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تغییر فرم صورت، مد این 
روزهای صفحات مجازی

وسواس 
فرم دهی صورت

صفحات اینستاگرام، شبکه های مجازی، 
دفترچه های تبلیغاتی و انواع و اقسام بروشورها پر 
شده از تبلیغاتی که افراد را به زیباتر شدن دعوت 

می کنند. حجم دهی و زاویه دار کردن قسمت هایی 
از صورت، تغییر زاویه فک، پروتز و تزریق گونه، 
رفع گودی زیرچشم، رفع خط خنده، تزریق لب 
و... راهکارهایی برای زیباتر شدن و جوانسازی 

است که به همه اینها »فرم دهی صورت« گفته 
می شود. راهی بسیار پرهزینه و البته همراه با 

عارضه ... صفحه 31

شعارروزجهانیایدز:برایآگاهیازسالمتمآزمایشمیدهم

خود آزمایی  ایدز  به ایران رسید

تالش آمریکا  برای ناکارآمد 
کردن سیستم  درمانی کشور

تیر  تحریم ها بر قلب 
بیماران ایرانی

دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی 
بیش از 50 سال است که در تمامی اساسنامه های 

حقوق بشری به عنوان یکی از حقوق اولیه 
انسانی مطرح می شود. حق سالمت و دسترسی 

به دارو و خدمات درمانی برای نخستین بار 
در سال 1946 میالدی در اساسنامه سازمان 
بهداشت جهانی به عنوان یک حق اجتماعی 

شناخته شد...صفحه4

  فهرست  جدید ممنوعیت
 تبلیغات برای کاالهای
 آسیب رسان

کباب کوبیده 
هم ممنوع شد
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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

به مناسبت 12 آذرماه  روز 
جهانی »معلوالن« 

 نگار
»قربانی«  نشد
دوری از جامعه، انزوا و مسائل اجتماعی و 

اقتصادی، معلوالن و افراد کم توان را در معرض 
خطر ابتال به افسردگی و عوارض آن قرار می دهد. 

البته در این بین افرادی وجود دارند که خود را 
قربانی شرایط نکرده و تا حد توان به زندگی مفید 

بازگشته اند. »نگار قربانی« جزو این گروه قرار 
می گیرد... صفحه 6

سخنیباخوانندگان
عذر می خواهیم از اینکه دیگر نمی توانیم 
قیمت سابق را حفظ کنیم. حتما می دانید 
و همه روزه می بینید که قیمت ها افسار 
گسیخته است. کاغذ و خدمات چاپ 
هم مانند بقیه به شدت افزایش قیمت 
داشته است و ما ناچاریم از این شماره 
تک فروشی  قیمت  به  تومان   500
اما  کنیم. شرمنده ایم  اضافه  سالمت 

چاره ای نداریم.
با ما بمانید و به ما اعتماد کنید.

صفحه های 2 و 3 و 14



شماره ششصدونود و سه   ده آذر نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

کیتتستخودارزیابیایدزدرداروخانههاعرضهمیشود
علیرضا رئیسی در گفت وگو با خبرنگار سالمت ایرنا اعالم کرد: »در حال حاضر به 
این سمت حرکت می کنیم که بیماریابی ایدز را بیشتر کنیم و اعتقاد ما این است که 

می توانیم تعداد بیشتری از بیماران مبتال به ویروس ایدز را شناسایی کنیم.« 
آزمایش های  مجوز  تاکنون  داشت،  وجود  که  سیاست هایی  اساس  »بر  گفت:  وی 
با ارائه این کیت های آزمایش،  اما از این پس  خودارزیابی در کشور وجود نداشت 
اگر کسی رفتار پرخطر داشته  یا مشکوک به ابتالست می تواند از این تست ها استفاده 
کند. این تست ها تحت کنترل وزارت بهداشت در داروخانه های سراسر کشور عرضه 

می شود و خود فرد می تواند با استفاده از این کیت های آزمایش ارزیابی ابتال به ایدز 
را انجام بدهد.«

رئیسی ادامه داد: »این آزمایش درجه اختصاصی و حساسیت باال و نزدیک به صددرصد 
دارد و اجازه نمی دهیم کیت های تقلبی وارد بازار شود زیرا اگر اجازه بدهیم تست های 
تقلبی وارد بازار شوند، فردی که ممکن است مبتال به ویروس ایدز باشد، این تست 
را انجام می دهد و ممکن است جواب منفی باشد، در این صورت می تواند دیگران 
را آلوده کند.« معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: »این 
تست ها باید 3 ویژگی داشته باشند؛ اول درجه حساسیت باال، دوم اختصاصی بودن 

و سوم روش استفاده آسان.«

قیمت تست های خودارزیابی ایدز
رئیسی درباره قیمت این کیت های تشخیصی نیز گفت: »این کیت ها در سطح دنیا بسیار 
گرانقیمت هستند و شاید حدود 30 تا 35 پوند قیمت دارند. تستی که سازمان غذا و 
دارو به آن مجوز داده، به شکلی است که بتوان با قیمت حدود 6 تا 7 دالر وارد کشور 

کرد. در مرحله ابتدایی شاید قیمت این تست حدود 50 تا 60 هزار تومان باشد.«
معاون وزیر بهداشت توضیح داد: »تست های ایدز می تواند در مراکز ترک اعتیاد توسط 
پزشکان مستقر در این مراکز انجام شود. برای این کار پاداش 300 هزار تومانی نیز در 
نظر گرفتیم که اگر هر معتاد مبتال به ایدز معرفی شود، این مبلغ پرداخت می شود. البته 

این کار در همه جهان انجام می شود و فقط منحصر به ایران نیست.« 

پرسش و پاسخ با دکتر پروین افسر کازرونی، رئیس اداره پیشگیری از بیماری های آمیزشی و  ایدز وزارت بهداشت

آگاهیدرموردبیماریایدزهنوزکماست
روند  نتوانسته ایم  هنوز  اینکه  متاسفانه 
افزایشی بیماری ایدز را در کشور کنترل 
کنیم، به این دلیل است که در این زمینه به 
مردم آگاهی ندادیم. رادیو و تلویزیون در 
این زمینه شفاف و مستمر صحبت نکردند 
و وقتی آگاهی جامعه کم باشد، نه جوانان 
می دانند رفتار پرخطر چیست و نه در مورد 
مواد مخدر اطالعات کافی دارند. آموزش 
و پرورش هم آموزش های الزم را در این 
زمینه نمی دهد. بنابراین جوان بکر و ناآگاه 
وارد اجتماع می شود و با توجه به آسیب های اجتماعی که 
همه جای دنیا هست، ناخواسته مبتال می شود، بدون آنکه 
در مورد بیماری ایدز اطالعات داشته باشد. در کشور های 
غربی به طور مداوم از همان اوایل همه گیری ایدز در رسانه ها 
آموزش دادند و توانستند روند افزایشی ایدز را کنترل کنند 

ولی در ایران این کار نشده است. 
و  کرده ایم  را کشف  مبتالیان  یک سوم  حال حاضر  در  ما 
یک سوم دیگر خودشان هم نمی دانند که مبتال هستند زیرا 
هیچ گاه واقعیت ها را شفاف بیان نکردیم. آموزش و پرورش 
در مورد مسائل جنسی که غریزه طبیعی هر انسانی است باید 
به بچه ها آموزش دهد. در مورد حفاظت در مسائل جنسی 
چه آموزش هایی داده شده؟ و انگار که در مدرسه بچه ها 
باید آناتومی همه اعضای بدن را  بخوانند، به جز دستگاه 
تناسلی! مگر می شود نه پدر و مادر و نه رسانه ها و مدرسه 

در موردش صحبت نکنند؟ 
بی بندوبار  و  اجتماع می شود  وارد  کامل  ناآگاهی  با  جوان 
خواهد شد. نکته مهم این است که بچه ها را توانمند بار بیاوریم 
که راحت به آسیب اجتماعی »نه« بگویند، مثال اگر دوست 
فرزندمان گفت یک پک سیگار بزن، بلد باشد بگوید: »نه« 
ولی اطالعات نوجوانان خیلی کم است و بکر وارد جامعه 
می شوند. وقتی آگاهی جامعه پایین باشد، بیماری انگ می شود 
و یک عده هم که مبتال هستند از ترسشان مراجعه نمی کنند 
آبرویشان می رود، در  یا  فکر می کنند دستگیر می شوند  و 
حالی که نمی دانند این بیماری قابل درمان و کنترل است و 
اگر زودتر مراجعه کنند، که همه درمان ها رایگان است در 
سراسر کشور می توانند زندگی عادی داشته باشند. جوانان و 
نوجوانان این اطالعات را ندارند و بسیاری از آنها نمی دانند 
مبتال هستند که بیایند تست بدهند. در حال حاضر آزمایش، 

ویروس را نشان می دهد. 
همچنین وقتی به مراکز بیماری های رفتاری مراجعه کنند و 
تست بدهند بعد از مشاوره توسط کارشناسان، اگر فرد قبال 
رفتار پرخطر داشته، یک نوبت تست منفی ارزش تشخیصی 
صددرصد ندارد و حتما باید تکرار کند.  بنابراین هم تکنیک 
آزمایش عوض شده و بهتر جواب می دهد و هم کسی که 
مشاوره می دهد، با یک تست فرد را رها نمی کند و پیگیری 

می کند که دوباره آزمایش تکرار شود. 
این افراد باید ابتدا مراجعه کنند. شنیدم قبل از مسابقه فوتبال 
جایگاهی را در ورزشگاه مشخص کرده بودند تا جوانان 
تست بدهند و مشاوره بگیرند.  این کار بسیار خوب است 
و مهم این است که بتوانیم تعداد افراد مبتالیی که خودشان 
نیز بی اطالعند را شناسایی کنیم تا درمان شروع و بار ویروس 
پایین بیاید و سرایتش از بین برود. خود فرد هم زندگی عادی 

خواهد داشت. 
نیست و  بیماری کشنده ای  ایدز دیگر  بیماری  بدانیم  باید 
قابل کنترل است و امیدواریم به زودی در دنیا دارویی که 

درمان قطعی بیماری ایدز را دارد به بازار بیاید. 
نکته بعدی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که در 
کشور ما راه جنسی انتقال ویروس ایدز در حال افزایش است 
و تعداد زنان نیز بیشتر شده، در حالی که در دنیا تعداد زن و 
مرد مبتال یکسان بود ولی در کشور ما اعتیاد تزریقی بیشترین 
راه انتقال بود؛ 97 درصد مرد بودند و 3 درصد زن ولی در 2 
سال اخیر راه انتقال از طریق ارتباط جنسی در حال افزایش 
است و تعداد زنان مبتال نیز زیاد شده؛ در 2 سال یک دفعه 
10 برابر شده است. این درحالی است که امکانات درمانی و 
تشخیصی برای زنان در در کشور ما  درحد بسیار مطلوبی 

است، به شرط آنکه افراد به مراکز درمانی مراجعه کنند. 
ایران  سراسر  در  رفتاری  کلینیک های  مشاوره  مرکز  ما 
و  هستند  مستقر  آنها  در  دوره دیده  پزشکان  که  داریم 
تمام آیین نامه تشخیص و مشاوره و درمان را کامال یاد 
گرفته اند. خدمات در این مراکز رایگان و همه امکانات 
تشخیص و درمان و مشاوره در دسترس است، فقط بیمار 

باید مراجعه کند تا بهترین سرویس را بگیرد. 
من توصیه می کنم جوان ها بیایند تست بدهند تا اگر فردی 
این  شود.  داده  تشخیص  زودتر  بیماری اش  بود،   مبتال 
بیماری کشنده نیست و فرد مبتال می تواند زندگی عادی 
داشته باشد و رسانه ها باید به مردم در مورد این بیماری 
آگاهی دهند تا انگ آن از بین برود و این بیماران راحت تر 

در جامعه زندگی کنند.

ایدزکشندهنیست
دیدگاه

 دکتر مینو 
محرز

استاد عفونی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران 
و رئیس مرکز 
تحقیقات ایدز

گیاه شناس  

قدماول،آموزشواطالعرسانی
: خانم دکتر! برایمان بگویید چرا ما هنوز نتوانسته ایم 
روند افزایشی در مورد بیماری ایدز را متوقف یا کند کنیم؟ 
آنچه در مورد پیشگیری و کنترل اچ آی وی اهمیت دارد، آموزش 

و اطالع رسانی است. 
مردم باید بدانند ایدز بیماری عفونی مزمنی است که در صورت 
تشخیص به موقع و مراقبت و درمان می تواند کنترل شود و از 
پیشرفت بیماری جلوگیری کند چون ویروس وقتی وارد بدن 
می شود، طول می کشد تا رشد و تکثیر پیدا کرده و  سلول های 

ایمنی بدن را تضعیف کند و جای آنها را بگیرد. 
اگر به محض اینکه ویروس وارد بدن شد و شروع به تکثیر 
کرد، درمان شروع شود باعث می شود بیماری وارد فاز تضعیف 
سیستم ایمنی نشود و فرد  می تواند زندگی عادی  داشته باشد. 
از همه مهم تر اینکه حجم ویروس در بدنش کاهش پیدا می کند 
و قابلیت انتقال به دیگری هم ندارد. این موضوعی است که واقعا 
به عنوان یک پیام کلیدی باید اطالع رسانی شود تا آن ترس و 
انگی که نسبت به  ایدز وجود دارد، شکسته شود و افراد بدانند 

راه انتقال ویروس  مشخص است. 
خون و ترشحات خونی و ترشحات جنسی فرد آلوده و مادر 
مبتال در دوران بارداری و شیردهی و زایمان قابلیت انتقال دارد 

که بیشتر مرحله زایمان و شیردهی است. 
وقتی راه های انتقال مشخص است، راه پیشگیری هم مشخص 
است. امکانات تشخیص سریع و به موقع وجود دارد و به 
محض تشخیص در کشورمان درمان شروع می شود. طبق 
تجارب علمی درمان به محض تشخیص، به مهار و کنترل 
بیماری کمک می کند. به همین دلیل شعار بین المللی مطرح 
شده که کشورها تا سال 2030 میالدی همه گیری ایدز را 

مهار کنند.

مراکزبیماریهایرفتاریکجاهستند؟
: چند مرکز درمان بیماری های رفتاری در کشور داریم؟
 حدود 200 مرکز بیماری های رفتاری در سراسر کشور است که 
همه مراحل آزمایش تشخیص مشاوره و درمان را انجام می دهند. 
 )HIV-STI.IR( آدرس این مراکز در سایت وزارت بهداشت

موجود است. 
: کلینیک های سیار را خود وزارت بهداشت راه اندازی 

کرده یا توسط انجمن ها فعال شده اند؟ 
هم وزارت بهداشت، هم انجمن ها و هم سازمان بهزیستی 
در این زمینه فعال هستند. خدمات کاهش آسیب سازمان 
بهزیستی هم جزو برنامه های آن است و در زمینه راه اندازی 
کلینیک های سیار فعالیت می کند. اداره سالمت روان و مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم در این زمینه 

برنامه دارند. 
: از سال گذشته تاکنون، تعداد این کلینک ها بیشتر 
شده است. آیا برآورد کرده اید که چه میزان منجر به شناسایی 

بیشتر بیماران شده است؟
ما امکانات را گسترده کردیم. ساختارها مهیا شده و اهدافمان 
را با کمک رسانه ها و صدا و سیما پیش می بریم و با این ساختار 
انتظار داریم از حاال به بعد افزایش بیماریابی داشته باشیم. تا 
حاال سالی 2100-2000 مورد تشخیص دادیم و خیلی افزایش 
موارد نسبت به سال های گذشته نداشتیم ولی با ساختار جدید؛ 
هم اطالع رسانی و مشاوره و هم از بین بردن انگ و ترس 
نسبت به اچ آی وی و هم کلینیک های سیار، انتظار داریم افزایش 

بیماریابی داشته باشیم.

ویروس اچ آی وی در کشور ما ابتدا یک کودک 6 ساله 
مبتال به هموفیلی را بیمار کرد که از طریق تزریق 
خون های آلوده وارداتی مبتال شده بود. این خون ها 
برای بیماران هموفیلی در سال 64 از کشور فرانسه 
وارد کشور شده و باعث بیمار شدن افراد دریافت کننده شده بود. آن زمان 
صحبت از ایدز هم، در خفا انجام می شد و نه رسانه ای به آن می پرداخت 
و نه حتی مسوولی جرأت داشت در موردش صحبت کند. علت آن انگی 
بود که بیماری ایدز با خودش همراه داشت و ابتالی آن مساوی بود با 
بی بندوباری اخالقی! کار به جایی رسد که تعداد مبتالیان در ناآگاهی و 
بی خبری افزایش یافت که در این بین معتادان تزریقی از طریق سرنگ های 
آلوده ویروس اچ آی وی را منتقل می کردند. وزارت بهداشت با برنامه 
کاهش آسیب توانست همه گیری بیماری ایدز را بین معتادان تزریقی از 
طریق توزیع وسایل پیشگیری مثل سرنگ و کاندوم کنترل کند اما حاال 
و ظرف چند سال اخیر موج جدیدی از بیماری ایدز از راه جنسی در 

حال افزایش است و انگار دیدگاه های غالب سیاست گذاری در کشور 
به این نتیجه رسیده  که باید در مورد این بیماری اجتماعی صحبت کرد 
و هر چه آگاهی در مورد آن بیشتر باشد، کنترل بیماری راحت تر است. 
با گذشت حدود 31 سال از ورود ویروس اچ آی وی به کشور، دیدگاه ها 
آنقدر تغییر کرده که مسووالن بهداشت و درمان قبل از بازی فوتبال 
تراکتورسازی با پرسپولیس تهران، ون هایی را در ورزشگاه آزادی مستقر 
کردند که در عین مشاوره به جوانان، افرادی که تمایل داشته باشند تست 
رایگان اچ آی وی می دهند و به آنها نسبت به این بیماری و محافظت از 
ابتال را آموزش می دهد اما آیا این اقدامات  آنقدر پررنگ و چشمگیر 
هست تا افرادی که مبتال هستند و از بیماری خود ناآگاهند را به مراکز 
درمانی بکشاند؟ آیا برنامه وزارت بهداشت برای افزایش تعداد زنان مبتال 
می تواند روند افزایشی را کنترل کند؟ مهم تر اینکه اطالع رسانی ها درباره 
این بیماری که این روزها حتی صحبت از درمان قطعی در دنیاست، تا 

چه حد می تواند جوانان  در معرض خطر را محافظت کند؟

: بیشتر مبتالیان در چه گروه سنی قرار دارند؟
51 درصد مبتالیان در سنین 20 تا 35 سال هستند، اما برخی موارد به 
دلیل ناآگاهی و گروه هایی که ممکن است مبتال باشند و دیر مراجعه 
 کنند، به موقع تشخیص داده نمی شود چون دیر تشخیص می دهیم، 
این بازه تشخیص داده شده، به نظر می رسد سال های قبل تر ویروس 
وارد بدنشان شده باشد. یک مساله مهم در مورد اطالع رسانی در زمینه 
بیماری ایدز این است که در سنین نوجوانی در مدارس بچه ها را در 
مورد این بیماری آگاه کنیم. چرا وزارت بهداشت در این زمینه به عنوان 
مجری، وارد عمل نمی شود تا با این آموزش ها نوجوانان را توانمند کند؟ 
وزارت آموزش وپرورش یکی از همراهان برنامه کنترل ایدز است و 
برنامه هایی را در قالب کتابچه های مروج سالمت و سفیر سالمت پیش 
برده. در کتاب سال اول متوسطه و امسال به رغم همه محدودیت ها 
در کتاب سال آخر متوسطه مطالبی در مورد ایدز گنجانده شده ولی 
باید ارتقا پیدا کند. این آموزش ها مستقیم در مورد ایدز و بیماری های 

آمیزشی است اما آموزش مهارت های زندگی باید برای نوجوانان و 
کودکان پررنگ تر شود. آموزش درباره کنترل استرس، مهارت قاطعیت در 
شرایط سخت، مهارت برقراری ارتباط و... شروع شده ولی باید از نظر 
کمی و کیفی ارتقا پیدا کند. عالوه بر آن باید روی والدین کار کنند؛ هم 
مهارت فرزندپروری و هم آگاهی والدین در مورد ایدز باید بیشتر باشد.

: بحث هایی مطرح شده که سن ابتال پایین آمده و با توجه 
به اینکه بیماری دیرتر نیز تشخیص داده می شود، این ادعا می تواند 

درست باشد؟
به صورت موردی و پراکنده در کلینیک ها شاید دیده شود که سن 
ابتال پایین آمده ولی ما وقتی کل موارد شناخته شده جدید را تحلیل 
می کنیم، نشان نمی دهد سن ابتال در حال پایین آمدن است. شواهدی 
وجود دارد به دلیل آنکه نزدیک به 60 درصد وضعیت خودشان را 
نمی دانند، پیش بینی ما این است که درصدی از این افراد گروه های 

جوان تر هستند.

: در چند سال اخیر راه انتقال از طریق جنسی در حال 
درصد  چند  به  انتقال  راه  این  حاضر  حال  در  است.  افزایش 

رسیده است؟ 
 از بین موارد جدید سال گذشته 46 درصد از راه جنسی و 34 درصد 
از راه اعتیاد تزریقی مبتال شده بودند. روند ابتال طی 3-2 سال اخیر 
نشان می دهد همچنان آقایان بیشتر مبتال می شوند. حدود 69 درصد 
مبتالیان مردها هستند. از این درصد همچنان 47 درصد آنها از تزریق 
اعتیاد تزریقی مبتال می شوند ولی در مورد خانم ها بیشتر از راه جنسی 
است. در 3-2 سال اخیر بین 28 تا 31 درصد مبتالیان زن هستند. 

زنان  شده اند،  مبتال  جنسی  راه  از  که  زنانی  بیشتر   :
کارتن خواب و در معرض ابتالی بیشتر جنسی  بوده اند یا از 

طریق همسرانشان مبتال شده اند؟
45 درصد از زنانی که مبتال شده اند، از طریق همسر فرد مبتال بیمار 
شده  و رفتار پرخطر نداشته اند و 29 درصد همسر فردی بودند که 
رفتار پرخطر داشته ولی خودش هیچ نوع رفتار پرخطری نداشته، 
مثال همسر مرد متجاهر کارتن خواب یا همسر فردی که قبال اعتیاد 
داشته یا در زندان بوده؛ یعنی نزدیک 73 درصد زنان ما بیماری را 

از طریق همسرشان گرفته اند، به دلیل آنکه همسرشان ناآگاه بوده و 
و خبر نداشته و بعد بررسی می کنیم و متوجه می شویم بچه بزرگ 

خانواده نیز آلوده شده است. 
: زمانی که تعداد زنان مبتال افزایش می یابد، تعداد مواردی 
که بیماری از مادر به جنین منتقل می شود نیز قطعا زیاد می شود. 
وزارت بهداشت برای کاهش موارد ابتالی نوزادان چه برنامه ای دارد؟
وزارت بهداشت برنامه گسترده ای را از سال 93 راه اندازی کرده 
نتایج خوبی  و  اجرا شد  دانشگاه  پایلوت در 16  به صورت  که 
از  اصال  که  شد  داده  تشخیص  بارداری ای  موارد  تعداد  داشت. 
بیماری شان مطلع نبودند. درمان شروع شد و نوزادانی سالم متولد 
شدند. به همین دلیل سال گذشته برنامه پیشگیری انتقال از مادر 
به کودک در مناطق حاشیه پیش رفت و امسال هم در کل کشور. 
این یک راهکار است چون وقتی بیماری تشخیص داده شود در 
دوران بارداری از ابتالی یک نفر دیگر جلوگیری می کند و میزان 
انتقال  به زیر 2 درصد و حتی صفر می رسد. در این زمینه انتظار 
داریم به مرحله حذف انتقال برسیم که ما نوزاد مبتال به  ایدز را از 

مادر مبتال نداشته باشیم و نوزاد کامال سالم باشد.

: شعار امسال روز جهانی ایدز »برای آگاهی از سالمت 
خود من هم آزمایش می دهم.«  نیز بر این تاکید دارد که افراد 
آزمایش بدهند و این موضوع هم نیاز به اطالع رسانی دارد اما 

باز هم اطالع رسانی در این زمینه پررنگ نیست! 
درست است، شعار امسال بر آزمایش دادن تاکید دارد و افزایش 
آگاهی. وقتی اطالع رسانی شود و مردم بدانند، بیماری ایدز حتی 
از خیلی از بیماری های دیگر ساده تر است و امکان درمان هست، 
افرادی که رفتارهای پرخطر داشتند به راحتی برای تست مراجعه 
می کنند و بیماری تشخیص داده و درمان شروع می شود. یکی از 
اقدامات برای افزایش آگاهی مردم راه اندازی کلینیک های سیار 
است. کلینیک های سیار با دو هدف می توانند برای کنترل ایدز 
فعالیت داشته باشند؛ یکی در سطح گسترده اطالع رسانی کنند، مثل 

اینکه چند روز گذشته در بازی فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی، 
ونی را قرار دادیم که از متقاضیان تست رایگان می گرفت و مشاوره 
اطالع رسانی  می داد چون جمعیت زیادی می آیند، درنتیجه هم 
می شود و هم وقتی مشاوره و تست بدهند، ترسشان از بیماری 
از بین می رود. دوم اینکه در مناطق پرخطر و آسیب پذیر وجود 
دارد، مثل حاشیه شهرها و  مناطقی که اعتیاد در آنجا بیشتر است 

و رفتارهای جنسی پرخطر دارند. 
آنجا افرادی که دسترسی ندارند، هم آگاه می شوند و هم تشویق 
می شوند برای مراجعه به مراکز درمانی و برای پیشگیری به آنها 

آموزش داده می شود. 
: سوال مهم این است که این تست ها چقدر می تواند 
دقیق باشد؟ بارها بیان شده که اگر بیماری در مرحله پنجره 

باشد، در آزمایش ممکن است مشخص نشود، در حالی که 
فرد مبتالست. 

بدن شده  وارد  تازه  ویروس  اگر  می شود.  انجام  اولیه ای  تست 
باشد، ممکن است تشخیص داده نشود و فرد دوباره باید مراجعه 
کند. بنابراین آموزش و مشاوره به همین علت انجام می شود که 
اگر فرد تست انجام داد برایش توضیح می دهند. اگر تازه ویروس 
وارد بدنش شده و تشخیص داده نشود باید 3 ماه دیگر مراجعه 
کند و آدرس مراکز را بیان می کنند. تست اولیه واکنشی که فرد 
نشان می دهد به معنای قطعیت نیست و او را راهنمایی می کنند 
آزمایش های  کند و  مراجعه  رفتاری  مراکز مشاوره علوم  به  که 
تکمیلی انجام  دهد و بعد درمان شروع می شود و همه درمان ها 

هم رایگان است.

برنامههایکاهشآسیببایدهمگانیشوند

گروهسنیمبتالیان

زناناغلبچگونهمبتالمیشوند؟

همهآزمایشبدهند

 مهدیه 
آقازمانی



3 سالمت در جهان شماره ششصدونود و سه   ده آذر نودوهفت

بنیاد گیتس نسل جدیدی از  سرویس بهداشتی ها را به نمایش گذاشته

ادراربرایشستندستهابازیافتمیشود
به نظر بیل گیتس، صاحب 
میلیاردر شرکت مایکروسافت 
و از تامین کنندگان بسیار مهم 
دنیا  سالمت،  بودجه های 
است،  بهتر  بهداشتی هایی  سرویس  نیازمند  
به خصوص  سرویس بهداشتی هایی که در خدمت 
بهداشت هستند، بی آنکه به شبکه بهداشتی متصل 
شوند، ادرار را به آبی برای شستن دست ها و 

مدفوع انسانی را به کود تبدیل کنند.
چندی قبل، بیل گیتس با برگزاری نمایشگاهی 
در پکن، از همه شرکت ها خواست محصوالت 
خود را در زمینه دستشویی های نسل جدید به 
نمایش بگذارند. در این نمایشگاه، شرکت ها  
سرویس بهداشتی هایی را به نمایش گذاشتند 
که برای اثربخشی بیشتر می تواند ادرار را از سایر 
فضوالت انسانی جدا کرده و آب استفاده شده را 

برای شستن دست ها دوباره وارد چرخه کند.
موضوع اصال خنده دار نیست. 4/5میلیارد نفر 
یعنی حدود نیمی از جمعیت کره زمین دسترسی 
درستی به  بهداشت ندارند و به گفته گیتس، نبود 
دسترسی به سرویس بهداشتی و سیستم فاضالب 
بهداشتی، باعث می شود ساالنه حدود 223میلیارد 
دالر هزینه به شکل هزینه های اضافی برای درمان 
یا کاهش بهره وری یا دستمزد کار بر دوش جامعه 

جهانی تحمیل شود.
وی در این نمایشگاه از  سرویس بهداشتی ای 
رونمایی کرد که حاصل 7 سال پژوهش دانشمندان 
و صرف 200میلیون دالر از سوی بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس بود. روز نمایشگاه، بیل گیتس با 
درخواست 200میلیون دالر اضافی از شرکت ها، از 
آنها خواست به فضوالت انسانی به چشم  کسب 

و کاری مهم نگاه کنند.

به گفته گیتس، کسی دنبال راه حل یک شبه برای 
دسترسی به بهداشت نیست چرا که دست کم 10 
سال طول می کشد تا این  سرویس بهداشتی های 
نسل جدید به مناطق زیست مردم فقیر و از نظر 
اقتصادی و عملی به بهره برداری برسند. درواقع، 
گیتس دم و دستگاهش را به چین آورده بود تا 
بتواند هوادارانی برای ایده اش پیدا کند. چین که 
امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد، سخت 
در تالش برای بهبود زندگی روزمره مردم این 
کشور است که در روزگاری نه چندان دور آدم هایی 

بسیار فقیر بودند.
براساس آمارهای رسمی، بیش از یک چهارم از 
خانواده های چینی هنوز سرویس بهداشتی در 
خانه هایشان ندارند و تنها 60درصد از خانوارهای 
چینی ساکن روستاها سرویس بهداشتی هایی برای 

جمع آوری فضوالت انسانی دارند.
ژی جینپینگ، رهبر چین، خواهان انقالبی در  
سال  در  او  است.  شده  بهداشتی ها  سرویس 
2015 میالدی داشتن  سرویس بهداشتی های 
تمیز را یکی از اهداف مهم آینده دانسته بود که 
در پیشبرد حیات بخشی در سراسر چین نقش 

مهمی برعهده دارد.
لی شوایژین، مادری خانه دار ساکن حومه پکن، 
بارها از خانه اش خارج شود و  باید هر روز 
حدود 100 متر برود تا به جایی برسد که 2 تخته 
روی گودالی از کثافت قرار گرفته اند. اینجا همان 
به اصطالح  سرویس بهداشتی ای است که 20 
نفر دیگر هم از آن استفاده می کنند. او می گوید: 
»موقع اجابت مزاج اصال نباید به پایین نگاه کنید. 
من واقعا از این  سرویس بهداشتی بدم می آید، 

اما انتخاب دیگری وجود ندارد.«
هرچند  سرویس بهداشتی هایی که در پکن توسط 

بیل گیتس به نمایش گذاشته شده، هیچ زرق و 
برقی نداشت، باز هم منتقدان بر او خرده گرفتند که 
هزاران دالر در کشورهای توسعه یافته به دانشگاه ها 
داده تا سرویس بهداشتی های با فناوری باال تولید 
کنند که در بهترین صورت سال ها طول می کشد 
که به بهره برداری برسند. جان کاس، بنیانگذار بنیاد 
» سرویس بهداشتی برای مردم« که مرکز آن در 
ورمونت آمریکاست، طرح گیتس را بلندپروازانه 
می داند و عقیده دارد: »گاهی الزم است کمی 

کوتاه بیایید تا کار به سرانجام برسد. آیا  ثمره هیچ 
کدام از این رویکردها  در 5 سال گذشته توانسته 
تاثیری پایدار و مثبت بر بهداشت مردم بگذارد؟ 
تا جایی که می دانم، جواب منفی است.« او ادامه 
می دهد: »این کار مثل رویاهای مردم می ماند که 
می خواهند بروند به فضا یا روی ماه و مریخ راه 

بروند، اما این رویا عملی نمی شود.«
بیل گیتس اذعان می کند برخی از این سرویس 
تمام  دالر  10هزار  تا  ابداع شده  بهداشتی های 

می شوند، اما این هزینه به سرعت کمتر خواهد 
شد. قسمت مشکل کار این است که بتوانیم 
هزینه  بهره برداری از  سرویس بهداشتی ها را به 
2هزار تا 500 دالر برسانیم. به شما می گویم که 
امروز دلگرم تر از زمان آغاز کار هستیم، اما هنوز 

به جای درست موردنظر نرسیده ایم.
به گفته منتقدان اقدامات بیل گیتس، انقالب  
سرویس بهداشتی از راه درست خودش منحرف 
شده و به زیاده روی افتاده است. مقامات محلی 

برای به دست آوردن دل پکنی ها، تالش کرده اند 
در ارائه سرویس بهداشتی های لوکس از یکدیگر 
پیشی بگیرند. این سرویس بهداشتی ها مجهز 
به تلویزیون های صفحه تخت، وای فای و کاغذ  
سرویس بهداشتی های زیبا هستند. در برخی 
از این  سرویس بهداشتی ها حتی اجاق گاز، 
یخچال و مایکروویو هم گذاشته اند، تا جایی 
که رئیس گردشگری چین در همان زمان به 
مسووالن کشورش یادآور شد دست از استفاده از  
سرویس بهداشتی های 5ستاره و زندگی لوکس و 
پرزرق وبرق بردارند. در یکی از غرفه های نمایشگاه 
هند،  چین،  کشورهای  از  شرکت هایی  پکن، 
سوئیس و ایاالت متحده نشان دادند چگونه  
سرویس بهداشتی های نسل جدید ادرار را از 
فضوالت انسانی جدا و آن را برای شستن دست 
بازیافت می کنند. ابتدای صحبت های افتتاحیه 
نمایشگاه، بیل گیتس گفت: »از وقتی که کار 
تمام وقت در شرکت مایکروسافت را رها کرده و 
همراه ملیندا، همسرم، به کشورهای فقیر مسافرت 
کرده ام، به تدریج به موضوع سالمت عالقه مند 
شده ام.« او که ظرفی از مدفوع را دستش گرفته بود، 
به مخاطبان خود یادآوری کرد که مدفوع تهوع آور 
انسان شامل 20تریلیون ذره های روتاویروس و 
100هزار تخم انگل و ارگانیسم های دیگر است. 
به نظر کارشناسان، اهمیت صحبت های گیتس از 
آن رو است که او بابی را درباره سالمت عمومی 
باز کرده که تا چند دهه کسی جسارت صحبت 
کردن از آن را نداشته است. به نظر این کارشناسان، 
موضوع سرویس بهداشتی برای مدتی طوالنی 
نادیده گرفته شده و بنیاد گیتس آن را از حالت  

امر مگو خارج کرده است.
منبع:نیویورکتایمز

خشنودیخطرناکازخود
گفته  به  ایدز،  بیماری  بودن  شایع  قبال  در  خود«  از  خطرناک  »خشنودی 

متخصصان موجب بازگشت همه گیری این بیماری می شود.
از  شدن  کاسته  که  است  این  از  حاکی  نوشته اند  متخصصان  که  گزارشی 
بودجه های تحقیقی درباره این بیماری در سال های اخیر تالش ها برای یافتن 

روش های درمانی را به خطر می اندازد.
آنها نوشته اند با شرایط موجود، امکان ریشه کنی همه گیری این بیماری تا سال 
2030 میالدی وجود ندارد. پیش تر سازمان ملل متحد خواست این سال را 

به عنوان سالی که درمان ایدز پیدا شود، عنوان کرده بود.
نویسندگان گزارش خواهان تغییر در برنامه های مربوط به ایدز شده اند.

حدود 37 میلیون نفر در جهان به بیماری ایدز مبتال هستند و تخمین زده می شود 
هر ساله 1 میلیون و 800 هزار نفر دیگر هم به این جمع افزوده می شوند.
در سال های اخیر از میزان مبتالیان جدید به این بیماری کاسته شده است.

سازمان ملل امیدوار بود تا سال 2020 میالدی تعداد مبتالیان جدید در هر سال 
به 500 هزار نفر کاهش یابد که گزارش جدید می گوید این مهم اتفاق نمی افتد.
ابتال میان گروه های  کمیسیون لنسنت که این گزارش را نوشته، آورده که 

حاشیه ای جامعه و زنان جوان در جوامع در حال توسعه بیشتر است. کسانی 
که راحت نمی توانند به دارو دست پیدا کنند.

آنها می گویند بودجه تحقیقاتی درباره این بیماری در سال های اخیر ثابت 
مانده و بیش از 5 میلیارد دالر از آنچه که سازمان ملل تعیین کرده کمتر است.
از  انواع دیگر  با  ایدز  به  ابتال  نویسندگان گزارش پیشنهاد داده اند آزمایش 
آزمایش های خون ادغام شود تا هنگام آزمایش برای بیماری های دیگر مبتالیان 

به این بیماری هم پیدا شوند. 
منبع:بیبیسی            

جهان

 مرجان 
یشایایی

کیت هاي تست کنترل شده مصرف کننده که به کیت هاي تست 
میالدی   1۹۹7 سال  در  بار  اولین  هستند  معروف  خانه  در 
گواهي تایید گرفتند. اگرچه این کیت ها گهگاه در اینترنت 
 test 1-اچ آی وی  Home Access تبلیغ مي شوند، تنها
system  از سوی سازمان غذا و داروي ایاالت متحده تایید 

شده و صحت بقیه کیت ها مورد تایید نیست.
طرز استفاده تست به این صورت است که قطره خوني از سر 
انگشت روي کارت مخصوص آن چکانده می شود. کارت را 
به یکي از آزمایشگاه هاي مورد تایید که این آزمایش را انجام 
مي دهند پست مي کنید. به هر فرد یک شناسه داده مي شود تا 
براي پیگیري جواب از طریق تلفن مورد استفاده قرار گیرد. فرد 
می تواند با یک مشاور، قبل و بعد از آماده شدن جواب تست، 
مشورت کند. تمامي کساني که تست آنها مثبت شده برای 
انجام تست تاییدي ارجاع مي شوند. مزیت عمده »نمونه گیري 
در منزل« شامل راحتي، سرعت و محرمانه بودن آن است. در 
کشورهایي که تست اچ آی وی رایگان نیست، »نمونه گیري در 
منزل« راهی مقرون به صرفه براي انجام تست است ولي وجود 
نداشتن »مشاوره رودررو« قبل و بعد از انجام تست یکي از 
اشکاالت آن است. در ایاالت متحده تنها یک کارخانه، مجوز 
سازمان غذا و داروي جهاني را براي ساخت کیت »تست 
اچ آی وی در منزل« دارد. در انگلستان فروش هر گونه کیت 

براي مصرف شخصي، غیرقانوني است.

2سوالدرموردكيتتستفورياچآیوی
کیت تست فوري اچ آی وی به معناي آن است که نتیجه تست، 
بدون نیاز به مشورت کردن با فرد مجرب، در همان لحظه 
خوانده مي شود. به طور کلي این گونه تست ها به دلیل دقت 
کم آنها و فقدان حمایت عاطفي براي فرد توصیه نمي شوند. 

در حال حاضر این نوع تست در بسیاري از کشورها به طور 
قانوني خریدوفروش نمي شود.

اگرتستاچآیویمنمنفيباشد،آیابهاینمعناست
کهشریکجنسيمنهماچآیویمنفياست؟

با  آلودگي  تنها وضعیت  اچ آی وی شما  نه، جواب تست 
اچ آی وی شما را مشخص مي کند و اینکه شریک جنسي 
شما اچ آی وی منفي است یا مثبت مشخص نمي کند و او 
هم  باید تست  اچ آی وی بدهد تا وضعیت سالمتش از نظر 

آلودگي با  اچ آی وی تعیین شود.
باشدومشخصشود مثبت اچآیویمن  اگرتست

اچآیویمثبتم،چهبایدبکنم؟

در این حالت، شما هرچه زودتر از سالمت خود مراقبت کنید، 
بهتر است. درمان اولیه و پیش گرفتن شیوه زندگي سالم، به 
شما کمک مي کند سالم بمانید و مراقبت هاي پزشکي، ظهور 
ایدز و ایجاد وضعیت هاي تهدیدکننده حیات را در  عالئم 

شما به تاخیر مي اندازد.
کارهاي بسیار مهمي که باید سریع براي محافظت از سالمت 

خود انجام دهید عبارتند از:

راههایمحافظتازسالمت
به پزشکي که در زمینه ایدز کار مي کند مراجعه کنید، حتي 
اگر احساس بیماري نمي کنید. پزشکي را بیابید که تجربه درمان 
افراد اچ آی وی مثبت را دارد. امروزه داروهاي فراواني براي 
آلودگي با اچ آی وی وجود دارد که می تواند سالمت شما را 
تداوم بخشد. هیچ گاه نگویید که »هنوز براي فکر کردن جهت 

درمان خیلي زود است!«
تست سل )TB test( انجام دهید. ممکن است آلوده به 
سل باشید و از آن آگاه نباشید، سل کشف نشده می تواند منجر 
به بیماري هاي وخیمي شود ولي اگر زود تشخیص داده شود 

با موفقیت قابل درمان است.
سیگار کشیدن، نوشیدن زیاد الکل یا استفاده از مواد مخدر 
مانند متاآمفتامین ها می تواند سیستم ایمني شما را تضعیف 
کند. براي ترک یا کاهش مصرف این گونه مواد، هرچه زودتر 

اقدام کنید.
 )STD( برای بررسي از نظر تشخیص بیماري هاي مقاربتي 
اقدام کنید. بیماري هاي مقاربتي تشخیص داده نشده می تواند 
باعث مشکالت جدي شود. همچنین باید براي جلوگیري از 

بیماري هاي مقاربتي )STD( حتما از کاندوم استفاده کنید.
iran HIV.com:منبع

به  اما  است  زنان  از  کوتاه تر  جهان  در  مردان  عمر  متوسط 
نظر می رسد مردان کشورهایی که بیشترین برابری جنسیتی 
را دارند نسبت به مردانی که متولد یا ساکن کشورهایی با 
روانی  و  زیادی هستند، سالمت جسمانی  شکاف جنسیتی 

باالتری دارند.
در گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت به این مساله پرداخته 
شده که شکاف جنسیتی چگونه می تواند بر سالمت پسران 

و مردان اثر بگذارد.
در این گزارش آمده: »زندگی در کشورهایی با برابری جنسیتی 
بر سالمت مردان موثر است. این مردان نرخ مرگ ومیر پایین تری 
دارند و کمتر به افسردگی و بیماری های قلبی- عروقی مبتال 
می شوند. آنها روابط جنسی محافظت شده تری دارند و رفتارهای 

خشن کمتری از خود بروز می دهند.«
نتایج این مطالعات نشان داده اند با وجود اینکه مردان در اروپا 
به دلیل کشیدن سیگار و نوشیدن مشروبات الکلی بیشتر از 
این  گوناگون هستند،  بیماری های  به  ابتال  معرض  در  زنان 
برابری جنسیتی سبب شده نسبت به مردان دیگر مناطق جهان 

از سالمت بهتری بهره مند شوند.
در  میالدی   2016 سال  در  زندگی  به  امید  مثال  عنوان  به 
به  امید  که  درحالی  بوده،  81/2 سال  متولد سوئیس  مردان 
زندگی در مردان متولد ترکمنستان و روسیه کمتر از 70 سال 

برآورد شده بود.
باال بودن شکاف جنسیتی و ارزش شمردن »مردانگی« در 
جوامع سبب می شود مردان رفتارهایی از خود بروز دهند 
که سالمتشان را با خطر مواجه می کند. این افراد به بهانه 
داشتن »قدرت بدنی باالتر« تغذیه ناسالم تری دارند، رفتارهای 
پرخطر جنسی و خشونت بیشتری از خود بروز می دهند که 

در نهایت سالمتشان را به خطر می اندازد.
از سوی دیگر در جوامع با برابری جنسیتی کم، مردان بار 
مسوولیت مالی زندگی را بر دوش می کشند. این موضوع 
به آنها این قدرت را می دهد تا تصمیمات اساسی خانواده 
برعهده آنها قرار گیرد اما در عین حال سبب می شود فشارهای 
جسمانی و روانی بر آنها بیشتر شود و در نهایت نرخ مرگ ومیر 

زودهنگام آنها افزایش یابد.
در این گزارش تاکید شده برابری جنسیتی می تواند فرهنگ 

جوامع را تغییر دهد و سالمت مردان را بهبود ببخشد.
پیشرفت  مهم  عوامل  از  مرد  و  زن  بین  جنسیتی  شکاف 
جوامع، احساس خوشبختی و توسعه پایدار است که میزان 
آن در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت است، باوجود این 
در  جنسیتی  شکاف  هنوز  دارند  عقیده  کارشناسان  تفاوت، 

جوامع مختلف دنیا وجود دارد.
براساس آمارها، موفق ترین کشورها در زمینه کاهش شکاف 
از  سال هاست  که  بوده اند  اروپا  جنسیتی، کشورهای شمال 
نظر شاخص های زندگی و سالمت در رده بهترین کشورهای 
جهان قرار دارند. بسیاری تصور می کنند موفقیت این کشورها 
در کم کردن شکاف جنسیتی مربوط به تاریخ آنهاست، اما 
»من  می گوید:  این حوزه  کارشناسان  از  النگباک،  ویرجینیا 
واقعا فکر نمی کنم عوامل تاریخی برای رواج برابری جنسیتی 
باشد زیرا این کشورها هم  در کشورهای شمال اروپا مهم 
با چالش های مشابه روبرو بودند؛ روزگاری در این کشورها 
زنان اجازه کار و حق رأی نداشتند و در زمان جنگ جهانی 

دوم سخت تحت فشار بودند.«
شکاف جنسیتی در تقریبا همه عرصه های زندگی شناخته می شود 
که نمونه های بارز آن تفاوت در دستمزدها و نقش کمرنگ 
مردان در اداره کارهای خانه و کمک به همسرانشان است و 
هرچند اقدامات زیادی برای تعدیل این نقش ها برداشته شده، 

تا تحقق کامل محو شکاف جنسیتی راه درازی در پیش است.
منبع:یورونیوز

تستاچآیویدرمنزلچيست؟ سازمانجهانیبهداشت:برابریجنسيتی
سالمتمردانراافزایشمیهد

جهان
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تیر  تحریم ها بر قلب بیماران ایرانی
دسترسی شهروندان به دارو 
و تجهیزات پزشکی بیش از 
50 سال است که در تمامی 
اساسنامه های حقوق بشری به 
عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح می شود. 
حق سالمت و دسترسی به دارو و خدمات 
درمانی برای نخستین بار در سال 1946 میالدی 
در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به عنوان 

یک حق اجتماعی شناخته شد.
در سال 1966 میالدی و در پیمان بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای 
نخستین بار حق سالمت به عنوان دسترسی به 
امکانات، وسایل و خدمات بهداشتی تعریف 
می شود. این پیمان به امضای 148 کشور از 

جمله ایران رسیده است.

از سال 2010 میالدی بعد از اعمال تحریم های 
اقتصادی بین المللی و نیز تحریم های یک جانبه 
آمریکا و اروپا علیه ایران به دلیل فعالیت های هسته ای 
نگرانی ها درباره اینکه ممکن است تاثیرات سوئی 
روی سیستم بهداشت و سالمت کشور به خصوص 
دسترسی به دارو بگذارد، باال گرفت. تحریم ها 
گسترده تر شد و با تحریم بانکی به اوج خود 
رسید. از آن پس گزارش های بی شماری مبنی 
بر کمبود دارو و مشکالت مضاعفی که بیماران با 
آن دست به گریبان بودند، ارائه شد، هرچند در 
هیچ یک از این تحریم های وضع شده از »تحریم 
دارویی ایران« نامی به میان نیامده است. با وجود 
اینکه آمریکا ادعا می کند تحریم ها فقط جنبه سیاسی 
دارد، بررسی های بسیاری نشان داده مردم در این 
میان بیشترین آسیب را می بینند. هر چند کشوری 
که با چنین مشکلی مواجه می شود تالش می کند 
با در پیش گرفتن سیاست های مناسب آثار سوء 
تحریم را روی سیستم بهداشت کمرنگ کند، ادامه 
این شرایط نمی تواند موفقیت این سیاست ها را 

تضمین کند. 
کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر یکی 
از اهداف برنامه توسعه پایدار سازمان بهداشت 
جهانی است. بیماری های غیرواگیر در سراسر جهان 
شیوع باالیی دارد و بار مالی زیادی بر کشورها 
و دولت ها تحمیل می کند، بنابراین دسترسی به 
دارو برای کنترل و درمان این بیماری ها یکی از 
اهداف مهم سیستم سالمت هر کشوری است. با 
برقراری تحریم  اقتصادی نگرانی های بیماران نسبت 
به امکان عدم دسترسی به داروی مورد نیازشان 
روزبه روز بیشتر می شود. بر اساس چارچوب های 
تعیین شده سازمان بهداشت جهانی، 4 عامل است 
که می تواند روی امکان دسترسی به دارو تاثیر 
بگذارد که عبارتند از: انتخاب منطقی و مصرف 
درست دارو، قیمت مناسب دارو، سرمایه گذاری 
پایدار، سیستم بهداشتی قابل اعتماد و توزیع مناسب 
و عادالنه دارو. تحریم های اقتصادی می تواند روی 
سیستم اقتصادی کشور تاثیر مستقیم بگذارد و منجر 
به محدودیت صادرات و واردات و سرمایه گذاری 
مناسب در این صنایع شود. در نتیجه کشور برای 
تامین این خدمات با محدودیت منابع مواجه خواهد 
شد که مستقیم روی سالمت جامعه تاثیر می گذارد. 
با وجود اینکه کشور ما صنایع داروسازی داخلی 
کارآمدی دارد و بخش عظیمی از داروهایی که برای 
درمان بیماری های غیرواگیر مصرف می شود، تولید 
شرکت های داخلی است و به رغم پیشرفت هایی که 

در سال های اخیر حاصل شده، هنوز از نظر تهیه مواد 
اولیه بسیاری از داروها و برخی داروهای خارجی 
وابسته به واردات هستیم. محدودیت واردات و 
گرانی ارز و محدودیت مراودات بانکی مشکالت 
عدیده ای پیش روی بخش سالمت کشور قرار 
داده است. هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند برای 
تولید دارو از واردات برخی اقالم اولیه بی نیاز است 
زیرا تقریبا هیچ کشوری در جهان نیست که تمامی 
مراحل صفر تا صد تولید همه داروی خود را داخل 
کشور انجام دهد و حتما برای تولید بعضی اقالم 
دارویی، حال هرچقدر هم اندک، نیازمند واردات 
مواد اولیه از دیگر کشورهاست. پیش از تحریم ها 
کشورهای اروپای غربی و آمریکا بیشترین میزان 
واردات مواد اولیه دارو را به کشور ما داشتند ولی 
پس از اعمال تحریم ها، کشورهای چین و هند 
جایگزین آنها شده اند. در برخی گزارش ها به کیفیت 

پایین این مواد اشاره شده است.

مشکالتی که مردم و سیستم بهداشتی با 
آن روبرو هستند

بسیاری از داروها که هنوز باید از خارج وارد 
شوند به دلیل شرایط تحریم و افزایش قیمت ارز 
به سختی و با قیمت خیلی باالتر در اختیار مردم 
قرار می گیرد. داروهای مکمل خارجی از جمله 
این داروها هستند که با افزایش قیمت 15 تا 50 
درصدی عرضه می شوند. واردات برخی داروهای 
درمانی هم متاسفانه به دلیل تحریم ها قطع شده 
است. به عنوان مثال داروی »سیتالوپرام«  که برای 
درمان افسردگی تجویز می شود. این دارو قبال از 

کارخانه »هگزال« آلمان تهیه می شد ولی بیماران 
اکنون ناچارند نمونه اسپانیایی آن را استفاده کنند.

گروهی از داروها هم مانند »اکتوور« که برای درمان 
فشارخون و بیماری های قلبی تجویز می شود  داخل 
کشور تولید می شود اما مواد اولیه آن باید از خارج 

تهیه شود و اکنون در بازار بسیار کمیاب است.
کمبود دارو در 4 حوزه قابل توجه است؛ داروهای 
مرتبط با درمان دیابت، آسم، مالتیپل اسکلروزیس 
و سرطان. تحریم های اعمال شده وضعیت بیماران 
مبتال به سرطان را در شرایط نامناسبی قرار داده 
است. گزارشی که در سال 2018 میالدی توسط 
مجله »لنست« تهیه شده حاکی از آن است که 
و  مهم ترین  از  یکی  که  رادیوتراپی  با  درمان 
بیماران  درمانی  مقرون به صرفه ترین روش های 
مبتال به سرطان است، در ایران به دنبال تحریم ها 
با چالش بزرگی روبروست. در گزارش به کاهش 
چشمگیر واحدهای درمانی با ماشین »کبالت 60« 
از 25 واحد به 8 واحد اشاره می شود. استفاده از 
 )linacs( شتاب دهنده های ذره ای یونی و اتمی
به جای ماشین های کبالت، برای درمان توده های 
سرطانی یکی از اقدامات جایگزین طی دوره های 
تحریم بوده است. استفاده از ماشین های »کبالت60« 
برای کشورهای توسعه یافته انتخاب بهتری است 
زیرا به تکنولوژی پیشرفته ای نیاز ندارد، هزینه 
کمتری دارد و به تعداد کمتری افراد تعلیم یافته 

برای کار کردن با دستگاه نیاز دارد.
چند روز پیش روزنامه گاردین در گزارشی پیرامون 
تاثیر تحریم بر وضعیت بهداشتی ایران از قول پزشکی 
از شهر ساری می گوید: »وضعیت داروهای قلبی 

هم چندان مطلوب نیست. داروی »والفارین« که 
یک داروی معمولی است و برای جلوگیری از 
لخته شدن خون استفاده می شود در بازار کمیاب 
شده و این بدان معناست که اگر ما به عنوان پزشک 
نتوانیم این دارو را پیدا کنیم، زندگی بسیاری از 
بیماران در معرض خطر جدی قرار گرفته است. 
داروی دیگر »آملودیپین« است که برای بیمارانی 
که مشکل فشارخون باال دارند، تجویز می شود. 
این دارو داخل کشور تولید می شود اما شرکت های 
داروسازی به دلیل وضع تحریم های بانکی قادر به 

وارد کردن مواد اولیه آن از خارج نیستند.«
چندی پیش در کنفرانسی که به مناسبت هفته 
حمایت از بیماران کلیوی برگزار شد، مدیر انجمن 
طی گزارشی اظهار داشت 10 سال است به علت 
وضع تحریم ها هیچ دستگاه دیالیز جدیدی وارد 
کشور نشده و بیماران ناچار با همین دستگاه های 
قدیمی تحت دیالیز قرار می گیرند. وسایل مصرفی 
دیگر دیالیز مانند صافی ها و محلول های مخصوصی 
هم که برای دیالیز استفاده می شوند از این قاعده 
مستثنی نیستند. وضع تحریم ها منابع کشورهایی 
را که به طور طبیعی دچار کمبود هستند بیشتر به 
خطر می اندازد و سیستم درمان آنها را دچار بحران 
می کند و آنچه که این بحران را وخیم تر می کند 
این است که در دوران بحران منابعی که باید به 
پیشگیری از بیماری ها اختصاص یابد ناچار صرف 
نیازهای فوری تر کشور می شود.  تحریم ها همچنین 
تحقیقات سرطان را در ایران به خطر انداخته و 
شاهد آن کاهش چشمگیر مقاالتی است که در این 

رابطه طی این سال ها انتشار یافته است. 

 تمایل شرکت های داروسازی برای 
صادرات دارو به ایران و ترس از 

مجازات
روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته در مقاله ای 
مفصل به مساله تحریم ها در ایران و تاثیر آن بر 
سیستم سالمت کشور ما اشاره کرده است. در این 
مقاله به نقل قول هایی از سوی برخی بیماران ایرانی 
اشاره شده که از کمبود دارو گالیه داشته اند. به 
عنوان نمونه از فردی به نام آقای کاظمی نام می برد 
که اظهار می کند پدرش مبتال به سرطان لوزالمعده 
است و او دنبال یافتن قرص »دیازوکساید« همه 
جا را زیر پا گذاشته است. دارو از خارج وارد 
می شده و 3 ماه است که دیگر این دارو به ایران 
وارد نمی شود. او به هر داروخانه ای سر می زند، 
دست خالی بازمی گردد و اکنون تنها یک بسته 
از دارو برای آنها باقی مانده. او اضافه می کند که 
پزشک مجبور شده دستور مصرف را به روزی 
یک قرص کاهش دهد اما با کاهش دوز مصرفی 
پدر وی با مشکالت زیادی از جمله تشنج مواجه 
شده و دیگر اینکه مجبورند به صورت 24 ساعته 
سطح انسولین او را اندازه گیری کنند تا مبادا بر 
اثر پایین آمدن انسولین خون، بیمار به کما برود.

مریم پیمان بیمار دیگری است که می گوید مبتال 
به مالتیپل اسکلروزیس)ام اس( است و به تازگی 
آخرین بطری دارویش به نام »اورلپت« که ساخت 
کشور آلمان است تمام شده. او 3 ماه است که به 
دنبال این دارو  یا داروی مشابه آن است اما موفق 
نشده و همین زندگی و کار کردن را برای او بسیار 
دشوار کرده است. سرانجام بعد از 3 ماه پزشک 

مجبور می شود برای او داروی مشابهی را تجویز 
کند که برای درمان صرع و در مواقع ضروری برای 
بیماری های عصبی استفاده می شود. این دارو تولید 
داخل است اما او از مصرف آن ابراز نارضایتی 
می کند زیرا با مصرف این دارو دچار سردرد و 
تاری دید می شود. مریم می گوید که داروی قبلی 
هیچ یک از این عوارض را نداشته و حتی میزان 

تمرکز او را باالتر می برده است.
در مقاله همچنین به اعمال تحریم های جدید و 
به خصوص تحریم های بانکی که شرایط را دشوارتر 
می کند، اشاره شده که برای شرکت های داروسازی 
معامله با ایران را تقریبا غیرممکن کرده است. نویسنده 
مقاله می گوید: »واقعیت این است که بانک های 
آمریکایی و اروپایی آنقدر از مساله مجازات های 
خزانه داری آمریکا واهمه دارند که حاضر نیستند 
با ایران هیچ گونه مراوده مالی ای داشته باشند. این 
به معنای این است که طی ماه های آینده کشور 
ایران با کمبود شدید دارو مواجه خواهد شد. دولت 
ترامپ رفته رفته فشارها را بیشتر خواهد کرد و تمام 
راه های مفری را که ایران در نظر داشت برای 
مراودات بانکی به منظور حمایت از مردم کشور 

خود حفظ کند، مسدود خواهد کرد.«
یکی از واردکنندگان دارو در ایران در گفت وگو با 
این روزنامه اظهار داشته که این تحریم ها بسیاری 
از مشتریان آمریکایی و اروپایی او را ناامید کرده 
زیرا آنها مایلند با ایران کار کنند اما از مجازات های 

خزانه داری آمریکا واهمه دارند. 
بنا به نظر نویسنده مقاله، مشکل تحریم با مشکالت 
اقتصادی داخلی کشور سخت گره خورده  مانند 
کاهش ارزش پول داخلی و افزایش هزینه خرید 
دارو چرا که بخشی از داروها وارداتی هستند. 
همچنین ترس مردم از کمبود دارو عامل دیگری 
است و موجب می شود بیماران بیش از مقدار 
مصرف دارو بخرند و ذخیره کنند یا دولت به دلیل 
سیاست های پیشگیرانه مقدار دارویی را که به بازار 

عرضه می کرده، کاهش داده است.
در گزارش اضافه شده که به تازگی 200 تن از 
متخصصان اعصاب و روان  نامه ای به مسووالن 
نوشته و در مورد کمبود داروهای این حوزه هشدار 
داده اند. یکی از روان پزشکان نویسنده نامه  دکتر 
جاللی است که می گوید: »حتی برای تولید بعضی 
از داروهایی که خودمان می سازیم به مواد اولیه ای 
نیاز داریم که با کمبود آن مواجه هستیم. تغییر نوع 
دارو به خصوص برای بیماران روانی و  بیماری های 
مزمن کار مشکلی است و حتی خیلی اوقات که 
یک داروی مشابه از همان فرمول شیمیایی را برای 
بیمار تجویز می کنیم فرایند درمان بیمار به شدت 

مختل می شود.«
نویسنده مقاله در انتها نتیجه گیری می کند که دولت 
ترامپ می تواند شرایط را برای ایرانیان تا حدی 
بهتر کند؛ کافی است برای شرکت های داروسازی 
که با ایران کار می کنند مجوزهایی را صادر کند تا 

آنها دیگر از معامله با ایران واهمه نداشته باشند.
این تحریم های غیرانسانی هرچند اقتصاد کشور 
را نشانه گرفته، روی زندگی 80 میلیون نفر ایرانی 
تاثیر مستقیم و ویرانگری دارد که شاید برای جبران 

بخشی از آن نیاز به سال ها زمان باشد.

