتری داشت یا کمی بیشتر 
زنده می ماند. اگر باور داشت و می خواست 
که خوب شود. فکر می کنم وقتی به این نتیجه 
برسیم که دیگر نمی توانیم برای خودمان کاری 
کنیم، هر چیزی می تواند به ما آسیب بزند. پدرم 
با وجود درد زیادی که داشت، بیماری اش را 
باور نکرده بود و برای خوب شدنش تالش 
نمی کرد. خواهرشوهرم برعکس بود. خیلی 
درد کشید ولی باور داشت و می خواست هر 

طور شده خوب شود.

زندگی  مختلف  مقاطع  در  :  شما 
با سرطان درگیر بوده اید، پدرتان را با این 
همراه  و  پرستار  دادید،  دست  از  بیماری 
خواهرشوهرتان بودید و بعد خودتان بیمار 

شدید، هیچ وقت نگفتید: چرا من؟
مریض  پدرم  که  موقع  آن  حتی  هرگز.  نه، 
شد و فوت کرد، با اینکه خیلی به او وابسته 
حرفی  چنین  نگفتم.  را  کلمه  دو  این  بودم 
معنایی ندارد و اصال منصفانه نیست. وقتی 
بگویم »چرا من؟« معنی اش این است که من 
نباید مشکل داشته باشم ولی ایرادی ندارد که 
دیگری داشته باشد! من نه و دیگری آره؟ اگر 
این طور بود که کل تاریخ و زندگی  بشر تغییر 
می کرد و جور دیگری می شد. اصال »چرا«یی 
آلبالو می خوری و هسته  ندارد. مگر  وجود 
دارد، می گویی چرا؟ گل رز هم خار دارد. 
مگر خود ما کامل و بی ایراد هستیم؟ عادی 
است که در زندگی سختی و نامالیمات باشد. 
فکر می کنم زندگی دوی با مانع است. باید 
بتوانی از روی موانع بپری. اگر با هر مانعی 

برخورد کنی، خودت اذیت می شوی. گاهی 
مساله  یک  تا  بگذرد  زمان  باید  هم  اوقات 
حل و تمام شود. مثال اگر پایم شکسته، هر 
چه دیگران و خودم ناراحت باشیم، چیزی 
حل نمی شود. باید چند هفته توی گچ باشد 
و همین گذشت زمان اصل موضوع است. 
اگر بتوانم این مدت را با آرامش و معقول 
بگذرانم، بعدا بهتر می توانم روی پایم بایستم 

و دوباره راه بروم.

:  بعضی آدم ها با مشکالت معمولی 
بیماری  برابر  شما  می کنند،  مرگ  آرزوی 
نگاه  نوع  نتیجه  چیز  همه  یا  مقاوم شدید 

شما به زندگی است؟
فکر می کنم بستگی دارد چطور آدمی باشی؛ 
نمی گویم خیلی آدم امیدواری هستم. بعضی 
هستیم،  مشکالت  مقصر  خودمان  وقت ها 
بعضی  و  مقصرند  دیگران  وقت ها  بعضی 
مشکالت باید پیش بیایند تا در زندگی درسی 
بگیری. واقعا اگر سختی نباشد، قدر عافیت را 
نمی دانیم. شرایط من می توانست خیلی بدتر از 
این باشد. خیلی ها می گویند چرا خودم را با 
کسی که بهتر است مقایسه نکنم؟ قبول ولی با 
این مقایسه آخرش می خواهم به کجا برسم؟ 
با خودم  باید  دنیا گالیه دارم  از  اگر مرتب 
روراست باشم و ببینم چقدر در زندگی کار 
و تالش کرده ام؟ آدم های زیادی هستند که 
حتی به نصف آنچه حقشان بوده، نرسیده اند. 
مشکالت همیشه هستند. چه می شود کرد؟ 
هر کسی در هر نوع زندگی باشد، به هر حال 
مشکل دارد. این هم مرحله ای از زندگی است. 

یکی از مواردی که به خاطرش از مادرم ممنون 
هستم، آشنا شدنم با کتاب های خوب بود. مرا 
با کتاب آشنا کرد و کتاب های زیادی در اختیارم 
گذاشت که موارد زیادی از آنها یاد گرفتم. در 
کتاب الدوز و عروسک سخنگو خوانده بودم 
گوشت گاو برای الدوز شیرین و برای بقیه 
تلخ بود. از همان بچگی یاد گرفتم که هر جور 
فکر کنی، دنیا برایت به همان شکل درمی آید.

:  این نوع نگاه به زندگی فقط نتیجه 
کتابخوانی است؟

زیادی  موارد  هم  پدرم  از  کتاب ها،  از  غیر 
یاد گرفتم و موثرترین فرد زندگی ام بود. او 
هیچ وقت نمی ترسید و حتی اگر می ترسید آن را 
انتقال نمی د اد و معتقد بود بدترین اتفاق دنیا هم 
که بیفتد، راه چاره ای دارد. به جای زانوی غم 
بغل کردن و عصبی شدن، باید آن را پیدا کنیم. 
موقع مشکالت همیشه آن که لبخند می زد و 
مهربان بود، بابا بود. فوق العاده با بچه ها صبور 
بود. االن فکر می کنم چقدر حوصله داشت. 
آنقدر با حوصله بود که توجه همه را جلب 
می کرد. چیزی را که می خواست درس بدهد 
به بهترین شکل آموزش می داد. من بچه خیلی 
شیطانی بودم ولی به یاد ندارم که از طرف 
باشم.  منفی دیده  بار هم واکنش  پدرم یک 
حتی وقتی می خواستم تصمیم اشتباهی بگیرم، 
مانعم نمی شد. آخر مسیر را نشانم می داد و 
می گفت هر کدام را می خواهی انتخاب کن.

بیماری اگر  :  آن روزهای سخت 
افراد دورتر، مثال شاگردان درباره بیماری تان 

می پرسیدند، ناراحت می شدید یا خوشحال؟
فکر می کنم روبرو شدن و برخورد ما با کسی 
که چنین بیماری دارد، کار ساده ای نیست؛  
خصوصا اگر رابطه صمیمی نباشد. یکی از 
دالیلش این است که فکر می کنیم اگر برای 
خودم پیش آمده بود، چطور؟ یا اگر مدتی از 
دوست مان بی خبر باشیم، تماس گرفتن برایمان 
سخت است. فکر می کنیم مبادا بگوید چرا 
االن که مریض شده ام تماس گرفته ای؟ آدم 
را به اینجا می رساند که من چند وقت زنگ 
نزده ام و اگر االن تماس بگیرم چه واکنشی 

نشان خواهد داد؟ 
از آن طرف بعضی آدم ها دوست ندارند کسی 
بداند مریض شده اند، برای من مهم نبود و 
ایرادی نمی دیدم. شاید آنها به خاطر مشکالت 
اجتماعی نگران باشند که نگاه یا رفتار دیگران 
تغییر کند یا در محل کار شرایط شان تغییر 

کند و مشکلی ایجاد شود. 
در  دارد،  بستگی  دوستی  نوع  به  چیز  همه 
واقع بعضی افراد برایت مهم ترند و اگر آنها 
نباشند و تماس نگیرند، انتظارت از بقیه کمتر 
می شود. وقتی مریض بودم کسانی زنگ زدند 
و پیگیری کردند که فکرش را نمی کردم. کسی 
آنقدر  هم بود که منتظر تماسش بودم ولی 
ناراحت شده بود که نتوانست تلفن کند و 
وقتی خودم و روحیه ام را دید، او هم بهتر 
شد اما فکر می کنم پشت سر گذاشتن چنین 
آدم  به  و  تغییر می دهد  را  شرایطی خودت 
دیگری تبدیل می کند و پس ازآن رابطه ات 
و  کرد  تغییر خواهد  هم  اطرافیان  بعضی   با 

مثل قبل نمی شود. 

رفتار اطرافیان با بیمار خیلی مهم است، مهم است که خانواده بدانند چطور با 
فرد بیمار برخورد کنند. شرایط شیمی درمانی برایم ناآشنا نبود، نترسیدم یا از 
عوارض آن متعجب نشدم ولی روز اول که تمام شد و برگشتم، یک دنیا آدم 
اطرافم بود. دو نفر شنیده بودند که بیمار باید پس از شیمی درمانی آب بخورد 
و آنقدر اصرار کردند و آنقدر آب خوردم که بعد از یک ساعت آب باال آوردم. 
عادت اشتباهی که خیلی از ما ایرانی ها داریم این است که شنیده هایمان از این 
طرف و آن طرف را تجویز می کنیم مثال چون نوه خاله دختر فالنی این طور 
بوده پس تو هم باید همین کار را بکن؛ میوه باید پخته بخوری، دکتر من نگفته 
... فالنی گفته... در حالی که هر کس با توجه به نوع دارو و بیماری اش مراقبت 
خاص خودش را الزم دارد. معموال بیمار هم از نظر جسمی ضعیف است و هم 
از نظر روانی شرایط خوبی ندارد و نمی تواند مرتب با اطرافیان بحث یا مخالفت 

کند، به همین خاطر برابر اصرارشان کوتاه می آید.

یکی از مواردی که به خاطرش از 
مادرم ممنون هستم، آشنا شدنم با 
کتاب های خوب بود. از همان بچگی 
یاد گرفتم که هر جور فکر کنی، دنیا 
برایت به همان شکل درمی آید



6 تمرین پیشنهادی برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن

ورزش تقویتی
وظیفه سیستم ایمنی بدن، شناسایی عوامل خودی از بیگانه و از بین بردن یا بی خطر کردن آنهایی است که بیگانه محسوب می شوند. عوامل مختلفی 
از قبیل خواب مناسب و تغذیه سالم موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند اما نتایج پژوهش های اخیر نشان داده اند ورزش و فعالیت بدنی 
نیز موجب بهبود عملکرد سیستم دفاعی می شود. ما نیز به بهانه شروع فصل سرماخوردگی و آنفلوانزا در صفحه »تناسب اندام« این شماره به 
معرفی تمرین های ورزشی پرداخته ایم که هدف از انجام شان ارتقای عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش احتمال بروز بیماری های یادشده است. 

8 نکته تقویتی

اولین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چگونه 
می توان سیستم ایمنی بدن را تقویت کرد؟ برای پاسخ به این 
پرسش، دپارتمان سالمت دانشگاه  هاروارد انتخاب شیوه 
زندگی سالم را به عنوان مهم ترین عامل معرفی کرده است. 
اصلی ترین نکاتی که در شیوه زندگی سالم باید رعایت کرد:

1. سیگار نکشید.
2. در وعده های غذایی تان سبزیجات و میوه های تازه میل کنید.

3. مرتب ورزش کنید.
4. وزنتان را در محدوده مناسب نگه دارید.

5. از دخانیات و الکل دوری کنید.
6. به اندازه کافی بخوابید.

7. با رعایت نکات بهداشت فردی مانند شستشوی مرتب 
دست ها و... از ابتال به عفونت جلوگیری کنید.

8. از شرایط استرس زا بپرهیزید.

و اما نقش ورزش

ورزش مرتب یکی از موارد مهم در داشتن شیوه زندگی سالم است زیرا به کنترل وزن، فشار و 
قندخون کمک می کند. همچنین موجب بهبود عملکرد سیستم قلبی-عروقی و قدرت عضالنی 
بدن می شود. نتایج پژوهش های متعدد نیز نشان داده اثربخشی ورزش بر بهبود سیستم ایمنی 
افراد محسوس است و نتایج تحقیقی در ایاالت متحده نشان داده، زنانی که به صورت روزانه 
پیاده روی می کنند، نسبت به دیگران کمتر مبتال به سرماخوردگی می شوند یا افراد مسن باالی 
70 سال که به طور مرتب دوچرخه سواری می کنند از لحاظ قوای جسمانی مثل یک فرد 20 
ساله هستند. در کل، غده تیموس سلول هایی به نام »لنفوسیت تی« تولید می کند که با افزایش 
سن اندازه آن کوچک می شود، درنتیجه میزان تولید آن نیز کاهش پیدا می کند. میزان  تولید این 
سلول را می توان با آزمایش در خون افراد مشاهده کرد. به گفته پژوهشگران، افراد کهنسالی 
که به طور مداوم به فعالیت ورزشی می پردازند، غده تیموس شان به اندازه یک جوان، سلول 
لنفوسیت تی تولید می کند. همچنین پژوهشگران بر این باورند فعالیت بدنی در سنین باال به 
آنها کمک میکند به واکسن ها واکنش بهتری نشان دهند و درنتیجه مقابل بیماری هایی مانند 
آنفلوانزا مقاوم باشند. عالوه بر آن فعالیت بدنی متوسط به بهبود مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدان ها 

می انجامد که موجب محافظت از سلول های ایمنی بدن در مقابل آسیب می شود.

یادتان باشد که... 

به منظور اثربخشی تمرین های ورزشی بر سیستم ایمنی بدن باید 
به صورت مداوم و با شدت متوسط به پایین ورزش کنید؛ یعنی 
اینکه می توانید روزانه30-15 دقیقه به فعالیت هایی مانند حرکات 
کششی، پیاده روی، دوچرخه سواری، تمرینات در منزل و ... بپردازید 
یا حتی 3 تا 4 روز در هفته به ورزش هایی مانند والیبال، شنا و... 
)45 تا 60 دقیقه( مشغول باشید. در تمامی تمرین هایی که در ادامه 
آموزش داده ایم نیز عمل دم و بازدم را به شکل زیر انجام دهید:

• عمل دم از راه بینی
• عمل بازدم از راه دهان

به این ترتیب که دیواره شکم تان را به داخل و باال بکشید، به  
طوری که به طرف ستون مهره ها فشار بیاورد ) عضالت شکم 
را منقبض کنید ( و یک ثانیه نگه دارید و نزد خود از 1 تا 3 
بشمارید سپس عضالت شکم تان را شل کنید، به طوری که 

دیواره شکم آزاد شود و جلو بیاید .

نگاهی به سیستم ایمنی 

 مکانیسم دفاعی بدن از دو روش 
اختصاصی،  و  غیراختصاصی  دفاع 
مبارزه  بیگانه  و  بیماریزا  عوامل  با 
می کند و مانع بروز بیماری می شود. 
عوامل عملکردی سیستم دفاعی بدن 
عبارتند از فاگوسیت ها، لنفوسیت ها و 
سلول های عرضه کننده آنتی ژن. گاهی 
سلول های  آنتی ژن  تشابه  دلیل  به 
خودی با غیرخودی، سیستم ایمنی 
به سلول های خودی حمله می کند که 
در پی آن بیماری های خودایمن بروز 
پیدا می کنند اما به طور کلی، عملکرد 
مناسب این سیستم برای بدن نقش 

حیاتی دارد.

تمرین پنجم

مشابه تصویر بایستید. دست هایتان را پشت کمرتان بگذارید تا 
نقش تکیه گاه را ایفا کنند. سپس به آرامی به پشت )تا آنجا که 
می توانید( خم شوید و 15 ثانیه مکث کنید. 5 ثانیه استراحت کرده 

و 3 مرتبه دیگر نیز تمرین را تکرار کنید.

تمرین چهارم

بکشید،  دراز  شکم  به 
روی  را  پیشانی تان 
زمین قرار دهید، کف دو 
دستتان را کنار گوش ها 
را  پاهایتان  بگذارید. 
فشار  با  و  کنید  جفت 
کف دست سر و قفسه 
سینه تان را باال بیاورید و 
نفس عمیق بکشید. 20 
ثانیه مکث کنید، 10 ثانیه 
استراحت کرده و سپس 
3 مرتبه تمرین را تکرار 

کنید.

تمرین ششم

مشابه تصویر روی زمین به شکل 
ثانیه   10 و  بنشینید  فارسی   7
در وضعیت یادشده بمانید. 5 
ثانیه استراحت کرده و 4 مرتبه 
دیگر تمرین را تکرار کنید. توجه 
داشته باشید در اجرای تمرین 
ستون فقراتتان باید صاف باشد 
ارتفاع  تا  نیز  پاهایتان  پنجه  و 

صورت باال بیاید.

تمرین سوم

چهاردست وپا قرار بگیرید، 
به آرامی به سمت دست ها 
قدم بردارید، مانند شکل بدن 
را در حالت عدد 8 فارسی 
قرار دهید. حواستان باشد که 
کامال  سینه تان  قفسه  و  سر 
پایین باشند. 20 ثانیه مکث 
کنید، 15 ثانیه استراحت کرده 
و سپس 3 مرتبه تمرین را 

تکرار کنید.

تمرین اول
کف  و  بنشینید  تصویر  مشابه 
پاهایتان را به یکدیگر بچسبانید. 
وضعیف  در  دقیقه  دو  تا  یک 
یادشده بمانید، 15 ثانیه استراحت 
کرده و 2 مرتبه دیگر، تمرین را 

تکرار کنید.
 

تمرین دوم
بنشینید و یک پایتان را از روی 
پای دیگر عبور بدهید.  زانویتان 
مخالف  شانه  سمت  به  را 
بکشید و اندکی باالتنه تان را به 
همان جهت بچرخانید. سپس 
برای سمت دیگر  را  تمرین 
تکرار کنید. تمرین یادشده را 
4 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه 
انجام دهید. البته استراحت بین 
هر مرتبه تمرین باید 15 تا 20 

ثانیه باشد.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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به مناسبت روز جهانی تولدهای زودرس

کوچولوتر از آنچه باید باشی...
ساالنه 15 میلیون نوزاد در 
دنیا زودتر از موعد طبیعی 
به دنیا می آیند که به آنها 
»نوزادان زودرس یا نارس« 
گفته می شود. از سال 2009 میالدی، روز 
17 نوامبر مصادف با 26 آبان به عنوان روز 
جهانی این نوزادان نامگذاری شد تا اقدامات 
پیشگیری از وقوع تولدهای زودهنگام ارتقا 
یابد. همچنین مراقبت های دوران بارداری و 
توجه به سالمت نوزادان و والدین بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد. 

»تولدهای زودرس« از نگاه آمار و 
ارقام

ساالنه حدود یک میلیون نوزادی که زودتر 
از موعد به دنیا می آیند جان خود را از دست 
می دهند که بیش از 1 نوزاد در هر 10 تولد 
است. همچنین عوارض ناشی از تولد زودرس 
عامل اصلی مرگ ومیر کودکان کمتر از 5 سال 
محسوب می شود. البته شماری از این نوزادان نیز 
ممکن است با ناتوانی های جسمی، نورولوژیک 
یا اختالالت یادگیری مواجه  باشند که معموال 
هزینه های هنگفتی را به خانواده و جامعه تحمیل 

می کند. 
به نظر می رسد اگر توجه و مراقبت های الزم مانند 
محیط گرم، کمک به مادر برای شیردهی نوزاد و 
اقدامات درمانی برای پیشگیری از عفونت ها و 
مشکالت تنفسی وجود داشته باشد، سه چهارم 

این نوزادان قادر به ادامه حیات هستند. 
آمار تولدهای زودرس در کشورهای مختلف 
دنیا بین 5 تا 18درصد متغیر است. گرچه این 
مساله حتی چالشی مهم در کشورهای پیشرفته 

نیز محسوب می شود و به عنوان مثال 8درصد آمار 
تولد در کشور پیشرفته ای مانند فرانسه نیز مربوط 
به نوزادان نارس است، دسترسی به مراقبت های 
اولیه تاثیر انکارناپذیری در بهبود زندگی این 
نوزادان دارد. در واقع از هر 10 نوزاد نارس در 
کشورهای پیشرفته و با درآمد باال، 9 نوزاد از 
اقدامات درمانی و بهداشتی ضروری برخوردارند، 
در حالی که این نسبت در جوامع فقیر تقریبا 1 

نوزاد به ازای هر 10 تولد خواهد بود.

مشکل و راهکار در مورد »تولد 
زودرس« 

شمار مراکزی که خدمات ضروری مراقبت از 
نوزادان نارس را ارائه می دهند در کشورهای 
مختلف، متفاوت و نابرابری در این زمینه کامال 
مشهود است. در کشورهای فقیر، نیمی از کودکانی 
که در هفته سی ودوم به دنیا می آیند به دلیل کمبود 
مراقبت های مطلوب و حیاتی مانند مراقبت در 
دستگاه و محیط گرم، شیردهی و اقدامات اولیه 
برای پیشگیری از عفونت ها و ناراحتی های تنفسی 
جان خود را از دست می دهند. در کشورهای 
ثروتمند اما تقریبا همه این نوزادان از امکانات 
الزم برخوردارند. استفاده ناکافی از تجهیزات 
پزشکی در کشورهای با سطح درآمد متوسط 
نیز باعث شده تعداد زیادی از این نوزادان به رغم 
زنده ماندن با ناتوانی و معلولیت هایی ناشی از 

عدم اقدام فوری در زمان تولد روبرو شوند.
بیش از سه چهارم نوزادان نارس در صورت 
دریافت خدمات مطلوب می توانند نجات پیدا 
کنند. به عنوان مثال، تزریق استروئیدها در زمان 
انقباضات رحمی به مادر برای تقویت رشد 
ریه های جنین، روش کانگورو که نوزاد پس از 

تولد هرچه زودتر بتواند با مادر تماس پوستی 
داشته باشد و در آغوش او قرار گیرد و استفاده از 
آنتی بیوتیک ها برای مقابله با عفونت های نوزادی 
از جمله چنین اقداماتی است. تماس های فوری 
مادر و نوزاد به حدی موثر است که مطالعات 
ثابت کرده اند  هرچه تماس پوستی مادر و نوزاد 
زودتر برقرار شود و شرایطی ایجاد شود که نوزاد 
روی سینه مادر بخوابد، وضعیت سیستم تنفسی، 
قلبی و حتی خواب او بهتر می شود. همچنین 
مشخص شده معاینات منظم مامایی توسط کادر 
مجرب و در مراکز دارای امکانات می تواند احتمال 
تولد زودرس را تا حدود 24درصد کاهش دهد.
پیشگیری از فوت نوزاد و عوارض ناشی از تولد 
در وهله اول به سالمت دوران بارداری مربوط 
می  شود. مراقبت های باکیفیت پیش از بارداری و 
حین این دوران، فرصتی فراهم می کند تا تمامی 
خانم ها، بارداری خوب و کم خطری را تجربه کنند. 
در این زمینه سازمان بهداشت جهانی برنامه 
اقدامات اساسی با هدف جلوگیری از تولدهای 
زودرس مانند توصیه های تغذیه ای سالم، ترک 
سیگار و دخانیات، بررسی وضعیت جنین و 
بارداری،  سن  تشخیص  برای  سونوگرافی 
پزشک  توسط  ماهانه  دوره ای  مراقبت های 
متخصص در زمینه تشخیص و درمان و عوامل 
خطری مانند عفونت ها را در دستور کار خود 
قرار داده و از کشورهای عضو خواسته نسبت 

به این اقدام تالش کنند. 

»تولد زودرس« چه زمانی اتفاق 
می افتد؟

تولد زودرس زمانی اتفاق می افتد که نوزاد پیش 
از هفته سی وهفتم آخرین عادت ماهانه که معادل 

هفته سی وپنجم بارداری است، به دنیا بیاید. مدت 
طبیعی بارداری از زمان لقاح 41 هفته است که 

معادل 39 هفته بارداری تلقی می شود. 
در مورد تولد زودرس 3 نوع تقسیم بندی وجود 

دارد:
تولد زودرس بسیار شدید: کمتر از هفته 

28 بارداری
تولد زودرس شدید: بین هفته 28 تا 32 

بارداری
تولد زودرس متوسط و نزدیک تر به زمان 
طبیعی )یشترین آمار(:   بین هفته 32 تا 37 بارداری
هر روز زندگی جنین در رحم مادر نقش حیاتی 
در رشد جسمی و روانی نوزاد دارد، به طوری 
که حتی متخصصان جز در موارد اورژانسی، 

سزارین پیش از هفته 39 را مجاز نمی دانند. 

عوارض »تولد زودرس«
دنیا می آیند،  به  از موقع  نوزادانی که زودتر 
معموال وزن پایینی دارند و برخی از اندام های 
آنها به خصوص ریه ها، سیستم گوارشی و مغز 
هنوز به حد کافی تکامل پیدا نکرده است. 
عوارض احتمالی ناشی از این مساله با توجه 
به مرحله تولد و سن جنین، متغیر و مرتبط با 
عدم تکامل اندام هاست که از جمله می توان به 

این موارد اشاره کرد:
 نشانگان زجر تنفسی نوزادان؛ اختالل ریوی 
تهدیدکننده زندگی ناشی از کمبود سورفاکتانت
 پنومونوراکس؛ وجود هوا در پرده جنب و 

مانع بازشدن کامل ریه
 آپنه یا وقفه تنفسی

 فشارخون پایین
از  نوعی  ساب آراکنوئید؛   خونریزی 

خونریزی های  مغزی
 اختالل عملکرد قلب

 کاهش دمای بدن
 افت قندخون

 کم خونی
عالوه بر عوارض فوری پس از تولد، ممکن است 
نوزاد دچار آسیب های نورولوژیک و اختالالت 
حرکتی نیز شود. شیوع عوارض و شدت آنها 
در مورد نوزادانی که پیش از هفته سی و دوم به 

دنیا می آیند، بسیار بیشتر است. 

علل تولد نوزاد پیش از موعد طبیعی 
در بیشتر موارد، انقباضات رحمی که به ندرت دلیل 
مشخصی برای آن قابل ذکر است عامل تولد جنین 
پیش از موعد طبیعی خواهد بود. البته گاهی بروز 
مشکالتی مانند افزایش شدید فشارخون مادر و... 
نیز پزشک را ناگزیر از سزارین مادر و تولد نوزاد 
می کند. دوقلو یا چندقلوزایی نیز یکی دیگر از 
دالیل ناتمام ماندن روند طبیعی و کامل بارداری 
است. عفونت های دهانه رحم، واژن و شایع ترین 
آنها؛ عفونت های ادراری، همچنین ناهنجاری های 
رحمی یا فیبروم و مشکالت جفت مانند جفت 

سرراهی نیز در این باره تاثیرگذار هستند. 
عالوه بر اینها باید اشاره کرد شیوه زندگی مدرن 
و پراسترس امروزی، فعالیت های شغلی بسیار 
جدی بانوان، بارداری در سنین باال، استعمال 
دخانیات، آلودگی هوا، فقر غذایی مادر و عدم 
مراقبت های الزم در دوران بارداری از جمله 
دیگر عواملی هستند که سبب افزایش تولدهای 

زودرس شده است. 
نشریه در  که  مطالعاتی  نتایج   همچنین 
 Obstetrics & Gynecology. به چاپ رسید، 
نشان می دهد خانم هایی که در دوران بارداری 
از بی خوابی یا آپنه خواب رنج می برند، 2 برابر 
بیشتر از دیگران ممکن است زایمان زودرس 

را تجربه کنند.
از طرفی باید اشاره داشت بسیاری از موارد 
مرگ ومیر نوزادان در گذشته به دلیل پیشرفت های 
علمی امروز قابل پیشگیری است و همین مساله 
باعث شده شمار بیشتری از نوزادان به دلیل حفظ 

حیات، زودتر از موقع به دنیا بیایند. 

 ضرورت مراقبت های ویژه از 
نوزادان نارس

نوزادان نارس بسیار ضعیف بالفاصله پس از 
تولد نیاز به احیای قلبی دارند و سپس در مرکز 
مراقبت های ویژه نوزادان تحت کنترل خواهند 
بود. نوزادانی که نیاز به مراقبت در بخش ویژه 
را ندارند، در بخش نوزادان باید مراقبت شوند 
و در کمترین زمان پس از تولد در دستگاه 
انکوباتور قرار گیرند. انکوباتور دستگاهی است 
که به عملکرد طبیعی اندام های حیاتی )تنفس، 
کنترل دمای بدن و...( کمک می کند زیرا هنوز 
بدن نوزاد تکامل کافی نیافته است. اگر نوزاد 
قادر به تنفس طبیعی نباشد، باید دستگاه و ماسک 
اکسیژن برای او در نظر گرفته شود. تغذیه او نیز 
تا زمانی که قادر به شیر خوردن نباشد از طریق 
تزریق وریدی یا سوندی که مستقیم شیر را به 

معده برسد، انجام می شود. 
همچنین نمایشگر به طور مداوم فشارخون، 
ضربان قلب، تنفس و میزان اکسیژن نوزاد را 
نشان می دهد. زمانی می توان نوزاد را از بخش 
مراقبت های ویژه مرخص کرد که از نظر تنفس 
و تغذیه به وضعیت ثبات و مستقل رسیده باشد.

تاثیر حیاتی اولین ارتباط نوزاد 
زودرس با والدین 

توجه به تکنیک های پزشکی برای نجات جان 
نوزاد زودرس و بهبود شرایط مراقبت از او بسیار 
مهم و انکارناپذیر است اما باید توجه داشت رشد 
نوزاد تنها جنبه جسمانی او را شامل نمی شود. 
نتایج مطالعات بسیاری تایید می کنند در مراکزی که 
پس از تولد نوزاد، والدین امکان برقراری ارتباط 
با او را دارند، وضعیت نوزاد بسیار بهتر خواهد 
بود. زمانی که چنین امکانی فراهم نباشد، والدین 
پس از ترخیص نوزاد و بردن او به منزل به خوبی 

نمی توانند با شرایط او کنار بیایند.
البته در این پازل معموال حضور پدر کمرنگ 
است، در حالی که نقش بسیار مهم و ویژه ای 
دارد زیرا می تواند پیوند محکم عاطفی را عالوه 
بر نوزاد با مادر نیز برقرار کند. شاید یکی از مهم 
دالیل این باشد که در نخستین مراقبت ها، زمانی 
که اطرافیان با رفتارهای ناشیانه پدر روبرو می شوند 
معموال مادر را برای مراقبت از نوزاد بهتر می دانند 
و به این ترتیب نقش پدر کمرنگ تر می شود. 

اقدامات سازمان بهداشت جهانی
در ماه مه 2012 میالدی، سازمان بهداشت جهانی 
و هم پیمانانش گزارشی را با این تیتر ارائه دادند: 
»تولد به دنیا بسیار زودتر از معمول: گزارش 
تالش های جهانی در زمینه تولدهای زودرس« 
در این باره نخستین برآوردها در زمینه تولدهای 
زودرس که هرگز اجرا نشده بود، به صورت 

جزیی تر در هر کشور معرفی شد.
سازمان بهداشت جهانی متعهد شد مشکالت 
سالمت و شمار آمار فوت ناشی از تولدهای 
زودرس را به حداقل برساند. تحقق این مهم 
اجرای اقدامات خاصی را می طلبد که مهم ترین 

آنها عبارتند از:
همکاری با دولت های عضو و هم پیمانان آنها 
در زمینه اجرای برنامه اقدام جهانی برای مقابله 
با موارد فوت اجتناب پذیر نوزادان متناسب با 
راهکارهای جهانی نشست عمومی سازمان ملل 

متحد درباره سالمت زنان و کودکان
برای  با دولت های عضو  ارتباط  برقراری 
زمینه  در  اطالعات  کیفیت  و  منابع  تقویت 

تولدهای زودرس
ارائه گزارش های 3 تا 5 ساله تحلیلی به روزشده 
از وضعیت و روند تولدهای زودرس در سراسر 

دنیا
برقراری ارتباط با متخصصان در سراسر جهانی 
برای تحقیق در مورد علل زایمان زودرس و 
بررسی کیفیت و روش های مداخله ای برای 
جلوگیری از زایمان زودرس و درمان نوزادان 

متولدشده پیش از موعد
به روزرسانی اقدامات برای مراقبت های دوران 
بارداری و اقدمات فوری در زمینه زایمان زودرس 
از جمله روش کانگورو، تغذیه درست نوزادان با 
وزن کم در زمان تولد، درمان عفونت ها، مشکالت 

تنفسی و مراقبت های پیگیری درمان در منزل
ایجاد برنامه ها و فرصت هایی برای بهبود 
مهارت های کادر پرستاری و ارزیابی کیفیت 
مراقبت از مادران در معرض خطر تولد زودرس 

نوزادان
اجرای  زمینه  در  کشورها  از  حمایت 
دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در 
زمینه مراقبت های دوران بارداری با هدف کاهش 
خطرات این دوران از جمله تولد زودرس و 

همچنین ارتقای بارداری مطلوب تمام بانوان

 ترجمه: 
مریم کاظمی

تولد زودرس

انواع عوارض

افزایش آمار تولدهای زودرس

چه زمانی از تولد زودرس 
صحبت می کنیم؟

مراقبت های کمک به رشد نوزاد

1 نوزاد از هر 10 نوزاد در دنیا 
زودتر از زمان طبیعی به دنیا می آید.

41 هفته

12

2
1

9

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

36 -33 هفته
33 -38 هفته

پیش از 28 هفته

بارداری کامل

40درصد به دلیل تشخیص کادر پزشکی برای 
سزارین به دلیل خطر حیاتی برای مادر و نوزاد

60درصد ناشی از روند خودبه خود مرتبط با جنین )ناهنجاری، دو 
یا چندقلو بودن، تاخیر رشد و...(، مسائل مربوط به مادر )عفونت، 
دیابت، دخانیات، سن و...( یا جفت

تولد زودرس شدید

تولد زودرس متوسط

تولد زودرس بسیار شدید

انکوباتور: محیطی با گرمای مناسب زندگی نوزاد! 
دمای 37 درجه سانتی گراد با رطوبت بسیار باال

سوند غذایی به تغذیه نوزاد کمک می کند و 
دستگاه تنفس به فرایند نفس کشیدن

اکسیمتر میزان اکسیژن در گلبول های قرمز را 
اندازه گیری می کند.

مانیتورینگ نشان دهنده تعداد ضربان قلب، تنفس، 
فشارخون و...

دماسنج اندازه گیری دمای بدن

عینک UV در مورد نوزادان مبتال به 
زردی 

چطور می توان مانع تحریکات خارج از دستگاه 
انکوباتور شد؟

نوزادانی که بسیار بسیار زود به دنیا آمده اند، زودتر از زمان طبیعی با 
محرکات بیرونی مواجه می شوند. به همین دلیل باید از سرو صدا و نور 

زیاد در اطراف دستگاه پرهیز کرد.

کمبودهای هوشی متوسط تا شدید 

دچار ضعف حرکتی هستند اما امکان راه رفتن در 2/3 آنها

نقص بینایی 

اختالالت شنوایی

نوزادان نارس که امروز چهره شده اند!
گرچه این افراد مشهور در زمان تولد ضعیف و بسیار کوچک 

بودند، این مساله مانع موفقیت آنها نشد!

فرانکلین 
روسرولت

ناپلئون پیکاسواستیو وندور
بناپارت
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40
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15تقویم سالمت شماره ششصدونود ودو  بیست و شش آبان نودوهفت



مت مک گرت، خبرنگار محیط زیست بی بی سی، در گزارشی درباره 
آثار سدسازی بر محیط زیست این طور گزارش می دهد:

» بر اساس یک مطالعه تازه، بسیاری از پروژه های بزرگ تولید انرژی 
آبی در اروپا و آمریکا برای محیط زیست فاجعه بار بوده است. هر ساله 
ده ها سد که بسیاری از آنها خطرناک و غیراقتصادی تلقی می شود 

درحال برچیده شدن هستند.«
با این حال نویسندگان این مطالعه نگران هستند که ماهیت ناپایدار این 
نوع پروژه ها در جهان در حال توسعه به درستی تشخیص داده نشده 
است. هم اکنون برای احداث هزاران سد تازه بر رودهایی در آفریقا 
و آسیا برنامه ریزی می شود. برق تولیدشده از انرژی آبی ۷۱ درصد 
انرژی تجدیدپذیر در جهان را تشکیل می دهد و نقشی عمده در توسعه 
بسیاری از کشورها ایفا کرده است. محققان معتقدند احداث سد در 
اروپا و آمریکا که در دهه ۱۹۶۰ میالدی به اوج رسید، مدتی است رو 
به کاهش است، به طوری که اکنون شمار سدهایی که برچیده می شود 

بیش از سدهای تازه ای است که ساخته می شود.
هم اکنون در آمریکا فقط ۶ درصد برق مصرفی از این طریق تولید 
می شود و به طور متوسط هفته ای بیش از یک سد در آمریکا و اروپا 
برچیده می شود. به گفته نویسندگان مطالعه جدید، مشکل این است 

ارزان باعث شده دولت ها هزینه های کامل  انرژی  که چشم انداز 
زیست محیطی و اجتماعی سدسازی را نادیده بگیرند.

لبریز شدن آب از سد اوروویل در کالیفرنیا در سال ۲۰۱۷ میالدی 
باعث تخلیه ۱۰ هزار نفر شد. بیش از ۹۰ درصد سدهایی که از دهه 
۱۹۳۰ میالدی به این سو ساخته شده، بیش از میزان پیش بینی شده 

هزینه داشته است.
رودها،  اکولوژیکی  سیستم  دیدن  صدمه  باعث  سدها  عالوه،  به 
جابجایی میلیون ها نفر و دامن زدن به تغییرات اقلیمی از طریق تجزیه 
مواد ارگانیک زمین ها و جنگل های سیالب گیر و در نتیجه انتشار 

گازهای گلخانه ای شده است.
پروفسور امیلیو موران از دانشگاه ایالتی میشیگان به بی بی سی گفت: 
»معموال تصویر خیلی خوش آب ورنگی از فواید سدسازی ترسیم 
می شود که درنهایت محقق نخواهد  شد. هزینه های این پروژه ها نادیده 

گرفته می شود و سال ها بعد به کل جامعه تحمیل خواهد شد.«
گزارش او به ساخت ۲ سد بر رود مدیرا در برزیل که 5 سال پیش کامل 
شد، اشاره می کند که حاال انتظار می رود به دلیل تغییرات اقلیمی فقط 

کسری از انرژی پیش بینی شده را تولید کند.
تخمین زده می شود هم اکنون ۳ هزار و ۷۰۰ سد کوچک و بزرگ در 

جهان درحال توسعه در مراحل مختلف ساخت باشند.
نویسندگان نگرانند که در این میان پروژه های بزرگ تر باعث خسارات 

جبران ناپذیر به رودهای مهم شود.
نتایج این مطالعه در نشریه »پی ان ای اس« چاپ شده است.
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گفته می شود که میزان مهاجرت ناشی از خشکسالی کنونی افغانستان 
از میزان مهاجرت های ناشی از جنگ با طالبان بیشتر خواهد بود. 

کوه های اوشان و فشم یکی یکی کاخ می شوند! کوه خواری در 
شمال تهران

ویالسازان اجازه نمی دهند قلعه الموت ثبت جهانی شود.

جاده زیبای ارومیه به منطقه گردشگری سیلوانا. آذربایجان غربی.  
سیلوانا یکی از 19 منطقه دارای اکسیژن خالص در جهان است. 

جمع آوری زباله_ هواداران ایرانی ورزشگاه_کاشیما_ساکر بعد 
از اتمام بازی

۳۰ عدد پرنده شکاری)عقاب و سارگپه( بر اثر تغذیه از الشه مرغ 
مسموم یا بیمار رها شده در حاشیه جاده سروستان متعلق به یک واحد 

مرغداری ازبین رفتند.

