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گزارش »سالمت« از 
هفتمین سمینار کشوری 

مشاوره ژنتیک و نقش آن در 
پیشگیری از معلولیت ها

مشاوره ژنتیک به 
چه درد می خورد؟

50 درصد عقب ماندگی های ذهنی، 50 درصد 
ناشنوایی ها و 50 درصد نابینایی ها علل ژنتیکی 

دارند بنابراین اگر در مباحث ژنتیکی به ویژه 
مشاوره ژنتیک ورود پیدا کنیم، می توانیم جلوی 

بروز معلولیت های مرتبط با عوامل ژنتیکی را 
بگیریم... صفحه 4

هشدار  وزارت بهداشت در 
مورد افزایش آمار سرطان معده 

به ویژه در استان های شمالی 

 کباب برشته  کمتر 
مصرف کنید

 دکتر علی مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت 
بهداشت در گفت وگو با »سالمت« در مورد افزایش 

سرطان  های گوارشی روده  توضیح داد: »سرطان 
معده با مصرف گوشت های کبابی شده و سوخته و 

مصرف گوشت قرمز ارتباط دارد و...صفحه2

نتایج مطالعات اخیر
درباره کلسترول 
و چربی های اشباع 

محصول پرچرب 
بخوریم یا کم چرب؟
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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

توصیه های تغذیه ای موثر بر 
شایع ترین بیماری های کلیه

 رژیم های کلیوی 

فردی هستند!
23 آذر ماه هر سال روز »حمایت از بیماران کلیوی« 

است. در بیماری های کلیوی، همواره باید یک 
متخصص تغذیه  کنار بیمار باشد تا رژیم غذایی 
فردی و مناسبی برای او تجویز کند زیرا پیروی از 

رژیم های انحصاری برای هر بیمار کلیوی، می تواند 
کمک بزرگی به پیشگیری از پیشرفت بیماری او یا 
سرعت بخشیدن به روند درمانش باشد... صفحه 26 به مناسبت 11 دسامبر روز جهانی 

کودک و تلویزیون

تلویزیون زیر 
3 سال ممنوع!
صفحه 14



شماره ششصدونود و چهار   هفده آبان نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

پرونده های نزاع نسبت به سال گذشته بیشتر 
شده است 

به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: »در 7 ماهه 
قانونی  به مراکز پزشکی  نزاع ارجاعی  امسال میزان پرونده های 
کشور، با 372 هزار و 993 پرونده، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 6/1درصد افزایش یافت.«به گزارش  سازمان پزشکی قانونی 
کشور، از 372 هزار و 993 پرونده نزاع ارجاعی در 7 ماهه امسال، 
253 هزار و 495 پرونده مربوط به مردان و 119 هزار و 498 

پرونده به زنان، مربوط می شود. استان تهران باالترین نرخ نزاع 
را بین استان ها دارد و پس از تهران، خراسان رضوی و اصفهان  
قرار دارند. استان های ایالم، سمنان و بوشهر دارای کمترین رتبه 
بین پرونده های ارجاعی نزاع در 7 ماهه امسال هستند. مرداد ماه 
پس از آن تیرماه و شهریور، دارای بیشترین ارجاعات پرونده های 

نزاع به پزشکی قانونی در 7 ماه امسال بودند.
پزشکی قانونی استان تهران به مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی خاطرنشان کرده است: »ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه 
کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه 

کارشناسی درمورد جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.
بنابراین معاینه دقیق  تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی 

دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.«
در ادامه نیز آمده: »دیگر موردی به نام طول درمان در پزشکی 
قانونی تعیین نمی شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست 
به یادگار مانده از گذشته است. برای صدور نظریه کارشناسی 
درمورد صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه 

معرفی نامه از مراجع قضایی یا کالنتری ها الزامی است.«
مواردی  »در  کرده:  تاکید  همچنین  تهران  استان  قانونی  پزشکی 

برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند دریافت 
مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این 
اقدام برای حفظ حقوق مراجعه کنندگان و اظهارنظر دقیق درمورد 
صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد 
می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه 
کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع 

درمان کننده دریافت خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود. 
منبع خبر : سازمان پزشکی قانونی کشور

هشدار معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مورد افزایش آمار سرطان معده به ویژه در استان های شمالی کشور 

 کباب برشته  کمتر مصرف کنید 

بر اساس جدیدترین مطالعه اپیدمیولوژیک انجام شده، 
شیوع بیماری صرع در ایران بین 2 تا 3 برابر شیوع 
این بیماری در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکای 
شمالی است.  دکتر حسین پاکدامن،  رئیس انجمن 
متخصصان مغز و اعصاب ایران در سومین همایش 
علمی مغز و اعصاب با بیان این مطلب گفت: «شیوع 
از  ناشی  به  علت ضربات  ایران  بیماری صرع در 
تصادفات رانندگی و همچنین وجود تعداد زیادی 

مجروح جنگی در ایران باالست.«
وی با اشاره به اینکه حدود 30 درصد صرع ها مقاوم 
به درمان طبی است، افزود: »علت مورد توجه قرار 
گرفتن بیماری صرع در این همایش اهمیت و شیوع 