 Guardian-New York Times- :منابع
  Lancet- WHO
دنیای اقتصاد- فرارو

 سیما اخالقی

تحریمهایآمریکاعلیهایران؛اینبارازدیدگاهسالمت

پایدار، سیستم بهداشتی قابل اعتماد و توزیع
تحریم های ناعادالنه ایاالت متحده بر ایران، مساله تازه ای 
برای ایرانیان نیست چراکه تاریخچه این 
رفتارهای زورمندانه به 40 سال پیش و از 
زمان پیروزی انقالب اسالمی برمی گردد. 
از آن زمان بود که چنین رویه خصمانه ای 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را هدف قرار داد تا به 
گمان سردمداران ایاالت متحده و هم پیمانان آنها، خیلی 
زود ایران و ایرانیان را از پا بیندازند و استقالل آنها را 

خدشه دار کنند. 

اما پایداری مردمان این مرزو بوم به خوبی به جهانیان ثابت 
کرده تحریم علیه شرکت های تجاری، بانک ها، حتی واردات 
کاالهای اساسی از عزم آنها برای سربلندی کشورشان کم نکرده 
و به رغم مواجهه با مشکالت متعدد در ابعاد مختلف زندگی 
همچنان برای ایستادگی وطن تالش می کنند. از زمان خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری و پس از آن تب 
و تاب های شدید در بازار ارز تا اظهار تحریم های جدی تر 
از اواسط آبان ماه، توجه به این رویه در رسانه های داخلی و 
خارجی بازتاب گسترده ای پیدا کرده است. تحریم هایی که 
مصداق بارز نقض حقوق بشری را به دنبال دارند، متاسفانه 
حوزه سالمت ایران را نیز مانند دیگر جنیه های زندگی ایرانیان 

تحت تاثیر قرار داده است.

لزوم پایان تحریم های آمریکا علیه ایران به دلیل مغایرت 
با اهداف حقوق بشر

گرچه مقامات آمریکایی بارها به دروغ مدعی شده اند دارو، 
تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در زمره کاالهای تحریمی 
ایران قرار ندارند، بدیهی بودن این مساله کامال برای جهان 
مشخص است، به طوری که دیوان بین المللی دادگستری الهه 
نیز طی هفته های اخیر بر ضرورت لغو این تحریم ها به دلیل 

مغایرت با اهداف حقوق بشری تاکید کرده است. 
براساس اتفاق نظر در این دادگاه، ایاالت متحده آمریکا باید 
ادامه تحریم ها در مورد دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و 
محصوالت کشاورزی نسبت به ایران را متوقف کند. باالترین 
مقام قضایی سازمان ملل متحد همچنین اعالم می کند قطعات 
یدکی مورد نیاز برای ایمنی حمل و نقل هوایی نیز باید از 

فهرست تحریم ها حذف شود.
براساس گزارش دیوان الهه، تحریم های اعمال شده توسط 
دونالد ترامپ علیه ایران که منجر به ممانعت از ورود بسیاری 
از کاالهای حیاتی مانند دارو به ایران می شود، مصداق بارز 
نقض قوانین حقوق بشری است که می تواند تاثیرات جدی 
بر سالمت و زندگی مردم ایران داشته باشد. گرچه فعالیت های 
هسته ای ایران بهانه مقامات این کشور برای شروع این تحریم ها 
بود، در واقع کاخ سفید در پشت پرده چنین برنامه هایی 
صرفا اهداف غیرنظامی و آسیب به ساختار اساسی ایران را 

در سر می پروراند. 
»ناعادالنه و خطرآفرین«؛ تعبیر گزارشگر ویژه شورای 
حقوق بشری سازمان ملل در مورد تحریم ها علیه ایران 

اقدامات زورمندانه یک جانبه یا به عبارتی »تحریم ها« حتی از 
دیدگاه بسیاری از صاحبنظران غیرایرانی نیز کامال ناعادالنه و 
مغایر با اهداف حقوق بشری سازمان ملل متحد است. ادریس 
جزایری، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد طی 
نشست خبری در این رابطه از برنامه های ناعادالنه سیستم فعلی 
دولت آمریکا در زمینه ممانعت از ورود کاالهای اساسی و 
ضروری به ایران انتقاد کرد. وی کتمان این مساله توسط مقامات 

آمریکایی را عامل بازدارنده ای دانست که می تواند زمینه ساز 
مرگ خاموش برخی بیماران به دلیل کمبودهای دارویی و 
درمانی شود که رسانه های بین المللی هیچ اشاره ای به آن ندارند. 
جزایری همچنین با تاکید بر اینکه تحریم های ناعادالنه به 
اقتصاد و نظام مالی ایران صدمه می زند، گفت: »تحریم های 
بین المللی حتما باید هدفی قانونی و موجه داشته باشند و نباید 
جنبه های مختلف و کلی را شامل شوند. عالوه بر این هرگز 
نباید حقوق انسانی و زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار 
دهند، در حالی که هیچ یک از تحریم های اعمال شده فعلی 

در این چارچوب قرار ندارد.«

این گزارشگر در ادامه این نکته را نیز یادآور  شد که از سرگیری 
تحریم ها علیه ایران پس از خروج یک جانبه ایاالت متحده 
از توافقنامه هسته ای ایران که به تایید شورای امنیت رسیده 
بود، نشان دیگری از غیرقانونی بودن آن است که مخالفت 
همه اعضای دائمی شورای امنیت و متحدان بین المللی را 

در پی داشته است. 
از طرفی وی خاطر نشان  کرد: »منشور سازمان ملل متحد خواستار 
اعمال تحریم ها تنها از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد 

است تا مانع از تهاجمات اقتصادی آزاد علیه ملت ها شود.«
 Le Croix.fr:منبع

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

تردید در سالمت روان آشوبگر بزرگ دنیا

 پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و از تب و 
تاب افتادن وعده های انتخاباتی و هیاهوهای روز های 
نخست ریاست جمهوری، جامعه بشری تقریبا هر 
روز با شخصیت عجیب وغریب رئیس جمهور جدید 
آمریکا روبرو شده و تحقیر متحدان ایاالت متحده از 
حکومت فریبکارانه ترامپ و توهین و تحقیرهای 

او را برانگیخت.

موفق  تاجر  یک  را  خود  ترامپ  دونالد  گرچه 
کسب  و  تلویزیون  در  اجرا  به  رسیدن  و  می داند 
مقام ریاست جمهوری آمریکا را نه تنها هوش باال، 
و  کارشناسان  از  بسیاری  می داند،  نبوغ خود  بلکه 
متخصصان حوزه سالمت چنین رویه ای را ناشی از 

خودشیفتگی جدی وی می دانند. 
تا  غیرآمریکایی  صاحبنظران  از  ترامپ  منتقدان 
معتقدند وی  کشور  این  رسانه های  و  دموکرات ها 
صالحیت ریاست جمهوری و فرماندهی کل نیروهای 

مسلح ایاالت متحده را ندارد. حتی برخی مانند مایکل 
وولف، نویسنده کتاب جنجالی »آتش و خشم؛ درون 
کاخ سفید آمریکا«، رفتارهای دونالد ترامپ را بچه گانه 
می داند و اذعان می کند تمام افرادی که با ترامپ کار 

کرده اند این مساله را تایید می کنند. 
اعالم  آمریکایی  روان شناسان  حتی  زمینه  این  در 
داشته اند ترامپ در آستانه ابتال به زوال عقل قرار 
دارد و بسیاری از از نمایندگان  جمهوری خواه در 

مورد توانایی وی در اداره کشور تردید دارند. 
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چهره های هنری با پست »تحریم من را هدف قرار 
می دهد« علیه تحریم ها  موضع گرفته اند

همه هم صدا 
علیه تحریم ها 

  ريحانه 
تهراني

دوربین روی سر بی موی دخترک زوم شده، دختری که روی تخت بیمارستان 
نشسته، صدای زنی هم می آید، زنی که سر کودک را نوازش می کند،  صدای زن 
می گوید دختر سرطان خون دارد، 5ماه است که خبر بیماری اش خانواده را به هم 

ریخته، زن از روزهای سخت شیمی درمانی حرف می زند اما...
اما روزهای سخت تری در راه هستند، مادر از قرص های دختر صبحت می کند، قرص هایی که باید تا 
3 سال بعد از شیمی درمانی استفاده کند و اگر نباشد؟ اگر این قرص ها نباشند، انگار تمام این روزهای 
  SanctionsTargetMe#     سخت هیچ بوده. فیلم با تصویر همان دخترک اما این بار با عبارت
( تحریم  من را هدف قرار می دهد(  تمام می شود و تو فکر می کنی که اگر بعد از تحریم ها داروی 

این دخترک یا هزاران کودک مبتال به سرطان دیگر مثل او نباشد، چه بر سرشان می آید؟

1.تحریمآنها»بچههایما«راهدفقرارمیدهد؟
»تحریم بانکی فقط یک اقدام و یک خبر در خبرگزاری ها نیست. تحریم بانکی یعنی مرگ کودکان مبتال به سرطان ایران به دلیل ممنوع شدن 
فروش دارو« این عبارت به دو زبان فارسی و انگلیسی و همراه با هشتگ )#SanctionsTargetM تحریم  من را هدف قرار می دهد(، 
فصل مشترک پست هایی در فضای مجازی است که پویشی با همین عنوان را حمایت می کنند، پویشی که این روزها سروصدای زیادی راه 
انداخته و موافقان بسیار و البته مخالفاني هم دارد. هنرمندان و افراد مشهور زیادی در فضای مجازی از آن حمایت  کرده و مردم هم تا حدی 
با آنها هم صدا شده  و مشکالتی را که برای تهیه دارو یا روند درمان خود یا خانواده شان دارند، به اشتراک گذاشته اند. در متن دعوتنامه این 
پویش آمده: »تحریم  من را هدف قرار می دهد« بدون وابستگی به جای خاصی با حمایت سینماگران و چهره های شناخته شده آغاز شده و 
هدف این است که به دنیا اعالم کند اهداف تحریم های آمریکا مردم ایران هستند و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه دارو شامل تحریم نیست، 
یک دروغ بزرگ است. تحریم بانکی ایران یعنی هیچ کس در ایران نمی تواند برای هیچ کاالیی پول جا بجا کند، از دارو برای کودکان و دیگر 
بیماران گرفته تا لباس و... . این پویش به رأی صریح دیوان الهه به عنوان معتبرترین نهاد حقوقی بین المللی در 3 اکتبر 2018 میالدی اشاره 
می کند و می گوید این دادگاه رسما اعالم کرده  تحریم های آمریکا تبادالت دارویی، غذایی و پزشکی با ایران را محدود کرده  است.« موضوع 
دیگری که در دعوتنامه این پویش به آن توجه شده این است که خزانه داری آمریکا می گوید تحریم ها هوشمند است و مبادالت دارویی، 
پزشکی و غذایی را شامل نمی شود، اما وجود کشتی غرق شده سانچی و بانک ها و موسسات تعطیل شده در فهرست تحریم ها نشان می دهد 
تحریم های آمریکا کامال بی حساب و کتاب است و استثنا شدن دارو و غذا معنایي ندارد.  فعاالن این پویش از تمام مردم ایران می خواهند به 

این پویش بپیوندند تا رسانه های جهان به این موضوع توجه بیشتری 
کنند. رضا کیانیان، پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، سحر دولتشاهی، 
باران کوثری، هومن سیدی، نازنین بیاتی، لیلی رشیدی، امیر جدیدی، 
امیرمهدی ژوله، سارا بهرامی، الهام کردا، ستاره اسکندری، حبیب رضایی 
و... به این پویش پیوسته  بودند. البته با مخالفت هایي که با آن شد، 
بعضی از آنها پشیمان شدند و پست  را از صفحه شان حذف کردند.

2. هنرمنداندلسوزیانمایش؟
این  پویش هم مثل تمام پویش های اجتماعی خصوصا اگر هنرمندان 
دارند  اصرار  که  مخالفانی  دارد،  مخالفانی  باشند  داشته  نقش  آن  در 
تحریم های دارویی واقعیتی ندارد. آنها معتقدند افرادی که این  پویش 
فراهم  در  را  کشور  مسووالن  کوتاهی  دارند  قصد  انداخته اند  راه   را 
آوردن دارو نتیجه تحریم های آمریکا جلوه دهند. این در حالی است 
که تحریم های دارویی و غذایی اصال اعمال نمی شود. زیر پست هایی 
که این چهره ها گذاشته اند، هیاهو به پا شده است. کاربری درباره این 
پویش نوشته: »دارو اصال توی لیست تحریم ها نیست و آمریکا اصال 
کاری به دارو و غذای ما نداره، پس الکی با راه انداختن این نمایشا 
ذهن مردم رو منحرف نکنید.«، بیشتر افراد خود مسووالن را در نبود 

دارو مقصر دانسته اند، نه تحریم ها را.
اما شاید بهتر باشد این مخالفان زیر همین پست ها، نظر افرادی را بخوانند 
که از سختی  تهیه دارو برای عزیزانشان حرف زده  و بعضی هم همین 
با کپشن و هشتگ مشترک را روی صفحه شان به اشتراک  ویدئوها 
گذاشته اند. زیر پست باران کوثری که نزدیک به 4 هزار کامنت گذاشته 
شده، یکی نوشته: »الهی خدا لعنتشون کنه، کسایی که از این تحریم ها 
بیشترین آسیب را می بیننن افراد بیمار هستن، واال  پدر من  برای گیر 
آوردن  انسولین که حاال خیلی داروی خاص نیست،درمیاد، دیگه خدا 

می دونه بیمارهای سرطانی چی میکشن.« 
 یا یکی دیگر از کاربران اینستاگرام با اشاره به نظر مخالفان این پویش 
داروهای  از  بسیاری  نیس چرا  تحریم  دارو  اگه  بگید  »خب  نوشته: 
حیاتی تو داروخونه ها پیدا نمیشه؟ اون هم بعد از این اتفاقات؟ توی 
خونه نشستن و حکم صادر کردن خیلی آسونه دوستان. لطفا سری به 
داروخانه های کشور بزنین و از نزدیک اوضاع رو ببینید.« یا فرد دیگری 
زیر پست کیانیان نوشته: »خیلی ساده ست،  بانکامون تحریمن. نمی شه با 

بانک های خارجی تبادل کرد، در نتیجه دارویی هم وارد کشور نمی شه«. 
عالوه بر هنرمندان افراد تاثیرگذار دیگری مثل میترا قالیبافان و شبنم 
همتی از محک هم از این پویش حمایت کرده و جدا از فعالیت های 
مجازی برای این پویش در مجله انکولوژی کانادا مقاله هایی را منتشر 
کرده اند. بیژن احمدی هم در حساب شخصی توئیترش از انتشار این 
مقاله با عنوان قربانیان خاموش تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داده 
و  کرده  به جوسازی محکوم  را  هنرمندان  اینستاگرام  کاربران  است. 
می گویند چرا هنرمندان همه با هم دست به یکی کرده  اند تا این پست ها 
را بگذارند؟ شاید بعضی از آنها درکی از اینکه این  پویش برای مقابله با 
تحریم های دارویی است، ندارند. قرار بود ورزشکاران هم کنار هنرمندان 
این پست های »نه به تحریم دارو« را در صفحه هایشان بگذارند. آنها 
یا از این کار امتناع کردند یا اینکه بعد از چند دقیقه ترجیح دادند این 
پست ها را حذف کنند. به نظر می رسد آنها که نگران کامنت ها بودند، 

ترجیح دادند سکوت کنند.
در ادامه پویش »تحریم من را هدف قرار می دهد«، پویش دیگری با 
افراد  برابر تحریم« هم توسط همین هنرمندان و  نام »هم صدایی در 
تاثیرگذار در فضای مجازی و خصوصا اینستاگرام شکل گرفته که در 
آن از تمام مردم و تاثیرگذاران در اقشار متفاوت دعوت می کند آنها را 
حمایت کنند. دعوت به هم صدایی در برابر تحریم فقط به مرزهای ایران 
محدود نشده و نمایندگان ناشران، فعاالن محیط زیست، نویسنده ها و 
مترجم ها هم در یک ویدئو که در فضای مجازی چند بار بازنشر شده 
از هم صنفان خود خواسته اند برای حمایت از حقوق بشر در هر جای 
دنیا که هستند به هم صدایی در برابر تحریم بپیوندند. در این فیلم مژگان 
جمشیدی، فعال محیط زیست،  داوود موسانی، ناشر، فرهاد توحیدی، 
فیلمنامه نویس و بسیاری از افراد تاثیرگذار دیگر هم تمام جهانیان را به 

این پویش دعوت کرده اند.

6. تاالسمیمشکلداروندارد
بعضی از عوامل داخلی هم در این آشفته بازار دارو بی تاثیر نیستند،  تا جایی که مدیرعامل انجمن تاالسمی 
ایران معتقد است پیش از اینکه منتظر تحریم های آمریکا و تاثیراتش روی دارو باشیم با پدیده ای به اسم 
»تحریم داخلی برای بیماران تاالسمی« مواجه  شده ایم،  به طوری که انبارها پر از دارو است اما بیماران 
دارویی پیدا نمی کنند. رمضانی به »سالمت« می گوید: »بیشتر از تحریم و گران شدن دالر سوءمدیریت 
و اختالالتی که بر اثر همین سوءمدیریت ها به وجود آمده بازار دارو را برای بچه های تاالسمی دچار 
مشکل کرده است. طبق آماری که من دارم، تحریم ها تا االن برای تامین داروی بچه های تاالسمی مشکلی 
به وجود نیاورده و ما تا آخر سال برای این بیماران انبارهای پر از دارو داریم اما این داروها به دست 
بچه های ما نمی رسد.« چرایی این اتفاق را رمضانی در شبکه های توزیعی دارو می داند: »داروخانه های 
مراکز درمانی تاالسمی که حدود 300 مرکز هستند به دلیل بدهی زیادی که به شرکت های تولیدکننده 
دارند، در فهرست سیاه قرار گرفته اند.  بنابراین اگر داروخانه ای بدهی نداشته باشد یا مطالبات خود 
را پرداخت کند به راحتی می تواند داروهای تاالسمی بچه ها را بخرد و طبیعتا بچه ها هم به آسانی 
قبل به دارو دسترسی پیدا می کنند اما آنچه که در حال حاضر سنگ جلوی پای بچه های ما برای تهیه 
داروهایشان انداخته این است که به علت بدهی به رغم وجود دارو در انبارها این دارو به دست بیماران 
نمی رسد و این مساله از نظر من هیچ ارتباطی به تحریم ها ندارد و فقط ناشی از سوءمدیریت است.«

 عالوه بر بدهی داروخانه ها به شرکت های تولیدی، بیمه ها هم به داروخانه ها بدهکار هستند. در این 
شرایط رمضانی معتقد است دارو از انبار شرکت های تولیدکننده خارج نمی شود. او 
برای اثبات ادعای خود توزیع داروهای تاالسمی در شهرستان ها را مثال می زند: 
»داروخانه های دولتی در شهرستان ها توان تامین این داروهای خاص را برای 
بچه های تاالسمی ندارند و به همین دلیل هم داروخانه های خصوصی 
وارد عمل شده اند و داروی بچه ها را تامین می کنند. چند سال است 
که این اتفاق افتاده و به همین علت هم مشکلی برای داروی بچه های 
تاالسمی شهرستان به وجود نمی آید چون مطالبات شرکت ها نقدی 

پرداخت می شود.«

4.دارودرلیستتحریمهانیست
ولی...

برای پیدا کردن پاسخ درست سوال »آیا دارو تحریم  
به اظهارات مسووالن  نباشد  بد  می شود؟« شاید 
سازمان غذا و دارو در این زمینه نگاهی بیندازیم تا 
متوجه شویم اوضاع تهیه دارو بعد از تحریم ها قرار 
است تا چه اندازه تغییر کند. طبق قوانین بین المللی، 
تحریم دارو و غذا ممنوع است و به عبارت دیگر، 
هیچ کشوری حتی در شرایط جنگ نیز حق ندارد 
کشور دیگری را از حق دسترسی به غذا و دارو 
محروم کند اما تجربه تاریخی نشان داده کودکان 
و بیماران، قربانیان ردیف اول تحریم ها هستند. در 
همین مورد سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته: »به 
دلیل بازتاب های بین المللی و واکنش های حقوق 
بشری انتظار نمی رود به صورت شفاف تحریمی 
حال  این  با  باشیم.  داشته  دارو  و  غذا  زمینه  در 
محدودیت های تراکنش و مبادالت ارزی در حوزه 
دارو نمی تواند بی تاثیر باشد بنابراین نمی توان گفت 
دارو به آسانی یا با همان قیمت قبل از تحریم ها 

قابل عرضه است.«

7. مشکلفقطدارونیست
باال رفتن ناگهانی قیمت دالر خیلی از موارد را چند روزه 
عوض کرد و اندازه فاصله بعضی قیمت ها از زمین تا آسمان 
شد. با اینکه تاکید می شود مردم برای تهیه دارو و کاالهای 
ضروری زندگی مشکلی ندارند و همه داروها به وفور در بازار 
وجود دارد، آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد جز این است 
و بسیاری از داروهای بیماران خاص یا کمیاب شده اند یا با 
قیمت های نجومی فروخته می شوند، تا جایی که خانواده ها 
چاره ای جز حذف این دارو ها برای بیماران خود ندارند که 
البته با حذف این داروها روند درمان به کلی دچار مشکل 
می شود. این داروها عموما از فهرست بیمه خارج هستند و 
با ارز آزاد محاسبه می شوند. به همین علت با تغییرات جزیی 
ارز هم دستخوش گرانی می شوند. جدا از داروهای کمیاب 
و گرانقیمت مشکل دیگری که برخی بیماران خاص بعد از 
اتفاقات اقتصادی اخیر با آن دست و پنجه نرم می کنند، محدود 
شدن تجهیزات پزشکی برای درمان است، تا جایی که استفاده 
از برخی تجهیزات اصال برای خانواده ها با توجه به قیمت آن 
امکان پذیر نیست. بیماران دیستروفی عضالنی هم از این قاعده 
مستثنی نیستند و در همین چندماهه اخیر با مشکالت زیادی در 
روند درمان، تهیه دارو و حتی آزمایش های خود رو برو شده اند. 
رامک حیدري، مدیرعامل انجمن دیستروفی عضالنی ایران در 
گفت و گو با »سالمت« از مشکالتی که بعد از باال رفتن قیمت 
دالر برای این بیماران پیش آمده می گوید و معتقد است این 
مشکالت بعد از اعمال تحریم های بانکی از این هم بیشتر 

مي شود: »باال رفتن قیمت دالر بر قیمت تجهیزات پزشکی مربوط 
به بچه های ما تاثیر زیادی گذاشته. به طورمثال دستگاه های 
تنفسی که برای روند درمان این بیماران بسیار ضروری هم 
است، بسیار گران و کمیاب شده و بعد از اعمال تحریم ها و 

به دنبال تشدید این شرایط مطمئنا باز هم گران تر مي شود.«
حیدری از گران شدن وسایل کمک حرکتی بیماران دیستروفی 
عضالنی هم صحبت می کند: »وسایلی مثل صندلی چرخدار، 
 لیفتر و... که برای بچه های ما ضروری هستند نیز تا حدی گران 
و تهیه  آنها برای خانواده ها سخت  شده  و به نظر می رسد هر روز 
این قیمت ها بیشتر از روز قبل افزایش پیدا کند. با این حال باز 
هم تجهیزات کمک تنفسی بیشتر از بقیه تجهیزات دستخوش 
درمان  روند  در  نگرانی  باعث  مساله  این  و  گرانی شده اند 

این بچه ها می شود.« این 
نگرانی ها شامل دارو هم 
بخش  در  »ما  می شود: 

دارو هم با مشکل مواجه 
شده ایم  چون بعضی داروها 

کمکی هستند اما مصرفشان 
برای بچه های ما ضروری بود. 

در هر صورت این داروها در فهرست 
سازمان غذا و دارو نیست و به همین دلیل 

داروی قاچاق محسوب می شود و طبیعتا حاال 
این داروها را با قیمت های نجومی می توان 

در بازار سیاه پیدا کرد،  مشکل اصلی این داروها این است 

که سازمان غذا و دارو قبول نمی کند آنها را به فهرست خود 
اضافه کند، در این شرایط هیچ کنترلی روی قیمت این داروها 
وجود ندارد. پس خانواده بیماران باید در بازار سیاه آن هم با 

قیمت های گزاف دنبال این داروها باشند.«
مدیرعامل انجمن دیستروفی عضالنی ایران از جهش قیمتی 
آزمایش های ژنتیکی نیز نگران است: »آزمایش های ژنتیکی 
هم یکی دیگر از مواردی بود که با باال رفتن ناگهانی قیمت 
دالر جهش زیادی پیدا کرد و قیمتش تا حدی باال رفت که 
خانواده ها دیگر قادر به پرداخت هزینه این آزمایش ها نیستند 
چون متاسفانه زیرمجموعه تعهدات بیمه هم نیست و آزاد 
حساب می شود. آزمایش های ژنتیک که قبل از این با 2 میلیون 
تومان انجام می شد، حاال به 7 میلیون تومان رسیده که از توان 

خیلی از خانواده های بیماران ما خارج است.«

3. داستانآلماودیگران
حاال شاید بهتر است صفحه مستطیلی اینستاگرام را کنار بگذاریم و سری بزنیم به 
دنیای واقعی، جایی که برای کودکان  مبتال به سرطان یا بیماران خاص دیگر فرقی 
نمی کند کدام حزب سیاسی پشت یک ماجرا ایستاده تا آنها زنده بمانند،  جایی 
که پدر و مادر درمانده از پیدا نکردن دارو برای فرزندشان اصال حواسشان نیست 
رئیس جمهور کشور چندسال است روی کار آمده و چندسال دیگر باید برود. این 
روزها با وجود همه این حرف و حدیث ها حال بیماران خاص خوب نیست،  بعضی 
داروهایشان کمیاب و گران شده اند و بعضی را باید با 3-2 روز دوندگی تهیه کنند. 
آلما یکی از همین بچه هاست، او تاالسمی دارد و باید خون بگیرد.  به همین دلیل 
هم برای دفع آهن اضافی که بعد از خون گرفتن جذب بدنش می شود باید قرصی 
به نام exjade مصرف کند، قرصی که چندماهی می شود به فهرست داروهای 
نایاب داروخانه های دولتی تبدیل شده است. پدر و مادر آلما ماه گذشته هرچه 
به داروخانه دولتی مراجعه می کنند، نتیجه ای نمی گیرند،  بعد از چند روز تالش و 
جستجو قرص را پیدا می کنند اما آلما حاال باید به جای یک قرص روزانه10000، 
میلی گرمی روزی 4 قرص 250 میلی گرمی مصرف کند، تعداد قرصی که می تواند 
سهمیه 4 بچه دیگر باشد که به دوز کمتری از همین قرص نیاز دارند. حاال خانواده 
آلما مانده اند برای ماه آینده این قرص را می توانند پیدا  کنند یا نه؟ حکایت آلما و 
قرص های ضروری که دیگر نیستند این روزها سریال تکراری داروخانه های شهر 
شده و این داستان بعد از بازگشت تمام تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران بیش 

از این روزها تکرار خواهد شد.

5.ازمعلولیتتانامهبهفدراسیونجهانیهموفیلی
بیماران خاص پیش از این بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده اند. یکی از بیماری هایی که قربانیان بسیاری بعد از تحریم های دوره گذشته آمریکا 
به جا گذاشته  هموفیلی است. بر اساس آماری که از سوی کانون هموفیلی ایران اعالم شده، بسیاری از کودکان بعد از تحریم های دوره قبل 
آمریکا علیه ایران دچار معلولیت شده اند و به همین علت کانون هموفیلی ایران این بار نیز نگران بازگشت این آسیب هاست. این کانون نامه ای 

برای فدراسیون جهانی هموفیلی نوشته و در آن درباره تاثیراتی که تحریم بر این بیماری در کشور به جا خواهد گذاشت هشدار داده  است.
احمد قوي دل، مدیر کانون هموفیلی ایران درباره نامه کانون هموفیلي ایران به فدراسیون جهاني هموفیلي گفته:»ما در این نامه این طور نوشته ایم که اساسا 

این تحریم ها برخالف ادعای آمریکا، دولت را نشانه نگرفته، بلکه مردم را نشانه گرفته و ما به شدت نگران سالمت بیماران هموفیلی 
هستیم. ما حتی به زنان اشاره کرده ایم. زمانی که دارو دچار کمبود می شود، به بیماران توصیه می کنیم بیشتر مراقب خودشان باشند، 

سفر نکنند یا جراحی ای را که می توانند بعدا انجام دهند، در آن زمان انجام ندهند و به طور کلی از اقداماتی که ممکن است 
به هر نحوی به آنها صدمه بزند، خودداری کنند اما درباره زنان ما اصال نمی توانیم چنین دستورالعمل هایی داشته باشیم. 

زنان به صورت طبیعی ماهانه خونریزی می کنند و برای کنترل این خونریزی، نیاز به دارو دارند؛ دارو هایی که ساخت 
کشور های اروپایی است. در این نامه ما به این موضوع نیز اشاره کرده ایم که زنان عالوه بر عادت ماهانه، زایمان هم 

می کنند و در زایمان ها وسیع  ترین خونریزی ها اتفاق می افتد. ما از آنها خواسته ایم به عنوان سازمان مشاور سازمان بهداشت 
جهانی، مراتب این نگرانی ها را به سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد انتقال دهند.«

5موضوع ویژه شماره ششصدونود وسه   ده آذر نودوهفت
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ازآسیبنخاعیتابرگزارینمایشگاهنقاشی؛»نگارقربانی«ازشرایطزندگیخودپسازسقوطازترنهواییمیگوید

غصه،کاریازپیشنمیبرد!
با  مصادف  آذرماه   12
جهانی  روز  دسامبر،   3
این  دارد.  نام  »معلوالن« 
روز برای اولین بار در سال 
1992میالدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد با هدف افزایش آگاهی و رشد اذهان 
عمومی درباره معلولیت، نیازها و محدودیت های 
آن برگزار شد. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، 
هم اکنون حدود 15 درصد از جمعیت جهان؛ 
یعنی بیش از 1 میلیارد نفر به علل مختلف از نوعی 
ناتوانی و معلولیت رنج می برند. معلولیت های 
جسمی نه تنها در کار و فعالیت های روزمره 
اختالل ایجاد می کنند، بلکه با مشکالت روانی 
بسیاری همراه هستند. دوری از جامعه، انزوا و 
مسائل اجتماعی و اقتصادی، معلوالن و افراد 
کم توان را در معرض خطر ابتال به افسردگی 
و عوارض آن قرار می دهد. البته در این بین 
افرادی وجود دارند که خود را قربانی شرایط 
نکرده و تا حد توان به زندگی مفید بازگشته اند. 
»نگار قربانی« جزو این گروه قرار می گیرد. مسیر 
زندگی این دختر جوان، 4 سال پیش برای 
همیشه عوض می شود؛ زمانی که تصمیم می گیرد 
فارغ التحصیلی خود را در شهربازی جشن بگیرد 
اما با سقوط از ترن هوایی و آسیب نخاعی دچار 
بی حسی از گردن و محدودیت شدید حرکتی 
می شود. نگار با وقوع این حادثه، روحیه خود 
را از دست نداده و امروز به یک نقاش سرشناس 
تبدیل شده است. در ادامه با داستان زندگی او 

بیشتر آشنا می شوید. 

نگار قربانی هستم؛ متولد 24 خرداد 1368. در 
رشته کاردانی گرافیک و کارشناسی طراحی پارچه 
و لباس از دانشگاه شریعتی تهران فارغ التحصیل 
شده ام. در زمان تحصیل، بیشتر زمانم به کارهای 
مربوط به رشته و برگزاری نمایشگاه های لباس 
و طراحی یا طراحی گرافیک پروژه های تبلیغاتی 

می گذشت. 
در سال 93 زمانی که 23 سال داشتم از دانشگاه 
فارغ التحصیل شدم. 19 اردیبهشت ماه، چند روز 
پس از فارغ التحصلی ام برای زمین گذاشتن خستگی 
دوران تحصیل و پشت سر گذاشتن پروژه ای سنگین 
تصمیم گرفتم از تفریحات متعارف جامعه استفاده 
کنم و همراه با دوستان خود به شهربازی رفتم اما 
به دلیل سهل انگاری مسووالن و کنده شدن واگن 

ترن هوایی به زمین سقوط کردم.

6 ماه در بیمارستان بستری بودم
در واگن با دو نفر دیگر همراه بودم. بر اثر این 
سقوط دچار شکستگی گردن و مهره های کمر 
شدم. یکی از همراهانم چند دقیقه بعد از سقوط 
از صندلی بلند و از واگن پیاده شد اما فرد کناری 
من به دلیل پارگی ریه و درد زیاد قادر به پیاده 
شدن نبود. من نیز به  علت آسیب نخاعی، بدنم را 
از گردن به پایین حس نمی کردم و هیچ حرکتی 
نداشتم. بعد از گذشت حدود 1 ساعت، آتشنشانی 

من را بیرون آورد و به بیمارستان منتقل کرد.
به دلیل شکستگی ها و مشکالت تنفسی برای 6 
ماه در بیمارستان بستری بودم، 6 ماهی که مانند 6 
سال گذشت، خیره به سقف و بدون هیچ حرکتی. 
در هفته اول، حال روانی خوبی نداشتم چراکه 
می دانستم این اتفاق ناگوار با کمی رسیدگی توسط 
مسووالن شهربازی قابل پیشگیری بود. هنوز هم 
به دلیل بی توجهی این افراد دوست دارم آنها نیز 
از نزدیک این درد را لمس کنند تا متوجه شوند 

چقدر ساده جان انسان ها را به خطر می اندازند و 
همچنان به این کار ادامه می دهند. 

به خود می گفتم که نباید بنده شرایط 
باشم

بعد از مدتی با خود فکر کردم که زمان دیگر به 
عقب بازنمی گردد و با ناراحتی کاری از پیش 
نمی رود. باید وضعیتم را می پذیرفتم و جلو می رفتم. 
می دانستم که باید برای بهبود این وضعیت تالش 
کنم. این حادثه نباید اتفاق می افتاد اما اتفاق افتاد. به 
خود می گفتم که نباید بنده شرایط باشم و فرصت 
تغییر و پیشرفت را از خود بگیرم. بنابراین به تدریج 
نقاشی روی کاغذ را با تالش زیاد و بستن ماژیک 
به دستم شروع کردم. با روزی 6 تا 7 ساعت تمرین 
باالخره توانستم تا حدودی توانایی نشستن را به 

دست بیاورم و کارایی دست هایم را باال ببرم. 

از دست دادن استقالل فردی، 
دشوارترین بخش حادثه بود

دشوارترین بخش حوادث این چنینی، از دست دادن 
استقالل فردی و وابسته شدن به دیگران است. 
این حوادث نه تنها زندگی فرد مصدوم را تحت 
تاثیر قرار می دهند، بلکه اطرافیان او را نیز درگیر 
می کنند. بعد از آسیب، تقریبا تمام فعالیت ها از 

جمله کوچک ترین خواسته ها و نیازهای انسانی 
مثل غذا خوردن و لباس پوشیدن برایم محدود 
شد اما خوشبختانه همراهان بسیار خوبی داشتم. 
پدر، مادر و و دوستانم در انجام امور روزمره به 
من کمک می کردند و سعی داشتند مرا از این 

فضا بیرون بیاورند.

نقاشی را دوباره از صفر شروع کردم
من همیشه به نقاشی و هنر عالقه خیلی زیادی 
داشتم. رشته تحصیلی ام نیز در همین حیطه بود اما 
حادثه توانایی هایم را تحت الشعاع قرار داد و من را 
به مرحله صفر رساند. با این حال ناامید نشدم و 
تالش کردم تا دوباره درجه ای از توانایی هایم را 
بازگردانم تا در حد امکان از آنها استفاده کنم. از 
آنجایی که تمام عضالتم از گردن به پایین فلج شده 
بود، دستم نیز درگیر این ضعف بود. خیلی مواقع 
حین نقاشی کردن، قلم یا بوم از دستم می افتاد و 
رنگ یا آب روی نقاشی می ریخت. با همه این 
مشکالت همچنان دوست داشتم به کار مورد 
عالقه خود و عشقی که به آن داشتم، ادامه دهم. 

برای آینده  هدف گذاری کرده ام 
اگر تصمیم به مبارزه نمی گرفتم و تسلیم می شدم، 
امروز مثل خیلی از افراد دیگر در گوشه ای از خانه 

نشسته بودم و غصه می خوردم زیرا هیچ پیشرفتی 
نمی کردم، به مرور زمان افسرده می شدم و تحلیل 
می رفتم اما من دنبال پیشرفت و جدا شدن از 
سکون بودم. برای آینده نیز هدف گذاری کرده ام 
و می خواهم به کار و پیشرفت در نقاشی ادامه 
بدهم. تصمیم دارم یک روز استودیوی نقاشی خود 
را افتتاح کنم و در کشورهای دیگر نیز نمایشگاه 
نقاشی بگذارم. همچنین به بازیگری تئاتر عالقه 
دارم و می خواهم در این زمینه فعالیت داشته باشم. 

با نقاشی از افکار منفی بیرون می آیم
همه انسان ها ممکن است از شرایط زندگی خسته 
شوند؛ صبح از خواب بیدار شوند و با خود بگویند 
چه دنیای مزخرف و زندگی بی مزه ای دارم! اما 
مجبور هستند یک روز دوباره تالش را از سر 
بگیرند. این اتفاق برای من هم می افتد و این 
طبیعت زندگی است. زندگی باال و پایین دارد و 
همه افراد اجازه دارند احساسات مثبت و منفی 
خود را بروز دهند. من اصال دوست ندارم خود 
را مانند یک معجزه نشان دهم و فقط جنبه های 
مثبت زندگی ام را به نمایش بگذارم. من نیز مثل 
دیگران بعضی روزها خسته و ناراحت می شوم 
و گاهی این احساسات را در صفحه اینستاگرام 
به اشتراک می گذارم. در این مواقع سعی می کنم با 

نقاشی، ذهنم را مشغول نگه دارم و از فضای افکار 
منفی بیرون بیایم. فیزیوتراپی نیز بسیار کمک کننده 
است و به من انگیزه می دهد. این درمان از خشک 
شدن جسمم جلوگیری و به توانایی هایم اضافه 
می کند. اگرچه بازیابی توانایی هایم بسیار تدریجی 
و کم است، دست از تالش بر نمی دارم. مانند 
شاگردی هستم که نمره 20 را نمی گیرد اما می تواند 

خود را حداقل به نمره 10 برساند. 

نمایشگاه و کارگاه آموزش نقاشی 
برگزار می کنم

در حال حاضر 5 روز در هفته به جلسات فیزیوتراپی 
می روم. روزهای تعطیل را هم به خانواده، دوستان 
و فعالیت های مورد عالقه ام مثل گالری گردی، 
مشاهده تئاتر و نقاشی اختصاص می دهم. مردادماه 
سال گذشته یک نمایشگاه نقاشی برگزار کردم. 
همچنین در »استودیو مردم« چند کارگاه آموزش 
نقاشی زیر لعابی روی بشقاب های سرامیکی 
داشته ام. من اصال دوست ندارم از شرایطم سوء 
استفاده و از این طریق برای فعالیت ها یا کارگاه هایم 
تبلیغ کنم. هر زمان که کارگاه یا نمایشگاه داشته 
باشم، خبر آن را در صفحه اینستاگرام خود به 
اشتراک می گذارم تا عالقه مندان برای یادگیری هنر 
در آن شرکت کنند. دوست ندارم افراد به خاطر 
دلسوزی برای من به کارگاه بیایند یا دیگران را 
مجبور به شرکت در کارگاه کنند. تا زمانی که فرد 
خود تصمیم به تغییر نگیرد، هیچ کس نمی تواند 
او را از شرایط روانی منفی بیرون بیاورد. من تنها 
می توانم به افراد کم توان نشان دهم که کنارشان 
هستم و با تمام محدودیت هایم به آنها کمک می کنم 

تا از توانایی های خود استفاده کنند. 
شاید خیلی از این افراد توانایی های بیشتری نسبت 
به من داشته باشند. من به آنها نشان می دهم که 
با وجود محدودیت حرکتی از گردن به پایین، 

دست از تالش برنداشته ام.

قدر جسم خود را بدانید و مراقبت 
آن باشید

ما در این دنیا فقط یک جسم داریم که خیلی 
اوقات آسیب های آن قابل جبران نیست. بنابراین 
باید قدر آن را بدانیم و به خوبی از آن مراقبت 
کنیم. اگر هم دچار آسیب دیدگی شدیم باید در 
راستای بهبود آن تالش کنیم. این حادثه باعث 
شد در انتخاب هایم احتیاط بیشتری داشته باشم. 
در انتخاب مکان هایی که می روم و فعالیت هایی 
که انجام می دهم بسیار محتاط شده ام، حتی در 
انتخاب اتومبیلی که سوار می شوم سختگیر هستم 
چون می دانم بسیاری از آسیب های نخاعی بر 
اثر تصادفات رانندگی اتفاق افتاده اند و نمی توان 
به رانندگی هر فردی اعتماد کرد. به دیگران نیز 

توصیه می کنم از دستگاه های بازی و شهربازی 
استفاده نکنند زیرا نظارتی روی آنها انجام نمی شود 
و هیچ کس مسوولیت حوادث آن را نمی پذیرد. 
عالوه براینها، حادثه باعث شد بسیار صبورتر 

شوم، اگرچه از قبل نیز صبور بودم. 

رفت وآمد برای افراد کم توان در 
ایران دشوار است

برای افراد کم توانی که خود را در تنهایی و انزوا 
حبس کرده اند بسیار ناراحت هستم زیرا دلیلی برای 
این کار نمی بینم. البته که به آنها حق هم می دهم زیرا 
بیرون رفتن از خانه و رفت وآمد برای افراد ناتوان 
و کم توان در کشور دشوار است. خیابان ها برای 
این افراد، صعب العبور هستند. حتی خیلی اوقات 
خودروها نیز رعایت حال ما را نمی کنند. برای مثال 
هنگام بارش باران با سرعت عبور می کنند و باعث 
پاشیده شدن آب می شوند. خیلی از مکان ها نیز پله یا 
مانع دارند و برای افراد کم توان غیرقابل عبور هستند. 
از طرفی داشتن همراه برای بیرون رفتن از خانه 
بسیار مهم است. به همین دلیل بسیاری از افراد 
کم توان ترجیح می دهند در خانه بمانند و این 
موضوع باعث افسردگی آنها می شود اما به نظر 
من این افراد می توانند مکان های مناسب را از قبل 
انتخاب کنند و با کمک همراه خود به آنجا بروند. 
شرط اول برای بیرون آمدن از انزوا و افسردگی، 
خود فرد است. شرایط مناسب پس از تصمیم به 

تغییر، خودش ایجاد می شود. 

افراد سالم و ناشکر را اصال نمی توانم 
درک کنم!

افراد سالم و ناشکر را اصال نمی توانم درک کنم. 
متاسفانه این افراد به فرصت ها و شرایط موجود 
فکر نمی کنند و آنها را نمی بینند. تنها زمانی ارزش 
توانایی های خود را درک می کنند که آنها را از 
دست بدهند. در این زمان است که حسرت 
که  درحالی  می خورند،  را  انجام نداده  کارهای 
حسرت خوردن دیگر فایده ای ندارد. افراد سالم 
می توانند هر فعالیتی که دوست دارند را انجام 
دهند. کافی است تصمیم بگیرند و کار مورد عالقه 
خود را انتخاب کنند. نداشتن شرایط، زمان، پول 
و... تنها بهانه های ذهن هستند. نباید ذهن خود 

را محدود کرد. 

برخورد درست با افراد کم توان باید 
در جامعه آموزش داده شود

در ایران محدودیت های بسیاری برای افراد ناتوان 
و کم توان وجود دارد و بخش های بسیار کمی از 
جامعه به این افراد اختصاص داده شده است. از 
طرفی، افراد جامعه آموزش های الزم برای برخورد 
با یک فرد کم توان یا معلول را دریافت نکرده اند 
و خیلی اوقات با رفتارهای خود باعث ناراحتی 
آنها می شوند. به نظر من این آموزش ها باید از 
دوران کودکی در مدارس آغاز شود. متاسفانه در 
جامعه ایران تبعیض بسیاری بین افراد از گروه های 
مختلف وجود دارد. به همین دلیل خیلی اوقات 
افراد سالم با دیدن افراد کم توان یا عقب افتاده 
دچار ترس می شوند و نمی دانند چگونه با آنها 

برخورد کنند. 

مسووالن کشور صدای ما را نمی شنوند
مسووالن کشور صدای افراد ناتوان و کم توان را 
نمی شنوند و تالشی برای بهبود وضعیت ما و 
مناسب سازی شهرها نمی کنند؛ گویی در خانه ماندن 
این افراد به نفع مسووالن است. برای مسووالن 
شهربازی، ارگان ها و افرادی که در وقوع حادثه 
من نقش داشتند واقعا احساس تاسف می کنم زیرا 
آنها به قول های خود عمل نکرده و حتی وضعیت 
من را پیگیری نکردند و دیه ام را نپرداختند. هیچ 
یک از این افراد که به علت سهل انگاری آنها 
دچار حادثه شدم، حتی با تلفن حال مرا جویا 
نمی شوند و نمی دانند اصال زنده هستم یا مرده. 
قاعدتا هیچ گاه نباید به این افراد اعتماد کرد و به 

مجموعه تفریحی آنها پا گذاشت. 

 ستاره 
محمد

با دیدن نقاشی  های فوق العاده زیر به احتمال زیاد متوجه 
نمی شوید که آنها توسط افراد کم توان، با صرف وقت 
ثابت  هنرمندان  این  بسیار کشیده شده اند.  انرژی  و 

کرده اند معلولیت محدودیت نیست. 

ماریوس کدزیرسکی
ماریوس کدزیرسکی، هنرمند 23 
ساله لهستانی با وجود اینکه با معلولیت 
هر دو دست به دنیا آمد، از 7 سالگی 
نقاشی را شروع کرد و اکنون پرتره  های 
بی نظیری را نقاشی  می کند. او در 
سال 2013 میالدی جایزه رتبه دوم 

بهترین هنرمند جهانی را در وین کسب کرد.

فریدا کالو 
فریدا کالو در 6 سالگی به فلج 
اطفال مبتال و به دنبال آن دچار 
انحراف دائمی در پای راست شد. 
او در سال 1925 میالدی نیز بر 
اثر تصادف اتوبوس از ناحیه شانه، 
سینه، کمر و لگن  آسیب جدی 

دید. پس از این تصادف، فریدا مدت ها در بستر قرار 
گرفت اما به جای پایان دادن به رویاهای خود، به نقاشی 

روآورد. 

پاول اسمیت
پاول اسمیت، هنرمندی آمریکایی 
بود. او از کودکی از فلج مغزی 
در  و  رنج  می برد  اسپاستیک 
توانایی حرکت عضالت دست 
و صورت دچار اختالل شده بود 
اما در 15 سالگی توانست با کمک 
ماشین تایپ، تکنیکی برای ایجاد نقاشی  های زیبا خلق 

کند. 

پیتر النگستاف 
تجویز  دلیل  به  النگستاف  پیتر 
داروی آرام بخش »تالیدومید« در 
دچار  مادرش،  بارداری  دوران 
نقص مادرزادی شد و بدون دست 
به دنیا آمد. با این حال او هیچ 
به  معلول  و  ناتوان  را  گاه خود 

حساب نمی آورد و نقاشی  های فوق العاده ای خلق کرده 
است.

راکان عبدالعزیز کردی 
راکان جوان 25 ساله اهل عربستان 
است که از کودکی با نقص عضو 
متولد شده است. او تا کالس پنجم 
ابتدایی تحصیل کرد اما مشکالت 
ستون فقرات وی را از ادامه تحصیل 
باز داشت. این جوان معلول از سال 
2007 تا 2015 میالدی بیش از هزار تابلوی نقاشی فروخته 

است.

داگ لندیس 
داگ لندیس به علت وقوع یک 
در  کشتی  مسابقه  حین  حادثه 
فلج  پایین  به  گردن  از  مدرسه، 
استعداد  به  زمانی  او  بود.  شده 
نقاشی در خود پی برد که تصمیم 
گرفت تصویر روی یک کارت 

کریسمس را روی کاغذ نقاشی بکشد.

آشنایی با هنرمندان کم توان جهان

مسووالنکشورصدای
افرادناتوانوکمتوان
رانمیشنوندوتالشی
برایبهبودوضعیت
ماومناسبسازی
شهرهانمیکنند؛گوییدرخانهماندن
اینافرادبهنفعمسووالناست.
برایمسووالنشهربازی،ارگانهاو
افرادیکهدروقوعحادثهمننقش
داشتندواقعااحساستاسفمیکنم
زیراآنهابهقولهایخودعملنکرده
وحتیوضعیتمنراپیگیرینکردند
ودیهامرانپرداختند
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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ خبر سقوط ترن هوایی در پارک ارم 
موجی از تشویش را در جامعه دامن زد. سخنگوی سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر، با اعالم خبر سقوط 
دستگاه بازی ترن هوایی در لونا پارک یک ارم سبز در 
تهران گفت:  »با حضور در محل حادثه مشخص شد دستگاه 
بازی ترن هوایی در پارک ارم سقوط کرده که متاسفانه ۳ 
نفر بر اثر این سقوط آسیب دیدند. متاسفانه این ۳ زن از 
ناحیه گردن، نخاع و دست دچار جراحت شدیدی شده و 

به بیمارستان رسول اکرم )ص( منتقل شدند.«
وی درمورد بستن کمربند از سوی این افراد خاطرنشان 
کرد: »بستن کمربند باعث شده بود این افراد به بیرون از 
کابین پرتاب نشوند، در صورتی که اگر این کار را انجام 

نمی دادند، مرگ این افراد حتمی بود.«
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کاالهای اولویت اول کدامند؟

: به تازگی فهرستی از کاالهای آسیب رسان 
منتشر شد که کاالها در آن اولویت بندی شده بودند. 

این اولویت بندی چگونه تعیین شده است؟
انتشار  فهرست کاالهای آسیب رسان و منع تبلیغات آن، 
اول سال منتشر شده و ما از همان زمان  فهرست را در 
اختیار کانون های تبلیغاتی مثل رسانه ملی و وزارت ارشاد 
قرار دادیم ولی بعد دغدغه هایی برای وزارت ارشاد و صدا 
و سیما ایجاد شد بنابراین ما آن فهرست  را اولویت بندی 
کردیم. در کل، اقالم در آن فهرست تغییر نکرده و اولویت 
زمانی برای آنها تعیین شده؛ یعنی کاالهایی که تبلیغ آنها 
را ممنوع اعالم کردیم، هر کدام 3 ماه مهلت گرفتند که 
ممنوعیت تبلیغات را اعمال کنند. محصوالتی که در این 
فهرست مشخص شده، هیچ کدام نباید تبلیغ شود و 
این گونه نیست که برخی با توجه به اولویت آسیب زا 
بودن اصال تبلیغ نشود و بقیه کمتر تبلیغ شود. کانون های 
تبلیغاتی اعالم کردند ما قرارداد بسته ایم و اگر قرار باشد 
یکباره تبلیغات را کنار بگذاریم، متضرر می شویم. بنابراین 
به کانون های تبلیغاتی مهلت داده شد ولی تبلیغ کاالهایی که 
اولویت اول داشتند، بدون مهلت و بالفاصله باید قطع شود.

: حال اگر حد آسیب رسانی کاالیی پایین اما 
بدون مواد مغذی باشد، باز هم جزو کاالهای آسیب رسان 

قرار می گیرد؟
سوال شما را با یک مثال پاسخ می دهم؛ مثال تولید کننده 
نوشابه می گوید ما کالری نوشابه را پایین می آوریم ولی 
هر چقدر قند نوشابه را پایین بیاورند، از آنجایی که این 
محصول بدون مواد مغذی است، نمی تواند امتیاز بیاورد، 
در حالی که باید حداقل مواد مغذی را داشته باشد. 
بنابراین تعیین کاالهای آسیب رسان چارچوب منطقی 
بانک مرکزی در اختیار مان  از فهرستی که  دارد و ما 
می گذارد، کاال های پرمصرف را بررسی می کنیم؛ یعنی 
اگر کاالیی آسیب رسان ولی مصرفش کم باشد، جزو 
فهرست قرار نمی گیرد چون ما به آسیب رسانی یک کاال 

به کل جامعه دقت می کنیم.
:  در فهرست شما در اولویت های آخر، تبلیغ 
کباب کوبیده را هم ممنوع اعالم کرده بودید. مگر امتیاز 

مواد مفید کباب کوبیده بیشتر نیست؟
از آنجایی که چربی کباب کوبیده باالی 20 درصد است 
و چربی اشباع  هم دارد، میزان کالری آن باالست. اگر 
کسی بتواند میزان چربی اش را به زیر 20 درصد برساند، 
می تواند از  فهرست  خارج شود ولی دیگر برای تولید کننده 
به  صرفه نیست. بنابراین با توجه به مصرف باالی آن و 
میزان کالری باالیی که دارد، در فهرست  ما قرار می گیرد.

: یکی از نگرانی های بسیار مهم در مورد سبد 
غذایی مردم این است که سرانه مصرف لبنیات در 
کشور ما بسیار پایین است و با توجه به مشکالت 
اقتصادی ایجادشده، قیمت لبنیات روز به روز در حال 
افزایش است. همین موضوع سرانه مصرف را پایین تر 
می آورد. آیا تسهیالتی برای تولید کنندگان لبنیات در 

نظر گرفته شده تا بتوانند محصوالتشان را بیشتر و با 
قیمت کمتری تبلیغ کنند؟

 تصمیم ما بر این است که بخشی از وجهی که در زمینه 
دریافت عوارض گرفته می شود و به وزارت بهداشت 
سالم تر  کاالی  از  می دهند، صرف حمایت  اختصاص 
مثل لبنیات کنیم ولی هنوز موفق به دریافت آن عوارض 
نشده ایم، مثال میزان عوارض سیگار به  رغم افزایش قیمت 
سیگارنه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه مجموع مالیات دریافتی 

کاهش پیدا کرده است. 
: آیا این فهرست بیشتر باید در رسانه ملی 
اعمال شود یا هر نوع تبلیغات در هر رسانه ای؟ چون ما 

می بینیم در سطح شهر و در بیلبوردها تبلیغ اسنک های 
شور وجود دارد ولی در صدا و سیما تبلیغ نمی شوند!
در تعریف تبلیغ آمده هر نوع اقدامی که برای ترویج 
مصرف کاال باشد؛ چه روی بسته بندی محصول باشد، 
چه سر در مغازه ها یا درج در نشریات و حتی ماهواره ها، 
بیلبورد های سطح شهر و بنرها. بنابراین مجری قانون 
می تواند صدا و سیما، کانون های آگهی و تبلیغات، وزارت 
ارشاد، سازمان تجارت الکترونیک، پلیس فتا یا مخابرات 
هم باشد. بنابراین تبلیغ به هر شکل و در هر رسانه ای 

ممنوع است.
همان طور که می دانید بارها رسانه ملی تبلیغ محصولی 

را داشته که به وضوح آسیب رسان است و حتی گاهی 
سالمتش قابل تایید نیست. ما بارها در این زمینه با مسووالن 
صدا و سیما صحبت کردیم و استدالل  آنها این بوده است 
که ما محصولی را تبلیغ کردیم که از وزارت بهداشت 
مجوز تولید گرفته، در حالی که این استدالل درست 
نیست. ما هم بارها در جلساتی که با مسووالن صدا و 
سیما داشتیم، اعالم کردیم مجوز تولید مجوز تبلیغات 
نیست. در صدا و سیما حتی بسیاری از تبلیغات فیلم ها 
مغایر با اهداف و اصول سازمان است و تبلیغ نمی شود. 
بنابراین نمی توان گفت  فیلم مجوز دارد پس باید تبلیغ 
شود! این استدالل درست نیست و خالف قانون است. 

: معموال به دلیل منافع اقتصادی و حتی مشکالت 
کمبود بودجه ای که در سال های اخیر به ویژه در صدا و 
سیما ایجاد شده، این فهرست در برخی موارد نادیده 
گرفته می شود. شما چگونه بر ضمانت اجرای درست 

این قانون نظارت می کنید؟
در ماده 37 قانون، جریمه تا 100 میلیون برای افرادی که 
کاالهای آسیب رسان را تبلیغ می کنند در نظر گرفته شده، 
ولی در قانون جدید  بند ج ماده 7 جریمه برداشته شده 
اما می شود از طریق تعزیرات و دادگاه ها رسیدگی کرد 
ولی ما سعی می کنیم این قضیه را با جلسات و تذکر و 

مکاتبه حل کنیم.
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هر سال وزارت بهداشت  فهرستی از کاالهای آسیب رسان تعیین می کند و در اختیار رسانه ها و کانون های 
تبلیغاتی قرار می دهد تا طبق قانون این کاالها تبلیغ نشوند. در حقیقت، قیمت کاالهای آسیب رسان 
باید باال باشد و تولیدکنندگان آن نیز باید عوارضی پرداخت کنند که به حساب وزارت بهداشت بیاید 
و وزارت بهداشت این پول را صرف درمان و بهداشت مردم کند اما مثال در مورد سیگار، عوارض 
پرداختی از سوی کارخانه ها بسیار ناچیز است و از سوی دیگر، افزایش قیمت هم مانند آنچه در دنیا به آن توصیه 
شده، وجود ندارد. در کل، تبلیغ کاالهایی که سالمت محور نیستند، یکی از چالش هایی است که سال هاست بین 
مسووالن صدا و سیما و وزارت بهداشت وجود دارد و با وجود اینکه در سال های اخیر تبلیغ این کاالها تاحدودی 

محدود شده، باز هم می بینیم که گهگاهی مواد غذایی و کاالهایی تبلیغ می شوند که افزایش مصرفشان در جهت سالمت 
مردم نیست. این قضیه در بیلبوردهای شهر بیشتر خودش را نشان می دهد و حتی تبلیغات قبل از سریال های نمایش 
خانگی. در مقابل، اما لبنیات که سرانه مصرف آن در کشور ما بسیار پایین است و به تازگی نیز پایین تر آمده، اصال 
تبلیغ نمی شود یا تبلیغات محدود و غیرقابل تاثیری دارد. واقعا مکانیسم تبلیغات کاالهای آسیب رسان چگونه است که 
تاکنون به طور کامل در کشور ما اجرایی نشده؟ در این زمینه با عباس پریانی، مدیر گروه عوامل خطر بیماری های 
این  فهرست در  تبلیغات  بر  تعیین  فهرست کاالهای آسیب رسان و مسوول نظارت  غیرواگیر و مسوول کارگروه 

وزارت بهداشت گفت وگو کرده ایم.