یادداشت سبز

فکر سبز

گزارش سبز

پاکیزگی کوهستان

غذای یک سال گرسنگان زباله می شود

مختلف  پست های  امروز 
مرور  را  مجازی  فضای 
می کردم که یکی از آنها نظرم 
را جلب کرد؛ کار خوبی از 
بچه های خوب لرستان که 
منطقه  و  سمبران  قله  سر 
پاک سازی  را  چال کبود 
عکس ها  در  بودند.  کرده 
هم مشخص است که این عزیزان چه حجم 
بزرگی از پسماند را در این منطقه صعب العبور 

جمع آوری کرده بودند. 
لرستان طبیعتی خاص دارد. اشتران کوه، پریس، 
سفیدکوه و آبشارها و چشمه هایی استثنایی در 
این منطقه وجود دارد که به علت سردی آب 
اما  دارید،  نگه  آن  در  را  دستتان  نمی توانید 
ارتفاع قله سمبران، بلندترین قله اشتران کوه در 
زاگرس زیبای ما، 4 هزار و ۹۰ متر است. چرا این 
ارتفاع که تنها معبر کوهنوردان حرفه ای است، 
باید پر از زباله باشد؟  فکر کنید وقتی قله ای 
اینقدر مرتفع پر از زباله باشد، پایین تر اوضاع 

از چه قرار است؟
یا  کوهنوردان  وظایف  از  یکی  من،  نظر  به   
طبیعت دوستان آموزش به نسل جوان است اما این 
آموزش فقط نوشتن نیست، کوهنوردی که به عشق 
پیمودن کوهستان های ایران قصد رفتن می کند، از 
لحظه پوشیدن کفش و لباس کوهنوردی درواقع به 
صورت نمادی از آموزش طبیعت دوستان درمی آید. 
رفتارش باید مطابق با فرهنگ طبیعت دوستانه باشد و 
عمال نشان دهد کنار ورزش کوهنوردی، طبیعت و کوه 
را هم به همان اندازه دوست دارد و مراقبش است اما 

این مراقبت تنها به طبیعت ختم نمی شود. کوهنوردان 
و طبیعت دوستان اغلب در راه گشت وگذار خود از 
روستاها و بین مردم ساکن در این مناطق می گذرند. این 
مردم قرن هاست آداب و رسومی برای زندگی کردن 
دارند که درست یا نادرست از نگاه یک انسان شهری، 
خاص آنهاست و باید در کمال ادب محترم شمرده 
شود. آفت یک کوهنورد نگاه از باال و تکبر نسبت به 
این مردم است. همان طور که طبیعت و کوهستان را 
دوست داریم، مردمانش را هم باید دوست داشته 

باشیم و محترم بداریم.

آیا باالی قله سمبران در آن ارتفاع باید زباله ریخته 
شود؟! یک کوه، یک چشمه یا جنگل و رودخانه فقط 
زمانی زیباست که پاکیزه باشد. طبیعت ما حال خوشی 

ندارد و باید به کمکش برویم.
در روستایی از یک فرد ساکن در آنجا رفتاری دیدم 
که متاسفانه در هیچ دانشگاهی در کشورمان آموزش 
داده نمی شود. او زباله ای را که یکی از همراهان ما در 
راه رها کرده بود، برداشت و با خود برد تا داخل سطل 
زباله بیندازد. کوهنوردی فقط تکنیک باال رفتن از کوه 
نیست، نگهداری از کوهستان هم هست. نکته مهم 

اینکه غذاهایی به باال برده شوند که کمترین 
پسماند را از خود به جا می گذارند و بقیه پسماند 
باید از باال به پایین آورده شود. گاهی می بینیم 
برخی کوهنوردان یا هم نوردان به خیال خود 
برای حفظ طبیعت پسماندها را در کیسه ای 
جمع می کنند و همان جا در کوه باقی می گذارند. 
این کار با رها کردن زباله ها هیچ تفاوتی ندارد 
چرا که در زمانی کوتاه کیسه به وسیله حیوانات 
یا باد و باران پاره می شود و زباله ها در اطراف 
پخش می شوند، پس تاکید می کنم پسماندها را 
با خود پایین بیاورید و در سطل زباله بیندازید.

بر  عالوه  طبیعت  در  غذایی  پسماندهای 
حیات  باشند.  خطرساز  می توانند  آالیندگی 
وحش تنقالتی مانند چیپس و پفک را بسیار 
دوست دارند و بوی آنها باعث می شود نزدیک 
بیایند. در باغ وحش ها هم اگر دقت کرده باشید، 
حیات وحش با ارائه تنقالت نزدیک می آیند و 
برای همه این سوءتفاهم پیش می آید که این 
حیوانات گرسنه اند، درصورتی که چنین نیست. 
بدتر از آن، اگر خرده تنقالتی در کیسه های 
پالستیکی باقی بماند، حیات وحش غذا را با 
کیسه پالستیکی می بلعند که متاسفانه سبب مرگ آنها 

می شود.
باز هم به همان اصل معروف زیست محیطی می رسیم؛ 
کاری به کار طبیعت نداشته باشید و به حیوانات مگر در 
شرایط بحرانی غذا ندهید. این کار ممکن است سخت 
به آنها آسیب بزند. حیوان را به غذا دادن عادت ندهید.
لباس های خود را کنار دریاچه ها و رودخانه ها نشویید. 
عناصر شیمیایی مواد شوینده به حیات وحش، آب و 
کنار آب آسیب جدی می زند. پس هر لحظه مراقب 

رفتارتان باشید و به ۱۰۰ سال دیگر فکر کنید.

جمعیت جهان، روزبه روز در حال افزایش است و منابع 
طبیعی نیز در حال کاهش. پیش بینی می شود تا سال 
۲۰5۰ میالدی، جمعیت جهان به حدود ۹/۶ میلیارد نفر 
خواهد رسید. بر این اساس، نگرانی زیادی برای تولید 
مواد غذایی کافی برای این جمعیت در حال رشد وجود 
دارد. این در حالی است که ساالنه، جهان با هدررفت 
مقدار زیادی از مواد غذایی روبرو است. سازمان غذا 
و کشاورزی )فائو( تخمین زده در هر سال، یک سوم 
از تمام مواد غذایی تولیدشده برای مصرف انسانی 
در جهان، معادل ۱/۳۲ میلیارد تن، هدر می رود. این 
هدررفت، شامل 54 درصد از میوه و سبزیجات، ۳5 
درصد از محصوالت دریایی، ۳۰ درصد از غالت و 
حبوبات، ۲۰ درصد از محصوالت لبنی و ۲۰ درصد 

از فراورده های دامی را شامل می شود.
در گزارش هایی که از هدررفت مواد غذایی به دست 
آمده، سرانه دورریز مواد غذایی توسط مصرف کنندگان 
در آمریکای شمالی و اقیانوسیه، ساالنه به ۲۹۰/۲ کیلوگرم 
می رسد. البته این مقدار از مواد غذایی، صرفا توسط 
مصرف کنندگان از بین نمی رود، بلکه در طول فرایند 

تولید نیز، درصدی از مواد غذایی هدر می رود.
هرچند در کشورهای اروپایی سرانه مواد غذایی که 
ساالنه هدر می رود، از آمریکای شمالی کمتر است، 
در سطح جهانی، میزان قابل توجهی از هدررفت مواد 
غذایی به این قاره اختصاص دارد. در کشورهای اروپایی 
سرانه هدر رفتن مواد غذایی ساالنه نزدیک به ۲۷۶/۶ 
کیلوگرم می رسد. این در حالی است که در کشورهای 
آمریکایی و اروپایی، برنامه های زیادی برای آموزش 
مصرف کنندگان آغاز شده است. از دست رفتن مواد 
غذایی و تولید زباله با این هدررفت، عالوه بر اسراف 
در مواد غذایی و تاثیراتی که برگرسنگی و فقر در جهان 
می گذارد، تاثیر قابل توجهی نیز بر محیط زیست دارد. 
وقتی که مواد غذایی تبدیل به زباله می شوند، کربن 

زیادی تولید می کنند که این موضوع در انتشار گازهای 
گلخانه ای تاثیر بسزایی دارد. 

همچنین، طبق گزارش های به دست آمده، محصول 
حدود ۲8 درصد از زمین های کشاورزی هدر رفته که برای 
تولید این مواد غذایی سطح زیادی از آب های زیرزمینی، 
مصرف می شود. هرچند در کشورهای درحال توسعه، 
اتالف مواد غذایی نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر 
است، در مقیاس جهانی، بخش  زیادی از مواد غذایی 
در این کشورها هدر می رود. طبق آخرین گزارش به 
دست  آمده، درکشورهای شرقی آسیا، سرانه دورریز 
موادغذایی در هر سال، معادل ۲4۰/4 کیلوگرم محاسبه 
شده است. در این کشورها، بخش زیادی از اتالف 
مواد غذایی، به دلیل زیرساخت ها و تجهیزات ضعیفی 
است که در فرایند تولید به کار می رود. همچنین گاهی 
در جریان واردات مواد غذایی به این کشورها، به دلیل 

سیستم حمل ونقل ضعیف، ممکن است میزان زیادی 
از مواد غذایی از بین برود.

به  نظر می رسد در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر 
دورریز مواد غذایی کمتر باشد، اما گزارش ها حاکی 
از آن است که این مناطق، ساالنه با اتالف مواد غذایی 
زیادی روبرو هستند. در کشورهای آمریکای التین، 
شمال آفریقا و آسیای میانه، سرانه اتالف مواد غذایی 

ساالنه حدود ۲۲۶/۷ کیلوگرم برآورد شده است. 
این اتالف مواد غذایی در حالی است که طبق گزارش های 
رسیده، در سال   ۲۰۱5 میالدی نزدیک به 4۰ میلیون نفر 
از ساکنان کشورهای خاور نزدیک، شمال آفریقا به دلیل 
دسترسی نداشتن به مواد غذایی مناسب گرسنه بودند. 
همچنین در سال گذشته، 5۳ میلیون نفر از مردم کشورهای 

آمریکای التین، در فقر و گرسنگی به سر می بردند.
جنوب صحرای آفریقا، همین طور جنوب و جنوب 

شرقی آسیا، در مقایسه با آمریکا و اروپا، میزان کمی 
از مواد غذایی هدر می رود. در این کشورها، بیشترین 
سهم از گرسنگان جهان در این کشورها زندگی می کنند. 
همچنین بیماری های زیادی بر اثر کمبود مواد غذایی 
میان ساکنان این مناطق به وجود می آید. با این حال 
سرانه هدررفت غذا در جنوب صحرای آفریقا ساالنه 
به ۱58/۷ کیلوگرم می رسد. این درحالی است که برخی 
گزارش ها حاکی از این است که غذای هدررفته در 
آفریقا، تامین کننده غذای مورد نیاز ۳۰۰ میلیون نفر از 

ساکنان گرسنه در زمین است.
کمترین هدررفت مواد غذایی در کشورهای جنوب و 
جنوب شرقی آسیا گزارش شده است. سرانه اتالف 
مواد غذایی در این کشورها ساالنه نزدیک به ۱۰۲/۹ 
کیلوگرم است. آن طور که در بررسی ها به دست آمده، 
سهم فرایند تولید و توزیع در هدررفت مواد غذایی 
بیشتر از سهم هدرفت مصرف کنندگان است. در واقع، 
به نظر می رسد بیشترین میزان هدررفت مواد غذایی 
در فرایند تولید تا رسیدن به دست خرده فروشان انجام 
می گیرد. در این فرایند نیز، کشورهای جنوب و جنوب 
شرقی آسیا سهم کمی از اتالف مواد غذایی را  بین 

کشورها به خود اختصاص داده اند. 
با توجه به آمار ارائه شده و شرایط هدررفت مواد غذایی 
در جهان، سازمان ملل متحد، در تالش است که جای 
تولید بیشتر مواد غذایی، از هدر رفتن بخش زیادی از 
این مواد جلوگیری کند. مقامات بین المللی برای مقابله 
با این بحران دنبال  راهکارهایی برای از بین بردن دورریز 
مواد غذایی تا سال ۲۰۳۰ میالدی هستند. همان طور 
که گفته شد، ساالنه نزدیک به ۱/۳۲ میلیارد تن مواد 
غذایی در جهان هدر می رود. این در حالی است که 
گزارش هایی حاکی از این است که این میزان مواد 
غذایی برای سیر کردن تمام گرسنگان جهان در طول 

یک سال کفایت می کند.

ساخت بسیاری از سدها برای محیط فاجعه بار است
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کلینیک    وخانواده
کمبود کلیه اهدايی، 

مهم ترين دغدغه بیماران 
کلیوی در ايران

کلیه ها در بدن وظایفی حیاتی برعهده دارند. 
ارگان، دفع سموم و  این  مهم ترین وظیفه 
تنظیم آب و الکترولیت بدن است. افزایش 
سموم، اوره و کراتینین و کمبود آب در بدن 
کلیوی  بیماری های  ایجاد  باعث  می توانند 
متعدد و درنهایت، نارسایی کلیه شوند. یکی 
از اولین و شایع ترین عالئم در بیماری های 
کلیوی، کم ادراری یا کاهش حجم ادرار است. 
و  گرم  هوای  در  ادرار  کاهش حجم  البته 
شرایط تعریق زیاد، طبیعی است اما در شرایط 
عادی، کاهش حجم ادرار نسبت به مایعات 
مصرفی می تواند نشانه شروع نارسایی کلیوی 
باشد. نارسایی کلیه عالوه بر تاثیر بر حجم 
ادرار، به تدریج باعث تورم در بدن، ضعف 
عضالت، سستی و کرخی بدن می شود. این 
بیماری در طوالنی مدت بر مغز و هوشیاری 
نیز اثر می گذارد و کارکرد آن را دچار اختالل 
می کند. بنابراین افراد مبتال به نارسایی کلیه 

باید حتما دیالیز انجام دهند.
نارسایی کلیه، مهم ترین دغدغه بیماران کلیوی 
ایران است. در حال حاضر کمبودهای  در 
کشور  در  عضو  اهدای  زمینه  در  بسیاری 
وجود دارد. متاسفانه اغلب بیماران نیازمند به 
اهدای کلیه باید برای دریافت کلیه مناسب تا 
مدت ها در صف انتظار باقی بمانند. این افراد تا 
زمان جراحی پیوند باید هفته ای 3 بار به مراکز 
دیالیز مراجعه کنند. با توجه به مشغولیت های 
زندگی، شلوغی شهر و ترافیک، این موضوع 
زندگی روزمره و شغل بیمار و اطرافیان او را 
به شدت تحت تاثیر قرار می دهد اما اگر سایر 
افراد جامعه برای اهدای عضو اهمیت بیشتری 
قائل شوند و بعد از مرگ، کلیه های خود را 
به دیگران اهدا کنند، زندگی دو بیمار مبتال به 
نارسایی کلیه را از فالکت نجات می دهند. 
بنابراین برای کاهش دغدغه های بیماران کلیوی 

باید جامعه را به اهدای عضو تشویق کرد.

 دکتر ولی ا... یمین 
جراح کلیه 

و مجاری ادراری

گفت وگو با رامش عمرانی پور، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان انستیتوکانسر 

افزايش آمار ابتال به سرطان 
پستان در زنان ايرانی

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان انستیتو کانسر با بیان اینکه بر اساس آمار جهانی از هر 100 هزار زن 7 نفر 
در معرض ابتال به سرطان پستان قرار دارند، گفت: »خوشبختانه ایران جزو مناطق پرشیوع مانند آمریکا 
و اروپای شمالی نیست ولی بر اساس اعالم قبلی سازمان بهداشت جهانی، 24 نفر در 100 هزار در 
معرض ابتال به سرطان پستان قرار داشتند و در آمار جدید 34 نفر در 100 هزار نفر اعالم شده که 
این رقم افزایش شیوع را نشان می دهد...« )صفحه 18(

سيستان و بلوچستان -كتابخانه عمومي آيت اهلل كفعمي خراساني زاهدان

كتابخانه عمومي آيت اهلل كفعمي خراساني زاهدان در سال 1345 در زميني به مساحت 587 متر 
مربع و زيربنای 560 متر مربع به بهره برداري رسيده اســت. اين كتابخانه با بيش از 36 هزار جلد 
كتاب و بخش هاي  كودك و نوجوان و سالن هاي مطالعه ويژه آقايان و خانم ها با برگزاري برنامه هاي 
متنوع فرهنگي، همه روزه پذيراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي

شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

توميتومدآن،اندونزي
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: ................................. محمد) ص(مثل ُگل بود 
نويسنده: .................................. غالمرضا حيدری ابهری
انتشارات: ............................................. بوستان فدک

...........................................96 صفحه  تعداد صفحات:

عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی كشور 
با اعالم آمادگی برای مشاركت در پيشبرد برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در شهرستان پرديس، عنوان كرد: 
به طور مشخص ما آمادگی داريم تا اماكنی كه در شهرها، 
روستاها و حتی برخی مجتمع ها برای تبديل به كتابخانه 
پيشنهاد شود، تأمين منابع و كتابدار آن را برعهده بگيريم؛ 

اگر در اين شهرستان)پرديس( پروژه ای باالی 70 درصد 
وجود دارد، برای كمک به اتمام آن آمادگی داريم. همچنين 
آمادگی داريم كه با توجه به ساعت كار و نوع فعاليت كتابداران 
شهرستان، سامانه ای طراحی كنيم كه مردم كتاب های مورد 
نظر خود را از خانه سفارش دهند و اين كتاب ها درب منازل 

تقديم مخاطبان شود.

مختارپور عنوان کرد؛ 
آمادگی نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور برای مشارکت در اجرای 
طرح های فرهنگی 

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

مجموعه »محمد صلی اهلل عليه و آله و سلم مثل ُگل بود«، اثری 
برای آموزش سبک زندگی پيامبر )ص( به كودكان است. اين 
مجموعه هر چهار حوزه مدنظر آموزش كودكان در ارتباط با 
خدا، خود، َخلق )مردم( و خلقت را پوشش می دهد و در چهل 
محور اصلی و ملموس سبک زندگی اسالمی را به كودكان 

می آموزد.
»چرا بايد بسم اهلل بگوييم؟ چرا بايد نماز بخوانيم؟ چرا بايد دعا 

كنيم؟ چرا بايد قرآن بخوانيم؟ چرا بايد مسواك بزنيم؟ چرا بايد 
مرتب حمام برويم و بدنمان را بشوييم؟ چرا بايد ناخن هايمان 
را كوتاه كنيم؟ چرا بايد پرخوری نکنيم؟ چرا بايد شکرگزاری 
كنيم؟ چرا بايد عجله نکنيم؟ چرا بايد نظم را رعايت كنيم؟ 
چرا بايد در كارهايمان مشورت كنيم؟ چرا بايد كار كنيم؟ چرا 
بايد در سختی ها صبور باشيم؟« ازجمله مهم ترين سؤاالت 

كودكانه ای است كه در اين كتاب پاسخ داده می شود.



رامش عمرانی پور، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان انستیتوکانسر در گفت و گو با »سالمت« عنوان کرد 

افزایش آمار ابتال به سرطان پستان در زنان ایرانی
تحقیقات  مرکز  رئیس 
انستیتو  پستان  بیماری های 
کانسر با بیان اینکه بر اساس 
آمار جهانی از هر 100 هزار 
زن 7 نفر در معرض ابتال به سرطان پستان قرار 
دارند، گفت: »خوشبختانه ایران جزو مناطق 
پرشیوع مانند آمریکا و اروپای شمالی نیست 
ولی بر اساس اعالم قبلی سازمان بهداشت 
جهانی، 24 نفر در 100 هزار در معرض ابتال 
به سرطان پستان قرار داشتند و در آمار جدید 
34 نفر در 100 هزار نفر اعالم شده که این 

رقم افزایش شیوع را نشان می دهد.«
عمرانی پور عالئم بیماری سرطان پستان را تشریح 
کرد: »متاسفانه این بیماری عالمت خاصی غیر از 
یک توده ندارد. این توده معموال یک جرم سفت 
است و در 65 درصد موارد خود بیمار می تواند 
آن را تشخیص دهد و به پزشک مراجعه کند. 
البته عالئم نادر دیگری مانند ترشحات خونی از 
نوک پستان، تغییرات نوک پستان و فرورفتگی در 
قسمت پستان هم می تواند عالئم بیماری باشد.«
وی افزود: »با پیشرفت تکنیک های تصویربرداری 
در دنیا این امیدواری وجود دارد که تعداد مبتالیان 
کمتر شود و بتوان توده سرطانی را در ماموگرافی 
و سونوگرافی هایی که برای غربالگری و چکاپ 
انجام می شود، قبل از قابلیت لمس شدن توده 

تشخیص داد.«
این فلوشیپ جراحی سرطان در پاسخ به این سوال 
که خود فرد می تواند بیماری را تشخیص دهد یا 
نیاز به آزمایش های تخصصی است؟ گفت: »این 
وضعیت دو حالت دارد؛ زمانی که توده قابل لمس 
می شود و فرد می تواند آن را تشخیص دهد و 
به همین دلیل است که به زنان گفته می شود که 
تغییرات پستان خود را به پزشک معالج اطالع 
دهند ولی اگر فرد بر اساس سن و زیستگاه وارد 
غربالگری شود و از سنی ماموگرافی، سونوگرافی 
و غربالگری را انجام دهد، توده در مراحل اولیه 
پیدا می شود و در این مرحله به راحتی می توان 

آن را تشخیص داد و درمان کرد.«
عمرانی پور با بیان اینکه بر اساس آمار جهانی میزان 
ابتال به سرطان پستان، از هر 100 هزار زن 7 نفر 
در معرض ابتال قرار دارند، ادامه داد: »خوشبختانه 
ایران جزو مناطق پرشیوع مانند آمریکا و اروپای 
شمالی نیست. بر اساس آمار قبلی سازمان بهداشت 
جهانی، 24 نفر در 100 هزار در معرض ابتال به 
سرطان پستان قرار داشتند ولی در آمار جدید 
34 نفر در 100هزار نفر اعالم شده که افزایش 
شیوع را نشان می دهد.« وی دالیل افزایش شیوع 
را تغییر شیوه زندگی و عادات غذایی و کم شدن 
ورزش و تحرک فیزیکی و آالینده محیطی برشمرد.
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان درباره 
عوامل محیطی و تغذیه ای افزایش شیوع توضیح 
داد: »از نظر تغذیه ای هر چقدر رژیم غذایی پرفیبرتر 
باشد و فست فود مصرف نشود و در عوض مصرف 
سبزیجات و میوه ها افزایش پیدا کند، خطر ابتال 
پایین می آید. فرایند این اتفاق به این صورت است 
که هرگاه رژیم غذایی پرفیبر باشد، میزان ترشح 
هورمون های زنانه باالتر می رود و موجب باال 
رفتن مقاومت فیزیولوژی آنها می شود. البته برخی 
عوامل مانند الکل و سیگار مانند همه سرطان ها 
خطر ابتال را باال می برد ولی تنها ماده ای که می توان 

گفت خطر ابتال را پایین می آورد، فیبر است.«
عمرانی پور افزود: »در خصوص عوامل محیطی 
افزایش ابتال هم باید گفت که طبیعی است  هر 

چقدر میزان آلودگی باال باشد، خطر ابتال باال 
می رود. برای نمونه آلودگی هایی در مواد غذایی و 
محیط است که در حال بررسی است و نقش این 
عوامل ثابت شده بنابراین افرادی که در شهرهای 
بزرگ تر زندگی می کنند بیشتر در معرض ابتال 
قرار دارند. در زندگی های شهری و محیط های 
صنعتی خانم ها به دالیلی مانند تحصیل و شیوه 
زندگی اجتماعی دیرتر ازدواج می کنند و صاحب 
فرزند می شوند، حتی تعداد زایمان ها هم کمتر 
می شود. تعداد سال های شیردهی نیز کاهش پیدا 
می کند و همه این عوامل به دلیل ریزعامل بودن 
در زندگی یک زن وی را در معرض خطر ابتالی 

بیشتر به سرطان پستان قرار می دهد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
درباره تاثیر فیزیولوژی و وراثت در امکان و میزان 
ابتال به سرطان پستان گفت: »در بحث استعداد 
وراثتی جامعه ایران هم مانند همه جوامع دیگر 10 
تا 15 درصد احتمال ابتال وجود دارد و دیگر موارد 
به دالیلی مانند جنسیت، سن و عوامل محیطی 
شیوع پیدا می کنند. البته عوامل فیزیولوژیکی مانند 
چاقی و اضافه وزن یکی از ریزعوامل ابتالست 
اما این موارد از سنین یائسگی به بعد خطر ابتال 
را باالتر می برد. این مشکل به دلیل پایین آمدن 
سطح هورمونی بین زنان بعد از سن یائسگی و 
افزایش وزن ایجاد می  شود بنابراین همه این عوامل 

مربوط به شیوه زندگی افراد است.«
عمرانی پور ادامه داد: »البته درباره تاثیر ابتال به 
بیماری های زمینه ای مانند دیابت، فشارخون و 
چربی خون آزمایش های فراوانی انجام شده ولی 
نمی توان این بیماری ها را به عنوان یک عامل ابتال 
ذکر کرد. حتی برخی داروهایی که بیماران دیابتی 
مصرف می کنند در بسیاری از موارد نقش پیشگیرانه 
دارد و نمی توان گفت دیابت ریزعامل است اما 
آزمایش ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.«
این فلوشیپ جراحی سرطان درباره سن شیوع 
توضیح داد: »بر اساس آمار جهانی ابتال به این بیماری 
از سن 60 سال به باال شیوع پیدا می کند و حتی 
بسیاری از راهبرد های غربالگری در کشورهای 
غربی از این سن شروع می شود. متاسفانه در 
کشور ما این سن به 40 تا 50 سال کاهش پیدا 
کرده است. ازاین رو، متوسط سنی بیماران ایرانی 
به 48 سال می رسد و این آمار نشان می دهد 
برنامه های غربالگری در کشور ما باید از سنین 

کمتر شروع شود.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان با اشاره 
به روند غربالگری این بیماری در کشور گفت: 
»تست های غربالگری باید تست های غیرتهاجمی 
باشد و ضرری هم برای بیمار نداشته باشد و 
بتواند بیماریابی خوبی داشته باشد. در تست های 
غربالگری سرطان پستان اینکه خود بیمار خودش 
را معاینه کند، موفق نبوده و سبب استرس می شود 
ولی معاینه فیزیکی توسط ماما، جراح و کادر 
درمانی می تواند مفید باشد. این روش هم می تواند 
ایراداتی داشته باشد. ازاین رو، تنها روش غربالگری 
که می تواند قدرت تشخیص را باال ببرد تست 
ماموگرافی است و باید همه زنان بعد از سنینی 
و براثر خطرات موجود به صورت دوره ای و هر 
چند سال یکبار با ماموگرافی بررسی شوند. البته 
با توجه به اشعه ای که این دستگاه دارد سعی 

می شود مدت  های مشخصی را با توجه به ریز 
عواملی مشخص برای این کار در نظر گرفت.«

وی اضافه کرد: »در کشور ما پوشش غربالگری 
همگانی و دوره ای وجود ندارد و این اقدام به 
درخواست خود بیمار انجام می شود. زمانی که 
بیمار به پزشک مراجعه و درخواست ماموگرافی 

می کند، این اقدام برایش انجام می شود.«
عمرانی پور درباره اینکه گفته می شود سرطان پستان 
در همه نقاط کشور به یک اندازه شیوع ندارد، 
گفت: »آمار دقیق و مشخصی در این خصوص 
وجود ندارد و نمی توان گفت در یک استان یا 
شهر مبتالیان بیشتری در مقایسه با سایر نقاط 
وجود دارد. البته نباید فراموش کنیم در شهرهای 
بزرگ و صنعتی به دلیل فراهم بودن شرایط ابتال 

میزان شیوع باالتر است.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
درمان سرطان پستان در ایران را منطبق بر درمان های 
رایج دنیا دانست و اظهار داشت: »خوشبختانه 
درمان های رایج در کشور ما با استانداردهای روز 
دنیا مطابقت دارد. برای مثال در درمان بیماری 
در مراحل اولیه همه استانداردهای درمانی مانند 
شیمی درمانی به صورت کامل اجرا می شود و همین 
موضوع موجب احتمال باالی بیمار در بهبود 
می شود بنابراین ما از نظر داروی شیمی درمانی، 
رادیوتراپی و نوع جراحی با علم روز دنیا مطابقت 

کامل داریم.«
عمرانی پور با اشاره به روند بهبود کامل مبتالیان 
گفت: »درباره بیماران انستیتوکانسر می توانم بگویم 
که از سال 88 که دستگاه ماموگرافی دیجیتال در این 
مرکز راه اندازی شد به وضوح تعداد تشخیص های 
زودهنگام بیشتر شد و تعداد مراحل صفر یا همان 
پیش سرطانی افزایش یافت و بقای بیماران باالتر 
رفت. ازاین رو، اگر آمار هر دهه انستیتوکانسر را با 
دهه قبل مقایسه می کنیم امیدواری ما برای بهبود 

تعداد بیشتری از بیماران افزایش پیدا می کند که 
نشان می دهد ما به سمت تشخیص زودرس در 
حال حرکت هستیم. برای مثال قبل از سال 88 
تنها یک درصد بیماران در مرحله پیش سرطانی 
یا همان مرحله صفر شناسایی می شدند که این 
رقم در آمریکا 15 تا 20 درصد است و امروز 
8 تا 9 درصد بیماران در مرحله صفر شناسایی 
می شوند که اتفاق بسیار خوبی است زیرا شناسایی 
بیماری در این مرحله بسیار امیدوارکننده است و 

شانس بهبود بیمار را باالتر می برد.«
این جراح سرطان بیمارستان امام خمینی)ره( 
اضافه کرد: »بنابراین شانس برگشت مجدد به 
زندگی به مرحله تشخیص بیماری بستگی دارد 
و امروز بیشتر بیماران در مرحله دوم شناسایی 
می شوند. اگر بیماری در مراحل صفر و یک 
شناسایی شود، درمان ها صددرصد موفق خواهد 
بود. البته در مرحله 2 بیماری نیز اگر اقدامات 
درمانی به صورت استاندارد و در زمان مناسب 
به فرد برسد، 70 تا 80 درصد شانس بهبود 
کامل و برگشتن به زندگی عادی برای مبتالیان 

وجود دارد.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان در پاسخ 
به این سوال که آیا حمایت بیمه ای از بیماران 
مبتال   به سرطان می شود، گفت: »به صورت 
نسبی حمایت هایی از این بیماران می شود اما در 
مواردی مانند هزینه های پروتزگذاری و بازسازی 
یا داروهای خاص شاهد این هستیم که حمایت 
بیمه ای وجود ندارد. استانداردهای درمانی مانند 
شیمی درمانی و عمل های جراحی به صورت کامل 

تحت پوشش بیمه قرار دارد.«
عمرانی پور ادامه داد: »در حال حاضر راهنمای 
درمانی مشخصی در خصوص سرطان پستان 
در کشور ما وجود دارد و این راهنما بر اساس 
استانداردهای درمانی آمریکاست. البته بیشتر 

کشورهای  با  منطبق  ما  درمانی  روش های 
اروپایی و آمریکایی است و امروز در مراکز 
مختلف درمانی کشور استانداردهای اروپایی و 
آمریکایی رعایت می شود. ازاین رو، نوع جراحی 
و درمانی که در مراکزی مانند انستیتوکانسر 
اجرا می شود با این استانداردها مطابقت کامل 
دارد. در خصوص داروها هم باید بگوییم که 
خوشبختانه وضعیت به نسبت چند سال قبل 
که با بحران دارویی مواجه بودیم بهتر شده و 

مقداری کمبود وجود دارد.«
وی به بیماران توصیه کرد: »متاسفانه هنوز بیمارانی 
هستند که وقتی به درمانگاه مراجعه می کنند با 
توده ای مواجه هستند که 4 تا 5 سال است آن 
را نادیده گرفته اند و عالمت بسیار بدی است. 
ازاین رو، خواهش ما از همه این است که در 
مراحل اولیه مراجعه کنند تا با یک سونوگرافی 
ساده و معاینه اولیه تشخیص داده شود و این 
شانس را پیدا  کنند که بهبود کامل را به دست 
آورند. با این اوصاف تفاوت ما با کشورهایی که 
در درمان سرطان پستان پیشرو هستند این است که 
در این کشورها تشخیص در مراحل صفر انجام 
می شود و شانس فرد برای بهبود بسیار بیشتر 
می شود. آنها بیماران خود را در مراحل صفر 
و یک پیدا می کنند ولی در کشور ما بیماران در 
مرحله 2 مراجعه می کنند و همین مساله موجب 
می شود تا موفقیت های درمانی در کشور ما کمتر 

از این کشورها باشد.«
وی اضافه کرد: »بخشی از این مراجعه دیرهنگام 
مربوط سیستم بهداشت و درمان کشور است و اگر 
پوشش بیمه ای مناسب، ماموگرافی و غربالگری 
به موقع برای همه انجام شود می توان امیدواری 
بیشتری داشت. بیماران هم باید به این موضوع 
توجه داشته باشند که مراجعه به موقع می تواند 
شانس درمان را باال ببرد. پس باید به همه این 
آگاهی را داد که از بیماری نترسند زیرا باید برای 
درمان مراجعه کنند و اگر این مراجعه دیرهنگام 

باشد شانس کمتری برای درمان خواهند داشت.«

 علی اکبر 
ابراهیمی

استعداد وراثتی 10 تا 15 درصد 
احتمال ابتالست ولی دیگر موارد به 
دالیلی مانند جنسیت، سن و عوامل 
محیطی شیوع پیدا می کنند. البته 
چاقی و اضافه وزن، فشارخون و چربی 
خون هم از ریزعوامل ابتال هستند

بر اساس آمار جهانی، ابتال به این 
بیماری از سن 60 سال به باال شیوع 
پیدا می کند ولی متاسفانه در کشور 
ما این سن به 40 تا 50 سال کاهش 
پیدا کرده است
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آنفلوانزا در باالی ۶۵ سال خطرناک است

آنفلوانزا در سالمندان
 دکتر علی 

مالئکه

آنفلوانزای فصلی می تواند عالئم خفیف 
تا شدیدی داشته باشد. برخی افراد در 
اما  پیدا می کنند،  بهبود  طول یک هفته 
افراد سالمند ممکن است در معرض عوارض وخیم و 

مرگبار آن قرار گیرند.
خطر عوارض آنفلوانزا با ضعیف شدن طبیعی دستگاه 
ایمنی ناشی از باال رفتن سن، افزایش می یابد. هنگامی 
که دستگاه ایمنی قوی نباشد، مقابله با ویروس ها برای 
بدن مشکل تر می شود. اگر عفونت با ویروس آنفلوانزا 
بدتر شود، ممکن است ذات الریه ایجاد کند و به بستری 
شدن و در مواردی مرگ بیمار بینجامد. اگر باالی ۶۵ سال 
دارید، الزم است بیشتر درباره آنفلوانزا، ازجمله عالئم، 

عوارض و پیشگیری از آن بدانید.

عالئم آنفلوانزا
که  شود  آغاز  سرعت  به  است  ممکن  آنفلوانزا  عالئم 
در برخی افراد 4-1 روز پس از قرارگیری در معرض 

ویروس ایجاد می شود.
اگر احساس ناخوشی می کنید، مهم است بین عالئم آنفلوانزا 
و عالئم سرماخوردگی فرق بگذارید. عالئم این دو بیماری 
ممکن است مشابه باشند، اما عالئم سرماخوردگی معموال 
خفیف تر هستند. به عالوه عالئم سرماخوردگی معموال 

به تدریج بروز می کند.
آنفلوانزا به جز شروع ناگهانی اش ممکن است عالئمی 

ایجاد کند که در سرماخوردگی دیده نمی شود.
عالئم مشابه سرماخوردگی و آنفلوانزا:

 آبریزش بینی
 گرفتگی و پرخونی بینی

 گلودرد
 سرفه

اگر آنفلوانزا داشته باشید، این عالئم اضافی ممکن است 
بروز کنند:

 تب شدید
 بدن درد

 لرز
 خستگی

 ضعف
 ناراحتی در قفسه سینه

 سردرد
اگر ۶۵ ساله و باالتر هستید و هرکدام از عالئم آنفلوانزا 
در شما بروز کرد، برای جلوگیری از عوارض وخیم آن 
فوری به پزشکتان مراجعه کنید. اگر در طول 4۸ ساعت 
اول پس از بروز عالئم آنفلوانزا به پزشک مراجعه کنید، 
ممکن است برایتان داروهای ضدویروسی برای درمان 
تجویز کند. این داروها اگر ابتدای بیماری مصرف شوند، 

می توانند مدت و شدت بیماری شما را کاهش دهند.

عوارض آنفلوانزا
عوارض آنفلوانزا در افراد جوان و افراد دارای دستگاه 

ایمنی سالم چندان شایع نیستند اما این عوارض در افراد 
باالی ۶۵ سال شایع ترند و حدود ۸۵ درصد مرگ های 

ناشی از این بیماری در  سنین باال رخ می دهد.
همچنین حدود ۷۰ درصد از بستری شدن های مربوط به 

آنفلوانزا در همین گروه سنی است.
برخی از عوارض مربوط به آنفلوانزا خیلی شدید نیستند، 
ازجمله عفونت سینوس یا عفونت گوش. عوارض وخیم تر 

شامل برونشیت و ذات الریه می شوند.
برونشیت هنگامی رخ می دهد که پوشش داخلی لوله های 
برونش که هوا را به ریه ها می رسانند، ملتهب می شوند. 

عالئم برونشیت شامل این موارد هستند:
 سرفه با خلط زرد، خاکستری یا سبز

 خستگی
 تنگی نفس

 تب
 درد قفسه سینه

برونشیت ممکن است به ذات الریه؛ یعنی عفونت کیسه های 
هوایی درون یک یا هر دو ریه منتهی شود. ذات الریه می تواند 

درد قفسه سینه، تنگی نفس و سرفه شدید ایجاد کند.

ذات الریه در سالمندان ممکن است باعث افت دمای بدن، 
گیجی، تهوع و استفراغ شود.

ذات الریه عارضه ای وخیم است و اگر درمان نشود، ممکن 
است به راه یافتن باکتری ها به جریان خون و نارسایی 
اندام های حیاتی منتهی شود. عفونت ریه ممکن است 
آبسه )تجمع چرک( درون  یا  به تجمع مایع در ریه ها 

ریه ها منجر شود.
سایر عوارضی که ممکن است به علت آنفلوانزا رخ دهند، 
شامل التهاب قلب، مغز و عضالت است. این عوارض 
ممکن است به اشکال در اندام های متعدد حیاتی بدن 
منجر شود. اگر دچار آسم یا بیماری قلبی هستید، ویروس 
آنفلوانزا می تواند وضعیت این بیماری های مزمن را بدتر کند.
مراقب بروز عالئم شدیدی ماند تنگی نفس، درد قفسه 
سینه، سیاهی رفتن چشم ها، استفراغ و گیجی باشید و در 

این موارد بدون تاخیر به پزشک مراجعه کنید.