باالی این بیماری در کشور است.«
علمی  انجمن  روان پزشکی  عصب  کمیته  رئیس 
ایران هم در این همایش توضیح داد:  روان پزشکان 
»صرع، افسردگی و اختالالت روان پزشکی دو روی یک 
سکه هستند و متخصصان مغز و اعصاب و روان پزشکان 

باید در درمان این بیماری ها با هم همکاری کنند .«
ادامه داد: »در این همایش کار  اربابی   دکتر محمد 

تیمی و گروهی بین گروه های مختلف روان پزشکی، 
مغز و اعصاب، جراحی و علوم اعصاب تقویت شد 
بیمارانی  و  الزم است به جنبه های ذهنی و روانی 
که به متخصصان مغز و اعصاب مراجعه می کنند هم 
توجه شود و برعکس، بیمارانی که به روان پزشکان 
مراجعه می کنند الزم است به جنبه های عملکرد مغز 
باشند  داشته  است  ممکن  که  اختاللی  و  ساختار  و 

هم دقت کنند.« 
وی درباره اینکه چرا روان پزشکان گاهی زیاد دارو 
تجویز می کنند، اظهار داشت: »شاید نگرانی هایی بین 
مردم در این زمینه وجود داشته باشد که باید به آن احترام 
بگذاریم، اما بسیاری از اوقات پزشکان غیرروان پزشک 
داروهای روان پزشکی را زیاد تجویز می کنند و حتی 
پزشکانی که متخصص نیستند و حتی خود افراد اقدام 
به مصرف خودسرانه می کنند و اتفاقا روان پزشکان زمینه 
روان پزشکی  داروهای  از  بجا  استفاده  برای  مناسبی 
فراهم می کنند. اگر این داروها تحت نظر روان پزشک 
مصرف شوند، هیچ  مشکلی از نظر وابستگی و... ایجاد 

نخواهند کرد.«

23درصد ایرانی ها دچار اختالالت 
روان پزشکی هستند

طبق آخرین مطالعات انجام شده میزان شیوع اختالالت 
روان پزشکی در ایران حدود 23 درصد برآورد شده است.
 دکتر محمدعلی همتی، عضو هیات مدیره انجمن علمی 
روان پزشکان ایران ضمن بیان این مطلب گفت: »در ایران 
اختالالت  به  ابتال  میزان  درباره  متعددی  پیمایش های 
روان پزشکی انجام شده است. شیوع برخی اختالالت 
روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی در ایران تقریبا با دنیا 
یکسان  و حدود 1 تا 1/5 درصد است. در مورد اختالل 
دوقطبی هم شیوع آن در ایران حدود 1 درصد و معادل 
محدوده جهانی است.« وی درباره آخرین وضعیت تامین 
داروهای روان پزشکی در کشور توضیح داد: »داروهای 
روان پزشکی برخالف رشته های دیگر پزشکی معموال 
جزو داروهای ارزانقیمت هستند. مشکلی که به تازگی 
در این زمینه با آن مواجه شده ایم، این است که به علت 
ارزان بودن این داروها بعضا تولید آنها برای شرکت های 
داروسازی صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولید این 
داروها کاهش می یابد و گاهی بازار دچار کمبود می شود.«

 

دکتر همتی درباره اینکه انجمن علمی روان پزشکان ایران 
چه اقداماتی برای کاهش تجویزهای غیرضروری در این 
حوزه انجام داده، گفت: »انجمن دو کار در این زمینه انجام 
داده که یکی تهیه راهنماهای بالینی و استانداردها بر اساس 

درخواست وزارت بهداشت و دیگری تهیه فیلم های آموزشی 
کوتاه در زمینه چگونگی برخورد و درمان بیماری های مغز 

و اعصاب است که به  زودی منتشر خواهند شد.«
منبع خبر : ایرنا

شیوع صرع در ایران 2 تا 3 برابر کشورهای اروپایی است

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به تازگی 
گفته: »حدود 10 درصد افراد باالی 40 سال در ایران 
تریاک مصرف می کنند و این موضوع هشدار جدی در 
مورد افزایش موارد ابتال به سرطان، خصوصا سرطان 
دستگاه گوارش است. این درحالی است که بسیاری 
از مصرف کنندگان تریاک، آن را با هدف دسترسی 
به سالمت خصوصا در سنین باالی 40 سال مصرف 
می کنند.« دکتر ملک زاده این را هم گفته که افزایش 
بروز سرطان معده در استان هایی مانند اردبیل با نوع 
غذایی که مردم می خورند، کامال مرتبط است.  وی 
در کنگره جراحی سرطان در شیراز با ابراز تاسف 
مردم  بین  تریاک   مورد  در  که  غلطی  باورهای  از 
وجود دارد، گفت: »بسیاری از مصرف کنندگان، تریاک 
را برای رفع خستگی و برخی برای تفریح و تفنن 
مصرف می کنند، درصورتی که تریاک در جامعه ما 
در حال حاضر همان نقش الکل را در جوامع غربی 
ایفا می کند، ضمن اینکه مصرف الکل نیز در ایران 

رو به افزایش است.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه شمار مبتالیان 