 مهدیه 
آقازمانی

بهتر است ابتدا با چارچوب قانونی تعیین فهرست 
اینکه یک کاال وارد فهرست  آشنا شوید. ما برای 
شود، گزینه هایی کلی داریم؛ به این صورت که کاال یا 
خدمت اوال به صورت قانونی ارائه شود؛ یعنی مجوز 
الزم برای تولید داشته باشد. دوم اینکه محصول یا 
خدمت تلقی شود و برای کسب درآمد تولید شده 
باشد. پس اگر خدمت تلقی نشود و کاال نباشد، در 

فهرست ما قرار نمی گیرد. 
مورد بعدی اینکه به اندازه کافی پرمصرف باشد و 
از طریق دریافت عوارض منجر به کاهش مصرف 
شود. نکته مهم این است که ما آسیب رسانی یک کاال 
را فردی نگاه نمی کنیم و این موضوع اهمیت دارد 
که کاال چه تاثیری بر سالمت کل جامعه می گذارد، 
مثال در مورد نوشابه با 33 لیتر سرانه مصرف، مقام 
اول را در دنیا داریم که نشان می دهد باید از طریق 
تبلیغات  منع  و  قیمت  افزایش  و  مالیات  دریافت 
از  باشیم.  داشته  جامعه  کل  در  را  کاهش مصرف 
سوی دیگر، ما بررسی می کنیم و متوجه می شویم 
متوسط چاقی در جامعه باال رفته بنابراین سیاستی 
را در نظر می گیریم که میزان کالری دریافتی در کل 

جامعه را کم کند. 
نکته بعدی این است که آن کاال کشش پذیری داشته 
باشد. برخی کاال های اساسی کشش پذیر نیستند زیرا 
جایگزینی ندارند، مثل کاالهای بسیار ارزان مانند 
نمک که چه قیمتش را باال ببریم، چه پایین بیاوریم، 
مصرفش در جامعه تغییر نمی کند زیرا یک نیاز معمولی 

با دو سیاست مصرف  قانون می گوید  متن  دارد.  
اول  کنیم؛ سیاست  کنترل  را  کاالهای آسیب رسان 
دریافت عوارض است؛ یعنی قیمت را باال برد. از 
این طریق کاهش تقاضا اتفاق می افتد. سیاست دوم 
منع تبلیغات است چون تبلیغات نیاز کاذب ایجاد 
می کند و محصولی که تبلیغات برایش انجام نمی شود، 
در فهرست ما نمی آید یا کاالیی که قیمتش خیلی 
پایین است. در مورد کاالی لوکس نیز اگر قیمت 
را کاهش دهیم، تقاضا زیاد می شود. قبال آجیل شور 
جزو فهرست ما بود. االن  قیمت پسته 200 هزار 

تومان است و کشش پذیر نیست. 
نهایتا همه این موارد را که در نظر گرفتیم، می گوییم 
فهرست  در  بعد  و  می شود  رد  اول  فیلتر  از  اینها 
خوراکی ها،  مورد  در  یعنی  شود؛  بررسی  باید  ما 
موادی  می کنیم،  بررسی  را  تشکیل دهنده شان  مواد 
که می تواند آسیب رسان باشد و جزو عوامل خطر 
است و منجر به فشارخون، دیابت، سرطان و سکته 
می شود )شامل نمک، قند چربی های اشباع و ترانس 
می شود(. از طرفی، مواد مفید را در نظر می گیریم که 
می شود امتیاز آن محصول؛ یعنی میزان پروتئین آن در 
100 گرم امالح و ویتامین ها و فیبر آن اندازه گیری 
می شود و میزان هر کدام در 100 گرم امتیاز داده 

می شود و از هم تفریق خواهد  شد. 
امتیاز  از  میزان آسیب رسانی  محصول  اگر  بنابراین 
مفیدش بیشتر باشد، در فهرست کاالهای آسیب رسان 

قرار می گیرد.
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انواع سوسیس و کالباس

ژامبون

انواع ساندویچ و پیتزا دارای سوسیس، کالباس و ژامبون

انواع پیتزای آماده مصرف منجمد

ساالد الویه، انواع سمبوسه

فالفل آماده شده با روش غوطه وری در روغن )صنعتی و صنفی(

پنیر پروسس

انواع نوشابه های گازدار با یا بدون قند

نوشابه های انرژی زا

نوشیدنی مالت طعم دار)ماءالشعیر(

انواع نوشیدنی میوه ای گازدار با محتوای آبمیوه 36درصد و کمتر

انواع نوشیدنی میوه ای بدون گاز با محتوای آبمیوه 36درصد و کمتر

روغن های مصرفی خانوار شامل روغن نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار

انواع روغن سرخ کردنی

مارگارین)اصطالحا کره گیاهی(

چیپس سیب زمینی

انواع فراورده های سرخ شده غالت و حبوبات( انواع اسنک

انواع فراورده های حجیم شده بر پایه ذرت)اصطالحا انواع پفک(

فراورده های کاکائویی

انواع دسرهای پرچرب

دو
ت 

لوی
او

انواع پنیرهای خامه ای

انواع شربت و 
نوشیدنی های

 غیرمیوه ای

انواع سس های پرچرب 
)مایونز و سس ساالد و 
سس های سفید( با چربی 

بیش از 30 درصد

انواع شیرینی تهیه شده بر 
پایه آرد

تافی و آبنبات

انواع محصوالت 
آنتی سلولیت و الغرکننده 

موضعی

شماره 
نام کاالاولویت

سه
ت 

لوی
او

کباب 
شامل کباب کوبیده

کباب لقمه

همبرگر

فراورده های یخی 
خوراکی

انواع پودر نوشیدنی 
فوری

مینارین

چگونه یک کاال در  فهرست کاالی آسیب رسان قرار می گیرد 
و تبلیغاتش ممنوع می شود؟

با توجه به 
مصرف فراوان 

کباب کوبیده در 
جامعه و چربی 

باالی 20 درصد 
آن، این غذا در 

فهرست  کاالهای 
آسیب رسان 

قرار گرفت و 
تبلیغ آن ممنوع 

شد



ادعاهای دانشمند چینی درباره ایجاد نخستین 
نوزادان ویرایش ژنتیکی شده با ابراز تردید و 

مخالفت کارشناسان روبرو شده است.
به گزارش بی بی سی، پروفسور »هه جیانکویی« 
می گوید: »DNA  دخترهای دوقلویی که چند 
هفته پیش متولد شدند، طوری تغییر داده شد تا 
از دچار شدن آنها به اچ آی وی یا ویروس ایدز 
جلوگیری شود.ادعاهای این دانشمند چینی که 
در فیلمی از آسوشیتدپرس بیان می شود، ثابت 
نشده و خشم سایر دانشمندان را برانگیخته که 
دستکاری در ژن های انسانی را غیراخالقی 
می دانند. انجام چنین کاری در اغلب کشورها 
ممنوع شده است. ویرایش ژنی با حذف کردن 

یا تغییر دادن کدهای مشکل آفرین در رویان 
می تواند به جلوگیری از بیماری های وراثتی 
کمک کند اما کارشناسان نگران هستند دستکاری 
در ژنوم رویان انسانی نه تنها به فرد، بلکه به 

نسل های آینده که این تغییرات را به ارث می برند، 
آسیب برساند. بسیاری از کشورها قوانینی را 
گذرانده اند که استفاده از ویرایش ژنومی در 
رویان ها در لقاح آزمایشگاهی یا آی وی اف را 
در انسان ها ممنوع می کند.  پروفسور »هه« که 
در دانشگاه استنفورد در آمریکا تحصیل کرده 
و در آزمایشگاهی در شهر شن ژن در جنوب 
چین کار می کند، می گوید از ابزارهای ویرایش 
ژن برای ایجاد دخترهای دوقلو به نام »لولو« و 
»نانا« استفاده کرده است. او در مصاحبه اش با 
 CCR5 آسوشیتدپرس ادعا می کند ژنی به نام
را حذف کرده تا این دختران در صورت در 
تماس قرار گرفتن با اچ آی وی یا ویروس ایدز 

نسبت به آن مقاوم باشند اما چند سازمان ازجمله 
یک بیمارستان که با این کار مربوط شده بودند، 
هرگونه دخالت خود را تکذیب کرده اند. سایر 
دانشمندان هم می گویند اگر این گزارش ها 
درست باشد، پروفسور »هه« از حدود اخالقی 
تجاوز کرده و بدون توجیه روی رویان های 
سالم آزمایش انجام داده است. دکتر دوسوکو 
ایلیک، کارشناس سلول های بنیادی در کینگز 
کالج لندن می گوید:  »عفونت اچ آی وی را تا 
حد زیادی می توان تحت کنترل نگه داشت و 
در این صورت خطر انتقال آن از مادر به نوزاد 
بسیار کم است، بنابراین توجیهی برای دستکاری 

ژنتیکی در این مورد وجود ندارد.«

نقشه سالمت

 کارخانه ساخت 
داروهای ضدسرطان 
و ضدام اس در استان 

البرز راه اندازی 
شد.  ایرنا

خراسان جنوبی از نبود 
فوق تخصص سرطان اطفال 

رنج می برد.  ایسنا

دوربين سالمت

۸۵ هزار کودک در یمن 
به علت سوءتغذیه 

درگذشته اند

یک بنیاد خیریه پیشگام می گوید 
تخمین زده می شود در طول 3 
 ۸5 حدود  یمن  جنگ  سال 
هزار کودک زیر 5 سال به علت 
سوءتغذیه حاد درگذشته باشند. 
به گزارش بی بی سی، بنیاد خیریه 
»کودکان را نجات دهید« می گوید 
این شمار معادل کل جمعیت زیر 
5 سال دومین شهر بزرگ بریتانیا 
بیرمنگام است. سازمان ملل سال 
پیش هشدار داد تا ۱۴ میلیون یمنی 
در آستانه دچار شدن به قحطی 
هستند. سازمان ملل در تالش 
است گفت وگوی بین طرفین 
منازعه را برای پایان بخشیدن 
به این جنگ 3  ساله که بدترین 
بحران انسانی جهان را ایجاد کرده، 
احیا کند. بر اساس آمار سازمان 
ملل، دست کم 6 هزار و ۸00 نفر 
غیرنظامی در این جنگ کشته و 
۱0 هزار و 700 نفر غیرنظامی 
مجروح شده اند. جنگ و محاصره 
نظامی نیروی متحد به رهبری 
عربستان سعودی که ۲۲ میلیون 
نفر را نیازمند کمک های انسانی 

کرده است.

تازه ها

■ 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 در موش های آزمایشگاهی 
نشان می دهد یک مکمل قندی ممکن است 
بتواند سرعت رشد برخی سرطان ها را کاهش 
و آثار درمان ها را افزایش دهد. به گزارش 
بی بی سی، در این آزمایش به موش های دچار 
سرطان های لوزالمعده، ریه یا پوست »مانوز«، 

یک مکمل قندی که به طور طبیعی در میوه 
کرانبری و سایر میوه ها هم یافت می شود، داده 
شد. به گفته پژوهشگران، نتیجه کاهش عمده ای 
در سرعت رشد تومورها در این موش ها بود، 
بدون اینکه عارضه جانبی آشکاری ایجاد شود.
البته این پژوهشگران می گویند بیماران نباید بر 
اساس این یافته ها شروع به مصرف این مکمل 
کنند زیرا هنوز عوارض جانبی آن در انسان ها 
مشخص نیست. دانشمندان امیدوارند آزمایش 
این مکمل را روی انسان ها به زودی آغاز کنند.
مانوز به صورت مکمل در برخی فروشگاه های 
غذای سالم به فروش می رسد و گاهی برای 
درمان عفونت های ادراری استفاده می شود. نظر 
دانشمندان این است که مانوز که از ترکیب 

دو مولکول قند ساده گلوکز تشکیل شده، مانع 
استفاده سلول های توموری از گلوکز یا قند 

خون برای رشد  می شود.
این دانشمندان همچنین به بررسی این موضوع 
پرداختند که آیا مانوز تاثیری بر درمان های سرطان 
هم دارد یا نه؟ آنها به موش های دچار سرطان که با 
دو داروی بسیار رایج شیمی درمانی، سیسپالتین 
و دوکسوروبیسین درمان می شدند، مانوز دادند. 
نتایج نشان داد مانوز آثار شیمی درمانی را تشدید  
و رشد تومورها را آهسته می کند و اندازه آنها 
را کاهش می دهد. مانوز همچنین طول عمر 
برخی موش ها را افزایش داد. این دانشمندان 
در آزمایش های دیگری سلول های به دست آمده 
از انواع دیگر سرطان مانند لوسمی )سرطان 

و  استخوان(  استئوسارکوم )سرطان  خون(، 
سرطان تخمدان و روده بزرگ را در آزمایشگاه 
در معرض مانوز قرار دادند. مانوز رشد برخی 
از این سلول های سرطانی را مهار کرد و در 

برخی دیگر بی اثر بود.
به نظر می رسید چگونگی اثر مانوز بر سلول های 
سرطانی به میزان های آنزیمی که مانوز را  در 

این سلول  ها می شکند، بستگی دارد.
پژوهشگران مرکز پژوهش سرطان انستیتوی 
بیتسون بریتانیا که این بررسی ها را انجام داده اند، 
معتقدند میزانی از مانوز را که »بتواند با مهار 
جذب گلوکز رشد تومور را در موش کاهش 
دهد و  درعین حال بر بافت های طبیعی تاثیر 

نگذارد«، تعیین کرده اند.

تردید درباره ادعای چینی ها درمورد ویرایش ژن های نوزادان انسانی

یک مکمل قندی ممکن است به مبارزه با سرطان کمک کند

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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بدون پیش  شرط 
لذت ببريم

اصال سطحی  که  لذت های کوچک  ستایش  در 
نیستند، ما با برخی پیشداوری درباره رویدادهایی 
که خوشحالمان می کنند یا برایمان لذت بخش هستند، 
محاصره شده ایم. به طور مثال چهره های  مشهور 
فضای مجازی، اینفلوئنسرها و کاالهای تبلیغاتی شان 
که دلیل حضورشان بیدار کردن احساس حقارت و 
حسادت درون هر کدام از ماست تا دلمان بخواهد 
به جای آنها باشیم و آنچه که دارند را داشته باشیم 
و آنها از باال آوردن این احساسات در وجود ما 
پولدار شوند و حس بدبینی یا ساده لوحی نسبت 
به موارد معمولی در ما ایجاد کنند. ما دوست داریم 
فکر کنیم برای خوشحال بودن و رضایت باید دنبال 
خوشی های کمیاب باشیم. فرض ما این است که موارد  
منحصربه فرد، نایاب و عجیب وغریب یا ناآشنا به طور 
طبیعی ما را بیشتر خوشحال می کنند. گاهی حتی نیاز 
به تایید اقتصادی برایشان داریم و اگر ارزان باشند برای 
ما سخت است که قدرشان را بدانیم. بیشتر وقت ها 
هم در مورد آینده با طرح ها در مقیاس های وسیع 
بیشتر لذت می بریم. برنامه های بزرگ مرکز توجه ما 
هستند و امیدواریم منجر به خوشی شوند. این نگاه 
کامال هم غلط نیست ولی به طور ناخواسته باعث 
گرایش بد و غیرمفید بر ضد موارد در دسترس، ارزان، 
معمولی، ناآشنا و کوچک می شود. درنتیجه اگر کسی 
عنوان کند با هواپیمای خصوصی اش به جایی سفر 
کرده، ما ناخودآگاه فرض می کنیم بیشتر از کسی که با 
دوچرخه اش یا دو تا پاهایش به پارک محله شان رفته، 
به او خوش گذشته، یا رفتن به  مهمانی از دورهمی 
ساده بیشتر خوش می گذرد، شام در یک رستوران 
مجلل از نان و پنیر در خانه خودمان بیشتر می چسبد، 
اما نکته ای که در مورد خوشی جالب است اینکه 
چقدر غیرمنتظره و تصادفی می تواند باشد. خوشی ها 
مرتب و منظم در بوتیک های لوکس چیده نشده اند و 
در تعطیالت لوکس هم ممکن است اصال تجربه شان 
نکنیم .  خوشی بیشتر به وضعیت عاطفی و روانی ما 
بستگی دارد. مهم این است که یاد بگیریم به صدای 
درون خودمان گوش دهیم که آرام  به ما می گوید 
آنچه که داریم باارزش و مهم است؛ حاال دیگران 

هر فکری که می خواهند بکنند.

 سارا شریفی
روان شناس بالینی

 تهیه کننده صدا و سیما

صفحات مجازی به خصوص صفحات اینستاگرام پر شده از عکس و فیلم کودکان خوش چهره و 
خوش بیانی که به نحوی فروشگاه های مجازی و واقعی لباس، کیف و کفش، انواع طال و جواهرات یا 

سایر زینت آالت، آتلیه های عکاسی و... را تبلیغ می کنند. درواقع بسیاری از والدین دوست دارند عکس 
و فیلم کودکشان که لباس فروشگاهی را پوشیده یا در آتلیه ای عکس انداخته در صفحاتشان قرار دهند تا 

دنبال کنندگان حتی میلیونی آنها به خرید آنچه تبلیغ شده ترغیب شوند. .. )صفحه 12 و13(

بررسی تبعات روانی مدلینگ کودکان 
در فضاهای مجازی و اینستاگرام

حريم کودک 
حرمت دارد



پرسش

پرسش: کودک 3 ماهه ای دارم که دچار اسهال 
شده است. خیلی نگرانم و نمی دانم چه باید 
بکنم. نزد پزشک هم رفته  و دارو گرفته ایم 
اما هنوز اسهال دارد . لطفا راهنمایی کنید. 

0938****653

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

پاسخ: ابتدا الزم است تعریفی از اسهال داشته باشیم 
زیرا گاهی والدین، روان کار کردن شکم کودک 
را با اسهال اشتباه می گیرند. اسهال به معنای دفع 
مدفوع شل و آبکی به تعداد بیش از 3 نوبت در 
24 ساعت است. از نظر همه گیری شناسی، بیش 
از 85 تا 90 درصد اسهال ها عامل ویروسی دارند 
که مهم ترین آنها »روتاویروس« نام دارد. در نتیجه 
اسهال ویروسی نیازی به درمان اختصاصی ندارد 
و خودش خودبه خود پس از چند روز بهبود 
می یابد بنابراین مصرف هر نوع آنتی بیوتیک در این 
نوع اسهال نه تنها مفید نیست، بلکه می تواند مضر 
هم باشد. روتاویروس نسبت به سایر ویروس ها 
تهاجمی تر است و عوارض بیشتری هم دارد. 
آلودگی به این ویروس ابتدا با عالئمی مانند 
گرفتگی و آبریزش بینی، کمی سرفه و به طور 
کلی عالئم شبیه سرماخوردگی خود را نشان 
می دهد اما ناگهان کودک تب می کند، به نحوی 
که ممکن است تب به 40 درجه سانتی گراد 
هم برسد. 12 تا 24 ساعت بعد ویروس وارد 
معده می شود و التهاب شدید معده ایجاد می کند. 
درنتیجه کودک مرتب استفراغ می کند. بعد از 
یکی- دو روز که ویروس وارد روده ها می شود، 
اسهال نیز به جمع سایر عالئم می پیوندد. مشخصه 
تقریبا عمومی آلودگی به روتاویروس این است 
که مدفوع بسیار بدبو می شود. یادتان باشد شیوع 
این نوع اسهال ها اواخر فصل پاییز افزایش می یابد. 
با توجه به اینکه مرگ ومیر ناشی از کم آبی به 
دلیل ابتال به اسهال روتاویروس در جهان نسبتا 
باالست و درد و رنج فراوانی به کودک وارد 
می کند، واکسنی علیه روتاویروس در دنیا تولید 
شده که ما نیز در حال تالشیم این واکسن را در 
آینده ای نه چندان دور تهیه کنیم و به کودکان زیر 
2 سال کشور بدهیم تا دیگر به این بیماری مبتال 
نشوند. در هر حال اگر کودکی  اسهال شود باید 
چند اقدام برای او انجام دهید؛ نخست اینکه اگر 
کودک شیرمادر می خورد حتما شیردهی را ادامه 
بدهید و به هیچ وجه شیر مادر را در دورانی که 
کودک اسهال شده قطع نکنید. اگر کودک زیر 
ماه است و هنوز غذای کمکی اش شروع   6
نشده، دادن محلول اوآراس به شکل مایع  درمانی 
خوراکی مطابق با نظر پزشک معالج ضرورت 
دارد. در صورتی که کودک باالی 6 ماه داشته 
باشد، باز هم غذایش باید طبق روال ادامه پیدا 
کند، فقط باید چند نکته را رعایت کرد؛ اول اینکه 
میوه و سبزی را از غذای کودک حذف کنید 
زیرا میوه ها و سبزی ها به دلیل دارا بودن فیبر 
فراوان می توانند اسهال کودک را تشدید کنند و 
حجم مدفوع را افزایش دهند. در این صورت 
بدن کودک بیشتر دچار کم آبی خواهد شد. البته 
سیب و موز به دلیل اینکه مواد قابض دارند از 
این مساله مستثنی هستند و مصرف آنها به شرطی 
که پوست سیب گرفته شود برای کودک مبتال به 
اسهال مفید است. از میان گروه سبزیجات، هویج 
هم قابض روده است و می توان آن را در سوپ 
کودک ریخت. توصیه دیگر این است که از دادن 
نوشیدنی های شیرین حتی آبمیوه های طبیعی و 
نوشابه های گازدار و غیرگازدار به کودک بپرهیزید 
زیرا غلظت این نوشیدنی ها بسیار باالتر از مایعات 
بدن است. در نتیجه وقتی وارد روده می شوند 
به جای اینکه جذب بدن شوند، آب بدن را هم 
به سمت خود یعنی داخل روده می کشند و از 
راه مدفوع دفع می کنند بنابراین دادن این قبیل 
نوشیدنی ها به کودکی که اسهال شده وضعیتش 
را بدتر خواهد کرد اما دادن مایعاتی مانند آب، 
آب سوپ، دوغ کم نمک، ماست و سایر غذاهای 

آبکی بسیار مفید است. 
اکیدا توصیه می کنم اگر کودکی از مکمل آهن 
استفاده می کند، حتما در زمان اسهال آن را قطع کنید 
اما می توانید مصرف سایر مکمل های ویتامینی 
را ادامه بدهید. یادتان باشد دادن محصوالت 
پروبیوتیک به خصوص ماست پروبیوتیک در 
دوران اسهال بسیار مفید است زیرا یکی از خواص 
محصوالت پروبیوتیک این است که انواعی از 
باسیل های داخل روده را که می توانند جلوی 
رشدونمو میکروب ها و ویروس های مضر را 
بگیرند، تکثیر می کنند و به این ترتیب جلوی 
اسهال را می گیرند. در نتیجه مصرف پروبیوتیک ها؛ 
چه در کودکان و چه در بزرگساالن مبتال به 
مفید را  اسهال می تواند میکروب های خوب 
جایگزین میکروب های مضر کند و در بهبود 
روند اسهال موثر باشد. عالوه بر این تجویز 
با مقدار معین  مکمل  روی توسط پزشک و 
به مدت 2 هفته نیز می تواند در بهبود اشتهای 
کودک و دفع سریع تر ویروس از روده کودک 

تاثیر داشته باشد.

پرسش

پرسش اول: اگر دختری در 25 سالگی آمپول هورمون رشد بزند، 
قدش بلندتر خواهد شد؟ 620****0910

نامناسب  تابش  به آلودگی هوا و وضعیت  با توجه  پرسش دوم: 
مصرف  پزشک  تجویز  بدون  می توان  آیا  زیاد  پوشش  و  آفتاب 

مکمل ویتامینD را شروع کرد؟ 213****0912

از  بعد  به  از 40 سالگی  آیا مصرف مکمل کلسیم  پرسش سوم: 
ایجاد پوکی استخوان در سنین باالتر پیشگیری می کند؟ خانمی 40 
ساله ام و نگران پوک شدن استخوان هایم هستم. 221****0919

پاسخ
دکتر سیدمحسن خوش نیت

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

پاسخ اول: نه! تزریق آمپول رشد در این سن نه تنها هیچ تاثیری در 
افزایش قد ندارد، بلکه ممکن است فرد را دچار عوارضی هم بکند. 
متاسفانه برخی ورزشکاران به عنوان دوپینگ و برای افزایش حجم 
عضالتشان، هورمون رشد را با دوزهای باال استفاده می کنند. این افراد 
هم در معرض خطرات و عوارض مصرف نابجای هورمون رشد هستند.

 Dپاسخ دوم: متاسفانه 80درصد مردم جامعه ما دچار کمبود ویتامین
هستند. از این تعداد، 30درصد کمبود بسیار شدید و 50درصد کمبود 
متوسط تا خفیف دارند. از این رو، توصیه می شود همه مردم مکمل 
ویتامینD مصرف کنند. نیاز بدن ما در روز حدود 1000 واحد ویتامین
D است بنابراین اگر هر فرد بزرگسالی ماهی یک عدد و کودکان 2 
تا 12 سال هر 2 ماه یکبار یک عدد قرص 50هزار واحدی ویتامین

D بخورند، کفایت می کند. البته افرادی که چاق هستند نیازشان به 
ویتامینD بیشتر است زیرا این ویتامین در بافت چربی ذخیره می شود. 
برخی بیماران هم به دلیل بیماری یا داروهایی که مصرف می کنند 
نیاز بیشتری به ویتامینD دارند که پزشکشان قطعا دوز مکمل مورد 
نیاز آنها را تجویز خواهد کرد. یادتان باشد کمبود ویتامینD روی 
استخوان ها آثار بسیار مخربی دارد و باعث هم پوکی استخوان و هم 

نرمی استخوان می شود.

پاسخ سوم: خوردن یا نخوردن مکمل کلسیم به این موضوع بستگی 
دارد که افراد چه مقدار کلسیم از راه غذا دریافت می کنند. هر خانم 
بالغی تا قبل از سن یائسگی به حدود 1000 میلی گرم کلسیم در روز 
نیاز دارد. بعد از سن یائسگی نیاز خانم ها به کلسیم به 1200 تا 1500 
میلی گرم در روز افزایش می یابد. یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست 
حدود 300 میلی گرم کلسیم دارد. منبع اصلی کلسیم هم فقط لبنیات 
کلسیم  هم  مغزها،  و  سبزیجات  جمله  از  غذایی  مواد  سایر  است. 
کمتری نسبت به لبنیات دارند و هم کمتر استفاده می شوند بنابراین 
عمده کلسیم باید از راه شیر، ماست و پنیر تامین شود. مصرف زیاد 
کشک توصیه نمی شود زیرا میزان نمک آن باالست و همین مساله 
منبع خوبی  بنابراین کشک  ادرار می شود،  از راه  باعث دفع کلسیم 
برای دریافت کلسیم نیست. اگر فردی به اندازه کافی شیر، ماست و 
پنیر طی روز بخورد و 1000 میلی گرم کلسیم مورد نیاز بدنش تامین 
شود نیازی به مصرف قرص کلسیم نخواهد داشت اما اگر فردی این 
مقدار شیر و لبنیات مصرف نمی کند باید قرص کلسیم بخورد. حال با 
توجه به اینکه فرد ناراحتی گوارشی یا سابقه سنگ کلیه مکرر داشته 
باشد نوع مکمل کلسیمی که می خورد ممکن است متفاوت باشد. به 
عنوان مثال افرادی که سنگ کلیه یا سابقه سنگ کلیه یا ناراحتی معده 
دارند، بهتر است از مکمل کلسیم سیترات استفاده کنند اما افرادی 
که این مشکالت را ندارند کلسیم+د معمولی یا کلسیم کربنات را 

هم می توانند بخورند.

پرسش

پرسش: نوجوانی 16 ساله هستم و ریزش موی زیادی دارم. برادرم 
هم در 19 سالگی حجم زیادی از موهایش را از دست داد. تقریبا 
همه فامیل مان این مشکل را دارند. آیا ممکن است من هم طاس 

شوم؟ 669****0912
پاسخ

دکتر سیدمسعود داوودی
متخصص پوست و عضو هیات  علمی 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

پاسخ: اگر زمینه ژنتیکی طاسی را داشته باشید شما هم مستعد ابتال به 
آن خواهید بود. الزم به ذکر است ریزش مو مشکلی چندژنی است 
اما ژن اصلی آن روی کروموزوم X قرار گرفته  بنابراین برای اینکه 
ببینیم ریزش مو ارثی است یا نه باید فامیل مادر را بررسی کنیم. البته 
این مساله صددرصد قطعی نیست زیرا ممکن است ژن های دیگری 

از سمت پدر روی کروموزوم ها قرار بگیرند.
 در شرح حالتان اشاره نکرده اید که خانم هستید یا آقا چون تنوع دارویی 
برای کنترل ریزش مو در خانم ها بیشتر و راه های پرپشت شدن موها 
برای کنترل ریزش موی  تنوع دارویی  متنوع تر است، در حالی که 
آقایان کمتر است و فقط داروهای محدودی وجود دارند که می توان 
امیدوار بود در 60درصد موارد جلوی ریزش موی مردان را بگیرند یا 
حتی در مواردی کم پشتی موها را برطرف کنند. این داروها در مردان 
فقط شامل یک داروی خوراکی و یک داروی موضعی است اما در 
مورد خانم ها که در بیشتر موارد یک بیماری زمینه ای وجود دارد، 
بیماری را درمان کند. درمان  ابتدا داروهایی تجویز می شود که آن 
را  موها  ریزش  زیادی جلوی  تا حد  می تواند  زمینه ای هم  بیماری 
بگیرد. ضمن اینکه داروهای ضدهورمون مردانه در خانم ها راحت تر 
توصیه و تجویز می شود. از این رو، در خانم ها معموال نتیجه بهتری 
در درمان ریزش مو داریم. توجه داشته باشید هر چه سن استفاده از 
داروها پایین تر باشد، اثرگذاری داروها بیشتر خواهد بود و با افزایش 

سن داروها تاثیر کمتری روی ریزش موها خواهند داشت.
به شما توصیه می شود با تجویز پزشک آزمایش خون بدهید تا از نظر 
ابتال به کم خونی و اختالالت تیروئیدی مورد بررسی قرار بگیرید و 
سپس زیر نظر پزشک از داروهای ضدریزش مو استفاده کنید. در این 

صورت شاید بتوان جلوی ریزش موهایتان را گرفت.
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پرسش

پرسش اول: آیا پخت غذا با روش گریل کردن 
ضرر دارد؟ به طور کلی کدام یک از روش های 
پخت بهتر از سایرین است؟ 542****0912

پرسش دوم: من ورزش نمی کنم. به همین دلیل 
سعی می کنم دو وعده بیشتر در روز غذا نخورم 
تا چاق نشوم. آیا این کار درست است و لطمه ای 

به بدنم نمی زند؟ 665****0919

پاسخ
دکتر کوروش جعفریان

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پاسخ اول: روش های پخت غذا به مسائل فرهنگی 
و امکانات و ابزاری که افراد در اختیار دارند، متفاوت 
است. گاهی هم دستور پخت غذا افراد را مجبور 
می کند از روش های پخت متفاوت استفاده کنند. 
به طور کلی اگر بتوانیم تا جایی که امکان دارد 
حرارت را از شکل مستقیم به غیرمستقیم تبدیل 
کنیم، روش پخت مان بهتر و مناسب تر خواهد 
شد. برای مثال گریل کردن غذا که ماده غذایی 
روی حرارت مستقیم آتش قرار نمی گیرد از کباب 
کردن مواد غذایی که به طور مستقیم روی آتش 
گذاشته می شوند، بهتر است و همین کار می تواند 
خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها را کاهش بدهد. 
نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد وقتی حرارت 
مستقیم به خصوص از سوخت های فسیلی مثل گاز 
به ماده غذایی برخورد می کند، خطر ابتال به بدترین 
بیماری ها؛ یعنی سرطان های مختلف را در بدن باال 
می برد. از این رو، گریل انتخاب بهتری نسبت به 
کباب کردن غذاهاست، اما روش های بهتر پخت 
مواد غذایی شامل بخارپز کردن و آبپز کردن است. 
در بخارپز کردن مواد غذایی، زمان پخت بسیار 
کوتاه است و همین عامل باعث می شود بسیاری 
از ویتامین های غذا حفظ شوند و آسیب نبینند و 

بدن بتواند از آنها استفاده کند. همچنین بسیاری 
انواع آش ها، سوپ ها،  مانند  ایرانی  از غذاهای 
خورش ها، آبگوشت و... با روش آبپز کردن تهیه 
آبپز کردن زمان طوالنی  تنها مشکل  می شوند. 
پخت است. در نتیجه ویتامین ها و ترکیبات فعال 
داخل غذا تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرند و 
کیفیت خود را از دست می دهند. گاهی آب غذا 
از غذای اصلی جدا می شود، در حالی که اگر 
آب غذا همراه با آن سرو شود بسیاری از موادی 
که از داخل ماده غذایی وارد آب غذا شده اند به 
بدن می رسند. متاسفانه بسیاری از خانواده برنج 
را هنگام پخت آبکش می کنند. این کار بسیاری 
از امالح و ویتامین های مفید برنج را از آن خارج 
می کند و برنجی که درنهایت مصرف می شود 
ارزش غذایی چندانی نخواهد داشت. از دیگر 
روش های بد پخت وپز می توان به سرخ کردن 
اشاره کرد. متاسفانه سرخ کردن مواد غذایی یکی 
از روش های پخت رایج در کشور ماست. غذاهای 
سرخ شده به دلیل جذب روغن زیاد توسط مواد 
غذایی، عوارض مختلفی هم در سطح کلی مانند 
چاقی و بیماری های قلبی- عروقی به بدن وارد 
می کنند و هم در سطح سلولی می توانند باعث 

افزایش استرس های سلولی شوند. 
امروزه بسیاری از مشکالتی که در بیماری های 
مزمن با آن روبرو هستیم می توانند در استرس ها و 
التهابات سلولی ریشه داشته باشند. متاسفانه غذایی 
که سرخ می شود این فرایند را تشدید می کند. روش 
دیگر پخت غذا، استفاده از مایکروویو است. شاید 
بسیاری از کارشناسان علیه مایکروویو اظهارنظر کنند 
و استفاده از آن را خطرناک بدانند اما تا امروز هیچ 
سند معتبر و محکمی که نشان بدهد پخت غذا در 
مایکروویو خطرناک است، وجود ندارد بنابراین به 
احتمال قوی یکی از روش های بسیار خوب پخت 

غذا می تواند استفاده از مایکروویو باشد.

پاسخ دوم: فیزیولوژی انسان ها با یکدیگر تفاوت 
دارد بنابراین نمی توان یک نظر کلی در مورد همه 
صادر کرد اما براساس فیزیولوژی و ویژگی های بیشتر 

مردم توصیه عمومی بر این است که حداقل 3 وعده 
غذایی اصلی و 2 یا گاهی حتی 3 میان وعده غذایی 
داشته باشید. این کار سبب می شود سیستم گوارش 
مواد غذایی مورد نیاز بدن را از غذاهای مختلفی که 
در وعده ها و میان وعده ها وارد بدن می شود، جذب 
و آنهایی که نیاز به ذخیره دارد، ذخیره و بقیه را دفع 
کند. گاهی اوقات اگر ویتامین ها و امالح هم بیش 
از نیاز مصرف شوند، بدن آنها را دفع می کند زیرا 
مکانیسم جذب کامال هوشمندی در بدن وجود 
دارد که همه این موارد را به خوبی مدیریت می کند. 
توصیه می کنم اگر برایتان امکان داد 3 وعده غذایی 
اصلی را بخورید اما حجم یا کالری دریافتی تان را 
پایین بیاورید. بسیاری از افراد برای کاهش یا کنترل 
وزن یک وعده غذایی مثل شام را حذف می کنند 
اما در سایر وعده ها بیش از نیازشان غذا می خورند. 
ضمن اینکه حذف مواد غذایی در وعده های مختلف 
مشکالتی در بدن ایجاد می کند که می تواند حتی 
سالمت بدنتان را به خطر بیندازد. برای مثال وقتی 
فاصله بین وعده های غذایی افزایش می یابد، قندخون 
کاهش پیدا می کند. این مساله عالوه بر اینکه برای 
سالمت جسم مضر است از نظر سایکولوژی یا 
روانی نیز فرد را درگیر می کند زیرا کاهش قند خون 
موجب می شود فرد نتواند سیستم عصبی اش را به 
خوبی کنترل کند. از این رو، بهتر است تا جایی که 
امکان دارد قند خونتان را در حد تعادل حفظ کنید 
زیرا کاهش شدید قند خون به معنای وارد آمدن 
استرس به بدن است و این مساله سالمت بدن را 
به خطر می اندازد. نکته مهم دیگر اینکه میان وعده ها 
باید وعده های اصلی را تکمیل و جبران کنند، مثال 
اگر در وعده های اصلی میوه و سبزی، شیر و لبنیات، 
مغزها و... وجود ندارد در میان وعده ها باید در حد 
نیاز جبران شود. یادتان باشد اگر بتوانید با این الگوی 
غذایی دریافت کالری های روزانه تان را تنظیم کنید، 
در کنترل وزنتان هم بیشتر از وقتی فقط 2 وعده غذا 
می خورید، موفق تر خواهید شد. نتایج مطالعات نشان 
می دهد افرادی که یک وعده غذایی خود را حذف 
می کنند بیشتر در معرض ابتال به کبد چرب، چاقی، 

بیماری های قلبی- عروقی و دیابت قرار می گیرند.

پرسش

پرسش اول: خانمی 27 ساله و در هفته 13 بارداری 
هستم. بارداری اولم را تجربه می کنم. در ماه اول 
بارداری که هنوز از بارداری ام خبر نداشتم به 
دلیل تورم گلو یک هفته در بیمارستان بستری 
شدم و آنتی بیوتیک گرفتم. در حال حاضر خیلی 
نگران سالمت جنینم هستم. لطفا مرا راهنمایی 

کنید. سعادت از کرمان

پرسش دوم: خانمی 53 ساله هستم. حدود 10 ماه 
از یائسگی ام گذشته اما دوباره دچار خونریزی 
شده ام. آیا این خونریزی نشانه بدی است؟ الزم 
به ذکر است قبل از یائسگی هم در رحمم فیبروم 

داشتم. 320****0910

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: مصرف دارو به خودی خود در دوران 

بارداری مشکلی ایجاد نمی کند اما هیچ دارویی نباید 
خودسرانه مصرف شود و همه داروهای مصرفی در 
این دوران باید حتما با نظر پزشک و با مقداری که 
پزشک تعیین می کند، مصرف شوند. وقتی عفونت یا 
مشکل جدی و مهمی در بدن وجود دارد، مصرف 
دارو الزامی خواهد بود زیرا مصرف نکردن دارو در 
این شرایط به این علت که باردارم و هیچ دارویی 
نمی خورم، خطرناک تر است و عفونت به راحتی در 
همه بدن گسترش پیدا می کند و همین مساله جنین 
را به خطر خواهد انداخت. خانم های باردار باید 
حتما هنگام مراجعه به پزشک، وی را از بارداری 
خود آگاه کنند تا پزشک در انتخاب داروها دقت 
کرده و داروهایی را تجویز کند که در بارداری 

مشکل خاصی ایجاد نمی کنند.

پاسخ دوم: بسیاری اوقات عادت ماهانه ممکن 
یائسه شدن  در سنین  که  در خانم هایی  است 
قرار دارند عقب بیفتد اما خانم ها فکر می کنند 
چون خونریزی نداشته اند، یعنی یائسه شده اند، 
در حالی که ممکن است هنوز این اتفاق نیفتاده 
باشد و تخمدان هایشان فعال باشد. بنابراین بهتر 
است وقتی عادت ماهانه خانمی در سنین باال 

عقب می افتد حتما با پزشکش مشورت کند و 
مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود آیا واقعا 
یائسه شده  یا نه. یادتان باشد عقب انداختن عادت 
ماهانه در زمان طوالنی به معنای یائسه شدن 
برای خانم های  این شرایط می تواند  نیست و 
جوان هم اتفاق بیفتد بنابراین علت اصلی باید 
حتما تشخیص داده شود. اگر تشخیص یائسگی 
با توجه به سنی که دارید و نتایج آزمایش هایتان، 
دچار خونریزی  حاال  و  رسیده  اثبات  به  قبال 
کنید  مراجعه  پزشکتان  به  حتما  باید  شده اید 
زیرا خونریزی بعد از یائسگی به هر مقداری 
که باشد، غیرطبیعی است، حتی اگر خونریزی 
در حد لک باشد برای ما یک عالمت هشدار 
بسیار مهم است. احتمال دارد خونریزی علت 
انجام  کارها  این  همه  اما  باشد  نداشته  مهمی 
که ممکن  مواردی  از  تا درصد کمی  می شود 
است خونریزی علت مهم و خطرناکی داشته 
باشد زود و به موقع تشخیص داده شده و درمان 
شود. توجه داشته باشید فیبروم ها بعد از یائسگی 
معموال کوچک می شوند و مشکل ساز نخواهند 
بود اما بدون معاینه و بررسی هم نمی توان این 

مساله را صددرصد رد کرد.

پرسش

پرسش اول: آیا درست است که مصرف زیاد 
گوشت و مواد پروتئینی باعث ابتالی افراد به 
بیماری نقرس می شود یا عوامل دیگری هم در 

این زمینه نقش دارند؟ 652****0903

پرسش دوم: آیا رژیم غذایی به تنهایی می تواند 
باعث الغری شود؟ چه کنیم وزنمان خیلی سریع 

پایین بیاید؟ 109****0918

در  نقشی  چه  آنتی اکسیدان ها  سوم:  پرسش 
بیشترین  حاوی  میوه هایی  چه  و  دارند  بدن 
آنتی اکسیدان هستند؟ جایی خواندم مصرف مواد 
حاوی آنتی اکسیدان جلوی ابتال به بسیاری از 
بیماری ها را می گیرد. آیا این موضوع درست 

است؟ 887****0936

پاسخ
دکتر احمد اسماعیل زاده

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: مصرف زیاد و مرتب موادی به نام 
»پورین ها« که عمدتا در پروتئین های حیوانی؛ 
یعنی انواع گوشت ها و به مقدار کمتر در حبوبات، 
اسفناج و.... وجود دارند، می تواند خطر ابتال به 
نقرس را افزایش دهد. مهم ترین راه تشخیص 
بیماری نقرس باال بودن اسیداوریک در آزمایش 
است. عالمت بالینی این بیماری هم دردهای 
انگشتان  مفصل  کشیدن  تیر  است.  مفصلی 

دست و پا هم ممکن است نشانه ای از رسوب 
اسیداوریک در آن ناحیه باشد. چنانچه این بیماری 
دیر تشخیص داده شود یا درمان جدی گرفته 
نشود در طوالنی مدت می تواند منجر به تشکیل 
سنگ های اورات کلیوی شود. یادتان باشد ارتباط 
تنگاتنگی بین غذا، وزن و اسیداوریک نقرس 
وجود  دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد عالوه 
بر غذاهایی که حاوی پورین باال هستند، مصرف 
زیاد غذاهایی هم که قندهای ساده مثل فروکتوز 
باال دارند از جمله انواع نوشابه ها، آبمیوه های 
طبیعی و... نیز می تواند خطر ابتال به نقرس را 

در افراد افزایش دهد.

پاسخ دوم: فرایند چاقی و تجمع چربی در بدن 
در مدت کوتاهی شکل نگرفته بنابراین افرادی که 
قصد الغر شدن دارند نباید انتظار معجزه داشته 
باشند که در زمان  کوتاهی بتوانند حجم زیادی از 
چربی هایشان را آب کنند یا غذاهایی بخورند که 
وزنشان را پایین بیاورد. اگر هم راه و روشی برای 
الغر کردن سریع وجود داشته باشد، قطعا به بدن 
آسیب خواهد رساند. هر چند الغر کردن و کاهش 
وزن مهم ترین راه درمان بیماری هایی مانند کبد 
چرب و نقرس است، اگر کاهش وزن با روش های 
نادرست و غیراصولی انجام شود نه تنها کبد چرب 
و نقرس درمان نمی شوند،  بلکه بدتر هم خواهند 
شد. بنابراین هیچ راه معجزه آسایی برای فارغ شدن 
از چربی های بدن وجود ندارد. اصالح شیوه زندگی 
در طوالنی مدت آن هم نه فقط با رژیم غذایی، بلکه 
همراه حداقل 30 دقیقه تحرک و پیاده روی در روز 

می تواند در کاهش وزن موثر باشد.
پاسخ سوم: آنتی اکسیدان ها موادی هستند که وقتی 

وارد بدن می شوند جلوی حمله رادیکال های آزاد 
به بافت های مختلف بدن را می گیرند. رادیکال های 
آزاد به طور طبیعی در بدن تولید می شوند. امروز 
گفته می شود دلیل اینکه به دیابت مبتال می شویم 
یا عروق مان می گیرد یا اگر سکته می کنیم و... 
در  شیمیایی  واکنش های  برخی   که  است  این 
حالت طبیعی در بدنمان اتفاق می افتد که ماحصل 
این واکنش ها تولید مواد بسیار فعالی است که 
می توانند به بافت  های مختلف بدن حمله کنند 
و بیماری ها و عوارضی که نام برده شد، ایجاد 
کنند. نام این مواد فعال »رادیکال های آزاد« است. 
آنتی اکسیدان ها دشمن رادیکال های آزاد هستند؛ به 
این صورت که آنتی اکسیدان ها به رادیکال های آزاد 
می  چسبند و اجازه حمله به بافت های بدن را به 
آنها نمی دهند. آنتی  اکسیدان ها عمدتا در میوه ها و 
سبزی ها به خصوص انواع رنگی آنها وجود دارند 
اما در مواد غذایی دیگری مثل جوانه گندم و... 
هم به مقدار کمتر یافت می شوند. از جمله میوه ها 
و سبزی هایی که آنتی اکسیدان  بیشتری نسبت به 
سایرین دارند می توان به توت فرنگی، گیالس، آلبالو 
و سایر میوه های با رنگ قرمز و بنفش اشاره کرد. 
هندوانه هم حاوی آنتی اکسیدان  است اما مقدار زیادی 
آب در هندوانه وجود دارد و میزان آنتی اکسیدان آن 
خیلی زیاد نیست. توصیه می کنم به وفور از میوه ها 
و سبزی ها در رژیم غذایی تان استفاده و تنوع را 
در مصرف آنها رعایت کنید. اینکه هر روز مثال 
فقط موز یا سیب بخورید خوب نیست. بهتر است 
مواد غذایی و میوه ها و سبزی های مختلفی را در 
برنامه روزانه تان بگنجانید. اگر می خواهید از ابتال 
به بسیاری از بیماری ها پیشگیری کنید از صبح تا 

شب 5 واحد میوه یا سبزی بخورید.



6 تمرین پیشنهادی در آستانه روز جهانی کبد چرب

ورزش برای کبد 
هنگامی که چربی در سلول های کبدی جمع شود، التهاب در کبد ایجاد و فرد به کبد چرب مبتال شده است. دیابت و چاقی از اصلی ترین 
علت های بروز کبد چرب هستند. چربی در کبد به حالت طبیعی وجود دارد اما اگر میزان آن بیش از 5 تا 10 درصد وزن کل کبد شود، شخص 
به کبد چرب مبتال شده است. ما نیز در این شماره و به مناسبت روز جهانی کبد چرب )4 آذر( تمرین های ورزشی را پیشنهاد کرده ایم که 

انجام منظم شان به کنترل این بیماری کمک می کند. 

عواملزمینهساز
 چاقی 

  کم تحرکی 
 فشارخون باال

 مصرف الکل و مواد غذایی چرب
 سوء تغذیه

 بارداری
 مصرف داروهایی مانند تتراسایکلین، استامینوفن و آسپیرین

وامانقشورزش
درمان  و  کنترل  برای  می شود  توصیه 
این بیماری قبل از هر اقدامی با پزشک 
متخصص مشورت کنید اما بهترین روش 
برای مقابله با کبد چرب ترکیبی از رعایت 
رژیم غذایی کم کالری و ورزش است. به گفته 
متخصصان، ورزش کردن کم هزینه ترین و 
آسان ترین روش برای مقابله با کبد چرب 
است. ورزش منظم می تواند موجب کاهش 
وزن شود و از آنجا که چاقی و اضافه وزن 
یکی از علل مهم بروز کبد چرب است، 
می تواند عوارض ناشی از کبد چرب را 
کاهش دهد. البته ترکیب تمرینات هوازی 
و مقاومتی مانند اجرای 30 دقیقه فعالیت 
بدنسازی و بالفاصله 20 تا 30 دقیقه فعالیت 
هوازی مانند دویدن می تواند در کنترل کبد 

چرب موثر باشد. 

عالمتها
 ضعف عمومی

 احساس خستگی و بی حالی مداوم
 تهوع

 زرد شدن رنگ چشم
 درد در مرکز  یا سمت راست و باالی شکم

 سردرگمی و مشکل در تمرکز و  گیجی

یادتانباشدکه...
آموزش  تمرین های 
ادامه  )در  داده شده 
ترکیبی  مطلب(،  این 
از تمرین های مقاومتی 
با وزن بدن و هوازی 
هستند. تمرین اول را 
دهید.  انجام  ثانیه   20
سپس بدون استراحت، 
تمرین دوم تا ششم را به 
همین روند )هر تمرین 
را 20 ثانیه( انجام دهید. 
با اتمام تمرین ششم، 3 
دقیقه استراحت کرده و 
سپس 8  چرخه دیگر 
نیز تمرین ها را تکرار 

کنید.

بیماریدریکنگاه
در کل، کبد چرب 2 نوع دارد؛ کبد چرب الکلی و غیرالکلی. در بعضی مواقع نیز آن را به 3 نوع غیرالکلی، الکلی و بارداری 

تقسیم می کنند. 
کبد چرب الکلی: مصرف طوالنی مدت الکل موجب بروز این نوع کبد چرب می شود، به گونه ای که کبد با مصرف زیاد 

الکل صدمه می بیند و قادر به شکستن چربی ها نیست که با قطع مصرف الکل این نوع کبدچرب کم کم درمان می شود.
کبد چرب غیرالکلی: در اصل التهاب کبدی است که کبد در شکستن چربی ها دچار مشکل می شود و با جمع شدن چربی 
در بافت های کبد،  ملتهب شده و منجر به کبد چرب می شود. این نوع کبد چرب زمانی مشخص می شود که ۱0 درصد یا 

بیشتر وزن کبد حاوی چربی باشد.

کبدچربازنظرمیزانپیشرفتبه4درجهتقسیممیشود:
 درجه 1: این مرحله از کبد چرب به دلیل خوردن مواد غذایی ناسالم بروز می کند. 

 درجه 2: در این حالت وضعیت بیمار کمی سخت تر و پیچیده تر می شود، به گونه ای که باید زیر نظر پزشک معالج قرار گیرد. 
این حالت از کبد چرب، رژیم غذایی خاص خود را نیز دارد. 

 درجه 3: این مرحله از بیماری تنها با بهبود شیوه زندگی قابل درمان نخواهد بود. البته این هشداری است برای افراد دارای 
کبد چرب درجه 2 که در درمان بیماری خود سهل انگاری می کنند. 

 درجه 4: کبد چربی که به سیروز کبدی تبدیل شده، کبد چرب درجه 4  نامیده می شود و پیوند کبد برای بیمار ضروری 
خواهد بود.

تمرینپنجم

طوری بایستید که پاهایتان به 
اندازه  عرض شانه هایتان از 
هم فاصله داشته باشد. توجه 
کنید  انگشتان پاهایتان روبه 
آرامی   به  باشند. حاال  جلو 
پایین بروید. دقت کنید زانوها 
از پنجه پا جلوتر نروند و 
حالت  به  آرامی  به  دوباره 

اولیه برگردید.

تمرینچهارم

صاف  تصویر  مشابه 
بایستید و یک زانویتان 
سپس  بیاورید  باال  را 
همین  در  ببرید.  پایین 
حین پای مخالف تان را 
نیز باال بیاورید و بدون 
پای  با  را  مکث تمرین 
دیگرتان نیز تکرار کنید.

تمرینششم

ابتدا  تمرین،  این  انجام  برای 
بایستید سپس بنشینید و به حالت 
چمباتمه قرار بگیرید و پا هایتان 
را عقب پرتاب کنید. سپس در 
وضعیت شنا قرار بگیرید و یک 
مرتبه حرکت شنا را اجرا کنید. 
حاال پاها را جمع کنید و  باال 

بپرید.

تمرینسوم

مطابق تصویر بایستید و در 
حالی که زانویتان را به طرف 
بپرید.  باال  می آورید،  شکم 
دشوار  برایتان  تمرین  )اگر 
است و نمی توانید آن را اجرا 

کنید، فقط باال بپرید(

تمریناول
را  پا هایتان  ایستاده،  حالت  در 
را  دست هایتان  و  کنید  جفت 
کنار بدن قرار دهید. در مرحله 
بعد، دست هایتان را از طرفین 
به سمت باال ببرید و در همین 
حالت، پا هایتان را نیز باز کرده و 
سپس جمع کنید. نهایتا دست ها 

را به حالت اولیه برگردانید. 
 

تمریندوم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. 
و  ببرید  داخل  را  شکمتان 
منقبض  را  سرینی  عضالت 
کنید. لگن تان را در وضعیت 
طبیعی نگه دارید و به آرامی 
زمین  به  آرنج  کردن  خم  با 
نزدیک شوید و با باز کردن 
عضالت  انقباض  و  آرنج ها 
به حالت  را  بدنتان  سینه ای، 
اولیه برگردانید. اجازه ندهید 
سرتان به جلو متمایل شود.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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بررسی تبعات روانی مدلینگ کودکان در فضاهای مجازی و اینستاگرام

حریم کودک 
حرمت دارد

مدلینگ کودک  اگرچه کار شیکی است، کودکان مشغول 
در این حوزه، همان زحمت و ناراحتی را که کودکان 
 کار می کشند، متحمل می شوند. حتی استفاده از تصویر 
کودکان روی مجالت برای افزایش فروش از مصادیق 
کودک آزاری است. این کودکان به زیاد دیده شدن عادت 
می کنند و می آموزند که ظاهر و صورت اهمیت بیشتری 
از درون و سیرت دارد. درحقیقت این کودکان توسط 
والدین خود به این راه هدایت می شوند و خود نقشی 

در این انتخاب ندارند. 
روزی کودک 3 ساله ای را دیدم که با ظاهر غیرمعمول 
عنوان همراه  به  در مطب  و رنگ شده  بلند  موهای  و 
خواهرش برای ویزیت آمده بودند. مشکلی که موجب 
مراجعه شده بود، حسادت خواهر 8 ساله به موقعیت ویژه 
برادرش بود که در آگهی های تبلیغاتی فعالیت می کرد. 
مادر از کودک خردسال حمایت می کرد و می گفت او 
از حاال آینده دارد، اما خواهرش نمی تواند این واقعیت 
را بپذیرد و از هر فرصتی برای آزار او استفاده می کند. 
به او می گوید تو دختری و در جمع خانواده او را به 

باد تمسخر می گیرد. 
مادر می پرسید این که دیگران زیاد او را با دختران اشتباه 

می گیرند، به او آسیبی می زند؟
از سود  مادران مشابه  مادر و  این  نظر می رسد که  به 
روانی این ماجرا منتفع می شوند. آنها با این کار اهمیت 
بیشتری پیدا می کنند و بیشتر دیده می شوند و اعتمادبه نفس 

آسیب دیده خود را ترمیم می کنند. 
این کار گاهی موجب اختالفات بین همسران می شود 
ایجاد احساسات منفی در  و در برخی موارد موجب 
خواهران و برادران آنها خواهد  شد. احساسی که بزرگ ترها 
موجب ایجاد آن شده اند اما بر روابط کودکان در بلندمدت 

تاثیرات سوء می گذارد.

برخی کودکان قربانی نیازهای برآورده نشده 
والدین شان هستند

ما بزرگ ترها، بچه هایمان را در معرض این موضوع قرار 
می دهیم، تا آنچه را که خودمان نتوانسته ایم داشته باشیم 
از طریق بچه ها دریافت  کنیم. ما این کار را در زمینه های 
دیگر نیز انجام می دهیم. وقتی به زور بچه ها را وادار 
یا رشته تحصیلی  می کنیم در زمینه ورزشی، موسیقی 
به میل و اجبارمان تن بدهند، درحقیقت دنبال برآورده 
مختلف  مراحل  در  که  هستیم  اساسی  نیازهای  کردن 
زندگی خود به آن دست نیافته ایم. ما نیاز به دیده شدن 
و تاثیرگذاری داریم و این نیازها را از طریق کودکانمان 
تاثیر  این کار ما بر زندگی بچه ها  با  برآورده می کنیم. 
نیز  منت  آنها  بر سر  میان  این  در  می گذاریم و گاهی 
می گذاریم و نقش قربانی را بازی می کنیم، درحالی که 
قربانی اصلی کودکان هستند که از محیط و فعالیت های 
کودکانه دور شده اند و آزادی آنها محدود شده است. 
آنها فرصت بودن با همساالن را با کار معاوضه می کنند 

و بهایی سنگین برای آن می پردازند.
کودک در این فرایند با خودپنداره جدیدی مواجه می شود که 
تصویر واقعی، همیشگی و درستی از وی نیست. او در این 
کار این پیام را دریافت می کند که مورد تایید دیگران بودن 
اهمیت دارد و ممکن است بر نگرش وی از دیگران نیز تاثیر 
منفی داشته باشد. او هویت متفاوتی از خود می شناسد که طی 
زمان قرار است ثابت بماند، پس نسبت به تغییراتی که طی 
زمان قرار است تجربه کند، آسیب پذیر می شود. درحقیقت 
این کار او را از رشد و تکامل طبیعی دور می کند و مانع 
شکل گیری مهارت های بین فردی و مهارت های مناسب سن 
در وی می شود و چه بسا روزگاری که اینقدر مورد توجه 
نباشد، افسرده و غمگین شود و احساس از دست دادن 
توجه دیگران را داشته باشد. کودکان امانت هایی در دست 
والدین هستند. خوب است بکوشیم با درایت بیشتری به 
آینده آنها فکر کنیم. اگر آنها زندگی کردن، عشق ورزیدن، 
عزت نفس و تاب آوری را تمرین نکنند، زندگی شان خالِی 

خالی خواهد بود.

یکی از مسائلی که در جامعه با آن روبرو هستیم این 
طرف  از  که  پژوهش هایی  در  معموال  مردم  که  است 
سازمان های رسمی معرفی شده و اطالعات گرفته شده 
حفظ و نگهداری می شوند و برای  اصالح زیرساخت های 
کشور استفاده خواهند شد، مثل سرشماری نفوس و 
مسکن و... شرکت نمی کنند یا اطالعات ناقص می دهند 
و همیشه نگران هستند مبادا اطالعات زندگی آنها در 
دست افرادی قرار بگیرد که بتوانند از آن سوءاستفاده 
با  را  مشابه  اطالعات  به سادگی  افراد  اما همین  کنند 
عکس و فیلم به راحتی در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

می گذارند و این مبحث غریبی است. 
متاسفانه بیشتر کسانی به این کار مبادرت می ورزند که یا 
دنبال کسب و کار و تبلیغات هستند یا دچار خود کم بینی 
شده اند و با به اشتراک گذاشتن عکس خانه و سفره و 
حتی روابط خود با همسرشان می خواهند نیاز خود که 

ناشی از اختالل نمایشگری است، رفع کنند. 
نکته دیگر این است که برخی افراد در دنیای واقعی 
خود، آن طور که در اینستاگرام جلوه می دهند نیستند، 
مثال با عکس و فیلم هایی که می گذارند نشان می دهند 

آنها  به  و  قائلند  باالیی  ارزش  خود  والدین  برای  که 
این موضوع صرفا  که  در صورتی  می گذارند،  احترام 
نمایشی است و در دنیای واقعی این گونه نیستند. آنها 
فقط خود را در نقش قهرمان نشان می دهند تا دیگران 

را راهنمایی کنند.
ایراد دیگر اینجاست که این افراد به بروز شکاف های 
طبقاتی کمک می کنند. با گذاشتن عکس هایی که شاید 
مال خودشان هم نباشد و از صفحات دیگری کپی شده 
باشد، به گونه ای خود را باال نشان می دهند و این حس 
را در بیننده ایجاد می کنند که فاصله زیادی بین آنها و 

دیگران وجود دارد. 
احساس ناکامی ناشی از بروز این مسائل باعث افزایش 
حس خشم و پرخاشگری در جامعه می شود اما در نهایت 
می رسیم به کودکان که از آنها در بسیاری از صفحات 
استفاده  دنبال کننده  یا  فالور  بردن  باال  برای  اجتماعی 
می شود. انسان به طور کلی به کودک، حیوانات و انسان 
عالقه مند است. به تصویر کشیدن عکسی از کودک یا 
فیلمی از آن شاید برای برخی افراد لذت بخش باشد 
اما در دل کسانی که در آرزوی فرزندی هستند، دردی 
را تازه می کند و برای کسانی که فرزندانشان از خانه 
رفته اند شاید یادآوری خاطرات بد باشد. از این رو، در 
کل با استفاده از عکس و فیلم کودکان در اینستاگرام 

موافق نیستم.

 دکتر میترا 
حکیم شوشتری

 روان پزشك كودك و نوجوان و 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم
روان شناس خانواده 

و استاد دانشگاه آزاد اسالمی

مدلينگ کودک، نوعی کودک آزاري محسوب می شود

با استفاده ابزاری از کودک در اینستاگرام موافق نيستم

صفحات مجازی به خصوص صفحات اینستاگرام پر شده از عکس و فیلم کودکان خوش چهره و خوش بیانی 
که به نحوی فروشگاه های مجازی و واقعی لباس، کیف و کفش، انواع طال و جواهرات یا سایر زینت آالت، 
آتلیه های عکاسی و... را تبلیغ می کنند. درواقع بسیاری از والدین دوست دارند عکس و فیلم کودکشان که 
لباس فروشگاهی را پوشیده یا در آتلیه ای عکس انداخته در صفحاتشان قرار دهند تا دنبال کنندگان حتی 
میلیونی آنها به خرید آنچه تبلیغ شده ترغیب شوند. شنیده شده برخی از این صفحات حتی تا ماهی 100میلیون 
تومان درآمد دارند! پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان کودکانی که مدل هستند را با کودکان  کاری 
که براساس نیاز مالی، به کار مشغول اند جزو کودکان کار طبقه بندی کرد؟ آیا آسیبی متوجه آنها هست؟ آیا خانواده های این 
کودکان به آسیب احتمالی واقف هستند؟ آیا این کار را می توان نوعی کودک آزاری پیشرفته به شمار آورد؟ برای پاسخ به 

این پرسش ها و بررسی مسائل مربوط با این موضوع با ما همراه شوید و نظر کارشناسان »سالمت« را در این باره بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی/ 
الهه رضاییان
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به هر شکلی  برای درآمدزایی  از کودکان  استفاده 
شبکه های  در  لوکس  یا  خیابانی  نوع  از  باشد  که 
از کودک محسوب می شود  اجتماعی سوءاستفاده 
از  که  کودکانی  است.  کودک آزاری  بارز  مالک  و 
آنها مانند ابزاری برای درآمدزایی استفاده می شود، 
معموال دچار آسیب های جدی در دوران کودکی و 
بزرگسالی خواهند شد که در ادامه به  مهم ترین این 

آسیب ها اشاره می کنم:
1( کودکانی که به دلیل زیبایی ظاهر، خوش کالمی، 

بامزگی و... در اینستاگرام یا سایر فضاهای مجازی 
و واقعی به شهرت می رسند، این باور در ذهنشان 
جا می گیرد که برای معروف شدن یا پول دار شدن 
نیازی به تالش نیست. این کودکان با این باور بزرگ 
می شوند که به اندازه کافی مشهور و موفق هستند پس 
برای کسب موفقیت واقعی تالش نمی کنند. بررسی 
هنرپیشه هایی که از کودکی به شهرت رسیده اند این 

موضوع را اثبات کرده است. 
2( کودکانی که به واسطه الیک گرفتن و فالور پیدا کردن 
در اینستاگرام به شهرت می رسند همیشه چشمشان 
به تایید دیگران و الیک ها و کامنت هایی است که 
گذاشته می شود. ممکن است برخی از کامنت ها به 
این موضوع اشاره داشته باشند که این رفتار والدین 

نوعی کودک آزاری است و خوانده شدن این مطلب 
توسط فرد در کودکی یا حتی وقتی بزرگ تر شد 
می تواند نگاه او را به والدینش تغییر دهد و روی 

عزت نفس کودک اثر منفی بگذارد.
اینستاگرامی، موفقیت آمیز  3( گاهی آغاز یک کار 
نیست و کودک به جایگاهی که والدین آرزوی آن 
را داشتند، نمی رسد. در چنین شرایطی این موضوع 
در ذهن کودک شکل می گیرد که کاری را آغاز کرد 
اما موفق نشد. پس ممکن است در آینده هم درگیر 
هر نوع شغلی شود، همواره خود را شکست خورده 

حس کند.
4( برخی والدین اصرار دارند انتشار عکس و فیلم 
کودک در اینستاگرام کودک آزاری نیست اما باید گفت 

زمانی که کودکی را مجبور می کنند ژست خاصی 
بگیرد یا از وقت بازی اش می زنند تا مرتب او را سوژه 
عکس کنند، نوعی کودک آزاری محسوب می شود.
5( کودکی که در سن پایین یاد می گیرد مانند بزرگساالن 
ژست بگیرد و ادای حرف زدن بزرگ ترها را دربیاورد، 
بدون اینکه کودکی کرده باشد وارد دنیای بزرگسالی 
می شود و این خود نوعی سوءاستفاده از کودک است.
6( همواره هر چند کم، احتمال سوءاستفاده از عکس 
کودکان وجود دارد. برخی افراد نظاره گران جنسی 
هستند. این افراد با قصد رفع امیال جنسی خود به 
عکس شما و فرزندتان خیره می شوند. گاهی نیز هر 
چند احتمال آن پایین است، امکان گروگان گیری و 

دزدیدن فرزند وجود دارد.