درمان آنفلوانزا
اگر در طول 4۸ ساعت پس از شروع عالئم نزد پزشک 
نروید، درمان های ضدویروسی برای آنفلوانزا ممکن است 
دیگر چندان در کاهش مدت یا شدت عالئم موثر نباشند 
اما داروهای ضدویروسی همچنان ممکن است برای افرادی 
که در معرض خطر عوارض آنفلوانزا هستند، تجویز شوند.
درمانی برای آنفلوانزا وجود ندارد، بنابراین این بیماری 
باید دوره خود را طی کند. برای تخفیف عالئم می توانید 
از داروهای بدون نسخه سرماخوردگی یا آنفلوانزا استفاده 
کنید. همچنین برای فروکش کردن درد و تب می توانید 

ایبوپروفن مصرف کنید.
الزم است استراحت کافی داشته باشید تا دستگاه ایمنی 
تقویت شود و با ویروس بجنگد. با مراقبت از خودتان 
در خانه، در طول یک تا دو هفته حالتان بهتر خواهد شد.
اگر دچار عوارض آنفلوانزا شدید، پزشکتان ممکن است 
مجبور شود برایتان آنتی بیوتیک تجویز کند. آنتی بیوتیک 
سینوس،  عفونت  گوش،  عفونت  مانند  ثانوی  عفونت 
برونشیت یا ذات الریه را درمان می کند. همچنین ممکن 
است نیاز به تجویز داروهای مهارکننده سرفه برای سرفه 

شدید داشته باشید.

پیشگیری از آنفلوانزا
پیشگیری کلید دور ماندن از آنفلوانزا و عوارض آن است. 
هر فردی به خصوص اگر ۶۵ سال و باالتر باشد، باید 

واکسن ساالنه آنفلوانزا را در نظر بگیرد.
البته باید بدانید واکسن آنفلوانزا صددرصد موارد موثر 
نیست اما می تواند خطر دچار شدن به آنفلوانزا را در حد 

4۰ تا ۶۰ درصد کاهش دهد.
فصل آنفلوانزا از اوایل پاییز تا اوایل بهار است، بنابراین 
باید واکسن را قبل این زمان تزریق کنید. به یاد داشته 
باشید حدود دو هفته طول می کشد تا واکسن آنفلوانزا 

تاثیر خود را بگذارد.
عالوه بر واکسیناسیون ساالنه، راه های دیگری هم برای 

محافظت در برابر آنفلوانزا وجود دارد:
 پرهیز از اماکن شلوغ. در مکان های عمومی ماسک به 

صورت بزنید و از افراد بیمار دوری کنید.
صابون  و  گرم  آب  با  منظم  طور  به  را  دست هایتان   

بشویید یا در طول روز از ژل ضدباکتری استفاده کنید.
 به صورت، دهان و بینی تان دست نزنید.

 با خوردن غذاهای سالم، ورزش منظم و کاهش استرس 
دستگاه ایمنی تان را تقویت کنید.

 به طور منظم سطوح خانه )کلیدهای برق، دستگیره های 
درد، تلفن ها، اسباب بازی ها( را ضدعفونی کنید.

 اگر عالئم آنفلوانزا در شما بروز کرد، نزد پزشک بروید.
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از  آنفلوانزا  ایجاد کند: واکسن  آنفلوانزا  آنفلوانزا ممکن است  1. واکسن 
ویروس غیرفعال  شده تهیه شده است، بنابراین نمی تواند باعث انتقال عفونت 
شود. اگر فردی پس از واکسیناسیون آنفلوانزا دچار آنفلوانزا شود، ربطی 
به واکسن ندارد. یک تا دو هفته طول می کشد تا واکسن باعث ایمنی شما 
در برابر آنفلوانزا شود اما افراد به اشتباه فکر می کنند چون پس از واکسن 

زدن بیمار شده اند، بیماری شان مربوط به واکسن است.
2. افراد سالم نیازی به واکسن آنفلوانزا ندارند:

گرچه واکسن آنفلوانزا به خصوص برای افراد دچار بیماری مزمن اهمیت دارد، 
اما هر کسی حتی افراد سالم از تزریق واکسن نفع می برند. همه افراد پس از 
۶ ماهگی از جمله خانم های باردار می توانند واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.
3. آنفلوانزا یک سرماخوردگی شدید است: آنفلوانزا ممکن است عالئم 
مشابهی با سرماخوردگی داشته باشد، از جمله گلودرد، آبریزش بینی، عطسه، 
گرفتگی صدا و سرفه اما آنفلوانزا بیماری وخیم تری ناشی از ویروس هایی 
جداگانه است که ممکن است به ایجاد عوارض و بستری شدن فرد بینجامد.

4. هنگامی که حالتان خوب شود، دیگر ویروس را پخش نمی کنید: در واقع 
۲۰ تا ۳۰ درصد از افرادی که حامل ویروس آنفلوانزا هستند، عالمتی ندارند.
5. اگر بدون لباس کافی یا با موهای تر وارد هوای سرد شوید یا در معرض 
باد سرد قرار گیرید، آنفلوانزا می گیرید: تنها راه  آنفلوانزا قرار گرفتن در 
معرض ویروس آنفلوانزاست. فصل آنفلوانزا مصادف با فصول سرد سال 
است. بنابراین مردم آنفلوانزا را با هوای سرد و توفانی مرتبط می کنند اما 

چنین رابطه ای وجود ندارد.
6. سوپ مرغ باعث بهبود سریع تر آنفلوانزا می شود: مایعات داغ می توانند 
گلودرد را تسکین دهند و مایعات کافی برای بدن فراهم کنند اما سوپ مرغ 

کیفیت خاص دیگری که به مقابله با آنفلوانزا کمک کند، ندارد.
7. اگر بیش از یکی- دو روز تب باال داشته باشید، نیاز به آنتی بیوتیک دارید: 
آنتی بیوتیک ها بر ضدباکتری ها به خوبی عمل می کنند، اما بر عفونت های 
آنفلوانزا  دارای  افراد  برخی  البته  ندارند.  تاثیری  آنفلوانزا  مانند  ویروسی 
ممکن است به عنوان عارضه این بیماری دچار عفونت باکتریایی شوند. 

بنابراین اگر عالئم شما ادامه داشت یا بدتر شد، بهتر است برای معاینه 
نزد پزشک بروید.

 8. الزم نیست هر سال واکسن آنفلوانزا تزریق کرد: ویروس آنفلوانزا هر 
سال به علت جهش های ژنتیکی تغییر می کند. بنابراین الزم است هر سال 
واکسن تزریق کرد تا اطمینان حاصل شود که  ضد انواعی از ویروس که 

با احتمال بیشتری شایع می شوند، ایمن شده اید.
9. واکسیناسیون برای محافظت از آنفلوانزا کافی است: واکسیناسیون محافظت 
صددرصد در برابر آنفلوانزا ایجاد نمی کند. عالوه بر واکسیناسیون باید از 
به طور  را  و دست هایتان  کنید  آنفلوانزا خودداری  دچار  افراد  با  تماس 

مکرر بشویید.
10. هنگام تب خوراکی نخورید: اگر به علت آنفلوانزا یا سرماخوردگی 
تب کرده اید، نیاز به مصرف مایعات بیشتری دارید. دلیلی وجود ندارد که 
میزان خوردنتان را افزایش یا کاهش دهید. گرچه ممکن است اشتها نداشته 

باشید، غذا نخوردن هنگام تب کمکی به بهتر شدن شما نخواهد کرد.

افراد در معرض 
خطر عوارض آنفلوانزا

  افراد بسیار کم سن
  افراد ۶۵ ساله و مسن تر

  افراد دارای بیماری های مزمن مانند آسم، 
بیماری قلبی، اچ آی وی و دیابت

  خانم های باردار
 افراد خیلی چاق که شاخص توده بدنی 

4۰ و باالتر دارند.
  افراد دچار ضعف دستگاه ایمنی 

باورهای نادرست درباره آنفلوانزا

اگر ۶۵ ساله و باالتر هستید و هرکدام 
از عالئم آنفلوانزا در شما بروز کرد، برای 
جلوگیری از عوارض وخیم آن فوری به 
پزشکتان مراجعه کنید
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بررسی چرایی و چگونگی و نحوه برخورد با اهمال کاری کودکان

کارت رو بکن بچه!

بررسی دالیل لجبازی در کودکان و راه های برخورد با آن

کارم به لجبازی کشید، وقتی چشمات منو ندید

آیا  اهمال کاری فرزندتان شما را عصبانی 
می کند؟ آیا فرزندتان برای کارهایی که باید 
انجام دهد آنقدر دست دست می کند و کار 
را به تاخیر می اندازد که یک کار ساده تبدیل 
به یک جدال بزرگ میان شما و او می شود؟ 
آیا تا به حال به جز اینکه فرزندتان لجباز و 
یک دنده است، به دلیل دیگری برای این کار 

او، فکر کرده اید؟ 

 اهمال کاری در لغت معادل تنبلی، سهل انگاری، 
تعلل کردن، دست دست کردن و به تاخیر انداختن 
تصمیم برای انجام یک کار است. به نظر می رسد 
ساده ترین و دقیق ترین تعریف برای آن، فاصله 
زمانی طوالنی بین تصمیم گیری و عمل باشد. 
این فاصله گاهی به حدی زیاد می شود که صبر 
والدین تمام می شود و برای اینکه کار به انجام 
برسد، متوسل به تهدید، اجبار و...می شوند. خود 
ما هم ممکن است در مواردی تصمیمات بسیاری 
را که قبال گرفته ایم، به تاخیر انداخته باشیم. 
فهرست کتاب هایی که قرار است روزی بخوانیم 
و فیلم هایی که باید روزی ببینیم، تنها نمونه هایی 

از این فاصله تصمیم گیری تا عمل هستند.

آیا تنبلی با  اهمال کاری تفاوت 
دارد؟

درحقیقت ریشه تنبلی،  اهمال کاری است. وقتی  
اهمال کاری، دست دست کردن، سهل انگاری و 
ساده انگاری به صورت یک عادت درمی آید، 
فرد به یک آدم تنبل تبدیل می شود اما از نگاه 
روان شناسی، ریشه های فردی تنبلی و  اهمال کاری 
چیست؟ به نظر می رسد نداشتن هدف و برنامه 
یکی از مهم ترین ریشه های آن باشد. کودکی که 
در زندگی خود هیچ هدفی ندارد، یعنی نمی داند، 

فردا یا هفته آینده می خواهد چکار کند، در 1 
سال یا 5 سال آینده هم نمی داند باید چکار 
کند و حتی اصال نمی داند در کل عمر خود 
باید چکار کند. پس یکی از دالیل  اهمال کاری 
کودکان و نوجوانان این است که بی انگیزه اند و 
این بی انگیزگی به علت بی هدفی ایجاد می شود.
شاید همه ما در مواردی  اهمال کاری داشته ایم اما 
کودک یا نوجوانی که  اهمال کاری و سهل انگاری 
عادتش شده، کم کم اعتمادبه نفس خود را از 
دست می دهد چون ارتباطی دوسویه بین این 
دو وجود دارد؛ یعنی کودکی که اعتمادبه نفس 
ندارد سهل انگار، اهمال کار و تنبل می شود و 
کسی که تنبل و سهل انگار است، اعتمادبه نفس 

او پایین  می آید.

علل اساسی  اهمال کاری در 
کودکان و نوجوانان چیست؟

وقتی با  اهمال کاری فرزندمان مواجه می شویم، 
از دست او عصبانی هستیم و اغلب رفتار او را 
نوعی لجبازی تلقی می کنیم و انواع و اقسام تنبیه 
و تهدید را به کار می بریم تا با او مقابله کنیم. 
شاید اگر لحظه ای سعی کنیم خودمان را جای او 
بگذاریم و به این مساله فکر کنیم که چرا کاری 
را که می داند باالخره باید انجامش دهد، پشت 
گوش می اندازد، هم خودمان احساس بهتری پیدا 
کنیم و هم بتوانیم به مساله از منظر او نگاه کنیم.
به  احتماال  شما  اهمال کار  نوجوان  یا  کودک 

خودش می گوید:
در  دهم،  انجام  خوب  را  کارم  باید  من   .1

غیراین صورت مواخذه خواهم شد.
2. همه شرایط باید به طور کامل موجود باشد 
و هر چه می خواهم باید فراهم شود تا بتوانم 

کار را انجام دهم.
3. همه باید با من خوب رفتار کنند و احترام 

مرا نگه دارند، وگرنه کار را انجام نمی دهم.
در مورد اول، انتظار و توقع زیاد درباره هر چه 
بهتر انجام شدن کار، موجب نگرانی و تشویش 

و ترس او از شکست می شود، بنابراین یکی از 
ریشه های  اهمال کاری، ممکن است کمال طلبی 

باشد. 
در مورد دوم نتیجه ای که نصیب شخص می شود 
این است که هیچ وقت همه چیز به طور کامل 
مهیا نخواهد بود و همیشه نقص های کوچک 

باعث به تاخیر انداختن کارها می شود. 
در مورد سوم، نتیجه کار، اضطراب و ناامیدی 
همراه با پایین بردن سطح تحمل و ناتوانی در 

برابر مشکالت است.

چگونه به کودک بیاموزیم  بر 
اهمال کاری غلبه کند؟

نگذارید فرزندتان خودش را دست کم بگیرد و به 
این علت به سمت اهمال کاری کشیده شود. اگر 
کمال گرا باشید و برای همه چیز به فرزندتان ایراد 
بگیرید، او را فردی بی دست و پا بار می آورید و 

در او احساس خودکم بینی ایجاد می کنید. با این 
طرز فکر او نمی تواند از توانایی ها و تجربه هایش 
استفاده کند. قضاوت برمبنای چند مورد رفتار 
مطلوب یا نامطلوب نمی تواند مالک ارزشمندی 
یا بیهودگی او باشد. راه حل منطقی این است که 

به کودک یا نوجوانتان کمک کنید درک درستی از 
خودش پیدا کند تا هم زیاد خود را باور نداشته 
باشد و خود را همه فن حریف تصور نکند و هم 

خود را دست کم نگیرد. 
او باید بداند قضاوت شما درباره او بر اساس یک 

مورد خاص نیست و هر انسانی جایزالخطاست. 
به او کمک کنید استعدادهای ذاتی اش را بشناسد، 
عاقالنه و مثبت عمل کند و از منفی بافی بپرهیزد. 
با آموزش مهارت حل مساله به فرزندتان یاد 
بدهید به قضایا از زوایای مختلف آن بنگرد و 
از نگرش یک بعدی بپرهیزد چون تنها در این 
صورت است که در قضاوت خود کمتر دچار 

اشتباه خواهد شد.

آیااهمال کاری با مدیریت زمان 
اصالح می شود؟

به تعویق انداختن با مهارت مدیریت زمان یا 
برنامه ریزی هیچ ارتباطی ندارد. نتایج تحقیقات 
نشان داده، کسانی که کارهای خود را به تعویق 
می اندازند، از لحاظ توانایی تخمین زمانی و 
برنامه ریزی، با سایر انسان ها تفاوتی ندارند. 
همچنین اهمال کاری موروثی نیست پس فرزند 
ما اهمال کار به دنیا نمی آید و این مشکل به تدریج 
در او شکل می گیرد و قطعا ما سهم بزرگی 
در ایجاد آن داریم. اگر فرزندمان را به شدت 
کنترل می کنیم و از او می خواهیم همیشه منظم 
باشد و هر فعالیتی را دقیقا در زمان مشخصی 
انجام دهد، برخالف تصور، بیشتر احتمال دارد 
فرزند  اهمال کاری را تحویل جامعه دهیم چون 

عمال قدرت مدیریت را از او سلب کرده ایم.

گاهي  خود  شیریني هاي  تمام  با  کودکان 
طوري  و  مي شوند  سرسخت  و  لجباز  هم 
رفتار مي کنند که والدین در برابر رفتارشان 
درمانده می مانند. گاهي لجبازي هایشان آنقدر 
غیرقابل کنترل مي شود که نمي دانند در برابر 
این گونه رفتار هاي فرزندان خود چگونه باید 
واکنش نشان بدهند. گاهي بسیاري از رفتارهاي 
والدین باعث لجبازي بیشتر کودکان مي شود 
بنابراین نوع رفتار اطرافیان در آرام شدن کودك 
بسیار موثر است اما در برابر رفتارهاي از سر 
لجبازي و خشم کودکان چه کارهایي باید 

انجام داد؟

لجبازی از چه سنی و چرا آغاز 
می شود؟

به طور کلي لجبازي همان مخالفت ها و »نه« 
گفتن هاي کودکان است که معموال از 3 سالگي 
شروع مي شود. در این سن کودک مي خواهد 
استقالل داشته باشد و هویت خود را بشناسد 
بنابراین مخالفت هاي اولیه را آغاز مي کند. گاهي 
هم این لجبازي ها با خشونت، کتک زدن و جیغ 
کشیدن هاي کودک همراه مي شود. معموال این 
کارها قبل از 3 سالگي هم در کودک قابل مشاهده 
است. در واقع پرخاشگري و لجبازي بسیار 
نزدیک به هم هستند. بچه ها به طور ذاتي دنبال 
تعامل مثبت با والدین خود هستند چون دوست 
دارند توجه مثبت آنها را جلب کنند اما وقتي این 
توجه را دریافت نمي کنند، سراغ توجه گرفتن 
منفي از پدر و مادر خود مي روند. به عبارت 
دیگر، لجبازي یعني »لطفا مرا ببینید« وقتي کودک 
دیده نمي شود، تمام توان خود را براي دیده شدن 

و توجه گرفتن بیشتر به کار مي گیرد.

ریشه هاي لجبازي کجاست؟
ریشه لجبازي کودکان یا به این دلیل است که 
اقتدار والدین کافي نیست، یا اینکه آنها بیش از 
حد سهل گیر هستند و هرچه فرزندشان بخواهد 
برایش فراهم مي کنند و براي او قانون و حد و 
مرزي نمي گذارند. یکي دیگر از دالیل لجبازي 

کودکان، یادگیري هاي اجتماعي است که این گونه 
رفتارها را از والدین یا اطرافیان خود یاد مي گیرند. 
ضمن اینکه عامل ژنتیک و وراثت هم در آن 
بي تاثیر نیست. البته توجه داشته باشیم این دو 
عامل تقریبا با همدیگر همپوشاني دارند چون 
والدیني که در کودکي مهارت کنترل خشم خود 
را نداشته اند، در بزرگسالي هم نمي توانند جلوي 
عصبانیت هایشان را بگیرند. به این ترتیب، این گونه 
رفتارهاي خود را به فرزندانشان منتقل مي کنند 
و آنها با مشاهده چنین رفتاري مي خواهند مانند 
والدین خود رفتار  کنند. گاهي هم یادگیري از 
محیطي غیر از فضاي خانه مثال در مهدکودک اتفاق 
مي افتد و والدین متوجه لجبازي ها، عصبانیت ها 
و رفتارهاي خاصي در کودک مي شوند که اصال 

برایشان آشنایي ندارد.

چرا شناخت هویت با لجبازی همراه 
می شود؟

والدین باید بین لجبازي هاي کودک و تالش 
او براي شناخت هویتش تفاوت قائل شوند. 3 
سالگي سني است که کودک مي خواهد خودش 
را نشان دهد و بگوید: »من هستم« و من را به 
عنوان فردي جدا از پدر و مادر ببینید و جدي 
بگیرید. یکي از راه هاي نشان دادن هویت به 
دیگران هم مخالفت کردن با آنهاست و مهم ترین 
کمکي که والدین مي توانند به فرزندانشان بکنند 

فهمیدن احساسات آنهاست.
ضمن اینکه بچه ها هم از 3 سالگي به بعد متوجه 
هیجانات مختلفي مانند شادي، غم و خوشحالي 
یا ناراحتي مي شوند؛ یعني به تدریج شناخت شان 
شکل مي گیرد و قوي مي شود. در واقع ما به 
بچه ها یاد مي دهیم احساس خود را بیان کنند. 
گاهی والدین هنگامي که بچه ها براي گرفتن 
هر گونه توجه پدر و مادر، شروع به لجبازي 
یا رفتارهای پرخاشگرایانه مي کنند، دچار اشتباه 
می شوند و در آن هنگام به رفتار فرزندانشان 
توجه نشان مي دهند، مثال اگر کودکي در حال 
و  زد  داد  نباید  دائم  باشد  مبل  روي  پریدن 
گفت: »چند بار بهت گفتم رو مبل نپر...!« وقتي 
کودکان متوجه رفتار خود و گرفتن توجه منفي 
از والدین مي شوند تنها موردي که در این زمان 
یاد مي گیرند ادامه همان رفتارهاي لجبازانه است. 
در این شرایط چند راه وجود دارد؛ نخستین 

گام برقراري ارتباط باکیفیت و مناسب است؛ 
یعني براي فرزندمان واقعا وقت بگذاریم و با 
او بازي کنیم، نه اینکه فقط کنارش باشیم. توجه 
داشته باشید اگر کودک را به پارک مي برید 
ولي او را به حال خود رها مي کنید، به معناي 
ارتباط باکیفیت نیست، بلکه زماني مي توانید 
بگویید رابطه باکیفیتي با کودک داشته اید که 
با او بازي کنید و تعامل کالمي و فیزیکي با 
هم داشته باشید. ضمن اینکه در زماني که به 
او اختصاص مي دهید نباید »بکن و نکن« و 
»تنبیه« در کار باشد، بلکه باید بیشتر کودک را 
تشویق کنید و زماني را براي او در نظر بگیرید 

و بکوشید به او خوش بگذرد. 
گام بعدي شناخت نیاز هاي کودک است؛ یعنی 
والدین باید حساس و پاسخگو باشند. اگر کودک 
مدام چیزي مي خواهد و مثال بارها تکرار مي کند: 
»مامان آب!« این کلمه معناي خاصي دارد و به 
این معناست که »مامان من را ببین«؛ یعني اگر به 
کار دیگري مشغول هستي، به من هم توجه کن.

لجبازی های کودک را نادیده 
بگیرید

اگر لجبازي هاي کودک در حد داد زدن یا پرتاپ 
تهدیدش  به شرطی که خطري  باشد،  کردن 
نکند، بهتر است کامال نادیده گرفته شود. سعی 
کنید پیامي که به کودک می دهید این باشد که 
رفتارهاي ناشي از لجبازي و خشونت تو را 

دوست ندارم، نه »خود« تو را. 
طبیعي است که ابتدا با ندیده گرفتن رفتارهاي 
اشتباه کودک، او رفتارش را تکرار خواهد کرد 
ولي وقتي چند بار ببیند با این روش نمي تواند 
توجه والدین را به خود جلب کند، نتیجه مي گیرد 
دیگر نباید این رفتار را تکرار کند. گاهي هم 
کودکان در مهماني ها و زمان هایي که والدین 
مشکل بیشتري براي آرام کردن آنها دارند آن 
چنان سروصدا و لجبازي مي کنند که پدر و 
مادرها مجبور مي شوند یا محل را ترک کنند 
یا مطابق میل آنها رفتار کنند. اگر پدر و مادر 
در چنین شرایطی نتوانند درست رفتار کنند، 
بچه ها یاد مي گیرند کجا مي توانند حرف خود 
را به کرسي بنشانند. در این زمان با آرامش و 
بدون عصبانیت به فرزندتان بگویید: »عزیزم! از 
چیزی عصباني هستي که این طور داد مي زني؟« 

کافي است به کودک بگویید: »نیازي نیست 
وقتي عصباني هستي با این روش توجه من 
را به خودت جلب کني. من متوجه خشم تو 
مي شوم.« یعني ابتدا رفتارهاي کودک را نادیده 
بگیرید و پس از آن به او این اطمینان را بدهید 

که متوجه خشم و عصبانیتش هستید.
حتي اگر کودکی شروع به کتک زدن دیگران 
مي کند، دست او را بگیرید و بگویید: »متوجه 
عصبانیت تو هستم ولي داد کشیدن و کتک 
زدن دیگران در قوانین ما نیست. بیا ببینیم چه 
مشکلي پیش آمده که تو عصباني شده اي؟« اگر 
کودک باز هم کتک زدن را ادامه داد مي توان 
آن را تبدیل به بازي کرد و توجهش را مثال به 
ضربه زدن به بالش و... جلب و وانمود کرد 
این »زدن« ها بخشي از یک بازي است تا او 

باالخره آرام شود. 

برای کودک قانون وضع کنید
براي کودکان باید از قبل قوانیني را در نظر گرفت 
که اگر مخالف آن رفتار کردند، از بعضي چیزها 
محروم  شوند. یادتان باشد هنگام وضع قوانین، 

هر مکانی قانون خاص خود را دارد. بنابراین 
قبل از رفتن به مهماني، پارک، مراکز خرید 
و... یک بار دیگر قوانین را براي فرزندتان 
متذکر مي شوید. اگر کودک خالف قوانین 
رفتار کند مي توان با قاطعیت او را از آنچه 
که دوست دارد، محروم کرد. در واقع 
تنبیه کودک ابتدا نادیده گرفتن و پس از 
آن محروم کردن او خواهد بود. البته تا 
حد امکان باید روي رفتارهاي خوب و 
درست کودک تمرکز کرد و به او پاداش 

داد و تشویقش کرد.
استفاده از »تایم آوت« هم روش دیگري 
است که والدین بعد از امتحان روش هاي 
مختلف مي توانند از آن استفاده کنند. در 

این روش گوشه اي از خانه را در نظر 
مي گیرند و براي کودک مقرر 

مي کنند که آنجا بماند 
و تا تمام شدن وقت 
مشخص هم حق ندارد 

از آنجا خارج شود. زمان 
را می توان مطابق سن 

کودک در نظر گرفت؛ 

یعني به اندازه هر یک سال یک دقیقه، مثال 
براي کودک 5 ساله، 5 دقیقه در نظر مي گیرند.  
توجه داشته باشید اگر رفتارهاي کودک را با 
رفتارهاي مشابه خود او پاسخ دهید، رفتارهاي 
ناشي از خشم و لجبازي اش را تقویت خواهید 
کرد، مثال وقتي کودک رفتار ناشایستي انجام 
مي دهد مي توانید به او بگویید حق استفاده از 
تماشاي تلویزیون یا انجام بازي مورد عالقه اش 
را ندارد ولي اگر دیگر آن رفتار را تکرار نکند، 
بازي کند. در واقع  بیشتر  بعد مي تواند  روز 
محروم کردن همراه با داشتن انعطاف حس 

بهتري به کودک مي دهد.
موضوع مهم دیگر »همسو« بودن والدین است. 
اگر غیر از این باشد، کودک متوجه مي شود مثال 
اگر مادر او را از تماشاي برنامه موردعالقه اش 
محروم کرده، پدر به او اجازه مي دهد خالف آن 

عمل کند ولي اگر هم پدر 
و هم مادر در تصمیم 

گرفته شده 
براي 

فرزندشان قاطعیت داشته باشند، کودک به تدریج 
رفتارهاي اشتباه خود را ترک خواهد کرد. برای 
تشویق کودک هم مي توانید براي او جدولي در 
نظر بگیرید و در آن بر رفتارهاي خوب کودک 
تاکید کنید. در این روش همه کارهاي خوبش 
را مي نویسید و جلوي آنها برچسب یا ستاره اي 
مي چسبانید. با زیاد شدن ستاره ها و برچسب ها 
هم جایزه اي براي کودک در نظر مي گیرید که 
این جایزه ها مي توانند بردن او به پارک، 
سینما یا هر جاي مورد عالقه اش 
باشد یا خرید هدیه کوچکي 
مشخص  او  خود  که 

خواهد کرد.

 دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس کودک و نوجوان

 دکتر مونا فلسفي
روان شناس سالمت، درمانگر 

کودک و بازي درمانگر

لجبازي یعني »لطفا مرا ببینید« وقتي 
کودك دیده نمي شود، تمام توان خود 
را براي دیده شدن و توجه گرفتن 
بیشتر به کار مي گیرد 

تنبلی،  معنای  به  لغت  در  بین و به تاخیر انداختن تصمیم برای انجام یک سهل انگاری، تعلل کردن، دست دست کردن اهمال کاری  زمانی  فاصله  که  طوری  به  است،  تصمیم به انجام کار تا عمل به آن طوالنی تر کار 
از حد انتظار شود.

قدرتمندی  خودفریبی  مکانیسم های  از  معموال  اهمال کارها 
برخوردارند و می توانند به سادگی کارشان را توجیه کنند. آنها 
والدینشان را قانع می کنند که این اهمال کاری نیست و ده ها دلیل 

می آورند که نهایتا رفتار آنها را توجیه  کند.
آنها، همچنین همواره دنبال عوامل بیرونی می گردند که تمرکزشان 
را به هم بزند تا بهانه ای برای انجام ندادن کارها داشته باشند. 
شمردن  سایت،  بازدید  کردن  کنترل  امروزی،  مدرن  دنیای  در 

تعداد الیک های یک پست در شبکه های اجتماعی، مشاهده کردن 
تلفن همراه برای کنترل پیامک های جدید و انواع ابزارها به عنوان 
ذهن  تمرکز  و  توجه  کردن  منحرف  برای  قابل قبول  بهانه هایی 
هستند که مخصوصا توسط نوجوانان مورد استفاده قرار می گیرند.
نتایج تحقیقات نشان داده اهمال کاری می تواند مشکالت متعددی 
و  ایمنی ضعیف تر  سیستم  کند.  ایجاد  فرد  برای سالمت  حتی 

نشانه های افسردگی و بی خوابی در این افراد بیشتر دیده می شود.

کودک اهمال کار یاد می گیرد کارش را توجیه کند



در  ایران  صرع  انجمن  مدیرعامل 
سی وچهارمین همایش عمومی انجمن صرع 
گفت:  ازدواج«،  و  »صرع  موضوع  با  ایران 
»بحث ازدواج؛ چه در افراد مبتالبه صرع و 
چه در افراد سالم پیچیدگی های خاص خود 
به  نیاز  رویداد  این  از  قبل  افراد  و  دارد  را 
را  بیماری  نمی توان  بنابراین  دارند  مشاور 

دلیل پیچیدگی آن دانست.«
داریوش نسبی  طهرانی افزود: »باید برای بهبود 
بیماران وارد جامعه شویم چراکه درمان در خود 
جامعه نهفته است و به کمک آن می توان حال 
بیماران را بهتر کرد. جالب است بدانید ٢ هزار 
نفر در جهان، تاثیر استفاده از آنتی بیوتیک ها را 
مورد بررسی قرار دادند و نتایج این بررسی 
مثبت بود چراکه این بررسی ها در جامعه و 
بین مردم انجام شد و به همین دلیل پزشکان 
باید وارد  بیماران  معتقدند برای بهبود حال 

جامعه شد.«
وی ادامه داد: »نگاه ما به درمان باید متفاوت 
دارای  مبتالبه صرع  بیماران  در  ازدواج  باشد؛ 
باید بدانیم موضوع  اما  پیچیدگی هایی است، 
ازدواج تنها در این بیماران پیچیده نیست و برای 
افراد غیربیمار هم پیچیدگی دارد. البته پیچیدگی 
آن در افراد مبتالبه صرع به این دلیل است که 

مفهوم درستی در ذهن ها نقش نبسته است.«
مدیرعامل انجمن صرع افزود: »عمدتا کسانی که 
بعد از ازدواج دچار مشکالت خانوادگی شده اند، 
بیمار نبوده اند و برعکس کسانی که بیمار هستند 
در زندگی مشترک مشکالت کمتری دارند و 
پیوند محکم تری بین زن و شوهر وجود دارد و 
دیگر بیماری و صرع بین آنها مفهومی ندارد.«

نسبی طهرانی گفت: »متاسفانه نگاه جامعه به صرع 
منفی است و پزشکان در معذوریت هستند که 
نمی توانند به درستی مطالب را بیان کنند. بحث 
ازدواج؛ چه در افراد مبتالبه صرع و چه در افراد 
سالم پیچیدگی های خاص خود را دارد و افراد 
قبل از این رویداد نیاز به مشاور دارند بنابراین 
نمی توان بیماری را دلیل پیچیدگی آن دانست.«

علل افزایش حمالت تشنجی در 
دوران بارداری

یک متخصص مغز و اعصاب هم در این همایش 
گفت: »از هر ٢ هزار نفر، 1 نفر مبتالبه بیماری صرع 
است که قصد بارداري دارد و باید در این زمینه 

اطالعاتی 
باشد.«  داشته 

امینی هرندی  علی 
 ٢ هر  »از  داشت:  اظهار 

هزار نفر از کل جمعیت 1 نفر 
مبتالبه بیماری صرع است که قصد 

بارداری دارد و باید در این زمینه اطالعاتی 
داشته باشد؛ حمالت تشنج در بارداری اغلب 
تغییر نمی کند و در ٣٥ درصد موارد ممکن است 

حمالت تشنجی بیشتر شود.«
وی: »اگر فردی که قصد بارداری دارد، به موقع 
داروهای خود را مصرف کند بیماری در این ٩ ماه 
ساکت خواهد بود و اگر خانم باردار در این ٩ ماه 

نداشته  تشنج 
بارداری  باشد 
سر  پشت  را  سالمی 

خواهد گذاشت.«
این متخصص مغز و اعصاب ادامه 
داد: »در موارد صرع کوتاه مدت، احتمال 
بروز عوارض جنینی کمتر خواهد بود ولی در 
صرع های طوالنی احتمال بروز عوارض جنینی 
مانند سقط جنین وجود خواهد داشت. ازاین رو، 
می توان گفت یکی از علل افزایش حمالت 
تشنجی در زمان بارداری افزایش سطح خونی 

استروژن و کاهش آستانه تشنج است.«
وی بیان داشت: »عوامل هیجانی و روانی، پذیرش 

کمتر داروهای ضدصرع، اختالل در خواب، 
تهوع و استفراغ و تغییر در مصرف یا جذب 
دارو و تنفس های عمیق از علل افزایش تشنج 

در بارداری هستند.«
امینی هرندی اضافه کرد: »شیوع تولد نوزاد مرده 
و عقب افتاده در افراد مبتالبه صرع بیشتر از سایر 
افراد است. اختالالت تشنج در مادران صرعی 
بدون مصرف دارو ٢ درصد، با مصرف دارو 
٥/٥ درصد، با مصرف ٣ دارو 11 درصد و با 
مصرف ٤ دارو ٣٣ درصد گزارش شده است.«

این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه به نظر 
می رسد احتمال نقایص جنینی در افراد مبتالبه 
تشنج حدود ٢ برابر بیشتر از سایر افراد است، 

تصریح کرد: »فرد باید به وسیله پزشک متخصص 
ویزیت شده و هدف از بارداری مشخص شود.«
وی با اشاره به اینکه شانس بارداری در زنان 
مبتالبه صرع 1٥ درصد کمتر از زنان سالم است، 
گفت: »اگر خانم مبتالبه صرع ٢ سال تشنج 
نکرده باشد، بنا به صالحدید پزشک می تواند 
داروها را کم یا آنها را قطع کند، ولی قبل از 
بارداری باید ٦ ماه تحت نظر پزشک باشد زیرا 
به علت تداخل داروهای ضدصرع توصیه به 
شروع درمان تکمیلی با اسیدفولیک ٣ ماه قبل 

از بارداری می شود.«
امینی هرندی افزود: »کنترل دارویی در بارداری 
باید هر 1 تا ٢ ماه انجام گیرد و در صورت 
تکرار حمله تشنج باید با فاصله کمتر انجام 
شود. رژیم غذایی مادر در این دوران بسیار مهم 
است چراکه توانایی فرد اهمیت دارد و به بهبود 
وضعیت جسمی و روانی بسیار کمک می کند.«
این متخصص مغز و اعصاب در پایان یادآوری 
کرد: »خانمی که مرتب تهوع و استفراغ دارد 
ممکن است نیاز به تغییر دارو داشته باشد. تهوع 
و استفراغ ممکن است عفونت شکمی  باشد که 
باید فوری به پزشک مراجعه کند. نوزاد ممکن 
است با بیماری صرع به دنیا بیاید که این مشکل 
به دلیل مصرف داروهاست و ممکن است نوزاد 
دچار مشکالتی مانند نقص در سیستم عصبی یا 

ستون فقرات شود.«
گفتنی است، سی وچهارمین همایش عمومی 
انجمن صرع ایران سوم آبان ٩7 در سالن سینما 
ایران برگزار  شد و عالوه بر پزشکان و متخصصان 
این حوزه، بیماران، خانواده ها و عموم مردم هم 

در آن حضور داشتند.

گزارش »سالمت« از همایش »صرع و ازدواج«

مبتالیان به صرع می توانند ازدواج کنند و بچه دار شوند
 علی اکبر 

ابراهیمی

فردی که قصد بارداری 
دارد باید داروهای خود را 

به موقع مصرف کند و بیماری در این 
٩ ماه ساکت خواهد بود. خانم باردار در این 

٩ماه تشنج ندارد و بارداری سالمی را پشت سر 
خواهد گذاشت

احتمال ابتالی نوزاد به 
اختالل صرع در مادران مبتالبه 

صرع تنها 5 درصد است، درحالی که 
این امکان در افراد عادی هم 1 تا 3 

درصد است

شاید در ذهن بیشتر بیماران مبتالبه صرع )epilepsy( این سواالت وجود داشته 
باشد که آیا آنها هم می توانند زندگی مشترکی داشته باشند؟ آیا می توانند بچه دار 
شوند و آینده فرزندان آنها چه می شود؟ آیا این کودکان نیز به این بیماری مبتال 

می شوند؟ و هزاران سوال دیگر.
در تعریف اختالل صرع می گویند که یک بیماری شایع ناشی از تخلیه ناگهانی و شدید الکتریکی 
سلول های مغزی است که در 5 درصد جمعیت احتمال وقوع دارد. بر اساس تحقیقات، در 75 تا 
90 درصد موارد افراد مبتالبه صرع اولین تشنج را در دوره کودکی یا نوجوانی تجربه کرده اند و 

فقط تعداد کمی از آنها صرع در بزرگسالی را تجربه می کنند.
همچنین بر اساس آمار، 70 تا 80 درصد کودکان مصروع به داروهای ضدتشنج جواب می دهند 
و درنهایت تشنج آنها از بین خواهد رفت و تنها ۲0 درصد آنها در بزرگسالی تشنج دارند. دالیلی 
از قبیل ارث، صدمه به سر و بیماری هایی که روی مغز اثر می کنند می توانند صرع را توجیه کنند 

ولی اغلب علتی را نمی توان یافت.
وقتی فرد مصروع تصمیم به ازدواج می گیرد، سواالت متفاوتی در  ذهن وی مطرح می شود، ازجمله 

اینکه آیا می تواند ازدواج کند؟ و آیا بیماری او به فرزندش نیز منتقل می شود؟ و چندین و چند 
سوال دیگر. ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر یک فرد عادی با شرایط طبیعی بچه دار 
شود، احتمال اینکه فرزندش دچار صرع شود، 1 تا 3 درصد است. حال اگر مادری مبتالبه صرع 
باشد، به دلیل اینکه صرع، طبیعتا اساس ژنتیکی هم دارد، احتمال ابتالی کودک به صرع، حدود 
5 درصد می شود، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که به احتمال 95 درصد مادر مصروع 

کودکی سالم به دنیا می آورد و این شانس بسیار باالیی است.
بنابراین به فردی که مبتالبه صرع است توصیه می شود قبل از ازدواج، تحت مشاوره و خصوصا 
مشاوره ژنتیک قرار گیرد و طی دوران بارداری حتما تحت نظر پزشک زنان و متخصص مغز و 
اعصاب باشد تا هرگونه احتمال خطر برای کودک وی از بین برود. به این ترتیب با نگاه درست و 
منطقی به این موضوع، بیماران مصروع می توانند زندگی و ازدواج موفقی داشته باشند و فرزندان 
سالمی به دنیا بیاورند. از این رو، افرادی که بیماری خود را تحت کنترل دارند یا کمتر دچار صرع 
می شوند، نباید نگران ازدواج باشند.  برای بررسی این موضوع همایشی با عنوان »صرع و ازدواج« 

به همت انجمن صرع ایران برگزار شد که در ادامه گزارش این همایش را می خوانید.