به سرطان معده در شهرهای شمال کشور افزایش یافته 
گوشت  و  کباب  از  بی رویه  »استفاده  کرد:  تصریح 
قرمز در ابتال به سرطان در این شهرها اثبات شده و 
تحقیقات نشان می دهد در مناطقی مثل استان اردبیل 
مصرف کباب و گوشت برشته شده و خامه در ابتال 

به سرطان معده تاثیر داشته است.«
 دکتر ملک زاده در زمینه تحقیقات انجام شده در دنیا 
نیز سخن  ابتال به سرطان معده  برای کاهش موارد 
گفت: »استفاده از سبزی و گوشت ماهی در پیشگیری 
داده  نشان  تحقیقات  موثر است و  معده  از سرطان 
مصرف روزانه یک قرص آسپیرین در پیشگیری از 
سرطان معده تاثیر داشته. تحقیقات در این زمینه در 
اردبیل شروع شده و دو گروه تحقیقاتی در  استان 
این زمینه با مصرف و عدم مصرف آسپیرین تحت 
نتایج آن در یک دوره 10  پایش قرار گرفته اند که 

ساله مشخص می شود.«
سایر  در  اولیه  تحقیقات  ملک زاده،  دکتر  گفته  به   
کشورها نشان می دهد مصرف روزانه یک آسپیرین 
30 درصد سرطان معده و 35 درصد سرطان روده 

بزرگ را کاهش می دهد. معاون وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به میزان شیوع ریفالکس در کشور 
بیماری دستگاه گوارش  نیز اشاره کرد: »شایع ترین 
در ایران ریفالکس معده است و حدود 20 درصد 
بیماری  این  چند  هر  هستند،  مبتال  آن  به  ایرانی ها 
ضرری ندارد و به بیماری های خطرناک تبدیل نمی شود، 
بلندمدت  در  و  می گذارد  اثر  زندگی  کیفیت  روی 
می تواند منجر به سرطان معده شود.« ملک زاده با بیان 
اینکه ریفالکس 30 درصد بیماری های گوارشی را 
تشکیل می دهد، ادامه داد: »سرطان دستگاه گوارش 
و کبد جزو شایع ترین سرطان ها در کشور است و 
را تشکیل  این سرطان ها، 27 درصد کل سرطان ها 
دستگاه  سرطان های  شایع ترین  همچنین  می دهد. 
 12 حدود  که  است  معده  سرطان  کبد،  و  گوارش 
درصد سرطان ها را به خود اختصاص می دهد و در 
ملک زاده،  دکتر  گفته  به  است.«  شایع  بیشتر  مردان 
سرطان روده بزرگ رتبه بعدی را )حدود 9 درصد( 
به خود اختصاص داده و سرطان مری هم حدود 4 

درصد است.

سرطان های دستگاه گوارش شامل 
 مهدیه 
آقازمانی

سرطان مری، لوزالمعده، روده بزرگ، 
معده و کبد است. به گزارش ایرنا ، 
وزارت  بررسی های  کلی  به طور 
بهداشت نشان می دهد سرطان معده در مردان باالترین 
بروز را دارد و نکته جالب اینکه سرطان روده بزرگ با 
وجود اینکه در مردان رتبه چهارم و در زنان رتبه دوم 
را دارد، به تدریج در حال افزایش است. دکتر علی 
مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت در گفت وگو 
با »سالمت« با تاکید بر صحبت های دکتر ملک زاده در 
مورد افزایش سرطان روده  توضیح داد: »اگر به سابقه 
کشورهای توسعه یافته نگاه کنید، به ویژه در آمریکا، 
حدود 60 سال پیش سرطان معده بروز بیشتری داشته 
و به تدریج کاهش پیدا کرده و سرطان روده بزرگ 
افزایش یافته است. علت آن بیشتر با عوامل خطر مرتبط 
است چون سرطان معده با مصرف گوشت های کبابی شده 
و سوخته و مصرف گوشت قرمز ارتباط دارد و گاهی 
گفته می شود مصرف آب های آلوده و داشتن شرایط 
بهداشتی نامناسب در بروز سرطان معده نقش دارد.« وی 
با بیان اینکه این عوامل خطر، زمینه بروز ابتال به عفونت 
هلیکوباکتر را بیشتر می کند، گفت: »با وجود عفونت 
هلیکوباکتر، بروز سرطان معده بیشتر می شود. عالوه بر 
این گوشت های قرمز کبابی دارای موادی هستند که 
ایجاد سلول های سرطانی را تسریع می کند.« به گفته 
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، در مناطقی که 
مصرف این مواد غذایی بیشتر است، احتمال بروز سرطان 
معده باالتر است و باالترین بروز در استان اردبیل و بعد 
از آن کمابیش در استان های شمالی دیده شده است. 

البته دکتر مطلق به این نکته نیز اشاره می کند که این 
دالیل شناخته  شده و ممکن است دالیلی وجود داشته 

باشد که ما هنوز به آن پی نبرده ایم. 

 سرطان معده با وضعیت بهداشتی نیز ارتباط دارد و هرچقدر 
وضعیت بهداشتی بهتر باشد و از آب سالم تر استفاده شود 
و بهداشت فردی بهتر باشد بروز سرطان معده کاهش پیدا 
می کند. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت در پاسخ به 
این سوال که چه مولفه هایی در بهداشت فردی با سرطان 
معده ارتباط دارد، تصریح کرد: »منظور از بهداشت شخصی 
به طور مثال استفاده از لیوان شخصی، رعایت نکاتی برای 
سالمت دهان و دندان، استفاده از آب های غیرآلوده و... 
است که می تواند احتمال بروز سرطان معده را کاهش دهد.  