دکترعاطفهکیانینژاد
روان شناس بالینی کودک و نوجوان 

و مدرس دانشگاه

6آسیبیکهکودکانکاراینستاگرامیمیبینند

که  است  تجربه ای  ارزشمندترین  کودکی،  دوران  تجربه 
فرد بر اساس آن دنیای خود را می سازد. بی شک آنچه به 
ساخته شدن دنیای روانی کودک کمک می کند، حریم امن 
خانواده است. در فضای امن و خصوصی خانواده است که 
کودک به رشد و بالندگی بهینه دست می یابد. از زمانی که 
کودک اولین نفس هایش را در آغوش مادر تجربه می کند، 
از  را  امنیت  احساس  یا خندیدنش  گریستن  نوای  هر  با 
دامن مادر طلب می کند، احساس امنیتی که رابطه خاص 
مادر با کودک در فضای خاص و حریم خصوصی زندگی 
اعضای یک خانواده کنار هم تجربه می شود و برآیند این 
و ساخته  والدگری، شکل گیری شخصیت کودک  فرایند 

شدن پنداره او نسبت به خود است.
خودپنداره کودک از فرایند پرورش، عشق ورزی مادر به 
کودک و تجربه های دوران کودکی شکل می گیرد. منظور 
از خودپنداره، پندار و تصوری است که کودک از خویشتن 
خویش در ذهن دارد. بی شک بخش مهمی از این خودپنداره 

حاصل تصویری است که والدین از کودک در دنیای بیرونی 
می سازند که در ذهن کودک منعکس می شود. به تصویری 
که حاصل تربیت و تجربه کودک از دنیای درونی و بیرونی 

خود است »خودآینه ای« نیز گفته می شود.
بنابراین اگر والدین کودک با ورود به دنیای مجازی، از 
کودک تصویری از یک مانکن بسازند، بی شک این تصویر 
در ذهن او منعکس خواهد شد و کودک به جای مشغولیت 
برای متبلور کردن استعدادهای درونی اش، صرفا در دنیای مد 
و خودنمایی غرق خواهد شد و از تبلور استعدادهای درونی 
و پاسخگویی به کنجکاوی های شناختی اش بازخواهدماند. 
در این صورت بازی های معصومانه کودکانه او به رقابت های 
پوچ ظاهری تبدیل خواهد شد که چیزی جز بازماندن از 

پیشرفت را به دنبال نخواهد داشت. 
در این بین والدین با توجه به نقش خطیری که در تعیین 
راه و مسیر رشد کودک دارند، زمینه رشد کودک را نقش 
می زنند و متاسفانه گاهی تصور والدین از فرزندآوری این 
است که آمدن فرزند دریچه ای است برای برآورده شدن 
آنها و شاید دنیای مجازی  نیازها و آرزوهای سرخورده 
و  نیازهای سطحی  به  پاسخگویی  برای  است  مأمنی  نیز 

غیرواقعی مردمان امروز.

کودکانتان را قربانی بازی های دنیای مجازی 
نکنید

شاید پرخطرترین بازی امروز دنیای مجازی، پاسخگویی 
به نیاز بزرگساالن به تایید های اجتماعی سطحی و ظاهری 
است. متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که والدین برای 
پای  اجتماعی،  تایید  به خودنمایی و دریافت  نیاز  اغنای 
کودکان معصوم را نیز به دنیای مجازی و دریافت تایید 
اجتماعی باز کرده اند. در واقع این کودکان، قربانی نیاز به 

خودنمایی والدین هستند.
والدینی که فرزندانشان را در صفحات نمایشی دنیای مجازی 
به تصویر می کشند شاید ناخواسته و ندانسته کودکانشان را 
قربانی بازی های دنیای مجازی می کنند و شاید این والدین 
آگاه نیستند که این کار حریم خصوصی و امن خانواده را در 
دنیای ناامن امروز می شکند و امکان سوءاستفاده مستقیم و 
غیرمستقیم از کودک را رقم می زند و از سوی دیگر منجر 
به بروز اعتمادبه نفس کاذب برای کودک می شود. چنین 
اقدامی کودک را از دنیای کودکی اش که تکرارناپذیر است، 
دور می کند و آسیب زننده ترین نتیجه آن وابسته کردن کودک 
به تایید اجتماعی است. این وابستگی تهی شدن تدریجی 
کودک را به دنبال خواهد داشت که منجر به شکسته شدن 

انگیزه های درونی او می شود. چنین کودکانی صرفا براساس 
انگیزه های بیرونی و مادی رشد خواهند کرد.

کودکان کار اینستاگرامی تفاوتی با کودکان 
کار خیابانی ندارند

کودکان  با  اینستاگرامی  کار  کودکان  اشتراک  نقطه  شاید 
کار خیابان در این باشد که هر دو گروه قربانی نیازهای 
والدین و دستمایه ای برای رسیدن والدین به اهداف مادی 

و معنوی شان شده اند. 
هر دو گروه به طرز متفاوتی از دنیای کودکی شان دورند و 
نیازهای کودکی شان نادیده گرفته می شود. از سوی دیگر، 
در معرض سوءاستفاده های زیستی و معنوی هستند. این 
دو گروه جزو کودکان در معرض خطرند اما به گونه ای 
متفاوت. به عبارت دیگر کودکی کودکان کار اینستاگرامی و 
کودکان کار خیابانی، توسط والدین شان فروخته می شود و 
امنیت روانی و فیزیکی شان در معرض خطر قرار می گیرد. 
بی شک از شروط والدگری خوب، ایجاد فضای امن رشد 
از  دور  باید  که  است  عاطفی کودک  و  زیستی، شناختی 
کردن  برطرف  برای  دنیا  این  به  والدین  تعرض  هرگونه 

نیازهای خود باشد.

دنبال کنندگان  و  الیک  بردن  باال  برای  کودکان  از  استفاده 
اینستاگرام کار درستی نیست و نوعی خشونت  صفحه در 
روانی و جنسی و بهره کشی از کودک محسوب می شود که 
از  بیشتر موارد خانواده هایی که  آینده آسیب زاست. در  در 

نه تنها سود  می کنند  استفاده  موضوع  این  برای  فرزندانشان 
بلندمدتی نمی برند، بلکه فرزندشان را به بیراهه می کشانند. 
بد نیست بدانید انسان دو نوع شناخت ادراکی و حسی دارد. 
شناخت حسی نوعی از شناخت است که در سن پایین به 
آن می رسیم. در این نوع از شناخت عقل و منطق جایگاهی 

ندارد و تنها قلب حکم می کند. 
کودکی که عکس و فیلم خود و سیل دنبال کنندگان و الیک ها 
را می بیند، با شناخت حسی به این نتیجه می رسد که فرد 

مشهوری شده و به موفقیت رسیده است. جو ناشی از این 
موضوع خیلی راحت سبب خودشیفتگی کودک شده و در 
دوران نوجوانی و جوانی به سادگی او را به راه های نادرستی 
روابط  خصوصی،  روابط  اندام ها،  گذاشتن  نمایش  به  مثل 

نامشروع و گاهی اعتیاد می کشاند. 
شناخت ادراکی در سنین باالتر و به دنبال تحصیل و کسب 
علم و تجربه حاصل می شود و فرد معنی واقعی زندگی و 

تالش و موفقیت را درک می کند.

 یک خانواده ایرانی به چه دلیل رضایت می دهد که 
دختر یا پسر بچه شان مدل شود؟ مدل شدن فرزند 
آیا چیزی  برای خانواده و فرزند چه مزیتی دارد؟ 
جز شهرت و ثروت است؟! تا به حال چند کودک 
ایرانی از مدل بودن به شهرت یا ثروت قابل توجه 
دست یافته اند؟! تقریبا هیچ کدام! سرنوشت این بچه ها 
غالبا غم انگیز است. با این حال، چرا خانواده ایرانی 
به شهرت در حد طرح بین آشنایان به بهای نابودی 
آینده فرزند این گونه بها می دهد؟! آیا چیزی جز تورم 

عقده حقارت می تواند باشد؟ قطعا نه.
علت تمایل خانواده ها به قرار دادن عکس ها و فیلم های 
فرزندشان در فضاهای مجازی عمدتا  عقده حقارت 
است که تمایل به القای برتری حتی از طریق نمایش 
برای رسیدن به شهرت را سبب می شود، گرچه امید به 
کسب درآمد از این طریق را نیز نباید نادیده گرفت. 
عواقب و خطرات این کار را می توان به سادگی با 
مطالعه زندگینامه اشخاصی که در کودکی مدل بوده اند، 
شده اند.  افسردگی  دچار  اغلب  که  آورد  دست  به 
متاسفانه دیده ام که والدین این بچه ها، عمدتا دچار 
مشکالت روانی هستند که ریشه در عقده حقارت 
دارد. در این میان، وسواس و اختالالت شخصیت مثل 
شخصیت های خودشیفته و نمایشی )هیستریونیک( و 
عقده زیبایی )عقده الکترا( بیش از همه نقش دارند.
وسواسی ها مدام با یک یا چند فکر مزاحم درگیر 

هستند و برای کاهش این حس دردناک به گرفتن 
تاییدیه از دیگران پناه می برند، مثل مهر تایید از اطرافیان 
برای اینکه »چه دختر خوشگلی دارند«. نقطه تمرکز 
خودشیفته ها خودشان هستند. آنها تایید زیبایی دختر 
یا پسرشان را تایید زیبایی خودشان می دانند چراکه در 
سنین حساس کودکی، کمتر از سوی اطرافیان مورد 
کار خار ق العاده ای  اینکه  مگر  گرفته اند،  قرار  تایید 
انجام داده باشند. شخصیت های نمایشی هم شخصیتی 
سنین  در  برخالف خودشیفته ها،  که  دارند  معیوب 
کودکی فقط به خاطر ظاهرشان تایید شده اند و در 
محیطی ظاهرپسند و ظاهرساز رشد کرده اند. بیشتر 
شخصیت های معیوب محصول تربیت نامناسب در 
سنین مدرسه ابتدایی هستند. مبتالیان به عقده زیبایی 
هم خود را نازیبا می بینند و همه توجه و تمرکزشان به 
ظاهرشان است و هیچ وقت هم به آنچه هستند، راضی 
نمی شوند. همان گونه که از متن واضح است، نقش 
خانواده و جامعه در این معضل، بسیار پررنگ است. 
خانواده ها باید در سنین شکل گیری شخصیت کودک 
بسیار مراقب رفتار خود باشند تا مهارت های زندگی 
در کودک نهادینه و کودک صاحب شخصیتی مستقل و 
باکفایت شود تا از پس تنش های زندگی و عقده های 
خودش بربیاید. محیط های آموزشی هم باید عمال به 
بچه ها نشان بدهند زیبایی معادل با سالمت است و 
سالمت رفتار از جسم کم اهمیت تر نیست. قطعا توجه 
بیشتر به ظاهر بچه ها ناقض این مطلب است. البته 
با کمال تاسف باید گفت در خانواده ها و محیط های 
در  نمی شوند.  رعایت  اغلب  مطالب  این  آموزشی 
خانواده ها کودکان در حساس ترین سنین رها هستند 

پرورش فدای  به وضوح عمدتا  و در مدارس هم 
آموزش شده و بدآموزی رفتاری به خصوص در زمینه 

ظواهر و مادیات غوغا می کند.
که  بچه هایی  والدین  بگویم  که  نیست  این  قصدم 
مدل می شوند یا خود این بچه ها الزاما بیماران روانی 
هستند اما متاسفانه باید گفت این والدین معموال از 
نیستند  مشکل  بدون  روان شناختی  هنجارهای  نظر 
و اگرچه اختالل شخصیت ندارند و بیمار نیستند، 
به درجاتی دچار تورم عقده حقارت هستند. عقده 
حقارت یکی از اجزای جدایی ناپذیر ذهن ماست که 
مثل سکه ای دورو، روی مثبت و منفی دارد. روی 
مثبت آنجایی است که عقده در خدمت تعالی رفتار 
و رشد قرار می گیرد، روی منفی آن هم زمانی است 

که عقده سوار و حاکم بر رفتار می شود.
شاید بپرسید چرا این بچه ها در دوران بزرگسالی به 
افسردگی و اعتیاد می رسند؟ باید گفت دلیل اصلی 
این مساله کاهش شهرت و توجه پس از طی دوره 
کودکی است که بسیار برایشان دردناک است. البته 
آلودگی های اخالقی محیط کار را هم نباید نادیده 
گرفت. سختی کار در دوره کودکی به  دلیل دوری از 
محیط های کودکانه، حضور طوالنی در اماکن و شرایط 
بسیار خسته کننده برای یک کودک، توقعات پایان ناپذیر 
والدین، طرفداران و حامیان مالی و سرمایه گذاران را 
هم به این فهرست اضافه کنید. این اشخاص معموال 
از دوره کودکی خاطرات خوشایندی ندارند. برای 
سرمایه گذاران پول آورده اند و برای والدین ابزاری 
فقط  اما خودشان  کرده اند  تولید  فخرفروشی  برای 

کودکی سوخته را با خود یدک می کشند.

دکترغنچهراهب
روان شناس و مددکار اجتماعی و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکترامانا...قراییمقدم
جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترفرشادنجفیپور
روان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه

حریمامنخانوادهدنیایروانیکودکرامیسازد

فضایمجازیکودکانرابهبیراههمیکشاند

عقدهحقارتمهمترینعاملخودنماییاست
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به مناسبت اول دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز« 
با شعار »تشویق همه به شناخت وضعیت خود در مورد آلودگی به اچ آی وی«

دانستن، زنده ماندن است 
نامگذاری  ایده  نخستین 
روزی به عنوان »مقابله با 
ایدز« به ژانویه سال 1988 
میالدی طی نشست جهانی 
 140 بهداشت  وزرای 
کشور در لندن برمی گردد. این مناسبت به 
عنوان فرصتی برای دولت ها تلقی می شد 
تا بر اهمیت برنامه های ملی مقابله با ایدز و 
ضرورت آگاهی رسانی عمومی برای مقابله 
با همه گیری این بیماری در دنیا و اتحاد در 

جهت مقابله با آن برآیند. 

از همین رو در 27 اکتبر 1988میالدی، مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در جهت برنامه های 
سازمان بهداشت جهانی، اول دسامبر مصادف 
با 10 آذر را به عنوان »روز جهانی مقابله با 
ایدز« نامگذاری و بر اهمیت توجه و شناخت 

آن تاکید کرد.
 از آن زمان، هر ساله نهادهای سازمان ملل 
با همکاری دولت ها و سازمان های بهداشت 
و سالمت برای اختصاص عنوانی مشخص 
درمورد این بیماری، شعاری را اعالم می کنند. 
»تشویق همه به شناخت وضعیت خود در مورد 
آلودگی به HIV« شعاری است که برای سال 

2018 میالدی انتخاب شده است. 

»ایدز« در یک نگاه
اچ آی وی  یا  انسانی  ایمنی  نقص  ویروس 
)HIV( نوعی ویروس با سرعت تکثیر پایین 
و عامل بیماری ایدز است که سیستم ایمنی 
بدن را هدف قرار می دهد و قوای دفاعی را 
در برابر ابتال به عفونت ها و برخی سرطان ها 
طرفی  از  و  تخریب  با  می کند.  آسیب پذیر 
توسط  ایمنی  عملکرد مضاعف سلول های 
ویروس، به تدریج نقص ایمنی در فرد آلوده 
ایجاد می شود. در چنین شرایطی احتمال ابتال 
به عفونت ها، سرطان ها و دیگر بیماری هایی 
که بدن یک فرد با سیستم ایمنی سالم به طور 
طبیعی می تواند با آنها مقابله کند، افزایش می یابد. 
مرحله پیشرفته تر آلودگی به ویروس اچ آی وی، 
نشانگان اکتسابی نقص ایمنی )ایدز( است که 
می تواند بین 2 تا 15 سال پس از آلودگی به 
ویروس بروز کند. در این دوران گرچه ممکن 
است فرد هیچ اطالعی از بیماری خود نداشته 
باشد، می تواند ویروس را به دیگران منتقل کند.
متغیر  ویروس  این  به  آلودگی  بروز عالئم 
است. گرچه بعضی افراد طی چند هفته پس 
می شوند،  عالئمی  چنین  دچار  آلودگی  از 
برخی دیگر حتی تا مراحل پیشرفته متوجه 
وضعیت خود نمی شوند.  به طور کلی، در 
نخستین هفته های آلودگی به ویروس، فرد با 
عالئمی شبیه آنفلوانزا همراه با تب، سردرد، 
قرمز شدن پوست و گلو درد مواجه می شود. 

به تدریج که سیستم ایمنی ضعیف 

می شود، عالئم دیگری مانند تورم غدد لنفاوی، 
کاهش وزن، تب، اسهال و سرفه نیز ظاهر 
می شود. البته در صورت عدم درمان مناسب، 
ناراحتی های جدی از جمله سل، مننژیت، 
عفونت های باکتریایی شدید و برخی سرطان ها 
مانند لنفوم نیز فرد را تهدید می کند. ایدز عمدتا 
از طریق رابطه جنسی محافظت نشده، انتقال 
خون، سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند طی 

بارداری، زایمان و شیردهی منتقل می شود. 
البته این ویروس از طریق بزاق و 

اشک سرایت نمی کند. 

»ایدز« از دیدگاه آمار و ارقام
ایدز با بیش از 35 میلیون فوت تا به حال، 

به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت جهانی 
در حوزه سالمت عمومی مطرح است. در 

سال 2017 میالدی، 940 هزار نفر در دنیا به 
دلیل آلودگی به این ویروس جان خود را از 
دست دادند. گزارش های مربوط به اواخر سال 
گذشته نشان می دهد حدود 36/9 میلیون نفر 
در دنیا با این ویروس زندگی می کنند که 1/8 

میلیون نفر آنها کودک هستند. 
طی سال های اخیر دسترسی به اقدامات درمانی 
بهتر از گذشته بوده و میزان پوشش جهانی 
درمان آنتی ویروسی خانم های باردار و شیرده 
آلوده به ویروس اچ آی وی برای جلوگیری از 
انتقال به فرزند، 80 درصد افزایش داشته است. 
از طرفی، در فاصله سال های 2000 تا 2017 
میالدی نیز شمار موارد جدید ابتال به این 
ویروس 36درصد کاهش داشته و همچنین 
به کمک داروهای الزم جان 11/4 میلیون نفر 
در این فاصله زمانی نجات یافته که منجر به 

کاهش موارد فوت تا 38درصد شده است.
کشورهای آفریقایی با ابتالی 25/7 میلیون 
فرد آلوده به ویروس اچ آی وی در سال 2017 
میالدی، مهم ترین منطقه گرفتار این مشکل 
شناخته می شوند. این در حالی است که بیش 
از دوسوم موارد جدید ابتال به ویروس در دنیا 

نیز به این سرزمین اختصاص دارد. 
به نظر می رسد در حال حاضر تنها 75درصد 
افراد آلوده به این ویروس از وضعیت خود 
اطالع دارند. در سال 2017 میالدی، 21/7 میلیون 
نفر ناقل ویروس اچ آی وی تحت درمان های 

الزم قرار گرفتند. 

برنامه جهانی 90- 90- 90؛ 
درمان برای همه

پایان بخشیدن به همه گیری ایدز بسیار فراتر 
از یک وظیفه تاریخی نسبت به شمار باالی 
بیمارانی است که طی سال ها به دلیل این مساله 
جان خود را از دست داده اند. همچنین این 
موضوع فرصتی به یادماندنی در شکل گیری 
اساس دنیایی سالم تر، بهتر 
و عادالنه تر برای نسل های 
پایان  بود.  خواهد  آینده 

دادن به همه گیری ایدز تالش های گسترده تری 
را در زمینه سالمت و توسعه جهانی می طلبد و 
آنچه را که می تواند از طریق همبستگی جهانی، 
اقدامات مبنی بر شواهد موجود و همکاری های 

چندجانبه به دست بیاید را نشان می دهد. 
گرچه راهکار های بسیاری برای مقابله قطعی 
در زمینه همه گیری ایدز نیاز است، یک مساله 
همچنان جدی خواهد بود؛ پایان بخشیدن 
دسترسی  بدون  بیماری  این  همه گیری  به 
امکان پذیر  مبتالیان  برای  الزم  درمان های 
میالدی،   2013 سال  دسامبر  در  نیست.  
هیات  هماهنگی برنامه مشترک ملل متحد 
این  مسووالن  ایدز(  ان  )یو  ایدز  زمینه  در 
اقدامات کشورها  از  سازمان را به حمایت 
اهداف  تامین  به  نسبت  مختلف  مناطق  و 
جدید در جهت درمان این بیماری پس از 
سال 2015 میالدی و چشم انداز توسعه تا 
به  سال 2030 میالدی فراخواند. در پاسخ 
این فراخوان، مشاوران بخش های مختلف 
اهداف جدیدی را در سطح جهانی برنامه ریزی 
کردند و متخصصان این حوزه به بررسی و ارائه 
مشاوره های موضوعی در مورد جوامع بشری، 
اقدامات پزشکی، درمان های الزم، روش های 
پیشگیری و آموزش برای نوجوانان و دیگر 

مسائل اساسی پرداختند. 
با  جدیدی  سیاست های  حاضر،  حال  در 

مشارکت سازمان ملل متحد و »یو ان ایدز« در 

زمینه کنترل و درمان ایدز و ایدز شکل گرفته 
و افق های تازه مقابله با این بیماری اهدافی را 
نشان می دهد که گرچه »آرمانی« به نظر می رسد، 
»دست یافتنی« است. این برنامه ها را می توان 
در قالب طرحی موسوم به 90- 90- 90 در 

چشم انداز سال 2020 میالدی معرفی کرد: 
 90درصد افرادی که با اچ آی وی زندگی 

می کنند، از وضعیت خود مطلع می شوند. 
ویروس  به  آلوده  افراد  همه   90درصد 
اچ آی وی تحت درمان های الزم طوالنی مدت 

قرار می گیرند. 
که  افرادی  در 90درصد  ویروس  سطح   
درمان های ضدویروسی را دریافت می کنند، 
به حدی کاهش یابد که امکان انتقال به دیگران 

وجود نداشته باشد.

سیاست های جدی در برابر 
همه گیری جدی

امروزه تمامی کشورها، نهادهای اجتماعی و 
افرادی که با ویروس اچ آی وی زندگی می کنند، 
بر بهبود وضعیت زندگی مبتالیان به ایدز اتفاق 
نظر دارند و پیشرفت قابل توجه نسبت به آنچه 
در گذشته غیرممکن بود را تایید می کنند. آمار 
ساالنه فوت ناشی از ایدز همچنین موارد جدید 
ابتال نسبت به بحران این بیماری اواخر سال های 
1990 میالدی و اوایل سال های 2000 میالدی، تا 

نصف کاهش یافته است. 
به هر حال، پس از گذشت بیش از 15 سال از 
پیشرفت های باورنکردنی در این حوزه، امروز 
در مرحله جدیدی از سیاست های مقابله با 
ایدز قرار داریم زیرا به تدریج که همه گیری 
گسترش می یابد، پاسخ ما برای مقابله با آن 

نیز باید افزایش یابد.
از 36/9 میلیون نفر که ویروس اچ آی وی در 
سال 2017 میالدی شناسایی شده بودند، 21/7 
میلیون نفر تحت درمان های الزم قرار گرفتند 
که 17/5 میلیون مورد به دلیل برخورداری از 
برنامه های حمایت جهانی در این سال گزارش 
شده است. همچنین بخشی از برنامه های اساسی 
برای مقابله با ایدز به پیشگیری از انتقال ویروس 
از مادر به فرزند است. براساس آمار، 80درصد 
مادران اچ آی وی مثبت در سال 2017 میالدی 
تحت درمان الزم برای پیشگیری از انتقال 

عفونت به فرزند قرار گرفتند.
در حال حاضر، اگر فرد اچ آی وی مثبت از 
درمان های الزم بهره مند شود می تواند امید 
باشد.  داشته  افراد  دیگر  مشابه  زندگی  به 
درمان هایی که در جهت کنترل عفونت ایدز 
قطعی  درمان  نمی توان  را  می شود  تجویز 
بسیاری  از  پیشگیری  بر  اما عالوه  دانست 
بیماری های عفونی ناشی از ضعف سیستم 
ایمنی، احتمال انتقال ویروس به فرد را سالم 

را نیز تا 97درصد کاهش می دهد.

ضرورت محافظت از دختران و 
زنان جوان در برابر ایدز

به رغم امکان پیشگیری از آلودگی به ویروس 
اچ آی وی روزانه بیش از هزار دختر نوجوان 
و جوان در گوشه و کنار دنیا به این ویروس 
آلوده می شوند. در کشورهای با شیوع باالتر 
جنوب  کشورهای  به خصوص  مساله  این 
صحرای آفریقا، بیش از 80درصد مجموع 
موارد جدید آلودگی به ویروس اچ آی وی 
به دختران نوجوان موبوط می شود و خطر 
آلودگی به این ویروس در آنها 8 برابر پسران 
است. همچنین عدم برخورداری حمایت های 
خانواده از دختران مبتال نسبت به پسران در 
وخامت شرایط زندگی و تبعات اجتماعی و 

فرهنگی تاثیرگذار است. 
گرچه برنامه های جهانی مقابله با ایدز توانسته 
دختران  ایدز  عفونت  جدید  موارد  شمار 
نوجوان و جوان را طی 5 سال در 13 کشور 
آفریقایی تا 58درصد کاهش دهد، براساس 
پیش بینی ها انتظار می رود جمعیت 15 تا 24 
ساله طی 10 سال آینده در کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا دو برابر شود. از همین رو، 
کاهش زمینه خطر ابتال به ایدز میان دختران 
یک  از  جلوگیری  برای  جوان  و  نوجوان 

گسترش فاجعه بار مهم خواهد بود. 
عالوه بر شرایط بیولوژیک دختران و زنان که 
آنها را بیشتر مستعد آلودگی به عفونت های 
جنسی از جمله ایدز می کند، عوامل اجتماعی 
و اقتصادی جدی نیز بستر مساعد این زمینه 

خطر را تشدید می کنند:
نابرابری ها و ناهنجاری های اجتماعی که   
توان حفاظت دختران نوجوان و جوان را از 

خود کم می کند و آنها را در معرض خشونت های 
جنسی و تعارض قرار می دهد.

شرایط بحرانی زندگی که دختران و زنان   
را برای تامین هزینه های زندگی و اسکان به 

روابط نامشروع می کشاند.
تمایل به ازدواج دختران و زنان جوان برای   
ازدواج با مردان میانسال زمینه خطر را تشدید 
می کند زیرا ممکن است این مردان به دلیل 
رفتارهای جنسی گذشته دچار آلودگی های 

مختلفی از جمله ایدز باشند.
عدم آشنایی و اطالعات کافی در زمینه   
مسائل جنسی یکی دیگر از علل مهم آلودگی 
دختران است. آمارها نشان می دهد در رده 
سنی 15 تا 19 ساله، دختران نسبت به پسران 
اطالعات محدودتری نسبت به محافظت در 

برابر ایدز دارند.
بیشترین سطح فقر در دنیا مربوط به دختران   
و زنان است. این مساله باعث می شود دسترسی 
ناکافی نسبت به آموزشی های اساسی برای 
زندگی روزمره و منابع مالی مورد نیاز آنها را 

در معرض خطر قرار دهد.
در جهت کاهش این زمینه های خطر، نهادهای 
جهانی مقابله با ایدز مجموعه ای از سیاست های 
کلی را به جوامع ابالغ کرده اند که قطعا در 
پیشگیری از این چالش مهم سالمت تاثیرگذار 
است. برخی از این اقدامات را می توان چنین 

برشمرد:
افزایش  و  آموزشی  برنامه های  تقویت   

حساسیت نسبت به ایدز در دختران و زنان
مبارزه با تبعیضات و نابرابری های جنسیتی   
در مورد امکان دسترسی به خدمات بهداشتی، 

درمانی، اجتماعی و تحصیلی
تالش برای پایان دادن به خشونت نسبت   

به دختران و زنان
فراهم آوردن زمینه تحصیل و اشتغال برای   

دختران و زنان برای کسب توان اقتصادی
ایجاد مراکز و خدمات بهداشتی و درمانی   
در صورت آلودگی به ویروس اچ آی وی و ایدز
تضمین حضور دختران و زنان در محیط های   

سالم تحصیل و اشتغال سالم 
اهمیت توجه به درمان های الزم در مورد   
خانم های آلوده به ویروس برای پیشگیری 
از زمینه انتقال به فرزند طی دوران بارداری، 

زایمان و شیردهی
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در سال 2017 میالدی، 940 هزار 
نفر در دنیا به دلیل آلودگی به 
این ویروس جان خود را از دست 
دادند. گزارش های مربوط به اواخر 
سال گذشته نشان می دهد حدود 
36/9 میلیون نفر در دنیا با این 
ویروس زندگی می کنند که 1/8 
میلیون نفر آنها کودک هستند.

 دکترپروین افسر کازرونی
رئیس اداره کنترل ایدز و 

بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت

گرچه همه گیری ایدز یکی از چالش های جدی در همه 
اروپای  در  به خصوص  مساله  این  است،  بشری  جوامع 
شرقی و آسیای مرکزی بسیار جدی است و با افزایش 60 
درصدی خصوصا در روسیه، آلبانی و ارمنستان به وضعیت 

هشدار رسیده است. 
این وضعیت در آفریقا نسبت به گذشته بهبود یافته، اما در 
نواحی مختلف این قاره متغیر است. در آفریقای جنوبی و 
شرقی بیشترین پیشرفت کنترل و درمان ثبت و کاهش 29 
درصدی موارد جدید ابتال و 42 درصدی فوت ناشی از ایدز 
گزارش شده است. در مناطق غربی و مرکزی آفریقا تنها 
35درصد مبتالیان به ایدز از درمان های الزم برخوردارند.

در رابطه با وضعیت ایدز در ایران، آخرین آمار ابتال به 
این بیماری مزمن در کشور 36 هزار و 39 نفر تا پایان 

خرداد ماه 96 است.
آماری که طبق اظهارات مسووالن وزارت بهداشت، تنها 
درصد   70 و  می شود  شامل  را  مبتال  موارد  درصد   30
آنها شناسایی نشده و از ابتالی خود آگاهی ندارند که 
تشکیل  زنان  را  درصد  و 16  مردان  را  آنها  درصد   84
می دهند. 52 درصد موارد ثبت شده نیز در گروه سنی 21 

تا 35 سال هستند.
بر اساس این نظام گزارش دهی از کل موارد شناخته شده 
تعداد 9 هزار و 764 نفر فوت ثبت شده اند و  14 هزار و 
656 نفر نیز وارد مرحله ایدز یا همان اچ آی وی پیشرفته 
شده اند. از سال 1365 تاکنون در کشور به ترتیب تزریق 
با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد با 65/8 درصد، 
رابطه جنسی با 19/6 درصد و انتقال از مادر به کودک با 

1/5 درصد جزو علل ابتال به ایدز بین تمام موارد بیمار 
بوده اند و راه انتقال در 12/4 درصد از این گروه نامشخص 
مانده است. البته راه انتقال 0/7درصد از این موارد مربوط 
به خون و فراورده های خونی در سال های پیش از اجرای 
سیاست پاالیش صددرصدی خون سالم توسط سازمان 

انتقال خون بوده است. 
الگوی راه انتقال و درصد ابتالی زنان و مردان در سال های 
اخیر تغییر کرده، به طوری که از میان تمام موارد شناسایی 
و گزارش شده در 3 ماه اول سال جاری، 33 درصد موارد 
ثبت شده را زنان و 67 درصد آنها را مردان تشکیل می دهند. 
راه احتمالی انتقال در 32/7 درصد موارد، اعتیاد تزریقی، 
47/9 درصد، روابط جنسی، 2 درصد از مادر به کودک و 
در 17/4 درصد راه احتمالی ابتال بیان نشده است. همچنین 
هیچ مورد ابتالی جدیدی از طریق خون و فراورده های 

خونی ثبت نشده است.

ایدز در ایران و جهان
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غارنوردی یکی از فعالیت های 
دشواری است که در آن افراد 
ماجراجو با به چالش کشیدن 
خود به دیدن زیبایی های نهفته 
در زیرزمین می روند. غارها 
اسرارآمیز و برای ماجراجویان مقصدی فوق العاده 
برای پرداختن به حس کشف و مواجه شدن با 
زیبایی هایی است که در طول هزاران سال قطره قطره 
به شکل چکیده سنگ )استاالگمیت( و چکنده 
وجود  ساخته شده اند.  )استاالگتیت(  سنگ 
داالن های تنگ و پرآب که در برخی نقاط نیاز 
به مهارت های کار با طناب و غارنوردی دارد 
برخی از این غارها را به محل هایی خطرناک و 
کشنده تبدیل می کند. بعضی از این غارها هزاران 
متر در زیرزمین امتداد پیدا کرده اند و و برخی 
نیز برای عموم در دسترس و قابل پیمایش با هر 

توان بدنی هستند. 

شروع یک ماجرا
سال ها منتظر فرصتی بودم تا بتوانم وارد غار چشمه 
باد منجیل، شهری که در آن زندگی می کنم، بشوم. 
بااطالع و آگاهی از خطرات حضور در یک غار 
آبی پیشنهاد ورود و غارنوردی در غار چشمه باد 
واقع در ارتفاعات شهر منجیل را با اعضای گروه 
کوهنوردی باد منجیل مطرح کردم. با توجه به 
تجربیات گذشته ام در آسمان و روی آب و زیر آب 
دنیای غارها برای من بسیار هیجان انگیز و ناشناخته 
بود و موضوعی که برای من اهمیت داشت، دیدن 
زیبایی های وصف نشدنی و محیط کامال متفاوت 
غار بود که  انگیزه اصلی برای ورود به غار بود. 
با توجه به شدت معلولیت و شرایط جسمی 
تمام جوانب باید بررسی می شد و هماهنگی و 
این نیازسنجی ها بیشتر از دو هفته طول کشید. 
طی جلساتی با علی  رضایی به عنوان مسوول 
غار نوردی شهرستان رودبار چالش ها و موارد 
موردنیاز برای ورود و طی کردن مسیر غار بررسی 
و موارد ضروری برای این پیمایش مشخص شد 
و با همراهی دوستان باتجربه ام علیرضا بکیان و 
احسان درگزی به سمت ارتفاعات شهر منجیل 

و شهرک هرزویل حرکت کردیم. با خودروی 
شاسی بلند امکان رسیدن به نزدیکی غار وجود 
دارد. فاصله زمانی 30 دقیقه برای رسیدن به دهانه 
غار نیاز بود که این مسیر از دل جنگلی بسیار 
زیبا و با استفاده از کوله ای مخصوص طی شد. 

سرما بزرگ ترین چالش
بعد از 30 دقیقه جنگل نوردی و کوهپیمایی به 
رودخانه زیر دهانه غار رسیدیم که خشک شده 
بود، ناگفته نماند در فصل های پرباران این رودخانه 
زیبایی فوق العاده ای دارد و بعد از صرف صبحانه 
آماده ورود به دهانه غار شدیم. برای تحمل دمای 
پایین آب و محیط سرد داخل غار از لباس غواصی 
)وت سوت 2/5 میلی متری( استفاده کردم و با 
کمک علی بکیان و با باال رفتن از صخره ها در 
مقابل دهانه قرار گرفتیم که باد نسبتا سردی از 
دهانه تنگ غار به سمت بیرون در جریان بود. 
با کمک گروه کوهنوردی بخش های اول غار 
قرارگرفته  مخصوصم  کوله  درون  درحالی که 
بودم به صورت پامرغی و سینه خیز بخش های 
بسیار سخت غار طی شد و در بخشی از مسیر 
 ناچار باید از درون آب با دمای 4 تا 5 درجه 
سانتی گراد در حالت سینه خیز عبور می کردیم، در 
بخش هایی از مسیر به دلیل تنگ بودن عمال امکان 
عبور من درون کوله وجود نداشت و به کمک 
گروه دست به دست شدم. برخورد به دیوارهای 
آهکی و تیز غار اجتناب ناپذیر بود و خراش ها 
و کبودی هایی روی زانوهایم ایجاد می کرد. در 
بخش هایی از غار مشخص بود آب در فصول 
پرباران به صورت رودخانه جریان دارد. ارتفاع 
سقف بسیار کوتاه و روی کوله و در حالت 
خوابیده در بستر غار کشیده می شدم و تصور اینکه 
باالی سرم هزاران تن خاک و سنگ قرار دارد، 
وهم انگیز بود. غار کنار تمام سختی های پیمایش، 
زیبایی خیره کننده ای داشت و تصور اینکه هزاران 
سال اینجا قطره قطره شکل گرفته، باعث می شد 
سختی مسیر و سرمای کشنده درون غار کمتر 
احساس شود. بخش هایی از غار با سنگ های 
بسیار بزرگ پوشانده شده بود که ناشی از زلزله 

بزرگ رودبار- منجیل در سال 69 بود که فاجعه 
انسانی را در این منطقه رقم زده بود. خود دهانه غار 
هم بعد از زلزله رودبار- منجیل توسط چوپانان 
محلی با کنار رفتن سنگ ها در اثر زلزله پیدا شد 
و غار در سال های اخیر توسط آرش سعیدییان 
و علی  رضایی نقشه برداری و ثبت شده و از این 
جهت خیالم راحت بود که فردی در گروه حضور 
دارد که به این غار اشراف کامل دارد و به تمام 
مسیر مسلط است و در مواقع لزوم می توانستیم 

تصمیم های درست بگیریم. 

نقطه سرنوشت ساز در غار
بعد از حدود 1 ساعت طی کردن سخت ترین 
تنگ و  از مسیرهای  بخش های غار و عبور 
باریک و پر از آب سرد، به نقطه سرنوشت ساز 
غار رسیدیم. در این نقطه با خاموش کردن تمام 
چراغ ها و نورها، در تاریکی محض به صدای 
غار گوش دادیم. صدای چکیدن قطرات آب 
در فضایی کامال رعب آور بسیار هیجان انگیز 

بود. تقریبا از سرما کامال می لرزیدم و با دیدن 
داالنی که تا نزدیکی سقف، آب داشت باید 
تصمیم می گرفتیم از این نقطه عبور کنیم یا 
نه. اگر عبور می کردیم، تا گردن در دمای آب 
بسیار پایین قرار می گرفتم و با توجه به نداشتن 
تحرک و مدتی که برای خروج از غار نیاز بود، 
خطر کاهش دمای بدن وجود داشت. از طرفی 
بیش از 300-200 متر از سخت ترین مسیر غار 
طی شده بود و بعد از این بخش، مسیر بهتر 
می شد. از طرفی خطر سرمازدگی تهدیدی جدی 
بود. با عوض کردن لباس و خشک شدن این 
موضوع قابل حل شدن بود اما توان جسمی خودم 
هم تحلیل رفته بود، با اینکه حرکت چندانی 
نداشتم، انرژی زیادی هنگام جابجایی ها از من 
گرفته  شده بود و این موضوع در مورد سایر 
اعضای گروه هم وجود داشت اما درنهایت خودم 
تصمیم گرفتیم در فرصتی مناسب با وجود این 
تجربه برای عبور از آن بخش پرچالش اقدام 
کنیم و به تاالر مریم در انتهای غار برسیم که 

استاالگمیتی شبیه مجسمه حضرت مریم)س( 
در وسط آن قرار دارد که در طول هزار سال 

ساخته شده است. 

گروهی همراه و همدل
در این برنامه علی  رضایی، علیرضا بکیان، احسان 
درگزی و شهاب مصطفوی و تعدادی از اعضای 
گروه کوهنوردی باد منجیل کمک کردند تا بتوانم این 
غار زیبا را ببینم. در زمانی که در حال برنامه ریزی 
بودیم افراد زیادی اعالم کردند حتی رسیدن به 
دهانه غار هم با توجه به شرایط من امکانپذیر 
نیست، چه برسد به اینکه بتوانیم وارد آن شویم. 
با انجام این ماجراجویی که میان تجربیات خودم 
بسیار سخت و پرچالش بود، ثابت شد اگر با 
برنامه ریزی و شناخت وارد هر ماجراجویی و کار 
سختی بشویم، قطعا موفق خواهیم بود. آگاهی از 
وضعیت جسمی، مقدار تحمل، فیزیک بدنی و 
داشتن افرادی که باور کنند هر کاری در صورت 
مدیریت درست و بررسی کامل انجام شدنی است و 
به موفقیت با رعایت این شروط باور دارند توانست 
کمک کننده باشد. نکته بسیار مهمی که در رابطه با 
فعالیت ها و ماجراجویی های من وجود دارد این 
است که در سال های گذشته توانسته ام نشان دهم 
این توانایی را دارم که محدودیت ها را از سر آنچه 
که دوست دارم تجربه کنم، بردارم و راه را برای 
خودم و افرادی شبیه خودم، اگر دغدغه سفر و 
گردشگری دارند، بردارم یا حداقل نشان دهم در 
چه شرایطی و چگونه قابل انجام دادن هستند. 
با شناخت توانایی هایی که دارم، هرچند بسیار 
محدود هستند، از نظر حرکتی با برنامه ریزی و  

انگیزه ای که در من وجود دارد، هر کاری را شدنی 
می بینم. من یاد گرفته ام »نه« شنیدن از افرادی که 
خودشان آرزوها و اهدافشان را دنبال نمی کنند 
و برایش تالش نمی کنند را نشنیده بگیرم و با 
تمرکز روی اهدافم پیش بروم. در عوض پای 
صحبت افرادی می نشینم که قله های زندگی شان 
را یکی یکی فتح کرده اند و دوری کردن از آدم های 
منفی که ساده ترین کارها را هم  نشدنی می بینند،  

عادت من شده است. 

درس هایی که غار به من داد
یکی از درس هایی که غار به من داد این بود که در 
تاریک ترین فضاها هم زیبایی هایی برای دیدن و 
لمس کردن وجود دارد. در غار با نور می توانستیم 
بر تاریکی غلبه کنیم. زندگی تنها با داشتن امید 
و  انگیزه است، نباید اجازه بدهیم دیگران امید ما 
را غارت کنند. همیشه پیدا می شوند افرادی که 
مشکالت و چالش های زندگی را مثل کوه می بینند 
و در کوهپایه منتظر می شوند تا کسی بیاید و کوه 
را از سر راهشان بردارد. این در حالی است که اگر 
در دنیای اطراف جستجو کنند، متوجه می شوند 

که از کوه چگونه می شود باال رفت! 

غار چشمه باد منجیل
ورود به غار چشمه باد منجیل که در زبان  ترکی به 
آن »یلی بوالغی« گفته می شود، در فصول پرباران 
به دلیل جریان آب زیاد درونش غیرممکن است 
و تنها زمانی می توان از آن عبور کرد که سطح 
آب پایین باشد. این غار در ارتفاع 1400 متری 
از سطح دریا و در ارتفاعات و ییالق هرزویل، 
شهر منجیل و استان گیالن قرار دارد. با توجه 
به  وجود غار میان جنگلی زیبا این غار به راحتی 
پتانسیل جذب گردشگران و طبیعتگرهای آشنا 
به غارنوردی و حتی افراد بدون تجربه غار نوردی 
ولی با همراهی غارنورد حرفه ای را دارد. غار 
چشمه باد منجیل با داشتن تاالرهای بزرگ و 
بسیار زیبا می تواند در صورت مدیریت درست 
مقاصد گردشگری، به رشد گردشگری در منطقه 

کمک کند.

غارنوردی با وجود معلولیت میان باد و آب از زبان روزنامه نگار و ماجراجوی دارای معلولیت
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تولید، انباشت و جمع آوری و درنهایت دفن یا بازیافت زباله از بزرگ ترین 
مشکالت کالنشهرهای جهان است. چند دهه است که کارشناسان 
شهری در پی حل این مشکل برآمده  و گاهی توانسته اند به موفقیت های 
بزرگی هم برسند. با توجه به اینکه امروزه حجم عظیمی از زباله ها از 
پالستیک ها و سایر موادی تشکیل شده که بازگشت آنها به طبیعت 
گاهی تا چند 100 سال طول می کشد، به طور قطع دیگر دفن زباله که 
متاسفانه هنوز از مهم ترین راه های مدیریت آن در اغلب کالنشهرهای 

ماست، راه حل پایدار نیست. 
محسن  هاشمی، رئیس شورای شهر تهران می گوید: »8 تا 9 هزار تن 
زباله به صورت روزانه در تهران تولید می شود که جمع آوری این میزان 
از زباله در تهران 800 میلیارد تومان هزینه دربردارد. آمار حیرت انگیزی 
که تنها با تعامل و همکاری مسووالن و مردم می تواند مدیریت شود. 
بگذارید کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم.  براساس گزارش تولید و 
مدیریت پسماند شهرداری تهران، هر فرد تهرانی به طور متوسط ساالنه 6 

برابر وزن خود زباله تولید می کند. همین اطالعات نشان می دهد متوسط 
سرانه زباله تولیدشده در شهر تهران 320 کیلوگرم و ارزش روزانه زباله 
تولیدشده در این شهر 1800 میلیون ریال است. سرانه تولید روزانه زباله 
در جهان 250 تا 300 گرم است، درصورتی که در ایران 600 گرم و در 

شمال تهران 1200 گرم است.
 به طور کلی در مناطق مرکزی شهر تهران، به ویژه منطقه 20 که فعالیت 
عمده تجاری در آن انجام می گیرد، باالترین تولید زباله را دارد. آمار نشان 
می دهد در مناطق تجاری شهر تهران، زباله بیشتری تولید می شود که 

میزان زباله ارزشمند آن نیز باالست. 
زباله تولیدشده در شمال شهر تهران طبق مطالعات انجام شده، حداقل 2 
برابر میانگین آن در سطح کشور و 4 برابر استاندارد جهانی است. تعداد 
دفعات جمع آوری زباله در تهران 3-2 بار در روز است که این مقدار در 

کشورهای جهان 2 تا 3 بار در هفته است.
همه این آمارها را گفتیم تا به آنجا برسیم که هرچند ظاهرا قرار است 

مشکل زباله شهر تهران و سایر کالنشهرهای ما به دست شهرداری ها 
حل شود، حل این مشکل بدون همکاری شهروندان ممکن نیست.

تهران همواره از تمیزترین شهرهای خاورمیانه و حتی کالنشهرهای 
جهان دانسته شده و گردشگرانی که به پایتخت کشورمان می آیند، 
در اولین نگاه نظرشان به پاکیزگی خیابان ها جلب می شود. در تهران 
خوشبختانه با کوه پسماندهای چند روز مانده روبرو نیستیم و بوی 
تعفنی از محالت مختلف تهران به مشام نمی رسد، اما چندی است که با 
پیاده روی در خیابان های تهران به پدیده ای برخورد می کنید که متاسفانه 
هر روز بیشتر از روز قبل به چشم می خورد و آن اینکه همشهریان ما 
بی محابا پسماندهای خود را اینجا و آنجا رها کرده اند. این کار که شاید 
مشکل بزرگی به نظر نیاید، چند ایراد اساسی دارد؛ اول زشت کردن معابر 
ماست که همه زحمتی که کارکنان شریف شهرداری می کشند، بی اثر 
می کند. بعد از آن القای حس بی مسوولیتی و اهمال کاری در فرهنگ 
عابرانی است که شاهد این صحنه ها هستند؛ یعنی بعد از مدتی قبح کار از 

بین می رود و فرهنگ عمومی باور می کند که رها کردن زباله در خیابان ها 
کاری است شدنی و معمول و همین مساله می تواند به سایر جنبه های 
فرهنگ شهرنشینی هم تسری پیدا کند. گذشته از آنکه مشکل گردآوری 

زباله را هم دشوارتر می کند.
با همه آنچه گفتیم، این مشکل خاص تنها مربوط به شهروندان نمی شود. 
اگر مجالی داشته باشید تا در خیابان های تهران پیاده گشتی بزنید، با 
پدیده عجیبی روبرو می شوید؛ تهران سطل زباله ندارد! در مسیرهای 
پیاده روی به جز پارک ها از سطل های زباله کوچکی که می تواند در 
دسترس مردم شهر قرار گیرد، تقریبا خبری نیست و این مفهوم تبدیل 
به مخزن های بزرگ گردآوری پسماند شده که در فواصل نسبتا دور از 
هم قرار گرفته و دسترسی به آنها برای انداختن زباله های شخصی آسان 
نیست. پس شاید اولین قدم برای از بین بردن این منظره های آزاردهنده 
نصب سطل های زباله کوچک تر در مسیرهای پیاده روی و بعد از آن 

فرهنگ سازی باشد که باید از مدارس ما شروع شود.

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد
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دیپلماسی آب 
یعنی امنیت و رفاه

 
 پروفسور محمدحسین پاپلی یزدی
جغرافیدان، عضو کمیسیون جغرافیای 

فرهنگی انجمن جغرافیدانان جهان

امروزه آب به عنوان انرژی در دنیا شناخته می شود. 
آب مانند نفت و گاز، آینده جهان را منوط به مالکیت 
خود کرده، به نحوی که اتحادیه اروپا و آمریکا در 150 
سال گذشته روی منابع نفت سرمایه گذاری زیادی 
کردند و با آب درحال تجارت هستند که ماحصل این 

تجارت ارزشمند، قدرت است.
ما در ایران نیز باید در عرصه تملک و تصاحب آب 
با گفت وگو و صلح بر صدر دنیا قرار گیریم و در 
مناطق مختلف جهان در حوزه آبی سرمایه گذاری 
کنیم؛ این موضوع امنیت، آسایش، رفاه و آینده ایران 

را رقم می زند. 
بی شک در سال های نه چندان دور تملک آب به معنای 
حفظ امنیت و قدرت در بازار جهانی است. بر همین 
اساس است که گفته می شود اگر تا 50 سال آینده 
کشوری به یخ های قطب جنوب دسترسی نداشته 

باشد، با مشکل جدی روبرو خواهد شد.
کل حجم آب مصرفی ایران در سال، 100 میلیارد 
و  ترکیه  به ویژه  ما  همسایگان  است.  مترمکعب 
افغانستان ساخت سدهای بزرگی را شروع کرده اند، 
اما متاسفانه دیپلماسی وزارت خارجه ایران در زمان 
خودش اصال ساز و کاری نداشت که وارد مذاکره 
شود و سازمان حفاظت از محیط زیست هم در این 
زمینه توجه چندانی نکرد. سدی که ترک ها روی 
فرات ساخته اند 49 میلیارد مترمکعب آب را در خود 
ذخیره می کند؛ یعنی این سد بیش از 50 درصد از آب 
مصرفی کل ایران را در خود ذخیره کرده و منابع آبی 

ایران را به خطر می اندازد. 
سوال من از مسووالن وزارت امور خارجه این است؛ 
آیا ترک ها این سدها را فقط برای منافع ملی خود 
ساخته اند یا با همکاری ناتو، آمریکا و اسرائیل برای 
فشار بر عراق، سوریه و ایران اقدام به ساخت آن 

کرده اند؟
این  ساخت  دلیل  به  سوریه  در  جنگ  از  بخشی 
سدهاست. وقتی سدها روی فرات و دجله ساخته 
شد، آب کشاورزی در سوریه کاهش یافت و کمبود 
آب موجب مهاجرت روستاییان به شهرها و در نهایت 
بیکاری و حاشیه نشینی شد و زمینه مطالبات مردم را 

فراهم کرد و موجب جنگ شد.
آب برابر با امنیت ایران است و این برنامه ریزی ها علیه 
ایران صرفا به سد آتاترک ختم نمی شود و مسووالن 
نیز در تصمیمات اشتباه متعددی زمینه بحران را فراهم 

آوردند.
 به طور مثال هورالعظیم که یکی از تاالب های ایران و 
بین النهرین است، در سال 1976 میالدی، 140 هزار 
هکتار وسعت داشت، اما االن مساحت آن به 35 هزار 
هکتار کاهش یافته است. این مهم یعنی هم اکنون 
هورالعظیم به منشاء ریزگردهایی تبدیل شده که نفس 
را از گلوی هموطنان غرب کشور بریده است. باید 
باور کنیم خسارت این جنگ آبی کمتر از جنگ ایران 

و عراق نیست.
افغانستان نیز در نهایت بی پولی و ناامنی در حال 
ساخت سد روی رودخانه های منتهی به خاک ایران 
است که بی آبی شدید استان سیستان و بلوچستان را  

همراه داشته است.
عالوه بر آن، خشکی 85 درصدی دریاچه آرال در 
1500 کیلومتر ایران)آسیای میانه( که در مسیر بادهای 
120 روزه نیز قرار گرفته، هم اکنون منشاء گستراننده 
ریزگرد ها در این مناطق شده است که پیامد آن آلودگی 

زیست محیطی برای ایران بود.
امروز دیپلماسی محیط زیست اهمیت خاصی دارد. 
رودخانه ارس نیز که به ایران منتهی می شود و از 
ورود آن جلوگیری نشده، کنار معادن مس قرار داشته 
و آلودگی های زیادی را با خود دارد و بر خاک کشور 

ما می نشاند. 

قاب سبز

گزارش سبز

از پاییز تا زمستان را در یک روز تجربه کردم

تهران سطل زباله ندارد!

محیط زیست شماره ششصدونود وسه   ده  آذر نودوهفت16
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از درکه راه افتادیم و راه خود را به سمت کارا کج کردیم و از آنجا 
 لیال امین 

مظفری
به سمت قله چین کالغ قله با ارتفاع حدود 2820 متر رفتیم و مسیر 
برگشت را از  یال چین کالغ به سمت سنگ سیاه و قبل از دوراهی 
دوشاخ به سمت دره کاره و جنگل کارا انتخاب کردیم. از کارا به 
سمت قله چین کالغ  و برگشت به سمت کارا دو فصل پاییز و زمستان را در یک 
کوهنوردی چندساعته تجربه می کنی و از این طبیعت فوق العاده لذت می بری. وقت 
رفتن پاییز با تمام زیبایی هایش و سرمای لذت بخش و آفتاب زیبا بر جانت می نشیند 
و لذت می بری و به سمت قله چین کالغ آرام آرام سرما و برف را در مسیر تجربه 
می کنی تا به قله می رسی که زمستان با سرمای زیاد و باد شدید به استقبالت می آید، 
بادی که انگار آمده تا تو را با خودش ببرد. خیلی لذت بخش است که  به آسمان نگاه 

کنی و خورشید را در پشت ابرهای در حال حرکت ببینی و بادی که به آن ابرها 
طرح های زیبا می بخشد و هر لحظه که از تماشای چنین آسمانی لذت می بری، شکر 

می کنی و بی اختیار بلندبلند می گویی خدایا شکرت!
در غوغای بادهای تند و شدید از سمت سنگ سیاه و دوراهی قله دوشاخ به دره کارا 
سرازیر می شوی و آنجا دوباره پاییز را با باران و باد روح نواز   آن می بینی  با درخت ها 
و باغات زیبا که از پیش چشمت می گذرند و با خود می گویی، این همه رنگ! چقدر 
زیبا و رنگ خدا را می بینی و لمس می کنی، در مسیر میوه های جنگلی و رودخانه و 
چشمه های زیبا  همه پاییز زیبای تهرانند. خوشحالم که تا حاال کسی آنجا کافه ای سر 
راهی نساخته، زباله ای نریخته و جنگل و طبیعت هنوز بکر هستند. آنقدر لذت می بری 

که احساس می کنی پاک شده ای و سالم تر از قبل. 
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کلينيک    وخانواده
اين کمردرد از آن
 کمردردها نيست!

خیلی از افرادی که به من مراجعه می کنند دقیقا 
از درد کمر در یک سمت پایین کمرشان شاکی 
هستند. اغلب آنها می گویند درد به باسن و 
گاهی پاهایشان هم تیر می کشد و با انبوهی از 
عکس ساده و ام آرآی و کیسه ای از داروهای 
مختلف که هیچ کدام روی آنها کارساز نبوده 

مراجعه می کنند.
گزارش های  در  که  آنها  از  برخی  حتی 
دیسک  خفیف  بیرون زدگی  ام آرآی هایشان 
به  افراد  همه  در  البته  )که  شده  گزارش 
درجاتی وجود دارد و اغلب بدون عالمت 
است( می گویند به آنها گفته اند باید عمل جراحی 
شوند! و بیشتر آنها تجربه فیزیوتراپی های ناموفق 
را دارند که دردشان را بدتر هم کرده اما با یک 
معاینه ساده می توان متوجه شد درواقع این افراد 
از التهاب مفصل ساکروایلیاک که مفصلی است 
که لگن را به ستون فقرات متصل می کند، رنج 
می برند و منطقی است که تشخیص درست به 

درمان درست می انجامد.
اما چرا این مفصل ملتهب می شود؟ در پاسخ 
حالت  این  عامل  متعددی  علل  گفت  باید 
هستند که مهم ترین آنها بیماری روماتیسمی 
»اسپوندیلیت انکیلوزان« )اِی اس ( است و سایر 
علل عبارتند از ضربه، مانند زمین خوردن با 
باسن روی برف)!( و همچنین زایمان های 
سخت و در موارد نادر عفونت ها، ایستادن های 
طوالنی به ویژه در افراد با اضافه وزن، انحناهای 
غیرطبیعی لگن و ستون فقرات و همچنین 
آرتروز این مفصل در افراد سن باال، اما راه درمان 
چیست؟ راه درمان مصرف داروهای خاص 
ضدالتهابی و  ورزش های کششی مخصوص 
است که توسط پزشک به شما توصیه می شود 
و در قدم آخر هم تزریقاتی است که در این 

مفصل انجام می شود.
تشخیص درست = درمان درست = کمتر مصرف 
کردن داروها = آسیب کمتر به دستگاه گوارش و 

کلیه در اثر عوارض داروها = صرفه جویی منابع.

 دکتر مهدی خواجوی
 جراح مغز و اعصاب

نظر دکتر بابک بهنام، متخصص ژنتیک بالینی 
درباره اهمیت ژنتیک در بروز بیماری های نادر

چرا بايد ژن های 
افراد را بررسی کرد؟

اوایل مهرماه سال جاری اظهارنظر دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درباره اس ام ای، یکی از بیماری های نادر ژنتیک، 
در شبکه های اجتماعی جنجال آفرید. کاربران آنجا واکنش نشان دادند که وزیر گفت: »از این بیماری ها فراوان در کشور 

داریم و من نمی دانم مردم اجازه می دهند برای افزایش یکی- دو سال طول عمر بیشتر بیمار چنین هزینه گزافی صرف شود؟« 
پاسخ این پرسش را قطعا نباید در واکنش های احساسی و غیرکارشناسانه که ناگهان مانند موجی فضای مجازی را متاثر کرد، 

جست. برای یافتن جواب این سوال سراغ دکتر بابک بهنام، متخصص ژنتیک، استاد و محقق سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران 
و محقق فعلی موسسه ملی سالمت آمریکا رفتیم تا نظر یک متخصص و محقق را نسبت به درمان بسیار پرهزینه و اغلب بی فایده یا 

کم فایده مبتالیان به بیماری های نادر جویا شویم. )صفحه 19(



شنيدن انتقاد براي اغلب ما چندان خوشايند 
نيست. اغلب دوست داريم كسي مشكالت 
ما را به رويمان نياورد يا به نوعي آنها را به 
ما خاطرنشان نكند ولي در زندگي اجتماعي 
از شنيدن انتقاد ناگزير هستيم؛ همان گونه كه 
خودمان هم منتقد رفتار ديگران هستيم. در واقع 
اگر بتوانيم به  گونه اي انتقاد كنيم كه همديگر را 
نرنجانيم، شنيدن انتقاد ديگران مي تواند بسيار 

كمك كننده هم باشد.