 دبیر علمی سی وچهارمین همایش عمومی انجمن صرع ایران هم با اشاره به نکاتی که 
افراد مبتالبه صرع قبل از بارداری باید بدانند، تاکید کرد: » احتمال اینکه جنین یا نوزاد زنانی 
که مبتالبه صرع نیستند، دچار عارضه شود 1 تا ٣ درصد است و این آمار در زنان مصروع 
به ٥ تا ٦ درصد می رسد که اختالف چندانی ندارد ولی به هرحال در دوران بارداری باید 

مالحظات الزم برای این بیماران در نظر گرفته شود.«
فاطمه صدیق مروستی اظهار داشت: »بیماران مبتالبه صرع می توانند ازدواج کنند ولی باید 
نکاتی را در این زمینه به ویژه قبل از بارداری مدنظر قرار دهند. افراد مبتال باید برای بارداری 
درمان دارویی مناسب دریافت کنند و همسر فرد بیمار نیز حتما در مورد بیماری و داروی 

آن اطالع کافی داشته باشد.«
این نورولوژیست با اشاره به اینکه فرد در هر زمانی ممکن است تشنج کند، گفت: »بر همین 
اساس افراد شاغل در محل کار و دانش آموزان در مدرسه نیز باید اطالعات الزم در مورد 

بیماری و دارویشان بدهند. زنان نیز قبل از ازدواج و بارداری باید این نکته را مدنظر قرار دهند.«
دبیر علمی سی وچهارمین همایش عمومی انجمن صرع ایران ادامه داد: »به دلیل مسائل 
فرهنگی و اجتماعی زنان مصروع نسبت به مردان بیشتر در مورد بارداری و ازدواج سوال 
دارند و این مساله برای مردان در مورد محیط کاری آنهاست ولی به طورکلی آمار ابتال به 

صرع در زنان و مردان تقریبا مشابه یکدیگر است.«
صدیق مروستی گفت: »کودکانی که مادران آنها مبتالبه صرع است، نسبت به وقتی که پدرشان 
صرع دارد، احتمال دوبرابری برای ابتال به این بیماری دارند؛ یعنی ژنتیک مادر در این زمینه 

قوی تر از پدر عمل می کند.«
وی تاکید کرد: »زنانی که مصروع هستند و قصد بارداری دارند حداقل باید یک سال قبل به 
پزشک مراجعه کنند تا موثرترین و کم عارضه ترین دارو را در بارداری مصرف کنند و این 

موضوع بسیار قابل اهمیت است.«

salamat.ir

نکاتی که مبتالیان به صرع قبل از بارداری باید بدانند
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نوآوری های فناوری های پزشکی در آستانه  سال 2019 

از لباس هوشمند تا لوزالمعده مصنوعی
متخصصان پزشکی همواره در تالشند جان انسان ها را در سراسر جهان نجات ببخشند. دانش و مهارت های پزشکی همراه با نوآوری های پزشکی که 

گاهی به سختی می توان خلق آنها را باور کرد و اختراعات معجزه گر چیزی نیست که امروزه دست نایافتنی به نظر برسد.
نجات جان انسان ها، پیشگیری از اشاعه بیماری ها، تشخیص بیماری ها با دقت و سرعت بیشتر و باالخره مراقبت های بهداشتی بهتر حاصل پربار اختراعات 
و فناوری های پزشکی در جهان امروز ماست و در این میان صنایع به سرعت در حال تغییر هستند. بیماری که روزگاری علم پزشکی در برابر آن به زانو 
درمی آمد و از درمان آن عاجز بود، اکنون با جراحی ساده  یا  دارو به آسانی بهبود می یابد اما هرگز نباید تغییرات شگفت انگیزی را که متخصصان علم پزشکی برای 

حفظ سالمت انسان ها و داشتن زندگی بهتر آنها ایجاد کرده اند، فراموش کنیم.
نمونه هایی که در ادامه آورده می شود، شمه ای از تغییرات بزرگی است که در دنیای پزشکی امروز ما ایجاد شده و یا حال انجام است.

 ترجمه: 
سیما اخالقی

تبخیر عرق بدن توسط 
باکتری ها با ایجاد منافذی 

در لباس ورزشکاران 
متخصصان مهندسی زیستی 
کردند  اختراع  را  پارچه ای 
که دارای میلیون ها باکتری 
است و موجب تخلیه عرق 
بدن و در نتیجه خنک شدن 
بدن فرد هنگام فعالیت های 

فیزیکی می شود.
پارچه ای  چنین  اختراع  فکر 

کلید  میالدی   2013 سال  در 
خورد. یکی از متخصصان در یک 

موسسه  توسط  که  سخنرانی  جلسه 
ماساچوست  دانشگاه  تکنولوژی  علوم 

سخنرانی  موضوع  یافت.  حضور  می شد،  برگزار 
»باسیلوس ها« )باکتری هایی که در خاک و گیاهان یافت می شود( بود که چگونه در برابر 
رطوبت چروک می شوند. همین نکته جرقه این ایده را در ذهن آنها زد که اگر می توانستند 
پارچه ای بسازند که حاوی چنین باکتری هایی باشد و به محض تماس با رطوبت عرق 
بدن، حجیم تر شده و در نتیجه رطوبت را تهویه کنند. نتایج مطالعات آنها نشان داد استفاده 
از باکتری فعال موثرتر از  هاگ آن است )وقتی باکتری به حالت دفاعی درمی آید، دور 
خود دیواره سلولی قوی ایجاد می کند و متابولیسم باکتری به شدت پایین می آید در این 
حالت باکتری به شکل  هاگ است(. به عالوه باکتری های فعال را به راحتی می توان تکثیر 

کرد، به طوری که در عرض یک شب یک باکتری به میلیون ها باکتری تبدیل می  شود.
هدف پژوهشگران این بود که در دوطرف لباس به خصوص ورزشکاران دو الیه از این 
باکتری ها را قرار بدهند. تا مادامی که فرد عرق نکند، آنها غیرفعال هستند اما زمانی که بر 
اثر فعالیت بدن ورزشکار عرق می کند، باکتری ها فعال می شوند و منافذی روی لباس باز 
می کنند تا عرق بدن فرد تبخیر شود. به همین منظور آنها با استفاده از تکنولوژی سه بعدی 
پارچه ای را تولید کردند که یک الیه از باکتری در هر دو طرف پارچه قرار داشت. به 
این ترتیب لباس نسبت به رطوبت بدن و هم رطوبت بیرون عکس العمل نشان می دهد 
و در صورتی که پارچه لباس از یک جهت در معرض رطوبت قرار بگیرد، مثال وقتی که 
فرد ورزش می کند و هوای اتاق خشک است، پارچه لباس به دلیل مرطوب شدن از یک 
طرف به داخل کشیده نمی شود و چین نمی خورد. ضخامت این الیه باکتریایی بین 1 تا 
5 میکرون است؛ یعنی ضخامتی برابر با ضخامت گلبول قرمز خون یا یک پنجم ضخامت 
یک تار موی انسان. باکتری Bacillus subtilis برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. 
بیشترین الیه باکتریایی در قسمت هایی از بلوز قرار داده شد که روی بدن در محلی 
قرار می گیرد که بیشترین مقدار غدد عرق بدن قرار دارند. نتیجه آزمایش بسیار موفقیت 
آمیز بود. تعدادی از افراد داوطلب این بلوز را پوشیدند و روی تردمیل رفتند و شروع 
به دویدن کردند. بعد از 5 دقیقه باکتری ها فعال شد و با منبسط شدن منافذ پارچه را باز 
و عرق بدن فرد دونده را تخلیه کردند، در نتیجه فرد دونده احساس می کرد که به رغم 

دویدن شدید بدن او کامال خنک باقی مانده و لباس وی بر اثر عرق بدن خیس نشده بود.

وسیله ای برای تشخیص سریع وجود باکتری
محققان مهندسی زیستی دانشگاه »مک گیل« کانادا، وسیله ای را اختراع کردند که به سرعت 
می تواند وجود باکتری های کشنده را شناسایی کند. عفونت های باکتریایی مانند مننژیت، 
ذات الریه و حصبه عالئمی مشابه سایر بیماری های ویروسی دارند. رشد باکتری ها بسیار 
سریع است و در زمان کوتاهی می توانند به جمعیت بزرگی تبدیل شوند و از سوی دیگر 
با ابزارهایی که اکنون در آزمایشگاه ها وجود دارد برای تشخیص آزمایشگاهی نیاز به چند 
روز وقت است که متاسفانه طی همین چند روز باکتری می تواند بسیار رشد کند. هر سال 
عفونت های باکتریایی علت مرگ 700 هزار نفر درجهان هستند. وسیله  تراشه مانندی 
که محققان این دانشگاه ساخته اند این امکان را فراهم می آورد که در نمونه های کوچک 
وجود باکتری و رشته باکتری هایی که به آنتی بیوتیک مقاوم هستند به سرعت و با دقت 
باال شناسایی شوند و به سرعت مورد درمان قرار گیرند. محققان محفظه ای را بر اساس 
علم نانو طراحی کردند که سطح آن از جنس خاصی ساخته شده  و ناهموار است. این 
سطح شامل فضاهای سه بعدی متعددی است. ضخامت هر یک از این فضاها یک دهم 
ضخامت یک تار موی انسان و حاوی محلول کشت است و طراحی خاص آن این امکان 

را فراهم می آورد که یک باکتری را به تنهایی در این فضا به دام بیندازد. 
این تراشه به محققان کمک می کند ظرف چند دقیقه وجود باکتری زنده E.coli را تشخیص 
دهند و وجود باکتری استافیلوکوک مقاوم به آنتی بیوتیک »متی سیلین« را شناسایی و طی 
یک ساعت از آن تصویربرداری کنند. تراشه در 93 درصد موارد موفق عمل کرد. یکی 
از محققان می گوید: »ما ابتدا محلول کشت را به فضاهای داخل محفظه تزریق می کنیم. 

به محض اینکه باکتری در تماس با این محلول قرار 
می گیرد، به آن می چسبد. سپس با استفاده از یک 

میکروسکوپ ما می توانیم باکتری ها را به 
صورت تک تک مشاهده کنیم. این روش 

به ما اجازه می دهد ظرف چند دقیقه  
برآورد کمیتی از باکتری ها ارائه بدهیم.« 
وی اضافه می کند: »یکی از موارد 
استفاده از این تراشه در صنایع غذایی 
است که نیازمند آنیم به سرعت وجود 
آلودگی غذایی را شناسایی کنیم. تولید 

این وسیله ابدا کار پیچیده ای نیست اما 
مهم ترین نکته این است که بتوانیم این 

وسیله را به آزمایشگاه ها بیاوریم.«

افشانه های تنفسی هوشمند
و  برونش  گشاد کننده  تنفسی  اسپری های 
اصلی  داروهای  کورتیکواستروئیدی 
کورتیکواستروئیدها  هستند.  آسم 
و  می کنند  کنترل  را  ریه  التهاب 
داروهای گشاد کننده برونش هنگام 
حمله آسم راه تنفس را باز می کنند. 
اگر این اسپری ها درست استفاده 
شوند، موثر هستند اما تقریبا بالغ 
بر 94 درصد بیماران روش درست 
استفاده از این داروها را نمی دانند. از 
سوی دیگر مطالعات نشان داده بیماری 
50 درصد بیماران آسمی به رغم استفاده از 
دارو به خوبی کنترل نمی شود. همه این شواهد 
محققان را به این باور رسانده روش های فعلی خیلی 
کارآمد نیست و باید از روش های نوین دیگری استفاده کرد تا بیماران درمان کافی و 

مناسب را دریافت کنند.ساخت اسپری هوشمند پاسخی مناسب به این نیاز است.
این وسیله به گونه ای طراحی شده که زمان استفاده از اسپری را ثبت می کند، زمان 

استفاده از دارو را به بیمار یادآوری می کند و او را ترغیب به استفاده درست 
از دارو می کند و اطالعات مربوط به استفاده بیمار از دارو را جمع آوری 
می کند. هر زمان که بیمار از دارو استفاده می کند، دستگاه تاریخ، ساعت و 
مکان استفاده از دارو و اینکه آیا دوز درست استفاده شده را ثبت می کند. 
اطالعات جمع آوری شده از طریق یک برنامه به تلفن همراه بیمار یا پزشک 
معالج وی فرستاده می شود و به این ترتیب پزشک متوجه زمان های حمله 

آسم و چگونگی رعایت برنامه درمانی توسط بیمار می شود. 
در مطالعه ای که محققان پیرامون میزان کارآمدی این دستگاه انجام دادند، 

دریافتند بیماران میزان کمتری دارو استفاده کردند، تعداد حمله های آسم کمتری 
داشتند و طی 12 ماه بیماری آنها روی هم رفته بیشتر تحت کنترل درآمده بود.

ریه مصنوعی امیدی تازه برای بیماران منتظر پیوند ریه
یک ماه پیش خبر ساخت اولین ریه مصنوعی امید تازه ای را به بیش از یک هزار انسانی هدیه داد که در آمریکا در انتظار پیوند ریه هستند. دکتر »نیکالس« از دانشکده 
پزشکی دانشگاه تگزاس که همراه با تیم تحقیق خود 15 سال وقت صرف این پروژه کرده اند، می گوید: »ما برای اینکه موفق شویم باید دیدگاه خود را عوض می کردیم. 
ما متوجه شدیم برای ساخت یک ریه مصنوعی  ابتدا باید عروق خونی آن را بسازیم، عروق ریزی که برای تبادل اکسیژن ضروری هستند. ابتدا ما فکر می کردیم اول 
باید ریه را بسازیم، بعد به ساخت عروق خونی بپردازیم که اشتباه بود.« آنها ابتدا با استفاده از ریه یک خوک یک داربست پروتئینی تهیه کردند. ریه خوک با استفاده 
از مواد ضدعفونی کننده و قندی کامال شسته شد تا هیچ اثری از سلول های خونی روی آن نباشد و در نتیجه تنها ساختار پروتئینی آن باقی ماند. سپس محققان 
داربست پروتئینی را در محفظه ای قرار دادند و به تدریج عوامل رشد را به آن اضافه کردند و سپس سلول های بنیادی خوک گیرنده پیوند و سایر ذرات مغذی 
را در داربست قرار دادند و سپس داربست را به مدت 30 روز در یک رآکتور زیستی گذاشتند. پس از پیوند این داربست پروتئینی به بدن خوک، بدن وی هیچ 
واکنش معناداری در جهت رد پیوند نشان نداد. محققان متوجه شدند عروق خونی و مویرگ ها هم کم کم تشکیل شدند. محققان با مشاهده نتایج بسیار هیجان زده 
هستند و معتقدند هنوز کار زیادی هست که باید انجام دهند. آنها می گویند ما باید دوباره پیوندی مشابه این انجام دهیم و خوک را  6 ماه تا 1 سال به  مزرعه بفرستیم 
سپس خوک را به آزمایشگاه بازگردانیم و ریه طبیعی او را از کار بیندازیم تا ببینیم  آیا او می تواند با کمک این ریه مصنوعی که به بدن او پیوند خورده، نفس بکشد؟
دکتر »نیکالس« می گوید: »ما از این تحقیق موارد زیادی یاد گرفتیم. اکنون می دانیم که چه کنیم تا نتایج بهتری به دست بیاوریم. در حال حاضر از این ریه برای انسان 

نمی توان استفاده کرد اما امیدواریم در آینده نزدیک آن را عملی کنیم.«

لوزالمعده مصنوعی
کارخانه های  ساله  هر 
فناوری پزشکی سخت 
به  می کنند  تالش 
گونه ای دیابت را به 
زانو درآورند و این 
پایان ناپذیر  چرخه 
کنترل قند و اضافه 
قند  کردن  کم  یا 
بیماران  مصرفی 
دیابتی را متوقف کنند. 
پیشرفت هایی  با  اکنون 
که حاصل شده و ساخت 
لوزالمعده مصنوعی، رسیدن به 
این آرزو چندان دور به نظر نمی رسد. 
این سیستم که مانند یک کمربند استفاده 
که  ترتیب  این  به  می کند،  تنظیم  را  قندخون  میزان  به صورت خودکار  می شود 

قطعه ای زیر پوست بیمار قرار داده می شود که حاوی انسولین است. 
پس از اینکه دستگاه سطح قندخون را اندازه گیری کرد، در صورت نیاز، بالفاصله 
انسولین از طریق این قطعه زیر جلدی آزاد می شود، در نتیجه به جای اینکه بیمار 
هر روز به صورت روتین یک دوز مشخص انسولین را تزریق کند، این دستگاه در 
صورت نیاز بدن انسولین آزاد می کند و در نتیجه قندخون همواره ثابت باقی می ماند. 
تمامی این اطالعات از طریق برنامه الگوریتم به تلفن همراه بیمار فرستاده می شود. 
این دستگاه در سال 2016میالدی تایید سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرد. 
فقط  »بیماران  آمریکا می گوید:  ویرجینای  دانشگاه  استادان  از  یکی  مایک،  دکتر 
می خواهند از میزان قندخون خود مطلع باشند و وقت و انرژی کمتری را صرف 
کنترل قندخون کنند. آنها می خواهند به آن فکر نکنند اما ما هنوز تا رسیدن به این 

نقطه راه درازی در پیش داریم.«

یک خواب آرامش بخش 
قطع تنفس هنگام خواب گریبانگیر22 

میلیون نفر در سراسر جهان است و 
می تواند منجر به پرفشاری خون، 
بیماری های قلبی و سکته مغزی 
شود. درمان متداول آن استفاده 
از دستگاه تنفس مصنوعی است 
که شامل یک مخزن اکسیژن و 
ماسکی است که فرد هنگام خواب 

روی صورت خود می گذارد اما 
استفاده از این ماسک خود مشکل 

دیگری برای بیمار هنگام خوابیدن ایجاد 
می کند و بیمار نمی تواند به راحتی بخوابد. 

به همین دلیل هم است که  حدود 40 درصد 
این افراد از استفاده از این دستگاه خودداری می کنند. همین نکته ها محققان را بر آن 
داشت تا یک ایمپلنت بسازند تا مشکل این بیماران را که قادر به تحمل ماسک هنگام 
خواب نیستند، برطرف کند. این ایمپلنت برای کسانی که خواب خوبی ندارند مانند 
یک پیس میکر عمل می کند. ایمپلنت توسط یک پچ که فرد هنگام خواب روی صورت 
خود قرار می دهد کنترل می شود و راه های تنفسی فرد را هنگام خواب تحریک می کند 
و آنها را باز نگه می دارد. آزمایش های کلینیکی که روی این دستگاه انجام شده بسیار 
موفقیت آمیز بوده و مهم تر اینکه استفاده از آن برای فرد به مراتب راحت تر از استفاده از 
دستگاه تنفس مصنوعی است. یکی از محققان می گوید: »این وسیله جای دستگاه تنفس 
مصنوعی را خواهد گرفت و 50 تا 70 درصد بیماران حتما این وسیله را انتخاب خواهند 
کرد. از سوی دیگر این وسیله این امکان را فراهم می آورد که همسران بتوانند دوباره در 

یک اتاق بخوابند زیرا دستگاه تنفس مصنوعی موجب جدایی همسران شده است.«

داروهای هوشمند برای درمان آرتریت روماتوئید
آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی است که به غضروف درون مفاصل آسیب 
می زند و می تواند باعث تخریب خود مفصل یا حتی معلولیت فرد شود. بیماری 
در نوع حاد خود می تواند ارگان های داخلی بدن را تخریب کند و منجر به التهاب 

عروقی  و در نهایت مرگ زودرس بیمار  شود. 
در سال 2016 میالدی محققان دانشگاه ییل مکانیسم ژنتیکی را که خطر ابتالی فرد 

را به این بیماری باال می برد، شناسایی کردند. 
بیماری را  از داروهای مشخصی می توان ژن عامل  با استفاده  باورند  این  بر  آنها 

هدف گرفت و سرکوب کرد. 
این داروها مانند داروهای خاصی که سلول های 

سرطانی را هدف قرار می دهند می توانند 
استعداد  مستقیم روی ژن هایی که 

ناحیه  و  دارند  را  بیماری  ایجاد 
سلولی مبتال اثر بگذارند. 

شکل  به  بیماری  نتیجه  در 
عالئم  و  درمی آید  خفیف تر 
بیماری بهبود می یابد و احتماال 
جلوی تخریب مفصل گرفته 

می شود. این راهبرد درمانی از 
فردی به فرد دیگر تفاوت دارد 

زیرا افراد از نظر زیستی با یکدیگر 
تفاوت دارند.
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»دلم درد می کند و نمی توانم 
به مدرسه بروم.« این جمله 
آشنایی است که شاید برخی 
از ما نیز در دوران کودکی 
از آن استفاده کرده باشیم. نوع پیشرفته تر آن 
هم نقشی است که بسیاری از سربازان برای 
مرخصی گرفتن و دور بودن از شرایط شاید 
سخت پادگان از آن استفاده می کنند. گاهی 
فردی آگاهانه و برای به دست آوردن نفع مادی 
یا کسب امتیاز ادعا می کند بیمار است. به طور 
حتم هیچ کس از فرد بیمار انتظار ندارد که کار 
کند، غذا درست کند یا فعالیت دشواری انجام 
دهد اما همه بیمارانی که عالئم ظاهری بیماری 
بدون عالئم پزشکی مشخص شده اش  ندارند 
را نباید به یک چشم دید. ما با گروهی از 
بیماران روبرو هستیم که خودشان هم نمی دانند 
از لحاظ فیزیکی بیمار نیستند و کامال ناخودآگاه 
عالئم بیماری را بروز می دهند و البته درد هم 
می کشند. به طور حتم دردهای روانی که در 
گذشته تحمل کرده اند، اکنون سر باز کرده اند 
و در جسمشان فریاد می زنند. شبه تشنج هم در 
این گروه از بیماری ها جا می گیرد. بیماری که 
عالئمی شبیه تشنج دارد اما مشکالت عصبی 
مشهودی ندارد، جزو این گروه است. دکتر خسرو 
جامه بزرگی، متخصص مغز و اعصاب و عضو 
هیات علمی دانشگاه تهران تاکید می کند نباید 
تصور کنیم این افراد به طور خودخواسته قصد 
فریب ما را دارند و باید این افراد را نیز مهربانانه 
به عنوان بیمار بپذیریم و به درمان دردشان کمک 
کنیم. او در ادامه درباره صرع کاذب و عالئم و 

درمان اش بیشتر توضیح می دهد.

: به طور کلی صرع کاذب چیست؟
بهتر است ابتدا کمی درباره تشنج بگویم تا موضوع 
به درستی روشن شود. در بیماری تشنج گروهی 
از نورون ها یا سلول های عصبی در قسمتی از مغز 
دچار اختالل یا به طور دقیق تر دچار تخلیه  یا دیس  
شارژهای الکتریکی ناگهانی می شوند و مشکالتی 
ایجاد می کنند. این تخلیه ممکن است در همان 
ناحیه از مغز بماند یا در قسمت های مختلف مغز 
پخش شود. قسمت های گوناگون مغز وظایف 
مختلفی برعهده دارند و با توجه به تظاهرات 
تشنج ها در قسمت های مختلف عالئمی در بدن 
ایجاد می شوند، مثال در تشنج واقعی اگر اختالل 
در قسمت حرکتی مغز ایجاد شود، مشکالت 
حرکتی نیز به بیماری اضافه می شود و ممکن 
است همراه با نشانه های لرزش صدا و خروج 
کف از دهان و انحراف چشم ها و قفل شدن فک 
باشد اما در تشنج ظاهری عالئم همسو با مشکل 
ایجادشده در مغز نیست و فقط عالئم ظاهری بدون 
اختالل مغزی ایجاد می شود. زمانی که تشنج های 
واقعی تکرار شونده رخ بدهند، فرد دچار صرع 
شده است. صرع کاذب، یا همان تشنج کاذب یا 
شبه تشنج اصطالحی است که در آن فرد از نظر 
ظاهری عالئم بیماری تشنج دارد، در حالی که 
در مغز هیچ نشانی از امواج مشخص شده بیماری 

تشنج نیست.
چه  بیماری  نادرست  تشخیص   :

مشکالتی ایجاد می کند؟
مصرف داروهای تشنج عوارض دارد و ممکن 
است بیمار بی دلیل ماه های زیادی از آنها استفاده 
کند. به همین دلیل باید بتوان به درستی و در زمان 
مناسب تشخیص داد کدام بیمار تشنج واقعی 
یا کاذب دارد. از نظر عالئم بالینی هیچ نشانه  

قطعی ای وجود ندارد تا بتوان ادعا کرد فرد دچار 
تشنج واقعی است یا کاذب.

: پس تشخیص قطعی چگونه انجام 
می شود؟

تشخیص قطعی بیماری از طریق ویدئو، ای ای جی 
مانیتورینگ است. ای ای جی همان نوار مغزی است 
اما در شیوه ویدئو ای ای جی مانیتورینگ بیمار را 
در اتاقی قرار می دهند و الکترودهای نوار مغزی را 
به او وصل می کنند. همزمان از مقابل یک دوربین 
فیلمبرداری هم بیمار را رصد و حرکات اش را 
ثبت می کند. بیمار ساعاتی را برحسب نیاز در اتاق 
باقی می ماند تا حمله به او دست بدهد و توسط 
دستگاه های ویدئو و نوار مغز او ثبت شود. به تبع 
اگر فرد دست و پا بزند اما در نوار مغز او خبری 
از عالئم نباشد، به راحتی و با قطعیت می گوییم 

دچار صرع کاذب است.
: با این تفسیر به سادگی می توان با 
دستگاهی حکم قطعی درباره نوع بیماری داد.
البته نکته مهمی وجود دارد که نمی توانیم به طور 
قطعی بگوییم هر فردی که دچار تشنج کاذب 
است، به طور حتم مبتال به تشنج واقعی نمی شود. 
در گذشته کارشناسان معتقد بودند حدود 40 یا 
50 درصد افرادی که تشنج کاذب دارند دچار 
حمالت تشنجی واقعی هم می شوند اما مقاالتی 
که به تازگی به چاپ رسیده این میزان را کمتر و 
حدود 15 درصد می داند؛ یعنی 15 درصد افرادی 
که به تشنج کاذب مبتال می شوند، دچار حمالت 
تشنج واقعی نیز می شوند. پس هنگام تشخیص 
پزشک باید به دقت درباره بیمار و عالئمی که به 
آن مبتالست، جستجو کند. بیمارانی که دچار هر 
دو تشنج کاذب و واقعی هستند، عالئم متفاوتی 
در زمان بروز تشنج ها دارند. یافتن پاسخ این سوال 
که بیمار همیشه با یک شرایط و عالئم دچار تشنج 
می شود یا نه، به تشخیص درست کمک می کند.

: این بیماری بیشتر در کدام افراد دیده 
می شود؟

صرع کاذب به میزان بیشتری در خانم ها دیده 
می شود و در واقع 70 درصد این بیماران را خانم ها 
تشکیل می دهند. گاهی اطرافیان باور دارند که فرد 

بیمار این حرکات را به طور عمدی و اختیاری انجام 
می دهد که این نگاه ممکن است باعث آزار بیماران 
مبتال به شبه صرع شود. این باور کامال اشتباه است. 
واقعیت این است که این افراد به طور خودآگاه 
این کارها را انجام نمی دهند و ادا درنمی آورند پس 
نباید از سوی اطرافیان قضاوت شوند. در بیشتر 
موارد فرد نمی داند دچار صرع کاذب است. البته 
درصد بسیار کمی از افراد به طور ارادی برای به 
دست آوردن اهدافی خود را به بیماری می زنند و 
تقلید می کنند، مثال سربازی برای مرخصی گرفتن 
یا فردی برای جلب توجه نقش بازی می کند که 

تعداد این افراد بسیار کم  است.
: چرا بدون اینکه فرد دنبال دریافت 
نتیجه ای باشد، ناخودآگاه دچار این بیماری 

می شود؟
بیشتر پای مشکالت روانی در میان است. خانم ها 
اغلب احساسی و شاید آسیب پذیرتر از آقایایان 
هستند و شاید به همین دلیل باشد که بیماری 
بیشتر خانم ها بروز می کند. افرادی که تحت تاثیر 
انواع مشکالت اجتماعی، خانوادگی و آزارهای 
جنسی قرار می گیرند یا کسانی که همه امیال و 
خواسته های درونی خودشان را مدتی سرکوب 

می کنند، با دردهای انباشته شده درونی روبرو هستند 
که یکی از راه هایی که این عالئم، غیرارادی خودشان 
را نشان دهند، همین تشنج های کاذب است. گاهی 
نیز آسیب هایی از جنس تصادف، ضربه و دعواهای 
شدید می توانند زمینه ساز بروز این بیماری باشند.

: گفتید که این بیماری بیشتر در خانم ها 
بروز می کند، آیا سن خاصی برای مبتال شدن 

به آن نیز وجود دارد؟
بیماری ممکن است در هر سنی رخ دهد. البته به 
طور حتم این بیماری در کودکان 2 یا 3 ساله اتفاق 
نمی افتد اما سن بروز آن هم تنها در بزرگساالن 
نیست و ممکن است حتی در بچه های 6 یا 7 
ساله هم رخ دهد، مثال بچه هایی که مشکالتی 
در خانواده مانند دعوا با برادر و خواهر یا ارتباط 
نادرست با والدین دارند. حتی ممکن است کودکانی 
که در مدرسه دچار آزارهایی هستند و دلشان 
نمی خواهد به مدرسه بروند گرفتار این بیماری 
شوند اما شبه صرع بیشتر در دوران نوجوانی و 

میانسالی دیده می شود.
: به طور بالینی چه عالئمی مخصوص 

شبه تشنج است؟
نشانه هایی برای تشخیص بالینی شبه تشنج وجود 

دارد؛ برخی عالئم هم بین هر دو بیماری مشترک اند 
و گروهی دیگر نیز در بیمار دچار  تشنج واقعی 
اتفاق می افتد که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد 
اما درنهایت پزشک باید با معاینه دقیق هر بیمار 

نظر قطعی درباره بیماری بدهد.
: پس این گونه که پیداست افراد ممکن 
است با عالئم متفاوتی دچار حمله های تشنجی 

شوند.
بله، درست است اما می توان افراد دچار تشنج را 

به 3 گروه  عمده تقسیم کرد؛
گروه اول، دچار حرکات لرزشی می شوند و بدنشان 
تندتند می لرزد، درست مانند افرادی که دچار 

تشنج واقعی اند.
گروه دوم، بدنشان کامال بی حرکت و شل اما 
چشمانشان بسته است و اگر آنها را صدا کنید به 
هیچ عنوان چشمانشان را باز نمی کنند و جوابی 

هم نمی دهند.
گروه سوم، بدنشان کامال سفت است، بدون اینکه 

با حرکت یا لرزشی همراه باشد.
: کمی درباره درمان توضیح دهید.

ابتدا بهتر است دوباره تاکید کنم نباید با توجه به عالئم 
نتیجه گیری کنید که بیمار به طور عمد این کارها را 
انجام می دهد. گاهی در برخی مراکز درمانی برای 
حل مشکل بیماران از دارونماها استفاده می کنند 
که این کار شیوه درستی نیست و این افراد از نظر 
روانی بیشتر سرکوب می شوند. مشکل بیماران 
باید به طور ریشه ای حل و آسیب شناسی شود 
تا بتوانند پس از پیدا شدن مشکل از داروهای 
مناسب استفاده کنند. اگر فردی فقط شبه تشنج 
دارد و هیچ گاه دچار تشنج های واقعی نمی شود، به 
طور حتم نباید از داروهای ضدتشنج استفاده کند 
و این داروها درمان او نیست. اگر بیماری بعد از 
مراجعه به پزشک و استفاده از داروهای ضدتشنج 
بهبود نیافت، یکی از علل ممکن است ابتالی او به 
شبه تشنج باشد. هرچقدر برای این افراد داروهای 

ضدتشنج تجویز شود اثری ندارد چون مشکل 
مغزی وجود ندارد که بخواهد درمان شود. پس 
این بیماران باید به روان پزشک یا روان شناس ارجاع 
داده شوند و با پیگیری درمان های روان شناسی و 
در صورت نیاز داروهای مرتب با مشکل روانی، 

اوضاع را بهبود ببخشند.
: انجام نوار مغز برای همه افراد با 

عالئم تشنج ضروری است؟
تشخیص تشنج در مرحله اول بالینی است اما نوار 
مغزی به قطعی شدن تشخیص کمک می کند. 
توصیه می شود هر فردی که دچار تشنج است نوار 
مغزی بگیرد و همان طور که گفتیم در افرادی که 
دچار شبه تشنج هستند، این نوار مغز سالم است.

: آیا بهتر این است به بیمار بگوییم 
تشنج هایش واقعی نیست؟

نباید به بیمار بگوییم؛ »تو مشکلی نداری« با این 
حرف اعتماد بیمار به پزشک از بین می رود. بیمار 
مشکل و نشانه هایی از بیماری در خود می بیند 
و به دنبال این پاسخ است که »چرا این حاالت 
برای من پیش می آید؟« بنابراین بهترین کار این 
است که با بیمار به گونه ای رفتار کنیم تا بتواند 
مسائل روانی اش را بیان کند. او بیش از همه نیاز 
دارد که پزشک به حرف هایش گوش بدهد تا 
بتواند مشکالتی که نمی تواند به درستی با کسی 
در میان بگذارد را بیان کند. پس بهتر است ابتدا 
با پذیرش بیماری و مشکل بیمار به او بگوییم؛ 
»شما نشانه هایی از بیماری داری اما مشکل ات 
جسمی نیست و مسائل روانی است که به این 

شکل خودش را نشان می دهد.«
: آیا توجه بیش از اندازه به بیماران 
مبتال به شبه تشنج ممکن است باعث پیشرفت 

یا تشدید بیماری شود؟
تا حدودی بله، وقتی فردی دچار تشنج می شود، 
با توجه زیادی از طرف اطرافیان روبرو می شود و 
سیل عظیمی از توجهات برای حمایت از او جاری 
خواهد شد. اطرافیان معموال دستپاچه می شوند که 
شیئی الی دندان بیمار بگذارند یا به او کمک کنند.
اگر تشخیص قطعی برای شبه تشنج داده شد، ما 
این توصیه را بدون حضور بیماران به همراهان 
می کنیم که زمانی که بیمار دچار حمالت می شود 
نیازی نیست درست همان موقع به میزان خیلی 
زیادی به او توجه کنید زیرا توجه زیاد می تواند 
عامل تقویت کننده برای بیمار باشد. بهتر است 
همراهان همه توجه خود را برای زمان هوشیاری 
بیمار نگه دارند و در زمانی که حالت عادی دارد 
به او اهمیت بدهند تا بتواند مشکالت فروبلعیده 

روانی خود را تخلیه کند.
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تشنج هایی که واقعی نیستند!
 نیلوفر 

جامه بزرگی

تشخیص تشنج در 
مرحله اول بالینی است 
اما نوار مغزی به قطعی 
شدن تشخیص کمک 
می کند. توصیه می شود 
هر فردی که دچار تشنج است نوار 
مغزی بگیرد و همان طور که گفتیم در 
افرادی که دچار شبه تشنج هستند، 
این نوار مغز سالم است

عالئمشبهتشنج

 حمالت در مکان هایی که افراد دیگری حضور دارند، رخ می دهد.
 بروز عالئم شدت و ضعف دارد، مثال یکی از عالئم بروز می کند. 

بعد از شدت عالمت کاسته می شود و دوباره شدت می گیرد.
 فرد حین حمالت چشمان اش را می بندد و اگر هم بخواهیم 

چشمانشان را باز کنیم، با مقاومت روبرو می شویم.
 حرکت سر به طرفین، به این معنا که سر را تندتند به طرفین 

حرکت می دهند.
 ناحیه کمر یا ناحیه نشیمنگاه را محکم باال می آورند و به زمین، 

تخت یا هرجایی که دراز کشیده اند، می کوبند.
 در گذشته پزشکان بر این باور بودند گاز گرفتن زبان نشانی 
از تشنج واقعی است و ادعا می کردند به دلیل دردناک بودن این 
حادثه کسی نمی تواند به طور عمد زبان اش را گاز بگیرد اما در 

منابع و کتاب های امروزی بر این نکته تاکید شده افرادی که 
شبه تشنج دارند نیز می توانند زبانشان را گاز بگیرند.

 تفاوت در نوع گاز گرفتن زبان وجود دارد؛ افرادی که تشنج 
واقعی دارند، معموال طرفین و کناره های زبان و افرادی که 

شبه تشنج دارند، معموال نوک زبان را گاز می گیرند.
 در شبه تشنج فرد بیهوش نیست. بیماران دچار شبه تشنج 
مدعی هستند می توانند حرف های اطرافیان را بشنوند اما قادر 

به پاسخگویی نیستند.
 افرادی که شبه تشنج دارند، قادرند در شرایطی به خواست 
خود دچار حمالت شوند و یکی از راه هایی که پزشک می تواند 
برای شناخت بیماری از آن استفاده کند، این است که از بیمار 
می خواهد برای تشخیص بهتر یا انجام تست پزشکی تشنج 
کند و بیمار هم این کار را انجام می دهد، مثال پزشک از بیمار 
می خواهد نفس های عمیق پیاپی بکشد و در همین حین بیمار 

در ذهن دارد که باید تشنج کند و دچار حمله می شود.

عالئممشترک
 کبودی صورت و خروج کف از دهان می تواند در هر دو 

مورد شبه تشنج و تشنج واقعی رخ دهد.
 قفل شدن دهان نیز ممکن است در هر دو نوع بیماری رخ دهد.

عالئممهمتشنجواقعی
 تشنج واقعی به طور خودخواسته اتفاق نمی افتد و اگر پزشک 
از بیمار بخواهد که برای بررسی بهتر تشنج کند، او قادر به این 

کار نیست.
 نشانه هایی مانند بی اختیاری ادرار بیشتر در تشنج واقعی دیده 

می شود.
 بعد از تشنج واقعی فرد دچار خواب آلودگی می شود.

شبهتشنجنقیمعمولیازترس
داعش

قصه سریال پایتخت ۵ درباره یک خانواده 

است که هر بار ماجراهایی را تجربه می کنند. 