شیوه زندگی در بروز سرطان موثر است 
موضوع بعدی که دکتر مطلق به آن اشاره کرد، عوامل 
روده  سرطان  »بروز  است:  بزرگ  روده  سرطان  خطر 
بزرگ با چاقی، افزایش وزن، کم تحرکی و استفاده از 
غذا های پرچرب ارتباط دارد و هرچه زندگی شهرنشینی 
افزایش می یابد بروز سرطان روده بزرگ بیشتر می شود.« 
وی در این زمینه توضیح داد: »در ایران نیز ما چنین 
روندی را داریم ولی سرطان معده در کشور ما کاهش 
پیدا نکرده است. البته روند افزایش آن کندتر از روند 
افزایش سرطان روده بزرگ و در حال افزایش است.« 
وی در پاسخ به این سوال »سالمت« که چه نوع کبابی 
در بروز سرطان معده نقش دارد، گفت: »عالوه بر کباب های 
برشته، احتمال سرطان زا بودن کباب کوبیده هم به دلیل 
اینکه گوشت قرمز در آن استفاده شده و نوع طبخ آن 

حالت کبابی و زغالی شدن دارد،  بیشتر است.«  دکتر 
ملک زاده اشاره کرده بود چه مکانیسمی در مورد خامه 
وجود دارد؟ دکتر مطلق در این زمینه بیان کرد: »در مورد 

مکانیسم آن اطالعی ندارم ولی این گونه نیست که مصرف 
آن حتما باعث سرطان معده  شود، بلکه بین سرطان معده 
و مصرف خامه ارتباطی پیدا شده، بر این مبنا که  افرادی 

که خامه بیشتری می خورند، بیشتر دچار سرطان معده 
می شوند ولی ممکن است عوامل همزمان دیگری نیز در 

آن دخیل باشد.«

تریاک، گوشت قرمز و خامه احتمال ابتال به سرطان را بیشتر می کند
تعداد موارد جدید ثبت سرطان 
112 هزار مورد جدید در سال 
است و بین 5 تا 7 درصد سالیانه، 
افزوده  مبتالیان  تعداد  به 
سرطان  اداره  رئیس  می شود. 
اعتقاد دارد این رقم قابل انتظار 
آن  اصلی  دلیل  چون  است 
افزایش امید به زندگی در کشور 
و افزایش جمعیت سالمند است 
ولی دو دلیل عمده دیگر این 
مساله شیوه زندگی نامناسب و 
عوامل محیطی نامناسب است. 
دکتر علی مطلق، رئیس اداره 
سرطان وزارت بهداشت، برای 
به ویژه  سرطان  از  پیشگیری 
سرطان های معده و روده بزرگ که با شیوه زندگی و نوع تغذیه ارتباط دارد، چند توصیه مهم بیان 
می کند، مصرف سیگار و الکل را ترک کنید.فعالیت بدنی مناسب به طوری که 150 دقیقه فعالیت بدنی 
متوسط یا 75 دقیقه فعالیت بدنی شدید در هفته داشته باشید. کاهش وزن و تغذیه مناسب؛ یعنی استفاده 

کمتر از غذاهای کبابی و استفاده بیشتر از غذاهای پخته شده .

 این توصیه ها احتمال بروز سرطان را کمتر می کند
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سالمندان نباید به سالح 
دسترسی داشته باشند

ایدز در اروپای شرقی رو به 
افزایش است

اگر ایاالت متحده قانونی برای منع مالکیت اسلحه برای افراد مبتال 
به زوال عقل تصویب نکند، در آینده شاهد افزایش خودکشی ها 

یا تیراندازی های اتفاقی هستیم.
به چاپ  آمریکا  پزشکی  نشریات  از  یکی  در  که  مقاله ای  در 
رسیده، دانشمندان با تجمیع تمام یافته های موجود درباره مالکیت سالح، سن 
ناتوانی به این نتیجه رسیده اند که آمریکایی های مسن تر بیش از سایر افراد  و 
احتمال دارد سالح داشته باشند و نیز بیش از بقیه در معرض زوال عقل مرتبط 

با افزایش سن هستند. 
براساس آنچه در این مطلب آمده، تا سال 2016 میالدی 5/4میلیون آمریکایی 
به آلزایمر که معمول ترین شکل زوال عقل است، مبتال بوده اند و انتظار می رود 
تا سال 2050 میالدی این عدد تا 13/8میلیون افزایش پیدا کند. به این ترتیب، 
مالکیت سالح برای آنها که هوشیاری عقلی شان بررسی نمی شود، می تواند در 

آینده نه چندان دور به  بحران سالمت منجر شود.
بیشترین میزان مالکیت سالح های گرم در آمریکا متعلق به افراد باالی 65 سال 
است؛ 27درصد و 37 درصد مردم آمریکا هم دست کم یک سالح در خانه خود 
عقل،  زوال  به  مبتال  بیماران  از  داده اند، 18درصد  نشان  مطالعات  نتایج  دارند. 
37درصد از افرادی که به هذیان مبتال هستند و 17درصد از آنها که دچار توهم 
هستند، در خانه های خود دست کم یک سالح گرم دارند. مطالعه ای دیگر نشان 
داده، در 60درصد از خانه هایی که یک فرد مبتال به زوال عقلی به شکل متوسط 