انتقاد و انتقاد پذيري 
موضوع قابل تامل در مكالمات و ديالوگ ها در 
واقع توانايي »نقد كردن« و »نقد شدن« است. 
اغلب در ارتباطات ميان فردي يا ديگران ما را نقد 
مي كنند يا ما آنها را نقد مي كنيم اما آنچه خيلي 
شايع است و معموال ارتباطات بين فردي را دچار 
چالش مي كند، »انتقاد ناپذيري« است؛ يعني اغلب 
ما انتقاد پذير نيستيم، تحمل مورد انتقاد واقع شدن 
را نداريم و در برابر انتقاد واكنش هاي تدافعي و 
پرخاشگرايانه از خود نشان مي دهيم.  از طرف 
ديگر، زماني كه خودمان مي خواهيم از فردي 
انتقاد كنيم هم انگار قصد داريم به ريشه او بزنيم؛ 
يعني به گونه اي انتقاد مي كنيم كه تماميت فرد را 

زير سوال مي بريم. 
در ارتباطات انساني تجربه مواجه شدن با انتقاد 
گريز ناپذير است و بسيار طبيعي است كه در 
تعامالت بين فردي طرف مقابل از بعضي رفتارهاي 

ما خوشش نيايد يا حتي آرامش او را به هم 
بريزد ولي اگر ما به مكانيسم هايي مجهز 

شويم كه قدرت »تاب آوري« ما را در 
مقابل انتقاد پذيري و همچنين توانايي 

ما را براي انتقاد درست باال ببرد 
مي توانيم  سازنده تر عمل كنيم. 
در ضمن فراموش نكنيم هر 

دنياي  در  موردي  وقت 
بيرون بيش از حد 

ما را خوشحال 
ناراحت  يا 

مي كند، اين واكنش ما فقط مربوط به همان لحظه 
نيست و در واقع چراغي در وجود ما روشن 
مي شود كه اگر بتوانيم آن را بشناسيم، حتما به 

بينش و آگاهي بيشتري دست مي يابيم. 

بروز واكنش هاي هيجاني 
چرا ما اغلب به  گونه اي از ديگران انتقاد مي كنيم 
و همچنين در برابر مورد انتقاد واقع شدن هم به 
شدت واكنش هاي هيجاني از خود نشان مي دهيم؟ 
واقعيت اين است كه روان انسان در مواجهه با 
تنش و اضطراب از مكانيسم هاي خاص دفاعي 
استفاده مي كند؛ يعني خاصيت روان اين است 
كه خودش را مجهز به مكانيسم هايي مي كند تا 
درد و تنش كمتري را در رويارويي با بحران ها و 

فشارهاي بيروني تجربه كند. 
با توجه به ميزان رشد رواني، نوع مكانيسمي هم كه 
فرد استفاده مي كند، متفاوت است؛ يعني هر چقدر 
روان رشديافته تر باشد، به تبع آن از مكانيسم هاي 
رشديافته تر و سالم تري هم براي مراقبت از خود 
استفاده خواهد كرد اما مكانيسم دفاعي شايع و البته 
بسيار ابتدايي و رشدنايافته كه متاسفانه به فراواني 
هم  بين ما رواج دارد، »مكانيسم جدا سازي« يا 

»دوپاره سازي« است. 

 مكانيسم جدا سازي
واقعيت اين است كه ما در مواجهه با واقعيت دنياي 
بيرون بايد تجربه اي از كل واقعيت داشته باشيم؛ 
يعني واقعيتي كه خوب و بد را كنار هم و به طور 
يكپارچه ادراك مي كند اما واقعيت اين است كه 
گاهي بعضي از انسان ها توان روبرو شدن با كل 
واقعيت بيرون را  ندارند؛ به  اين معنا كه آنها به 
جاي اينكه بيرون و دنياي 
بيرون يا رابطه را يك 
»كل« فرض كنند كه 
خوب و بد را كنار 
آن  دارد،  همديگر 
را دوپاره مي كنند، 
به  گونه اي كه يك 

طرف آن طيف تماما خوب و طرف ديگر طيف 
تماما بد است. 

ما در دنياي واقعي چنين طبقه بندي ای نداريم 
چون هيچ واقعه يا هيچ انساني نيست كه كامال 
خوب يا كامال بد باشد اما فردي كه اين مكانيسم 
در روانش فعال است، انسان ها را به  اين دو گروه 
تقسيم مي كند. اتفاق تلخ ديگري كه در اين مواقع 
مي افتد اين است كه فرد همين ذهنيت را در مورد 
خودش هم دارد؛ يعني باور او در مورد خودش 
اين است كه »كامال خوب« است. بنابراين اگر از 
او انتقادي كنيم، فكر مي كند يكباره تبديل مي شود 

به »كامال بد«
با توجه به  اينكه هيچ كس نمي تواند تصوير ذهني 
تماما بدي را از خودش تحمل كند،  روانش از هم 
مي پاشد و در برابر انتقاد مقاومت زيادي مي كند. 

درد انتقاد پذيري 
وقتي مكانيسم دوپاره سازي شكل مي گيرد، ما 
هم درد و فشار زيادي را در مقابل انتقاد در خود 
فرد مشاهده مي كنيم و هم اگر قرار باشد خودش 
از ديگري انتقاد كند، توان ديدن تماميت آن فرد 
را ندارد و به محض روبرو شدن با يك رفتار 
ناخوشايند در آن فرد به اصطالح تيشه به ريشه 
او مي زند؛ يعني طوري انتقاد مي كند كه فرد با اين 
حس مواجه مي شود كه هيچ صفت خوبي ندارد و 
انگار اصال به درد نمي خورد. بنابراين ديگري هم 

در مقابل انتقاد او واكنش نشان مي دهد.

برخورد با مكانيسم جدا سازي
 با مكانيسم جدا سازي چه مي توان كرد؟ علت 
داشتن چنين مكانيسمي اين است كه اصوال 
»مطلق« بودن »روان« را امن مي كند؛ يعني تجربه 
نسبي گرايي يا نسبي بودن چه در مورد خود ما و 
چه در مورد دنياي بيرون باعث بروز اضطراب در 

وجود مان مي شود. 
بنابراين هر چقدر روان انسان تجربه ناامني بيشتري 
از گذشته حمل كرده باشد، ميل او به  اينكه به 
 گونه اي دنياي خود را امن كند و احتمال استفاده 

از اين گونه مكانيسم ها در او بيشتر است. 
نخستين كاري كه ما براي حل وفصل اين موضوع 
بايد انجام دهيم اين است كه »هوشيار« باشيم و 
ببينيم آيا اين مكانيسم در وجود ما هست يا نه؟

راه حل هوشيار شدن هم اين است كه نگاهي به 
حس هايي كه هنگام انتقاد شدن و انتقاد كردن 
نسبت به خودمان داريم يا حس هايي كه به ديگران 

داريم، بيندازيم. 
بسياري اوقات به محض اينكه از ما انتقاد مي شود، 
مهم ترين تصويري كه در ذهنمان ايجاد مي شود 
اين است كه »به من گفته شد كه كامال بدم«. 
طبيعي است وقتي چنين حسي دريافت مي كنيم 
به هم مي ريزيم و در واقع با هيجان مي خواهيم از 
خود دفاع كنيم اما اگر همين جا هوشيار شويم و 
اين تجربه حسي را نگه داريم و به خود بگوييم 
كه طرف مقابل فقط به يك رفتار ما انتقاد كرد، نه 
كليت وجودمان، احساس بهتري خواهيم داشت.
بنابراين بهره مندي از مكانيسم هاي دفاعي بايد 
آنقدر زياد باشد كه به راحتي بتوان آن را تعديل 
كرد ولي اگر به تنهايي آگاهي و توانايي الزم را 
نداشته باشيم بايد حتما از متخصص كمك بگيريم. 

تصوير از خود و تجربه انتقاد پذيري 
همه ما در سال هاي نخستين رشد تصويري از 
خودمان داريم؛ تصويري كه در اين سال ها از 
خودمان داريم معموال خيلي پيچيده نيست ولي 
خيلي مهم و حياتي است كه با دو واژه معنادار 

تعبير مي شود؛ »من خوبم« يا »من بدم«. 
كودك هنگام تولد هيچ تصويري از خودش ندارد 
اما در سال هاي نخستين رشد، به خصوص سال هاي 
اوليه هر آنچه را در چشم و نگاه والدين و در نوع 
رفتار آنها از خودش مي بيند، »دروني« مي كند و 
تصويري اساسي از خودش نشان مي دهد. 
بنابراين اگر محيط ابتدايي و رشدي و نوع 
رفتار والدين با كودك به  گونه اي باشد 
كه به او  پذيرش مشروط بدهند؛ يعني 
به او القا كنند هر كاري مي كند خوب 
است و در واقع هميشه حامي، پاسخگو 
و در دسترس باشند، تصويري هم كه 
كودك از محيط مي گيرد اين است كه 
بدون شرط خوب است و باور »من خوبم« 
كه پايه هاي شكل گيري عزت نفس است در 

او شكل مي گيرد. 
و  برسد كه خوب  باور  اين  به   انسان  اگر 
دوست داشتني است، تصوير مطلوبي از خود 
خواهد داشت؛ صرف نظر از اينكه واقعا چه 
كسي است.  توجه داشته باشيم هنگامي كه 
ما مورد انتقاد ديگري قرار مي گيريم، با تصاوير 
اصلي كه از خودمان ذخيره كرده ايم و حسي 
كه به خودمان داريم، واكنش نشان مي دهيم؛ 
يعني وقتي خود ما يا يكي از صفات ما زير 
سوال مي رود، اگر تصويري كه از خود داريم، 
مبتني بر  پذيرش مشروط باشد واكنش هاي ما نيز 
هيجان زده و همراه با عصبانيت خواهد بود. ضمن 
اينكه تجربه »دوست داشتني نبودن« دوباره برايمان 
تكرار خواهد شد. اصالح تصوير ما از خودمان 
كه در تجربه هاي بين فردي ناسالم در كودكي به 
وجود آمده مي تواند ما را به فردي انتقاد پذير تبديل 
كند، در صورتي كه از انتقاد مي توان به عنوان يك 

روش براي اصالح و رشد استفاده كرد.

هذيان كامل بودن و انتقاد پذيري 
يكي از موضوعاتي كه مي تواند فرد را در مقابل انتقاد 
»آسيب پذير« كند و در واقع به علت واكنش هاي 
شديد هيجاني كه نشان مي دهد، مشكالت زيادي 
براي خودش و اطرافيانش ايجاد می كند، تجربه 

»كمال گرايي« است. 
بسياري از ما كمال طلب هستيم و متاسفانه گاهي 
از آن به عنوان صفت خوب هم ياد مي كنيم. 
كمال طلبي يعني »انتظار كامل بودن و بهترين 
بودن از خود« كه شامل موارد مختلفي مي شود؛ 
چه در حيطه تحصيل، چه كار يا روابط انساني. 
افراد كمال طلب فكر مي كنند كامال بدون نقص 
هستند؛ در صورتي كه كامل بودن چيزي جز 
يك تجربه هذياني و باور غيرواقعي نيست، اما 
چطور به وجود مي آيد و چگونه در روابط به ويژه 
در موضوع انتقاد پذيري دردسرآفرين مي شود؟ 
بسياري از والدين ايده آل هاي ناكام مانده زندگي 
خود را به فرزندانشان منتقل مي كنند و از آنها 
انتظار برآورده شدن آنها را دارند. كودكان هم 
اين احساس را ذخيره مي كنند كه »من تنها زماني 
توسط والدينم  پذيرفته مي شوم كه هيچ نقصي 

نداشته باشم.«
بنابراين در آينده هم به محض مواجهه با »نقص« 
فكر مي كنند نمي توانند  پذيرفته شوند و تجربه 
حسي آنها اين است كه نقص مساوي است با 
بد و ناخواستني بودن و همين موضوع نيز در 

ذهنشان ثبت مي شود. 
به  اين ترتيب هر جايي در زندگي فكر كنند نقصي 
دارند، فرو مي ريزند چون پيام انتقاد براي آنها 
اين است كه تو كامل و كافي نيستي و نتوانستي 
رضايت مرا برآورده كني يا بخشي از كار تو 
ايراد داشته است. اين نوع واكنش زخمي را كه 
در روان اين افراد با مفهوم »نقص« شكل گرفته 
به شدت تحريك مي كند يا به اصطالح برايشان 
همان مفهوم نمك بر زخم پاشيدن را دربردارد. 
بنابراين شروع به پرخاشگري و بي قراري مي كنند. 
راه  برون رفت از باور كامل بودن بسيار سخت 
است و اغلب بدون كمك گرفتن از متخصص 
امكان پذير نيست اما نخستين گام اين است كه فرد 
باور كند مي تواند در عين حال كه نقايصي دارد؛ 
خواستني، دوست داشتني و ارزشمند هم باشد. 
توجه داشته باشيم كه اساسا تجربه بي نقص بودن 

تجربه هذياني است و واقعيت بيروني ندارد. 

تحقير، خودشيفتگي و انتقاد پذيري 
طبيعتا داشتن تصوير نسبتا واقعي از خود كار 
دشواري است و بسياري از ما در ارتباطات بين فردي 
متوجه مي شويم انگار تصويري كه از خودمان داريم 
خيلي تصوير واقعي به نظر نمي رسد.  تاريخچه 
كودكي ما مي تواند در تمام ارتباطات مان دوباره 
تجربه شود. اگر والدين فردي در سال هاي مهم 
رشد به  اندازه كافي به او توجه نكرده باشند يا 
دائم شاهد سرزش و انتقاد از سوي آنها باشد اين 
موضوع باعث به وجود آمدن »احساس حقارت« 

در شخص مي شود. 
گاهي هم برعكس وقتي والدين بيش از حد به 
خواسته هاي فرزندشان توجه داشته باشند، در واقع 
به او القا مي كنند كه كسي از تو مهم تر نيست 
و همه ما فداي تو هستيم. اين تجربه هم باعث 
به وجود آمدن احساس حقارت در فرد مي شود 
زيرا آنچه والدين به فرزندشان داده اند به نوعي 
براي تنظيم كردن و فرونشاندن اضطراب هاي 
خودشان بوده، نه توجه به نيازهاي واقعي كودك. 
اصوال يكي از واكنش هاي دفاعي كه افراد براي 

پوشاندن احساس حقارت دارند »خودشيفتگي« 
است؛ يعني برعكس تصور غالب افراد، اشخاص 
خودشيفته تجربه انبوهي از احساس حقارت دارند 
و از »خودشيفتگي« به عنوان وسيله اي دفاعي براي 
مواجه نشدن خود واقعي شان با ديگران استفاده 
مي كنند. به همين دليل در برابر انتقاد اطرافيان هم 
به شدت برآشفته مي شوند و به هم مي ريزند و 
با دادن حس حقارت به طرف مقابل آن را به 

خود او برمي گردانند. 
در واقع اين افراد در برابر انتقاد به  گونه اي عمل 
مي كنند كه حتي گاهي طرف مقابل را وادار به 
ترك رابطه كنند. اين گونه افراد هم براي برون رفت 
از چنين احساساتي به كمك متخصص نياز دارند. 

باورهاي عاطفي و انتقاد پذيري 
 معموال باورهايي در روان  ما ذخيره شده كه 
با توجه به آنها با دنياي بيرون ارتباط برقرار 
مي كنيم.  توجه داشته باشيم بشر دو گونه باور 
عاطفي.  باورهاي  و  عقالني  باورهاي  دارد؛ 
باورهاي عقاليي يا عقالني از سنجش واقعيت 
فعلي توسط بخش بالغ انسان به وجود مي آيند؛ 
»واقعيت هاي اينجا اكنوني«. افرادي كه باورهاي 
بين فردي  بيشتري دارند چالش هاي  عقاليي 
كمتري خواهند داشت و روابط رشديافته تري را 
تجربه خواهند  كرد اما هر چقدر باورهاي عاطفي 
در روان معنادارتر باشد، احتمال آسيب هاي 
عاطفي  باورهاي  است.  بيشتر  هم  بين فردي 
ثبت شده  و  ذخيره شده  اخالقي  دستورات 
واقعيت  با  است  ممكن  كه  هستند  والديني 
»اينجا اكنوني« هيچ گونه تطابقي نداشته باشند. به 
عبارت ديگر، همه ما گاهي با بخش سرزنشگر 
وجود خود مواجه شده ايم؛ يعني بعضي مواقع 
بدون اينكه از بيرون صدايي بشنويم يا تجربه 
بيروني داشته باشيم، حالمان از گفت وگوي 

دروني با خودمان بد مي شود. 
و  مي رسد صداها  نظر  به  چنين شرايطي  در 
فرمان هايي كه در كودكي از والدينمان ذخيره 
كرده ايم كه به نظرمان از جانب بزرگ تر ها هم 
بوده و خيلي معتبر، تاثيرگذار مي شوند و در 
نتيجه بي دليل احساسات خوب و بدي را تجربه 
مي كنيم اما اين احساسات به ظاهر بي دليل به نظر 
مي رسند، در حالي كه در روان ما صداهايي پخش 
مي شود كه باعث به وجود آمدن حال خوب يا 

بد در وجودمان مي شود.
حاال فرض كنيم اگر در فضايي رشد كرده باشيم 
كه والدين خيلي سختگير، متعصب و سرزنشگري 
داشته ايم كه حق بد بودن را از ما سلب كرده 
بوده اند، طبيعي است به محض اينكه از بيرون 
محركي برخالف آن دريافت كنيم، مثال كسي 
به ما بگويد كه رفتارمان خيلي بد بوده يا آن را 
دوست نداشته و ... عالوه بر صداي آن شخص 
يك نوع صداي آزاردهنده دروني هم در وجود 
ما باال مي آيد. به  اين ترتيب ما همزمان دو نوع 
بار  صداي آزار دهنده را تجربه و متعاقب آن 
هيجاني ناخوشايندي نيز دريافت مي كنيم. در 
چنين شرايطي احساس اضطراب و درماندگي 
مي كنيم اما نمي توانيم تشخيص دهيم اين شدت 
واكنش هيجاني مربوط به چيست و آن را به رفتار 
يا انتقاد طرف مقابل نسبت مي دهيم.   اگر افراد 
به  اين بينش برسند كه طرف مقابل نمي تواند 
در لحظه »اينجا و اكنون« حالشان را خيلي بد يا 
خيلي خوب كند، متوجه روشن شدن ديناميكي 
در دنياي درون خود مي شوند كه بايد بتوانند 

جلوي آن را بگيرند.

چطور از يكديگر انتقاد كنيم؟

منتقدان خوبي باشيم
 ليال بهنام
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نظر دکتر بابک بهنام، متخصص ژنتیک بالینی و محقق موسسه ملی سالمت آمریکا
 درباره اهمیت ژنتیک در بروز بیماری های نادر

چرا باید ژن های افراد را بررسی کرد؟

علم ژنتیک در درمان بیماری هایی مانند فشارخون یا دیابت چه نقشی می تواند داشته 
باشد؟

بیماری ها ریشه ژنتیک  من سوال شما را این طور اصالح می کنم که باالخره همه 
دارند و اگر فقط عوامل محیطی در بروز یک بیماری دخیل بودند، با تغییر محیط 
یا تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی کامال درمان می شدند، پس اگر ما نمی توانیم 
این بیماری ها را با تغییرات محیطی درمان کنیم به دلیل ریشه های ژنتیک آنهاست. 
دانشمندان با استفاده از روش جدیدی که باال شرح دادم به سرعت در حال کشف 
البته  آنها اضافه می شود.  بر دانش  بیماری هستند و هر روز  با هر  ژن های مرتبط 
نسبت تاثیر ژن ها در بیماری های مختلف متفاوت است، مثال سرطان ها زمینه ژنتیکی 
بیشتری دارند و فشارخون زمینه محیطی بیشتر. درمان بیماری  های چندژنی مانند 
فشارخون که تا امروز ژن های مختلف در بروز آن کشف شده و همچنان در حال 

کشف ژن های دیگر هستند، افقی پیش روی ما گذاشته به نام »پزشکی فردمحور«
در این رویکرد هر بیمار بعد از تعیین توالی ژنی خود، بسته ای از دارو را دریافت 
با  نزدیک پیش رو و  آینده  باشد. درواقع در  مناسب تر  او  برای درمان  می کند که 
پیشرفت علم ژنتیک، دیگر یک درمان کلی برای درمان یک بیماری وجود ندارد 
و راه درمان را فرمول ژنتیکی افراد مشخص می کند. شاید این پاسخ به این سوال 
همیشگی هم باشد که چرا یک داروی فشارخون برای بیماری موثرتر و برای بیمار 

دیگر کم تاثیرتر است.
شاید 10 تا 20 سال دیگر زمان تا رسیدن به آن مرحله باقی مانده باشد، اما برای 

همراه شدن با دنیا باید آینده را دید.

: آقای دکتر! بیماری های ژنتیک 
همان بیماری های نادر هستند؟ 

بین بیماری های نادر و بیماری های ژنتیکی 
اختالف وجود دارد. معموال بیماری های 
ژنتیکی نسبت به بقیه بیماری ها نادر هستند، 
مثال بیماری مثل دیابت یا انواع سرطان ها و 
فشارخون در مقایسه با بیماری های ژنتیکی 
که تابه حال شناخته شده اند، شیوع بسیار 
بیشتری دارند و درواقع این دو تعریف 
در مقایسه با یکدیگر باید شناسایی شوند. 
برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنم؛ 
از همان زمان که ما دانشجوی پزشکی 
بودیم، همواره صحبت این بود که اگر یک 
پزشک تسلط خوبی بر درمان و مدیریت 
بیماری های دیابت یا فشارخون پیدا کند، 
می تواند حدود 40درصد از بیمارانی را که 
در مطب به او مراجعه می کنند، پاسخگو 
باشد یا مثال انواع سرطان ها هم از این گروه 
بیماری ها هستند که مبتالیان بسیاری دارند. 
از یک جمعیت 80میلیونی، 10 تا 20 میلیون 
نفر در طول مدت خطر رشد در زندگی 
خود دچار نوعی بدخیمی  شده یا می شوند 
چون به هر حال اگر عامل مرگ بیماری یا 
حادثه ای خاص نباشد، درنهایت سرطان فرد 
را از پا درمی آورد. بیماری های قلبی- عروقی 
هم از بیماری های شایع هستند. دیابت نوع 
1و دیابت نوع 2 هم 10 تا 15درصد از 

افراد جامعه را بیمار می کند.
قدیم  در  که  شیزوفرنی  روانی  بیماری  
نام  به رغم  می گفتند،  »مالیخولیا«  آن  به 
و  نیست  نادری  بیماری  وحشتناکش، 
شایع است. براساس آمارهای جهانی، حدود 
1 درصد از هر جمعیتی اسکیزوفرنی دارند 
که ممکن است همراه با توهم باشد؛ یعنی 
در جمعیت 80میلیونی، 800هزار نفر دچار 

اسکیزوفرنی هستند.
درمقابل مفهوم بیماری های شایع که مثال 
زدم،، بیماری های نادر قرار دارد که براساس 
تعریف موسسه ملی سالمت آمریکا، به 
بیماری هایی گفته می شود که شیوع آنها 
کمتر از 1 مورد در هر 200هزار نفر جمعیت 
است. همان طور که گفتم، همه بیماری های 
نادر ژنتیک نیستند، اما همه بیماری های 
ژنتیکی معموال درمقایسه با بیماری هایی 

که در باالذکر شد، نادر هستند.
که  تاالسمی  بیماری  مثال   :
نادر  بیماری  دارد،  ژنتیکی  ریشه های 

است؟
اینجا باید از مفهوم آماری 1 در هر 200هزار 
بگذریم و مفهوم دیگری را استفاده کنیم؛ به 
این معنی که بیماری های نادر بیماری هایی 
هستند که به اندازه سرطان ها، فشارخون و 
دیابت شیوع ندارند. خیلی از بیماری های 
ژنتیکی، با شیوع 1 در 40هزار یا 1 در 20هزار، 
در کالس بیماری نادر با تعریف علمی 
طبقه بندی نمی شوند. بیماری تاالسمی یا 
کال بیماری های زنجیره بتای هموگلوبین 
از  داسی شکل  هموگلوبین  بیماری  و 
جمله بیماری های ژنتیکی هستند که در 
کشور ما شیوع باالیی دارند یا بیماری تب 
فامیلی مدیترانه ای که عالئمی بسیار شبیه 
مناطق  در  و  دارد  گوارشی  بیماری های 
آذری نشین بسیار شایع است و از مناطق 
شمال غربی ایران تا نواحی قزوین و زنجان 
هم کشیده می شود. شاید از هر 15 تا 20 
نفر در این مناطق، 1 نفر ناقل باشد. این 
بیماری در شکل حاد، در بسیاری موارد 
با آپاندیسیت اشتباه می شود. کال در کشور 
ما، بیماری های ژنتیک در محل های تجمع 
جمعیت بیشتر شیوع دارند که دلیل آن 
رواج ازدواج های فامیلی یا قومی است. 
در این صحبت تمرکز ما بر بیماری های 
ژنتیک است که در مقایسه با بیماری های 

شایع نادر هستند.
: شما درباره بیماری های شایع 
و نادر گفتید. شیوع بیماری ها بر دانش 

پزشکی هم اثر می گذارد؟
بله، حتما. تعداد بیماری های ژنتیک که 
معموال نادر هستند هم بسیار است و هرکدام 

عالئم خاص خود را دارند، درمقابل، تعداد 
مبتالیان آنقدر کم که شاید یک پزشک در 
طول دوران طبابت خود خیلی با آنها برخورد 
نکند. در ایران هم متاسفانه تخصص ژنتیک 
بالینی نداریم. نه تخصصی به این نام وجود 
دارد و نه دستیار و استاد و نیرویی تربیت 
می شود. بیماری های ژنتیکی رها شده اند 

و متولی ندارند.
از  شناخت  که  اینجاست  مشکل  اصل 
سراسر  و  ایران  در  ژنتیک  بیماری های 
این  به  است،  ناکاملی  شناخت  جهان، 
دلیل که تکمیل پروژه شناخت توالی ژنی 
انسانی آنچنان با سرعت انجام گرفته که 
سیاست گذاران سالمت نتوانسته اند با آن 

همراه شوند.
برخی کشورها مثل کشورهای پیشرفته 
اروپایی، آمریکا و کانادا به سرعت خود 
مدیریت  و  ژنتیک  علم  پیشرفت  با  را 
بیماری های ژنتیک همراه می کنند تا بتوانند 

از این پیشرفت ها بهره مند شوند. 
:  تا به حال چند بیماری ژنتیکی 

شناسایی شده اند؟
تاکنون بیش از 6هزار بیماری ژنتیک تک  ژنی  
شناسایی شده است؛ یعنی بیماری هایی که 
بروز آنها به »یک ژن« وابسته است. شاید 
بپرسید مگر بیماری »چندژنی« هم وجود 
دارد؟ جواب مثبت است؛ یعنی بیماری هایی 
داریم که بروز آنها به وجود چند ژن بستگی 
دارد که همان بیماری های شایع درمقابل 

بیماری های نادر هستند.
بیماری هایی مانند سرطان یا فشارخون، 
اسکیزوفرنی، چاقی، بیماری های قلبی- 
عروقی یا فشارخون بیماری های چندژنی 
تک تک  برای  هستند.  پلی ژنتیک  یا 
بیماری هایی که نام بردم، بین 10 ژن تا 
گاهی 50 ژن یا تغییرات ژنتیکی شناسایی 
شده، بنابراین دخیل بودن ژن ها در بروز 
بیماری، نشان دهنده اهمیت علم ژنتیک در 

پیشگیری و درمان بیماری هاست.
بیماری های  داده اند،  نشان  جدید  علوم 
پس  دارند،  ژنتیک  ریشه  هم  ما  شایع 
عرصه جدیدی برای علم ژنتیک باز شده 
که از عرصه بیماری های نادر ژنتیکی خیلی 
فراخ تر است و ما را وارد دنیای جدیدی 

در پزشکی می کند.
: منظورتان از عرصه های جدید 

در پزشکی چیست؟
فکر کنید چند نفر در سال در ایران دچار 
حمله قلبی می شوند و سن این حمالت در 
کشور ما در حال کاهش است و ما امروز 
زیاد می بینیم مثال جوان 30 ساله سکته 
کرده است. حمالت قلبی، به خصوص در 
سنین جوانی می تواند ریشه ژنتیک داشته 
باشد. به این ترتیب با شناسایی ژنی که در 
بروز حمالت قلبی دخیل است، می توان با 
رژیم های غذایی و شیوه زندگی مناسب و 
ورزش کردن و بررسی های دوره ای تا حد 
زیادی جلوی حمالت قلبی را در سنین 
جوانی گرفت. درواقع، ژنتیک مانند چراغی 
راه درمان را برای ما روشن تر می کند. به این 
ترتیب، ژنتیک می تواند ازطریق شناخت 
بهتر بار بیماری بر جامعه در سیاست گذاری 
کالن سالمت کشور نقشی قطعی ایفا کند. 
: بیماری های تک ژنی که به گفته 
شما شیوع کمتری نسبت به بیماری های 
چندژنی دارند و گاهی فقط چند مورد در 
چند 10 هزار وجود دارد، چه جایگاهی 
باید در سیاست گذاری های سالمت ما 

داشته باشند؟
فیبروز  یا  فنیل کتونوری  یا  تاالسمی   
سیستیک یا بیماری ادرارشربت افرا که 
همگی از بیماری های متابولیک- ژنتیک 
تک ژنی  بیماری های  گروه  در  هستند، 
طبقه بندی می شوند. این بیماری ها به دلیل 
شیوع کمتر از بیماری هایی مانند دیابت 
آموزش  زمان  از  معموال  فشارخون،  یا 
پزشکی تا سیاست گذاری های کالن همه 
مورد بی مهری قرار گرفته اند، اما نگرش 
ژنتیک باعث می شود ما نقش این بیماری ها 

را در کاهش کیفیت زندگی ببینیم و برای 
پیشگیری و درمان آنها برنامه ریزی کنیم.

حدود  انسان  گونه  در   :
24-20هزار  ژن وجود دارد که  اگر 
به هر دلیل  در هر یک از آنها جهش 
یا تغییری پیدا شود یا تغییری در بیان 
آنها ایجاد شود، بیماری یا بهتر بگویم 
نشانگان های تک ژنی دیده می شوند و 
احتماال یکی از آن 6هزار بیماری ژنتیکی 

ایجاد می  شود.
طیف شیوع آنها از 1 در 10-5 هزار مورد 
شروع و تا 1 در 200هزار یا کمتر است. 
با سختگیرانه ترین تعریف برای بیماری 
نادر)1 مورد در 200هزار نفر(، اجازه دهید به 
طور متوسط 1 در 100هزار در نظر بگیریم 
و برای 6هزار بیماری این می شود حدود 
6درصد که البته به باور من بیش از این 
است چون این آمار مربوط به کتاب های 
پزشکی است که در غرب نوشته شده، جایی 
که ازدواج فامیلی در آنها بسیار کمتر است. 
اگر بخواهیم این نسبت را در الگوی ایران 
یا کشورهای منطقه با رواج ازدواج های 
فامیلی بسیارباال بسنجیم، به عدد حدود 
بسیار  آمار  که  می رسیم  20-12درصد 
باالیی است. حتی آمار 6درصد غربی ها 
هم کم نیست و می شود معادل مبتالیان به 
دیابت نوع2 در جامعه فرضی. در ایران با 
همین برآورد به حداقل 4/5میلیون مبتال به 
بیماری های ژنتیکی در کشورمان می رسیم.

: خب با این آماری که گفتید 
باید چه کرد؟

می شود  موضوع،  شدن  روشن تر  برای 
پرسید آیا می توان برای این مساله راه حلی 
داشت؟ جواب مثبت است و از آنجا که 
ادعا می کنیم راه حلی داریم باید آن را ارائه 
بدهیم، مثال بیماری فشارخون را در نظر 
بگیریم. هر بیمار فشارخونی که به پزشک 
مراجعه می کند، 1 یا 2 یا 3 گروه از داروهای 
شناخته شده برای کنترل فشارخون را با 
هم به کار می بریم. درباره بیمار دیابتی هم 
این موضوع صدق می کند و از 1 یا 2 یا 3 
گروه دارو برای مهار قند استفاده می شود. 

اینها بیماری های پلی ژنتیک هستند. 
برای درمان بیماری های تک ژنی که شیوع 
کمتری دارند، روش استفاده از بسته های 
دارویی موردنظر نیست، بلکه باید سراغ 
درمان  جای  به  یعنی  رفت؛  متدولوژی 
می رویم.  پیشگیرانه  روش های  سراغ 
روش پیشگیرانه ما باید در همه بیماری های 
ژنتیکی کاربرد داشته باشد، مانند ابزاری 

که به همه پیچ ها بخورد. 
: واقعا چنین ابزاری وجود دارد؟ 

دقیقا نکته همین است؟
بله، وجود دارد! آزمایش توالی ژنتیکی 
و تفسیر آزمایش، همان ابزار است. این 

آزمایش است که می تواند توالی ژن ها را 
در هر انسانی مشخص کند و پنجره ای نو 
برای ما باز کرده است. ما فکر می کردیم 
وارد داالنی شده ایم، اما حاال با گسترش 
علم ژنتیک به جای داالن، کهکشانی پیش 

روی ما باز شده.
: لطفا کمی درباره آزمایش های 

ژنتیکی توضیح دهید.
پروژه ژنوم انسانی در موسسه ملی سالمت 
آمریکا توسط دکتر فرنسس کولینز، رئیس 
موسسه)NIH(، در سال 2003 میالدی 
آن  از  زیادی  انجام شده است و مدت 
نمی گذرد؛ یعنی تنها 15 سال است که 
دانشمندان توانسته اند تمامی ژن های انسان 
و ترتیب قرار گرفتن آنها را شناسایی کنند. 
متعاقب آن، حجم زیادی از مطالعات روی 
تک تک بیماری ها در حال انجام است؛ یعنی 
ارتباط تک تک 24هزار ژن انسانی با هر 
بیماری ای خاص در حال شناسایی است. 
بعضی بیماری ها فقط به یک ژن ارتباط 
دارند، بعضی دیگر به چند ژن. مثال در 
بروز بیماری »گوشه« یا »فیبروز سیستیک« 
که نوعی بیماری های متابولیک هستند، یک 
ژن دخالت دارد، اما برای بیماری فشارخون 
تاکنون شاید بیش از 20 ژن شناسایی شده 
است. شاید سال بعد به 30 ژن برسد یا 
برای سرطان پستان 34 ژن شناسایی شده 
که ممکن است 2 سال بعد به 39 یا 40 
برسد. به همین دلیل بیماری هایی که یک 
ژن در آنها دخالت دارند، شیوع کمتری 
دارند و آنهایی که چند ژن مسوول بروز 
آنها هستند، شیوع بیشتری دارند. به عبارت 
دیگر، دوز ژنتیکی برخی بیماری ها بیشتر و 
بعضی کمتر است، مثال دیابت یا فشارخون 
که با ژن های بیشتری ارتباط دارند در اغلب 
خانواده ها دیده می شود. جالب اینجاست 
بیماری ها هرقدر تعداد  این گونه  که در 
ژن های مربوط به بیماری بیشتر باشد، میزان 
دخالت محیط در بروز بیماری هم بیشتر 
می شود؛ یعنی ژن و محیط دست به دست هم 
می دهند تا بیماری در فرد بروز کند. از سوی 
دیگر، عامل محیطی در بروز بیماری های 
چندژنی مانند فشارخون، پررنگ تر است. 
در بیماری های تک  ژنی با وجودی که 1 
یا 2 ژن در بروز بیماری دخیل هستند، 
عامل ژنتیکی قوی تر از عامل محیطی عمل 
می کند. در بیماری های پلی ژنی این قضیه 
عکس است؛ یعنی هرقدر نقش محیط بیشتر 

باشد، نقش ژن کمتر می شود.  
: ابزار یا رویکرد ژنتیکی چه 

اثری بر درمان دارد؟
با کشف رابطه ژن با بروز بیماری ها در 
چند سال گذشته، در حال حاضر دیگر 
به بیماری هایی مثل فشارخون، دیابت و 
اسکیزوفرنی هم مانند سابق نگاه نمی کنند. 

تعیین توالی ژنی 
هر فرد، ابزار یا آچاری 

بیماری  هر  به  که  است 
می خورد.

به نظر می رسد این کشف تحول 
ایجاد  پزشکی  علم  در  اساسی 

می کند. از کجا باید شروع کرد؟
اگر سیاست گذاران به اهمیت 

این موضوع پی ببرند، شک 
نیست که در قدم اول باید 
پزشکی  دانشگاه های  از 
شروع کرد. استادان ما باید 
هم خود درباره بیماری های 
و  ببینند  آموزش  ژنتیکی 

اهمیت موضوع را به تدریج 
درک کنند و هم به دانشجویان 

خود آموزش بدهند. متخصصان 
ژنتیک پزشکی هم تربیت شوند که در 

حال حاضر، چنین تخصصی در کشور ما 
وجود ندارد. با این آموزش ها، متخصصان 
زنان و داخلی و اطفال نگاه دیگری به 
مدیریت و درمان بیمارانشان پیدا می کنند 
و از پزشکی فعلی که عالئم بیماری را 
تحلیل و بررسی می کند، فاصله می گیرند.

: و اما پاسخ وزیر و کاربران 
اجتماعی چیست؟

در  کنم، هم اکنون  الزم می دانم تصریح 
جایگاه پاسخگویی نیستم، ضمن اینکه 
دوجانبه ای  گفتمان  و  صحبت  هنوز 
بهداشت  وزارت  مقامات  طریق  از  هم 
به خصوص  رشته  هر  متخصصان  با 
و  نگرفته  شکل  ژنتیک  متخصصان 
درواقع از سوی سیاست گذاران سالمت 
ما گفتمانی درباره اهمیت تشخیص و مهار 
بیماری های ژنتیکی کم تعداد مانند آنچه در 
اول گفت وگو  مطرح شد، وجود ندارد. 
به توجه به میزان باالی شیوع بیماری های 
تک ژنی، هرچند آزمایش توالی ژنتیکی به 
ظاهر گران باشند، باید این بیماری ها را 
تشخیص داد. بنابراین جواب درست به 
این سوال درباره بیماری هایی مثل اس ام ای 
آن است که با استفاده از آزمایش توالی 
ژنتیکی در چند هفته اول جنینی، باید از 
ابتال به این بیماری ها پیشگیری کرد. دلیل 
آن هم واضح است. از موضوع انسانی و 
اجتماعی این بیماران که بگذریم، در بحث 
اقتصاد هم بیماری های تک ژنی بار بزرگی 
بر دوش بودجه های سالمت می گذارند. 
فشارخونی  بیمار  هر  آمارها،  اساس  بر 
در بودجه سالمت حدود 20هزار دالر 
سهم دارد، درصورتی که این میزان در 
زندگی  طول  در  تک ژنی  بیماری های 
بیمار گاهی به 200هزار دالر یا بیشتر هم 
می رسد. وقتی با پدیده ای روبرو هستیم 
که دست کم 10درصد از جامعه را مبتال 
می کند، همین ارقام شاید به اندازه کافی 

گویا باشند. 
به این ترتیب انجام آزمایش های ژنتیکی از 
نظر هزینه-فایده هم منطقی و عقالنی است.
مثال های زیادی در این باره می توان زد. 
ایران  بیماری تک ژنی نسبتا شایعی در 
داریم به نام » هایپراوگزالوری« که در ادرار 
این افراد اگزاالت دفع می شود. این بیماری 
ژنتیکی  دیگر  بیماری های  اغلب  مانند 
حاصل ازدواج فامیلی است و تنها راه 
درمان آن برای زنده ماندن بیمار پیوند کبد 
است که جراحی بسیار گرانقیمتی است. 
خود من طی 7 سالی که در ایران فعالیت 
داشتم، در بیمارانی که از بیمارستان های 
امام خمینی)ره( و لبافی نژاد و  هاشمی نژاد 
و اطفال علی اصغر)ع( ارجاع شده بودند، 
بیش از 60  مورد جهش ژنی تشخیص 
کبد  پیوند  جراحی  باید  غالبا  که  دادم 
می شدند. از این بیماری که یک بیماری 
از 6هزار بیماری ژنتیک است، می توان 

پیشگیری کرد.
که  است  تاالسمی  بیماری  دیگر،  مثال 
در ایران و کشورهای منطقه شیوع دارد. 
بیمار  و  ندارد  درمانی  هم  بیماری  این 

باید با درد و رنج و 
صورتی که به تدریج تغییر 

شکل می دهد و صرف هزینه بسیار 
زنده بماند. داروهای تاالسمی گران هستند 
و در خیلی از موارد بد جواب می دهند و 
عاقبت مشکالت کلیه  این بیماران را به 

دیالیز می کشاند.
: قدم اول برای راه اندازی چنین 

سیستم پیشرفته ای چیست؟
همان طور که گفتم، قدم اول پذیرش و 
تدوین سیاست های الزم برای رویکرد 
ژنتیکی در پیشگیری و درمان همگانی و 
آموزش پزشکی است؛ یعنی سیاست گذار 
ما اول باید اهمیت موضوع را درک کند و 
بعد از آن کارشناسان و متخصصان ژنتیک 
را به کار بگیرد. دستگاه های تشخیص توالی 
ژنی، دستگاه های بسیار پیشرفته و حساسی 
هستند که عالوه بر خرید آنها باید درست 
نگهداری شوند. این دستگاه ها نرم افزارها 
و سخت افزارهای فوق پیشرفته و مرحله 
تحلیل دارند و درنهایت متخصصی باید 
باشد که تحلیل های دستگاه را درست 
تفسیر کند. توالی هر کدام از این 24هزار 
ژن حدود 100 بار آزمایش توالی ژنی 
می شوند و درنهایت داده های بزرگ به 
دست می آید. برای اینکه به درکی از این 
پیچیدگی برسیم، همین بس که این دستگاه 
می تواند در آن واحد توالی 100 ژن را در 

50 بیمار بررسی کند.
: در ایران، ما در کجای این 

راه طوالنی ایستاده ایم؟
این دستگاه چند سال پیش به ایران وارد 
شد. در آن هنگام آن را افتتاح هم کردند، اما 
مجموعه عوامل برای ادامه راه مهیا نبود و 
االن دیگر در ایران این کار به طور گسترده 
و وسیع  انجام نمی شود. متاسفانه عمال 
روند طوری است که به صرفه نیست،  یعنی 
منطق هزینه-فایده ندارد و نمونه ها برای 
پنل های مختلف به خارج از کشور فرستاده 
می شود. ژن ها انواع مختلف دارند ممکن 
است اجزای تشکیل دهنده آنها معدود یا 
بسیار یا بزرگ یا کوچک باشند که خود 
بر روش آزمایش اثر می گذارد. منظورم 
از تشریح این روند، نشان دادن اهمیت 
برای  ژنتیکی  آزمایش های  نسل جدید 

تشخیص درست همه بیماری هاست.

اوایل مهرماه سال جاری اظهارنظر دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درباره اس ام ای، یکی از بیماری های نادر ژنتیک، در شبکه های اجتماعی جنجال آفرید. 
کاربران آنجا واکنش نشان دادند که وزیر گفت: »از این بیماری ها فراوان در کشور داریم و من نمی دانم مردم اجازه می دهند برای افزایش یکی- دو سال طول عمر 
بیشتر بیمار چنین هزینه گزافی صرف شود؟« پاسخ این پرسش را قطعا نباید در واکنش های احساسی و غیرکارشناسانه که ناگهان مانند موجی فضای مجازی را متاثر 
کرد، جست. برای یافتن جواب این سوال سراغ دکتر بابک بهنام، متخصص ژنتیک، استاد و محقق سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران و محقق فعلی موسسه ملی 

سالمت آمریکا رفتیم تا نظر یک متخصص و محقق را نسبت به درمان بسیار پرهزینه و اغلب بی فایده یا کم فایده مبتالیان به بیماری های نادر جویا شویم.

 مرجان 
یشایایی

قدم 
اول باید از 

دانشگاه های 
پزشکی شروع 
شود. استادان 
ما باید درباره 

بیماری های 
ژنتیکی آموزش 

ببینند و 
اهمیت موضوع 
را درک کنند و 
به دانشجویان 

خود آموزش 
بدهند
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چرا دانش آموزان در دیکته نویسی مشکل دارند؟

شاید شما والدین یا معلم دانش آموزی باشید 
که در دیکته نویسی مشکالت فراوانی دارد. 
به احتمال زیاد وقتی کودکی با چنین مشکلی 
مواجه است، اولین نکته ای که به نظر معلم 
و والدین می رسد این است که او دقت و 
توجه الزم را ندارد یا تمرین کافی نداشته 
و کمتر این احتمال مطرح می شود که مشکل 
جای دیگری باشد. بر اساس مطالعاتی که 
در  شده  مشخص  گرفته،  انجام  تازگی  به 
بسیاری از موارد مشکل در تمییز و حساسیت 
شنیداری  یا ضعف در حافظه دیداری است 
و با اصالح آنها مشکل دیکته نویسی کودک 

برطرف می شود. 

منظور از دقت و تمییز شنیداری چیست؟ 
به توانایی بازشناسی و تشخیص تفاوت بین 
صدای صوتی واج ها و تشخیص کلمات مشابه 

و متفاوت، مربوط می شود. 
کودکی که ضعف حساسیت شنیداری دارد، 
معموال این نوع اشتباهات را تکرار می کند چون 
زنبور را زمبور، ژاکت را جاکت، مسواک را 
مسباک، صبح را صب؛ رفتند را رفتن، قطار 
می نویسد.  همان طور،  و  می شنود  گطار  را 
مرتکب  دیکته نویسی  در  که  اشتباهاتی  پس 
می شود، به خاطر ضعف حساسیت شنیداری 
اوست، نه بی دقتی و عدم تمرکزش. در واقع 
این کودکان صداهای شبیه هم را تشخیص 
آخر  صدای  تشخیص  در  گاهی  نمی دهند. 
کلمه ها، دقت و حساسیت الزم را به خرج 
نمی دهند و این مساله باعث بروز مشکالت 

امالیی می  شود. 
چرا به این توانایی نیاز داریم؟

همان گونه که وقتی به یک تصویر نگاه می کنیم، 
ابعاد، رنگ و... را مد نظر قرار می دهیم باید 
هنگام گوش دادن و شنیدن هم دقت و توجه 

به خرج داد. به این معنا که با تمام وجود به 
مطالب شنیداری توجه کرد. توجه شنیداری 
و دقت شنیداری الزمه یادگیری پربار هستند 
و هرچه مهارت کودکان در این زمینه بیشتر 
باشد، در زمینه حافظه شنیداری، حساسیت 
شنیداری و سایر مهارت های ادراک- شنیداری 
موفق تر عمل خواهند کرد. برای به دست آوردن 
مهارت در بسیاری از زمینه ها دوره ای طالیی 
وجود دارد. این دوران طالیی دوره ای است 
که برای رشد توانمندی و مهارت های کودک 
مناسب تر است. بنابراین با ارزیابی شناختی 
درست کودکانمان در دوره طالیی کودکی؛ 
یعنی ۶ سال نخست زندگی، با اصول درست 
علمی و به طور فعاالنه می توانیم کودک را یاری 
دهیم تا بتواند مسیر رشد را به درستی طی 

کند و ضعف عملکرد های شناختی و مشکالت 
احتمالی او  کاهش یابد و ترمیم شود. 

اگر کودکی با این مشکل روبرو باشد، معموال 
از همان سال های اول مدرسه و تحصیل در 
دیکته نویسی بروز می کند و والدین و معلمان 
آگاه خیلی زود می توانند با مداخالت درست 
به کمک کودک بشتابند. البته باید بدانیم برای 
رفع این مشکل باید زمان گذاشت تا کودک 
با تمرین های مناسب شناختی بتواند حساسیت 
شنیداری خود را به تدریج به میزان مطلوب 

تقویت کند. 
منظور از ضعف در حافظه دیداری چیست؟
حرف های )ه، ح(، )ض، ز ذ، ظ(، )ث، س، 
الفبای  در  ا(  )ع،  ط(،  )ت،  غ(،  )ق،  ص(، 
فارسی از لحاظ آوایی شبیه هم تلفظ می شوند. 

ضعف در حافظه دیداری به این معناست که 
کودک کلمات را درست می شنود ولی هنگام 
دیکته نوشتن، از شکل های دیگر همان حرف 
آوایی  لحاظ  از  کلمه  یعنی  می کند؛  استفاده 
درست است ولی امالی آن نادرست است. 
به عبارت دیگر، اگر کودکی حافظه دیداری 
ضعیفی داشته باشد، هنگام امالنویسی، امالی 
فارسی این حروف را جابجا می نویسد، مثال 
حوله را هوله می نویسد، مهتاب را محتاب، 

صنم را سنم، سطل را ستل و... می نویسد. 
 چه عاملی باعث می شود دانش آموز چنین 

اشتباهی انجام بدهد؟
اگر حافظه دیداری شخصی پرورش نیافته باشد، 
آن فرد نمی تواند از ظرفیت کامل حافظه دیداری 
خود استفاده کند. فقط با تمرین کردن است 

که می تواند با یک بار نگاه کردن به اطراف، 
همه جزییات را به خاطر بسپارد. 

در واقع کودکانی هم که ضعف حافظه دیداری 
دارند، نمی توانند جزییات را به خاطر بسپارند. 
درنتیجه زمانی که دیکته می نویسند، نمی توانند به 
طور کامل از حافظه دیداری خود استفاده و تصویر 
آن حرف مورد نظر را در ذهن خود مجسم کنند. 

چه باید کرد؟
 اگر این ضعف در کودکان درمان نشود، در 
خواهند  را  مشکل  همین  هم  بعد  سال های 
داشت. اگر غلط های امالیی کودکان از این 
نوع باشد، می توان با تمرین های مناسب، به 
تقویت حافظه دیداری بپردازیم. برخی والدین و 
معلمان کودک را وادار می کنند از روی کلماتی 
که اشتباه نوشته، چند بار بنویسد. این کار در 
طوالنی مدت نتیجه ای نخواهد داشت و فقط 
به طور موقت به درست نویسی کودک کمک 
می کند زیرا این کار در واقع به تقویت حافظه 

دیداری کودک کمکی نمی کند. 
چگونه حافظه دیداری را تقویت کنیم؟

 حافظه در زندگی روزمره کودکان از اهمیت 
این  تقویت  برای  و  است  برخوردار  باالیی 
نوع حافظه در کودک، به ابزار و تمرین های 
پیچیده ای نیاز نداریم. تنها الزم است در طول 
روز هنگام بازی با کودک از تمرین های خاصی 
استفاده کنیم. حتی این تمرین ها را می توان با 
کودکانی که حافظه دیداری خوبی دارند هم 
انجام داد تا مهارت های آنها افزایش پیدا کند. 

 دکتر فاطمه جلیلی
متخصصتوانبخشیشناختی

  ترجمه 
نسرين مصدق

این هفته مکان بسیار دیدنی و 
جالبی را به شما معرفی می کنیم 
که قطعا دیدن آن شما را به وجد 
می آورد. توصیه می کنیم حتما 
با فرزندانتان از این مکان بازدید 
کنید و لذت ببرید زیرا محیطی 
بسیار جذاب و آموزنده دارد. 
این موزه، عالوه بر اینکه فرصتی 
را برای آشنایی بازدیدکنندگان 

با فرهنگ های متنوع موجود در کشورشان فراهم می   کند، می تواند سبب آشنایی 
بیشتر آنها با فرهنگ سایر ملل جهان باشد که این شناخت، پایه های صلح و دوستی 
بین ایرانیان و جهانیان را بیش از پیش استوار می  کند. در این موزه 540 عروسک 
فرهنگی از 53 کشور جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین دارای بخش های 
عروسک های نمایشی و عروسک های سایه است و این موزه می تواند پاسخگوی 
نیازهای فرهنگی طیف گسترده ای از کودکان و نوجوانان در مقاطع سنی و تحصیلی 
مختلف باشد. همچنین خانواده ها، مربیان و معلمان، کتابداران، پژوهشگران، هنرمندان، 
مروجان ادبیات، فرهنگ و هنر و گردشگران می توانند از این موزه بازدید کرده و 

درکارگاه های آموزشی آن شرکت کنند. 
در موزه عروسک های ملل، راهنمایان موزه، تاریخچه و توضیح کاملی از هر کدام 
از عروسک ها به شما می گویند و شما را داخل موزه تنها نمی گذارند. با چند 

عروسک جالب آشنا شوید:
عروسک های غصه worry dolls کوچک ترین عروسک هاي موجود در دنیا از 
کشور گواتماال هستند که مادرها زماني که احساس مي کنند کودکانشان از چیزي 
ناراحت هستند آنها را زیر بالش کودک قرار مي دهند و از کودک مي خواهند غم ها 
و ناراحتي اش را به این عروسک بگوید و بخوابد و صبح وقتي از خواب بیدار 
مي شود، عروسک غم و غصه را با خود برده و خودش هم همراه غم ها رفته است.  
عروسک هاي کشورهاي آسیاي میانه که وجه مشترک آنها بدون چهره بودن است، 
به این دلیل که در قدیم در این کشورها باورداشتند کشیدن چهره براي عروسک ها، 
دخالت در کار خداوند است و گناه دارد. این عروسک های بدون چهره مربوط به 

ترکیه و عثماني، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و گرجستان هستند. 
اتاق شرق دور نیز پر است از عروسک هایي از ژاپن، کره، تایلند، چین و هند. از 
عروسک هاي ژاپني ریز و درشتي که زیرشان با گچ سنگین شده و این کار باعث 
مي شود هیچ گاه زمین نخورند و به نوعي نماد مبارزه با مشکالت و سختي هاي 
زندگي هستند تا عروسک پیرمرد و پیرزن فقیري که درنایشان تبدیل به دختري 
مهربان مي شود و کمکشان مي کند.  عروسک ماتروشکا )عروسک های تودرتوی 
روسی(که تعدادی عروسک توخالی هستند که به ترتیب داخل یکدیگر جا می گیرند 
و می خواهند نشان دهند که آدم بزرگ ترها باید کوچک ترها را  داخل خودشان جا 

بدهند و از آنها محافظت کنند. 
عروسک ذرت که از عروسک های کشورهای آمریکای جنوبی است و از خوشه گندم 
درست می شود )داخلش را با خوشه ها پر می کنند(. می گویند این عروسک روزی 
دختر زیبایی بوده که بسیار به زیبایی خود مغرور بوده و هرروز خود را در چشمه 
نگاه می کرده است. روزی خدایان جغدی را مامور می کنند تا به چشمه برود و با 
پاهایش، نقش دختر را از رودخانه بردارد تا دختر دیگر نتواند خود را ببیند و کمی 

از غرورش کم شود! از آن زمان به بعد، این عروسک را بدون صورت می سازند.

موزه عروسک های ملل، خانه تمام 
عروسک های جهان 

ما به عنوان یک پدر 
با  روزانه  مادر  و 

احساسات 
زیادي از کودکان 
مواجه مي شویم و گاهي شدت این 
احساسات بیشتر از حد معمول است.  
وقتي شما مدت زیادي شاهد گریه 
کردن کودک هستید به طور طبیعي 
گریه  که  مي شوید  وسوسه  بیشتر 
کودک را متوقف کنید.  شاید خود 
شما هم در کودکي این جمله ها را 

زیاد شنیده باشید:
را  تو  دارند  همه  نباش،  »احمق 
قطع  را  صدا  این  مي کنند،  تماشا 
تمام  را  گریه ات  کن، صداتوبنداز، 
که  چیزي  بشي،  ساکت  اگر  کن، 

مي خواهي را به تو مي دهم.« 
 با این جمالت، ممکن است موفق 
شوید گریه کودک را متوقف کنید اما 
باید بدانید با این کار نیاز به حمایت 
شدن کودک، نه تنها کمتر نمی شود، 

بلکه بیشتر خواهد شد.
کودک با گریه کردن سعي مي کند 
پیامي براي شما بفرستد، اگر شما آن 
را نشنوید، صداي پیام دهنده بلند و 
بلندتر مي شود و تا وقتي که شما آن 

پیام را بشنوید، ادامه مي یابد. 
کودکان در جستجوي درک شدن و 
همدلي هستند و اگر آن را نیابند براي 
به دست آوردن آن تالش بیشتري 

مي کنند. 
گریه کردن نشانه سالمت و راهي 
الزم براي بیان احساسات است. وقتي 
کودکي گریه مي کند نیازي نیست که 
او را ساکت کنیم زیرا با گفتن »گریه 
نکن« ما به او این پیام را مي فرستیم 
که احساسات او مهم نیست، بلکه 
نادرست، احمقانه و مزاحم است. اگر 
مایل هستیم کودکان تنظیم هیجان را 
بیاموزند و با مشکالت و احساساتشان 
به طور درست کنار بیایند و به ما اعتماد 
کنند، بدیهي است نباید احساساتشان 

را انکار کنیم. 
آنچه که کودک شما را ناراحت کرده، 
و  ناچیز  شما  نظر  به  است  ممکن 
او  که  مي دانیم  اما  باشد  بي ارزش 
بزرگسال  یک  اندازه  به  نمي تواند 
دیدگاه بالغانه به جهان داشته باشد. 
به کودکان نیاموزیم به خاطر دیگران 
مانع بروز احساساتشان شوند. مطمئنا 
قوانین  ناگفته هاي  درنهایت  آنها 
اجتماعي را مي آموزند و مي فهمند 
چطور با احساسات و نحوه بیان آن 
به جاي  که  به شرطي  بیایند،  کنار 
با  آنها را درک و  ساکت کردنشان 

آنها همدلي کنیم.  
به آنچه که کودک مي خواهد بگوید 
صادقانه گوش دهید. مهم نیست که 

چه باشد. 
اگر شما مشتاقانه به موارد کوچک او 
وقتي خردسال است، گوش ندهید، 
در بزرگسالي موارد بزرگ را به شما 
نخواهد گفت زیرا براي کودکان همه 

موضوعات ناگفتني خواهد بود. 
به کودک بگوییم »گریه  نباید  پس 

نکن« اما چه باید بگوییم؟ 
به طور عادي تجربیات یک کودک 
مملو از بیان ناراحتي ها، عصبانیت ها 
و ناامیدي ها یا هیجانات منفي دیگر 
است. پس وقتی گریه مي کند، نیاز 
به درک شدن و همدلي دارد و به 
جاي »گریه نکن« مي توانیم این 10 

نکته را به او بگوییم:
1. اشکالي نداره که ناراحت بشي. 
را  تو  موضوع  این  که  طبیعیه  این 

ناراحت کرده.
2. اون موضوع براي تو واقعا سخته. 

3. من اینجا پیش تو هستم. 
4. درباره چیزي که ناراحتت کرده، 

مي توني با من صحبت کني. 
5. من دارم بهت گوش مي دم. 

ترسناکه/ واقعا  موضوع  اون   .6
/دردناکه/غم انگیزه  ناامیدکننده اس 

و... 
7. من بهت کمک مي کنم از پسش 

بربیاي. 
8. من دارم بهت گوش مي دم. 

9. من اینجا هستم چون تو نیاز داري 
که تنها نباشي. من پیشت هستم، هر 
وقت آماده بودي مي توني مرا صدا 

بزني. من در دسترست هستم. 
موضوع  این  مي کني  احساس   .10

منصفانه نیست؟
Happiness is here blog. com :منبع 

به جاي اینکه به كودك 
بگویيم »گریه نکن«

كودكی كه ضعف حساسيت شنيداری 
دارد، معموال این نوع اشتباهات را تکرار 

می كند چون زنبور را زمبور، ژاكت را 
جاكت، مسواك را مسباك، صبح را صب؛ 

رفتند را رفتن، قطار را گطار می شنود 
و همان طور، می نویسد. پس اشتباهاتی 
كه در دیکته نویسی مرتکب می شود، به 
خاطر ضعف حساسيت شنيداری اوست، 

نه بی دقتی و عدم تمركزش



حافظهماراتقویتمیکند
نتایج بررسی های انجام شده حاکی از آن است 
که خواب بعدازظهر نقش مهمی در ذخیره 
کردن خاطرات بازی می کند. با یک چرت 
کوتاه قادر خواهیم بود درست مثل زمانی که 
بعد از یک شب خواب کامل از خواب بیدار 
می شویم همه مطالبی را که قبال یاد گرفته ایم 
به خاطر بیاوریم. چرت زدن باعث می شود 
مانند  نکنیم،  ما خیلی چیزها را فراموش 
مهارت های حرکتی، دریافت های حسی و 

گفته هایی را که شنیده ایم.

باعثمیشودتابتوانیمبین
مطالبیکهیادگرفتهایمارتباط

برقرارکنیم
همان طور که گفته شد، بعد از چرت کوتاه 
یاد  قبال  که  را  مطالبی  نه تنها  بعدازظهر 
گرفته ایم به خوبی به یاد می آوریم، حتی 
این خواب کوتاه به ما کمک می کند بین مطالب 
آموخته شده ارتباطی منطقی برقرار کنیم. در 
این مطالعه دیده شد افراد مورد آزمایش بعد 
از چرت، بهتر می توانستند مطالبی را که در 
طول روز یاد گرفته بودند به هم ربط بدهند.

مانعخستهشدنمامیشود
وقتی که در طول روز یک کاری را به صورت 
تکراری انجام می دهیم احتماال با گذشت زمان 
و در اثر خستگی عملکرد ما در انتهای روز 
به خوبی عملکرد ما در ابتدای روز نخواهد 
شد اما چرت نیمروزی می تواند مانع بروز 
این مشکل شود و کیفیت عملکرد ما را در 

طول روز ثابت نگه دارد.