خانواده نقی معمولی به دالیل منطقی مجبور 

می شوند سر از یک کشور خارجی )قبرس( 

دربیاورند. آنها در کشور قبرس سوار بر بالن 

می شوند. فردی که مسوول هدایت بالن است 

سکته می کند و با مرگ او، ارسطو هدایت 

بالن را به دست می گیرد. بالن این خانواده 

را به میانه جبهه داعش می برد. در قسمت 1۵ 

از این سریال که در نوروز امسال پخش شد، 

نقی وقتی فهمید هما در درگیری با داعش 

زخمی شده دچار شبه تشنج شد. در صحنه حمله 

داعش نیز شاهد شبه تشنج نقی معمولی هستیم.
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کاری
ادویه »کاری« در واقع ترکیبی از چند ادویه است که در آشپزی هندی کاربرد 
دارد و نماد غذاهای این کشور است. البته نوعی برگ خوراکی با این نام نیز در 
آشپزی سریالنکا و جنوب هند استفاده می شود که متفاوت از ادویه کاری 
است. زردچوبه و زنجبیل عامل رنگ کهربایی آن است و همراه با زیره، هل، 
دانه های گشنیز و شنبلیله، فلفل و خردل طعم بسیار مطبوعی پیدا می کند 
که رنگ آن با توجه به میزان ترکیبات اولیه از زرد کمرنگ تا سبز متغیر 
است. معموال ادویه کاری به شکل آماده خریداری می شود اما اگر قصد 
تهیه آن را در منزل دارید، کافی است نسبت ترکیبات اولیه آن را بدانید؛ به 
این ترتیب که یک قاشق سوپ خوری زردچوبه، 3/4 قاشق سوپ خوری 
دانه گشنیز، 3/4 قاشق سوپ خوری زیره، 1/2 قاشق سوپ خوری دانه 
فلفل و همین مقدار دانه خردل، دانه شنبلیله و پودر زنجبیل را با هم مخلوط 
کرده و آسیاب کنید. جالب است بدانید کاری به شکل پودر و خمیر استفاده 
می شود که معموال در تایلند نوع خمیری آن کاربرد دارد اما هندی ها پودر کاری 
را می پسندند. یادتان باشد خمیر کاری را حتما باید در یخچال نگهداری کرد اما 
پودر آن قابلیت ماندگاری درمحیط خشک و دور از نور در ظرف بدون منفذ را دارد.

سماق
»سماق« ادویه ای ترش مزه است که 120 گونه دارد و در سواحل آفتابی مدیترانه 

رویش پیدا می کند. این ادویه که در آشپزی یونان، لبنان، سوریه و همچنین ترکیه 
جایگاه ویژه ای دارد، میوه ریز درختچه سماق است و پس از خشک شدن 

یکی از بهترین چاشنی های گوشت، ماهی و سبزیجات محسوب می شود. 
مردمان خاورمیانه جزو طرفداران اصلی سماق هستند و اساسا این ادویه در 
آشپزخانه کشورهای شرقی کاربرد دارد.  طعم ترش و تا حدی شور سماق 
می تواند جایگزین نمک، سرکه یا لیموترش شود و در تهیه انواع غذاها و 
ساالدها به کار برود. البته توصیه می شود برای اینکه طعم آن به طور کامل 
حفظ شود، در مراحل پایان پخت افزوده شود.  سماق طبیعی رنگ قرمز 
تیره زیبایی دارد، هرچند برخی از انواع آن نیز به رنگ قهوه ای هستند و 

البته طعم دلچسبی دارند. سماق را نیز مانند دیگر ادویه ها باید در محیطی 
کامال خشک و دور از رطوبت و نور نگهداری کرد تا طعم و مزه آن حفظ 

شود. جالب است بدانید کنار طعم دلچسب، سماق منبع آنتی اکسیدانی خوبی 
است و در تسکین بیماری های روده ای، کاهش تب، بهبود دل درد و کنترل دیابت 

و کلسترول موثر است.

فلفل سفید
»فلفل سفید« نوعی فلفل است که نسبت به فلفل سیاه و قرمز شهرت کمتری دارد اما جالب 

است بدانید این نوع فلفل نیز از درختچه فلفل سیاه به دست می آید. زمانی که دانه های فلفل 
کامال رسیده شوند، پوسته آنها رنگ قرمزی پیدا می کند. سپس در آب خیسانده شده و دانه پس 
از خشک شدن سفیدرنگ می شود که »فلفل سفید« نامیده می شود. طعم فلفل سفید نسبت به 
فلفل سیاه تندی کمتری دارد و امروزه کشورهای اندونزی، کامبوج و مالزی تولیدکنندگان 
اصلی آن هستند. فلفل سفید تندی مطبوعی دارد و به دلیل اینکه رنگ سس و چاشنی را 
تغییر نمی دهد، انتخاب مناسبی خواهد بود. البته برای انواع غذاها کاربرد دارد و توصیه 
می شود به حالت نیم کوب در اواخر پخت غذا افزوده شود. فلفل سفید نیز مانند دیگر انواع 
فلفل باید در حد متعادل استفاده شود. این چاشنی خوش طعم ترشح شیره های گوارشی را 

تسریع کرده و گوارش را آسان می کند اما مصرف بیش از حد آن سبب تحریک های گوارشی 
می شود. همچنین منبع خوبی از آنتی اکسیدان هاست و به دلیل ترکیبات محرک آندورفین، در 

بهبود افسردگی موثر است.  در کل، دانه های سالم فلفل سفید را می توان مدت طوالنی در محیط 
دور از نور و رطوبت نگهداری کرد اما پودر آن پس از 3 ماه عطر و طعم خود را از دست می دهد.

هل
»هل« گیاهی از خانواده زنجبیل است که تنها میوه خشک آن قابل مصرف خواهد بود. مصریان باستان 
نخستین اقوامی بودند که این گیاه را شناختند و سپس یونانی ها و رومیان آن را استفاده کردند. بعدها این ادویه 
توسط کاروان های تجاری به اروپا رسید و کنار زعفران و وانیل، سومین ادویه گرانقیمت آن روزگار بود. 
امروزه کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان مهم ترین مصرف کنندگان هل در اروپا هستند اما هل جایگاه 
ویژه ای در آشپزی هند و خاورمیانه دارد و ساکنان لبنان و سوریه برای معطر شدن قهوه نیز از آن استفاده 
می کنند. کنار عطر دلپذیر هل، دمنوش آن پس از صرف غذا، محرک خوبی برای سیستم گوارشی است 
و در رفع گرفتگی ها تاثیر دارد. در کل، هل 3 نوع است؛ هل سبز که معطرترین نوع است، هل سیاه یا 
قهوه ای که عمدتا در تهیه ادویه کاری کاربرد دارد و هل سفید که به طور طبیعی، به این رنگ نیست و 
پس از رنگ بری هل سبز به دست می آید. غالبا برای لذت از طعم و عطر هل، توصیه به دم کردن دانه های 
هل می شود اما ممکن است جدا کردن سالم دانه ها کمی مشکل به نظر برسد. کافی است به کپسول هل 
نگاه کنید؛ انتهای آن دمگل کوچکی است که اگر کمی پایین تر از آن را برش بزنید، پوسته شکافته می شود 
و می توان دانه ها را سالم برداشت. ماندگاری هل نیز مانند دیگر ادویه ها نیاز به ظرف بدون منفذ و دوری از 

رطوبت دارد و کپسول های هل را به این ترتیب می توان حتی چند سال نگه داشت و از عطر آن لذت برد.

جوز هندی
»جوز هندی« دانه سخت و خوشبوی درخت جوز است که پس از آرد شدن به شکل ادویه 

قابل مصرف درمی آید. اساسا این گیاه بومی جزایر ملوک، جزو مجمع الجزایر اندونزی است اما از 
قرن ششم، اعراب این ادویه را به اسکندریه بردند و سپس مصرف آن در دیگر کشورهای اروپایی 
رواج پیدا کرد. دانه های کامل جوزهندی ماندگاری طوالنی نسبت به حالت پودرشده دارند و 
اگر نوع تازه آن در اختیار باشد، می توان با توجه به مقدار نیاز، به شکل رنده شده از آن استفاده 
کرد . این ادویه گرم و تند در ترکیب انواع غذاهای گوشتی، سوپ، گراتین و پوره سبزیجات، 
به خصوص غذاهای با پایه سیب زمینی و تخم مرغ عالی است.  جوز هندی باکیفیت باید رنگی کامال 

قهوه ای داشته باشد که هرچه رنگ آن تیره تر باشد، طعم تندتری خواهد داشت. دانه های جوزهندی 
را می توان در دمای محیط چند ماه نگه داشت، به شرط اینکه در ظرف بدون منفذ و دور از نور و 

رطوبت باشد. این ادویه که از گذشته به دلیل خواص دارویی شناخته شده بود، امروزه برای تسکین 
بسیاری از دردها مانند خستگی جسمانی، استرس و همچنین التهابات دندان و حالت تهوع توصیه می شود. 

میخک
»میخک« همان طور که از نامش پیداست، ظاهری شبیه میخ ریز با اندازه ای حدود 1/5 سانتی متر 
و رنگ قهوه ای تیره دارد. درواقع برای به دست آوردن میخک باید جوانه گل میخک )قبل از ظاهر 
شدن گلبرگ ها( بریده و خشک شود. این ادویه از قرن ها پیش در آسیا و سپس اروپا کاربرد 
داشته و در حال حاضر اندونزی با 65 درصد تولید جهانی، مهم ترین تولید کننده میخک است 
که پس از آن ماداگاسکار و تانزانیا جایگاه های بعدی را دارند. عطر میخک نسبتا تند است و 
برای اینکه طعم مطلوبی به غذا بدهد، الزم است به مقدار کم استفاده شود. یادتان باشد میخک 
به شکل سالم یا پودر را می توان چند ماه در ظرف در دار و در محیط خشک و دور از نور 
نگه داشت. گرچه میخک به عنوان ضدعفونی کننده و ضدالتهاب شناخته شده، تاثیر خوبی در 
مقابله با باکتری های دهان و التهابات لثه دارد و خواص آن در کاهش دردهای گوارشی، تحریک 
قوای جنسی و کنترل دیابت تایید شده ولی مصرف خیلی زیاد آن، حالت تهوع، اسهال و استفراغ 
را در پی دارد. همچنین برای کودکان کمتر از یک سال و خانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود.

وانیل
»وانیل« میوه گیاهی باالرونده ای است و در مناطق استوایی مرطوب رشد می کند. این میوه در اصل بومی 

کشور مکزیک بود و سپس به اروپا رسید اما تا مدت های طوالنی، مکزیک تنها صادرکننده آن محسوب می شد 
اما در قرن نوزدهم، شیوه پرورش این گیاه در کشورهای دیگر رواج یافت و امروزه بسیاری از کشورها از 
جمله ماداگاسکار، اندونزی، چین و چاد جزو مهم ترین تولیدکنندگان وانیل هستند. وانیل از گذشته به دلیل 
خواص دارویی مانند دیورتیک، محرک سیستم عصبی، بهبوددهنده گوارش و تسکین استرس کاربرد داشته 
اما غالبا استفاده از آن به عنوان ادویه ای معطر شناخته شده تر است. وانیل عالوه بر اینکه طعم دهنده خوبی برای 

شیرینی و دسر است، برای غذاها نیز کاربردی است و طعم آن با میوه ها، لبنیات و انواع خمیرها هماهنگی 
دارد. میوه وانیل را باید در محیط خشک و خنک و دور از نور نگه داشت. ظروف شیشه ای بدون منفذ برای 
نگهداری آن بسیار خوب هستند زیرا میوه وانیل در مجاورت هوا به سرعت خشک می شود.

زیره
زیره ادویه ای سنتی است که خواص متعددی دارد و در گذشته کاربرد زیادی در طبخ انواع غذاها 
داشته است. دانه های خشک زیره که بومی نواحی خاور نزدیک است، در اصطالح طبع گرم دارد 
و وقتی حرارت می بیند، کمی طعم تند و فلفل مانند پیدا می کند. زیره در ترکیب ادویه های مخلوط 
به خصوص گرام ماساال )ادویه مخصوص هندی( و راس الحانوت )ادویه شمال آفریقا( کاربرد دارد و 
چاشنی خوبی برای طبخ سبزیجات است. مشهورترین ویژگی زیره سیاه، کمک به بهبود بیماری های 
گوارشی و چربی سوزی است اما زیره سبز معموال به عنوان دمنوش برای کمک به پاک سازی مجاری 
ادرار و کلیه ها، همچنین افزایش شیر مادران توصیه می شود. هنگام خرید نیز دانه های کامال خشک زیره 
را انتخاب کنید زیرا ماندگاری عطر و طعم بیشتری خواهد داشت. دانه های زیره را می توان در ظرف بدون 
منفذ و دور از رطوبت و نور چند ماه نگه داشت اما پودر زیره خیلی سریع تر عطر خود را از دست می دهد.

آشنایی با 9 ادویه، از خواص و کاربرد تا نگهداری

از جوز و هل تا 
میخک و فلفل

 نمک و فلفل، اجزای جدایی ناپذیر آشپزخانه هستند اما لذت از طعم دلچسب 
غذاها تا حد زیادی به »ادویه ها« بستگی دارد. ادویه ها را باید مواد گیاهی 
دانست که برای عطر و طعم دهی به مواد غذایی افزوده می شوند که غالبا 
خواص دارویی نیز دارند. ادویه که می توان »چاشنی« را معادل فارسی آن 
دانست، ممکن است دانه خشک، میوه، ریشه، پوست یا برگ های یک گیاه باشد که شناخت 
طعم و مزه هر کدام کنار میزان مصرف مناسب، الزمه بهره مندی از طعم دلچسب غذا خواهد بود.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

پاپریکا
»پاپریکا« ادویه ای است قرمزرنگ که از فلفل قرمز یا فلفل دلمه ای خشک یا حتی دانه های 
خشک فلفل دلمه ای به دست می آید. باتوجه به ذائقه می توان نوع پاپریکا را انتخاب 
کرد، انواعی که از فلفل تند تهیه شده، مسلما تندتر است و پاپریکای به دست آمده 
از فلفل دلمه ای طعم مالیم تری دارد. پاپریکا را باید ادویه بومی آمریکای جنوبی 
دانست که توسط اسپانیایی ها به اروپا و به خصوص مجارستان رسید، به طوری 
که امروزه پاپریکا به عنوان نمادی از فرهنگ مجارستان شناخته می شود.  پاپریکا 
نباید به مدت طوالنی حرارت ببیند زیرا رنگ آن قهوه ای می شود بنابراین 
بهتر است در مراحل پایانی طبخ به غذا افزوده شود. همچنین نباید پودر 
پاپریکای خشک را در ماهیتابه ریخت زیرا ترکیبات آن می سوزد. این 
ادویه برای گوشت های قرمز و سفید به خصوص ماهی و به خصوص 
میگو به شکل سرخ شده و آبپز عالی است. پاپریکا طعم مالیم و 
گرمی دارد و برای خوشرنگ شدن سس گوجه فرنگی نیز توصیه 
می شود. برای ماندگاری عطر پاپریکا نیز باید در ظرف یا پاکت 
محتوی آن را محکم ببندید و در محیطی دور از نور، رطوبت 
و گرما قرار دهید.  کنار طعم دلپذیر پاپریکا، باید اشاره 
کرد این ادویه منبع غنی از کاروتنوئیدها یعنی پیش ساز 

ویتامین A است.
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 دکتر مجید حاجی فرجی، يادداشت مهمان
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

وقتی آينه به دشمن 
تبديل می شود!    )27(

پوشک کودکان را 
دير به دير عوض 

نکنید)30(

بشور و 
بپوش)29(

چاقی 
در نوجوانی)28(

سالـــــم سفره 

جراحی زیـبایی

میـــزگرد تغذیه

پــــــــو ست

میــزگرد پوست

یـــــبــایـی ز 

صفحــه آخـــر
سال چهاردهم  شماره 692  شنبه 26 آبان 1397

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه
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بخور و نخورهای 
سرماخوردگي
كاهش اشتها و تمايل نداستن به مصرف غذاهاي جامد و جويديني، از مهم ترين مشکالت 
تغذيه ای میان افرادی است كه سرما می خورند. اين در حالی است كه بدن اين افراد برای 
مبارزه با عوامل ويروسی و عفونی به ويتامین ها، امالح، آنتی اكسیدان ها و درشت مغذی های 
كافی نیاز دارد. از اين رو، توصیه می شود غذاهای مايع، مغذی و سبکی مانند سوپ مرغ، حتما 
در برنامه غذايی اين بیماران قرار بگیرند... )صفحه26(

تغذيه قبل از بازی
دارند  قرار  شرایطی  در  معموال  کودکان 
که مدام ترجیح می دهند بخش زیادی از 
بگذرانند.  تفریح  و  بازی  به  را  روزشان 
انجام  سبک  بازی های  شما  کودکان  اگر 
تغییرات  ایجاد  به  چندانی  نیاز  می دهند، 
جدی در برنامه غذایی آنها وجود ندارد. 
این در حالی است که اگر قرار باشد برنامه 
بازی یا ورزش کودک شما کمی جدی تر و 
با شدت بیشتری پیش برود، باید فرزندتان 
الگوی غذایی مناسبی داشته باشد، مثال قبل 
از ورزش ها یا بازی هایی که جنب وجوش 
زیادی دارند، مایعات فراوان یا وعده های 
غذایی اصلی را مصرف نکند تا دچار دل درد 

یا حالت تهوع نشود.
 در این شرایط، او می تواند مقدار محدودی 
انواع  مانند  سبک  پروتئینی  منبع  یک  از 
مغزها، دانه ها یا کمی تخم مرغ کنار یک 
عدد میوه مصرف کند و استفاده از سایر 
غذاهای موجود در برنامه غذایی مانند منابع 
پروتئین های حیوانی، سبزیجات، لبنیات، 
منابع کربوهیدرات ها، مایعات و روغن ها را 
به پس از زمان بازی یا ورزش اختصاص دهد. 
بهتر است کودکانی که به صورت جدی و 
حتما  می کنند  ورزش  حرفه ای  خصوصا 
منابع کافی کلسیم، پروتئین و آهن را در 
نظر  از  تا  باشند  داشته  غذایی شان  برنامه 
مشکلی  با  ماهیچه ای  و  استخوانی  رشد 

مواجه نشوند. 
حواس تان باشد کودکان بازیگوش هستند و 
نوشیدن آب را فراموش می کنند. از این رو، 
حتما خودتان بعد از ساعت های بازی و 
ورزش، نوشیدن آب را به آنها یادآوری 
کنید. فقط کودکان، به  ویژه کودکان الغر، 
یک  از  است  بهتر  شدید  ورزش  از  قبل 
ماده غذایی کربوهیدرات دار )نشاسته ای( 
برای تحرک  انرژی الزم  تا  کنند  استفاده 

داشته باشند.

تلفن سفارش:  85 14 15 26

345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

چاپ 

بیست و يکم

كردستان - كتابخانه عمومي شهيد برهان عالي سنندج

كتابخانه عمومي شهيد برهان عالي سنندج در سال 1386 در زميني به مساحت 5000 متر مربع 
و زيربنای 1200 متر مربع به بهره برداري رسيده است. اين كتابخانه با حدود 30 هزار جلد كتاب و 
بخش هاي  كودك و نوجوان و سالن هاي مطالعه ويژه آقايان و خانم ها با برگزاري برنامه هاي متنوع 

فرهنگي، همه روزه پذيراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

نيكوالليستس،كرواسي
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: ..... پی تی كو... پی تی كو...  و دو داستان ديگر 
نويسنده: ............................................. فرهاد حسن زاده
انتشارات: ..... كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان
.......................................... ۲۸ صفحه  تعداد صفحات:

در راستای اجرای مصوبات جلسه فوق العاده شورای معاونين 
نهاد و مسئولين شهرستان هرسين كرمانشاه به منظور بررسی 
ظرفيت های فرهنگی و اجتماعی شهرستان هرسين و استفاده از 
ظرفيت كتابخانه های عمومی برای پيشگيری و كاهش آسيب های 

اجتماعی در شهريورماه سالجاري،  بيش از هزار عنوان كتاب    
)500 عنوان ويژه رده سني كودك و نوجوان به همراه 500 عنوان 
ويژه دانش آموزان( از سوی نهاد كتابخانه های عمومی كشور به 

كتابخانه های عمومی و مدارس شهرستان هرسين اهدا شد.

اهدای بیش از هزار نسخه کتاب ویژه 
دانش آموزان به کتابخانه های عمومی 

و مدارس شهرستان هرسین

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عکس بگيريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

نخستين داستان كتاب )پی تی كو... پی تی كو...( ماجرای يک 
كره اسب كوچک و دوست داشتنی  است كه در يک قاب عکس 
طاليی گير افتاده و اصاًل حاضر نيست، آزادی اش را با يک خانه 
طاليی عوض كند و همه تالشش را برای رهايی از حصار قاب 

عکس صرف می كند.
دومين داستان كتاب »باد دوچرخه سوار« ماجرای يک باد 
سركش است كه سوار بر دوچرخه راه می افتد و از وسعت و 
قدرتش برای تخريب طبيعت و اشيا و آزار افراد و موجودات 
استفاده می كند؛ اما برايش اتفاقی می افتد كه برايش يک 

درس بزرگ دارد.
»دو لقمه چرب و نرم« سومين داستان كتاب و ماجرای دو 
گوسفند مهربان كوچولو است كه عالقه خاصی به تماشا كردن 
ابرها دارند؛ آن ها يک روز از خطری كه دو ابر شبيه خودشان را 
تهديد می كرد، مطلع شدند و با كلی زحمت و تالش دوستان 
آسمانی اش را نجات دادند؛ اما اين كار خوبشان بی جبران نماند.
با خواندن اين مجموعه داستان خيال انگيز، پرسش های و نکات 
فلسفی تأمل برانگيزی به ذهن كودكان ما خطور می كند كه 

شکوفايی ذهنی و پرسشگری كودك را در پی دارد.
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بخور و نخورهای سرماخوردگي

عادتهایغذاییخاصبرایبهبودسرماخوردگیدرسراسردنیا

از ژاپن تا ایران

كاهش اشتها و تمايل نداستن 
به مصرف غذاهاي جامد و 
مهم ترين  از  جويديني، 
میان  تغذيه ای  مشکالت 
در  اين  می خورند.  سرما  كه  است  افرادی 
حالی است كه بدن اين افراد برای مبارزه با 
عوامل ويروسی و عفونی به ويتامین ها، امالح، 
آنتی اكسیدان ها و درشت مغذی های كافی نیاز 
دارد. از اين رو، توصیه می شود غذاهای مايع، 
مغذی و سبکی مانند سوپ مرغ، حتما در برنامه 
غذايی اين بیماران قرار بگیرند. اگر سوپ مرغ 
حاوی گوشت سینه مرغ، هويج، گوجه فرنگی، 
جعفری، سیب زمینی،  رشته فرنگی يا بلغور گندم 
باشد، عالوه بر حفظ تعادل آب و الکترولیت های 
بدن بیمار،  می تواند انرژی، پروتئین، ويتامین ها 
و امالح مورد نیاز بدن او را هم فراهم كند. 
مصرف سوپ مرغ گرم در دوران سرماخوردگی 
به آرام شدن درد گلو و باز شدن مخاط بینی 
هم كمک خواهد كرد. آنتی اكسیدان های فراوان 
موجود در اين سوپ باعث كاهش التهاب در 
بدن بیمار هم خواهند شد. در ادامه اين مطلب 
و به بهانه شروع فصل سرماخوردگی های مکرر،  
نگاهی به مهم ترين توصیه های غذايی برای افراد 

مبتال به سرماخوردگی می اندازيم. 

1. آب گوشت غنی شده بخورید
یکی از  ترکیبات غذایی بسیار مغذی برای افراد 
سرماخورده، آب انواع گوشت سفید یا قرمز است. 
برای تهیه این خوراک می توانید حدود 100 گرم 
از نوعی گوشت همراه استخوان آن را به مدت 
حداقل 4 ساعت با حدود 3 لیوان آب بجوشانید. 
اجازه بدهید آب گوشت به قدری بجوشد تا 
به یک لیوان برسد و تمام عصاره گوشت و 
استخوان وارد آن شود. سپس آن را صاف کرده 
و با 2 قاشق غذاخوری آبلیموی تازه و یک قاشق 
غذاخوری جعفری ساطوری شده، غنی کنید. این 
آب گوشت غنی شده می تواند وعده یا میان وعده ای 
سبک برای بیمار شما باشد. آب گوشت غنی شده 
حاوی کلسیم، فوالت، منیزیم، فسفر و ویتامین 
C فراوانی است که هم می تواند ضعف عضالت 
بیمار را بهبود ببخشد و هم قدرت سیستم دفاعی 

بدنش را برای مبارزه سریع تر و بهتر با بیماری  
فراهم کند. عالوه بر این، نوشیدن آب گوشت 
غنی شده به صورت گرم، بازکننده طبیعی راه های 
هوایی در بدن بیماران مبتال به سرماخوردگی هم 

محسوب می شود. 

2. از سیر غافل نشوید
سیر، جزو سبزیجات ضدباکتری، ضدویروس 
و ضدقارچ است. مصرف این  ترکیب مغذی 
در طول دوران سرماخوردگی، سیستم ایمنی 
بدن را تقویت و دوره درمان را کوتاه تر می کند. 
نتایج تحقیقات نشان می دهند بیماران مبتال 
سیر  منظم  به صورت  که  سرماخوردگی  به 
مصرف می کنند، 3 تا 4 روز زودتر از کسانی 
درمان  ندارند،  سیر  به خوردن  عالقه ای  که 
سیر  حتما  است  بهتر  رو،  این  از  می شوند. 
را به سوپ افراد سرماخورده اضافه کنید و 
مطمئن باشید با چکاندن چند قطره آبلیموی 
تازه در سوپ آنها،  طعم احتمالی سیر را پوشش 

خواهید داد. 

3. ترکیب چای و زنجبیل بنوشید
مصرف چای گرم و کمرنگ در طول دوران 
سرماخوردگی به نرم و خارج شدن مخاط بینی 
کمک می کند و تنفس بیمار را بهبود می بخشد. 
از طرف دیگر، مصرف چای در طول دوران 
سرماخوردگی به کاهش احتمال رشد باکتری ها 
در گلو کمک می کند و احتمال تنفس همراه با 

سوزش گلو را در بیمار، پایین می آورد. 
ضدالتهاب  یک  ترکیب  به عنوان  هم  زنجبیل 
می تواند به کاهش عوارض گوارشی ناشی از 
سرماخوردگی مانند کاهش اشتها یا حالت تهوع 
کمک کند. با این حساب،  توصیه می شود  حدود 
45 تا 50 دقیقه پس از صرف وعده های اصلی 
غذایی در دوران سرماخوردگی، یک لیوان چای 
کمرنگ و گرم که دو برش زنجبیل در آن انداخته 

شده، مصرف کنید. 

4. عسل را فراموش نکنید
عسل، جزو مواد غذایی ضدباکتری است که 
مصرف آن به بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن 

در طول دوران سرماخوردگی منجر می شود. 
درمان کننده  تاکنون  گذشته  دوران  از  عسل 
و  می شده  محسوب  هم  زخم ها  برای  عالی 
خوردن آن در دوران سرماخوردگی به التیام 
زودتر زخم های احتمالی موجود در دیواره گلو 
کمک می کند. مصرف عسل در کودکان باالی 
2 سال و افراد بزرگسالی که سرماخورده اند،  
باعث کاهش سرفه های ناشی از خشک شدن 
گلو هم خواهد شد. اگر نمی توانید عسل را به 
تنهایی میل کنید، آن را در آب ولرم حل کنید 

و آن را بنوشید. 

5. دور قند و شیرینی خط بکشید
هرچند ممکن است افراد مبتال به سرماخوردگی 
به دلیل کاهش اشتها،  به خوردن انواع شیرینی های 
حاوی شکر یا خود قند و شکر تمایل پیدا کنند، 
بهتر است بدانید مصرف قند و شیرینی در طول 
دوران سرماخوردگی، عالوه بر افزایش التهاب 
در بدن، باعث کاهش توانایی گلبول های سفید 
برای مبارزه با ویروس ها و باکتری ها می شود. 
از این رو، باید در این دوران دور انواع قند، 
شکالت،  شیرینی، شکر، پاستیل، آبنبات و... را 

خط بکشید و در صورت تمایل، شکالت باالی 
70 درصد میل کنید. 

6. از غذاهای چرب بپرهیزید
و  فست فودها  سرخ کردنی،  چرب،  غذاهای 
غذاهای آماده )حتی سوپ های حاضری(، حاوی 
مقادیر باالیی از سدیم، چربی، قند و مواد نگهدارنده 
هستند که تمامی این موارد به افزایش التهاب در 
بدن،  کاهش قدرت سیستم دفاعی در مبارزه با 
عوامل بیماری زا و طوالنی تر شدن دوره درمان 
منجر می شوند. چربی موجود در این غذاها، به 
شدت زخم های گلو را تحریک می کند، چگالی 
میکروب های موجود در گلو را باال می برد و 
درنهایت، باعث تشدید گلودرد،  گرفتگی صدا 

و سختی تنفس خواهدشد. 

7. آب پرتقال ننوشید!
برای  پرتقال  آب  که  شنیده ایم  ما  از  بسیاری 
سرماخوردگی خوب است اما نتایج تحقیقات 
جدید نشان می دهند مصرف پرتقال و آب پرتقال به 
دلیل ویتامین C باالیی که دارد، برای افزایش قدرت 
سیستم دفاعی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی 

مفید است. این در حالی است که حالت اسیدی 
آب پرتقال باعث ایجاد ناراحتی های گوارشی 
در طول سرماخوردگی می شود و حتی می تواند 
تحریک گلویی که در اثر سرفه های خشک زخم 
شده را هم در پی داشته باشد. بنابراین، بهتر است 
در طول سرماخوردگی به جای آب پرتقال، آب 
لیموشیرین بنوشید تا کمتر دچار عوارض مصرف 

این نوشیدنی اسیدی شوید.
Health و WebMD :منبع

جزو  سرماخوردگی 
بیماری های  رايج ترين 
جهان  سراسر  در  مسری 
است كه معموال در طب 
سنتی كشورهای مختلف، درمان های متفاوتی 
برای آن عنوان شده است. در ادامه اين مطلب 
به جالب ترين و شايد عجیب ترين انواع اين 

روش های درمانی اشاره می كنیم. 

ژاپن و دمنوش آلوی گریل شده
کشور  در  رایج  سنتی  درمان های  از  یکی 
ژاپن برای کاهش تب، افزایش اشتها و بهبود 
ناراحتی  های گوارشی ناشی از سرماخوردگی، 
مصرف دمنوش آلوی گریل شده است. ژاپنی ها 
برای تهیه این دمنوش، مقداری آلوی ترش یا 
ترشی آلو را روی گریل یا تابه نچسب بدون 
روغن می گذارند و آن را تاحد خشک شدن 
آلوهای  این  سپس  می دهند.  حرارت  کامل، 
گریل شده را داخل لیوان چای کمرنگ و کامال 
داغ می اندازند و در لیوان را 5 دقیقه می بندند. 
پس از این مدت، دمنوش آماده شده را به فرد 
سرماخورده می دهند. به اعتقاد ژاپنی ها، این 
دمنوش باید حداقل 3 وعده در روز مصرف 

شود تا اثربخشی مناسبی داشته باشد. 

آفریقا و تونیک سیر و زردچوبه
در آفریقای جنوبی و در مناطقی که دارو کم است 
یا چندان در دسترس نیست، بیشتر از گیاهان 
استفاده  سرماخوردگی  درمان  برای  دارویی 
می کنند. سیر، جزو گیاهان ضدعفونی کننده و 
زردچوبه هم جزو ادویه های ضدالتهاب است. 
آفریقایی ها برای درمان سریع تر سرماخوردگی، 
مخلوطی از سیر له شده و زردچوبه را حدود 2 
دقیقه در مقدار کمی آب می جوشانند و هنگام 
سرو غذای بیمار مبتال به سرماخوردگی،  این 
تونیک را داخل غذای او می ریزند. ضمن اینکه 
در آفریقا از بخور زردچوبه و آب جوش هم 
باز شدن  برای درمان سرفه، خشکی گلو و 

راه های تنفسی استفاده می شود.

 روسیه و غرغره زرده تخم مرغ و عسل
در روسیه و اوکراین برای تخفیف درد گلو، 
کاهش سرفه و داشتن خواب بهتر در بیماران مبتال 
به سرماخوردگی،  از غرغره کردن ترکیب زرده 
تخم مرغ، عسل و شیر استفاده می کنند. روس ها 
به این منظور،  یک عدد زرده  تخم مرغ را داخل 
ظرفی شیشه ای می ریزند و آن را روی بخار آب 
کتری قرار می دهند و مدام هم می زنند تا زرده 
حالتی کرمی به خود بگیرد. سپس ظرف را از 
روی حرارت برمی دارند و یک قاشق چای خوری 
عسل و نصف لیوان شیر به آن می افزایند و این 
ترکیب را به خوبی هم می زنند تا یکنواخت 
شود. در نهایت، مخلوط زرده تخم مرغ،  عسل 
و شیر باید قبل از خواب و حدود 3 دقیقه غرغره 
شود. برخی از روس های قدیمی، این ترکیب را 
هنگام سرماخوردگی و حدود 30 دقیقه پیش از 

خواب، می نوشند. 

انگلیس و شکالت داغ
جزو  همان  هات چاکلت،   یا  داغ  شکالت 

محبوب ترین انواع نوشیدنی در سراسر جهان 
است. یکی از عادت های انگلیسی ها در طول 
دوران سرماخوردگی،  مصرف روزانه شکالت 
داغ )شکالت باالی 70 درصد( بدون افزودن 
شکر است.  شکالت تلخ حاوی ترکیبی به 
نام تئوبرومین است که می تواند برای تسکین 
طول  در  عضالنی  دردهای  کاهش  و  سرفه 
دوران سرماخوردگی مفید باشد. از این رو، 
مردمان انگلیس در مواقع سرماخوردگی ترجیح 
می دهند برای عصرانه، خودشان را به یک لیوان 

شکالت تلخ داغ دعوت کنند. 

چین و دمنوش زنجبیل و عسل
زنجبیل جزو گیاهان ریشه ای ضدالتهاب است 
که تندی خاصی هم دارد. از این رو، مصرف 
آن در دوران سرماخوردگی، عالوه بر کاهش 
التهاب در بدن، باعث باز شدن بینی و افزایش 
تولید مخاط می شود. با همین استدالل در کشور 
چین، مصرف دمنوش زنجبیل و عسل در دوران 
سرماخوردگی بسیار رایج است. چینی ها برای 

بهبود شرایط افراد سرماخورده، مصرف روزانه 
2 تا 3 فنجان دمنوش زنجبیل تازه که با عسل 
و گاهی 2 قطره آبلیموی تازه طعم دار شده را 

به او تجویز می کنند. 

ایران و شلغم پخته
یکی از درمان های سنتی سرماخوردگی که در 
سطح جهان مورد توجه متخصصان قرار گرفته، 
مصرف شلغم پخته در ایران است. شلغم حجم 
باالیی از ویتامین های C، B و A را در خود جا 
داده و مصرف آن در طول دوره سرماخوردگی 
عالوه بر تقویت سیستم دفاعی بدن،  می تواند 
درست مانند شربت اکسپکتورانت عمل کند! 
یعنی هم جلوی سرفه های بیش از اندازه یا 
خشک بیمار را بگیرد و هم به پیشگیری از 
گرفتگی بینی کمک کند. اگر شلغم پخته همراه 
مقداری آبلیموی تازه و عسل مصرف شود،  
بهترین و سریع ترین درمان سرماخوردگی را 

برای بیمار فراهم می کند. 
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 ترجمه: 
راضيه فيضي

 ترجمه: ندا 
احمدلو

به سرماخوردگی  مبتال  افراد  معموال 
تمایل بیشتری به مصرف مایعات گرم 
دارند. از این رو، در طب سنتی،  چند 
نوشیدنی گرم و مفید برای این بیماران 

معرفی شده است.
 1. دمنوش مرزنجوش

این دمنوش، طبیعت گرمی دارد و مصرف 
آن باعث کاهش تب و افزایش اشتها در 
افراد مبتال به سرماخوردگی می شود. 
برای تهیه دمنوش مرزنجوش باید حدود 
1 قاشق غذاخوری مرزنجوش را داخل 
قوری بریزید و روی آن را با 2 لیوان 
آب جوش بپوشانید سپس مانند چای، 
حدود 20 دقیقه اجازه دم کشیدن به 
آن بدهید و دمنوش را با نبات یا عسل 

سرو کنید. 
2. دمنوش نعناع يا پونه

دمنوش نعناع یا پونه، گرم مزاج است 
و مصرف آن در دوران سرماخوردگی 
به کاهش تهوع، درمان سریع تر سرفه و 
پیشگیری از تنگی نفس منجر می شود. 
برای تهیه این دمنوش باید حدود 1 قاشق 
غذاخوری نعناع یا پونه را داخل قوری 
بریزید و روی آن را با 2 لیوان آب جوش 
بپوشانید. سپس مانند چای، حدود 20 
دقیقه اجازه دم کشیدن به آن بدهید و 
دمنوش را با نبات یا عسل سرو کنید.

3. دمنوش میوه گل نسترن
این دمنوش هم مزاج گرمی دارد و باعث 
تقویت معده می شود بنابراین مصرف آن 
برای سرماخوردگی مفید است. برای 
تهیه آن باید حدود 15 عدد گل نسترن 
را داخل قوری بریزید و روی آن را 
با 2 لیوان آب جوش بپوشانید. سپس 
مانند چای، حدود 20 دقیقه اجازه دم 
کشیدن به آن بدهید و دمنوش را با 

نبات یا عسل سرو کنید. 
دمنوش های  باشید  داشته  توجه 
گرم  صورت  به  باید  سرماخوردگی 

نوشیده شوند. 

3 نوشیدنی  برای 
سرماخوردگی

نگاه  متخصص طب سنتی
 دکتر غالمرضا 

کردافشاری
استاد دانشکده طب 
سنتی  دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

1.  بهتر است بیماران سرماخورده به دلیل 
 دکتر ایرج خسرونیا

متخصص داخلی، رئیس انجمن 
متخصصان داخلی ایران

کاهش اشتها و ضعف سیستم گوارشی،  
بیشتر غذای نرم و مایع مصرف کنند. 
تعداد وعده های غذایی این بیماران باید 
زیاد و حجم غذای آنها در هر وعده کمتر شود تا مشکالتی مانند حالت تهوع سراغشان 

نیاید.
2.  بهتر است برای بهبود اشتهای افراد سرماخورده حتما غذای آنها را با کمی آب 

نارنج یا آب لیموی تازه، طعم دار کنید. 
3. توصیه می شود افراد مبتال به سرماخوردگی، حتما داروهای خود را با آب ساده 

میل کنند و از خوردن انواع قرص با شیر، دوغ یا آبمیوه بپرهیزند. 
4. مصرف غذاهای گرم و مایع کنار بخور دادن های خانگی و استراحت کافی، می تواند 

کمک بزرگی به کوتاه شدن طول دوره درمان کند. 
5. افراد سرماخورده باید برای پیشگیری از پخش ویروس سرماخوردگی در محل 
کار یا محل زندگی، ماسک بزنند و حتما هنگام عطسه یا سرفه، جلوی دهان خود 

را با دستمال بپوشانند. 
6. اگر سرما خورده اید، اکیدا از دست دادن یا روبوسی با دیگران بپرهیزید.