یا حاد در آنها زندگی می کند، دست کم یک سالح گرم وجود دارد.
نویسندگان مطلب از مردی 80 ساله مبتال به آلزایمر و سایر مشکالت سالمت 
مثال آورده اند که  یکی از بازدیدکنندگانش را به جای دزد گرفت و به سمت او 

شلیک کرد و او را کشت.
خانواده ها همیشه نگران نوع رانندگی، مصرف دارو یا کار کردن سالمندان خود 
با اجاق ها و بخاری ها هستند، اما تعداد کمی از آنها یا سایر اطرافیان یا حتی 
پزشکان به خطراتی که دسترسی فرد سالخورده  به سالح ممکن است ایجاد کند، 
فکر کرده اند. اگر کسی در گذشته می توانسته سالحی در دست بگیرد، تضمینی 
وجود ندارد که بعد از ابتال به زوال عقل یا ناتوانی های جسمی یا بیماری های 

روانی هم بتواند این کار را انجام دهد.
متخصصان طب سالمندی عقیده دارند، مقابله با این وضعیت اصال آسان نیست. 
بخش بزرگی از هویت مردم را کارهایی می سازد که به آنها اعتمادبه نفس می دهد 
و در دست گرفتن سالح یکی از این کارهاست. این نیاز با شروع زوال عقل 

پایان نمی گیرد، اما منافع عمومی اقتضا می کند که خانواده ها و پزشکان انجام این 
وظیفه سخت را برعهده بگیرند. 

مثال های دیگری هم وجود دارد، مثال بوکر، مودی 72 ساله که با اسلحه گرم نوه 
19 ساله اش را کشت. در همان زمان، دختر بوکر به رسانه ها گفت پدرش به زوال 

عقل مبتالست و اصال به یاد نمی آورد که نوه خود را کشته است.
متخصصان پیشنهاد می کنند قانونی تصویب شود که براساس آن بتوان مالکیت 
سالح گرم را برای افرادی که ممکن است به دلیل مشکالت عقلی به خود یا 
دیگران صدمه وارد کنند، لغو کرد. از سوی دیگر، پزشکان هم باید درباره مالکیت 
می کنند،  نگهداری  را  عقل  زوال  به  مبتال  سالمندان  که  خانواده هایی  با  اسلحه 

گفت وگو کنند و به آنها هشدار بدهند.
خانواده ها باید برای منافع خود بیمار و سایر اطرافیان مالکیت سالح گرم را جدی 

بگیرند و آن را از دسترس سالمندان خودشان دور نگه دارند.
منبع: نیوزویک

ایدز همچنان معضل بزرگ سالمت در جهان است. 
این بیماری در مناطق شرقی اروپا مانند روسیه 2میلیون 
نفر را مبتال کرده است. طبق گزارش مسووالن سالمت 
مرکز اروپایی پیشگیری از بیماری ها در سازمان جهانی 
بهداشت، بیشترین میزان تشخیص در اروپای شرقی 
ثبت شده است. سی ان ان گزارش می دهد در سال 2017 
اروپا،  در  ایدز  تشخیص  مورد  160هزار  از  میالدی، 
130هزار نفر در اروپای شرقی زندگی می کرده اند که 
این  در  است.  دیگر  مناطق  به  نسبت  میزان  باالترین 
میان بیشترین میزان  ابتال مربوط به روسیه می شود؛ 71 
مورد تشخیص جدید در هر 100هزار نفر. آمارها نشان 
می دهد میزان تشخیص موارد جدید ابتال در اروپای 
غربی 51/1مورد در هر 100هزار نفر و در مرکز اروپا، 
مسعود  دکتر  است.  بوده  هر 100هزار  در  مورد   3/2
دارا، مدیرکل بیماری های واگیر و ایدز سازمان جهانی 
بهداشت در اروپا می گوید: »موضوع قابل توجه در این 
گزارش آن است که برعکس منطقه اروپای شرقی که 
افزایش است، در  ایدز در حال  تشخیص های جدید 
ابتالی  کشف  میزان  کاهش  شاهد  اروپا  اتحادیه  کل 

این بیماری هستیم.«
این تفاوت مسووالن سالمت اروپا را نگران کرده. به 
نظر آنها هرچند روش های تشخیص و درمان همچنان 
در  می رسد  نظر  به  است،  دانشمندان  فکری  دغدغه 
اروپای شرقی درباره موضوع پیشگیری هم کمبودهای 
جدی وجود دارد و باید هرچه زودتر به ریشه های این 

مشکل پرداخت. 
براساس آنچه در گزارش آمده، کشورها باید به تعهدات 
سیاسی خود نگاهی دوباره بیندازند و تالش هایشان را 
ایدز  با مشکل  مقابله  برای  اقدام  برنامه  اجرای  برای 
افزایش دهند. هدف برنامه که از سوی سازمان جهانی 
بهداشت و برنامه ملل متحد درباره ایدز تدوین شده، 
به  ابتال  میزان  میالدی،   2020 سال  تا  که  است  این 