خلقمارابهترمیکند
اگر احساس می کنید کمی خموده و افسرده 
بهتر  حالتان  کوتاه  چرت  یک  با  هستید، 
می شود. بعد از یک چرت کوتاه یا حتی 
یک ساعت استراحت بدون اینکه خوابتان 
ببرد، متوجه خواهید شد  فکرتان بهتر کار 
می کند. کارشناسان معتقدند آرامشی که به 
به  استراحت کردن  و  دراز کشیدن  دنبال 
دست می آید خلق انسان را بهتر می کند؛ 
حال چه فرد خوابش ببرد و چه خوابش نبرد.

میخواهیدهوشیارترباشید؟
چرتبزنید

بعد  بالفاصله  که  هستید  کسی  شما  اگر 
خواب آلودگی  احساس  ناهار  خوردن  از 
می کنید، تنها نیستید. جنگ خواب بعد از ناهار 
داستان مشترک اغلب افراد است. یک چرت 
20 دقیقه ای می تواند حالت خواب آلودگی 

را از بین ببرد.

نتایج مطالعات بسیاری نشان داده خواب نیمروزی تنها نباید مختص 
کودکان باشد، بلکه می تواند برای افراد بزرگسال هم مفید باشد. الزم 
نیست آدم تنبلی باشیم تا بعدازظهر یا اواسط روز  چرتی بزنیم. یک 
چرت کوتاه اواسط روز حافظه را تقویت می کند، عملکرد شغلی ما را بهبود می بخشد، 
خلق ما را بهتر می کند و همچنین موجب می شود هوشیارتر باشیم و استرس را از خود 

دور کنیم. فواید خواب نیمروزی
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چهزمانیبرایداشتنیکخواب
کوتاهمناسبتراست؟

برای اینکه بتوانید حداکثر بهره را از خواب 

مناسبی  زمان  باید  ببرید  نیمروزی  کوتاه 

برای خواب انتخاب کنید. بسیاری از افراد 

چرت بعدازظهر را مناسب می دانند. برخی 

دیگر معتقدند بین ساعت 1 تا 3 بعدازظهر 

بهترین زمان است، در حالی که می دانیم 

زمان هوشیاری انسان ها با هم متفاوت است. 

مناسب ترین زمان برای هر فرد بستگی به این 

موضوع دارد که فرد شب را چگونه خوابیده 

است. اگر شب راحت به خواب می روید، 

بهتر است بعدازظهر کمی دیرتر بخوابید و 

اگر کم خوابی دارید، بهتر است زمان زودتری 

را در بعدازظهر برای خواب انتخاب کنید.

خوابنیمروزشماراخالقتر
میکند

تا حال برایتان اتفاق افتاده که وقتی بیدار 
می شوید ذهنتان پر از ایده های نو و ناب 
باشد؟ مرحله REM خواب معموال 70 تا 
90 دقیقه پس از شروع خواب آغاز می شود 
و در این مرحله بخش هایی از مغز که با 
رویاپردازی و تصویرپردازی مرتبط است، 
فعال می شود. پس از یک خواب نیمروزی 
طوالنی که مغز وارد مرحله REM شود، 
فرد بهتر می تواند ایده های خود را با روشی 
جدیدتر تلفیق کند و پاسخ بسیاری از سواالت 

خود را بیابد.

خوابنیمروزی،خوابخوش
شبانهرادرپیدارد

برسد  غیرمنطقی  نظر  به  است  ممکن 
نیمروزی  چرت  است  این  واقعیت  اما 
به خصوص برای بزرگساالن موجب می شود 
شب راحت تر به خواب بروند. نتایج مطالعات 
نشان داده چرت نیم ساعته بین ساعت 1 تا 3 
بعدازظهر و داشتن فعالیت فیزیکی متعادل 
مانند پیاده روی یا تمرینات کششی هنگام 
عصر، باعث می شود شب خواب راحت تری 
داشته باشیم. در عین حال سالمت فیزیکی 

و روانی بهتری پیدا خواهیم کرد.

خوابنیمروزیبرایکودکان
شماهممفیداست

بسیاری از کودکان خیلی پیش از اینکه به مهد 
کودک بروند دیگر بعدازظهر ها نمی خوابند. 
واقعیت این است که خواب کوتاه برای بهبود 
یادگیری و رشد کودک در این سنین ضروری 
است. کودکانی که به صورت منظم هر روز یک 
خواب کوتاه دارند بهتر مطالبی را که آموخته اند 
به خاطر می آورند. از آنجایی که در این سنین 
ذخیره حافظه کوتاه مدت محدود است، کودکان 
کم سن وسال تر نیاز به خواب های کوتاه مدت 
بیشتری دارند که بخش مهمی از چگونگی 
به خاطر سپردن خاطرات توسط مغز است.

خوابکوتاهنیمروزیرابهیک
عادتتبدیلکنید

فواید خواب کوتاه نیمروزی اثبات شده و 
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد 
خواب کوتاه نیمروزی در صورتی می تواند 
یادگیری را بهبود ببخشد که به صورت منظم 
و روزانه انجام شود. بهبود مهارت یادگیری 
می تواند به این صورت نمود پیدا کند که 
فرد توانایی پیدا می کند که تفاوت های ریزی 
را که بین دو تصویر مشابه وجود دارد به 

خوبی پیدا کند.

یکچرتکوتاهویکدنیافایده
یک چرت کوتاه 10 دقیقه ای خیلی مفید است 
اما بهتر است زمان خواب بیشتر از 30 دقیقه 
نشود.  در غیر این صورت وقتی که بیدار 
می شوید بیشتر احساس خستگی می کنید. این 
حالت گیجی و بی حالی بعد از یک چرت 
طوالنی را »اینرسی خواب« می نامند. هر چه 
زمان خواب نیمروزی طوالنی تر باشد بیشتر این 
حالت را خواهید داشت. مشکل بزرگ تر این 
است که در این وضعیت فرد به زمان بیشتری 
از زمان خواب نیاز دارد تا کامال هوشیار شود.

چرتزدنازکافئینبهتراست
اگر احساس خستگی می کنید اما کار زیادی 
دارید یا مطالب زیادی باقی مانده که مطالعه 
کنید، بهتر است به جای نوشیدن یک فنجان 
قهوه تلخ، یک چرت شیرین بزنید. خوابیدن 
در مقایسه با کافئین، حافظه و یادگیری را 

بهتر تقویت می کند.

شبدرازیدرپیشدارید؟یک
چرتکوتاهخیلیکمکمیکند

اگر می دانید قرار است تمام شب را بیدار 
بمانید یا حتی بیشتر از یک شب را نخوابید، 
مثال قرار است به مسافرت بروید، بهتر است 
به جای نوشیدن قهوه و کافئین چرت کوتاهی 
بزنید. هر چه زمان چرت طوالنی تر باشد، بهتر 
است اما اگر مجبور شدید به کافئین متوسل 
شوید، نوشیدن مقدارهای کم قهوه بهتر از 
نوشیدن یکباره یک لیوان بزرگ آن است.

یکچرتکوتاهاسترسراکم
میکند

اگر تحت فشار کاری زیادی هستید، یک 
چرت کوتاه به خوبی می تواند استرس را از 
شما دور کند و سیستم ایمنی بدنتان را بهبود 
ببخشد. به گفته کارشناسان، یک چرت 30 

دقیقه ای حالل مشکالت است.

خواببعدازظهربرایقلبمفید
است

خواب بعدازظهر می تواند حتی برای قلب 
شما هم مفید باشد. در یک مطالعه روشن 
شد فشارخون افرادی که اواسط روز 45 تا 
60 دقیقه می خوابند، هنگام مواجهه با یک 
استرس روانی در مقایسه با افراد دیگر افزایش 
کمتری پیدا می کند. بنابراین یک چرت به 
زیر فشار یک  از  را  بدن  خوبی می تواند 

موقعیت استرس زا بیرون بیاورد.

 فواید خواب کوتاه نیمروزی

کمی چرت زدن 
 کمکتان می کند

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

 ترجمه: 
سیما اخالقی
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نگاهی جامع به عوامل و عالئم آرتروز مفصلی و راه های درمان و پیشگیری از آن

آرتروز؛ از پیشگیری تا درمان
 دکتر شاهد صدر

متخصص کایروپراکتیک، عضو 
انجمن کایروپراکتیک ایران

»آرتروز«، »استئوآرتریت« یا »بیماری  دژنراتیو 
مفصل«، شایع ترین بیماری مزمن مفصلی در 
انسان است. مفاصل در محل اتصال استخوان ها 
به یکدیگر قرار دارند. ابتدا و انتهای هر استخوان 
توسط بافتی محافظ به نام غضروف پوشانده 
شده است. در آرتروز مفصلی، این غضروف 
به تدریج از بین می رود و باعث سایش سر 
استخوان ها به یکدیگر می شود. این وضعیت 
که »آرتروز مفصلی« نام دارد با درد، التهاب و 
احساس سفتی در مفصل همراه است. آرتروز 
بیشتر در افراد مسن دیده می شود اما ممکن است 
جوانان و میانساالن را هم درگیر کند. این بیماری 
یکی از دالیل اصلی ناتوانی جسمانی است و 
در حال حاضر زندگی بیش از 630 میلیون نفر 
در جهان را تحت تاثیر قرار داده است. برای 
آشنایی بیشتر با عوامل و عالئم آرتروز مفصلی 
و راه های درمان و پیشگیری از آن با ادامه مقاله 

همراه شوید. 

عوامل موثر در بروز آرتروز مفصلی
غضروف، از بافتی سفت و الستیک مانند تشکیل 
شده است. این بافت نسبت به استخوان، نرم تر 
است و انعطاف پذیری بیشتری دارد. غضروف از 
سر استخوان ها محافظت می کند و به آنها اجازه 
حرکت می دهد. حال اگر این بافت تحلیل برود، 
سر استخوان پوشش محافظتی خود را از دست 
می دهد و بر استخوان مجاور ساییده می شود. آسیب 
مفصلی معموال به صورت تدریجی بر اثر حرکات 
مکرر و فشار بر مفاصل ایجاد می شود. بنابراین 
احتمال بروز آن با افزایش سن، باال می رود. این 
بیماری در خانم ها شایع تر است. از دیگر عوامل 
موثر در بروز آرتروز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پارگی غضروف
 دررفتگی و جا بجایی مفصل

 آسیب های لیگامانی
 ناهنجاری ها و نقص های مفصلی

 اضافه وزن و چاقی
 پوسچر یا وضعیت های نادرست بدن

 ژنتیک و سابقه خانوادگی

مهم ترین عالئم آرتروز مفصلی
آرتروز ممکن است هر مفصلی از بدن را تحت 
تاثیر قرار دهد. با این حال احتمال بروز آن در 
مفاصل دست، انگشت ها، زانوها، لگن و ستون 
فقرات به خصوص مهره های گردن و کمر، شایع تر 
است. از مهم ترین عالئم این بیماری می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 درد مفصل در زمان استراحت یا حرکت

 احساس سفتی و خشکی در مفصل
 درد و ناراحتی در لمس ناحیه درگیر

 التهاب و تورم در مفصل و بافت اطراف آن
عالئم و عوارض آرتروز در مراحل پیشرفته

آرتروز ممکن است یک یا چند مفصل را به 
طور همزمان درگیر کند. این بیماری، پیشرونده 
است و با گذشت زمان شدت پیدا می کند. البته 
در اغلب موارد، رسیدن به مراحل پیشرفته و 
شدید آرتروز چند سال زمان می برد. از عالئم 
به موارد  پیشرفته می توان  آرتروز در مراحل 

زیر اشاره کرد:
افزایش تورم و التهاب:  با تشدید بیماری آتروز، 
حجم مایع موجود در مفصل افزایش می یابد. این 
مایع در حالت طبیعی به کاهش ساییدگی استخوان ها 
کمک می کند اما اگر حجم آن بیش از حد باال 
برود، خود منجر به بروز التهاب و تورم در مفصل 
می شود. تکه های جداشده از غضروف نیز ممکن 

است در این مایع به صورت شناور باقی بمانند و 
درد و تورم را افزایش دهند. 

افزایش درد: درد ناشی از آرتروز معموال حین 
فعالیت احساس می شود اما ممکن است در موارد 
شدید حتی حین استراحت نیز وجود داشته باشد. 
این درد معموال در انتهای روز یا بعد از استفاده 

زیاد از مفصل، افزایش می یابد.
کاهش دامنه حرکتی: آرتروز در مراحل شدید 
باعث سفتی و خشکی مفاصل می شود و دامنه 
حرکتی آنها را کاهش می دهد. این موضوع انجام 

فعالیت های روزمره را دچار مشکل می کند.
 بی ثباتی در مفصل: با پیشرفت تحلیل مفصلی، 
ثبات مفاصل نیز کمتر می شود. برای مثال اگر فرد 
به آرتروز زانو مبتال باشد در مراحل پیشرفته معموال 
دچار احساس قفل شدن زانوها حین فعالیت یا 
خالی کردن زانو می شود. این وضعیت احتمال 

زمین خوردگی و آسیب را باال می برد.
سایر نشانه ها: با ادامه تحلیل مفصلی فرد به تدریج 
دچار ضعف عضالنی و عوارضی مثل خار پاشنه 

و بدشکلی در مفاصل می شود.

تفاوت بین آرتروز مفصلی و روماتیسم 
مفصلی

آرتروز مفصلی )استئوآتریت( و روماتیسم مفصلی 
)آرتریت روماتوئید( عالئم مشابهی دارند اما دو 
مفصلی،  آرتروز  در  هستند.  متفاوت  بیماری 
تحلیل مفاصل به تدریج و طی زمان اتفاق می افتد 
اما روماتیسم مفصلی نوعی بیماری خودایمنی است. 
در روماتیسم، سیستم ایمنی بدن به اشتباه پوشش 
نرم روی مفصل را عامل خارجی تصور می کند 
و به آن حمله ور می شود. در اثر این حمله، مایع 
درون مفصل تجمع می یابد و باعث درد، تورم، 

التهاب و سفتی مفصل می شود.

آرتروز مفصلی لگن
آرتروز مفصلی می تواند در یک یا دو طرف لگن 
ایجاد شود، در حالی که روماتیسم مفصلی معموال 
دو طرف لگن را به طور همزمان درگیر می کند. 
این بیماری به تدریج باعث تخریب مفاصل لگن 
می شود اما بسیاری از بیماران می توانند با کمک 
ورزش، فیزیوتراپی، دارو و تغییر شیوه زندگی، 
برای سال های طوالنی با عالئم خود کنار بیایند. 

ابزارهای حمایتی مانند عصا نیز می توانند برای 
آنها کمک کننده باشند. در موارد شدید آرتروز 
لگن می توان با تزریق کورتون و جراحی از درد 

بیمار کاست. 

آرتروز مفصلی دست 
آرتروز می تواند بر یک یا چند ناحیه از دست تاثیر 
بگذارد. این نواحی معموال شامل نوک انگشت ها، 
بند میانی انگشت، مچ و مفصل متصل کننده شست 
به مچ می شوند. شدت عالئم آرتروز دست باتوجه 
به ناحیه درگیر، متفاوت است. از جمله این عالئم 
می توان به احساس درد، سفتی، قرمزی، تورم، 
ضعف و مشکل در حرکت دادن انگشتان، کاهش 
دامنه حرکتی دست، صدای »خرت خرت« هنگام 
حرکت دادن انگشت و مشکل در به دست گرفتن 
اشیاء اشاره کرد. آرتروز دست در خانم ها بیشتر 
از آقایان و در سنین پایین تر دیده می شود. این 
نوع آرتروز فعالیت های روزمره را دچار اختالل 
می کند و کیفیت زندگی را به شدت پایین می آورد. 

آرتروز مفصلی زانو
آرتروز زانو، یک یا هر دو زانو را درگیر می کند. 
سن، ژنتیک و آسیب های زانو می توانند در بروز 
این بیماری نقش داشته باشند. ورزشکارانی که 
فقط روی یک ورزش تمرکز دارند به دلیل انجام 
حرکات تکراری، بیشتر در معرض خطر ابتال به 
آرتروز زانو قرار می گیرند. سایر فعالیت های تکراری 
نیز باعث استفاده بیش از حد از بعضی عضالت و 
کم کاری گروه های عضالنی دیگر می شود. در این 
وضعیت، مفصل زانو ممکن است دچار ضعف و 
بی ثباتی شود. بنابراین برای پیشگیری از این بیماری 
باید حتما در فعالیت های خود تنوع ایجاد کنید تا 
تمام عضالت اطراف زانو تقویت شوند. درمان 
آرتروز زانو به مرحله آن بستگی دارد. استفاده از 
بریس یا زانوبند در تمام مراحل می تواند بسیار 

کمک کننده باشد.

آرتروز مفصلی گردن
آرتروز مفصلی ناحیه گردن یکی از بیماری های 
شایع در سنین باالست، طوری که بیش از 85 درصد 
از افراد باالی 60 سال به آن مبتال هستند. شیوع 
این بیماری در زنان و مردان تقریبا یکسان است. 

مهره های گردن با مفاصلی به نام »فاست« به یکدیگر 
متصل شده اند. این مفاصل به انعطاف پذیری ستون 
فقرات کمک کرده و دامنه حرکتی کامل را امکان پذیر 
می کنند. اگر غضروف مفاصل فاست تحلیل برود، 
آرتروز گردن ایجاد می شود. این آرتروز همیشه 
عالمت دار نیست اما در موارد شدید می تواند باعث 
عالئمی مثل درد در شانه ها، دست ها و انگشت ها، 
ضعف عضالنی، سفتی در ناحیه گردن، سردرد 
به خصوص در پشت سر، گزگز و بی حسی در 
دست ها یا پاها شود. در مراحل پیشرفته تر نیز 
ممکن است با عالئمی مثل بی اختیاری ادرار و 

مدفوع و عدم تعادل، همراه باشد.

آرتروز مفصلی ستون فقرات
اگر دچار درد کمر و پشت هستید، باید از لحاظ 
ابتال به آرتروز ستون فقرات مورد بررسی قرار 
بگیرید. این بیماری بیشتر بر مفاصل فاست در 
ستون فقرات کمری تاثیر می گذارد. سن و ضربه 
به ستون فقرات هر دو از عوامل احتمالی ابتال به 
این آرتروز هستند. خانم ها و افراد چاق یا کسانی 
که در شغل خود باید به طور مکرر در حرکت 
اسکوات قرار بگیرند یا از حالت ایستاده به نشسته 
و برعکس تغییر حالت دهند، در معرض خطر 
بیشتری برای ابتال به آرتروز ستون فقرات قرار 
دارند. از عالئم این نوع آرتروز می توان به سفتی 
و درد مفاصل کمر، ضعف، بی حسی یا گزگز در 
دست ها یا پاها و کاهش دامنه حرکتی اشاره کرد. 
عدم درمان و کنترل این نوع آرتروز می تواند به 

عوارض جدی و ناتوان کننده منجر شود.

راه های تشخیص تحلیل مفاصل
تشخیص آرتروز مفصلی در مراحل اولیه دشوار 
است. این بیماری معموال زمانی تشخیص داده 
می شود که فرد دچار درد و عالئم ناتوان کننده شده 
باشد. آرتروز در مراحل اولیه معموال به صورت 
تصادفی در بررسی های رادیوگرافی برای مقاصد 
دیگر مثل تصادفات و حوادث، تشخیص داده 
می شود. تصویربرداری ام آرآی نیز می تواند به 
بررسی استخوان ها و بافت های نرم اطراف آن 
کمک کند. از آزمایش خون هم می توان برای رد 
سایر علل درد مفصل مثل بیماری روماتیسم استفاده 
کرد. عالوه براینها با بررسی مایع مفصلی می توان 

احتمال ابتال به نقرس یا عفونت های منجرشونده 
به التهاب را مورد بررسی قرار داد. 

راه های کنترل عالئم آرتروز
غضروف پس از تحلیل نمی تواند خود را ترمیم 
کند زیرا بافت آن عروق خونی ندارد. اگرچه آسیب 
مفصلی ناشی از آرتروز قابل بازگشت نیست، با 
درمان های رایج می توان عالئم آن را کاهش داد. 
درمان مناسب برای آرتروز مفصلی بر اساس شدت 
عالئم انتخاب می شود. در اغلب موارد می توان با 
تغییر عادت های روزانه و شیوه زندگی، استفاده از 
درمان های خانگی و طبیعی، طب های جایگزین 
و مصرف مسکن های بدون نسخه از درد ناشی 
از این بیماری کاست. عالئمی مثل درد و سفتی 
مزمن در مفاصل را جدی بگیرید و هر چه سریع تر 
با پزشک خود مشورت کنید. آرتروز هرچقدر 
زودتر تشخیص داده شده و درمان شود، کیفیت 
زندگی باالتر می ماند. در ادامه با راهکارهای کنترل 

آرتروز آشنا می شوید.
فعالیت ورزشی منظم: با ورزش منظم می توان 
عضالت اطراف مفصل را تقویت کرد و سفتی 
مفصل را کاهش داد. برای این منظور باید حداقل 
یک روز در میان هر بار برای 20 تا 30 دقیقه 
حرکات ورزشی انجام دهید. ورزش های سبک 
مثل پیاده روی و شنا، انتخاب مناسبی برای مبتالیان 
به آرتروز هستند. ورزش های کششی، تای چی و 
یوگا نیز می توانند انعطاف پذیری مفاصل را افزایش 

دهند و به کنترل درد کمک کنند. 
حفظ وزن مناسب: وزن زیاد می تواند بر مفاصل 
فشار مضاعف وارد کند و باعث تشدید درد شود. 
کاهش وزن نه تنها به بهبود عالئم آرتروز کمک 
می کند، بلکه خطر ابتال به بیماری های دیگر مثل 
دیابت و بیماری های قلبی را نیز پایین می آورد. 

استراحت و خواب کافی: استراحت دادن به 
عضالت باعث کاهش تورم و التهاب در مفصل 
می شود. خواب کافی شبانه نیز به کنترل بهتر درد 

کمک می کند. 
سرمادرمانی و گرمادرمانی: با استفاده از گرما و 
سرمای موضعی می توان درد عضالت و سفتی 
مفاصل را کاهش داد. برای این منظور باید روزانه 
چند بار برای 15 تا 20 دقیقه از کمپرس گرم یا 

سرد استفاده کنید. 

دارودرمانی: استفاده از مسکن های خوراکی یا 
موضعی، ضدالتهاب های غیراستروئیدی و تزریق 
می تواند  درمان(  به  مقاوم  موارد  )در  کورتون 

کمک کننده باشد. 
درمان های طبیعی: مصرف بعضی مکمل ها مثل 
روغن ماهی )امگا 3( و گلوکوزامین و بعضی مواد 
گیاهی مثل چای سبز و زنجبیل می تواند به بهبود 

درد ناشی از آرتروز کمک کند.
و  درمانی  راهکارهای  جایگزین:  درمان های 
توانبخشی کایروپراکتیک، طب سوزنی، فیزیوتراپی 
و ماساژدرمانی از دیگر روش های موثر برای بهبود 
عالئم آرتروز هستند. استفاده از حمام نمک نیز 
می تواند کمک کننده باشد. برای جلوگیری از تداخل 
دارویی و اطمینان از تاثیرگذاری داروها، قبل از 
مصرف هر گونه مکمل یا داروی گیاهی با پزشک 

خود مشورت داشته باشید. 

رژیم غذایی مناسب برای حمایت از 
مفاصل

پیروی از رژیم غذایی سالم برای افراد مبتال به 
آرتروز اهمیت باالیی دارد. مصرف فالونوئیدها 
و آنتی اکسیدان ها به کاهش عالئم آرتروز کمک 
می کند. این مواد به وفور در میوه ها و سبزیجات تازه 
یافت می شوند. آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد 
نیز مبارزه می کنند و از این طریق التهاب را در بدن 
کاهش می دهند. رادیکال های آزاد، مولکول هایی 
هستند که منجر به آسیب سلولی می شوند. برای 
کمک به کاهش التهاب و تورم ناشی از آرتروز، 
مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C، D، بتاکاروتن 

و اسیدهای چرب امگا 3 نیز توصیه می شود. 

راه های پیشگیری از آرتروز مفصلی 
گروهی از عوامل خطر آرتروز مفصلی قابل کنترل 
نیستند؛ مثل ژنتیک، سن و جنسیت اما عوامل خطر 
دیگر را می توان تحت کنترل درآورد. برای کاهش 
خطر ابتال به آرتروز، نکات زیر را به خاطر بسپارید: 
از بدن خود حمایت کنید: اگر اهل ورزش هستید 
یا به صورت حرفه ای ورزش می کنید، حتما از 
پوشش مناسب و لوازم محافظتی از مفاصل استفاده 
کنید. استفاده از کفش مناسب و لوازمی مثل مچ بند، 
زانوبند و ... می تواند فشار وارد بر مفاصل را کاهش 
دهد. همچنین توصیه می شود از انجام ورزش های 
تکراری و مشابه خودداری کنید و برنامه ورزشی 
متنوع داشته باشید تا تمامی گروه های عضالنی 

تقویت شوند. 
مراقب وزن خود باشید: BMI یا توده بدنی خود 
را در محدوده طبیعی نگه دارید. معیار توده بدنی 
بر اساس قد و وزن تعیین می شود و میزان آن در 

حالت طبیعی باید بین 18 تا 25 باشد.
 رژیم غذایی سالم داشته باشید: در برنامه غذایی 
خود از انواع مواد غذایی سالم با تمرکز بیشتر  روی 

سبزیجات و میوه های تازه استفاده کنید. 
به اندازه کافی استراحت کنید: به بدن خود فرصت 

استراحت بدهید و خواب کافی داشته باشید.

ورزش منظم می توان عضالت اطراف 
مفصل را تقویت کرد و سفتی مفصل 
را کاهش داد. برای این منظور باید 
حداقل یک روز در میان هر بار برای 
20 تا 30 دقیقه حرکات ورزشی 
انجام دهید. ورزش های سبک مثل 
پیاده روی و شنا، انتخاب مناسبی برای 
مبتالیان به آرتروز هستند. ورزش های 
کششی، تای چی و یوگا نیز می توانند 
انعطاف پذیری مفاصل را افزایش 
دهند و به کنترل درد کمک کنند.



آشنایی با شایع ترین دردهای اسکلتی- عضالنی دوران بارداری و راه های درمان و پیشگیری از آنها

دردهاییکهشیرینیبارداریراتلخمیکنند
 دکتر شاهد صدر

متخصص کایروپراکتیک، عضو 
انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

دوران بارداری برای خانم ها با تغییرات هورمونی و آناتومیکی بسیاری همراه است. نتایج مطالعات نشان می دهند تقریبا تمام خانم ها طی این 
دوران درجاتی از مشکالت و دردهای اسکلتی-عضالنی مثل کمردرد، درد لگن، درد مچ، کرامپ های عضالنی و ... را تجربه می کنند. در 
زمان بارداری، ترشح هورمون های پروژسترون و ریالکسین افزایش می یابد و مفاصل بدن برای عبور آسان تر کودک هنگام زایمان، شل تر 
می شوند. از سوی دیگر، افزایش وزن ناشی از بارداری و بزرگ شدن شکم باعث تغییر در مرکز ثقل بدن و افزایش گودی کمر می شود. 
این عوامل هر دو، خانم های باردار را مستعد آسیب یا تشدید بیماری های قبلی می کنند. کم تحرکی و عدم آمادگی برای بارداری عامل دیگری است که باعث ایجاد خستگی و درد در 
عضالت و مفاصل می شود. افزایش احتباس مایعات در بدن نیز می تواند با فشار بر اعصاب نواحی مختلف به خصوص مچ دست، باعث بروز درد طی بارداری شود. این دردها بر فعالیت  

روزمره خانم های باردار تاثیر می گذارند و کیفیت زندگی آنها را به شدت پایین می آورند. بنابراین آشنایی با راه های درمان و پیشگیری از آنها الزم و ضروری است. 

کمردرد
کمردرد یکی از شایع ترین مشکالت اسکلتی- عضالنی دوران بارداری 
است، به طوری که حدود 50 تا 70 درصد از خانم های باردار آن را تجربه 
می کنند. از آنجایی که کمردرد طی این دوران از دیدگاه عمومی به نوبه ای 
»طبیعی« محسوب می شود، تنها درصد کمی از خانم های باردار برای رفع 
آن تحت درمان قرار می گیرند، در حالی که درمان درد کمر می تواند کیفیت 

زندگی مادر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 
محل و عالئم: کمردرد دوران بارداری معموال در مرکز ستون فقرات 
کمری احساس می شود. این درد در موارد شدید حتی می تواند به پاها 
انتشار پیدا کند. کمردرد بارداری با قرار گرفتن در وضعیت های طوالنی 
مثل ایستادن ها و راه رفتن های طوالنی مدت، تشدید می شود. همچنین با 

باال رفتن ماه های بارداری و بزرگ تر شدن رحم، افزایش می یابد. 
علت بروز: طی دوران بارداری، وزن بدن به طور متوسط 25 درصد افزایش 
پیدا می کند. با افزایش وزن و بزرگ شدن اندازه شکم، ستون فقرات برای 
حفظ تعادل خود تغییر وضعیت می دهد. هرچه سن بارداری باالتر می رود، 
عضالت شکم و لیگامان های ناحیه لگن در کشش بیشتری قرار می گیرند 
و عضالت پایین کمر فشار بیشتری را متحمل می شوند. درنتیجه گودی 
کمر افزایش یافته و مرکز ثقل بدن تغییر پیدا می کند. تمامی این عوامل 
کنار افزایش سطح هورمون های شل کننده مفاصل، می توانند منجر به بروز 

درد در ناحیه کمر شوند. 
عوامل مستعدکننده: سابقه کمر درد قبلی یا بروز کمر درد در بارداری 
قبلی، سابقه گودی کمر، انجام فعالیت های فیزیکی سنگین، حمل اجسام 
سنگین، قرار گرفتن در وضعیت های غلط یا مستمر، کم تحرکی، عدم 
برخورداری از آمادگی جسمانی، ضعف عضالنی، افزایش وزن بیش از 

حد، بارداری چندقلویی.
راه درمان و پیشگیری: کمردرد ساده ناشی از بارداری معموال طی 4 تا 
8 هفته پس از زایمان بهبود می یابد. با این حال در بعضی موارد به دلیل 
بی ثباتی لگن، شل شدن لیگامان ها و عدم تعادل عضالنی در ناحیه شکم 
و پشت، بعد از زایمان نیز پایدار باقی می ماند. برای کمک به رفع کمر 
درد یا پیشگیری از بروز آن در بارداری راهکارهای متعددی وجود دارد 

که از مهم ترین آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
 استفاده از کمربند و شکم بند حمایتی دوران بارداری

 اصالح وضعیت بدن در زمان ایستادن، راه رفتن و نشستن
 اصالح وضعیت بدن در زمان خواب و استفاده از بالش مخصوص زیر 

شکم و بین زانوها در وضعیت خوابیده به پهلو
 انجام ورزش های هوازی سبک و منظم مثل شنا و پیاده روی

 انجام ورزش های چرخشی لگن قدامی برای کاهش فشار از روی 
ستون فقرات کمری

 تقویت عضالت شکم، کمر و کف لگن
 اجتناب از خم شدن هنگام انجام کارها و رعایت وضعیت درست 

هنگام بلند کردن اجسام از زمین
 خودداری از پوشیدن کفش های نامناسب و پاشنه بلند 

 استفاده از مدالیته های مجاز فیزیوتراپی در دوران بارداری
 استفاده از ماساژ و درمان های دستی توسط پزشک متخصص

 استراحت )البته باید توجه داشت استراحت مفرط و بی تحرک بودن در 
طوالنی مدت نه تنها به بهبود کمردرد کمک نمی کند، بلکه باعث تشدید 

درد و ضعف عضالت در بلندمدت می شود.(
 استفاده از حمام کنتراست. در حمام کنتراست باید گرما و سرما را با 
نسبت 3 به 1 تنظیم کرد؛ یعنی به ازای هر 3 دقیقه گرمای موضعی برای 
1 دقیقه ناحیه مورد نظر را سرد کرد. برای اثربخشی بیشتر این روش 
می توانید یک پارچه یا حوله مرطوب را بین کمپرس )سرد یا گرم( و 

پوست خود قرار دهید.
نکته: اگر کمردرد در دوران بارداری با بیرون زدگی  خفیف دیسک بین مهره ای 
همراه باشد، همچنان از راهکارهای درمانی باال استفاده می شود اما اگر 
بیرون زدگی دیسک بین مهره ای با عارضه ای مثل بی اختیاری ادرار یا مدفوع 

همراه باشد، نیاز به درمان های جدی تر مثل جراحی مطرح می شود. 
نکته: خانم هایی که دچار بیرون زدگی شدید دیسک بین مهره ای شده اند، بهتر 
است برای جلوگیری از اعمال فشار بیشتر بر ستون فقرات طی زایمان از 
روش سزارین استفاده کنند. با این حال دیسکوپاتی یا اختالالت دیسک های 

بین مهره ای در بیشتر موارد دلیل بر اجتناب از زایمان طبیعی نمی شوند.

درد لگن
حدود 25 تا 50 درصد خانم ها در دوران بارداری یا بعد از زایمان دچار 
درد لگن و مفصل ساکروایلیاک )مفصل خاجی خاصره ای( می شوند. 
این درد مانند کمردرد دوران بارداری از دیدگاه عموم، بخشی عادی از 
بارداری تصور می شود، در حالی که با درمان آن می توان کیفیت زندگی 

مادر را تا حد زیادی افزایش داد.  
محل و عالئم: این درد معموال در دو طرف ستون فقرات در ناحیه لگن 
یا ناحیه ساکروم )استخوان خاجی( احساس می شود. درد لگن می تواند 
حالت تیرکشنده داشته باشد و به ناحیه باسن، پشت ران و زانوها منتشر 
شود اما به نواحی پایین تر از زانو گسترش نمی یابد. این درد معموال هنگام 
راه رفتن، باال و پایین رفتن از پله، چرخش در تختخواب و نشستن و 
بلند شدن از حالت نشسته تشدید می شود. همچنین با فشار دادن ناحیه 
مفاصل ساکروایلیاک، درد بیشتری احساس می شود. درد لگن می تواند 
با خشکی و سفتی صبحگاهی مفاصل لگن نیز همراه باشد. این درد 
گاهی اوقات »سیاتیک کاذب« نیز گفته می شود اما باید توجه داشت 
درد سیاتیک تا پایین پاها انتشار پیدا می کند و با درد لگن متفاوت است.  
علت درد: مهم ترین علت درد لگن در دوران بارداری، افزایش ترشح 
هورمون های شل کننده مفاصل از جمله هورمون ریالکسین و پروژسترون، 
افزایش تحرک مفاصل ساکروایلیاک و کشیدگی رباط ها در ناحیه لگن 
است. تقارن نداشتن در تحرک مفاصل ساکروایلیاک نیز خود می تواند 
درد لگن را تشدید کند. تغییر در پهنای مفصل التصاق شرمگاهی، 

یکی دیگر از عوامل درد لگن در دوران بارداری است. این مفصل به 
طور طبیعی در دوران بارداری تا حداکثر 10 میلی متر افزایش اندازه 
پیدا می کند. مفصل التصاق شرمگاهی برخی مواقع به دالیل مختلف 
مثل آسیب های قبلی به لگن ممکن است در معرض خطر پارگی و 

درد شدید نیز قرار بگیرد. 
عوامل مستعدکننده: انجام فعالیت های فیزیکی سنگین، سابقه درد لگن 
و کمر، باال رفتن و پایین آمدن مکرر از پله ، بلند کردن اجسام سنگین، 

خم وراست شدن، دویدن و راه رفتن تند، آسیب های قبلی لگن
 راه درمان و پیشگیری: پس از معاینه و بررسی کامل توسط پزشک 
متخصص، این راه های درمانی برای بهبود درد لگن یا پیشگیری از آن 

پیشنهاد می شود:
 کاهش فعالیت هایی که موجب درد در لگن می شوند.

 خودداری از انجام ورزش های سنگین مثل دویدن
 آموزش وضعیت های درست حین راه رفتن، ایستادن، نشستن و خوابیدن

 خودداری از خوابیدن در وضعیت نیمه دمر
 پیروی از برنامه ورزشی سبک و منظم

 انجام ورزش های تقویتی ناحیه لگن
 انقباض همزمان عضالت شکم و کف لگن قبل از هر تغییر وضعیت

 خودداری از خم وراست شدن 
 پرهیز از انداختن پا روی پا هنگام نشستن

 استفاده از کمربند یا شکم بند حمایتی بارداری

درد دست و مچ
بیش از 60 درصد از خانم های باردار در دوران بارداری با درجاتی 
از درد در ناحیه دست و مچ مواجه می شوند. نشانگان تونل کارپ و 
نشانگان دکورون از شایع ترین مشکالت اسکلتی-عضالنی ناحیه دست 

در دوران بارداری هستند. 
محل و عالئم: درد در ناحیه دست طی بارداری اغلب از نیمه 3 ماهه 
دوم بارداری اتفاق می افتد. این درد می تواند ناحیه مچ، کف دست ها، 
انگشت ها یا فقط انگشت شست را درگیر کند. همچنین ممکن است 
منجر به بی حسی و گزگز در انگشتان و درد بعد از بیدار شدن از خواب 
یا حین خواب شود. بعضی از خانم ها بر اثر درد دست و مچ در توانایی 
انجام حرکات ظریف دست و برداشتن اجسام کوچک از زمین و نگه 
داشتن آنها نیز دچار مشکل می شوند. گزگز و بی حسی انگشتان در این 

موارد گاهی به اشتباه به کم خونی دوران بارداری ربط داده می شوند.
علت درد: تورم و افزایش احتباس مایعات در بدن طی دوران بارداری 
عامل اصلی درد در ناحیه دست و مچ است. ورم ناشی از احتباس 
مایعات می تواند بر عصب مدین در تونل کارپ مچ دست فشار وارد 
کند و باعث درد، گزگز و بی حسی در 3 انگشت اول شود. نشانگان 

دکورون نیز به علت التهاب تاندون های موجود در ناحیه مچ ایجاد 
می شود و بیشتر باعث درد مچ در نزدیکی انگشت شست خواهد شد. 
این التهاب هم در فشار ناشی از احتباس مایعات و تغییرات هورمونی 

دوران بارداری ریشه دارد. 
عوامل مستعدکننده: حرکات مکرر دست و مچ، قرار گرفتن دست در 

وضعیت های نامناسب حین کار، سابقه قبلی درد مچ و دست
راه درمان و پیشگیری: دردهای ناحیه دست و مچ معموال پس از زایمان 
به تدریج بهبود می یابند. با این حال برای کمک به کاهش درد یا پیشگیری 
از ایجاد آن، پس از معاینه و بررسی کامل این راهکارها پیشنهاد می شود:

 انجام تمرینات اصالحی زیر نظر متخصص
 سرمادرمانی و استفاده از کمپرس یخ

 استفاده از اسپلیت های مخصوص خواب و استراحت
 آموزش وضعیت های درست حین کار کردن با دست

 خودداری از انجام حرکت های مکرر دست
 انجام ورزش های سبک کششی و قدرتی

 استفاده از مدالیته های فیزیوتراپی مجاز در دوران بارداری
 استفاده از ماساژ و درمان های دستی توسط پزشک متخصص

جداشدگی عضالت شکم
جداشدگی یا کشش و دور شدن عضالت سطحی شکم از یکدیگر، 
فرایندی طبیعی در بارداری است و در بیش از 60 درصد از خانم های 
باردار دیده می شود. این عارضه در 30 تا 60 درصد از موارد بعد 

از زایمان نیز باقی می ماند. 
محل درد و عالئم: درد ناشی از جداشدگی عضالت شکم معموال در 
3 ماهه دوم و سوم بارداری و در مرکز دیواره شکم احساس می شود. 
این عارضه می تواند در برداشتن اشیاء و انجام کارهای روزمره نیز 
اختالل ایجاد کند. حتی می تواند در بعضی موارد باعث درد قسمت 

پایین کمر، یبوست و نشت ادرار شود و تنفس را دشوار کند.
علت درد: این اختالل به دلیل بزرگی رحم، کشش عضالت شکم 
و تغییرات هورمونی دوران بارداری ایجاد می شود. اگر فاصله بین 
عضالت شکم بیش از حد افزایش یابد، غالف فیبروز نگهدارنده آنها 
بیش از حد کشیده و نازک می شود. در این وضعیت، 
بافت عضله شکم پس از زایمان نمی تواند به حالت 

اولیه خود برگردد. این کشیدگی باعث از بین رفتن ثبات عضالت 
مرکزی بدن و بروز دردهای کمر و لگن می شود.

عوامل مستعدکننده: بارداری های پی درپی، چندقلویی، ضعف در 
عضالت شکم، بارداری بعد از 35 سالگی، باال بودن وزن نوزاد، 
کم تحرکی و عدم برخورداری از آمادگی جسمانی قبل از بارداری

راه درمان و پیشگیری
 مراجعه به پزشک متخصص و ارزیابی عملکرد عضالت مرکزی بدن

 انجام تمرینات تقویتی عضالت شکم
 تقویت عضالت کف لگن

 رفع عدم توازن عضالنی با تمرینات اصالحی 
 انجام تمرینات تنفسی

 آموزش وضعیت های درست بدن حین نشستن، راه رفتن، ایستادن 
و خوابیدن

 استفاده از مدالیته های فیزیوتراپی و درمان های دستی توسط پزشک 
متخصص

گرفتگی عضالنی
حدود 5 تا 30 درصد از خانم ها طی دوران بارداری به خصوص 
در ماه های آخر دچار دردها و گرفتگی های عضالنی می شوند. 

محل درد و عالئم: انقباض ها و کرامپ های دردناک عضالنی 
در این دوران بیشتر  پاها و ساق های آن را درگیر می کنند. این 
گرفتگی ها ممکن است هنگام خواب یا بیداری حین راه رفتن 
و انجام امور روزمره ایجاد شوند. کشیدن کف پا به سمت پایین 

می تواند درد ناشی از گرفتگی عضالنی را تشدید کند.
علت درد: کرامپ های عضالنی علل زیادی دارند. این گرفتگی ها 
در خانم های باردار بیشتر به تغییرات هورمونی دوران بارداری، 
عدم تعادل آب و الکترولیت ها، اختالالت متابولیک بدن، کمبود 

منیزیم یا کلسیم و پتاسیم مربوط می شوند. 
عوامل مستعدکننده: وضعیت های غلط بدن حین راه رفتن، ایستادن، 
نشستن و خوابیدن، راه رفتن ها و ایستادن های طوالنی مدت، انجام 
ورزش و فعالیت های سنگین بدون برخورداری از آمادگی جسمانی، 

استرس و اضطراب
راه درمان و پیشگیری: بهترین راه برای بهبود گرفتگی های حاد 
عضالنی، استفاده از کمپرس گرم، ماساژ دادن و قرار دادن عضله 
در حالت کشش است. در زمان گرفتگی ساق، کشیدن کف پا به 
سمت باال و نگه داشتن آن در حالت کشش می تواند کمک کننده 
باشد. انجام حرکات کششی قبل از ورزش و قبل از خواب نیز 
می تواند احتمال بروز گرفتگی عضالنی را کاهش دهد. استفاده از 
بریس های حمایتی در ناحیه پا هم می تواند در پیشگیری از کرامپ 
عضالنی حین خواب موثر باشد. عالوه براینها، انجام تمرینات 
چرخشی پا برای بهبود گردش خون در پا و مصرف مکمل های 

منیزیم یا کلسیم و پتاسیم با تجویز پزشک توصیه می شود. 

پوکی استخوان گذرا
این بیماری بیشتر در 3 ماهه سوم بارداری و در ناحیه لگن اتفاق می افتد. با این 
حال ممکن است در سایر نواحی استخوانی بدن نیز دیده شود. خانم های باردار 
مبتال به پوکی استخوان گذرا اغلب سابقه بیماری خاص یا ضربه به لگن ندارند. 
محل درد و عالئم: این بیماری می تواند منجر به درد شدید در نواحی درگیر 
به خصوص ناحیه لگن و کمر شود. درد ناشی از آن می تواند به تدریج ایجاد 
شود  یا ناگهانی و حاد باشد. همچنین با قرار دادن وزن روی مفاصل بیشتر 
می شود. درد پوکی استخوان گذرا معموال تا 6 هفته بعد از زایمان باقی می ماند 

و بعد به تدریج برطرف می شود.
علت درد: اگرچه عامل این بیماری هنوز به خوبی مشخص نشده، به نظر 
می رسد افزایش نیاز بدن به کلسیم در دوران بارداری در آن نقش داشته باشد. 
در این دوران، نیاز مادر به کلسیم برای رشد اسکلت جنین باال می رود. این 
موضوع می تواند منجر به برداشت کلسیم از بافت های استخوانی بدن مادر و 
بروز پوکی استخوان موقت شود. دخانیات و نوشابه های شیرین و گازدار نیز 

می توانند در بروز این بیماری نقش داشته باشند. 
عوامل تشدیدکننده: سابقه کاهش تراکم استخوان یا استئوپنی، ابتال به اختالالت 

جذب کلسیم و ساخت استخوان ، کمبود ویتامین D و کلسیم
راه درمان و پیشگیری: برای کمک به بهبود این بیماری، فرد باید استراحت 
کافی داشته باشد. همچنین باید از انجام فعالیت های سنگین، حمل بار سنگین 
و اعمال وزن زیاد روی مفاصل خودداری کند. در غیر این صورت در معرض 
خطر شکستگی های استخوانی قرار می گیرد. درمان های فیزیوتراپی و درمان های 
دستی کایروپراکتیک می توانند به حفظ دامنه حرکتی مفاصل در این بیماران کمک 
کنند. استفاده از داروهای ضددرد ساده و مجاز دوران بارداری، برخورداری از 
تغذیه درست و مصرف مکمل ها و داروهای ضدپوکی استخوان با مشورت 
پزشک نیز می توانند کمک کننده باشند. برای پیشگیری از این بیماری، انجام 

تست تراکم استخوان قبل از اقدام به بارداری توصیه می شود. 

مدالیته ها و تست های اسکلتی-عضالنی مجاز و غیرمجاز در بارداری
 انجام تست نوار عصب و عضله در دوران بارداری بی خطر است و ممنوعیت و عارضه ای 

ندارد.
 استفاده از امواج ماورای صوت )اولتراسوند(، اشعه مادون قرمز و لیزر در دوران 

بارداری توصیه نمی شود. 
 استفاده از کیسه  آب گرم و سایر روش  هایی که گرمای سطحی ایجاد 
می کنند، خطری برای مادر و جنین ندارد. گرمای مالیم در ناحیه کمر، 
ساق و ...  می تواند به بهبود گردش خون و رفع درد و گرفتگی  های 

عضالنی کمک کند.
 استفاده از تحریک های الکتریکی از طریق پوست )تنفس( در مواضعی غیر 

از ناحیه شکم و اطراف رحم در دوران بارداری منعی ندارد. 
متخصص  پزشک  توسط  باید  حتما  بارداری  دوران  دستی  درمان  های  و  ماساژها   

انجام شوند.
 تصویربرداری با اشعه ایکس و سی تی اسکن در دوران بارداری ممنوع است. 

 انجام سونوگرافی و تصویربرداری با ام آرآی در دوران بارداری مجاز است. با این حال در مورد 
ایمنی ام آرآی در طول 3 ماهه اول بارداری هنوز اطالعات کافی وجود ندارد.

راهکارهای درمانی کایروپراکتیک در دوران بارداری
 کایروپرکتیک علم شناخت و درمان بیومکانیسم مفاصل، به ویژه مفاصل ستون فقرات است. بیومکانیسم مفاصل به 

حیطه های مختلفی مربوط می شود؛ از جمله لیگامان ها، تاندون ها، غضروف ها، عضالت، استخوان ها و اعصاب. 
اختالالتی که در محور حرکتی این اعضا مشکل ایجاد می کنند، اغلب شامل درمان کایروپراکتیک می شوند. 

این طب بر روش  های غیرتهاجمی و غیردارویی تمرکز دارد و از درمان  های امن و بی خطر در دوران 
بارداری محسوب  می شود. متخصص کایروپراکتیک با درمان  های دستی و تنظیم و تطبیق مفاصل 

بدن  می تواند باعث کاهش دردهای اسکلتی- عضالنی دوران بارداری شود. با درمان 
کایروپراکتیک، فشار از روی عصب سیاتیک برداشته می شود و خانم باردار خواب شبانه 

بهتری را تجربه خواهد کرد. با استفاده از مدالیته های مجاز فیزیوتراپی نیز   می توان درد و تورم 
در نواحی مختلف بدن خانم باردار را کاهش داد. کایروپراکتیک نه تنها از دردهای مادر  می کاهد، 

بلکه به حفظ جنین در وضعیت درست و آمادگی برای زایمان نیز کمک  می کند. درواقع تنظیم و تطبیق 
مفاصل، فضای نگهداری جنین در لگن را بازتر کرده و به تغییر وضعیت کودک قبل از زایمان کمک  می کند. 

راهکارهای اصالحی و درمانی کایروپراکتیک، مدت زایمان طبیعی را هم کوتاه  تر می کند و از دردهای مادر حین 
زایمان  می کاهد. البته هرگونه درمان برای خانم  های باردار باید با اجازه پزشک معالج و با مراقبت دقیق و تخصصی انجام 

شود. استفاده از درمان کایروپراکتیک در صورت وجود خونریزی واژینال، پارگی جفت، بارداری خارج از رحم، مسمومیت 
بارداری، کرامپ  های شکمی، خطر زایمان زودرس، جفت سر راهی و درد حاد و ناگهانی ناحیه لگن توصیه نمی شود.
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توصیه به افراد ناقل 

 توصیه های کاربردی به بیماران 
و خانواده آنها در آستانه روز جهانی ایدز

شیوه زندگی تان 
را اصالح کنید!

از سال 1988 میالدی تا کنون هر سال اول دسامبر برابر با دهم آذرماه به »روز جهانی ایدز« اختصاص 
 ترجمه: 

سحر نیکزادی
داده شده است. هدف از انتخاب این روز جلب نظر افکار عمومی و باال  بردن آگاهی درباره بیماری 
مهلک و همه گیر ایدز است. برای مثال، روبان قرمز یکی از نمادهای جهانی برای اطالع رسانی و حمایت 
از افرادی است که با این بیماری دست به گریبان هستند. خوب است بدانید نامگذاری این رویداد جهانی 
تعیین اولین روز بین المللی بود که در حوزه سالمت در سراسر کره زمین انجام گرفت. درحقیقت انتخاب این روز خاص 
می تواند فرصتی مناسب برای یکپارچگی و متحد شدن همه ما برای مبارزه با ویروس اچ آی وی  و حمایت از افرادی 
باشد که با وجود ابتال به این ویروس همچنان حق زندگی دارند. از زمان تشخیص بیماری ایدز و شیوع ویروس عفونی 
اچ آی وی جان میلیون  ها انسان بی گناه گرفته شده و آنها را به کام مرگ کشانده اما ابتال به ویروس  لزوما به معنای پایان 
زندگی نیست و با وجود اینکه اگر شخصی به آن مبتال شود این ویروس تا آخر عمر همراه او خواهد بود، فرد مبتال 
می تواند با انجام دستور العمل های کاربردی زندگی طبیعی تری داشته باشد. به همین منظور و در آستانه روز جهانی ایدز 

در »پوستر سالمت« این شماره شما را با توصیه های کاربردی در این زمینه آشنا خواهیم کرد. 

توصیه به بیماران
این مرحله از بیماری زمانی آغاز می شود که ویروس عفونی اچ آی وی 
عملکرد سیستم ایمنی را به طور جدی مختل کرده و بدن ما در 
مواجهه با بسیاری از بیماری ها آسیب پذیر تر خواهد شد. هنگامی 
که تعداد سلول های CD4 در بدن به زیر 200 عدد در هر میلی متر 
مکعب از خون برسد، شما وارد مرحله جدید بیماری شده  اید و 
درحقیقت به ایدز مبتال هستید. در این مرحله از بیماری اگر درمان 
و مراقبت های پزشکی به موقع و به درستی شکل نگیرند، فرد مبتال 
تنها 3 سال بعد از ابتال شانس ادامه زندگی خواهد داشت. متاسفانه 
این در حالی است که اگر فرد مبتال در معرض بیماری خطر ناکی 
قرار بگیرد و به موقع درمان نشود، شانس زندگی او می تواند به زیر 3 
سال کاهش یابد و تنها برای 1 سال ادامه داشته باشد. در این مرحله 
از بیماری هم مانند مرحله قبلی استفاده از داروهای ضدویروسی 
)ART( می تواند حیاتی و نجات  بخش باشد ولی مطمئنا مصرف 
چنین داروهای قوی ای نمی تواند بدون عوارض جانبی باشد و اغلب 
اوقات فرد بیمار با عالئمی مواجه می شود که تحمل دوره بیماری 
را سخت تر می کند. بنابر این در این مرحله هم مشابه مرحله قبلی 
حفظ سالمت بدن در اولویت خواهد بود اما به دلیل نقص سیستم 
ایمنی و تضعیف بیش از اندازه بدن امکان آلوده شدن و انتقال هر 
نوع ویروس امکان پذیر خواهد بود. پس، انجام مراقبت های الزم 
و پیشگیرانه یکی از نکات ضروری است که مبتالیان به بیماری 
ایدز باید همواره آن را به خاطر داشته باشند. الزم است بدانید مواد 
غذایی و آب هم می توانند حاوی جرم هایی باشند که عامل اصلی 

بسیاری از بیماری ها از جمله مسمومیت غذایی هستند. 
توصیه می کنیم حتما قبل از انجام آشپزی دست ها، لوازم پخت وپز و 
حتی محل آماده کردن غذا و خوراکی هایتان را به طور کامل تمیز کنید. 
 از مجاورت و نزدیک نگه داشتن مواد خوراکی مثل سبزیجات، 
میوه ها و نان که خیلی سریع و راحت آماده خوردن هستند با سایر 
مواد غذایی مثل گوشت قرمز خام، مرغ، غذاهای دریایی و حتی 

تخم مرغ بپرهیزید. 
تمامی مواد غذایی را قبل مصرف به طور کامل در دما و درجه 

حرارت مناسب بپزید.
 برای جلوگیری از فاسد شدن مواد خوراکی حتما آنها را درون 

یخچال و فریزر نگهداری کنید. 
 به طور کلی از مصرف مواد غذایی خام بپرهیزید.

 برای نوشیدن آب حتما از آب تصفیه شده استفاده کنید.

توصیه  به خانواده ها 
مراقبت از فرد آلوده به ویروس اچ آی وی و در مرحله پیشرفته تر آن 
یعنی ایدز به هیچ عنوان کار راحتی نخواهد بود اما این کار می تواند 
عالوه بر کمک به شخص بیمار موجب باز یابی و ایجاد قدرت تازه ای 

در خود شما به عنوان عضوی از خانواده شود. 
ابتال به این نوع بیماری برای فرد مبتال کار ساده ای نیست. سعی 
کنید بدون اینکه او را قضاوت کنید به صحبت هایش گوش دهید.

الزم نیست خودتان را ملزم به انجام تمامی کارهای فرد مبتال 
بدانید. اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد و اگر از شما کمک 

خواست از انجام آن دریغ نکنید. 
بگذارید بیمار در منزل احساس راحتی داشته باشد. برای 
بسیاری از ما هیچ کجا آرامش بخش تر از محیط خانه نخواهد بود. 
درباره این بیماری مطالعه کنید. هرچه بیشتر درباره آن بدانید، 

عملکرد مثبت تری خواهید داشت. 
از خودتان در برابر این بیماری محافظت کنید. در طول روز 
دست های خود را به دفعات بشویید. اگر احتمال تماس دست 
با مایعات دفعی از بدن وجود دارد، حتما از دستکش پالستیکی 

استفاده کنید. 
از سهیم شدن لوازم شخصی مانند مسواک، تیغ اصالح و 

موچین با فرد مبتال بپرهیزید.
کمک گرفتن از مشاور و فرد متخصص نیز می تواند در مواجهه 
با مشکالت احتمالی ناشی از بیماری برای خود فرد و تمامی 

اعضای خانواده بسیار کمک کننده باشد. 

امروزه تخمین زده می شود 36/7 میلیون نفر آلوده به ویروس 
اچ آی وی در سراسر جهان وجود دارد. با وجود اینکه تشخیص 
این ویروس از سال 1984 میالدی آغاز شد تا امروز بیش از 
35 میلیون نفر جان خود را به دلیل ابتال به ویروس اچ آی وی و 
ایدز از دست داده اند. این آمار می تواند به خوبی بیانگر یکی از 
کشنده ترین عوامل مرگ ومیر در تاریخ بشریت باشد. خوشبختانه 
به دلیل پیشرفت های چشمگیر به دست آمده در زمینه درمان این 
بیماری افراد ناقل این ویروس می توانند برای مدت طوالنی تر 
و البته با کیفیت باالتری در مقایسه با قبل زندگی کنند. پس 
اگر شما هم به ویروس اچ آی وی مبتال هستید، ضروری است 
با آگاهی و انتخاب های درست از سالمت خودتان و دیگران 

مراقبت بیشتری کنید.
شما باید به محض تشخیص ابتال به ویروس از مراقبت های 
پزشکی ویژه و داروهای درمانی آن استفاده کنید. درحقیقت 
مصرف داروهای درمان اچ آی وی برای تمام افراد مبتال ضروری 
است. استفاده از این داروهای خاص باعث کند تر شدن روند 
پیشرفت بیماری می شود و از سیستم ایمنی بدنتان در مقابل آن 
حفاظت می کند. مصرف این قبیل داروها کمک می کند برای سالیان 
طوالنی زندگی سالم تری داشته باشید و در صورت مراقبت های 

درست، احتمال انتقال ویروس را به سایرین کاهش دهید. 
توصیه می کنیم به صورت منظم و مرتب به پزشکتان مراجعه 
کنید تا از میزان اچ آی وی در خون و سایر قسمت های بدن اطالع 
داشته باشید و حتی االمکان آن را در پایین ترین میزان نگه دارید. 
سعی کنید تمرینات بدنی منظم داشته باشید. بی شک فعالیت 
بدنی باعث حفظ سالمت همه افراد اعم از بیمار یا سالم خواهد 
شد. ورزش کمک می کند عضالت و استخوان های قوی تری 
داشته باشید و مهم تر اینکه به سالمت قلب و چربی سوزی بیشتر 
بدنتان کمک می کند. برخی افراد مبتال به ویروس اچ آی وی به 
مرور زمان و با تشدید بیماری حجم و قدرت عضالنی خود 
را از دست خواهند داد اما انجام فعالیت بدنی مناسب می تواند 
مانع آن شود. عالوه بر این، ورزش می تواند به کاهش استرس 

و نشانه های ابتال به افسردگی کمک کند. 
غذاهای سالم بخورید. مصرف 5 گروه از مواد غذایی مانند 
میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، انواع گوشت ها و لبنیات برای 

شما ضروری است. 
 مواد خوراکی دارای نشاسته مانند انواع نان، برنج، سیب زمینی، 
ذرت، غالت و حبوبات )پخته(  حاوی انرژی باالیی هستند که 

مصرف شان برای شما الزم است.
 به اندازه غذا بخورید و به تناسب اندام تان توجه الزم را داشته 
باشید. یکی از راه های سالم زندگی کردن برای افراد مبتال به 
ویروس اچآ آی وی داشتن وزن مناسب و در محدوده سالم است.

 از مصرف بیش از اندازه چربی های فراوری شده، شکر و نمک 
پرهیز کنید و به جای آن از غذاهایی استفاده کنید که حاوی 
چربی  و سدیم کمتری هستند. پیروی از یک رژیم غذایی سالم 
به شما کمک خواهد کرد تا بدنتان نسبت به داروهای درمانی 

واکنش بهتری داشته باشد.
 روزانه 8 لیوان آب بنوشید. این کار در مواقعی که دچار 
تعریق بیش از حد شبانه، اسهال و استفراغ می شوید، ضرورت 
بیشتری پیدا می کند. استفاده از آب تصفیه شده لوله کشی اغلب 
اوقات گزینه ایمنی خواهد بود اما سایر منابع مانند آب رودخانه 
و... به طور کلی توصیه نمی شود و در صورت نیاز باید حتما 

جوشانده شود.
خواب و استراحت کافی داشته باشید. طبیعی است به دلیل 
ضعف مضاعف، بدن نیازمند استراحت بیشتری خواهد بود. 
سعی کنید 8 ساعت بخوابید و هر زمان احساس خستگی کردید، 

استراحت کنید.
 از استعمال هر نوع دخانیات بپرهیزید.

حتی االمکان استرس خود را کاهش دهید. به یاد داشته باشید 
استرس به طرز قابل توجهی باعث صدمه به سیستم ایمنی بدن 
خواهد شد. سعی کنید با خانواده و دوستان نزدیک تان وقت 
بیشتری بگذرانید. خودتان را به کارهایی مشغول کنید که از انجام 
آن  لذت می برید. برای مثال موزیک گوش کنید یا کتاب بخوانید.

 عالوه بر این، داشتن سالمت روان مانند سالمت بدن حائز 
اهمیت است.  با خودتان و دیگران مهربان باشید و مثبت اندیش 

بودن را فراموش نکنید. 
و  نگرانی ها  منفی  تاثیرات  کاهش  برای  می کنیم   توصیه 
دوستان  خانواده،  افراد  با  بیماری  این  از  ناشی  دغدغه  های 
نزدیک و  حتی نهاد های اجتماعی مشخص شده صحبت کنید. 