7. یکی از توصیه های مفید به افراد سرماخورده برای التیام عمومی بیماری، این است 
که اگر می توانند، روزی 10 تا 15 دقیقه در حمامی که بخار آب گرم آن را پوشانده، 
تنفس کنند. این کار به آرامش عضالت، نرم شدن مخاط و باز شدن راه های تنفسی 

آنها کمک خواهد کرد.
8. اگر دستتان به ترشحات دهان یا بینی خورد، حتما آن را با آب و صابون بشویید 

تا باعث پخش ویروس نشوید. 
با کمک  را  یا زندگی خود  یا سرفه خشک دارید، حتما محل کار  9. اگر گلودرد 
دستگاه های بخور، مرطوب نگه دارید. اگر دستگاه بخور ندارید، یک کتری یا ظرف 
کوچک آب را روی گاز، شوفاژ یا بخاری قرار دهید تا کم کم بجوشد و هوای محیط 

را مرطوب نگه دارد. 

دارویتان را با آبمیوه نخورید

مصرف پرتقال و آب پرتقال به 
دلیل ویتامین C باالیی که دارد، 
برای افزایش قدرت سیستم دفاعی 
بدن و پیشگیری از سرماخوردگی 
مفید است. این در حالی است که 
حالت اسیدی آب پرتقال باعث ایجاد 
ناراحتی های گوارشی در طول دوره 
سرماخوردگی می شود بنابراین، 
در طول سرماخوردگی به جای آب 
پرتقال، آب لیموشیرین بنوشید.

سفره سالم شماره ششصدونود ودو   بیست و شش آبان نودوهفت26
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اعتیاد به جراحی های زیبایی ریشه در دوران کودکی و رفتار پدر و مادر دارد

وقتی آینه به دشمن تبدیل می شود! 
»از زمانی که به سن بلوغ 
می کرد  آرزو  بود  رسیده 
هرچه زودتر به 18 سالگی 
روی  قوز  بتواند  تا  برسد 
بینی اش را با کمک تیغ جراحی محو کند. 
فکر می کرد با انجام این جراحی روزگار بر 
وفق مرادش می شود و دیگر هیچ غمی نخواهد 
داشت. تا اینکه روز موعود فرا می رسد و 
آرزویش برآورده می شود اما درست یک سال 
بعد تصمیم به ترمیم بینی خود می گیرد چرا که 
احساس می کند یک طرف آن بزرگ تر از طرف 
دیگر است. این بار عالوه بر جراحی بینی از 
جراح خود می خواهد حجم لب ها و گونه هایش 
را همزمان با این عمل افزایش دهد. غافل از 
اینکه 6 ماه بعد ایراد دیگری در صورت خود 
پیدا می کند و همچنان به مالقات و رفت وآمد 
به مطب، کلینیک و بیمارستان ادامه می دهد.« 
شرح حالی که خواندید به زندگی دختر جوانی 
تعلق دارد که شاید از ابتدا حتی به یک جراحی 
زیبایی هم نیاز نداشته اما متاسفانه آنقدر چهره 
خود را تغییر داده که دیگر شباهتی با تصویر 
روی شناسنامه اش ندارد. کم نیستند دختران 
جوانی که این روزها گرفتار چنین سرنوشتی 
می شوند و زمان و هزینه بسیاری را صرف 
جراحی های افراطی و غیرضروری می کنند. 
حال سوال مهمی که پیش می آید این است 
که چنین رفتارهایی از کجا نشأت می گیرند 
و اصال چرا اعمال جراحی زیبایی در کشور 
ما تا این حد طرفدار دارند؟ نظرات پوریا 

پاکرو، روان شناس را در این زمینه بخوانید.

پرداختن به زیبایی یک نگاه دولبه دارد؛ از این 
بابت که عده ای از افراد واقعا نیازمند رسیدگی به 
ظاهر خود هستند و از آن احساس خوشایندی 
به دست می آورند اما عده ای دیگر بی دلیل و 
مدام به فکر ظاهر امور و به نمایش گذاشتن 
خود هستند. به نظر می رسد گروه دوم دارای 
مشکالت جدی در حوزه های روانی و ذهنی 
باشند. این گونه رفتارها دالیل مختلفی دارند و 
اغلب به دوران کودکی مربوط می شوند. درواقع 
این افراد اعتمادبه نفس الزم و خودباوری را 
در کودکی تجربه نکرده اند و براثر آسیب های 
روانی، برخوردهای اطرافیان و نوع تربیت شان 
دچار نوعی خودکم بینی شده اند. از سوی دیگر، 
افرادی که در دوران کودکی بیش از حد مورد 
توجه والدین بوده و به اصطالح گل سرسبد 
خانواده بوده اند هم ممکن است برای حفظ این 
جایگاه در سال های آینده، خود را به شکل های 
مختلف به عرضه و نمایش بگذارند. بنابراین لزوما 
اعتمادبه نفس پایین باعث پرداختن به زیبایی های 
ظاهری نمی شود و جایگاه ارزشی کودک در 
خانواده هم می تواند در ایجاد »اختالل شخصیت 

نمایشی« یا »هیستریانیک« نقش داشته باشد.

دردسرهای اختالل شخصیت نمایشی
کسانی که دچار اختالل شخصیت نمایشی هستند 
خود را مدام با دیگران مقایسه می کنند و ظاهرشان 
را از راه های مختلف به نمایش می گذارند تا 
دیگران را جذب خود کنند. بنابراین به شکل 
افراطی به ظاهر خود رسیدگی می کنند و زندگی 
خیلی آشفته ای دارند. البته یک تیپ شخصیتی نیز 
وجود دارد که شبیه اختالل شخصیت نمایشی 
است اما اختالل محسوب نمی شود. افراد با 
این تیپ شخصیت خیلی به ظاهر خود، خانه 

و زندگی شان اهمیت می دهند و اگر کسی از 
ظاهرشان ایراد بگیرد خیلی حساس می شوند. 
این گروه از افراد باید مراقب باشند به سمت 

اختالل شخصیت نمایشی پیش نروند. 

کمال طلب هستید؟ مراقب باشید!
یکی دیگر از اختالالتی که می تواند فرد را به 
سمت جراحی های زیبایی افراطی سوق دهد 
»وسواس فکری« است. افراد دچار این اختالل 
مدام وضعیت ظاهری و جزییات چهره خود 
را بررسی و آن را با دیگران مقایسه می کنند 
تا نقایص ظاهری خود را پیدا کرده و آنها را 
برطرف کنند. این رفتار می تواند نشانی از احساس 
خودکم بینی و ضعف باشد که از دوران کودکی 
شکل گرفته است. با این حال پایه اصلی هر 
نوع وسواسی، کمال طلبی است. افراد کمال طلب 
همیشه  دنبال بهترین ها هستند و می خواهند 
از خود موجودی خاص و بی نقص بسازند. 
بنابراین نسبت به کوچک ترین نقصی به شدت 
حساس می شوند. این افراد آنقدر به جزییات فکر 
می کنند که ممکن است دچار وسواس فکری 
شوند. درواقع اگر حساسیت و افکار افراط گونه 
نسبت به موضوعات ظاهری بیشتر از یک ماه 
طول بکشد می توان گفت فرد دچار وسواس 
فکری شده است. این شخص تا عمل زیبایی 
یا رسیدگی ظاهری مورد نظر را انجام ندهد، 
آرام نمی گیرد. البته در موارد بیمارگونه، فرد 
بعد از انجام جراحی های زیبایی و رسیدگی به 
ظاهر خود باز هم راضی و خوشحال نمی شود 
و فکر می کند که می تواند بهتر از این باشد. 
بنابراین به مقایسه خود با دیگران ادامه می دهد 
و دنبال جراحی ها و رسیدگی های بعدی می رود.  

فرار از واقعیت با کمک جراحی 
زیبایی

»خودزشت  پنداری« و نادیده گرفتن ویژگی های 
خوب ظاهری زمانی پیش می آید که فرد دچار 
احساس حقارت یا خودکم بینی باشد. چنین 
افرادی همواره به عوامل بیرونی و ظاهری نگاه 
می کنند تا بتوانند از این طریق احساس ارزشمندی 
ازدست رفته خود را جبران کنند. آنها می خواهند 
ارزشمند باشند و دیده شوند زیرا اغلب در 
دوران کودکی تحقیر شده، زیر سوال رفته و 
با دیگران مقایسه شده اند. بنابراین بخش های 
سالم شخصیتی شان شکل نگرفته و فاقد هویت 
الزم برای ایستادن روی پاهای خود هستند. 
این افراد همیشه از درون احساس پریشانی و 
بی امنیتی می کنند و برای به دست آوردن این 
امنیت دنبال تایید و نگاه دیگران می روند. به 
همین دلیل سعی می کنند با عمل های جراحی 
از خود ویترینی زیبا بسازند اما در حقیقت با 
این کار پشت نقابی زیبا پنهان می شوند و از 

مساله اصلی فرار می کنند. 

رسیدگی به مسائل ظاهری عیب 
نیست اما ...

همه انسان ها، به خصوص کسانی که برای خود 
ارزش قائل هستند نیاز به رسیدگی های ظاهری 
دارند. در اصل این رفتار نشانه سالمت، شادابی 
و عزت نفس است. مشکل از جایی آغاز می شود 
که تمام دغدغه و مشغله ذهنی فرد طی روزهای 
متمادی به رسیدگی های ظاهری تبدیل شود. در 
این شرایط حتی ممکن است فرد از رفتار اشتباه 
خود آگاه نباشد و آن را جزو بخش های طبیعی و 

سالم زندگی اش بداند، در حالی که با این رفتارها 
از هدف های مهم و معنادار زندگی بازمی ماند و 
مدام برای جلب نظر دیگران دست و پا می زند. 
درواقع این افراد از طریق ظاهر خود به نوعی 
گدایی محبت، مهرطلبی و توجه طلبی می کنند.  

انتظارات جامعه هم می تواند دخیل 
باشد

در جامعه ای که به وضعیت ظاهری بیش از 
حد توجه می شود و تفکر و عمق وجود ندارد، 
رسیدگی های ظاهری و جراحی های زیبایی 
افزایش پیدا می کنند. اگر افراد زمان زیادی را به 
امور ظاهری اختصاص دهند، دیگر وقتی برای 
امور مهم تر مثل کتاب خواندن، دوره دیدن، رشد 
شخصی و افزایش آگاهی نخواهند داشت. مردم 
در چنین جامعه ای برای خود هویت مشخصی 
ندارند و مبنای ارزشمندی شان، زندگی و نظر 
دیگران است، در حالی که هر فردی باید شیوه 
زندگی خود را داشته باشد و آن را با دیدگاه ها، 
باورها و فرهنگ شخصی خود بسنجد. ما نباید 
دیگران  با  را  زندگی خود  ظاهری  وضعیت 
مقایسه کنیم، بلکه باید ارزش هایمان را با آنها 
بسنجیم. همه ما می توانیم ظاهر، وسایل یا خانه 
خیلی بهتری داشته باشیم اما باید ابتدا از خود 
بپرسیم چه مسائل و معیارهایی به زندگی ما 
معنا می بخشند و عمیقا خوشحال مان می کنند. 
یکی از دالیلی که مردم کشور ما به سمت مسائل 
ظاهری جذب شده اند، تمایل به رشد، پیشرفت و 
به دست آوردن موفقیت است. البته این تمایل تا 

حد الزم می تواند مفید باشد اما اگر همه زندگی 
به آن اختصاص یابد، از معنا و عمق رها می شویم 
و فقط به مسائل ظاهری می پردازیم. درنتیجه 
دچار احساس پوچی خواهیم شد. متاسفانه خیلی 
از مفاهیم موفقیتی مثل قانون جذب و... باعث 
شده ذهن افراد فقط به سمت به دست آوردن 
برود و آنها را در نیازها و خواسته هایشان گیر 
بیندازد. راه حل این است که هر فردی از خود 
نگاه و تفکری ویژه داشته باشد و ارزش های 
زندگی را با آنها بسنجد. در غیر این صورت 
هرچقدر هم به امور ظاهری بپردازد، خوشحال 

و سرزنده نمی شود. 

آقایان هم بی تقصیر نیستند!
پیش  افراد  برای  سوال  این  اوقات  خیلی 
می آید که چرا بعضی آقایان جذب خانم هایی 
با جراحی های زیبایی افراطی می شوند؟ در پاسخ 
باید گفت این گروه از آقایان به دلیل کمبودهای 
معنایی به راحتی جذب خانم هایی با اختالل 
شخصیت نمایشی می شوند. خانم هایی که دچار 
این اختالل هستند رفتارهای بسیار جذب کننده 
آنها عزت نفس و  دارند و اگر طرف مقابل 
احترام و ارزش الزم را نسبت به خود نداشته 
باشد، نمی تواند خود را مدیریت کند و جذب 
این فضا می شود. بنابراین بخشی از علت این 
رفتار به اختالل شخصیتی بعضی از خانم ها و 
بخشی دیگر به عدم توانایی مدیریت آقایان در 
تنوع طلبی مربوط می  شود. به هر حال همه افراد 
دارای ویژگی تنوع طلبی و زیبایی دوستی هستند 

اما اگر مراقب آن نباشند ممکن است به راحتی 
جذب تنوع ظاهری شوند و از مسائل اصلی 

درونی بازبمانند.

شاید نیاز به مشاوره و روان شناس 
داشته باشید

افراد دچار اختالل شخصیت نمایشی برای رهایی 
از این اختالل باید از متخصص یا روان شناس 
کمک بگیرند تا با روانکاوی و رفتن به الیه های 
عمیق شخصیتی، گره های مشکل ساز در زندگی 
خود را باز کنند اما افرادی که دچار این اختالل 
نیستند و صرفا زیاد از حد به مسائل ظاهری اهمیت 
می دهند باید به خود کمک کنند تا هویت درونی 
الزم را شکل دهند و خالء عاطفی و روانی خود 
را برطرف کنند. این افراد تاکنون سعی داشته اند 
این خالء را با رسیدگی به مسائل ظاهری پر کنند، 
در حالی که باید اول از همه احساس خود کم بینی 
و حقارت را ترمیم و درمان کنند. برای این 
منظور می توان از کتاب ها و دوره های آموزشی، 
متخصصان و روان شناسان کمک گرفت. افراد 
باید در درجه اول  نیز  دچار وسواس فکری 
توقعات خود را پایین بیاورند و نقص هایشان 
را بپذیرند. این کار ابتدا بسیار دشوار است و 

شاید الزم باشد از روان شناس کمک بگیرند. 

ترک اعتیاد به جراحی زیبایی در 3 
مرحله

یک راه حل عمومی  برای ترمیم عزت نفس، 
تهیه فهرستی از داشته ها و ویژگی های مثبت از 

لحاظ درونی و شخصیتی است. البته در انتهای 
فهرست می توانید ویژگی های مثبت ظاهری خود 
را نیز ذکر کنید اما باید مراقب باشید صرفا گرفتار 
مسائل ظاهری نشوید. همچنین می توانید از دیگران 
درخواست کنید سایر ویژگی های مثبت شما را به 
این فهرست اضافه کنند. به این ترتیب نگاهتان 
به سمت داشته های خود می رود و به تدریج 
احساس خود کم بینی جبران می شود. تمرین دوم 
برای ترمیم عزت نفس، بریدن بند ناف از دیگران 
است. به عبارتی دیگر نباید دنبال تایید و ارزیابی 
نظر اطرافیان باشید، بلکه باید خودتان این تایید را 
به خود بدهید. در مرحله سوم نیز باید نقص های 
خود را بپذیرید و آنها را به عنوان بخشی از ظاهر و 
شخصیت تان قبول کنید زیرا مادامی  که بخش های 
تاریک، ناسالم یا نقص گونه خود را کتمان و پنهان 
می کنید، آن عیب بزرگ تر می شود ولی درست از 
زمان پذیرش آنها می توانید برای تغییرشان قدم 

بردارید و از لحاظ روانی بهبود یابید. 
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نادیده  و  یا خودکم بینی زمانی پیش می آید که فرد دچار گرفتن ویژگی های خوب ظاهری »خودزشت  پنداری«  حقارت  می کنند باشد. این افراد همواره به عوامل احساس  نگاه  ظاهری  و  احساس بیرونی  این طریق  از  بتوانند  را تا  ازدست رفته خود  می خواهند ارزشمندی  آنها  کنند.  شوند جبران  دیده  و  باشند  کودکی ارزشمند  دوران  در  اغلب  تحقیر شده، زیر سوال رفته و با زیرا 
دیگران مقایسه شده اند

همه انسان ها، به خصوص کسانی که 
برای خود ارزش قائل هستند نیاز به 
رسیدگی های ظاهری دارند. در اصل 
این رفتار نشانه سالمت، شادابی و 
عزت نفس است. مشکل از جایی آغاز 
می شود که تمام دغدغه و مشغله 
ذهنی فرد طی روزهای متمادی به 
رسیدگی های ظاهری تبدیل شود



: مهمان این هفته ما یک دختر نوجوان مبتال 
به چاقی است که در 12سالگی وزنش به 84کیلوگرم 
رسیده است. علت این چاقی شدید را در چه می دانید؟

نباید ریشه چاقی را تنها در مسائل پزشکی دید. هرچند 
این مسائل مهم است اما ممکن است بتواند تنها بخشی 
از مشکل را توجیه کند. مشکل غددی که بتواند موجب 
افزایش وزن فاحش شود معموال نادر است و همان طور 
که مشخص شده، در مورد مانلی نیز چنین مشکلی وجود 
نداشته است. ما برای چاقی بچه ها عوامل خطرساز مختلفی 
داریم. یکی از این عوامل دسترسی آزاد بچه به تنقالت 
در خانه و مدرسه است. والدین باید توجه کنند بچه چند 
بار در هفته می تواند از بوفه مدرسه خرید کند. متاسفانه 
بوفه اغلب مدارس از لحاظ تغذیه ای غذاهای مناسب 
ارائه نمی کنند و آبمیوه های صنعتی، کیک و چیپس به 
بچه ها می فروشند. همچنین باید دید بچه چند بار در هفته 
بیرون خانه غذا می خورد و می تواند فست فود بخرد یا 
پدر و مادر برایش می خرند. چند بار در هفته در منزل 
پدربزرگ و مادربزرگ غذا می خورد. البته محبت پدربزرگ 
و مادربزرگ خیلی خوب است اما بیشتر به شکل پذیرایی 
و خوراندن به بچه خودش را نشان می دهد و اگر این اتفاق 
بیشتر از یک بار در هفته رخ دهد، احتمال چاق شدن او 
را افزایش خواهد داد. به عالوه، باید توجه داشت چند 
بار در هفته در خانه غذاهایی مانند کباب، جوجه کباب، 
کباب تابه ای، ماکارونی و الویه پخته و سرو می شود و 
بچه چقدر در منوی غذای خانواده نقش دارد و مادر 

طبق میل او غذا درست می کند. طبیعی است که اگر 
مادر هفته ای 3بار غذای مورد عالقه بچه را درست کند، 
بچه هم بیشتر می خورد. نکته مهم تر این است که مادر 
چقدر غذا درست می کند. آیا به  اندازه ای غذا می پزد که 
بچه هر چه دلش می خواهد بکشد و این امکان را دارد 
که به باقیمانده غذا دسترسی داشته باشد؟ طبیعی است 
اگر پاسخ این پرسش ها مثبت باشد امکان اینکه بچه 

چاق شود وجود دارد.
: خیلی وقت ها والدین با این تصور که بچه 
نباید رژیم بگیرد چاقی بچه ها را رفع نمی کنند. نظر 

شما در این باره چیست؟
در بچه ها رژیم غذایی فردی نداریم. الگوی غذایی خانواده 
باید تصحیح شود و بچه سر سفره بنشیند و درست غذا 
بخورد. مهم ترین نکته در درمان افرادی مانند مانلی اندازه 
غذایی است که برایش سرو می شود. مادر نباید زیاد 
غذا درست کند و نگران کم آمدن غذا، گرسنه ماندن و 
ناراحت شدن بچه باشد. بچه ای که 84 کیلوگرم وزن 
دارد، مشخص است که زیاد غذا می خورد. بچه باید بداند 
مدیریت غذای خانواده با مادر است و تصمیم گیری درباره 
تغذیه خانواده برعهده اوست. اگر بچه از حرف پدر و 

مادر تبعیت نکند، این مشکل اخالقی است و باید با 
روش هایی مانند کمک گرفتن از روا ن شناس حل شود.

: مانلی با اینکه رژیم گرفته، وزنش تغییری 
نکرده است. علت این موضوع چه می تواند باشد؟

ما برای بچه های باالی 7 سال رژیم غذایی می نویسیم اما 
اگر عوامل خطری که به برخی از آنها اشاره کردم، وجود 
داشته باشد، نتیجه موفقیت آمیز نخواهد بود. مثال اگر در 
جیب بچه ای که رژیم دارد پول بگذارند و میان وعده 2 
عدد میوه در کیفش قرار دهند، طبیعی است که میوه ها 

را دست نخورده بگذارد و از بوفه مدرسه خرید کند.
: مانلی صبحانه نمی خورد. برای رفع این 

مشکل چه باید کرد؟
بچه ای که صبحانه نمی خورد باید بررسی شود که آیا پدر 
و مادر صبح کنارش می نشینند یا پدر می رود سر کار و 
مادر یک لقمه می دهد دست بچه و می گوید زود بخور 
مدرسه ات دیر می شود؟! همچنین اگر ساعت صرف شام 
دیر و حجم غذا زیاد باشد، امکان نخوردن صبحانه زیاد 

است. بنابراین باید این عادت ها را اصالح کرد.
: راه حل برطرف کردن چاقی کودک و رسیدن 

به وزن مطلوب چیست؟
یک متخصص تغذیه باید عوامل مختلف را شناسایی و 
مشکل اصلی را مشخص کند و والدین را نیز در درمان 
مشارکت بدهد. با دادن یک نسخه رژیم به بچه نباید انتظار 
نتیجه داشت. بچه باید به درمان عالقه مند شود و این کار 
وقت الزم دارد. در غیر این صورت اگر سن او بیشتر و 
رشدش کامل شود، ممکن است به وزن 100کیلوگرم 
برسد و الغر کردن چنین فردی کار سختی است. پدر و 
مادرهایی که بچه کوچک دارند و از وزن او مراقبت نمی کنند 
باید بدانند هرچند همه بچه های تپل را دوست دارند اما 

در سن باالتر دوستانش ممکن است الفاظ توهین آمیز و 
ناراحت کننده در موردش به کار ببرند. بچه هایی که خیلی 
مورد توجه والدین هستند، اگر نوشیدنی ها و غذاهای 
شیرین و پرکالری برایشان فراهم نشود، معترض می شوند. 
آنها وقتی بزرگ شوند، طور دیگری معترض می شوند 
که من بچه بودم و عقلم نمی رسید، شما چرا گذاشتید 
من اینطور شوم؟ در چاقی بزرگساالن بیشتر مواقع مقصر 
خود بزرگساالن هستند، در مورد بچه ها نیز باز هم مقصر 
بزرگساالن هستند و بچه ها اغلب قربانی اند. به جز موارد 
معدود پزشکی بیشتر مواقع چاقی بچه ها مشکلی است 
که توسط بزرگ ترها برایشان ایجاد می شود. شاید این 
موضوع موجب ناراحتی مادران شود اما در غالب موارد 

مادر با نگرانی های بی موردش مقصر است. 
: مادر مانلی برای رفع این مشکل باید چکار 

کند؟
با توجه به اینکه فرزندش 12سال دارد، همه چیز به پایان 
نرسیده و هنوز فرصت کمک وجود دارد. قدم اول نظم 
غذایی است. مادر باید هر چه سریع تر مدیریت غذا و 
تغذیه خانواده را به طور کامل در دست بگیرد و نگران 
اینکه بچه غذایی را دوست ندارد یا یک وعده غذا نخورد، 
نباشد. نباید انتظار کاهش وزن سریع داشت. این کار نیاز 
به مشاوره عمیق و دقیق و مشارکت بچه و والدین دارد. 
با اصالح برنامه غذایی، مراجعه به متخصص تغذیه ماهر 
و ارتباط مناسب با بچه امکان رسیدن به نتیجه مطلوب 

وجود خواهد داشت.

تاکید دکتر تیرنگ نیستانی به مادر این دختر نوجوان
با جدیت مدیریت غذای خانواده تان را در دست بگیرید

نگاه متخصص تغذیه

مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« 
 فرزانه 
فوالدبند

مادر یک دختر نوجوان است که 
نگرانی های فراوانی درمورد چاقی 
و اضافه وزن فرزندش دارد و برای 
رفع این مشکل از متخصصان »سالمت« راهنمایی 
دارد،  »مانلی 12سال  او می گوید:  خواسته است. 
قدش 147سانتی متر و وزنش 84 کیلوگرم است. 
چند سال است که چاق شده و هر کار می کنیم 
وزنش پایین نمی آید.« از آنجا که این روزها چاقی 
و اضافه وزن کودکان و نوجوانان مشکل شایعی 
است، خواندن این مطلب را به همه آنها که فرزندی 

نوجوان دارند، پیشنهاد می کنم.

: مانلی از چه زمانی چاق شد؟
دخترم از 5 سال پیش به تدریج چاق  شد، طوری که در 12 سالگی 

وزنش به 84 کیلوگرم رسیده است. 
: برای کنترل وزن دخترتان چه اقدامی انجام داده اید؟
یک بار به پزشک مراجعه کردم که گفت دخترتان در سن رشد 
برایش رژیمی  است و خیلی مواد را نمی توان حذف کرد و 
نوشت که همه چیز در آن بود. رژیم را رعایت می کردیم اما 
وزن کم نکرد. 2سال قبل هم به متخصص غدد مراجعه کردیم 
و آزمایش کامل انجام دادیم که پزشک تشخیص داد مانلی دچار 
بلوغ زودرس شده است. قرص »روی« داد و گفت باید ورزش 
کند و چربی نخورد. این موارد را رعایت کردیم اما وزنش تغییر 
نکرد. یک بار هم به متخصص تغذیه مراجعه کردیم و فرزندم 
2ماه رژیم غذایی ای که ایشان داده بود، رعایت کرد اما باز هم 

وزنش پایین نیامد.
: رژیم غذایی را دقیق رعایت می کرد؟

بله، رعایت می کرد مثال با اینکه اهل خوردن صبحانه و میوه 
نبود در مدت رژیم این موارد را رعایت می کرد اما تغییر وزن 
چندانی نداشت و شاید طی 2ماه فقط 0/5 کیلوگرم وزن کم کرد. 

االن هم رژیم غذایی را رها کرده و کمتر غذا می خورد. البته از 
موقعی که رژیم گرفت وزنش ثابت مانده است. خیلی مراقب 
هستیم، دائم روی ترازو می رود و سعی می کنیم وزنش از این 

که هست باالتر نرود.
: درباره عادت های غذایی دخترتان بگویید، در یک 

روز چطور غذا می خورد؟
صبحانه و میوه نمی خورد، وقتی ظهر از مدرسه به خانه می آید 
خیلی گرسنه است و اشتهایش در وعده ناهار خیلی زیاد است. 
بعد از ناهار هم میل شدیدی به خوردن شیرینی دارد. در کل، 
میان وعده نمی خورد و می گوید برای من میوه یا لقمه نگذار، 

گاهی از بوفه مدرسه ذرت می خرد.
: غذاهای آماده و فست فود زیاد می خورد؟

بله، غذای بیرون، فست فود و پیتزا خیلی دوست دارد. گاهی در خانه 
خودم همبرگر درست می کنم و با سس کم چرب برایش ساندویچ 

می آورم. اگر هم پیتزا هوس کند، 2تا 3 برش بیشتر نمی خورد.
: شما در خانه بیشتر چه غذاهایی درست می کنید؟

معموال یک روز برنج و یک روز غذای نانی درست می کنم. ماهی، 
میگو و مرغ زیاد می خوریم. مرغ را آبپز می کنم و فقط ماهی 

را سرخ می کنم. برای خورش ها هم خیلی کم  روغن می ریزم. 
راستش وقتی بچه بود، من خیلی اطالعات نداشتم و هر چه 

می خواست به او می دادم.
: دخترتان چقدر اهل پیاده روی و ورزش است؟ 

متاسفانه زیاد فعالیت ندارد. وقتی کمی فعالیت می کند می گوید 
خسته می شوم و قلبم درد می گیرد. 

: به جز چاقی مشکل و بیماری جسمی خاصی ندارد؟
نه، هر سال آزمایش کامل انجام می دهد و مشکل خاصی ندارد. 
البته حدود 5ماه عادت ماهانه نشد، به متخصص مراجعه کردیم و 
پزشک با تشخیص تنبلی تخمدان  قرص سیپروترون کامپاند برایش 
تجویز کرد و در حال حاضر عادت ماهانه اش منظم شده است. 

: خودش می خواهد وزن کم کند؟
بله، البته من خیلی به او اعتمادبه نفس می دهم که زیاد به این 
موضوع فکر نکند اما خیلی ناراحت است و می گوید می خواهم 
وزن کم کنم. حتی خودش مشتاق بود نزد دکتر برود و رژیم بگیرد 
که متاسفانه وزنش هیچ تغییری نکرد. من هم خیلی ناراحت و 
نگران این موضوع هستم چون عواقب آن را می دانم و سالمتش 

برایم خیلی مهم است.

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل چاقی مانلی کریمی 
با حضور دکتر تیرنگ نیستانی متخصص تغذیه، دکتر طاهره افتخار متخصص زنان و دکتر بهروز بیرشک روا ن شناس

چاقی در نوجوانی

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« 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 
تغذیه« 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.

مادر مانلی که از وضعیت چاقی فرزندش نگران است، می گوید:
دخترم برای ناهار اشتهای فراوانی دارد

در بچه ها رژیم غذایی فردی 
نداریم. الگوی غذایی خانواده 
باید تصحیح شود و بچه سر 
سفره بنشیند و درست غذا 
بخورد. مهم ترین نکته در 
درمان افرادی مانند مانلی اندازه غذایی 
است که برایش سرو می شود. مادر نباید 
زیاد غذا درست کند و نگران کم آمدن غذا، 
گرسنه ماندن و ناراحت شدن بچه باشد

چاقی یکی از علل بلوغ زودرس است و می تواند بلوغ را جلو بیندازد 
اما اغلب عادت ماهانه بعد از 8سالگی بلوغ زودرس محسوب نمی  شود. 
به نظر می رسد فرزند ایشان بیماری دیگری دارد و اینطور نیست که 
فقط چاق باشد. این وزن برای یک دختر 12ساله خیلی غیرطبیعی است 
و به نظر من باید بررسی کامل از نظر غدد و هورمون برایش انجام 
شود و از نظر نشانگان کوشینگ و اختالالت غدد آدرنال مورد بررسی 
قرار بگیرد. چاقی بیش از حد ممکن است ناشی از اختالل هورمونی 
باشد. توقف عادت ماهانه نیز می تواند به علت اختالالت هورمونی 
ناشی از چاقی باشد. چاقی موجب اختالل تخمک گذاری می شود و 
ممکن است موجب قطع عادت ماهانه شود. با توجه به اینکه مانلی 
داروی سیپروترون کامپاند مصرف می کند، احتماال مبتال به تخمدان 
پلی کیستیک است و موهای زائد هم دارد که برای رفع عالئم این دارو 
برایش تجویز شده است. باید توجه داشت این درمان، درمان عالمتی 
است و درمان اصلی برطرف کردن چاقی و رسیدن به وزن سالم است. 
ایشان باید توسط متخصص غدد به طور دقیق از نظر هورمونی بررسی 
شود و بعد از آن برای کاهش وزن رژیم مناسب و درست بگیرد. در 
کل، این موضوع باید جدی گرفته شود. به طور مثال، احتمال ابتال به 
سرطان پستان، آندومتر و کولون در افراد چاق بیشتر است. بیماری هایی 
مانند دیابت و بیماری قلبی- عروقی هم افراد چاق را تهدید می کند. 
اگرچه خوردن غذاهای چرب در هر سنی خطرناک است، بررسی ها 
نشان داده فست فودها و غذاهای چربی که در کودکی خورده می شود 
از همان کودکی به عروق آسیب می رساند بنابراین درمان چاقی در 

کودکان و نوجوانان باید جدی گرفته شود.

اغلب بچه ها در دوران پیش از بلوغ دچار مقداری افزایش وزن می شوند 
و خانواده ها خیلی به این موضوع توجه نمی کنند. برخی تصور می کنند 
بچه باید در خوردن آزاد باشد و این را بخشی از توجه و محبت خود 
می دانند. البته بچه ها باید تغذیه مناسب داشته باشند و نباید رژیم سفت 
و سختی بگیرند. نوع تغذیه آنها باید درست باشد، به جای تنقالت 
کم ارزش و پرکالری خوراکی های مناسب در دسترس شان قرار گیرد 
و انگیزه کاهش وزن در آنها ایجاد شود. در دوران بلوغ نیز به دلیل 
تغییرات هورمونی و تغییرات ظاهری افزایش وزن وجود دارد. در این 
سن اصالح عادت های غذایی برای بچه ها مشکل تر است. خانواده ها 
هم کوتاهی می کنند و اجازه می دهند بچه ها هرطور می خواهند غذا 
بخورند. این مساله بعدها وقتی بچه ها بزرگ تر می شوند شکل جدی تری 
پیدا می کند. فرد در زمان شکل گیری اعتمادبه نفس و هویت شخصیتی 
خودش را با همساالنش مقایسه و حس می کند با بقیه فرق دارد و 
نمی تواند مانند آنها لباس بپوشد و فعالیت کند. این موضوع کم کم روی 

اعتمادبه نفس او تاثیر می گذارد و حساس تر خواهد شد. 
اشکال کار اینجاست که کم خوردن یا تغییر عادت غذایی برای بچه ای 
که به خوردن زیاد عادت دارد، سخت است و به دلیل افزایش وزن 
نمی تواند بسیاری حرکات ورزشی را انجام دهد. زود خسته می شود و 
انگیزه اش را از دست می دهد. افرادی که در رژیم غذایی موفق نیستند، 
انگیزه و اراده الزم را ندارند و باید از لحاظ شخصیتی روی آنها کار 
شود. یکی از مسائل مهم مساله شخصیت افراد است. برخی وقتی 
دچار اضطراب می شوند و حالت هیجانی پیدا می کنند، بدخوری و 
پرخوری می کنند و بر خوردنشان کنترل ندارند اما بعد از خوردن دچار 
خودانتقادی، افسردگی و اضطراب می شوند و از اینکه غذای زیادی 
خوردند،  پشیمان می شوند. این افراد حتما باید از کمک مشاور و 
روا ن شناس استفاده کنند. ایشان در سنی است که بسیاری از تفاوت ها را 
درک و حساسیت ها را تحمل می کند و استرس دارد بنابراین بزرگ تر ها 
نباید خیلی به این موضوع دامن بزنند، بلکه باید به او روحیه بدهند 
و حمایت و تشویقش کنند. آنها باید به او اطمینان بدهند که با اراده 

می تواند موفق شود.

به وجود یک اختالل هورمونی 
مشکوکم!

باید مانلی را حمایت و تشویق کرد

 دکتر طاهره افتخار/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر بهروز بیرشک/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص زنان

نگاه روا ن شناس
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چرابرخیلباسهاواکنشهایحساسیتزاوالتهابپوستیایجادمیکنند؟

بشور و بپوش

لباس ها از الیاف و جنس های مختلفی تولید 
می شوند. در این میان مد و سالیق شخصی باعث 
می شود در بیشتر مواقع به جنس لباس هایی که 
تن می کنیم دقت نکنیم و پوست را به عنوان 
مهم ترین محافظ بدن آزرده کنیم زیرا لباس ها 
از ابتدای تولید یعنی از مرحله کشت )کشت 
پنبه(، دامپروری )چرم یا پشم( و تهیه مواد 
اولیه دیگر تا ویترین مغازه در معرض انواع 
ترکیبات شیمیایی قرار دارند. در نتیجه نخستین 
سد محافظتی بدن همیشه در تماس مستقیم با 
ترکیبات سمی موجود در لباس ها و حتی الیاف 
طبیعی تحریک کننده قرار دارد و ممکن است در 
طوالنی مدت یا در هر مرحله ای از زندگی بیمار 

شود. بنابراین به آنچه  می پوشید دقت کنید.

برخی لباس ها واکنش های حساسیت زا 
و التهاب پوستی ایجاد می کنند 

برخی از انواع لباس ها باعث ایجاد حساسیت 
و مشکالت پوستی می شوند. با این حال بیشتر 
افراد از منشاء مشکل شان غافل هستند و هرگز 
متوجه نمی شوند علت چنین واکنش های غیرعادی 
پوست در لباس هایشان نهفته است. واکنش های  
حساسیت زا ناشی از جنس لباس ها معموال باعث 
ایجاد التهاب پوستی می شوند که با نام »اگزمای 
تماسی  حساسیت زا« شناخته می شود. از دیگر 
عالئم این مشکل می توان به ضایعات پوستی، تیرگی 
پوست، قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن اشاره 
کرد. ممکن است برخی از این عالئم بالفاصله چند 
ساعت بعد از تماس با لباس نامرغوب یا بعد از 
چند روز خود را بروز  دهند. معموال ناحیه پشت 
زانوها، ران ها، باسن، زیر بغل ها یا محل تا شدن 
آرنج ها بیشتر در معرض آسیب و حساسیت های 
پوستی قرار دارند. یادتان باشد درماتیت یا تحریکات 
پوستی در صورت تماس مستمر با پارچه و الیاف 
نامرغوب می تواند باعث تشدید واکنش ها شود و 

دردسرهای جدی ایجاد کند.

در فرایند تولید برخی لباس های 
پشمی از النولین استفاده می شود 

پشم جزو الیاف طبیعی با ریشه حیوانی است 
که ترکیب اصلی آن را کراتین تشکیل می دهد. 
خاصیت ارتجاعی باال، نرمی، خاصیت گرمایشی 
و قدرت جذب باال، خاصیت ضدچروکی نسبی 
و رنگ پذیری آسان پشم ناشی از بافت ویژه آن 
است که باعث می شود در صنعت تولید پوشاک 
به طور گسترده ای مورد استفاده قرار بگیرد. مشکل 

اینجاست که گاهی همین پشم طبیعی باعث بروز 
واکنش های  حساسیت زا می شود، به طوری که حتی 
ممکن است باعث بروز اگزما در هر نوع پوستی 
شود. البته مشکل از پشم نیست، بلکه مساله اصلی در 
روند تولید الیاف پشمی است چون در این فرایند از 
نوعی الکل به نام »النولین« استفاده می شود، در نتیجه 
افرادی که قربانی واکنش های  حساسیت زا هستند 
یا افرادی که پوست های حساسی دارند در معرض 
حساسیت قرار می گیرند. از عالئم این حساسیت 
می توان به خارش یا احساس سوزن سوزن شدن 
پوست اشاره کرد. عالوه بر این رنگ شدن پشم 
با مواد شیمیایی نیز از دیگر عوامل محرک است. 
اگر طرفدار لباس های پشمی هستید، برچسب آن 
را با دقت بررسی کنید و در صورت مشاهده نام 
النولین از خرید آن منصرف شوید. از پوشیدن 
لباس های پشمی روی پوست بپرهیزید و حتما 
زیر این لباس ها تی شرت یا بلوز نخی بپوشید 

تا از تماس مستقیم با پوستتان جلوگیری شود.