درمان  گسترش  برای  شود.  کمتر  78درصد  ویروس 
ایدز  ویروس  با  که  مردمی  تمام  اینکه  از  اطمینان  و 
زندگی می کنند می توانند زندگی سالم و پرباری داشته 
باشند، همین طور برای رسیدن به هدف 90-90-90 و 
توانمند کردن مردم برای انتخاب راه پیشگیری که بتواند 
خود و عزیزانشان را محافظت کند، انجام آزمایش های 

اچ آی وی ضروری است.
زنان بین گروه های مورد مطالعه جایگاه خاصی دارند. 
خشونت های جنسیتی در همه جای جهان شیوع دارند 
و از هر 3 زن، 1 زن در طول زندگی خشونت بدنی 
یا جنسی را از سوی شریک جنسی خود تجربه کرده 
است. نتایج مطالعات در برخی مناطق نشان داده زنانی 
که از سوی شریک جنسی خود مورد خشونت جنسی 
قرار می گیرند، احتماال 1/5برابر بیش از سایر همجنسان 
خود به ایدز مبتال می شوند. بین زنان آلوده به ویروس 
هم خشونت شریک جنسی باعث کاهش دسترسی به 
داروی ضدرتروویروس، داروی ضدایدز و مراقبت های 

مربوط به آن می شود.

90-90-90 چیست؟
90-90-90 از اهدافی است که در سال 2013 میالدی 
از سوی برنامه ایدز سازمان ملل متحد اعالم شد؛ به این 
معنا که تا سال 2020 میالدی 90درصد افرادی که آلوده 
به ویروس شده اند باید تشخیص داده شوند. 90درصد 
پوشش  زیر  باید  شده اند،  داده  تشخیص  که  افرادی 
درمان ضدرتروویروس قرار گیرند و در 90درصد از 
آنها که درمان را دریافت کرده اند ویروس باید سرکوب 
شود. منظور از سرکوب ویروس این است که میزان 
ویروس در خون فرد مبتال باید به حدی برسد که دیگر 
قابل تشخیص نباشد. این راهکار برای مهار همه گیری و 

برمبنای آزمایش و درمان جامع جهانی تدوین شده است.
منبع: یورونیوز

داروهای انسانی به چرخه زیستی حیات وحش وارد می شوند
پژوهشگران استرالیایی معتقدند داروهای مدرن انسانی که از طریق فاضالب  به چرخه غذایی حیوانات وارد 
می شوند، سیستم های زیستی آنها را به هم می زنند. این دانشمندان با مطالعه روی حیواناتی که در مجاورت 6 رود 
در نزدیکی شهر ملبورن استرالیا زندگی می کنند دریافتند در بدن آنها مقادیر باالیی از داروهای ضددرد، داروهای 
ضدافسردگی و سایر داروها وجود دارد. این داروها پس از عبور از سیستم های فاضالب شهری وارد آب های 
این مناطق شده اند. برای این پژوهش وجود 98 داروی رایج انسانی در بدن آبزیان، پستانداران و حشراتی که در 
این نواحی زندگی می کنند، بررسی شده است. به عنوان مثال در بدن حیواناتی مانند قزل آال و پالتی پوس که با 
آب در تماس هستند مقادیر قابل توجهی داروی ضدافسردگی یافت شد. در مقابل، بدن حشرات حاوی مقادیر 

زیادی داروهای ضددرد، داروهای ضدقارچ، آنتی بیوتیک و داروهای ضدفشارخون بود. 
منبع: رویترز

استرالیا

جهان

 مرجان 
یشایایی

سرطان سومین عامل مرگ ومیر درجهان است. تعداد افراد جوان و میانسالی که به 
انواع سرطان ها مبتال می شوند در سال های اخیر افزایش یافته و پژوهشگران چاقی 
را مهم ترین دلیل این مساله می دانند. ناتان آ. برگر، محقق دانشگاه پزشکی کیس 
وسترن ریزرو در ایاالت متحده آمریکا با بررسی  100 مورد مطالعه ای که پیش تر 
روی رابطه میان چاقی و سرطان انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که چاقی عامل 

بسیار مهمی در رشد سرطان در افراد زیر 50 سال است.
 )BMI( برای اندازه گیری میزان چاقی از واحدی به نام شاخص توده بدنی یا بی ام آی
استفاده می شود. در این شاخص وزن فرد برحسب کیلوگرم را بر توان 2 قد او 
برحسب سانتی متر تقسیم می کنند. به عنوان مثال شاخص توده بدنی فردی با قد 170 