يادداشت مهمان

ماهی با سیر و 
بروکلی بخوريد!  )26(

لک ماه گرفتگی کار 
خسوف نیست)30(

ناخن ها هم بیمار 
می شوند)29(

سوپ مرغ و لوبیا 
قرمز با سبزيجات )27(

سالـــــم سفره 

دستــور آشپزی 

میـــزگرد تغذیه

پــــــــو ست

میــزگرد پوست

یـــــبــایـی ز 

صفحــه آخـــر
سال چهاردهم  شماره 693  شنبه 10 آذر 1397

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه

تغییر فرم صورت، مد این روزهای صفحات مجازی

 ناراضی بودن از چهره 
مالک جراحی زيبايی نیست

صفحات اینستاگرام، شبکه های مجازی، دفترچه های تبلیغاتی 
به و انواع و اقسام بروشورها پر شده از تبلیغاتی که افراد را 

زیباتر شدن دعوت می کنند. حجم دهی و زاویه دار 
کردن قسمت هایی از صورت، تغییر زاویه فک، 
پروتز و تزریق گونه، رفع گودی زیرچشم، رفع 

خط خنده، تزریق لب و... راهکارهایی برای 
زیباتر شدن و جوانسازی است که به همه اینها 

»فرم دهی صورت« گفته می شود. راهی بسیار 
پرهزینه و البته همراه با عارضه که اگر توسط 

افراد غیرمتخصص انجام شود یک عمر 
پشیمانی به دنبال خواهد داشت... )صفحه31(

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 220,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 200 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال 97 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

امور مشترکین:   85 14 15 26
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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

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

 دکتر تیرنگ نیستانی 
متخصص تغذیه، دانشیار 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

4 توصیه تغذيه ای به 
بیماران اچ آی وی 

معموال توصیه های تغذیه ای فراوانی 
بیماران اچ آی وی  مثبت که  برای 
عالئم بالینی بیماری در آنها نمایان 
به طور کلی،  اما  دارد  شده، وجود 
رعایت چند نکته عمومی برای این 

بیماران ضروری است: 
1.بهتر است این افراد در طول روز 
کالری کافی دریافت کنند تا بدنشان با 
ضعف و کمبود انرژی مواجه نشود. 
2.دریافت آنتی اکسیدان های کافی 
برای این افراد اهمیت باالیی دارد. 
از این رو، میوه و سبزی فراوان باید 
در برنامه غذایی آنها گنجانده شود. 
البته به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن 
و امکان وجود آلودگی در میوه ها 
و سبزی ها، بهتر است این بیماران 
به صورت  را  سبزی  یا  میوه  انواع 
بخارپزشده  کمی  و  پوست کنده 

مصرف کنند. 
3.مصرف گوشت های نیمه خام یا 
تخم مرغ عسلی برای این افراد ممنوع 
به صورت  باید  غذا  انواع  و  است 
کامال پخته در رژیم غذایی شان قرار 
بگیرد تا احتمال انتقال آلودگی از 
منابع حیوانی به بدن این افراد  وجود 

نداشته باشد. 
بیماران  در  مکمل یاری  4.بحث 
اچ آی وی مثبت به دلیل نقص ایمنی 
بدن آنها شدیدا وابسته به نظر پزشک 
معالج و متخصص تغذیه شان است؛ 
یعنی باتوجه به شدت بیماری و شیوه 
زندگی بیمار، پزشک باید تشخیص 
بدهد او به چه مقدار از چه مکملی و 
در چه مرحله ای از بیماری نیاز دارد. 
بنابراین، بیماران اچ آی وی مثبت نباید 
به صورت خودسرانه اقدام به مصرف 

مکمل های غذایی کنند.
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8 توصیه تغذیه ای به مناسبت روز جهانی کبد چرب 

ماهی با سیر و بروکلی بخورید!
از  يكي  چرب  كبد 
بيماري هاي رايج در سطح 
جهان است كه ابتال به آن، 
كامال به شيوه زندگي فرد 
بستگی دارد. براساس اعالم انجمن گوارش و 
كبد ايران،  پيش بينی می شود حدود 40 درصد 
از ايرانی ها مبتال به درجاتی از كبد چرب 
هستند و اين رقم در استان هايی از كشور 
به 50 درصد هم می رسد.  مازندران  مانند 
كبد زمانی چرب می شود  كه حدود 5 تا 10 
درصد از وزن كل كبد از چربی تشكيل شده 
باشد. اين تجمع چربی معموال به دليل مصرف 
بيش از اندازه غذاهای چرب و سرخ كرده،  
مصرف نكردن حجم مناسبی از سبزی ها و 
ميوه ها در طول روز، مصرف نوشيدنی های 
الكلی، چاقی و ديابت اتفاق می افتد. از اين 
رو،  تغيير شيوه خوردوخوراک يا اصالح شيوه 
زندگی، به سادگی باعث رفع اين بيماری 
خواهد شد. در صورت ابتال به كبد چرب،  
كبد آسيب می بيند و نمی تواند از توليد سموم 
در بدن يا پيشگيری از ترشح صفرا در سيستم 
گوارشی جلوگيری كند،  در نتيجه، سالمت 
فرد به شدت به خطر می افتد. با اين حساب، 
بسيار مهم است كه افراد مبتال به كبد چرب،  
هرچه سريع تر با راه های طبيعی و ساده مبارزه 
با اين بيماری آشنا شوند و سالمت كبد خود 
را دوباره به دست بياورند. در ادامه اين مطلب 
و به مناسبت روز جهانی كبد چرب )مصادف 
با 4 آذر( به معرفی مهم ترين توصيه ها در اين 

زمينه می پردازيم. 

1. انتخاب تان هوشمندانه باشد
زمانی که شما به کبد چرب مبتال می شوید باید 
در انتخاب ترکیبات غذایی مصرفی روزانه خود، 
کمی هوشمندانه تر عمل کنید. افراد مبتال به کبد 
چرب باید میزان دریافت کالری روزانه شان را 
کمی کاهش دهند، حجم باالتری از فیبر غذایی 
را دریافت کنند، کربوهیدرات های پیچیده را 
جایگزین کربوهیدرات های ساده و پروتئین های 
بسیار کم چرب را جایگزین چربی ها برای تامین 
سوخت بدنشان کنند. این افراد باید میزان مصرف 
خوراکی هایی که باعث افزایش التهاب در بدن 
می شوند )قند،  شکر،  غذاهای سرخ شده و...( را 
هم کاهش بدهند. به این ترتیب، شاید بتوان گفت 

پیروی از رژیم مدیترانه ای، بهترین گزینه رژیمی 
برای چنین بیمارانی خواهد بود. براساس این رژیم، 
شما باید حداقل روزی 3 تا 5 لیوان از انواع سبزی ها 
و صیفی ها و 2 عدد میوه مصرف کنید. غالت 
سبوس دار باید با غالت آرد سفید جایگزین شوند 
و مصرف ماهی ها، بیش از مصرف گوشت های 
دیگر باشد. میان روغن ها هم باید روغن مفیدی 
مانند روغن زیتون، بیشتر از سایرین استفاده شود 
و غذاهایی با مواد اولیه تازه،  جای غذاهای آماده، 

فراوری شده و فست فودی را بگیرند. 

2. سیر را وارد رژیمتان کنید
سیر حاوی ترکیبی به نام »آلیسین« است که 
دریافت آن به کاهش میزان چربی کبد کمک 
می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد پودر سیر 
تازه هم می تواند خواصی مشابه سیر در سوزاندن 
چربی های کبد داشته باشد. از این رو، به افراد 
مبتال به کبد چرب توصیه می شود حتما مصرف 
روزانه سیر را در برنامه غذایی خود داشته باشند 
و برای پیشگیری از بو گرفتن دهان، از قرص های 

خوشبوکننده دهان کمک بگیرند. 

3. اسیدهای چرب امگا3 بخورید
اسیدهای چرب امگا3، عامل موثری در کاهش 
التهاب بدن و چربی کبد هستند. تحقیقات ثابت 
کرده اند مصرف ماهی های چربی مانند سالمون یا 
ساردین کنار استفاده از گردو یا بذر کتان به تسریع 
روند درمان کبد چرب، کمک بزرگی می کند. 
البته به خاطر داشته باشید برای بهبود اثربخشی 
این خوراکی ها،  ماهی ها باید بدون روغن طبخ 
شوند و گردو یا بذر کتان هم به صورت کامال 

خام به مصرف برسند. 

4. قهوه بنوشید
قهوه حاوی ترکیب فعالی به نام »اسید کالروژنیک« 
قوی  آنتی اکسیدان  نوعی  ترکیب،  این  است. 
محسوب می شود که تاثیر بسزایی در کاهش 
التهاب بدن هم دارد. اسید کالروژنیک موجود 
در قهوه می تواند به کاهش کلسترول و فشارخون 
هم کمک کند و روند بهبود کبد چرب را سرعت 
ببخشد. از این رو، به افراد مبتال به کبد چرب 
توصیه می شود صبح خود را با نوشیدن یک 

فنجان قهوه آغاز کنند. 

5. کلم بروکلی بخورید
خیلی از افراد تمایل چندانی به مصرف کلم 
جزو  مفید،  سبزی  این  اما  ندارند  بروکلی 
گزینه هایی است که باید به رژیم غذایی مبتالیان 
به کبد چرب اضافه شود. نتایج تحقیقات نشان 
داده مصرف روزانه کلم بروکلی می تواند به 
پیشگیری از تولید چربی در کبد کمک کند. از 
طرفی، کلم بروکلی هم مانند تمام سبزی های 
برگ سبز تیره، حجم باالیی از فیبر را در خود 
جا داده و کالری بسیار محدودی دارد. بنابراین 
مصرف آن می تواند برای بیماران مبتال به کبد 
چرب، بسیار مفید باشد. اگر با خوردن کلم 
بروکلی نفخ می کنید، کمی آن را بخارپز کنید 
و برای بهبود طعم هم کمی آبلیمو و آویشن 

تازه به این سبزی پرخاصیت بزنید. 

6. چای سبز بنوشید
نتیجه جدیدترین تحقیقاتی که در مجله جهانی 
متخصصان گوارش منتشر شده، نشان می دهد 
مصرف روزانه چای سبز به کاهش تولید چربی 
در کبد و کم شدن درصد چربی عروق، کمک 

شایانی می کند و می تواند سرعت درمان کبد چرب 
را باالتر ببرد. از این رو، بهتر است مبتالیان به کبد 
چرب، حداقل روزی 2 فنجان چای سبز بنوشند. 

7. از مصرف قند و شکر بپرهیزید
مصرف قند و شکر به طور مستقیم با افزایش 
سطح قند خون و باال رفتن میزان تولید چربی 
در کبد ارتباط دارد. خوراکی های حاوی قند 
افزوده مانند انواع شیرینی، چای های طعم دار، 
قهوه های فوری، آبمیوه های صنعتی، شکالت، 
کیک، کلوچه و بیسکویت هم همین اثر را در 
بدن به جا می گذارند. از این رو، به تمام مبتالیان 
به کبد چرب توصیه می شود اگر می خواهند هرچه 
سریع تر سالمت خود را به دست بیاورند، حتما 
دور مصرف قند و شکر یا خوراکی های حاوی 

قند افزوده را خط بکشند. 

8. مصرف غالت تصفیه شده را 
محدود کنید

غالت آرد سفید مانند برنج و ماکارونی سفید 
یا نان های غیرسبوس دار،  حاوی فیبر غذایی 
نیستند و مصرف آنها می تواند باعث افزایش 
التهاب در بدن، افزایش قند خون و به تاخیر 
افتادن درمان کبد چرب شود. به همین دلیل هم 
جایگزین کردن آنها با غالت سبوس دار برای 
بیماران مبتال به کبد چرب اهمیت زیادی دارد. 
اگر به طعم برنج یا ماکارونی قهوه ای عادت 
ندارید، ابتدا آنها را به صورت مخلوط با برنج 
یا ماکارونی معمولی تهیه کنید تا ذائقه تان کم کم 

به طعمشان عادت کند. 
Healthline و WebMD :منابع

 ترجمه: 
راضيه فيضي

و  چرب  غذاهای  1.مصرف 
سرخ کرده می تواند باعث افزایش 
کالری دریافتی روزانه و باال رفتن 
احتمال ابتال به چاقی شود که هر 
دوی این موارد برای افراد مبتال به 
کبد چرب، بسیار خطرناک است 
و روند بهبود بیماری را در آنها با 
مشکل مواجه می  کند. از این رو، 
کبد  به  مبتالیان  می شود  توصیه 
غذای  به  دادن  طعم  برای  چرب 
خود به جای نمک از انواع ادویه ها 
و سبزی های معطر کمک بگیرند یا 
به جای سرخ کردن، از روش های 
جایگزینی مانند بخارپز یا تنوری 

کردن، استفاده کنند. 
2.اگر مبتال به کبد چرب هستید، 
یا  پرچرب  قرمز  گوشت های 
فراورده های گوشتی مانند سوسیس 
و کالباس، اصال گزینه غذایی مناسبی 
برای شما نیستند. بهتر است به جای 
ماهی،  گوشت  از  گوشت ها،   این 
سینه مرغ یا بوقلمون استفاده کنید. 
3.هیچ چیز به اندازه مصرف فراوان 
مبتالیان  برای  نمی تواند  سبزی ها 
به کبد چرب مفید باشد. اگر مبتال 
به کبد چرب هستید، حتما در هر 
میان وعده غذایی، نصف  وعده و 
بشقاب خود را به سبزی های تازه 

یا بخارپز اختصاص بدهید. 
منظم،  فیزیکی  فعالیت  4.داشتن 
از دیگر توصیه های کاربردی برای 
تسریع روند درمان کبد چرب است. 
بهتر است مبتالیان به این بیماری، 
و  هفته  در  مرتبه   5 تا   3 حداقل 
هر مرتبه حدود 30 دقیقه ورزشی 
با شدت متوسط انجام دهند. این 
ورزش می تواند پیاده روی سریع، 
طناب زدن، شنا، دوچرخه سواری 

و... باشد.
5.اگر مبتال به کبد چرب هستید و 
پزشک  برایتان دارو تجویز کرده،  
را  دارودرمانی  کامل  دوره  حتما 
قطع خودسرانه  از  و  کنید  سپری 

داروها بپرهیزید. 

توصیه های پنجگانه

نگاه متخصص تغذیه   
 دکتر مجید 

حاجی فرجی
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 
بهشتی

پیروی از رژیم مدیترانه ای، بهترین 
گزینه رژیمی برای افراد مبتال به کبد 
چرب خواهد بود. بر اساس این رژیم، 
شما باید حداقل روزی 3 تا 5 لیوان 
از انواع سبزی ها و صیفی ها و 2 عدد 
میوه مصرف کنید. غالت سبوس دار 
باید با غالت آرد سفید جایگزین شوند 
و مصرف ماهی ها، بیش از مصرف 
گوشت های دیگر باشد

شماره تلفن های سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«
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یکی از مشکالتی که بیشتر افراد در فصل زمستان با آن مواجه می شوند، 
افزایش اشتها و اضافه وزن ناشی از آن است. خیلی از ما در فصل زمستان، 
تمایل بیشتری به مصرف کربوهیدرات های نشاسته ای و قندی پیدا می کنیم 
و تمایلمان به خوردن غذاهای چرب و شیرین در حجم های باالتر، 
افزایش پیدا می کند. بد نیست بدانید کاهش نور خورشید و افزایش 

تاریکی هوا، عامل مهمی برای ابتال به اختالل خلقی فصلی یا افسردگی 
فصلی است. از این رو، مغز ما در فصل زمستان دنبال جایگزین هایی 
برای ایجاد شادی و رضایت بیشتر در بدن می گردد و در این میان، 
چه ماده ای بهتر از کربوهیدرات ها؟! ولی ما توصیه های بهتر، سالم تر و 
کم کالری تری برای شب های طوالنی پاییز و زمستان برایتان داریم که 

هم می توانند باعث افزایش شادی و بهبود خلق تان شوند و هم میل به 
خوردن تان را پاسخگو باشند. این خوراکی ها با افزایش سروتونین، باعث 
ایجاد آرامش و خلقی بهتر می شوند و می توانند همراهان خوبی برای 
این روزهای سرد سال باشند، مثال ما می توانیم ماست و بادام را به عنوان 
میان وعده، شیر را به عنوان وعده آخر شب و دوغ را کنار غذای خود جا 

دهیم. شکالت )باالی 70 درصد( را کنار ظرف چای بگذاریم یا توت، 
انجیر، خرما و کشمش را در حد متعادل، جایگزین قندها کنیم. میوه های 
شیرین و بوداری مانند پرتقال و سیب را فراموش نکنیم و بدانیم تمام 
این مواد غذایی، می توانند خلق مان را به اندازه مصرف یک ظرف پاستا 

یا سیب زمینی سرخ کرده، خوب کنند. 

چرادرروزهایسرداشتهایمانزیادمیشود؟

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری/  مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1.اگر می خواهید مرغ های داخل سوپ شما طعم بهتری داشته 
باشند و در نهایت، طعم سوپتان دلچسب تر شود،  باید تکه های 
مرغ را حدود یکی- دو ساعت با مقداری از نمک، فلفل و 
یخچال  داخل  و  کنید  طعم دار  دارید،  اختیار  در  که  سیری 

استراحت بدهید. 

باید تمام مواد سفت موجود  2. برای لذیذتر شدن سوپ، 
آن مانند لوبیا، ذرت، نخودفرنگی و مرغ، در حد عالی پخته 

شده باشند.

سوپ  طبخ  برای  مرغ  استخوان دار  تکه های  از  3.هیچ گاه 
استفاده نکنید تا استخوان های ریز داخل سوپ نروند و شما 
را در خوردن آن با مشکل مواجه نکنند. اگر مرغ تان استخوان 
بپزید و پس از جدا کردن  دارد، بهتر است آن را جداگانه 

استخوان ها، از گوشت خالص مرغ استفاده کنید. 

4. قبل از مصرف آب مرغ یا آب گوشت در انواع سوپ یا 
خوراک، حتما آن را صاف کنید. در غیر این صورت، طعم و 

ظاهر غذای شما کمی نامطلوب خواهد شد. 

5.حتما چاشنی های ترش را کنار سوپ سرو کنید و آنها را 
داخل سوپ نریزید تا هر کس نسبت به ذائقه خود از این 
چاشنی  ریختن  گاهی  اینکه  ضمن  کند.  استفاده  چاشنی ها 
داخل سوپ و باقی ماندن آن تا زمان سرو یا خوردن، طعم 

اصلی سوپ را از بین می برد. 

6. در دستور تهیه سوپ ها برای رسیدن به طعم اصلی، هیچ 
اینکه  مگر  نکنید،  اضافه  و  را حذف  ادویه ای  یا  اولیه  ماده 
تعصب چندانی به چشیدن طعم بومی غذاها نداشته باشید. 

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 ترفند 
برای پخت این غذا

غذایی برای کنترل اشتها به مناسبت روز جهانی کبد چرب

سوپ مرغ و لوبیا قرمز با سبزیجات 

طـرز تـهـیـه
1. برای آماده کردن این غذا، ابتدا فلفل های سبز )تند یا شیرین باتوجه به ذائقه 
اعضای خانواده( را داخل فویل آلومینیومی بپیچید و کمی حرارت بدهید تا بتوانید 
پوست آنها را به راحتی جدا کنید. بعد از جدا کردن پوست و هسته ها،  فلفل ها را 

خرد کنید و کنار بگذارید.
2.روغن را داخل قابلمه بریزید و بعد از کمی گرم شدن، پیازها را تا حد نرم شدن 

در آن تفت بدهید. 
3. بعد از حدود 5 دقیقه، مرغ ها را به قابلمه بیفزایید و 10 دقیقه دیگر به تفت دادن 
با حرارت متوسط ادامه بدهید تا مرغ و پیاز به خوبی تغییر رنگ بدهند و مرغ ها 

نیم پز شوند.
4. حرارت را کمی پایین بیاورید و فلفل دلمه ای، نخودفرنگی و سیر را به سایر مواد 

اضافه کنید. 7 دقیقه دیگر تمام مواد را با یکدیگر تفت بدهید. 
5.بعد از این مدت، باید پودر فلفل و پودر زیره را هم داخل قابلمه بریزید و 30 ثانیه 
تمام مواد را با یکدیگر هم بزنید تا طعم یکنواختی بگیرند و عطر ادویه ها بلند شود. 
6. حاال وقت آن رسیده که آب مرغ، گوجه فرنگی خردشده، لوبیا و فلفل سبز خردشده 
را هم به بقیه مواد سوپ بیفزایید و حرارت را باال ببرید تا سوپتان به جوش بیاید. 
7. بعد از جوش آمدن، حرارت را کم کنید و حدود 1 ساعت به سوپ اجازه 

پختن و غلیظ شدن بدهید. 
8. در 1 ساعت پایانی پخت هم باید اسفناج و ذرت را به سوپ خود اضافه کنید 

تا طعم سوپ تکمیل شود.
9. بعد از سرو سوپ، گشنیزهای خردشده را روی آن بریزید و آبلیموی تازه را 

به عنوان چاشنی کنار ظرف غذا قرار دهید. 
10.بهتر است سوپ را کامال گرم سرو کنید و باقی مانده آن را بیشتر از 24 ساعت 

داخل یخچال نگهداری نکنید. 

یک پیشنهاد

را  لوبیاها  لوبیا،  و  مرغ  نفخ سوپ  کاهش  برای  است  بهتر 
از 2 روز قبل در آب گرم خیس کنید و پس از جوشاندن، 
آب آن را دور بریزید و فقط خود لوبیا را به سوپ اضافه 
کنید. اگر آب مرغ، سبزیجات و حبوبات شما نمک ندارند، 
می توانید یک قاشق چای خوری نمک به این سوپ بیفزایید. 
برای افزایش پروتئین و کاهش چربی دریافتی از این سوپ 
هم می توانید فقط از سینه مرغ به جای مخلوط ران و سینه 
استفاده کنید. افرادی که تمایل به مصرف گشنیز خام ندارند، 
می توانند جعفری را به عنوان سبزی جایگزین در این سوپ 

مصرف کنند.

پیشنهاد سرآشپز

/30آماده می شود

/120پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(
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1هزار تومان 6
هزینه متوسط تهیه این غذا

غذایی  گزینه  سوپ ها 
مناسبی برای شب های 
و  هستند  سال  سرد 
پیش غذای  می توانند 
باشند.  شام  مهمانی های  برای  مطلوبی 
سوپ می تواند با ترکیبات تشکیل دهنده 
خود، به عنوان یک غذای کامل و با کالری 
نسبتا متوسط هم در سفره غذایی ما جا 
بگیرد. سوپ مرغ و لوبیا قرمز با سبزیجات، 
سوپی با مواد اولیه کامل و مغذی است 
که به دلیل پروتئین و آهن قابل مالحظه ای 
که دارد، برای خانم های باردار، کودکان، 
دختران جوان و سالمندان، بسیار مفید 
خواهد بود. از طرف دیگر،  این سوپ 
دارای فیبر باالیی است و مصرف آن به 
افراد مبتال به یبوست و کبد چرب هم 

توصیه می شود.  

همراهان این غذا 
این سوپ جزو غذاهایی است که به صورت 
بومی باید با نان خشک همراه شود. شما 
می توانید از انواع نان های نازک و خشک 
چندغله، سبوس دار یا جو برای همراهی 
با این سوپ استفاده کنید. اگر تمایلی به 
همراه کردن آبلیموی تازه با سوپ خود 
ندارید، می توانید آبغوره یا آب نارنج تازه 
را جایگزین کنید. هرچند زیره می تواند 
در  موجود  لوبیای  نفخ  قابل قبولی  تاحد 
این سوپ را کم کند،  اگر بیش از اندازه 
نفخ می کنید، می توانید مقداری نعناع تازه 
را به عنوان سبزی خوردن همراه با سوپ 

خود سرو کنید. 

مقدار کالری این غذا
 1837 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
صورت  در  که  دارند  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن سوپ تهیه شده میان 8 نفر، 
به هر یک از آنها 229 کیلوکالری خواهد 
با  این سوپ  که  البته در صورتی  رسید. 
نان میل شود، به ازای هر 30 گرم نان، 80 

کیلوکالری باید به عدد مورد نظر افزود. 

ارزش تغذیه ای
گرم   6 حاوی  سوپ  این  از  وعده  هر 
چربی )1 گرم چربی اشباع(، 6 گرم فیبر، 
25 گرم کربوهیدرات، 17 گرم پروتئین، 44 
میکروگرم فوالت، 39 میلی گرم کلسترول، 
7 گرم قند، 2806 واحد بین المللی ویتامین 
A، 72 میلی گرم ویتامین C، 79 میلی گرم 
کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 386 میلی گرم سدیم 
و 779 میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه 
می تواند 120 درصد از نیاز روزانه بدن به 
ویتامین C و 56 درصد به ویتامین A را 

هم تامین کند.
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27دستور آشپزی شماره ششصدونود و سه   ده آذر نودوهفت

كيلوكالري5عدد2فلفل سبز متوسط
كيلوكالري45قاشق چای خوری2روغن كانوالی سرخ كردنی

مرغ بدون پوست و استخوان 
گرم350خردشده

كيلوكالري632

كيلوكالري25ليوان1پياز خردشده
فلفل دلمه ای رنگی و 

خردشده
كيلوكالري20عدد1

كيلوكالري240ليوان1/5نخودفرنگی پخته
كيلوكالري5حبه4سير رنده شده

كيلوكالري0 قاشق چای خوری1پودر فلفل قرمز
كيلوكالري0قاشق چای خوری1/5پودر زیره

كيلوكالري150ليوان6آب مرغ كم نمک
لوبيا سياه یا لوبيا قرمز یا لوبيا 

كيلوكالري360گرم450چيتی پخته

گوجه فرنگی پوست كنده و 
كيلوكالري125گرم450خردشده

كيلوكالري100ليوان4اسفناج خردشده
كيلوكالري120ليوان1/5ذرت پخته

1گشنيز تازه و خردشده
كيلوكالري10ليوان2

1آبليموی تازه
كيلوكالري0ليوان2



:خانم سوری 29 سال دارند و قدشان 
168 سانتی متر است. ایشان با کم خوری و 
محدودیت شدید غذایی طی 3 ماه وزنشان را 
از 76 کیلوگرم به 56 کیلوگرم رسانده اند. نظر 
شما درباره روش کاهش وزن ایشان چیست؟
به معنای رعایت آداب درست  رژیم غذایی 
رژیم  عنوان  به  رژیمی  ما  است.  تغذیه ای 
یک  غذایی  برنامه  نداریم.  دوره ای  غذایی 
نادرست  روش های  است.  مادام العمر  برنامه 
کاهش وزن نمی تواند پایا باشد. کاهش وزن 
با نخوردن و رژیم های تک خوری محکوم به 

شکست است. 
کاهش  رژیم  از  نیز  ایشان  برداشت  متاسفانه 
وزن نادرست بوده است. البته برای کاهش وزن 
دریافت مواد غذایی باید محدود شود اما کیفیت 
مواد غذایی باید متناسب با شرایط و وضعیت 
فرد باشد و این یک کار تخصصی است که از 
عهده متخصص تغذیه برمی آید. متاسفانه رژیم 
غذایی درست برای افراد جامعه معنی ندارد و تا 
زمانی که مشکل جدی پیدا نکنند به درمان های 
تغذیه ای توجه نمی کنند. اغلب افراد وزن باال، 
چربی باال و حتی قند باال را جدی نمی گیرند 
و وقتی مورد اورژانس پزشکی پیدا می کنند، 
تازه به درمان های تغذیه ای رومی آورند که در 
چنین شرایطی چنین درمان هایی ممکن است 

کارآمدی زیادی نداشته باشد. 

دچار  وزن  کاهش  از  پس  :ایشان 
زردی  و  دل درد  پشت درد،  عالئمی  مانند 
بررسی  از  بعد  که  شده اند   پوست  رنگ 
بیشتر مشخص شد سنگ کیسه صفرا دارند. 
آیا تغذیه نادرست و روش نامناسب کاهش 

وزن می تواند علت این مشکل باشد؟
کاهش وزن سریع عوارض زیادی دارد و فرد با 
این کار به خودش ستم می کند. تشکیل سنگ 
کیسه صفرا به ویژه در افراد مستعد )افرادی که 
وزن باال و کلسترول باال دارند( از جمله این 

عوارض است. 
بارداری  دوران  در  خانم  :این 
استراحت مطلق داشته و تحرک نداشته اند 
از  بعد  ایشان  است.  رفته  باال  وزنشان  و 
زایمان با کم خوری وزن کم کرده اند. این 

کار درست است؟
بعد از زایمان، در دوران شیردهی نیاز به مواد 
برخی  به  نیاز  و  می کند  پیدا  افزایش  غذایی 
مواد مغذی بیشتر است اما متاسفانه این خانم 
دریافت مواد غذایی شان را محدود کرده اند که 

این کار اصال درست نبوده است.
:پزشک به ایشان توصیه کرده وزن کم 
کنند اما به دلیل اضافه وزن زیاد نمی توانسته اند 
زیاد تحرک داشته باشند. در چنین شرایطی 

چطور می توان وزن کم کرد؟ 
هرچند بهتر است همزمان با رژیم غذایی، فرد 
ورزش کند و عضالتش را تقویت کند اما در 

بی تحرکی هم می توان وزن کم کرد، به شرطی 
که رژیم غذایی کفایت تغذیه ای الزم را داشته 
و  کوتاه مدت  کمبودهای  دچار  فرد  تا  باشد 
عوارض کوتاه مدت و بلندمدت تغذیه ای نشود. 
در واقع، کاهش وزن در چنین شرایطی نیاز به 
برنامه ریزی دقیق توسط فرد متخصص دارد.

شدند  متوجه  وقتی  سوری  :خانم 
سنگ کیسه صفرا دارند مدتی به دلیل ترس 
انداخته اند.  به تعویق  از جراحی درمان را 
افرادی که سنگ کیسه صفرا دارند باید چطور 

غذا بخورند؟
از طریق مجرایی  صفرا توسط کبد ترشح و 

وارد کیسه صفرا و در آنجا ذخیره و تغلیظ 
می شود. هر وقت غذا می خوریم، به ویژه اگر 
غذا چربی داشته باشد، کیسه صفرا منقبض و 
صفرا ترشح می شود. اگر در کیسه صفرا سنگ 
وجود داشته باشد، این انقباض راحت نیست 
و درد مبهمی در ناحیه شکم ایجاد می شود. 
مادامی  که بیمار جراحی نکرده، قویا توصیه 
می شود چربی غذایش را تا جای ممکن کم 
کند. چربی در همه غذاها کم وبیش وجود دارد 
و ممکن است به شکل مرئی و نامرئی باشد. 
خامه،  کره،  روغن،  انواع  مانند  مرئی  چربی 
سرشیر و چربی گوشت که حذفشان از رژیم 
غذایی عملی است و چربی های نامرئی مانند 
چربی موجود در بیسکویت، شیرینی و الیاف 
گوشت که مقدارش می تواند زیاد باشد. حذف 
این گروه ممکن است ساده نباشد. از طرفی  
حذف چربی از رژیم غذایی ممکن است روی 
ویتامین های  و  ضروری  غذایی  مواد  جذب 
K  و A ، D محلول در چربی مانند ویتامین
و اسیدهای چرب ضروری مانند اسید چرب 

امگا3 تاثیر بگذارد و مشکالتی ایجاد کند.
:حرف یا توصیه آخر؟

توصیه می کنم بعد از بهبود برای کنترل وزن 
داشته  سالم  غذایی  رژیم  و حفظ سالمتشان 
باشند و برای این کار حتما با متخصص تغذیه 

مشورت کنند و راهنمایی بگیرند.

نگاه متخصص تغذیه

:ماجرای کاهش وزن شما از کجا شروع شد؟
من در دوران بارداری دچار مشکالتی شدم و به توصیه پزشک 
استراحت مطلق داشتم و فعالیت بدنی ام به شدت کم شد، به طوری 
که چند ماه نمی توانستم حرکت کنم، تحرک نداشتم و در خانه 
مانده بودم. به همین دلیل دچار چاقی و اضافه وزن شدم. باالخره 
دوران بارداری ام با همه دردسرها و نگرانی هایش به پایان رسید 
اما بعد از زایمان دچار افسردگی شدم و چاقی و اضافه وزن خیلی 
اذیتم می کرد. مدتی داروی آرامبخش می خوردم و بیشتر وقتم در 
خواب می گذشت. پزشک به من توصیه کرد وزن کم کنم و من 
هم با کم خوری و کم کردن غذا وزن کم کردم. آن موقع آرامبخش 
می خوردم و زیاد می خوابیدم بنابراین از کم خوری اذیت نمی شدم.

:با این روش وزن کم کردید؟
بله، طی 3 ماه وزنم از 76 کیلوگرم به 56 کیلوگرم رسید و 20 

کیلوگرم وزن کم کردم.

:بعد از کاهش وزن مشکلی برایتان ایجاد نشد؟
پوست بدنم کمی  شل شد و کم اشتها شدم اما مشکالت جدی تری 
هم برایم به وجود آمد. با عالئمی  مانند درد پشت، درد طرف 
راست شکم، حالت تهوع، سرگیجه و زردی صورت و چشم 
به متخصص داخلی مراجعه کردم که گفتند این مشکالت به 
دلیل ضعف بعد از رژیم نادرست است و برایم ویتامین و آمپول 
تقویتی تجویز کردند اما هیچ تاثیری در وضعیتم نداشت و با 
گذشت زمان حالم بدتر شد. بنابراین به متخصص گوارش مراجعه 
کردم و بعد انجام سونوگرافی مشخص شد کیسه صفرایم پر از 
سنگ است و تنها راه درمان عمل جراحی است. به خاطر ترس 
از عمل جراحی چند ماه درمان را پیگیری نکردم تا اینکه دچار 
درد شدید شدم و باالخره به صورت اورژانسی مجبور به انجام 

عمل جراحی شدم. 
:مشکل و بیماری دیگری ندارید؟ دارو مصرف می کنید؟

کم خونی خفیف دارم و قرص اسیدفولیک می خورم.
:چقدر تحرک دارید؟ ورزش می کنید؟

بعد از کاهش وزن تحرکم بیشتر شد، زیاد پیاده روی می کردم و 
هفته ای یکبار به استخر می رفتم اما االن به خاطر اینکه تازه جراحی 

کرده ام زیاد تحرک ندارم.
:حرف یا نکته آخر؟

پس از زایمان فقط به کاهش وزن فکر می کردم و حاضر بودم از 
هر راهی و به هر قیمتی هر چه زودتر وزن کم کنم. آن موقع به 
تنها چیزی که فکر نمی کردم دچار شدن به چنین عوارضی بود. 
اشتباه من این بود که برای کاهش وزن عجله کردم، در حالی 
که می توانستم با روش سالم تری هم وزن کم کنم. از این رو، به 
همه افرادی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می کنم این کار 
را زیر نظر متخصص تغذیه انجام دهند تا مثل من دچار عوارض 

ناخوشایند نشوند. 

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.

زهراسوریکهطی3ماهوزنشرااز76کیلوگرمبه56کیلوگرمرسانده،میگوید:
بعد از زایمان، می خواستم به هر قیمتی وزنم را کم کنم

رژیم غذایی به معنای 
رعایت آداب درست 
تغذیه ای است. ما 
رژیمی به عنوان رژیم 
غذایی دوره ای نداریم. 
برنامه غذایی یک برنامه مادام العمر 
است. روش های نادرست کاهش وزن 
نمی تواند پایا باشد. کاهش وزن با 
نخوردن و رژیم های تک خوری محکوم به 
شکست است 

قسمت عمده مواد سمی در بافت چربی ذخیره شده است. در 
کاهش وزن ناگهانی همراه با از دست دادن بافت چربی مقدار 
زیادی سم وارد خون می شود و کبد و کلیه مهم ترین ارگان های 
دفع سم در بدن هستند. به زبان ساده، کبد تالش می کند مواد سمی 
را با پروتئین و ترکیبات دیگر قابل حمل در خون وصل کند تا با 
مقدار زیادی آب از طریق کلیه دفع شود. در این شرایط شدت 
کار کبد و کلیه زیاد و آسیب های کبد و کلیه بسیار زیاد خواهد 
شد. کاهش وزن های شدید می تواند خیلی خطرناک باشد. معموال 
کسی که افزایش وزن زیاد دارد دچار کبد چرب هم هست و آزاد 
شدن چربی زیادی که در سلول های کبد رسوب کرده و حالت 
نکروز یا سیروز در کبد به وجود آورده، دیواره سلول را تخریب 
می کند و بافت کبد را از بین می برد. بنابراین به همه افرادی که 
از کاهش وزن  تاکید می کنم  قصد کاهش وزن دارند توصیه و 
شدید و غیراصولی با روش های غیرمنطقی و غیرتغذیه ای بپرهیزند.
در چاقی های شدید ممکن است فرد در شروع ماهی 4کیلوگرم 
نگران کننده  خیلی  شروع  در  شدید  وزن  کاهش  کند.  کم  وزن 
نیست و به دلیل این است که بدن آب و الکترولیت از دست 
می دهد اما اگر برنامه به قدری نامتعادل باشد که همین طور به 
شدت ماهی 4 کیلوگرم وزن کم کند، می تواند خطرناک باشد. 
به طور متوسط کاهش وزن بیش از 2/5 تا 3 کیلوگرم در ماه در 

بلندمدت می تواند خطرناک باشد.
افرادی که اضافه وزن زیاد دارند، اگر رژیم غذایی متعادل و اصولی 
داشته باشند می توانند به طور پیوسته وزن کم کنند و به تدریج به 
غذاهای مطلوب افزوده و بیشتر ورزش کنند و با کم شدن وزن 
فعالیت بدنی شان را به تدریج بیشتر کنند تا با کمترین عوارض 

به وزن مطلوب برسند و گرفتار عوارض دردسرساز نشوند.

با کاهش وزن شدید
 سم زیادی در بدن تولید می شود

 دکتر محمدرضا وفا/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص تغذیه 

کاهش وزن شدید ممکن است سبب ایجاد سنگ کیسه صفرا یا 
سنگ های بدون عالمت یا عالمت دار شوند. زردی شدید می تواند 
نشانه انسداد کیسه صفرا باشد اما در چنین شرایطی بیمار درد 
بتواند درد را  این طور نیست که فرد  شدیدی خواهد داشت و 
تحمل کند. سنگ کیسه صفرا همیشه نیاز به جراحی ندارد، مگر 
اینکه همراه با عوارض التهاب کیسه صفرا، دردهای کولیتی صفرا، 

پانکراتیت و انسداد مجرای صفرا باشد. 
جراحی  دهد،  رخ  مورد   4 این  از  کدام  هر  داشت  توجه  باید 
درمان  دارد.  عوارض  آن  انداختن  تعویق  به  و  است  ضروری 
یا جراحی  پیگیری  دارد  کیسه صفرا  که سنگ  فردی  مورد  در 
است. داروهای گیاهی و شیمیایی باعث رفع سنگ نمی شوند. 
تنها برخی انواع سنگ به دارو جواب می دهند که تاثیر آن هم 
موقت است. اگر جراحی الزم باشد، جراحی الپارسکوپی ساده 
است و عوارض مهمی  ندارد. البته پیش از معاینه و بررسی دقیق 

نمی توان اظهارنظر کرد.

با کاهش وزن ناگهانی، سنگ های بدون 
عالمت، عالمت دار می شوند

  دکتر شهرام آگاه/   عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه فوق تخصص گوارش

رژیم غذایی و روش کاهش وزن نادرست سبب ایجاد مشکالتی 
مانند ریزش مو، سوءتغذیه، بیماری های گوارشی و عصبی می شود 
و ممکن است کبد، کلیه و مغز را تحت تاثیر قرار دهد. از این 
رو، توصیه می شود افراد چاق و دارای اضافه وزن در یک سال 
حداکثر 10درصد وزن بدنشان را کاهش دهند. در غیر این صورت 
ممکن است بدن از چربی های کبد، کلیه و مغز برداشت کند و 

مشکالتی ایجاد شود. 
خانم سوری همان طور که خودشان هم گفته  اند با تغذیه نامناسب و 
روش نادرستی که برای کاهش وزن انتخاب کرده  اند دچار مشکالتی 
از جمله سنگ کیسه صفرا شده اند. در کل، رژیم غذایی غلط، دیر 
غذا خوردن و گرسنه ماندن طوالنی سبب ایجاد سنگ کیسه صفرا 
می شود. افرادی که رژیم های سخت می گیرند و محدودیت شدید 
غذایی دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که وقتی فردی 
مایعات کم مصرف کند، ممکن است دچار سنگ کلیه و سنگ کیسه 
صفرا شود ولی معموال در مواقعی که مایعات زیاد مصرف می شود 
و مصرف غذا محدود می شود سنگ ایجاد نمی شود. نکته دیگر اینکه 
افرادی که رژیم غذایی می گیرند باید ویتامین ها و مواد معدنی الزم 
به بدنشان برسد. در غیر این صورت ممکن است در طوالنی مدت 
دچار مشکالتی شوند. به همین دلیل توصیه می شود افرادی که رژیم 
کاهش وزن دارند با مشورت متخصص تغذیه از قرص های مکمل 
و مولتی ویتامین استفاده کنند. ایشان باید رژیم غذایی شان را اصالح 
و درمانشان را پیگیری کنند. توصیه می کنم افراد هیچ وقت بدون 
مشورت و راهنمایی متخصص تغذیه رژیم نگیرند و در کاهش وزن 

عجله نداشته باشند و با سرعت مالیم و به تدریج وزن کم کنند. 

رژیمتان را اصالح
 و درمان تان را پیگیری کنید

  دکتر ایرج خسرونیا/   رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران

نگاه متخصص داخلی

تاکیددکترتیرنگنیستانیبهسوژه»میزگردتغذیه«
با کاهش وزن شدید به خودتان ستم کرده اید

کاهش وزن سریع برای افراد چاق وسوسه برانگیز 
است اما عوارض شناخته شده و خطرناک آن سبب 
شده متخصصان درباره نتایج نامطلوب این کار، 
هشدار بدهند و هر کسی سراغ این روش نرود. 
کاهش وزن خیلی خوشایند است، به شرطی که به روش درست 
انجام شود. زهرا سوری مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« که به 
قول خودشان برای کاهش وزن عجله کرده و به روش نادرست 
و غیراصولی طی 3 ماه، 20 کیلوگرم کاهش وزن داشته، دچار 
بیشتر  شرح  هستند.  پشیمان  خود  کرده   از  و  شده اند  مشکالتی 
ماجرا را از زبان این خانم 29 ساله که وزنشان را از 76 کیلوگرم 

به 56 کیلوگرم رسانده، بخوانید. 

 فرزانه 
فوالدبند

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهش
وزنزهراسوریباحضوردکترتیرنگ

نیستانی،متخصصتغذیه،دکترمحمدرضا
وفا،متخصصتغذیه،دکترشهرامآگاه،

فوقتخصصگوارشودکترایرجخسرونیا،
متخصصداخلی

برای کاهش 
وزن عجله 

کردم!

میزگرد تغذیه شماره ششصدونود وسه   ده آذر نودوهفت28



دانستنی هایی در مورد سالمت و بیماری های ناخن 

ناخنهاهمبیمارمیشوند
 دکتر حسین طباطبایی

متخصص پوست و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ناخن  و  مو  پوست،  آناتومی  می دانید  آیا 
یکسان است اما برحسب وظیفه ای که در 
خلقت برای هر یک از آنها تعیین شده، فقط 
ظاهرشان متفاوت است؟ ساختمان پوست را 
می توان به 3 قسمت سطحی یا روپوست، 
قسمت میانی و قسمت عمقی تقسیم کرد. 
اپیدرم یا روپوست خود از چند الیه تشکیل 
شده که مهم ترین آنها الیه »زایگر« یا »پایه« 
نام دارد. سلول های این الیه به طور مداوم 
سلول های جدید تولید می کنند، به تدریج 
باال می آیند، در الیه های سطحی تر شروع به 
شاخی شدن می کنند و باالخره در الیه های 
سطحی به سلول های مرده  مملو از کراتین 
تبدیل می شوند که به عنوان سپری محافظ در 
مقابل عوامل خارجی از بدن دفاع می کنند.

پایه در پوست،  یا  زایگر  همان طور که الیه 
سلول های جدید و طبقه سطحی پوست را 
می سازد، این سلول ها در مو و ناخن نیز وجود 
دارند و سبب رشد آنها می شوند. جالب است 
بدانید تا قسمتی که این سلول ها وجود دارند، 
سیستم گردش خون و اعصاب نیز وجود دارد و 
طبیعتا درد هم حس خواهد شد اما در الیه های 
باالتر، گردش خون و اعصابی وجود ندارد، 
در نتیجه دردی هم حس نخواهد شد و همین 
مساله منجر به بروز رفتارهای مختلف و حتی 
آسیب رسان مانند پیچاندن موها، جویدن ناخن، 

تاتو، خراشیدن پوست و... می شود.

چرا وجود ناخن ها اهمیت دارد؟
قسمت های انتهایی بدن یعنی انگشتان دست و 
پا بسیار در معرض ضربه هستند و اگر صفحه 
ناخن وجود نداشت، انگشتان دست و پا در 
اثر ضربات و کارهای معمولی زندگی دچار 
آسیب های فراوانی می شدند. همچنین ناخن ها 
عالوه بر جلوگیری از بسیاری از ضربه ها مانع 
انتقال عفونت ها، قارچ ها، میکروب ها و دیگر 
عوامل بیماری زا به بافت های زیرین می شوند. 
جالب اینکه هرچه وظیفه یک انگشت مانند 
شست بیشتر باشد، ناخن هم بزرگ تر است. 
ناخن نیز مانند مو و پوست از ماده ای پروتئینی 
به نام »کراتین« ساخته شده است. این ماده 
در ناخن به دلیل وظیفه محافظت، متراکم تر 
و ضخیم تر است و مانند سپر عمل می کند. 
قسمت سفیدرنگ پایین ناخن که »ماهک« یا 
سلول های  ردیف  آخرین  دارد،  نام  »النوال« 
الیه زایگر است که ماتریکس یا ریشه ناخن 

را تشکیل می دهند. این بخش توانایی تولید 
ناخن را دارد و حاوی اعصاب و عروق خونی 
است. درنتیجه وجود هرگونه مشکلی در این 

الیه با درد و ناراحتی همراه خواهد بود.
 

بیشترین دلیل بیماری های ناخن 
آسیب های فیزیکی است

بیشتر بیماری های شایع در ناخن ها ناشی از 
دستکاری و آسیب های فیزیکی است که عمدتا 
به دلیل حس نشدن درد در الیه های باالیی 
اتفاق می افتد. این بیماری ها در خانم ها بیشتر 
دیده می شود، به طوری که از هر 100 بیماری 
کلینیک های  به  ناخن  دلیل مشکالت  به  که 
پوست مراجعه می کنند، 99 نفر خانم هستند. 
گرچه برخی بیماری های داخلی با ایجاد عالئم 
و ناراحتی در پوست، مو و ناخن بروز پیدا 
می کنند و می توانند به عنوان عالمت تشخیص 
در  است.  کم  بسیار  شیوع شان  تلقی شوند، 
ادامه به شایع ترین ناراحتی های فیزیکی ناخن 

اشاره می کنیم. 
1. ضربه های روزمره و معمولی در سنین جوانی 
ناراحتی های  از شایع ترین  میانسالی یکی  و 
ناخن هاست که باعث ایجاد شیارهای عمیق 
می شود. این آسیب ها ممکن است به دنبال 
استفاده  یا شستشوی مداوم و  ضربه واقعی 
مکرر از شوینده ها اتفاق بیفتد. همان طور که 
شستشوی مداوم پوست و مو باعث کاهش 
شدید چربی و در نتیجه خشکی و شکنندگی 
می شود، در ناخن نیز چنین اتفاقی می افتد و 
و  نرمی  که  ناخنی  به  نسبت  خشک  ناخن  

لطافت دارد زودتر آسیب می بیند. 
2.عامل دیگر ایجادکننده بیماری های ناخن 
در خانم ها استفاده از الک و به خصوص ناخن 
مصنوعی است. برای کاشت ناخن مصنوعی، 
یک سوم باالی ناخن را کوتاه و سوهان می زنند 
و سپس ناخن مصنوعی را با چسب به بستر 
ناخن می چسبانند. این اقدامات بدترین آسیب 
استاندارد  ناخن  ناخن می رساند. الک  به  را 
نیز به تنهایی مشکل ساز نیست اما تعویض 
است.  مشکل آفرین  الک ها  مکرر  تجدید  و 
به  بر صدمه  استون عالوه  از  استفاده مکرر 
کراتین صفحه ناخن، رنگ طبیعی ناخن را 
با  نیز  پاک کن  می دهد. حتی الک  تغییر  نیز 
اینکه به طور نسبی از استون بهتر است،  به 
هر حال به دلیل دارا بودن ترکیبات پاک کننده، 

آسیب زاست.
3. اقدام زیبایی دیگری که بیشترین ضربه 
را به ناخن می زند، مانیکور و پدیکور است. 
در چنین اقداماتی بافت حفاظی میان ماهک 
و پوست اطراف ناخن با سوهان جدا می شود. 
این کار به رغم ظاهر زیباتر، سالمت ناخن را 

بسیار  پوسته  این  زیرا  می کند  مشکل  دچار 
درزگیر  مانند  پوست  و  ماهک  میان  ظریف 
عمل می کند و مانع ورود آب، میکروب ها و... 
به بافت های زیرین می شود. عالوه بر آسیب 
فیزیکی ناشی از مانیکور و پدیکور، این الیه 
حفاظی نیز از بین می رود و آب جمع می شود، 
درنتیجه باکتری ها و... به آسانی راه نفوذ پیدا 
کرده و در آنجا رشد می کنند زیرا رطوبت 
بهترین محیط رشد و تکثیر به خصوص برای 

قارچ ها و میکروب هاست.

تغییر در شکل و رنگ ناخن ها 
می تواند نشانه بیماری باشد

تغییرات غیرطبیعی ناخن از دو بخش شکل 
ناخن که ممکن است ضخیم، نازک، شیاردار 
و... باشد و تغییر رنگ ناخن قابل بررسی است. 
گاهی تغییر شکل و رنگ ناخن ها همزمان با 
هم ایجاد می شود. بر این اساس شایع ترین 

بیماری های ناخن عبارتند از:  
1. شیارهای طولی

گاهی روی ناخن خطوط ظریف و موازی ظاهر 
می شوند که افزایش سن و کاهش جریان خون 
در همه قسمت های بدن از جمله پوست یکی 
از مهم ترین عوامل زمینه ساز ایجاد آنهاست. در 
قسمت های مختلف بدن عروق با هم آناستوموز 
)پیوند( دارند و کمبود عملکرد یکدیگر را 

جبران می کنند اما در انگشتان این طور نیست و 
جریان خون کاهش می یابد. درواقع تنگ شدن 
عروق در اندام های مختلف با بروز شیارهای 

طولی در ناخن ها همراه است.
2. شیارهای عرضی

شیارهای  گاهی  طولی  شیارهای  بر  عالوه 
عرضی روی ناخن ها دیده می شود که نشانگر 
توقف رشد در ریشه ناخن است. در این حالت 
رشد ناخن توسط ریشه ناخن در مقطعی متوقف 
می شود و دوباره سلول های ناخن ساخته و 
مجدد قطع خواهد  شد. این وقفه ها در رشد 
ناخن خطوط عرضی روی ناخن ایجاد می کنند. 
تب باال و استفاده از داروهای شیمی درمانی 
این مشکل است.  شایع ترین علل زمینه ساز 
البته برخی بیماری های کبدی و کلیوی نیز 
می توانند با چنین تغییراتی همراه باشند که 

تشخیص برعهده پزشک خواهد بود.
3. خون مردگی و سیاه شدن ناخن

در صورتی که ضربه سختی به ناخن وارد شود، 
مویرگ های زیر ناخن پاره می شوند، خونریزی 
می کنند و زیر ناخن سیاه می شود. بیشترین 
سطح خونریزی در قسمت ماهک است که 
در صورت درد شدید، پزشک خون را بیرون 
می کشد تا کمی تسکین یابد. به تدریج خون 
تجزیه می شود و آرام آرام جذب خواهد شد 
اما گاهی آهن خون باعث سیاهی زیر ناخن 

می شود که آن هم به تدریج با چیدن ناخن 
برطرف می شود اما اگر لکه سیاهی به طور 
ثابت و همیشگی در بستر ناخن دیده شود، 
حتی اگر ناخن ضربه هم دیده باشد باز باید 
جدی گرفته شود. این لکه سیاه ممکن است 
یک خال ساده باشد که هیچ خطری ندارد 
پوست هم  از سرطان  نشانه ای  می تواند  اما 
باشد که به تشخیص دقیق پزشک نیاز دارد. 
به این دلیل باید در چنین مواردی حتما به 

پزشک مراجعه کرد.
4. فرو رفتن ناخن در گوشت

بد ناخن گرفتن یکی از شایع ترین مشکالت 
از  افراد چنان ناخن را  ناخن هاست. بعضی 
پوست  زیر سطح  ناخن  که  می گیرند  پایین 
می افتد. در نتیجه وقتی ناخن رشد می کند به 
تدریج در گوشت فرومی رود، در حالی که 
باشد.  پوست هم سطح  با  باید  ناخن  بلندی 
است.  شایع تر  پا  ناخن های  در  مشکل  این 
عواملی مانند بد گرفتن ناخن، دویدن زیاد با 
کفش نامناسب و استفاده از کفش های تنگ 
مهم ترین علل زمینه ساز فرو رفتن ناخن در 
گوشت است. در چنین شرایطی معموال ناخن 
عفونت می کند و درمان پزشکی الزامی است.

5. ضخیم شدن ناخن ها
بعضی افراد با این شکایت به پزشک مراجعه 
می کنند که ناخن به خصوص ناخن انگشتان 

پایشان آنقدر ضخیم شده که با ناخن گیر و 
بیشتر  در  کرد.  کوتاه  را  آن  نمی توان  قیچی 
موارد قارچ مزمن پا علت زمینه ای در کسانی 
است که بهداشت خوبی ندارند، پایشان مدام 
در معرض رطوبت است و پس از شستشو، 
پوست و ناخن ها را خوب خشک نمی کنند. 
کم خونی نیز یکی از عواملی است که ضخامت 

ناخن را تغییر می دهد.
6. لکه های سفید

ظاهر شدن لکه های سفید روی ناخن ها یکی 
دیگر از تغییرات شایع است که در حد کم، 
اصال مهم و خطرناک نیست و در اثر ضربه 
ایجاد می شود اما اگر ناخن یکدست یا درصد 
باالیی از آن سفید شود حتما به معاینه پزشک 
نیاز دارد زیرا این عالمت می تواند نشانه ای 
از بیماری کبدی یا کلیوی باشد. البته نوعی 
سفیدی  به  منجر  نیز  وراثتی  بیماری های  از 

ناخن ها می شود.
7. فرورفتگی ناخن

بسیاری از بیماری های داخلی بر ضخامت، 
رنگ و چسبندگی ناخن به بستر تاثیر می گذارند 
از  ناخن  )جدا شدن  اونیکولیز  با  گاهی  که 
در  سفید  پوسته های  شدن  جمع  یا  بستر( 
لبه های ناخن و... همراه است. بعضی مواقع 
نیز فرورفتگی های جزیی شبیه اثر سوزن ته گرد 
روی ناخن دیده می شوند که به این حالت 

»پیتینگ« گفته می شود. 
پیتینگ ممکن است در حد یک تا دو تا باشد 
که به علت ضربه های معمولی ایجاد می شود 
و اصال خطرناک نیست اما گاهی پیتینگ ها 
زیاد و روی همه ناخن دیده می شوند. آلوپسی 
آره آتا )ریزش موی منطقه ای(، اگزما و کم خونی 
جدی علل زمینه ای ایجاد این عالمت هستند. 
الزم به ذکر است کم خونی منجر به قاشقی 
شدن ناخن ها نیز می شود که ابتدا با پیتینگ 
شروع می شود و به تدریج حالت گودی پیدا 
می کند. عالوه بر اینها بیماری های مختلف مثل 
دیابت نیز بر ناخن ها اثر می گذارد و همان طور 
که عروق را تنگ می کند و موجب آسیب در 
اندام های بدن می شود، ناخن ها را نیز دچار 

مشکل می کند.

لوری  آن ویلسون، شهروند معمولی آمریکایی 
بود تا زمانی که سر و کارش به یک سالن 
زیبایی افتاد و تصمیم گرفت ناخن مصنوعی 
بگذارد. تا اینجای ماجرا خیلی عجیب وغریب 
نیست و هر کدام از ما هم ممکن است جای لوری باشیم، اما 
داستان از وقتی شروع و نام ویلسون در خبرگزاری های پزشکی 
و سایت های خبری مطرح شد که نزدیک بود انگشت شست 
خود را برای همیشه از دست بدهد! بله، اشتباه نخواندید. 

این زن آمریکایی به دنبال گذاشتن ناخن مصنوعی روی ناخن های 
طبیعی اش دچار عفونت شد. عفونت به مرور آنقدر زیاد و 
شدید شد که پزشکان مجبور شدند انگشت او را جراحی و 
آن بخش را خارج کنند. همه نگرانی این زن و پزشکانش این 
بود که مبادا ناخنش دیگر هیچ وقت رشد نکند و البته نگرانی 
بزرگ تر این بود که او برای همیشه عملکرد انگشت شست یا 
تمام انگشت را به دلیل رسیدن عفونت به استخوان از دست 
مصاحبه ای گفته،  نیز است، در او که مادر 4 کودک  بدهد! 
درد ناشی از عفونت انگشت پس از گذاشتن ناخن مصنوعی، 
حتی از دردی که موقع زایمان کشیده هم بیشتر بوده است. 
لوری آن ویلسون تنها یکی از زنانی است که هر ساله به دلیل 
گذاشتن ناخن مصنوعی دچار عفونت ناخن می شوند، اما آیا 
این کار در همه موارد می تواند منجر به بروز عفونت شود؟ 
عالوه بر خطر ابتال به عفونت، چه مشکالت و خطرات دیگری 

در کمین طرفداران ناخن های مصنوعی است؟ 
 

ناخن مصنوعی به خودی خود خطرناک نیست 
ناخن های مصنوعی می توانند ظاهری موردپسند به آن گروه 
از خانم هایی بدهند که از ظاهر ناخن های طبیعی شان راضی 
نیستند یا راه حلی ایده آل برای افرادی هستند که دوست دارند 
ناخن هایی بلند داشته باشند اما ناخن های طبیعی شان هیچ وقت 
به اندازه کافی رشد نمی کند. ناخن های مصنوعی به خودی خود 
خطرناک، مضر یا بیماری زا نیستند اما فرایند گذاشتن و برداشتن 

آنها از روی ناخن های طبیعی باعث می شود سروکارتان به اسید 
و سایر مواد شیمیایی ای بیفتد که هر کدامشان ممکن است 
باعث بروز واکنش های حساسیت زا شوند. همچنین آسیب 
دیدن ناخن های مصنوعی می تواند باعث بروز عفونت های 

قارچی شود. 
 

انواع ناخن های مصنوعی را بشناسید
ناخن های مصنوعی به دو گروه ناخن های اکریلیکی و ناخن های 
ژله ای تقسیم می شوند. البته نوع سومی از ناخن های مصنوعی 
هم به نام »سیلک« وجود دارد که معموال برای ثابت کردن 
ناخن های آسیب دیده یا تقویت کردن ناخن به کار می رود. 
محبوب ترین و پراستفاده ترین نوع ناخن های مصنوعی، انواع 
اکریلیکی هستند. وقتی پودر مورد نظر با آب مخلوط می شود، 
خمیر نرمی به دست می آید که روی ناخن گذاشته و فرم داده 
می شود. به مرور و با رشد ناخن طبیعی که در زیر الیه اکریلیکی 
قرار دارد، فاصله کوچکی میان این دو سطح به وجود می آید. 
به همین علت توصیه می شود ناخن مصنوعی هر 3-2 هفته 
یکبار ترمیم شود تا با ترمیم، فضای ایجادشده دوباره پر شود 
و از بین برود. اگر فاصله بین دو جلسه ترمیم بیشتر طول 
بکشد، فضای به وجود آمده به محیطی گرم و مرطوب برای 
رشد قارچ ها تبدیل خواهد شد. از این رو، گذاشتن ناخن 
مصنوعی برای کسانی که دچار عفونت قارچی ناخن هستند 

می تواند باعث وخیم تر شدن اوضاع شود. 
ناخن های مصنوعی ژله ای نوع گران تر ناخن مصنوعی هستند 
که مدت بیشتری روی دست دوام می آورند و زمان مورد 
نیاز برای ترمیم شان طوالنی تر است. ناخن های ژله ای مانند 
ناخن های طبیعی قابل الک زدن هستند اما برای سفت شدن 
ژل، ناخن حتما باید زیر اشعه اولترابنفش یا UV قرار بگیرد. 
تماس زیاد و طوالنی مدت با این اشعه می تواند احتمال بروز 
چین وچروک، لک، آسیب پوستی و همچنین لکه های ناشی 
اشعه  کند. همچنین گفته می شود  بیشتر  را  افزایش سن  از 
UV خطر ابتال به سرطان پوست را نیز باال می برد، هرچند 

تاکنون گزارشی مبنی بر بروز سرطان پوست در زنانی که 
کاشت  فرایند  در   UV المپ های  از  زیبایی  سالن های  در 
ناخن استفاده می کنند، منتشر نشده است. حتی گزارشی هم 
وجود ندارد که نشان دهد کارکنان این سالن ها که به طور 
به سرطان  می کنند،  کار  این المپ ها  با  روز  در طول  دائم 

پوست مبتال شده اند. 
 