ضدچروک بودن لباس ها به دلیل 
استفاده از فرمالدئید است

ضدچروک بودن لباس مزیت بزرگی است اما این 
مزیت به راحتی حاصل نمی شود. بهتر است نام 
»فرمالدئید« را به خاطر بسپارید. این رزین برای 
ضدچروک کردن لباس ها و همچنین جلوگیری از 
حمله بیدها به الیاف نخی، افزایش مقاومت آنها و 

تثبیت رنگ و... استفاده می شود. باید بدانید مرکز 
جهانی تحقیقات سرطان ثابت کرده  این ماده 
شیمیایی سرطان زاست اما مشکل اصلی و شایع 
رزین های فرمالدئید ایجاد حساسیت های پوستی، 
به خصوص اگزمای تماسی  حساسیت زا، خارش و 
تحریک چشم ها، حساسیت های تنفسی و... است. 
بهتر است قبل از پوشیدن هر لباسی برای اطمینان 
خاطر آن را بشویید. شستشوی لباس با دمای باال 
باعث کاهش چشمگیر میزان این رزین می شود. 

قبل از پوشیدن لباس های نو آنها را 
بشویید 

بیشتر افراد بالفاصله بعد از خرید لباس آن را 
می پوشند و میلی به شستشوی آن قبل از پوشیدن 
ندارند اما اگر پوست حساس و  دچار حساسیتی 
دارید، حتما قبل از پوشیدن لباس های نو آنها را 
بشویید. با وجود اینکه بیشتر تولیدکننده ها ادعا 
می کنند در تولید محصوالت خود از میزان اندکی 
فرمالدئید استفاده می کنند، بهتر است برای در امان 
ماندن از تحریکات پوستی این ترکیب شیمیایی، 

لباس های نو را قبل از پوشیدن بشویید.

لباس هایی بپوشید که در تولید آنها 
PPD استفاده نشده باشد 

برخی افراد به دلیل وجود ماده ای به نام پارافنیلین 
دی آمین )PPD( در رنگ ها نسبت به رنگ 

حساسیت دارند. توجه کنید رنگ سیاه نسبت 
 PPD به رنگ های دیگر حاوی بیشترین میزان
است. این ترکیب باعث بروز واکنش های پوستی 
جدی به خصوص در افراد حساس و مستعد 
حساسیت می شود. اگر پوست حساسی دارید 
و تصور می کنید نسبت به ماده PPD حساس 
هستید، بهتر است از لباس هایی با رنگ های 
خنثی یا لباس های سفید رنگ استفاده کنید یا 
اینکه دنبال لباس های رنگی ای باشید که در تولید 

آنها از PPD استفاده نشده باشد.

التکس یک ماده حساسیت زاست 
تا  گرفته  شلوار  از  هست؛  جا  همه  التکس 
دستکش و لباس زیر. دلیلش هم نرمی و حالت 
کشسانی آن است اما متاسفانه التکس ماده ای 
حساسیت زاست و باعث ایجاد تاول های ریز 
و قرمز روی پوست می شود. در موارد جدی تر 
ممکن است حساسیت به التکس خود را با 
مشکالت تنفسی یا حالت تهوع و استفراغ نشان 
دهد. اگر با کوچک ترین تماس با هر نوع پوشاک 
با جنس التکس دچار حساسیت می شوید حتما 
به متخصص پوست مراجعه کرده و از پمادهای 
موضعی تجویزشده استفاده کنید. نیکل موجود در 
انواع دکمه ها و قزن ها تحریک کننده پوست است
شلوارهای جین مورد عالقه ما و همچنین لباس 
زیرها و هر لباسی که دارای دکمه و قالب و 

گیره از جنس نیکل باشد می توانند به دشمن 
پوست تبدیل شوند چون این فلز پوست را به 
طور جدی تحریک می کند. نیکل باعث ایجاد 
حساسیت های پوستی جدی و تحریک شدید 

آن می شود.

چرم مصنوعی باعث کاهش تنفس 
پوست و افزایش تعریق می شود

اگر به جای چرم طبیعی از لباس هایی با چرم 
مصنوعی استفاده می کنید، خدمت زیادی به 
محیط زیست و البته کیف پولتان کرده اید اما 
پوستتان را در معرض خطر قرار می دهید چون 
چرم مصنوعی مانند هر نوع جنس مصنوعی و 
سنتزی دیگر باعث خفه شدن پوست و افزایش 
تعریق می شود. از آنجایی که الیاف مصنوعی 
قادر به جذب تعریق نیستند، محیط مناسبی 
برای رشد باکتری ها ایجاد می شود. اگر قانع 
نشده اید بدانید که تماس و سایش بین پوست 
و چرم مصنوعی نیز باعث ایجاد واکنش های 
حساسیت زا می شود. در نتیجه بهتر است برای 
سالمت پوستتان از خیر این قبیل اجناس بگذرید.

الیاف مصنوعی را طوالنی مدت و در 
تماس مستقیم با پوست نپوشید

بدون شک لباس های تهیه شده از الیاف مصنوعی 
به این زودی ها خراب نمی شوند و قیمت مناسبی 

نیز دارند. اکریلیک و پلی استر نیز از جمله این 
الیاف هستند. با وجود اینکه نمی توان به طور 
قطعی گفت این نوع پارچه ها خطرناک هستند 
و باید دور آنها را خط قرمز کشید، باید بدانید 
اکریلیک مانع تنفس درست پوست می شود و 
می تواند در تنظیم دمای آن اختالل ایجاد کند. 
با وجود اینکه نیازی نیست الزاما و به طور کامل 
از این نوع لباس ها دوری کرد، بهتر است از 
استفاده طوالنی مدت و تماس مستقیم آنها با 
پوست خودداری کنید. پارچه استات نیز چندان 
در تولید لباس های روزمره استفاده نمی شود اما 
این جنس در آستر کت و مانتو و لباس های 
مجلسی کاربرد زیادی دارد. توصیه می شود برای 
حفاظت پوست از حساسیت های احتمالی این 
الیاف از تماس مستقیم آن با پوست بپرهیزید 
و در زیر این نوع پارچه، شومیز یا لباس های 

نخی و مرغوب بپوشید.

عناصر شیمیایی زیادی در روند تولید 
ابریشم مصنوعی دخالت دارند 

ابریشم مصنوعی مزایای خود را دارد، از جمله 
اینکه رطوبت را جذب می کند، سبک و خوش فرم 
است و قیمت چندان باالیی ندارد. این پارچه در 
تولید شومیزها، جوراب، روتختی و... استفاده 
می شود اما توجه داشته باشید  عناصر شیمیایی 
زیادی در روند تولید ابریشم مصنوعی دخالت 
باقی  پارچه  بافت  دارند که ممکن است در 
بمانند، در نتیجه باعث ایجاد التهاب و تحریک 

پوست شوند.

چه باید کرد؟
بدن هر فردی نسبت به ترکیبات شیمیایی واکنش 
متفاوتی دارد اما بهتر است  اگر پوست حساسی 
دارید لباس زیر، جوراب، پیژامه، لباس خواب و... 
را از جنس هایی با الیاف طبیعی مانند الیاف پنبه ای 
)نخی(، پشمی و بیولوژیکی انتخاب کنید. از خرید 
محصوالتی با برچسب ضدلک و ضدچروک 
یا ضدبید بپرهیزید چون فرایندهای شیمیایی 
سنگینی را پشت سر گذاشته اند. بعد از خرید 
و قبل از پوشیدن لباس ها، آنها را بشویید. هنگام 
شستشو نیز دقت کنید چون باقیمانده شوینده ها به 
خودی خود ایجاد حساسیت پوستی می کنند. بهتر 
است در منزل با کمک جوش شیرین، عصاره های 
روغنی و صابون های طبیعی شوینده های طبیعی 
تهیه کرده یا از انواع محصوالت بیولوژیکی 
استفاده کنید. از خرید لباس، به خصوص لباس 
زیرهای تیره یا پررنگ بپرهیزید. درست است 
که لباس های مرغوب قیمت باالیی دارند، بهتر 
است مارک های خوب را بشناسید و سالمتتان 

را فدای ارزانی اجناس بی کیفیت نکنید.

 دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

بیشتر افراد 
بالفاصله بعد 

از خرید لباس 
آن را می پوشند 

و میلی به 
شستشوی آن 

قبل از پوشیدن 
ندارند اما اگر 

پوست حساس و  
دچار حساسیتی 

دارید، حتما 
قبل از پوشیدن 
لباس های نو آنها 

را بشویید 

راهکارهایمبارزهباکپکوبیدزدگیلباسهایزمستانه

وقتی لباس ها آسیب می بینند
با سرد شدن هوا کم کم بقچه های قدیمی باز می شود 
و لباس های زمستانی از درون چمدان ها بیرون می آیند 
اما گاهی اوقات با کمال تعجب می بینید که لباس هایتان 
آسیب  دیده و دیگر قابل پوشیدن نیستند. لباس ها 
می توانند بید یا کپک زده شده باشند. در ادامه با مهم ترین راه های 

برخورد با این گونه لباس ها آشنا می شوید. 

نشانه های وجود بید  در منزل
یکی از عواملی که موجب آسیب به لباس ها می شود، وجود بید در خانه 
است. این مشکل در منازل بسیار رایج است. قلمرو این حشرات موذی 
معموال   در کابینت های آشپزخانه و کمد لباس هاست. پولیورها و تمام 
لباس های زمستانه را کامال بررسی کنید. اگر سوراخ هایی روی لباس ها 
مشاهده  کردید، مطمئن باشید در معرض حمله بیدها قرارگرفته اید! برای 
اطمینان بیشتر لباس های پشمی، ابریشمی یا البسه ای که حاوی پر یا 
پوست حیوانات هستند را نیز بررسی کنید. لباس های بیدزده غالبا ظاهری 
خاک گرفته و بی رنگ و رو دارند و مهم تر از همه اینکه بوی کپک می دهند. 
به گوشه های گنجه لباس ها نگاهی بیندازید، اگر بید به لباس ها حمله 
کرده باشد، معموال رشته هایی شبیه تار عنکبوت در این مناطق به چشم 

می خورند. در این شرایط چه باید بکنیم؟
1. لباس ها را بشویید

شستشوی لباس ها برای نابودسازی تخم  بیدهای احتمالی به جامانده روی 
لباس الزامی است. به برچسب لباس ها نگاه کنید و طبق دستور، آنها را 
بشویید. اگر برایتان امکان پذیر بود، پیش از شستشو آنها را با سشوار حرارت 
دهید. لباس هایی که پارچه لطیف و حساس تری دارند را می توانید داخل 
فریزر نگهداری کنید تا تمام تخم های این حشره در اثر برودت باالی هوا 
از بین بروند. یادتان باشد باید تمام لباس ها و کال تمام وسایل موجود 
در گنجه را بشویید حتی اگر اثری از بیدزدگی در آنها دیده نشود چون 
این احتمال وجود دارد که تخم بید بین تمام لباس ها پخش شده باشد.

2. کمد لباس ها را پاک سازی کنید
کمد را کامال خالی کنید. سپس محلولی از آب و صابون یا آب و سرکه 
آماده  و با کمک یک اسفنج، طبقات، کشوها،  دیواره ها و کال سرتاسر 
گنجه را با این محلول تمیز کنید. در پاک سازی درزها و شکاف های کمد 
بیشتر دقت کنید. در ادامه از جاروبرقی کمک بگیرید. مکش جاروبرقی 

را زیاد کنید و بار دیگر تمام گنجه و احیانا کف پوش آن  را با صبر و 
حوصله جاروکنید تا تخم های احتمالی بید از سطح گنجه پاک سازی شود. 

3. لباس ها را تمیز نگه دارید
بدون شک بیدها به پشم عالقه ویژه ای دارند اما این احتمال وجود دارد که 
لباس ها حاوی مواد دیگری باشند که به واسطه آنها، بید به گنجه لباس ها 
حمله ور شده  باشد. چربی و عرق به جا مانده روی لباس،  همین عوامل 
احتمالی هستند، به همین دلیل حتما  قبل از جمع آوری لباس های پشمی 

آنها را بشویید و کامال خشک کنید. 

نشانه های وجود کپک  روی لباس ها
ممکن است بعد از بازکردن لباس های زمستانه، نشانه هایی از وجود کپک 
و بوی بد آن  را احساس کنید. کپک  لباس معموال در محیط های مرطوب 
ایجاد می شود. از جمله نشانه های این نوع کپک، وجود لکه های بی رنگ 

است که بر سطح لباس شکل می گیرد. در این شرایط چه باید بکنیم؟
1. از یک شوینده کمک بگیرید

برای پاک سازی لباس های کپک زده باید از آب و ماده شوینده کمک بگیرید. 
این ماده می تواند آب ژاول )مخصوص لباس های سفید(، بی کربنات سدیم، 
ماده شیمیایی بوراکس یا هر شوینده دیگر موجود در بازار باشد. همچنین 
می توانید روی لکه کپک، لکه بر لباس بریزید و لکه را کامال در این ماده 
بغلتانید. برای نفوذ کامل این ماده در لباس، الزم است 30 دقیقه صبر کرده 

و بعد از این زمان، لباس را کامال آبکشی کنید.
2. محل کپک را به کمک یک مسواک بسایید

برای این منظور از مسواک قدیمی کمک بگیرید. محل کپک را کامال با 
مسواک تمیز کنید. برای جلوگیری از انتشار دوباره کپک، این عمل را در 

فضای باز و خارج از منزل انجام  دهید. 
3. می توان لباس های کپک زده را در ماشین لباسشویی  ریخت

برای جلوگیری از انتشار کپک، فقط لباس هایی که اثر کپک در آنها مشاهده 
کرده اید داخل ماشین بیندازید. حرارت ماشین را روی درجه گرم بگذارید. 
به محض اینکه ماشین پر از آب شد، سه چهارم فنجان یا 177 میلی لیتر سرکه 
سفید را از محفظه پودر، داخل ماشین بریزید. سرکه بهترین و مطمئن ترین 

روش در پاک سازی کپک محسوب می شود. 
4. لباس ها را در فضای باز خشک کنید

تا پیش از خشک شدن لباس ها، نمی توان نظر قاطعی درخصوص پاک سازی 
کپک ها داد. برای این منظور لباس ها را در فضای باز، روی رخت آویز یا 
بند مخصوص لباس آویزان کنید تا در معرض هوا خشک شود. اگر هوا 
آفتابی بود، حتما لباس ها را در معرض نور آفتاب قرار دهید چون حرارت 

خورشید در رفع کپک های احتمالی به جا  مانده بسیار موثر خواهد بود. 

راه های مقابله با بوی بد لباس ها
بعد از کپک و بیدزدگی لباس های زمستانه، مساله دیگری که ممکن است 
با آن روبرو شوید، بوی نامطبوع کپک است. همان طور که پیش از این 
نیز گفته شد، کپک در اثر رطوبت ایجاد می شود. اگر لباس ها برای مدت 
طوالنی در معرض رطوبت باشند، این احتمال وجود دارد که در اثر 
گسترش کپک، بوی بدی بدهند اما گاهی اوقات ممکن است که شما 
تمام تدابیر الزم را به کار ببرید اما لباس هایتان کماکان بوی کپک بدهند. 
در این صورت شک نکنید که کپک وارد ماشین لباسشویی تان شده است! 
نگران نباشید چون خوشبختانه راهکارهای ساده ای وجود دارند که با کمک 
آنها می توانید بوی طراوت، تازگی و پاکیزگی را به لباس هایتان برگردانید. 

در این شرایط چه باید بکنیم؟
1. استفاده از سرکه سفید 

سرکه سفید را جایگزین ماده شوینده همیشگی کنید. برای این منظور به 
250 میلی لیتر سرکه سفید نیاز دارید. سرکه یک شوینده طبیعی و غیرسمی  
است و در رفع بوی کپک لباس ها معجزه می کند. این ماده عالوه بر اینکه 
باکتری های عامل این رایحه نامطبوع را از بین می برد، مواد شوینده  احتمالی 
باقی مانده در لباس ها را نیز پاک سازی می کند چون این احتمال وجوددارد 

که بوی بد لباس ها در اثر همین مواد به جامانده باشد. 
در صورت تمایل می توانید مقدار کمی از ماده شوینده همیشگی را نیز 
هنگام شستشو به لباس ها اضافه کنید، فقط دقت داشته باشید که این ماده 
شوینده حاوی صابون نباشد چون اگر صابون و سرکه کنار هم مصرف 

شوند، اثر یکدیگر را خنثی می کنند!
2. استفاده از بی کربنات سدیم

لباس هایی که بوی کپک می دهند را در 100 گرم از این پودر شستشو 
دهید. اگر بار اول لباس ها را با سرکه شستید ولی نتیجه ای نگرفتید، برای 
بار دوم سراغ این پودر بروید. پودر بی کربنات را داخل لباسشویی بریزید 
و اجازه دهید لباس ها با آب بسیار گرم شسته شوند و درنهایت بعد از 
شستشو، لباس ها را در فضای باز و ترجیحا در معرض نور آفتاب، روی 

بند پهن کنید تا خشک شوند.
3. قراردادن لباس ها در فریزر

اگر به هر دلیلی تمایلی به شستن لباستان ندارید، می توانید آن  را داخل 
فریزر بگذارید. برای این منظور از کیسه پالستیکی غیرقابل نفوذ کمک 
بگیرید. لباس را داخل آن قراردهید و اجازه  دهید 24 ساعت داخل فریزر 
 بماند. شاید این روش برایتان عجیب باشد، اما در عمل متوجه معجزات 

این روش خواهید شد! 
4. اسپری کردن لباس ها با سرکه

لباس ها را با سرکه اسپری کنید و اجازه دهید کامال خشک شوند. از آنجا 

که این ماده بوی خاصی ندارد، شما می توانید آن  را مستقیم روی لباس 
بپاشید. سرکه را داخل افشانه بریزید و بعد از اسپری کردن لباس ها، اجازه 
دهید تا در فضای باز خشک شوند. به این ترتیب خواهید دید  لباس هایتان 

خوش بو و تمیز خواهند شد.
5. پاک سازی ماشین لباسشویی

در پایان وقتی لباس های کپک زده و بیدزده را با روش های فوق شستید، از 
پاک سازی ماشین لباسشویی غافل نشوید چون این وسیله به واسطه ساختار 
خاصی که دارد، مکان  مناسبی برای تجمع کپک ها محسوب می شود. اگر 
کپک داخل ماشین باقی بماند، بدون شک در شستشوهای بعدی به لباس های 
دیگر منتقل می شود و این چرخه همچنان باقی می ماند! برای این منظور 
محلولی از آب گرم و صابون آماده کنید. پارچه ای را در آن خیس کرده و 
به کمک آن داخل لباسشویی و محفظه پودر را تمیز کنید. سپس یک لیوان 
آب ژاول و یک لیوان متوسط پودر بی کربنات سدیم را داخل دستگاه بریزید 
و اجازه دهید ماشین یک دور کامل کار کند. برای پیشگیری از شکل گیری 
کپک داخل ماشین، بعد از هر بار شستشو، در دستگاه را نیمه باز بگذارید 

و به محض پایان شستشو، لباس های مرطوب را از دستگاه خارج کنید.
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»میزگرد پوست« درباره ادرارسوختگی کودک یک ساله 
با حضور دکتر حسین طباطبایی، متخصص پوست و 

دکتر بهروز باریک بین، متخصص پوست،  دکتر 
سیدمسعود داوودی  متخصص پوست

پوشک کودکان را 
دیر به دیر عوض نکنید 

ادرارسوختگی 
هنگام دندان 
درآوردن شایع است

کودکی که دچار ادرارسوختگی شده نباید پوشک کرد

پسوریازیس و درماتیت سبورئیک از دیگر علل التهاب پوشک هستند

دکتربهروزباریکبین/ متخصص پوست

دکترحسینطباطبایی/ متخصص پوست

دکترسیدمسعودداوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

نگاه دوم

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست  

 PH در دوران شيرخواری به دليل تغيير
و خواص شيميايي مدفوع به ويژه اگر به 
صورت اسهال باشد و به خصوص در دوران 
دندان درآوردن شيرخواران، گاهي شاهد 
پوشك  ناحيه  در  سوختگي هايی  چنين 
هستيم كه به نوعي سوختگي شيميايي و 
درماتيت تماسي تحريكي شديد قلمداد 
می شود. مصرف داروهاي ترميم كننده در 
اين زمينه بسيار مفيد است. از جمله اين 
داروها می توان به موارد زير اشاره كرد:

داروی  يك  سيلورسولفاديازين:  کرم 
موارد  در  كه  است  ضدعفونی كننده 
در  عفونت  درمان  و  پيشگيری 
سوختگی های درجه ۲ و ۳ كاربرد دارد. 
البته اين دارو نبايد در نوزادان نارس و 

نوزادان كمتر از يك ماه استفاده شود.

 کرم زينك اکسايد: اين كرم با ايجاد يك 
سد فيزيكی روی پوست، از پوست كودک 
در برابر التهابات ناشی از ادرار سوختگی 

مراقبت می كند. 

 پماد آلفا: ترميم كننده زخم است كه اثر 
ضدالتهابی مناسبی روی پوست دارد. اين 
پماد، گياهی است. از اين رو، عوارض 
كورتون ها و ساير فراورده های مشابه را 

ندارد.

 کرم های حاوي سوکرالفيت: اين گروه 
از كرم ها به دليل دارا بودن سوكرالفيت، 
التيام بخش  و   ضدباكتری  ترميم كننده، 
هستند و با ايجاد اليه محافظ روی پوست 
برای ترميم انواع زخم و ادرار سوختگی 

پای كودک و... مفيدند.

 کرم های حاوي روغن کنجد: روغن كنجد 
يك مرطوب كننده عالی است و به تسكين 
پوست های خشك و ملتهب كمك می كند.

  کرم کاالندوال: از گلبرگ گل هميشه بهار 
توليد می شود. اين كرم تسكين دهنده خوبی 
برای پوست نوزاد، به ويژه هنگام خشكی 
هواست و هنگام عوض كردن پوشك يا 
هنگام خشكی آن ناحيه، می توان از پماد 
كاالندوال برای رطوبت دهی و ترميم بهتر 

استفاده كرد.
طبيعي  عسل  فوق،  كرم های  بر  عالوه 
صالحديد  به  توجه  با  گاهي  حتي  و 
متخصص پوست كورتيكواستروئيدهای 
مساله  اما  هستند  مفيد  بسيار  موضعي 
دوباره  رخداد  از  مراقبت  بسيارمهم 
محافظ  پمادهاي  مصرف  با  سوختگي 
دفعات  به  وازلين  و  زينك اكسايد  مانند 
با  بايد  يعني  است؛  روز  طول  در  زياد 
تعويض هاي مكرر و استفاده از اين پمادها 
مانع تماس ادرار و مدفوع با پوست آزرده 
عود  از  و  تسريع  ترميم  روند  تا  شويم 

جلوگيري شود.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

:آقای دکتر! چرا برخی کودکان دچار ادرارسوختگی می شوند؟
ادرار حاوی تركيباتی است كه پس از دفع از بدن تجزيه شده و به آمونياک و 
برخی مواد ديگر تبديل می شود. وقتی مواد آمونياكی روی پوست نازک و لطيف 
كودک قرار می گيرند، مانند اسيدی ضعيف عمل می كنند و به تدريج التهاب، قرمزی، 
خارش و درنهايت پوسته پوسته شدن پوست را به دنبال دارند. اين عالئم كودک 

را ناراحت می كنند و موجب گريه و بی قراری او می شوند.
:اين شرايط تقريبا در همه کودکان يکسان است، پس چرا فقط 

گروهی از آنها دچار ادرارسوختگی می شوند؟ 
چون بهداشت پوست كودک رعايت نمی شود، پوشك كودک به موقع تعويض 
نمی شود و پوستش شسته نمی شود. درنتيجه پوست كودک در اثر تماس زياد 
با ادرار می سوزد و اين عالئم شدت می گيرند. از طرفی، محيط ملتهب پوست 
به راحتی عفونی می شود، به خصوص اينكه قارچ هايی روی پوست بدن زندگی 
می كنند كه در حالت عادی و زمانی كه پوست سالم است، كامال بی آزار هستند 
اما به محض اينكه پوست آسيب می بيند و محيط برای مدتی طوالنی گرم و 
مرطوب می ماند، همين قارچ های بی ضرر كه مهم ترين آنها »كانديديازيس» نام 
دارد و عامل ايجاد بيماری كانديديا آلبيكانس است فرصت را غنيمت شمرده و 
رشد می كنند. درنتيجه عالوه بر ادرارسوختگی، قارچ های پوستی هم وارد عمل 
شده و يك بيماری قارچی به نام »كانديديازيس« هم به مشكل اضافه می شود.

:اگر بهداشت کودک رعايت شود، عالئم ادرار سوختگی از بين 
می روند؟

بله، برای درمان »دياپر راش ها« يا عالئم پوستی ناشی از پوشك بچه بايد حتما 
علت اصلی ايجاد التهاب را برطرف كرد. در غير اين صورت درمان های عالمتی 
و استفاده از انواع كرم ها برای كاهش التهاب به تنهايی كافی نخواهد بود. بنابراين 

مادر بايد چند نكته را حتما مدنظر داشته باشد. 
1. اول اينكه پوشك كودک بايد بالفاصله بعد از هر بار ادرار عوض شود و پوشك 
خيس به هيچ وجه طوالنی مدت روی پوست قرار نگيرد. در واقع از زمانی كه 
كودک ادرار می كند تا زمانی كه پوشكش باز می شود، خيلی نبايد طول بكشد.

2. پس از هر بار ادرار كردن، پوست كودک بايد با آب ولرم به تنهايی شسته 

شده و در آخر با آب ولرم متمايل به خنك آبكشی شود. توجه داشته باشيد به 
هيچ وجه از آب ولرم مايل به داغ برای شستن پوست ملتهب كودک استفاده 

نكنيد زيرا آب داغ پوست را بيشتر تحريك خواهد كرد.
3. همچنين از هيچ شوينده ای برای شستن پاهای كودک استفاده نكنيد. شستن 
با آب خالی كفايت می كند زيرا مواد شوينده پوست كودک را تحريك می كنند. 
استفاده از شوينده زمانی الزم است كه كودک مدفوع كرده باشد. در آن صورت 
می توان كودک را با شوينده بسيار ماليم مخصوص كودكان شست. در غير اين 
صورت استفاده از صابون و شامپوهای مخصوص بزرگساالن برای شستشوی پوست 
كودكان به هيچ وجه توصيه نمی شود زيرا باعث خشكی بيشتر پوست می شود و 
شرايط پوست را حتی اگر سالم هم باشد به سمت التهاب و خشكی پيش می برد.
4. پس از شستشو حتما پاهای كودک را با پارچه نخی كامال تميز با ماليمت 

خشك كنيد.
5. در صورتی كه پوست كودكی سالم باشد و عالئم ادرارسوختگی در آن مشاهده 
نشود می توان قبل از پوشك كردن به پاهای كودک كرم هايی مانند روغن بچه يا 
كرم زينك اكسايد بزنيد. اين كرم ها كمك می كنند از وقتی كه كودک ادرار می كند، 
تا زمانی كه مادر متوجه خيس شدن كودک می شود و تا زمان تعويض پوشك، 
ادرار كمتری به پوست كودک نفوذ كند و اثر تماس ادرار با پوست كاهش يابد.
6. در صورتی كه كودک دچار ادرار سوختگی شده باشد، بهترين كار اين است 
كه كودک را در خانه پوشك نكنيد و اجازه بدهيد به پوست ملتهب كودک هوا 
بخورد. در واقع باز بودن كودک مانع ايجاد گرما و رطوبت در ناحيه پوشك 
می شود اما بسياری از مادران برای اينكه كودک جايی را خيس و كثيف نكند يا 
سرما نخورد، دائم كودک را پوشك می كنند و لباس زيادی به خصوص در فصل 
پاييز و زمستان به او می پوشانند. اين كار محيط پيرامون كودک را هم حسابی 

گرم و محيط را برای فعاليت قارچ ها مهيا می كند.
7. اگر به داليلی مجبوريد كودک را پوشك كنيد، مرتب آن را كنترل كنيد تا در 
صورتی كه ادرار يا مدفوع كرده بود، بالفاصله پوشكش را عوض كنيد. كودكان 
در سنين پايين معموال زود به زود ادرار می كنند اما هرچه بزرگ تر می شوند، فاصله 
دفعات ادرار كردنشان كمتر می شود. چنانچه كودک را به پرستار، مادربزرگ يا 

مربی می سپاريد، از او بخواهيد اين كار را به جای شما انجام بدهد و تعويض 
پوشك كودكی كه به خصوص دچار ادرار سوختگی شده را به هيچ وجه به 

تاخير نيندازيد.
:مادر اين کودک گفته که پوشك کودک را زود به زود عوض می کند 

اما باز هم نتيجه ای نمی گيرد. نظرتان در اين باره چيست؟
متاسفانه مراقبت های پيشگيرانه برای اين كودک يك ساله به خوبی انجام نشده و 
حال عالوه بر اينكه پوست كودک دچار راش های پوشك يا »دياپر راش« شده، 
درگير قارچ های پوستی كانديدا آلبيكانس هم شده است. در اين شرايط هم بايد 
اقدامات پيشگيرانه انجام شود و هم برای التيام سوختگی و رفع قارچ از دارو 
كمك بگيريم. داروها شامل داروهای ضدقارچ و داروهای ضدالتهاب هستند كه 
بايد همزمان با هم استفاده شوند. به اين ترتيب كه كودک بايد مرتب باز باشد. 
پس از هر بار ادرار كردن با آب ولرم مايل به خنك شسته شود، با پارچه نخی 
تميز با ماليمت خشك شود و سپس كرم های ضدقارچ و ضدالتهاب به صورت 
اليه های نازک به آرامی روی محل ادرار سوختگی زده شود. اگر اين  كارها به 
طور مستمر انجام شود، قطعا التهاب پای كودک به تدريج بهبود پيدا خواهد كرد. 

:آيا کودک بايد داروی خوراکی هم مصرف کند؟
خوشبختانه در بيشتر شرايط به مصرف داروهای خوراكی نيازی نيست. به ندرت 
ممكن است باكتری هم به ضايعات اضافه شوند كه در اين صورت پوست دردناک 
می شود و كودک ممكن است تب هم بكند. اين شرايط بسيار كم اتفاق می افتد 
اما با اين حال درمان دارد و ممكن است برای رفع باكتری ها به كودک داروی 
آنتی بيوتيك هم داده شود كه اين كار حتما بايد زير نظر پزشك و با تجويز ايشان 
انجام شود. ممكن است مادری بگويد من همه اين كارها را می كنم اما باز هم 
ادرارسوختگی ها خوب نمی شوند. علت اين مساله آن است كه مادر داروها و 
كرم ها را استفاده می كند اما دير به دير كودک را می شويد. در نتيجه ادرار مدت 
طوالنی روی پوست باقی می ماند و اين حالت باعث عود بيماری می شود. پس 
برای بار چندم توصيه می كنم از پوشك كردن كودک بپرهيزيد و در صورت ادرار 
كردن بالفاصله او را بشوييد. خوشبختانه با انجام توصيه های فوق ادرارسوختگی 

خيلی خوب و زود درمان می شود.

 پوست كودكان با هم متفاوت است و نمی توان توصيه كلی برای 
همه آنها داشت. بعضی كودكان به خصوص آنهايی كه از نظر ژنتيكی 
پوست  حساسی دارند، ممكن است در اثر شستشوی مكرر و زياد 
دچار حساسيت شوند ولی برای برخی كودكان  مشكلی ايجاد نشود. 
برخی كودكان هم به جنس پوشك واكنش حساسيتی نشان می دهند. 
به طور كلی التهابی كه در ناحيه پوشك ايجاد می شود، چند دليل عمده 
دارد؛ اولين دليل آن حساسيت پوست نسبت به خيس شدن پوشك با 
ادرار يا مدفوع است و در اصطالح با عنوان »ادرارسوختگی« شناخته 
می شود. اين مشكل معموال در قسمت های برجسته تر زير پوشك ايجاد 
می شود، مثل پايين شكم يا قسمت گوشتی ران كه می تواند خارش 
و سوزش هم داشته باشد. گاهی حساسيت به قدری است كه كودک 
هنگام شستشو به دليل سوزشی كه دارد، اذيت می شود و گريه می كند. 
يكی از مواردی كه می توان برای پيشگيری از ادرارسوختگی توصيه 
كرد، اين است كه بعد از شستشو و خشك كردن كودک و قبل از 
پوشك از كرم های محافظ استفاده كنيد. كرم های محافظ، كرم هايی 
هستند كه برای مدتی تماس ادرار و مدفوع را با پوست به تاخير 
می اندازند. از جمله اين كرم ها می توان به زينك  اكسايد يا كرم روغن 
به خوبی  از پوست  برای مدتی  اشاره كرد كه می توانند  ماهی  كبد 
محافظت كنند و ادرارسوختگی و مشكالت مشابه را به تاخير بيندازند. 
دليل دوم التهاب پوست، رشد قارچ است كه به دليل محيط مرطوب 
می توان  پوشك  التهابات  ديگر  از  می شود.  ايجاد  پوشك  خيس  و 
كرد.  اشاره  كودكان  سبورئيك  درماتيت  و  پسوريازيس  بيماری  به 
بيماری ها كمتر است ولی به هر حال ممكن است  اين  البته شيوع 
كودكان را درگير كند. متاسفانه اين بيماری ها ممكن است تا مدت ها 

با ادرارسوختگی يا التهاب قارچی اشتباه گرفته شوند. به همين دليل 
ممكن است قارچ با داروهايی كه برای كودک تجويز می شود، درمان 
بيماری  به  بايد  اما مرتب عود كند. در موارد مقاوم به درمان  شود 

پسوريازيس يا درماتيت سبوره هم فكر كرد. 
بسياری از مادران برای التيام التهاب و قرمزی پوست پای كودكشان 
از پمادها و كرم های التيام دهنده مانند پماد كاالندوال استفاده می كنند. 
كاالندوال، ضدالتهاب قوی ای نيست بنابراين كمك زيادی به درمان 
ندارد.  هم  قارچی  بيماری  روی  تاثيری  و  نمی كند  ادرارسوختگی 
تجربه نشان می دهد اين پماد معموال در موارد حاد و شديد، كارايی 
چندانی ندارد و بهتر است كودک برای درمان نزد پزشك برده شود. 
گاهی اوقات قرمزی و التهاب ناحيه پوشك در كودكان بزرگ تر كه 
از غذای سفره تغذيه می شوند، به نوع غذا و ادويه هايی كه در آن به 

كار رفته، بستگی دارد. 
در اين صورت بايد ضمن درمان موضعی پوست در انتخاب غذا و 

روش پخت آن دقت بيشتری كرد. 
طبيعتا هر بار كه پوشك كودک به ادرار و مدفوع آلوده می شود، حتما 
بايد شسته شود. اگر كودک مدفوع كرده باشد برای شستشو می توان 
از آب و صابون ماليم استفاده كرد. اگر پوشك فقط با ادرار خيس 
شده باشد، شستشو با آب به تنهايی كافی است. استفاده از دستمال 
مرطوب هم اگر حاوی تركيب های الكلی نباشد مشكلی ندارد. البته 
دستمال های مرطوب مخصوص كودكان، معموال بدون الكل هستند 
اما دستمال های مرطوب آرايشی ممكن است تركيب های پاک كننده 
و الكل داشته باشند و استفاده مستمر از آنها برای پاک كردن كودكان 

به پوست آنها آسيب خواهد رساند.

کودکان از وقتی به دنيا می آيند تا زمانی که دوران خردسالی را طی می کنند 
دچار مشکالت پوستی متعددی می شوند که خاص همين سنين است و بعد از 
مدتی که کودک بزرگ تر می شود، متعاقبا برخی مشکالت پوستی  اش نيز برطرف 
خواهد شد. يکی از اين مشکالت پوستی ادرارسوختگی است. در ميزگرد اين 
هفته مشکل کودک يك ساله ای را بررسی می کنيم که به شدت دچار ادرارسوختگی شده است. 
مادر اين کودک در پيامی برايمان نوشته: »پسر يك ساله ای دارم که دچار ادرارسوختگی های 
شديدی می شود. تاکنون چند بار او را نزد پزشك برده  و داروهای زيادی هم برايش استفاده 
کرده ايم. چند بار هم برند پوشکش را تغيير داده ايم اما هيچ کدام از اين کارها فايده نداشته و مجدد 
دچار ادرارسوختگی می شود. اين مشکل به خصوص وقتی کودک اسهال است شدت می گيرد. 
با اينکه من سعی می کنم بالفاصله پوشك کودک را عوض کنم، پوستش اليه اليه می افتد و تب 
می کند. ناحيه تناسلی اش هم متورم می شود. آزمايش مدفوع هم داديم. مشکلی را نشان نداد. 
لطفا راهنمايی کنيد چه بايد بکنيم؟« اين پرسش بهانه ای شد تا پای صحبت متخصصان بنشينيم.

 مریم 
منصوری
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ادویه ها در خدمت زیبایی

به پوست و مویتان ادویه بزنید!
ادویه ها دنیای رنگارنگی دارند و تقریبا آشپزخانه ای را بدون آنها پیدا نمی کنید. جالب اینجاست که جای ادویه ها صرفا در مطبخ و برای خوش طعم کردن غذاها نیست و فواید شگفت انگیز دیگری نیز دارند. از 

 ترجمه: 
فاطمه 

مهدی پور

جمله اینکه برای زیبایی مفیدند و کنار ترکیبات دیگر باعث تسکین، تغذیه و رطوبت بخشی به پوست، مو و ناخن ها می شوند. بیشتر گیاهان معطر حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان و ترکیبات استحکام بخش هستند 
و استحقاق این را دارند تا در برنامه زیبایی روزمره گنجانده شوند. از زردچوبه گرفته تا زعفران، زیره، پاپریکا، گشنیز و... برای تک تک سلول های پوست و موی شما مفید هستند و با صرف کمترین هزینه زیبایی 

و سالمت پوست و مو را بهبود می بخشند. پس اگر طرفدار زیبایی طبیعی هستید، این شما و این ادویه های زیبایی بخش!

زردچوبه
زردچوبه گل سرسبد ادویه های زیبایی بخش است. این ادویه زردرنگ خواص آنتی باکتریایی، ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی دارد و دشمن آکنه محسوب 
می شود. ماسک زردچوبه پوست را خوش آب ورنگ کرده و با سیاهی دور چشم مقابله می کند. خوشبختانه این ادویه حساسیت زا نیست. زردچوبه 
سرشار از ویتامین ها به خصوص ویتامینC و در عین حال پتاسیم است و قدرت رطوبت دهی باالی آن دوست پوست های خشک محسوب می شود. 
اگر می خواهید پوستتان به این زودی ها تسلیم پیری نشود، به آنتی اکسیدان های موجود در زردچوبه به خصوص »تورمرون« اعتماد کنید چون سلول ها 
را در برابر آسیب های رادیکال های آزاد محافظت می کند. در نهایت اینکه زردچوبه احیاکننده پوست است و امروزه حرفه ای های حوزه زیبایی از 
عصاره روغنی آن استفاده زیادی می کنند. بهترین ماسک زردچوبه برای شادابی، نرمی، جوانی و مقابله با آکنه ترکیب 1 قاشق مرباخوری از آن با 

همین میزان عسل و شیر نارگیل )اگر در دسترس نباشد، روغن زیتون( است. این مواد را با هم مخلوط کنید و حدود 20 
دقیقه روی پوست بگذارید و دست آخر پوست را با آب ولرم بشویید. برای سفید کردن دندان هایتان نیز می توانید 
4 قاشق غذاخوری از این ادویه را با 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین و نصف قاشق غذاخوری روغن نارگیل 
ترکیب کنید و با خمیر به دست آمده به مدت 2 تا 3 دقیقه دندان هایتان را مسواک بزنید. اگر می خواهید موهایتان 

نیز از فواید این ادویه بی نصیب نماند )به خصوص برای مقابله با شوره( می توانید نصف قاشق مرباخوری پودر 
زردچوبه را با 4 قاشق غذاخوری روغن نارگیل مخلوط کنید و هر هفته یکبار به مدت 30 دقیقه به موهایتان بزنید. 
در نهایت نیز موها را با شامپوی روزانه بشویید. البته این ماسک برای افرادی که موهای تیره ای دارند مناسب تر است.