سانتی متر و وزن 65 کیلوگرم 22/5 است. ]22/5=)1/7*1/7(/65[
افراد براساس شاخص توده بدنی به گروه های دچار کمبود وزن شدید )بی ام آی 
کمتر از 16/5(، دچار کمبود وزن )بی ام آی 16/5 تا 18/5(، عادی )بی ام آی 18/5 تا 
25(، دارای اضافه وزن )بی ام آی 25 تا 30(، چاق )بی ام آی 30 تا 35( و چاق مفرط 
)بی ام آی بیش از 35( تقسیم  می شوند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که چاقی 
در افراد جوان و میانسال رابطه چشمگیری با بروز برخی سرطان ها مانند پستان، 
روده، معده، کلیه، مخاط رحم، تیروئید، لوزالمعده، کبد، میلوما، مننژیوما، تخمدان، 
مری و کیسه صفرا دارد. رابطه میان چاقی و بروز سرطان در سنین جوانی و میانسالی 
بیشتر در افرادی با بی ام آی باالی 30 دیده می شود اما در افرادی که دارای اضافه وزن 
هستند نیز این رابطه قابل مشاهده است. برای دهه ها زمان اوج ابتال به این سرطان ها 
در افراد حدود 60-70 سالگی بود، در حالی  که در سال های اخیر این سرطان ها افراد 
بسیاری در رده سنی 40-50 سال بروز کرده است. چاقی بر سیستم ایمنی بدن اثر 
می گذارد و سبب تولید مواد مضری در بدن می شود که در نهایت با ایجاد جهش در 
ماده ژنتیکی احتمال ابتال به سرطان را در افراد چاق افزایش می دهند. چاقی همچنین 

با ایجاد تغییراتی در سیستم گوارش و متابولیسم بدن به رشد سرطان کمک می کند.
منبع: ایندیپندنت 

هر روز دانشمندان آثار جدیدی 
را از جهان  گرمایی زمین کشف 
می کنند. یکی از آثار گرم شدن 
گونه های  تنوع  تهدید  زمین، 
جانوری و گیاهی است. دانشمندان 
یا  )قاب باالن  »سخت بالپوشان« 
بیتل( را در آزمایشگاه در معرض 
موج گرما قرار دادند که به کاهش 
توان باروری در حشرات نر منجر 
شد. این آسیب می تواند به نسل 

بعدی سخت بالپوشان به ارث برسد. حشرات شاهد افت انبوه جمعیت در سراسر 
جهان بوده اند و محققان معتقدند برای روشن شدن تاثیر گرمایش مطالعات بیشتری 
الزم است. هرچند دانشمندان پی برده اند تغییرات اقلیمی بر تنوع و فراوانی گونه ها 

در اطراف جهان اثر گذاشته، سازوکار این تاثیر به درستی درک نشده است.
پروفسور مت گیج از دانشگاه ایست انگلیا که این مطالعه را هدایت کرده به بی بی سی 
گفت: »فروپاشی تنوع زیستی و جمعیت حشرات کامال تشخیص داده شده اما 
نمی دانیم  آیا گرمایش این پدیده را توضیح می دهد یا نه. کاهش توانایی تولید مثل 

مسلما خطری برای تنوع حشرات است.«
حدود 400 هزار گونه از سخت بالپوشان وجود دارد که نماینده حدود یک چهارم 
کل گونه های جانوری شناخته شده است. به همین دلیل دانشمندان به این نتیجه 
رسیده اند مطالعه این گونه ها می تواند اثر گرم شدن زمین بر سایر گونه های جانوری 
را نیز توضیح دهد. حشرات خوراک بسیاری از گونه های جانوری در خشکی و دریا 
هستند و افت شدید جمعیتشان می تواند پیامدهای قابل توجهی برای محیط زیست 

داشته باشد و چرخه طبیعت را با بحران جدی مواجه کند.
نتایج مطالعه ای جدید در آلمان نشان داد جمعیت حشرات بالدار طی 30 سال گذشته 
بیش از 75 درصد کاهش یافته. وضعیت مشابهی در جنگل های گرمسیری پورتوریکو 
نیز مشاهده شده. این پژوهش تازه که نتایج آن در نشریه »ارتباطات نیچر« چاپ 
شده، دریافت قرار دادن سخت بالپوشی به نام »آرد سرخ« در معرض 5 روز موج 
گرما در آزمایشگاه تولید اسپرم آن را سه چهارم کم می کند، درحالی که ماده ها تحت 
تاثیر گرما قرار نمی گیرند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد موج گرمای اول 
توانایی تولید مثل حشرات نر را نصف و موج گرمای دوم تقریبا آنها را عقیم کرد.

کرس سالس از پژوهشگران این مطالعه گفت: »مطالعه ما نشان می دهد موج گرما 
آمادگی تولیدمثل نرها را نصف می کند و یکدست بودن این تاثیر میان جمعیت 
حشرات شگفت انگیز بود.« نتایج سایر پژوهش ها نشان داده گرما می تواند به توانایی 
تولیدمثل مردان آسیب بزند، موضوعی که در مورد سایر پستانداران هم صادق است.
با تغییرات اقلیمی انتظار می رود موارد وقوع موج گرما بیشتر شود و بر سالمت انسان 

و سایر گونه ها تاثیر بگذارد.
نشنال جئوگرافی

چاقی یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش سرطان در افراد زیر ۵۰ سال

موج گرما می تواند به اسپرم حشرات آسیب 
برساند  و حتی آنها را عقیم کند

افغانستان، پایتخت فلج اطفال جهان
نزدیک به یک میلیون کودک در ایالت قندهار افغانستان برای درامان ماندن از بیماری فلج اطفال باید 
دست کم ماهی یکبار واکسن خوراکی دریافت کنند، اما بسیاری از آنها در مناطق تحت کنترل طالبان در 