آسیب های ناخن مصنوعی در یک نگاه
درست است که بسیاری از خانم ها ناخن مصنوعی را با هدف 
ناخن های  این  می کنند، خیلی وقت ها  استفاده  زیباتر شدن 
شیمیایی به شدت با ناخن طبیعی نامهربان هستند و می توانند 
استفاده کنندگان را به دردسر بیندازند. از جمله این مشکالت 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
واکنش حساسیت زا: مواد شیمیایی ای که زمان گذاشتن یا 
برداشتن ناخن مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند می توانند 
باعث آزار پوست شوند. واکنش حساسیت زا شامل قرمزی و 

تورم اطراف ناخن و احساس درد، سوزش و... است. 
عفونت های باکتریایی یا قارچی: اگر ناخن مصنوعی به سطح 
یا جسم سفتی برخورد کند، این خطر وجود دارد که از سطح 
ناخن طبیعی جدا شود. باکتری ها، مخمرها و قارچ ها به راحتی 
می توانند وارد این فضا شوند و شروع به رشد و تکثیر کنند. 
عفونت باکتریایی می تواند باعث سبز شدن ناخن شود، در 
حالی که عفونت های قارچی خود را با یک لکه یا نقطه زرد 
یا سفید روی ناخن نشان می دهند. به مرور ناخن سفت تر 

شده و در موارد شدید کامال خرد می شود. 
ضعیف کردن ناخن ها: برای برداشتن ناخن مصنوعی ممکن 
است الزم باشد انگشتتان را به مدت 10 دقیقه داخل استون 
غوطه ور کنید. این ماده شیمیایی ناخن طبیعی را به شدت 
از  باعث تحریک پوست می شود. بعضی  خشک می کند و 
انواع ناخن مصنوعی نیز از روی ناخن تراشیده می شوند که 

این کار نیز ناخن طبیعی را نازک، ضعیف و شکننده می کند. 
Prevention.com :منبع

 ترجمه: 
مستانه تابش

عوارض ناخن های مصنوعی از کاشت تا برداشت

فضایزیرناخنمصنوعیبهدلیل
رطوبتمداوممحیطیبرایتجمع
باکتریهاوقارچهاست.همچنین
اگرفردیبهچسبناخنحساسیت
داشتهباشد،ریشهوبسترناخنش
پسازمدتیکامالازبینمیرود

مهم ترین توصیه های 
مراقبت از ناخن ها 

 ناخن را در سطح پوست دست یا پا بگیرید.

 ناخن را خیلی بلند نگه ندارید. ناخن خیلی بلند حالت ضربه گیر 
دارد. گرچه با درد همراه نیست، ضربه را به ریشه ناخن منتقل می کند.

پایان شستشو   از شستشوی مکرر ناخن ها بپرهیزید و حتما در 
ناخن ها را با آب خنک آبکشی کنید زیرا حرارت باعث تعریق و 
رطوبت مداوم در سطح و اطراف ناخن ها می شود. پوست باید همواره 

به اندازه کافی شسته  و البته به خوبی نیز خشک شود. 

 هر نوع دستکاری مثل سوهان زدن بیش از حد ناخن ها نادرست 
است. سوهان فقط برای رفع زاویه ها و گرد شدن ناخن الزم خواهد 
بود. از مانیکور، پدیکور و کاشت ناخن مصنوعی دوری کنید.فضای 
برای  مناسبی  محیط  مداوم  رطوبت  دلیل  به  مصنوعی  ناخن  زیر 
تجمع باکتری ها و قارچ هاست. همچنین اگر فردی به چسب ناخن 
حساسیت داشته باشد، ریشه و بستر ناخنش پس از مدتی کامال از 
بین می رود. حتی اگر به هر دلیلی ناخن مصنوعی گذاشته می شود، 
حتما باید یک بار در ماه برداشته شده و زیر ناخن استریل و خشک 

شود و پس از چند روز مجدد گذاشته شود.

 استفاده از الک و ناخن مصنوعی را فقط برای مراسم خاص بگذارید 
زیرا این کار هم مانند آرایش مداوم، حتما آسیب رسان است. استفاده 
مکرر از الک باعث تغییر رنگ طبیعی ناخن ها شده و فرد در سنین 
مراقب سالمت  که  افرادی  اما  ناخن های زشتی می شود  باال دچار 
ناخن هایشان هستند معموال در میانسالی و سالمندی فقط با ضخیم 

شدن نسبی ناخن ها مواجه می شوند.

 به تغذیه درست دقت کنید زیرا همان طور که ریزمغذی ها برای 
سالمت پوست و مو الزم هستند، ضامن رشد مطلوب ناخن ها نیز 
خواهند بود. بدیهی است رژیم های سخت که به اندام های مختلف 
ناخن ها رشد  اما  ناخن ها هم آسیب می رسانند  به  صدمه می زنند، 
آرامی دارند بنابراین کمتر مورد توجه اند و در طوالنی مدت حتما 

این عوارض ایجاد خواهد شد. 

29پوست شماره ششصدونود وسه   ده آذر نودوهفت



میزگرد پوست در مورد ماه گرفتگی یا لک شرابی با 
حضور دکتر بهروز باریک بین، متخصص پوست، دکتر 

زهره تهرانچی، متخصص پوست، دکتر محمدعلی 
نیلفروش زاده، متخصص پوست و دکتر محمدرضا 

خدایی، روان پزشک

لک ماه گرفتگی 
کار خسوف 

نیست 

برخي خال ها با 
بيماري هاي داخلي و 
ژنتيكي در ارتباط هستند

اقدامات درمانی 
وسواس گونه را ادامه 
ندهيد

در علم پزشكی اصطالحی به نام »ماه گرفتگی« نداریم 

درصد بسيار کمی از لک ها بدخيم می شوند

 دکتر زهره تهرانچی/ متخصص پوست

 دکتر محمدرضا خدایی/ روان پزشک

 دکتر بهروز باریک بین/ متخصص پوست

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده/ متخصص پوست 

نگاه دوم

نگاه سوم

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست  

لك هاي مادرزادي گاهی از بدو تولد در 
نوزاد ديده مي شوند و گاهي در دوران 
شيرخوارگي خود را نشان مي دهند. برخي 
از آنها به مرور زمان از بين می روند و برخي 
بزرگ تر مي شوند. اين لك ها هيچ ارتباطی 
به خورشيدگرفتگی و ماه گرفتگی ندارند و 
ما اصال لکی به نام لك ماه گرفتگی نداريم. 
اين اصطالحی است که عامه مردم درباره 

اين نوع لك به کار می برند. 
اگر لکی  تنها از نظر زيبايي مشکل داشته 
باشد بايد تا 7 سالگي صبر کرد تا خود 
بدون به جا گذاشتن اثر محو شود. اگر 
محو نشد مي توان بعد از 7 سالگي درمان 
را آغاز کرد تا روي اعتمادبه نفس فرد تاثير 

منفي نگذارد. 
اگر اندازه لك بزرگ است بايد غير از مساله 
زيبايي احتمال تبديل آن به سرطان هاي 
پوستي را هم در نظر گرفت، به خصوص 
اگر اين لك ها قطر بيش از 10 سانتي متر 
زودتر  چه  هر  است  بهتر  باشند،  داشته 

برداشته شوند. 
خال عروقي در قسمت هايی از صورت که 
مانع محسوب مي شود، مثال کنار چشم يا 
دهان يا اطراف بيني در صورتي که حجم 
قابل توجهی داشته باشد بايد سريع تر درمان 
ايجاد نمي کند و  اما اگر مزاحمتي  شود 
خونريزي مکرر ندارد يا بدشکلي ايجاد 
تا  داد  فرصت  آن  به  است  بهتر  نکرده،  
خودبه خود بهبود پيدا کند. اگر خالی بعد 
از 7 سالگي باقي ماند مي توان به کمك 
را  آن  ليزر  از جمله  روش هاي مختلف 

برداشت.
به اين نکته نيز بايد دقت داشت که برخي 
خال ها با بيماري هاي داخلي و ژنتيکي در 
ارتباط هستند و الزم است پزشك بعد 
با  از تشخيص خال، بيماري هاي همراه 
آن را در نظر داشته باشد. پس تنها مساله 

زيبايي مهم نيست.
 در تمام اقدام هاي درماني بايد سير درماني 
ضايعه و منافع و ضررهاي اقدام ها را در 
نظر داشت. خالي که کنار چشم است و 
مانع ديد شده را بهتر است مثال با تزريق 
داروي استروئيد کاهش حجم داد و بعدها 
به کمك درمان هاي ديگر آن را برداشت. 
برای استفاده از ليزر در اين موارد بايد 
جنبه ايمني را در نظرگرفت، مثال استفاده 
کنار گوش  برداشتن خال  برای  ليزر  از 
از  بايد  چشم  کنار  اما   ندارد  مساله اي 
محافظ کره چشم يا عينك هاي مخصوص 
هنگام درمان استفاده کرد تا از تابش ليزر 

به چشم پيشگيري شود. 

توجه به سالمت جسم و روان در حد 
معقول و متناسب، امری موجه و حتی الزم 
است اما توجه وسواس گونه و بی اندازه 
می تواند مشکل ساز شود. برخی بيماری ها 
خطرناک نيستند اما سبب بدشکلی ظاهر 
با  اين موارد فرد می تواند  می شوند. در 
مراجعه به پزشك برای بهبود آنها تالش 
کند. الزم است هر ضايعه پوستی توسط 
مورد  مجرب  و  متخصص  پزشك  يك 
معاينه قرار بگيرد و مطابق دستورات ايشان 
اقدامات درمانی انجام شود. اين خانم بنا 
به توصيه پزشك تعداد زيادی جلسات 
ليزر را پشت سر گذاشته اند و بهبود نسبی 
عايدشان شده است. بايد پذيرفت گاهی 
از درمان ممکن  بيماری حتی پس  يك 
است بهبود کامل پيدا نکند و مجدد عود 
کند. به ايشان توصيه می کنم بدون اينکه 
داشته  وسواس گونه  ديد  ضايعه شان  به 
باشند و فکرهای منفی در مورد پزشك 
يا بيماری احتمالی يا نوع درمان در سر 
بپرورانند مجدد به پزشکشان مراجعه کنند. 
اگر احساس می کنند پزشکشان به نحوی 
موردپسند نيست، به صورت مشاوره به 

پزشك ديگری مراجعه کنند. 
لك ايشان ممکن است ضايعه ماندگاری 
باشد اما خطری در پی نداشته باشد. اگر 
در  تنها  ايشان  ضايعه  و  است  اين گونه 
می کنم  توصيه  است،  موثر  زيبايی شان 
ادامه  را  وسواس گونه  درمانی  اقدامات 
ندهند زيرا وسواس گاهی در درمان اثر 
عکس دارد. بدون منحرف کردن فکر بهتر 
است هر چند وقت يکبار برای پيگيری 
به پزشك مراجعه کنند و درمان هايی را 

که به صالح است، انجام دهند. 

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.

:ماهگرفتگیچیستوچراایجادمیشود؟
در علم پزشکی اصطالحی به نام »ماه گرفتگی« نداريم. آنچه منظور شماست 
»لك شرابی« نام دارد. لك شرابی ناهنجاری عروقی پيشرونده مادرزادی در 
پوست است و هيچ ارتباطی به پديده خسوف يا کسوف ندارد. اين حالت 
در 0/7 درصد متولدين ديده می شود و حدود 1/5 ميليون نفر در آمريکا و 
32 ميليون نفر در سراسر دنيا به آن مبتال هستند. دوسوم اين نوع ناهنجاری 

در صورت ديده می شود. 
اين لك می تواند بسيار کمرنگ يا پررنگ باشد اما گاهی وسيع است و روی 
بعضی اندام ها ظاهر می شود و با برخی نشانگان ها همراه خواهد شد. لك 
شرابی گاهی   هايپرتروفيك می شود؛ به اين معنی که گاهی ناحيه بزرگ شده 
يا ندول های خال مانند برجسته روی آن ظاهر می شود. اين مساله ناشی از 

ضايعات عروقی است و سبب بزرگ شدن اندام می شود.
:آیابرایاینمشکلدرمانیوجوددارد؟

 لك شرابی را می توان به کمك ليزر بهتر کرد. مهم ترين ليزر برای انجام اين 
کار ليزر PDL است و برای درمان به 15-10 جلسه نياز داريم. البته باز 

هم با توجه به عمق درگيری پوست و شدت ضايعه نياز به جلسات ليزر 
متغير خواهد بود، مثل اين خانم که بعد از 26 جلسه درمان شايد بنا به نظر 
پزشك هنوز به تعداد جلسات بيشتری برای ليزر کردن نياز داشته باشد. 
در طول ليزردرمانی گاهی لك کامل از بين می رود و گاهی تنها کمرنگ 
می شود اما در مورد انواعی که گفته شد می توانند سبب بزرگی اندام شوند، 
درمانی هايی غير از ليزر الزم است، مثال اگر لك شرابی روی چانه باشد و 
بزرگ شود و روی لب برود سبب بزرگ شدن لب می شود. در اين شرايط 
و  داد  انجام  بايد جراحی  و  نمی دهد  ليزر جواب  مثل  معمول  درمان های 

اندام را کوچك کرد. 
:درصورتیکهلکشرابیبهلیزرPDLجوابندهد،چاره

دیگریهمهست؟
در اين مواقع سيستم نوری غيرليزری IPL و استفاده از فتودايناميك تراپی 

مفيد است.
:بهترینزمانبرایبرداشتنلکشرابیچهسنیاست؟

اولين فرصتی که بتوان کودک را نشاند تا ليزر انجام شود، بهترين زمان برای 

انجام اين کار است و از  هايپرتروفيك شدن يا بزرگ شدن بافت پيشگيری 
می کند. گاهی حتی کودکان را بيهوش می کنند تا اين کار انجام شود ولی 
موضعی  بی حسی  با  و  کرد  سالگی صبر  تا 2-3  می توان  و  نيست  نيازی 
کودک را کنترل کرد. گاهی نيز در سن مدرسه کودکان مورد تمسخر و توجه 
ديگران قرار می گيرند و خودشان دوست دارند اين لك زودتر از بين برود. 
یا ازصورتمثلچشم نقاطحساسی :اگرلکشرابیروی

گوشباشدبازهممیتوانلیزرانجامداد؟
مراقب  بايد  کند  را درگير  از صورت  در صورتی که قسمت های وسيعی 
نشانگان استورج وبر بود. نشانگان استورج وبر بيماری نادر و غيرفاميلی است 
که معموال از بدو تولد با آنژيوم وريدی يا لکه های قرمز روی صورت و 
بدن مشاهده می شود. اين نشانگان می تواند با باال رفتن فشار چشم و تشنج 
همراه شود و بايد مورد بررسی قرار بگيرد. اگر لك، اطراف چشم باشد 
چشم را با عينك های مخصوص فلزی می پوشانيم اما اگر لك روی پلك 
داخل چشم  از محافظ های  بايد  کند  آن  برداشتن  بر  اصرار  بيمار  و  باشد 

استفاده کنيم تا چشم در اثر ليزر آسيب نبيند. 

لك های تولد انواع و اقسام دارند و ماهيت آنها متفاوت 
است اما خوشبختانه درصد بسيار کمی از اين لك ها بدخيم 
می شوند. با اين حال، بهتر است حتی انواع خوش خيمی 
که نياز به درمان ندارند نيز به طور منظم توسط پزشك 
متخصص پوست مورد بررسی قرار بگيرند. در ادامه به 

برخی از شايع ترين لك های تولد اشاره می کنيم:
خالهایمالنوسیتی

عناصر تشکيل دهنده اين نوع خال ها، سلول های مالنوسيتی 
هستند که مسوول ايجاد پيگمنت يا رنگدانه در پوست 
محسوب می شوند و به رنگ قهوه ای و سياه همراه با 
موی زياد يا ضمايم پوستی مختلف ديده می شوند. اندازه 
اين نوع خال ها از کوچك تا بزرگ متفاوت است. انواع 
کوچك خال های مالنوسيتی معموال برای سالمت مشکلی 
ايجاد نمی کنند اما انواع بزرگ آنها که معموال باالی 10 
با جراحی برداشته  يا 20 سانتی متر هستند، بهتر است 
شوند. تکليف اين نوع خال ها از نظر سالمت بايد قبل 
از رسيدن کودک به بلوغ روشن شود ولی از نظر روانی 
بهتر  حتی  دارد،  کودک  اعتمادبه نفس  بر  که  تاثيری  و 
است درمان قبل از رسيدن کودک به سن دبستان و به 
محضی که کودک درکی از همکاری با پزشك پيدا کرد 

و متوجه لزوم انجام درمان شد، انجام گيرد. 
تنها راه درمان خال های مالنوسيتی بزرگ، جراحی است 
که بايد بسيار تخصصی مورد بررسی قرار گيرد و توسط 
جراح متبحری انجام شود. متاسفانه گاهی اين نوع خال ها 
يا اندازه بزرگی دارند يا نزديك اندام های حياتی هستند 

و جراحی آنها امکان پذير نيست.
لکهایشیرقهوه

 اين نوع لك ها در کودکان و بزرگساالن ديده می شود 
و معموال يا مادرزادی است يا در دوران کودکی ظاهر 
می شود. تعداد و اندازه اين نوع لك می تواند مطرح کننده 
در  عالئمی  البته  که  باشد  ژنتيکی  بيماری های  برخی 
ارگان های ديگر هم ايجاد می کند و بايد مورد بررسی 

قرار بگيرد تا در صورت لزوم درمان شود.

لکمغولی
اين نوع لك در ناحيه کمر يا باسن به رنگ آبی، سبز يا 
خاکستری است و به شکل کبودی روی پوست ظاهر 
می شود. در بيشتر موارد اين نوع لك نهايتا تا 3 سالگی 
از بين می رود اما گاهی تا سنين بزرگسالی باقی می ماند.

لکهایقرمز
لك های قرمز، لك های مسطح، صورتی و کوچك هستند 
و در پشت گردن، فاصله بين دو چشم يا روی پيشانی، 
بينی، لب بااليی يا پلك چشم کودک مشاهده می شوند. 
برخی لك ها با رشد کودک ناپديد می شوند اما لکه هايی 
که در پشت گردن ديده می شوند، اغلب باقی می مانند. 

لك های قرمز نيازی به درمان ندارند.
لکقرمزشرابی

لك قرمز شرابی، لکه ای مسطح و قرمز مايل به صورتی 
است که اغلب روي صورت ديده مي شود و به تدريج 
با افزايش سن تيره تر شده و رنگ بنفش مايل به قرمز 
به خود می گيرد. لك قرمز شرابی باعث درگيري عروق 
بافت نرم می شود. درمان اين لك شامل درمان با ليزر، 

پيوند پوست و آرايش پوشاننده است. 
همانژیوم

همانژيوم تکثير خوش خيم عروق خوني است. اگرچه 
در برخی موارد رشد همانژيوما تا پايان سال اول زندگي 
تکميل می شود، رشد بسياري از آنها تا وقتي کودک به 
سن 12-10 سالگي برسد، ادامه می يابد. همانژيوم نوزادي 
خوش خيم است و باعث مرگ ومير يا ناتواني نمي شود. 
شدن،  زخمي  خونريزي،  شامل  آن  با  مرتبط  عوارض 
عفونت و جوشگاه است. زخم شدن اين تومورها در 
بعضي نواحي مثل محل پوشك کودک، گردن يا غشای 
مخاطي ديده مي شود و در صورت خونريزي مي تواند 
براي نوزاد خطرناک باشد. گاهي اوقات، بعضي از اشکال 
همانژيوما باعث اختالل در سيستم های حياتي مثل تنفس، 
بينايي، شنوايي يا گوارش مي شود. وقتي گرفتاري روي 
صورت باشد، در صورتي که پره هاي بيني، لب ها و گوش 

را درگير کند، خطر باالتري دارد و در صورتي که بخش 
بزرگي از پوست را درگير کرده باشد، ممکن است با 
ناهنجاري هاي سيستم قلب و عروق يا اعصاب همراه 
باشد. خوشبختانه نزديك به 60-50 درصد همانژيوم به 
طور کامل بهبود می يابد. فوايد برداشت اوليه ضايعات، 
نجات زندگي يا بينايي کودک و کاهش آثار بد رواني 

ناشي از منظره بد مرتبط با اين بيماري است. 
برای درمان همانژيوم باتوجه به شرايط از ليزر و جراحی 

کمك گرفته می شود. 
همانژیومتوتفرنگی

لك توت فرنگی مجموعه ای از رگ های خونی کوچك، 
کنار يکديگر، گنبدی شکل و متمايل به ارغوانی است. 
در 6 ماه اول تولد اين نوع لك سريع رشد می کند اما 
بعد از مدتی رشد آن کند می شود و معموال بين 6 تا 7 

سالگی کامال از بين می رود.

همانژیومژرفا
اين لك به صورت توده های اسفنجی آبی رنگ پرشده 
از خون زير پوست به نظر می آيد. اگر لك ها به  اندازه 
کافی عميق باشند، ممکن است پوست رويی کامال عادی 
به نظر برسد. همانژيوم ژرفا معموال روی گردن و سر 
بين  از  بلوغ  سن  فرارسيدن  با  اغلب  و  می شود  ظاهر 
می رود. ممکن است ترکيبی از همانژيوم توت فرنگی و 

ژرفا کنار هم ديده شود.
ناهنجاریوریدی

ناهنجاری وريدی به دليل رگ های غيرعادی و ساطع شده 
ايجاد و در فك، گونه، زبان و لب ها بيشتر ديده می شود. 
و  می کند  پيدا  ادامه  زمان  گذشت  با  لك ها  اين  رشد 
کوچك تر نمی شوند. درمان شامل تصلب درمانی يا جراحی 
است که گاهی برای برطرف کردن درد يا عملکرد ناقص 

عضو، ضروری است. 
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تغییر فرم صورت، مد این روزهای صفحات مجازی

 ناراضی بودن از چهره مالک جراحی زیبایی نیست
اینستاگرام،  صفحات 
مجازی،  شبکه های 
دفترچه های تبلیغاتی و انواع 
و اقسام بروشورها پر شده از 
تبلیغاتی که افراد را به زیباتر شدن دعوت می کنند. 
حجم دهی و زاویه دار کردن قسمت هایی از 
صورت، تغییر زاویه فک، پروتز و تزریق گونه، 
رفع گودی زیرچشم، رفع خط خنده، تزریق لب 
و... راهکارهایی برای زیباتر شدن و جوانسازی 
است که به همه اینها »فرم دهی صورت« گفته 
می شود. راهی بسیار پرهزینه و البته همراه با 
عارضه که اگر توسط افراد غیرمتخصص انجام 
شود یک عمر پشیمانی به دنبال خواهد داشت. 
برای آشنایی با این پدیده زیبایی گفت وگوی ما 
را با دکترسیدمهدی موسوی زاده، فوق تخصص 
جراحی پالستیک و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی بخوانید.

: آقای دکتر! از نظر یک متخصص 
جراحی پالستیک، صورت زیبا چه ویژگی هایی 

دارد؟
مفهوم فرم و صورت زیبا براساس هر ژن و 
مناسب  صورت  قطعا  است.  متفاوت  نژادی 
و زیبای یک سفیدپوست با یک سیاهپوست 
تفاوت دارد. حتی زیبایی در نژادهای مختلف 
سفیدپوست، سیاهپوست، سرخ پوست و... نیز 
نژادی  هر  درواقع  دارد.  مختلفی  تعریف های 
دارای فرم صورت مخصوص به خود است و 
اگر بخواهیم صورت زیبا را تعریف کنیم برای هر 
نژاد متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، صورت 
زیبا براساس نژاد خاص و همگونی اجزای چهره 
در همان نژاد مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین 
نسخه واحدی برای زیبایی همه افراد در جهان 
وجود ندارد و نمی توان تعریف مجزا و مستقلی از 
زیبایی برای همه نژادها و ژن ها ارائه کرد. به عنوان 
مثال ممکن است گونه خیلی برجسته برای نژاد 
سیاه یا زردپوست زیبا باشد اما برای سایر نژادها 

چنین شکلی از گونه خوشایند نباشد. 
: افراد در چه صورت می توانند برای 

عمل جراحی زیبایی اقدام کنند؟
تناسب نداشتن اجزای صورت هر فرد در هر 
نژادی که باشد، به شرط مبتال نبودن به بیماری های  
روانی می تواند زمینه ای برای انجام جراحی و 
تغییرات مناسب برای آن چهره باشد. به عبارت 
دیگر، اگر فردی از نظر ساختار استخوانی صورت 
دچار بدفرمی یا عدم تناسب اجزای صورت باشد 
می تواند برای درمان احتمالی تغییر فرم صورت 

به پزشک مراجعه کند.
: چه عواملی در ایجاد بدفرمی صورت 

نقش دارند؟
بدفرمی های احتمالی موجود در صورت افراد 
می تواند ناشی از تغییرات سنی، مشکالت مادرزادی 
و بیماری های ژنتیکی و سرشتی فرد باشد. در برخی 

حاالت نیز فرد به صورت طبیعی سالم است اما به 
نظر می رسد ساختار صورتش متناسب و خوش فرم 
نیست بنابراین باتوجه به نوع مشکل بیمار، نوع و 
سبک درمان و عمل جراحی نیز متغیر می شود.

: اگر فردی از نظر پزشک زیبایی، 
مشکلی در صورتش نداشته باشد اما برای جراحی 
یا فرم دهی صورت مراجعه کند، تحت عمل 

قرار خواهد گرفت؟ 
ناراضی  از چهره خود  اینکه فردی  به صرف 
باشد، پزشک مجاز نیست آن فرد را بالفاصله 
مورد عمل جراحی قرار دهد زیرا بسیاری از افراد 
نسبت به وضعیت ظاهری و به خصوص ساختار 
چهره شان دچار وسواس فکری هستند که این 
اعالم نارضایتی زمینه جراحی تغییر فرم صورت 
را فراهم می کند. بر همین اساس، پزشک باید قبل 
از آغاز درمان و تغییر فرم صورت، مراجعه کننده 
را از نظر وضعیت روانی و مبتال بودن یا نبودن 
بیمار به وسواس فکری نسبت به اجزا و سایر 
قسمت های بدنش مورد بررسی قرار دهد و تا 
پیش از اطمینان از بیماری روانی فرد، نباید عمل 
جراحی انجام دهد. در صورتی که مراجعه کننده 
هیچ گونه بیماری روانی ای نداشت، پزشک حاذق 
می تواند وی را معاینه کند. اگر بیمار از چهره خود 
شکایت داشت، پزشک باید براساس نوع مشکل 
و همچنین درخواستی که فرد برای ساختار جدید 
صورتش دارد، اقدام به طراحی فرم جدید صورت 
کند، به نحوی که بهترین نتیجه درمانی و زیبایی 
و کمترین میزان استرس، ضرر و زیان احتمالی 

ناشی از عمل جراحی برای بیمار داشته باشد.
: چه سنی برای تصحیح بدفرمی یا 

فرم دهی صورت مناسب است؟
از نظر سنی می توان در دختران بعد از پایان 17 
سالگی و در پسران بعد از 18 سالگی که رشد 
بافت استخوانی صورت تقریبا تکمیل شده برای 

عمل تراشیدن و بریدن و جابجایی اقدام کرد.
: معموال از چه درمان هایی برای بهبود 

فرم صورت استفاده می شود؟
درمان ها بر اساس وجود مشکل در بافت نرم یا 
سخت، متفاوت است. قطعا در فردی که عدم 
تقارن گونه هایش بسیار شدید و در بسیاری موارد 
ناشی از استخوان زیرین است و حجم باالیی 
دارد، نمی توان از فیلرها و چربی ها استفاده کرد 
زیرا با انجام این کار ممکن است در طوالنی مدت 
به دلیل قوه جاذبه زمین نتیجه معکوسی حاصل 
شود و شاهد شل شدن تدریجی پوست باشیم.

معموال از فیلرها یا پرکننده ها برای کمبود حجم بافت 
نرم استفاده می شود. این کمبودها عمدتا به دلیل 
الغرشدن ها، تغییرات سنی و تغییر فرم عضالت 
و پوست فرد ایجاد می شود. هنگام فرم دهی بافت 
نرم باید از فیلرها و پرکننده های موقتی استفاده 
شود که با بافت بدن سازگار باشد. امروزه از 
بهترین فیلرهای سازگار با بافت بدن که قابل 
جذب هستند و در طوالنی مدت مشکالتی برای 

فرد ایجاد نمی کنند، می توان به ترکیبات هیالورنیک 
اسید اشاره کرد. این ترکیبات با نام های تجاری 
مختلف و با سختی و شلی متفاوت در بازار عرضه 
می شوند. با توجه به اینکه برندها و اسامی تجاری 
این نوع اسید متعدد است، باید در انتخاب آنها 
دقت کرد و برندهایی را مورد استفاده قرار داد 
که از سوی مجامع پزشکی بین المللی تایید شده 

و تاریخ انقضای آنها تمام نشده باشد. 
در صورتی که به بافت نرم ماندگارتری نیاز داشته 
باشیم، می توانیم از تزریق چربی کمک بگیریم. 
یادتان باشد همه این اقدامات باید توسط پزشکان 
حاذق و باتجربه انجام شود زیرا هر گونه تغییر 
در حجم یا محل تزریق پرکننده ها اعم از چربی 
به مشکالت  می تواند  قابل جذب  فیلرهای  یا 
جبران ناپذیر و ماندگار منجر  شود یا عوارضی 

ایجاد کند که دیگر قابل برگشت نیست.
گاهی هم عدم تناسب صورت می تواند ناشی از 
بدفرمی استخوان های زیرین باشد. درمان این نوع 
بدفرمی ها هم بر اساس اینکه چقدر و در کدام 
ناحیه از صورت باشد، متفاوت است و می تواند 
از تراشیده شدن استخوان مثال زاویه فک تا تزریق 
ژل و نیاز به استفاده از پروتزهای سخت و نرم 

در نواحی مختلف صورت اعم از چانه، گونه یا 
زاویه فکی متغیر باشد. حتی ممکن است الزم 
شود جراح، عمل های جراحی فک یا چانه را 
انجام دهد تا فرم صورت بهبود پیدا کند. بنابراین 
راه های درمان برای فرم دهی صورت بر اساس 
شرایط هر فرد و مشکالتی که دارد، متنوع است.

: اگر فردی بعد از عمل فرم دهی صورت 
همچنان از صورتش راضی نباشد باید چکار کند؟
اگر فردی عمل فرم دهی صورتش را مطابق با 
خواسته خود ندید می تواند آن را مجدد ترمیم 
کند یا تغییر دهد. در برخی مواقع عارضه ای 
به دنبال عمل جراحی ایجاد می شود که کامال 
قابل پیش بینی است و جراح باید عارضه را برطرف 
کند اما در برخی مواقع عوارض ایجادشده به 
دلیل انتخاب نکردن درست  بیمار یا نبود ارتباط 
درست بین بیمار و پزشک ایجاد می شود. به این 
صورت که فرد مراجعه کننده نتوانسته خواسته 
پزشک هم  و  کند  منتقل  پزشک  به  را  خود 
نتوانسته تقاضای بیمارش را به درستی مورد 
ارزیابی قرار دهد و ببیند تقاضای او منطقی 
بیماری  تقاضای  که  نه. در صورتی  یا  است 
غیرمنطقی باشد، پزشک نباید دست به عمل 

ببرد و اگر خواسته بیمار منطقی باشد، پزشک 
باید بررسی کند که آیا قابل انجام است یا نه. 
با انجام این کارها و در صورت رعایت تمام 
اصول، بسیاری از مشکالت پیش آمده قابل جبران 

و درمان خواهد بود.
: برای تصحیح بدفرمی صورت باید 

به چه پزشکی مراجعه کرد؟
تغییر در فرم صورت کار هر پزشکی نیست و باید 
به پزشکان متخصص و حاذق مراجعه کرد زیرا 
تزریق های نادرست عوارض متعددی از نابینایی تا از 
بین رفتن بخشی از بافت صورت را به دنبال دارند، 
مثال اگر تزریق فیلر به طور تصادفی به شریان های 
اطراف چشم وارد شود، می تواند فرد را نابینا کند 
یا در صورتی که به عروق نواحی بینی یا عروق 
خونرسان به سایر قسمت های صورت وارد شود، 
موجب انسداد عروق و در نتیجه نکروز یا سیاه 
شدن و از بین رفتن بافت آن قسمت خواهد شد. 
بنابراین مراجعه کنندگان باید توجه داشته باشند 
پیش از عمل پزشک متخصص و جراح خود را 
به درستی انتخاب کنند. در غیر این صورت با 
سالمت و جان خود بازی خواهند کرد. پزشک 
جراح باید پزشک فوق تخصص جراحی پالستیک 

یا متخصص پوست یا جراح مرتبطی باشد که از 
سوی وزارت بهداشت مجوز اقدام به جراحی در 
این زمینه دریافت کرده باشد. بیماران باید توجه 
داشته باشند پزشک عمومی یا متخصص غیرمرتبط 
با زیبایی و جراحی پالستیک فرد قابل اعتمادی 
برای این کار نیست و انجام عمل جراحی از 
سوی او منجر به عوارض غیرقابل درمان و جبران 
خواهد شد. براساس قانون پزشکی، هر درمانی 
باید از سوی پزشکی انجام بگیرد که به عوارض 
آن درمان آگاهی داشته باشد و در مواقع لزوم آن 

عوارض را دریابد.

 مهرو ماهر

بیشتر ما دوست داریم همیشه و حتی 
با افزایش سن، پوست صورت مان 
کامال سفت و شاداب باشد. این روزها 
انواع جراحی های زیبایی برای پیشگیری و رفع افتادگی 
پوست صورت، کمک به سفت شدن یا فرم گرفتن 
پوست و عضالت صورت انجام می شوند اما هزینه 
این عمل ها به قدری باالست که احتماال خیلی ها از 
پس آنها برنمی آیند. پس چاره چیست؟ اگر می خواهید 
تا حد قابل قبولی جلوی افتادگی پوست صورت خود 
را بگیرید و تمایلی به عمل های زیبایی ندارید، پیشنهاد 
می کنیم از همین امروز سراغ ورزش های صورت بروید. 
این ورزش ها، بسیار ساده هستند و انجام دادن آنها زمان 
کمی می برد اما نتیجه حاصل از آنها در حفظ زیبایی 

پوست صورت، بسیار مطلوب خواهد بود.

1.ورزش پوست باالی ابرو

هدف: باال بردن طبیعی ابروها
یکی از دغدغه هایی که ممکن است خیلی از افراد با آن 
مواجه باشند، افتادگی پوست اطراف ابرو و نزدیک شدن 
چشم و ابرو به یکدیگر است. این مساله می تواند تاحدودی 
زیبایی صورت را تحت تاثیر قرار بدهد. از این رو،  شما 

می توانید روزانه با انجام دادن یک حرکت ورزشی ساده در 
ناحیه پوست ابرو، به افزایش خونرسانی و کالژن سازی در 
این قسمت از پوست صورت کمک کنید و جلوی شلی 

یا افتادگی پوست باال و کنار ابروها را بگیرید. 
برای انجام دادن این ورزش، ابتدا باید انگشت های سبابه 
و میانی هر دو دست خود را در انتهایی ترین بخش پوستی 
باالی ابروها )باالی دم ابروها( قرار دهید و انگشت ها را 
روی همان قسمت از پوست فشار دهید، در حالی که با 
فشار انگشتان، اجازه تکان خوردن پوست انتهای ابروها را 
نمی دهید، سعی کنید ابروهای خود را باال و پایین بیندازید. 
در این صورت، ابروها و پوست باالی آنها می توانند از 
تاج ابرو تا میانه های آن، باال و پایین بروند و باعث ایجاد 
چین وچروک هم نشوند. سعی کنید هنگام انجام این 
حرکت، اخم نکنید. بهتر است این ورزش را 6 مرتبه در 

طول روز و هر مرتبه 10 بار تکرار کنید.

2.ورزش استخوان گونه

هدف:  ایجاد خط گونه و پیشگیری از شل شدن عضالت 
گونه ها

داشتن گونه هایی سفت و برجسته در هر سن و سالی، 
یکی از معیارهای حفظ زیبایی و شادابی پوست است. این 

روزها روش های درمانی مختلفی از جراحی لیف گونه 
گرفته تا نخ انداختن،  برای ایجاد خط گونه و رفع شلی یا 
افتادگی پوست یا عضالت این قسمت از صورت انجام 
می شود که چندان هم ساده، ارزان و بی دردسر نیستند. 
این در حالی است که شما می توانید با انجام دادن منظم 
یک ورزش ساده، هم به ایجاد تدریجی خط گونه  کمک 

کنید و هم جلوی افتادگی آن را بگیرید. 
برای انجام دادن ورزش گونه ها ابتدا باید انگشت سبابه و 
میانی هر دو دست خود را باالی گونه ها )روی استخوان 
گونه( قرار دهید. با کمک انگشتان، پوست گونه را باال 
بکشید. حاال دهان خود را کامال باز کنید و بگویید: »آ«! 
5 ثانیه در همین حالت بمانید و این حرکت را 10 تا 15 

مرتبه تکرار کنید. 

3.ورزش گونه

هدف: رفع چاقی و پف صورت در ناحیه گونه و زیر 
چشم ها؛ سفت شدن گونه ها

خیلی از افراد با افزایش سن دچار چاقی موضعی مانند 
ورم کردن یا پف در ناحیه گونه ها یا زیر چشم ها می شوند. 
برای رفع این مشکل، یک ورزش بسیار ساده وجود دارد 
که می توانید 2 یا 3 بار در طول روز آن را در خانه یا محل 

کار انجام دهید. انجام این حرکت ورزشی به سفت شدن 
گونه ها هم کمک می کند. 

برای انجام دادن این حرکت ورزشی، ابتدا جای ثابتی 
بنشینید یا سرپا بایستید. صورت خود را کامال به سمت 
سقف بگیرید تا پوست گردن تان کشیده شود. حاال به 
لب هایتان حالت ماهی یا غنچه بدهید تا پوست گونه ها 
کامال کشیده شوند. 5 ثانیه در این حالت بمانید و 10 تا 

15 مرتبه این حرکت را تکرار کنید. 

4.ورزش آرواره

هدف:  اصالح و سفت کردن خط آرواره
یکی از کارهایی که در عمل فرم دهی صورت انجام می شود،  
فرم دادن به خط آرواره )استخوانی که از زیر گوش شروع 
می شود، از چانه می گذرد و به گوش دیگر می رسد( 
برای اصالح شکل نهایی صورت است. شما می توانید 
با انجام دادن منظم ورزش روزانه به اصالح خط آرواره، 
پیشگیری از افتادگی آن و سفت شدن پوست اطراف 

آرواره کمک کنید. 
برای انجام این کار، ابتدا لب پایینی را تا جایی که می توانید 
روی لب باالیی بیاورید. این کار باید باعث شود کشیدگی 
پوست آرواره و استخوان آن را تا ناحیه گوش ها حس 

کنید. حاال در همین حالت، صورت خود را به سمت 
سقف باال ببرید، به طوری که کشیدگی پوست گردن و 
پوست قسمت انتهایی صورتتان را کامال حس کنید. 10 
ثانیه در این حالت بمانید و این ورزش را 10 تا 15 مرتبه 

در هر نوبت تکرار کنید. 

5.ورزش خط خنده

هدف: پیشگیری از ایجاد خط خنده
رفع خط خنده با کمک انواع فیلرها مانند ژل و چربی یا با 
استفاده از روش هایی مانند نخ انداختن، از دیگر عمل های 
زیبایی بسیار پرطرفدار میان خانم ها و آقایان است. اگر 
شما هم جزو آن گروه از افرادی هستید که می خواهید با 
روش های طبیعی جلوی ایجاد خط خنده های عمیق را 
بگیرید و پوست صاف تری در ناحیه اطراف لب ها یا بینی 
داشته باشید، ورزش »ماهی بادی« را به شما پیشنهاد می کنیم. 
برای انجام این ورزش کافی است دهان خود را ببندید 
و داخل لپ سمت راست خود را باد کنید؛ این باد را هر 
2 ثانیه یکبار بین لپ راست و لپ چپ حرکت دهید. 
بهتر است این ورزش را 3 مرتبه در طول روز و هر مرتبه 

حدود 30 ثانیه تکرار کنید. 
beauty and health :منبع

5 تمرین خانگی برای پیشگیری از افتادگی پوست صورت

ورزش هایی که پوست صورت  را سفت و زیبا می کنند
 ترجمه: ندا 

احمدلو

 بعد قبل

دوشس آلبا، یکی از ثروتمندترین زنان جهان است که 
بیشتر از ثروت خود، به  علت کارهایی که در زندگی اش 

انجام داده، شهرت جهانی پیدا کرده است. دوشس 
اسپانیایی در سن 81 سالگی تصمیم گرفت با مردی که 

24 سال کوچک تر از خودش است، ازدواج کند. از 
این رو، با انجام تزریقات بوتاکس سعی در جوانسازی 

چهره اش داشت اما درنهایت و از دید همگان به جای 
اینکه چهره ای زیباتر، جوان تر و خوش فرم تر پیدا کند، 

چیزی جز صورتی نامتقارن نصیبش نشد
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اگر فردی از نظر 
ساختار استخوانی 
صورت دچار بدفرمی 
یا عدم تناسب اجزای 
صورت باشد، می تواند 
برای درمان احتمالی تغییر فرم 
صورت به پزشک مراجعه کند
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نام کتاب: » قدرت خودباوری«
نوشته دکتر ناتانیل براندن

فراتر  چیزی  خودباوری  تاثیر  ماست.  درون  در  قدرتمند  نیرویی  »خودباوری« 
این دنیا داریم. به طور  به  از ما هنگام ورود  از ارزش ذاتی ای است که هریک 
اختصاصی، خودباوری یعنی اعتماد بر توانایی های خود برای اندیشیدن و مبارزه 
با چالش های زندگی، باور داشتن حق شاد بودن و احساس ارزشمند بودن و خود 

را شایسته تامین نیازها و لذت بردن از نتایج تالش ها دانستن. 
رسیدن بدون خودباوری سالم امکان پذیر نیست. خودباوری ارزیابی ای است که 
هر فرد از خودش دارد و احترامی که به خودش می گذارد. این موضوع می تواند 
کاهش یا افزایش یابد و به این احساس بستگی دارد که یک فرد چقدر خودش 

را باقابلیت، موفق و مهم بداند. 
 والدین می توانند محیطی را فراهم کنند که در آن کودک احساس امنیت و راحتی 
کند یا برعکس، مدام در وحشت و اضطراب باشد. امروزه میلیون ها زن و مرد  

دنبال راه حلی برای درمان زخم های کودکی خود می گردند چون متوجه شده اند 
این زخم ها باعث کاهش خودباوری آنها شده است. 

با حوادث زندگی و تصمیم گیری  ما  تطابق  باشد،  پایین  اگر سطح خودباوری 
درباره آنها مختل می شود. عقب نشینی می کنیم، پیش از آنکه درک کنیم یک راه 

سالم تر ممکن است وجود داشته باشد. 
اگر احساس هدفمندی کنیم و به خود اعتماد داشته باشیم، قادر خواهیم بود درهای 
جهان را به روی خود باز کنیم و قدرت مقابله و مبارزه با مشکالت را خواهیم 
داشت. خودباوری ما را ارتقا و به ما انرژی می دهد و کمکمان می کند راهی که 
برای دستیابی به اهدافمان الهام بخش است، پیدا کنیم. کمک می کند از آنچه به 

دست آورده ایم لذت ببریم، به آن افتخار کنیم و خوشنود باشیم. 
احترام رفتار کنند  با  ما  با  باال رفتن سطح خودباوری، دیگران را وادار می کند 
البته تا زمانی که به آنها  و خیرخواه ما باشند و برایمان آرزوی موفقیت کنند. 

احترام بگذاریم.

تاباشد،ازاینگداییها
 زهراسادات صفوی

می زنم  مجازی چرخ  در صفحات 
اینکه  به  می کنم  خوش  را  دلم  و 
چهره خندان دوستان و آشنایان در 
عکس ها نقاب نیست و حال همه 
خوب است. در این دنیای مجازی، 
آدم های مشهور و به اصطالح سلبریتی 
که  یکی  جز  به  نمی کنم،  دنبال  را 
برای  قلمش  و  می نویسد  فیلمنامه 
بیان مسائل اجتماعی با چاشنی طنز 

خوش می چرخد.
 نمی دانم آدم خوبی است یا نه اما 
دارم چون  دوست  را  حرف هایش 
را  کلمات  است  بلد  و  دارد  تلنگر 
چطور کنار هم بچیند که تاثیر بگذارد. 
انگار مشهور نیست و یکی است در 

همین حوالی. 
از دنبال کننده هایش  این آدم گاهی 
بزرگسالی  یا  به کودکی  می خواهد 
کرده اند  معرفی  او  به  خیریه ها  که 
یا خودش با زندگی شان آشنا شده 
کمک کنند و هر بار هم سحر قلمش 
معجزه می کند و آدم ها را وامی دارد 
تکانی به خودشان بدهند و یادشان 
بیفتد باید رفع غم کنند از چهره های 
غمناک و دلی به دست آورند. این 
بار از مردم خواسته بود برای کمک 
به شنیدن کودکی که هرگز صدایی 
کنند  نشنیده، کاری  دنیا  این  را در 
و انصافا آدم ها کم نگذاشته بودند. 
وقتی خواندم که مبلغ مورد نیاز جمع 
شده، کامم شیرین شد اما دیدن کامنت 
و نظر بعضی ها، واقعیتی تلخ را نشانم 
داد؛ اینکه برای کسانی در این دنیا، 
درد و غصه دیگران مهم نیست که 
بویی از مهر نبرده اند و مهرورزی را 

مذمت می کنند. 
یکه خوردم که چطور کسی می تواند 
شدن  زیباتر  برای  خواستن  یاری 
چرخاندن  را  کودک  یک  زندگی 
کاسه گدایی بداند. حالم بد شد و 
فهمیدم حال خیلی های دیگر هم از 
آدم نماهایی  چنین  سیاهی  و  بودن 
که تعدادشان کم هم نیست بد شده. 
آدم هایی که پاسخ داده بودند اگر این 
کار گدایی است، شریف ترین کار 

دنیاست و من آرزو کردم؛ 
 تا باشد، از این گدایی ها...

حرف آخر

ستون آخر

برای  بخواهیم.  کمک  می خواهیم 
علیرضای جوان که بیماری، نه تنها 
و  زندگی  که  آرامش  و  سالمت 
خانواده اش را هم دارد از او می گیرد. 
او به سرطان لنفوم مبتالست و برای کم 
کردن هزینه ها، مجبور شده به به خانه 
پدرش نقل مکان کند. شرایط چنین 
زندگی ای آسان نیست و همسرش 
ندارد.  را  شرایط  این  تحمل  دیگر 
پدر  و  ندارد  کار  توانایی  علیرضا 
بازنشسته اش به سختی بار زندگی 
او را هم به دوش گرفته اما او فقط 
همین یک فرزند را ندارد و باید به 
شرف  در  دختر  جهیزیه  تهیه  فکر 
ازدواجش هم باشد. او مستاصل شده 
و دیگر توان پرداخت وام هایی که 
برای بیماری پسرش گرفته، ندارد. 
فرونپاشیدن  برای  می خواهی  اگر 
یک زندگی کمکی باشی، می توانی 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان 
-0610-8001-0756 شماره  به 
خیریه  موسسه  نام  به   6221
با  و  کنی  واریز  عاشورا  امدادگران 
شماره تلفن75983000 )داخلی2( 
 09198012677 همراه  شماره  یا 

تماس بگیری.
 این بیمار با کد 21097 در موسسه 

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 نيکوكاري حداكثر در 

500 كلمه به نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، پاسداران، كوهستان 
ششم، پالک 9 )مربوط به صفحه 
آخر( ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

معرفی کتاب

مغزآفتابي،مغزباراني
تقریبا همه ما به این فکر کرده ایم که چرا افراد خوش شانس 
باز هم شانس می آورند و افراد با تجربه های بد و تلخ همچنان 

بدشانسي؟ 
»مغز آفتابی، مغز بارانی« عنوان کتابی است که خوش بینی و 
بدبینی را بر اساس علوم روان شناسی، اعصاب، ژنتیک و ساختار 
و عملکرد مغز مورد بررسی قرار مي دهد. به زعم نویسنده، 
بخشی از مغز که مسوول پاداش ها، لذت ها و شادی هاست، 
مغز آفتابی و بخش دیگر که در جستجوی ترس و اضطراب 

و هشدار خطر است، مغز بارانی است.
زماني که لذتی را درک می کنیم، واکنش های نورولوژیکی باعث 
می شوند بارها به جستجوی آن لذت بپردازیم. افراد خوش بین 
فعالیت بیشتری را در نیمه چپ مغز نسبت به راست دارند 
و بدبین ها نیمه چپ مغزشان نسبت به نیمه راست فعالیت 
کمتري دارد. از آنجا که مغز حتي در سالمندي قابلیت تغییر 
دارد، در هر سنی می توان ساختارهای خوش بینی و بدبینی 
در این ارگان را تغییر داد. البته بهترین وضعیت، تعادل بین 
مغز آفتابی و بارانی است؛ یعني نه خوش بینی کورکورانه و 

شیدایی و نه بدبینی افراطی.
در این کتاب به ویژگی های افراد خوش بین و بدبین پرداخته 
شده و 3 منفعت بزرگ خوش بیني؛ رضایتمندی و رفاه بیشتر، 
توانایی برخاستن بعد از یک بحران و موفقیت بیشتر در زندگي، 
قلمداد شده است. نتیجه اینکه بیشتر رنج و نگرانی هاي ما 
برخاسته از رخدادهای بیرونی نیست، بلکه ناشی از تفسیر 

ما از آنهاست. 
این کتاب نوشته الین فاکس و ترجمه لیال بهنیا و فریبا بهنیا و در 

270 صفحه توسط انتشارات بهار سبز به چاپ رسیده است.

وقتی کسی عاجزانه از شما درخواست می کند کاری برایش 
انجام دهید و احساس می کنید از دو جهت کشیده می شوید، 
باید چند لحظه تامل کنید تا کفه ترازو را پر کنید. وقتی سعی 
می کنید این مساله را در ذهن حالجی کنید، شاید گیج شوید 
و هر چه بیشتر فکر کنید، سردرگم تر شوید اما وقتی آنها را 

روی کاغذ بیاورید، مساله تا حدی روشن می شود.
 شاید خیلی وقت ها به این موضوع فکر کرده باشید که چطور 
می توانید تقاضاها را رد کنید، بی آنکه ارتباطات شخصی تان 

را به خطر بیندازید؟ 
در ادامه شما با آشنایی و به کارگیری 4 مرحله زیر می توانید 

بدون نگرانی و دغدغه خاطر »نه« بگویید:
 بگویید: »مایلم فرصت داشته باشم درباره اش فکر کنم.«

آیا تا به حال سابقه داشته تحت فشار قرار بگیرید و بعد متاسف 
شوید که چرا خودتان را درگیر کرده اید و با خودتان عهد کنید 
که دیگر هرگز زیر بار مسوولیتی وقت گیر نروید؟ حواستان 
باشد خودتان را اسیر تدابیر قوی ذهن نکنید. مدتی با خودتان 

خلوت کنید تا سر فرصت بتوانید شرایط را ارزیابی کنید. 
این قدم اول می تواند شما را مطمئن کند که قبل از قبول هر 
تعهدی فکر می کنید تا به طور خودکار تحت فشار و جبر 

قرار نگیرید.
 بگویید: »بله، نه«

وقتی می خواهید تقاضاهای به خصوصی را رد کنید، یکباره 
نگویید »نه«. ابتدا به طور کلی نیازهای طرف مقابل را توصیف 
و اهمیت آنها را تایید کنید ولی در ادامه درباره امکان رفع 
آن نیازها به وسیله خودتان، بگویید »نه« و دالیلتان را هم با 

احترام بیان کنید.
در مواردی هم به طور استثنا الزم است از ابتدا به طور قاطع 

»نه« گفت.
دیگر  راهی  از  را  مساله  می گویید،  »نه«  اینکه  عین  در   

حل وفصل کنید
بگذارید بدانند که همیشه در دسترس نیستید و شخص دیگری 

را توصیه کنید که کارش خوب است.
 محکم و موقرانه و بدون شرمندگی »نه« بگویید

اگر در تمام مدت در حال خدمت هستید و در مقابل هیچ 
احساس  اینکه  بدون  دارید  نمی کنید، حق  دریافت  خدمتی 

ناراحتی یا عذاب وجدان داشته باشید، »نه« بگویید.
به طور مثال، برای رد تقاضای محل کار برای کار کردن در 
شب ها و آخر هفته ها، می توانید بگویید: »می دانم به داوطلب هایی 
نیاز دارید که به شما کمک کنند اما متاسفانه نمی توانم پیشنهاد 
شما را بپذیرم چون به خانواده ام قول داده ام شب ها و آخر 
هفته ها را کنار آنها باشم. برای شما و نوع کاری که انجام 
می دهیم، احترام زیادی قائلم اما باید به قولی که به خانواده ام 
داده ام، پایبند باشم. اگر فرد شایسته ای را پیدا کردم که داوطلب 
اضافه کار در شب ها و آخر هفته بود، حتما به شما معرفی 

خواهم کرد.«
توجه داشته باشید به کار بردن عبارت هایی مانند به هیچ وجه، 

امکان ندارد و کلماتی شبیه اینها باعث دلخوری می شود.

تقریبا 2 سال پیش دچار اضافه وزن قابل توجهی شدم. 
نیمه  امتحان و در  بار رژیم و روشی خاص را  هر 
راه رها می کردم. احساسات منفی مختلفی را تجربه 
می کردم. خرید را محدود کرده بودم. بی حوصله بودم 
و به روانکاوم غر می زدم که روانکاوی چرا کمک 
نمی کند؟ گرچه روانکاوی به تدریج تاثیر می گذاشت.
اطرافیان مدام تذکر می دادند ولی اثری روی من نداشت. 
تقریبا بهمن سال 96 تصمیم گرفتم تغییر جدی در 
بدنم ایجاد کنم. اسفند ماه عروسی برادرزاده ام بود و 
نتوانستم پیراهن مورد عالقه ام را بپوشم. پارسال هم در 
مراسم عقد خواهرم نتوانستم از خرید لباس لذت ببرم. 
حس ناکامی عمیقی داشتم. مجبور می شدم لباس های 

گشاد بپوشم و حس خوشایندی به خودم نداشتم. 
در آن روزها یکی از شاگردانم که قهرمان اروپا و جهان 

در یکی از رشته های ورزشی است، به من گفت با 
ورزش شروع کنم و بعد استارت رژیم را بزنم. روی 
وزنه رفتم و خیلی حس بدی داشتم. تقریبا اراده کردم 
و هر روز پیاده روی می کردم. بعد از یک هفته، رژیم 
اهدافم،  را شروع کردم و همزمان تمام احساساتم، 
رژیم های  در  شکست  دالیل  و  غذا  به  میل  دالیل 

قبلی را نوشتم. 
از آن 6 کیلوگرم  بعد  نرفتم.  ماه روی وزنه  تا یک 
وزن کم کردم و روی سرازیری افتادم. انگیزه ام را با 
دیدن تصاویر مدل های زیبا و خوش اندام و نه خیلی 

الغر و لباس خریدن تقویت می کردم. 
سایزهایم را یادداشت می کردم و حاال پس از 6 ماه 
بدنم  20 کیلوگرم وزن کم کرده ام و شاخص توده 
را از 34 به 22 رسانده ام و با توجه به استخوان بندی 

متوسط، قد و سر شانه هایم، اضافه وزن ندارم ولی 
ورزش رفیق همیشگی من شده است زیرا سالم غذا 

خوردن و فعالیت کردن مقطعی نیست. 
این روزها از مراجعانم و خانم های مختلفی می شنوم 
که می خواهند وزن کم کنند. یادمان نرود گاهی چاقی 
علل عمیق روانی دارد و ممکن است افسرده باشیم 
ولی می شود از معلول شروع کرد و علت را با حال 
خوب از بین برد. الزم نیست با سختگیری و رژیم 
و  پرتحرک  را  زندگی مان  است  کافی  کنیم.  شروع 

ورزش را شروع کنیم. 
من این راه را رفتم، زمانی که حس خوشایندی به بدنم 
نداشتم ولی حاال که حس خوبی به اراده و بدنم دارم، 
در این راه نه به عنوان درمانگر، بلکه به عنوان کسی که 

تجربه کرده ام، اعتقاد دارم برای همه ممکن است.

اگر من می  توانستم فقط یک پند درباره اینکه چگونه می  توانید شادتر باشید، به 
شما بدهم، این جمله بود : »شادمانی  موجود را احساس کنید.« 

 اما چگونه می  توانیم به اندازه  کافی  بیارامیم تا از لذت هایی  که اینقدر برای دستیابی 
به آنها جان می  کنیم، بهره مند شویم؟ یا وقتی  که کالبدمان جایی حاضر است، واقعا 
با تمام قلب و ذهن آنجا حضور داشته باشیم. چقدر سخت است از همه  کارهایی  
که باید انجام می  دادیم ولی  نداده ایم، جدا شویم. کارهایی  که ضرورت دارد برای  
فردا انجام دهیم تا امروز آرام و قرار بگیریم و روز خوبی  داشته باشیم. ما طعم 
این لحظه و اینجا را وقتی  همه  گونه نشاط برای  ما به ترنم درمی  آید، نمی  چشیم.
گذشته و آینده بیش از حد توجه و ذهن ما را به خود مشغول می  دارد. گذشته 
می  خواهد خاطره هایی  را مرور کند و با احساس تقصیر کردن، دوباره ما را در 
هم بکوبد. آینده از ما می  خواهد بجنگیم و راهمان را با رویا و خیال بگشاییم. 
آنچه فردا در چنته دارد، فقط زمانی  به سامان می  رسد که خود کالبدی  ما به آنجا 

رسیده باشد. ما که نمی  دانیم لحظه   بعد چه بر سرمان خواهد آمد.
 تصاویر دیروز و فردا، بخش زیادی  از ذهن را اشغال می  کند و وقت زیادی  از 
لحظه  کنونی  ما را می  رباید. شادی  و غم به قلب های  ما تعلق دارد، نه به ذهن ما 
بنابراین اگر می  خواهیم شادتر باشیم، الزم است وقت بیشتری  را در همین جا و 

در همین لحظه بگذرانیم.
اضطراب هایی  که باید گریبان خود را از آنها خالص کنیم عبارتند از:

 هفته   آینده باید سر کار بروم.

تشریف  همسر  محترم  خانواده    که  دلیل  این  به  شده ام،  روانی   فشار  دچار   
می  آورند و کسی  نمی  داند چه خواهند کرد، چه خواهند خورد و چه عیب و 

ایرادی  خواهند گرفت.
او  با  گذشته  سال  نوروز  عید  در  چون  نزده ام   تلفن  برادرم  به  مدت هاست   

برخورد  داشته ام .
  برای  حقوق بازنشستگی  ام برنامه ای  ندارم  و وقتی  بازنشسته شدیم نمی  دانم  چه کنم.
ظاهرا تقاضاهای  فردا فوری  هستند. نداهایی  به ما می  گویند الزم است تصمیم 
بگیریم تا وقتی  به فردا می  رسیم، چه اتفاقی  روی  دهد یا ندهد، اما آیا این چنین 
است؟ فشار خواسته های  فردا به آسانی  ما را وامی  دارد که زندگی  امروزمان را به 
فراموشی  بسپاریم. امروز جایی  است که چیزهای  دوست داشتنی  وجود دارد اما 
آرام و بی  صدا نشسته ایم، امیدواریم که تو از سیاره بازگردی  و طرح لذت بردن 
از بعدازظهری  زیبا را بریزی . آیا قادریم زیبایی  بعدازظهر را ببینیم؟ می  توانیم روی 
نور آفتابی  که از روزنه   اتاق به درون می  ریزد و سایه هایی که روی  دیوار به رقص 

درمی  آیند، تمرکز کنیم و ببینیم که چقدر شگفت انگیز و زیباست؟
می  توانیم از منابع شادمانی  در این لحظه و در اینجا لذت ببریم، پس شاید بتوانیم 
یک نوع زندگی  حتی با ظرفیت لذت بردن بیشتر از فردا خلق کنیم. شما چه 

فکر می  کنید؟
 نخستین بخش طرح شادکامی  شما این است که به آنچه در این لحظه در زندگی  تان 

می  گذرد، با قدردانی  و تحسین بیشتر بنگرید.

تجربهزیستهمنازچاقی

چهچیزشادکامیتانراتحتتاثیرقرارمیدهد؟

کالم نو

زندگی مثبت

مهارتنهگفتنبیدردسر

زندگی سالم

اگرسطحخودباوریباالباشد

برگی از یک کتاب

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر 

 دکتر مهدی قاسمی
روان پزشک روان درمانگر، زوج درمانگر 

 دکتر زینب صائمی
 روان پزشک، زوج درمانگر، مشاور ازدواج

کتابخانه ای کوچک در روستای نوبندیان از توابع دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان که با کمک های 
مردمی آغاز به کار کرده و آقا یونس کتابدار این کتابخانه کوچک امیدوار است با کمک تک تک شما عزیزان، 

آن را غنی تر کند. برای اهدای کتاب، می توانید با شماره همراه 09390984501 تماس بگیرید.
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