فلفل
در مورد فلفل کمی محتاط باشید چون نباید از آن به صورت مستقیم استفاده کنید. فلفل یکی 

دیگر از ادویه های بسیار کاربردی در حوزه تهیه پماد و لوازم آرایشی- بهداشتی است. 
در واقع در ترکیب بیشتر محصوالت الغری از فلفل استفاده می کنند. این ادویه 

پرکاربرد 2 مزیت فوق العاده دارد؛ یکی اینکه دارای ترکیبی ضدالتهاب به نام 
»کاپسائیسین« است و دیگر اینکه ترکیبی به نام »پیپرین« دارد که از طریق 

تحریک ترشح آنزیم های گوارشی باعث بهبود هضم غذا می شود. فلفل 
زیادی می کند. این ادویه با به کاهش وزن و زیبایی اندام کمک 

بهبود جریان خون و کاهش درد 
و التهاب کمک زیادی به سالمت 

می کند. در حوزه زیبایی از فلفل عالوه 
بر محصوالت مربوط به تناسب و زیبایی 

اندام در ترکیب محصوالت مخصوص لب ها استفاده می شود 
چون باعث حجم دهی به لب ها می شود. بنابراین برای 

بهره مندی از خواص این ادویه باید از محصوالت 
حاوی آن استفاده کنید.

زنجبیل
زنجبیل یک تونیک طبیعی و منبع آنتی اکسیدان هاست که باعث سفیدی و خوش آب ورنگی پوست می شود، لکه ها را کاهش می دهد و از 
بروز زودهنگام چین وچروک پوستی پیشگیری می کند. این ریشه قدیمی و درمانگر می تواند پوست را الیه برداری، تمیز و 
سفت کند. زنجبیل 40 نوع ترکیب آنتی اکسیدانی دارد. در نتیجه شادابی و انرژی پوست را حفظ می کند و خاصیت 
ارتجاعی آن را باال می برد.  برای الیه برداری و مقابله با لک های روی دست و گردن و همچنین قسمت های لک دار 
پوست صورت 1 قاشق غذاخوری زنجبیل تازه رنده شده را با 1 قاشق مرباخوری روغن زیتون و همین 
میزان عسل و آب لیموترش مخلوط کنید. اجازه دهید ترکیب حداقل 15 دقیقه بماند و سپس از آن 
به عنوان الیه بردار پوست استفاده کنید. به این ترتیب که ماسک را  15 دقیقه روی مناطق لک دار قرار 
دهید و در نهایت با آب فراوان بشویید و کرم مرطوب کننده بزنید. ماسک را به هیچ عنوان به دور چشم ها 
نزنید. برای تهیه ماسک سفت کننده پوست نیز یک قاشق چای خوری زنجبیل رنده شده را با 2 
قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق مرباخوری لیموترش مخلوط کنید و اجازه دهید 30 دقیقه در 
یخچال بماند. سپس ماسک را 10 دقیقه روی صورت )به غیراز اطراف چشم ها( قرار دهید و در 

نهایت با آب خنک بشویید.

پاپریکا
پاپریکا سرشار از ویتامینC و آنتی اکسیدان هاست که پوست را صاف، نرم، درخشان و 

سفت می کنند. برای بهبود وضعیت پوست خود و کاهش لک ها و مشکالت پوستی 
می توانید با این ادویه، ماسک ضدچروک طبیعی بسازید. آنتی اکسیدان های پاپریکا 

رادیکال های آزاد را جذب می کند و به این ترتیب کالژن سازی را بهبود 
می بخشد. پاپریکا همچنین برای افرادی که از آکنه رنج می برند، مفید 

است چون خواص ضدالتهابی و آنتی باکتریالی دارد. این ادویه 
پرکاربرد منبع بتاکاروتن است که در بدن به ویتامین

A تبدیل می شود و به کاهش عالئم پیری و 
بهبود اثر نور خورشید کمک می کند. پاپریکا 
رگ های خونی را منبسط می کند و به بهبود 

این  بر  نتیجه خوش آب ورنگ شدن پوست کمک خواهد کرد. عالوه  در  جریان خون و 
الیه بردار است و پوست را سم زدایی می کند. برای تهیه ماسک ضدچروک و روشن کننده 
پوست کافی است 1 قاشق غذاخوری پاپریکا را با 2 قاشق 
غذاخوری عسل ترکیب کنید. در این صورت ترکیبی از 
ویتامینA و پتاسیم را به پوست می رسانید که خاصیت 
به دست  ماسک  دارد.  روشن کنندگی و ضدچروکی 
آمده را به صورت یک الیه ضخیم به پوست بزنید و 
بعد از 20 دقیقه بشویید. بهتر است ماسک را روی 
پوست تمیز قرار دهید. توصیه می شود افراد سیگاری 
و کسانی که پوستی خسته و رنگ پریده دارند بیشتر 

از این ماسک استفاده کنند.

دانه خردل
عصاره دانه خردل منبع غنی ویتامینA و اسیدهای چرب است. این 

دانه های ریز خواصی دارند که برای رشد موها فوق العاده است. به این 
ترتیب که از ریزش موها جلوگیری می کنند. برای بهبود رشد موها 1 

قاشق غذاخوری روغن کرچک را با 2 قاشق چای خوری تخم خردل و 
1 قاشق چای خوری روغن نارگیل مخلوط کنید. ماسک به دست آمده را 
روی موها بگذارید و آنها را با حوله گرم ببندید. بعد از 15 دقیقه ماسک را 

با شامپوی روزانه خود بشویید.

زیره سیاه
زیره سیاه برای دستگاه گوارش فوق العاده است و 
باعث کاهش گودی و سیاهی دور چشم می شود 
و سالمت پوست را باال می برد. این ادویه معطر 

باعث تسکین پوست می شود و  ترکیب ضدپیری 
است. زیره سرشار از ویتامینE، کاراتنوئیدها و انواع 

آنتی اکسیدان هاست بنابراین تقویت کننده پوست 
محسوب می شود. خواص ضدالتهابی زیره باعث 

تسکین پوست های حساس و ملتهب می شود، خارش 
می شود. میزان آن را کاهش می دهد و همچنین باعث نرمی و لطافت و احیای اپیدرم پوست 

باالی پلی فنول ها و آنتی اکسیدان های »تیموکینون« در این ادویه، موها و ناخن ها را تقویت 
می کند.  اگر می خواهید پوست صاف و کم چروکی داشته باشید، 2 قاشق غذاخوری ماست 
و 1 قاشق غذاخوری پودر زیره را با هم ترکیب کنید و روی گردن و صورت قرار دهید. 10 
دقیقه صبر کنید و سپس صورتتان را بشویید. هر هفته یک مرتبه این ماسک را استفاده کنید 
تا خاصیت تغذیه کنندگی، تسکین بخشی، احیاکنندگی و التیام بخشی ماسک را به وضوح 

ببینید. این ماسک جوش های سرسیاه را نیز از بین می برد.

گشنیز
گشنیز جزو سبزیجات معطر است که بیشتر افراد آن را خشک کرده و به عنوان ادویه استفاده 
می کنند. گشنیز که به »جعفری چینی« نیز معروف است، یکی از قدیمی ترین ادویه های جهان 
است که از 7 هزار سال پیش به دلیل خواص تمیزکنندگی و سم زدایی اش مورد استفاده قرار 
می گیرد. این سبزی معطر قدرت آنتی باکتریایی دارد و سرشار از ویتامین های A و C است 
که هر دو برای سالمت و شفافیت پوست ضروری هستند. گشنیز 25 نوع ترکیب فعال دارد. 

این ترکیبات، تقویت کننده پوست و مو هستند. 
برای خالص شدن از جوش های سرسیاه 
و آکنه و تمیز کرن پوست می توانید به 
آب گشنیز اعتماد کنید. یک قاشق 

مرباخوری آب گشنیز را با همین 
مخلوط  آب لیموترش  میزان 
جوش های  روی  و  کنید 
سرسیاه و آکنه ها بزنید. بعد 
از یک ساعت نیز صورتتان را 

با آب گرم بشویید.

وانیل
زادگاه وانیل مکزیک است اما امروزه نوع پرمصرف آن از طریق تاهیتی و ماداگاسکار تامین 
می شود. وانیل عالوه براینکه ضداسترس و برای هضم غذا مفید است، اثر خوبی روی 
پوست، مو و ناخن دارد چون حاوی فنول است که خواص آنتی اکسیدانی دارد و در نتیجه 
اثر مخرب رادیکال های آزاد را خنثی می کند. به همین دلیل هم وانیل را ادویه ضدپیری 
می دانند. لوبیای وانیل خواص احیاکنندگی و مرطوب کنندگی دارد و برای حفظ زیبایی و 

جوانی پوست فوق العاده است. 
برای استفاده از خواص این ادویه چند 

دانه وانیل را دربیاورید و با 3 قاشق 
غذاخوری شکر قهوه ای، 2 قطره 
عصاره روغنی وانیل و آب یک عدد 

لیموترش ترکیب کنید و روی پوست 
صورت بزنید. چند دقیقه ماساژ دهید و با 

آب ولرم صورتتان را بشویید.

دارچین
دارچین یکی از ادویه های معطر و پرخاصیتی است که باعث آرامش و افزایش دمای بدن می شود. ماده ضدباکتری و ضدعفونی کننده 
است که در طوالنی مدت پوست را نرم و درخشان می کند. اگر دچار آکنه شده اید بدانید که ترکیب دارچین و عسل آکنه ها را نابود 

می کند چون عسل ضدعفونی کننده و دارچین آنتی باکتریال است. از آنجایی 
که دارچین باعث افزایش دمای بدن می شود می تواند جریان خون را 

تحریک کند و به این ترتیب تولید کالژن پوست را بهبود بخشد. 
برای مقابله با آکنه و تمیزی پوست 1 قاشق غذاخوری پودر دارچین 
روی  مستقیم  طور  به  و  کنید  ترکیب  عسل  غذاخوری  قاشق   3 با  را 
بزنید.  استثنای دور چشم ها(  )به  آکنه  دارای  مناطق  به ویژه  و  پوست 

اگر جوش هایتان بزرگ و زیاد است، اجازه دهید ماسک یک شب 
کامل روی پوست بماند و صبح روز بعد با آب ولرم بشویید. اگر 
مشکل جوش و آکنه ندارید با همین ماسک ساده رنگ پوستتان 

صاف و یکدست می شود.

زعفران

برای تهیه یک گرم زعفران 150 عدد گل زعفران الزم است. درست است که با این 
قیمت زعفران شاید نشود به راحتی از آن ماسک درست کرد اما باید بدانید این طالی 
سرخ سرشار از فالونوئیدها و کاراتنوئیدهاست که تاثیر زیادی در احیای سلول های 
پوستی دارند و به همین دلیل نیز زعفران قدرت ضدپیری باالیی دارد. این ادویه ارزشمند 
خواص آنتی باکتریایی و ضدعفونی کنندگی دارد و برای کاهش آکنه ها موثر عمل می کند. 
زعفران غنی از ویتامینA، اسیدفولیک، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامینC و... است که 
عالوه بر سالمت بدن به حفظ و نگهداری زیبایی پوست کمک می کند. برای روشنی 
و لطافت پوست پودر چند پر زعفران را در ترکیب روغن زیتون، روغن بادام، روغن 
نارگیل یا روغن کنجد بریزید و پوست خود را با آن ماساژ دهید. همچنین می توانید به 
یک قاشق عسل مقداری پودر زعفران اضافه کنید و پوست صورت را با آن ماساژ دهید. 

این کار اکسیژن پوست را تامین کرده 
و گردش خون را تحریک می کند. 

زعفران و عسل به برطرف 
لک های  کردن 

پوست  روی 
کمک  هم 

می کنند.

تخم شنبلیله
تخم شنبلیله از اروپای جنوبی و آسیا می آید. این ادویه باعث 
می کند.  نرم  و  را شفاف  آن  و  پوست می شود  تمیزی عمقی 
این دانه های پرخاصیت، پوست را تغذیه می کنند و در نتیجه 
شادابی خاصی به آن  می بخشند و وضعیت پوست های کدر و 
خسته را بهبود می دهند. شنبلیله به داشتن خواص ضدپیری نیز 
شهرت دارد و با چین وچروک مقابله می کند. در نهایت اینکه 
برای از بین بردن آکنه ها نیز می توانید به شنبلیله اعتماد کنید 

چون خاصیت تمیزکنندگی دارد. 
برای تهیه ماسک پوست و مو از تخم شنبلیله کافی است 1 پیمانه 
از این دانه ها را در 2 پیمانه آب به مدت یک شب خیس کنید. 
روز بعد آب آن را عوض کنید و نصف پیمانه دیگر آب به آن 
بیفزایید و اجازه دهید بجوشد. سپس زیر شعله را خاموش و 
تخم شنبلیه را صاف کنید. آب آن را برای افزایش رشد موهایتان 
استفاده کنید و دانه ها را برای صورت نگه دارید. به این ترتیب 
که آنها را له کرده و خمیر درست کنید. سپس این خمیر را به 
صورت ماسک به پوست صورت بزنید. ماسک را حدود یک 
ساعت روی پوست نگه دارید و سپس با آب بشویید. خواهید 
دید که پوستتان نرم و تمیز خواهد شد. کمی کرم مرطوب کننده 

بزنید و هر هفته 2مرتبه از این ماسک استفاده کنید.

حرف آخر
حال که با خواص ادویه ها و اثر آنها برای زیبایی پوست و مو آشنا شدید، الزم است 
بگوییم نباید بی گدار به آب زد. توجه داشته باشید که برخی از این ادویه ها مانند 
دارچین، پاپریکا یا زنجبیل می توانند حساسیت زا باشند. افرادی که پوست حساسی 
بیشترین  ادویه ها  از  استفاده  باید در  یا خیلی زود دچار حساسیت می شوند  دارند 
دقت را داشته باشند. یادتان باشد محصوالت طبیعی و گیاهی نیز به صرف شیمیایی 
نبودن بی خطر نیستند. حتی ماسکی که در منزل تهیه می کنید ممکن است شما را به 
دردسر بیندازد. بنابراین فرقی نمی کند نوع پوستتان چه باشد. باید قبل از اینکه ماسک 
تهیه شده را به پوست صورت بزنید آن را روی قسمت داخلی آرنج امتحان کنید. 
اگر هر گونه واکنش حساسیت زا مانند سوزش، خارش، قرمزی و التهاب مشاهده 
کردید، از آن ماسک استفاده نکنید چون این عالئم نشان می دهند ماسک مورد نظر 

مناسب پوست شما نیست.
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صفحه آخر 32
عکس و مکث

شماره ششصدونود و دو   بیست وشش آبان نودوهفت

نام کتاب:  »از حال بد به حال خوب«
نوشته: دکتر دیوید برنز

خیلی ها معتقدند روحیه بد آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل آنهاست. بعضی ها 
روحیه بد خود را به هورمون یا خواص ژنتیکی خود نسبت می دهند و به اعتقادات 
عده ای دیگر، اتفاقات به ظاهر فراموش شده دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه 
آنها همچنان موجود است و از این رو، روحیه شان خراب باقی مانده است. در 
نظر جمعی دیگر، احساس بد اگر ناشی از بیماری یا دلسردی مربوط به زمان های 

اخیر باشد، واقع بینانه است. 
عده ای از افراد نیز روحیه خود را به وضع بد جهان، اوضاع بد اقتصادی، آب و 
هوای بد، مالیات ها، شلوغی، ترافیک و امکان بروز جنگ اتمی نسبت می دهند. به 

اعتقاد آنها، فالکت و بدبختی چیزی نیست که بتوان از آن گریخت. 
البته در مورد هر یک از اینها حقایقی وجود دارد؛ بدون شک حوادث محیطی، موقعیت 
شیمیایی بدن و تضادها و اختالفات مربوط به گذشته روی ما تاثیر می گذارند اما 
این نظریه پردازی ها مبتنی بر این باور است که احساسات ما دور از کنترل ما هستند. 
اگر بگویید: »نمی توانم احساسم را تغییر بدهم«، قربانی ناراحتی های خود می شوید و 

خود را فریب می دهید زیرا واقعیت این است که می توانید احساستان را تغییر دهید. 
اگر می خواهید احساس بهتری داشته باشید، باید بدانید و درک کنید که به جای 
حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقی های شما هستند که احساساتتان را به وجود 
می آورند. با دانستن این اصل ساده و در عین حال مهم، می توانید اندیشه، احساس 

و رفتار و زندگی خود را تغییر دهید. 
برای اطالع از رابطه بین فکر و روحیه به این موضوع فکر کنید که مثال شخص 

محترمی در مقام انتقاد از شما حرف بزند، چه احساسی پیدا می کنید؟
اگر خود را بد و مقصر بدانید، احساس بدی بر شما حاکم می شود. اگر فکر کنید 
که انتقادکننده در مقام تحقیر است و می خواهد شما را با این کار رو کند، نگران 
می شوید. اگر به خود بگویید که همه  مشکالت تقصیر خود آنهاست و شرط انصاف 

نیست که انتقادکننده چنین حرفی بزند، احساس خشم می کنید. 
اگر از عزت نفس خوبی برخوردار باشید هم ممکن است از روی کنجکاوی بخواهید 

از دلیل انتقاد آگاه شوید. 
در اصل پیامی که شما به خود می دهید، روی احساستان تاثیر زیادی دارد و از همه 

اینها مهم  تر اینکه با تغییر افکار خود می توانید احساستان را تغییر دهید. 

که سرما سخت 
سوزان است* 

 زهراسادات صفوی

مادربزرگ می گفت زندگی در زمان 
جوانی ما خیلی سخت بود. یخ حوض 
می شکستیم و برق، نفت، گاز و آب 
اینها  همه  حاال  نبود.  کار  در  گرمی 
نیست.  قشنگ  زندگی ها  اما  هست 
می گفت زندگی این روزها سخت تر 
است و انگار هر چه می گذرد، سخت تر 
می شود. آن موقع ها آدم ها به هم نزدیک 
بودند و انگار بار زندگی هر کس فقط 
روی دوش خودش نبود اما حاال هر 
کدام از آدم ها در جزیره ای تنها زندگی 
می کنند. آدم ها سخت برای هم قدم 
برمی دارند و سرد شده اند، با سرمایی 

سخت و سوزان.
از خیلی از قدیمی ترها این حرف ها 
آن فکر  به  اگر کمی  را شنیده ایم و 
که  می رسیم  نتیجه  این  به  کنیم، 
هر  انگار  زندگی  می گویند.  راست 
روز سخت تر و دغدغه ها، مشغله های 
فکری، غصه ها و درگیری هایمان بیشتر 
می شود. بیشتر در خود فرو می رویم و 
کمتر زمانی احساس آرامش می کنیم. 
بیشترمان نه امیدی به کمک دیگران 
میلی  و  انگیزه  خودمان  نه  و  داریم 

برای کمک به آنها. 
فکر می کنیم و فکر می کنیم و تهش به 
این نتیجه می رسیم اگر خانه، ماشین 
و مبلمانمان را عوض کنیم یا به فالن 
سفر برویم، حالمان خوب می شود اما 
نمی شود. بیشتر فکر می کنیم، شب ها 
نمی خوابیم و باز هم فکر می کنیم اما 
به نتیجه نمی رسیم چون در فکرهایمان 
کمتر دیگران هم حضور دارند. فقط 

به خودمان فکر می کنیم.
 به حال قدیمی ترها غبطه می خوریم 
اما یادمان می رود آنها با دلخوش کردن 
دیگران، انجام کاری برای دوست و 
همسایه و شب ها با شادی خوب بودن 
خوابیدن، دلخوش بوده اند. این روزها که 
که از سردی دل ها هر روز بیشتر سرها 
در گریبان فکر فرو می رود، کاش به جز 
خودمان به آدم های دیگر هم فکر کنیم؛ 

شک نکن، حالمان خوش می شود.
* که سرما سخت سوزان است: برگرفته 

از شعر »زمستان« اخوان ثالث 

حرف آخر

ستون آخر
علی آقا یک مرد جوان است که 33 سال 
است از اهالی دنیا شده اما نه از آنهایی 
که هر روز در کوچه و خیابان می بینیم 
که به دانشگاه یا سر کار و زندگی شان 
می روند یا در خیابان ها قدم می زنند. او 
در خانه است و توانایی هیچ کاری را 
ندارد و با وجود جوانی، دل و دماغی 

برای قدم زدن ندارد.
 علی آقا به سرطان پیشرفته لنفوم و بیماری 
همسرش  و  او  مبتالست.  هوچکین 
مجبورند در خانه پدری زندگی کنند 
چون پولی برای اجاره خانه در بساطشان 
نیست. این آقا از سال 1395 شیمی درمانی 
می شود و تحت درمان است ولی دیگر 
او و خانواده اش توان پرداخت هزینه های 
دارو و درمان ندارند، در حالی که مدام به 
اقدام های درمانی و تشخیصی مثل اسکن 

و پت اسکن نیاز دارد. 
علی آقا جوان است و مثل همه جوان های 
دیگر می خواهد از اهالی دنیا بماند و 
زندگی کند. اگر می خواهی جوانی را به 
زندگی برگردانی، می توانی وجوه نقد را 
به کارت بانک پارسیان به شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن75983000)داخلی2( یا 
تماس  همراه 09198012677  شماره 

بگیری.
موسسه  در  کد21221  با  بیمار  این   

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، معنويت 
و نيکوکاري حداکثر در 500 کلمه به 

نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، پاسداران، کوهستان 
ششم، پالک 9 )مربوط به صفحه آخر( 
ارسال کنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

معرفی کتاب

هنر دستیابی
چند وقتی است احساس می کنید در زندگی شغلی و شخصی تان 
دور خودتان می چرخید و درجا می زنید؟ به نظرتان می رسد مشکلی 
جدی در زندگی تان دارید اما نمی دانید مساله تان واقعا چیست؟ شاید 
هم برای انتخاب از بین راه حل های مختلف دچار تردید شده اید و 
نمی دانید کدام گزینه را انتخاب کنید.  اگر شما هم چنین شرایطی 
را تجربه می کنید، احتماال تالش می کنید با روش های ناکارآمد 
قدیمی مشکالتتان را حل کنید. آنچه که حاال به آن نیاز دارید، 
مدل ذهنی جدیدی است که بتوانید با استفاده از آن شروع کنید، 
از بن بست حل مساله خارج شوید و مسیر موفقیتتان را گام به گام 
بسازید. پروفسور برنارد راث، استاد برجسته دانشگاه استنفورد، با 
به کارگیری رویکرد تفکر طراحی در کتاب »هنر دستیابی«، مدل 
ذهنی جدید و کارآمدی در اختیارمان می گذارد تا بتوانیم مسائلمان 
را در زندگی به درستی تعریف کنیم، راه حل های شخصی خودمان 

را بیابیم و زندگی دلخواهمان را طراحی کنیم.
تفکر طراحی، شیوه ای است که در گذشته طراحان صنعتی صرفا 
از آن برای طراحی محصوالت و خدمات استفاده می کردند، اما 
امروزه از آن به صورت گسترده در دنیای کسب  و کار و رشد و 
توسعه فردی استفاده می شود. در تفکر طراحی فرد طراح )که در 
این مورد خاص شما طراح زندگی تان محسوب می شوید( در گام 
اول با استفاده از همدلی، به نیازها، خواسته ها و اولویت های موجود 
پی می برد. سپس در گام دوم مساله اصلی را به صورت روشن 
تعریف می کند. گام سوم به ایده پردازی و تولید راه حل های محتمل 
اختصاص دارد. در گام چهارم، نمونه  اولیه ای از یکی از راه حل ها 
ساخته می شود و در انتها و در گام پنجم بازخوردهای دریافت شده 
از راه حل ساخته شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. این فرایند تا جایی 

تکرار می شود که به راه حل مطلوب برای مساله مان برسیم.
اگر در گیرودار ادامه دادن یا تمام کردن رابطه ای عاطفی هستید، 
به تغییر شغل یا تغییر در کسب وکارتان فکر می کنید، بین ماندن یا 
مهاجرت به خارج از کشور مردد شده اید 
و ... در هر صورت آشنایی با مدل ذهنی 
تفکر طراحی و روش های خالقانه کتاب 
»هنر دستیابی« شما را توانمند می کند تا 
بتوانید در حل مساله و تصمیم گیری به 

شیوه  موثری عمل کنید.
کتاب »هنر دستیابی«، نوشته برنارد راث، با 
ترجمه ساجد متولیان را انتشارات آریاناقلم 
در 11 فصل و 336 صفحه منتشر کرده 

است.

تا به حال شده به عنوان والدین یک روز از تغذیه کودک خود غافل 
شوید؟ مسلما نه! غذاي روحش چطور؟ تا حاال به این موضوع 

توجه کرده اید؟ 
ما به عنوان والدین دوست داریم فرزنداني عالم، توانا و درس خوان 
بار بیاوریم بنابراین سعی می کنیم آنها را در بهترین مدارس و 
کالس های مختلف ثبت نام کنیم اما کمتر به شاد بودن آنها فکر 
می کنیم، در حالی که هر دوي اینها به یک اندازه مهم اند. فرزند ما 
عالوه بر درس خواندن، آموزش دیدن زبان انگلیسی و موسیقي 
و... نیازهاي دیگری هم دارد؛ نیاز به یادگرفتن مهارت هاي اجتماعي، 
موفقیت در برقراری و ادامه روابط با همساالن و شاد زیستن، نه 

فقط دانشمند زیستن و هنرمند بودن.
مهارت های اجتماعی دربرگیرنده رفتارهایی هستند که احتمال تقویت 
از سوی اطرافیان را افزایش می دهند و باعث می شوند فرزند ما در 
جامعه عملکرد شایسته ای داشته باشد. یکی از وظایف اجتماعی 
کودکان، فراگرفتن مهارت برای ایجاد رابطه ای متقابل و موفق با 
همساالن است. نهادهای اجتماعی و عملکرد آنها عامل موثری 
در چگونگی اجتماعی شدن دانش آموزان و نحوه برعهده گرفتن 
نقش های حال و آینده شان است و مدرسه نقش مهمی در آموزش 
این مهارت ها به دانش آموزان دارد، مخصوصا که دانستن مهارت های 
اجتماعی، در تمام فرهنگ ها از عناصر اساسی اجتماعی شدن آدمی 
محسوب می شود. دکتر »مارتین سلیگمن«، روان شناس آمریکایی و 
استاد دانشگاه، رهنمودهای ارزشمندی درباره مهارت های اجتماعی 
کودکان ارائه کرده است. او اعتقاد دارد کودکانی می توانند به راحتی 
دوست پیدا کنند و آنها را حفظ کنند که از مهارت های اجتماعی 
برخوردار باشند و ما می توانیم مهارت های الزم را به آنها بیاموزیم.
بچه هایی که مهارت های اجتماعی کافی ندارند، انگیزه کودکان 
دیگر را خوب متوجه نمی شوند و اشتباه برداشت می کنند، در نتیجه 
به سرعت و نسنجیده پاسخ می دهند. دکتر سلیگمن به این گونه 
پاسخگویی »تفکر گرم« می گوید؛ یعنی کودک به جای اینکه تأمل 
کند، بدون فکر کردن و اندیشیدن، به سرعت تصمیم گیری می کند. 
»تفکر سرد« برعکس تفکر گرم، به معنای صبر کردن و آرام و کند 

کردن فرایند فکر کردن و تصمیم گرفتن است. 
 باید به کودکان خود بیاموزیم نخستین قدم در حل مساله، توقف و فکر 
کردن است. سرعت داشتن در تصمیم گیری بدون  اندیشیدن یا برآورد 
کردن سطحی شرایط، واکنش های مناسبی به دنبال نخواهد داشت.
 اندیشه های گرم، به سرعت به مغز می رسند. دانش آموزانی که 
 اندیشه های گرم از ذهنشان می گذرد معتقدند در صورت بروز 
مشکل بین آنها و کودکان دیگر، همیشه فرد مقابل مقصر است و 

از روی عمد کاری انجام داده است.
 این گونه  اندیشیدن، کودک را وادار می کند تا بازخوردهای سریع و 
بی اختیار بروز دهد، پیش از آنکه درباره اتفاقی که افتاده فکر و آن 
را برای خود تحلیل کند.  اندیشه های سرد ما را در جمع آوری همه 
اطالعات پیرامونمان یاری می دهند و می توانیم با تحلیل اطالعات 
خود، تشخیص دهیم چه اتفاقی افتاده است. اندیشه های سرد، ما را 
آرام می کنند، در حالی که  اندیشه های گرم بر سرعت تصمیم گیری  
می افزایند. معموال پاسخ هایی که از اندیشه های گرم ناشی شده اند، 
وضعیت موجود را وخیم تر می کنند. برای یادگیری مهارت در 
»اندیشیدن سرد« الزم است فرق بین »تفکر گرم« و »تفکر سرد« 

را به بچه ها بیاموزیم.

هر زندگی  مشترک ، پیوندی  بین دو انسان کامل و محوری  
است. این دو فرد قوی  به طور فعال روی  بهبود خود در 
جهت منفعت طرف دیگر کار می کنند، بدون اینکه از او 
انتظار داشته باشند حتما همان کار را بکند. آنها نه از جدایی  
می  ترسند و نه از با هم بودن و تالش می کنند به تعادلی  
از این دو برسند و به جای  توجه به رفتار همسرشان که 
خوشبختانه قابل کنترل نیست، به رفتار خود که برایشان 
قابل کنترل است، توجه می کنند. فقط با چنین نگرشی  می توان 
صمیمیت واقعی  را با یک روح مستقل و اسرارآمیز دیگر 
تجربه کرد، با کسی  که آگاهانه تصمیم می  گیرد زندگی ، 

انتخاب ها، امیدها و رویاهایش را با ما سهیم شود.
مهم ترین کاری  که می توانید برای  زندگی  مشترکتان انجام 
دهید، این است که یاد بگیرید بیشتر بر خود متمرکز و 
خودمحورتر شوید. خودمحور بودن یعنی متمرکز شدن 
بر خود، نه اینکه دیگران را واداریم بر ما متمرکز شوند. اگر 
بخواهیم دیگران متناسب با فکر، حس یا عملکرد ما رفتار 
کنند، به نفع خودمان بر دیگران متمرکز شده ایم و این اوج 
خودشیفتگی  است چون افراد خودشیفته ، به جای متمرکز 

شدن بر خود، بر دیگران متمرکز می  شوند. 
مشکل این است که ما اغلب خود را نمی  بینیم. به این 

نشانه ها توجه کنید:
 1. هیچ گاه از اینکه همسرتان نیازهای  عاطفی  تان را برآورده 
نمی کند، عصبانی  شده اید؟ به زنی  فکر کنید که مدام پیش 
دوستانش شکایت می کند که همسرش رفتار عاشقانه و 
رمانتیک ندارد اما هیچ گاه شفاف این گالیه را به شوهرش 

نگفته است. مردی  را در نظر بگیرید که رابطه اش را با 
نامزدش فقط به این دلیل که دست کم او تحسینش می کند، 

توجیه می کند؛ این یعنی  تمرکز بر دیگران.
 2. آیا فقط به این دلیل سعی  می کنید همسرتان را به هر 
شکل ممکن شاد کنید که این کار زندگی  تان را ساده تر 
می کند؟ زنی  را در نظر بگیرید که چون نگران از دست دادن 
آزادی  اش است، دیر آمدن همسرش را به خانه می  پذیرد. 
مردی  را در نظر بگیرید که فقط برای  اینکه آزاد باشد، به 
هر خواسته همسرش پاسخ »بله عزیزم« می  دهد. همه اینها 

نیز رفتارهای  متمرکز بر دیگری  هستند.
چرا تفکر متمرکز بر دیگران اشتباه است؟ زیرا به طور 
اجتناب ناپذیری  سعی  می کنیم هر چیزی  را که بر آن 
متمرکز می  شویم، مدیریت کنیم، بهبود بخشیم یا کنترل 
کنیم. نمی توانیم از این مساله فرار کنیم. ما به طور غریزی  
می  خواهیم تاثیرمان را بر هرچه بر آن تمرکز می کنیم، ببینیم 
اما وقتی  چنین خواسته درونی  ای  در رابطه ها و به ویژه زندگی  

مشترکمان وجود دارد، مشکلی  پیش می  آید.
ممکن است این مساله به نظرتان گیج کننده باشد اما وقتی  
به آن فکر می کنید، می  بینید همسرتان را جور دیگری  
نمی  خواهید. دلیلش این است که هر تغییری  که همسرتان 
را به آن »وادارید«، چه صحبت بیشتر درباره رابطه تان باشد 
و چه رسیدگی  بیشتر به بچه ها، تغییر نابی  نیست که ابتدا 

خواهان آن بوده اید.
شما نمی  خواهید همسرتان را تغییر دهید، بلکه می  خواهید 
همسرتان بخواهد تغییر کند. می  خواهید خودش عادت 

نظافت منزل را تغییر دهد، بخواهد بیشتر از شما تعریف کند، 
بخواهد وقتی  مادرتان می  آید، رفتاری  معقول داشته باشد. 
به این شکل، همچنان به او در مقام یک شریک زندگی  
برابر و مستقل که خودش تصمیم می  گیرد و به گونه ای  
متفاوت عمل می کند، احترام می  گذارید؛ نه به این دلیل 

که شما از او چیزی  خواسته اید.
باور کنید یا نه، این قدرت واقعی  تمرکز بر خودمان و 
»خودمحور«تر شدن است. وقتی  به گونه ای  واقعی  بر خود 
متمرکز می  شوید، بیشتر نسبت به رفتارتان آگاهی  دارید 
تا رفتار همسرتان. شما بیشتر بر آگاه شدن از احساس ها 
و خواسته های  واقعی  تان و نمایاندن آنها توجه می کنید تا 
بر واداشتن همسرتان به انجام همان کارها. از همه مهم تر 
آنکه با تالش برای  حفظ آرامش و مرتبط باقی  ماندن، سعی  
می کنید مطمئن شوید دست کم کنش پذیرانه به الگوهایی  که 

می  خواهید از آنها اجتناب کنید، وارد نمی  شوید.
وقتی  اولویت شما تمرکز بر خودتان و حفظ آرامش باشد، 
یاد می  گیرید چگونه دکمه مکثتان را فشار دهید. یاد می  گیرید 
بین محرک )همسرتان شما را به کاری  وامی  دارد( و واکنشتان 
فضا ایجاد کنید. به این ترتیب، می توانید انتخاب کنید چه 
کاری  را )با باالترین اصول و خواسته هایتان( انجام دهید، 
نه آنکه بدون فکر کردن واکنشی  نشان دهید. با ایجاد چنین 
مکثی  فضای  جدیدی  را برای  همسرتان ایجاد می کنید تا 
همان کار را انجام دهد. یک همسر آرام و متمرکز می تواند 
فقط با ایجاد یک مکث کوتاه، زندگی  مشترک را به ارتباطی  

عمیق تر برای  تمام عمر تبدیل کند. 

چند روزی است به این موضوع فکر می کنم که چرا گاهی مادران و زنان مهربان در 
حالی که قابل ستایش اند، نمی توانند آرامشی عمیق و لذت به همسرشان بدهند. آیا 
آنها که با حساسیت به نیاز مردان توجه دارند، با مردانگی شان هم مهربان هستند؟ و 
برعکس، آیا مردان محترم و مهربان در جامعه با نیازهای عاطفی و جنسی زنا نشان 

مهربان و هماهنگ اند؟
 باید بین مرد و زن خوب بودن و شریک مناسب یکدیگر بودن تمایز قائل شد. 
شریک های مناسب در رابطه ای که تعادل ایجاد می کند، هر دو با اشتیاق لذت می برند 
و در بافت مناسب برای ارضای نیازهایشان به خواسته هایشان می رسند، لزوما افراد 

مهربان و جذابی در جامعه نیستند. 
 زنان سنتی راه و رسم نجابت، مهربانی و رسیدگی به همسر و فرزندان را خوب می دانند 
ولی گاهی از رسیدگی عاطفی غافل اند. زنان و مردان شبه مدرن هم فقط به روابط 
زناشویی توجه فیزیکی دارند. رسیدگی عاطفی همیشه جنسی نیست؛ گاهی با داشتن 
و برقراری بهترین رابطه جنسی، با ابعاد زنانه و مردانه شریکمان مهربان نیستیم. هوش 

عاطفی کمک می کند که نیازها را تشخیص و به موقع پاسخ مناسب عاطفی بدهیم. ممکن 
است پاسخ ما با زبان بدن یا کالمی مهربانانه باشد. گاهی سکوت زن بهترین پاسخ به 
مرد است. گاهی هم باید فضایی برای تعامل ایجاد شود تا سخن زاییده شود. توجه و 

نگاه مرد گاهی از هزاران عبارت »دوستت دارم« لذت بخش تر است. 
مردان و زنان نیک و محترم لزوما همسران خوبی نیستند زیرا ما در مسائل عاطفی و 
جنسی با پیچیده ترین نیازها و خواسته های مگو درگیریم. جایی که امکان دارد، نباید 
بر اساس ارزش ها حرکت کرد تا تعادلی ایجاد شود  چون همه ما به همسری مهربان با 

زنانگی و مردانگی مان نیاز داریم، نه شریکی فاضل، عاقل و بالغ.
در رابطه عاشقانه و نزدیک، افراد نیاز دارند با شریکشان راحت باشند و بتوانند احساسات 
و رویاهایشان را با او به اشتراک بگذارند. ممکن است مرد یا زنی در اجتماع بسیار 
مهربان و محترم باشد ولی فضای روانی وسیعی نداشته باشد تا شریک زندگی اش بتواند 
کنار او خودش باشد. یادمان باشد؛ اغلب اوقات زمانی که افراد به خوبی شنیده و درک 

می شوند، عشق واقعی را تجربه می کنند. 

باران دلتنگی می بارد و من 

شاعر عکس های بارانی ام

مکث کوتاه؛ ارتباطی عمیق برای همیشه

با مردانگی و زنانگی شریک زندگی مان مهربان باشیم

کالم نو

زندگی مثبت

آرامش با اندیشه های سرد

 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت،درمانگر 
کودک وبازی درمانگر

زندگی سالم

تغییر افکار، تغییر احساسات

برگی از یک کتاب

 دکتر مهدی قاسمی
روان پزشک روان درمانگر، زوج درمانگر 

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر 
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