مناطق جنوبی کشور زندگی می کنند که کارکنان محلی اجازه ورود و مراجعه خانه به خانه ندارند.
این واقعیت، شرایط را برای ایجاد پوشش واکسیناسیون فراگیر دشوار کرده و افغانستان که یکی از 3 
کشوری است که هنوز فلج اطفال در آنجا شیوع دارد، هنوز گرفتار بیماری است. امسال 19 مورد بیماری 
ثبت شده، درصورتی که به گفته سازمان جهانی بهداشت، این تعداد در هر 1 از 2 سال گذشته 13 مورد 
بوده است. به گفته کارشناسان، واکسیناسیون غیرمداوم و کم تعداد نمی تواند ایمنی را در مناطق شیوع 

بیماری تضمین کند.   
منبع:رویترز            

افغانستان

بهداشت گزارشی در مورد سالمت مردان  بار سازمان جهانی  اولین  برای 
اروپایی منتشر می کند که نشان می دهد هرچند طول عمر و سطح سالمت 
مردان در قاره اروپا بهبود پیدا کرده، بسیاری از آنها به دالیلی قابل پیشگیری 
در جوانی جان می بازند. سازمان جهانی بهداشت از سیگار کشیدن به عنوان 
این  گزارش  در  است.  برده  نام  اروپایی  مردان  برای سالمت  اصلی  خطر 
سازمان آمده که دلیل اصلی مرگ ومیر مردان در جوانی مراجعه نکردن آنها 
به پزشک و سخن نگفتن از سالمت روانی شان در مراجعات پزشکی است. 
از جمله بیماری هایی که بیش از دیگر امراض منجر به مرگ ومیر مردان 30 تا 
59 ساله اروپایی شده، می توان به بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، دیابت، 

بیماری های تنفسی و مصدومیت اشاره کرد.
براساس این گزارش، 86 درصد مرگ ومیرها میان مردان اروپایی به دلیل 

بیماری های غیرمسری و غیرعفونی رخ می دهد.
بهداشت  قابل تامل در گزارش جدید سازمان جهانی  از نکات  یکی دیگر 
فاصله سطح سالمت مردان در نقاط مختلف قاره اروپاست. نتایج تحقیقات 
این سازمان نشان می دهد امید به زندگی مردان گاهی تا 17 سال بین دو 

کشور اروپایی متفاوت است.
به عنوان مثال مردان در اروپای شرقی 7 برابر بیشتر از مردان ساکن اروپای 

غربی در معرض مرگ ومیر به دلیل بیماری های قلبی هستند.
از سوی دیگر، 75 درصد مردانی که در تصادفات جاده ای جان باخته اند زیر 
25 سال بودند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال 2016 میالدی 

یک میلیون مرد اروپایی به دلیل پیامدهای کشیدن سیگار جان باختند.
منبع: یورونیوز

سالمت مردان اروپایی 
بهتر شده، هرچند...
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گزارش»سالمت«ازهفتمینسمینارکشوریمشاورهژنتیکونقشآندرپیشگیریازمعلولیتها

مشاورهژنتیکبهچهدردمیخورد؟

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و 
نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها هشتم 
و نهم آذرماه سال جاری با حضور جمعی از 
متخصصان این حوزه و با محورهای تازه های 
ژنتیک و اختالالت شایع ژنتیکی، بیماری های 
نوروماسکوالر، اختالالت متابولیکی ارثی، 
اختالالت تکاملی و ناتوانی ذهنی و اوتیسم 
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار 
شد. در حاشیه این سمینار سراغ متخصصان و 
دست اندرکاران برگزاری این سمینار رفتیم تا 
از مهم ترین موضوعات و چالش های بیماری ها 

و اختالالت ژنتیکی در کشور آگاه شویم.

مشاوره ژنتیک و آمار ابتال به 
بیماری های ژنتیکی

50 درصد عقب ماندگی های ذهنی، 50 درصد 
ناشنوایی ها و 50 درصد نابینایی ها علل ژنتیکی 
دارند بنابراین اگر در مباحث ژنتیکی به ویژه 
مشاوره ژنتیک ورود پیدا کنیم، می توانیم جلوی 
با عوامل ژنتیکی  بروز معلولیت های مرتبط 

را بگیریم. 
برخی مردم بر این باورند که آزمایش ژنتیک، 
فقط یک آزمایش تنهاست و به کمک آن می توان 
همه بیماری های ژنتیکی را تشخیص داد، در 
آزمایش های ژنتیک  نیست.  حالی که چنین 
متعدد و تعدادشان بسیار زیاد است. از این 
رو، ما ابتدا باید اقدامات تشخیصی را انجام 
دهیم و سپس ژن مورد نظر را حدس بزنیم 
تا با بررسی های تکمیلی بتوانیم به تشخیص 

قطعی برسیم.
توجه داشته باشید غربالگری و مشاوره ژنتیک 
بیماری های  به  ابتال  آمار  هیچ گاه نمی توانند 
از  برسانند زیرا بسیاری  به صفر  را  ژنتیکی 
بیماری های ژنتیکی ناشی از جهش ژنتیکی 

هستند. به عبارت دیگر، ممکن است نتیجه 
از  پیش  غربالگری ها؛ چه  و  بررسی ها  همه 
ازدواج و چه در دوران بارداری سالم باشد 
به  مبتال  کودکی  ژنتیکی  دلیل جهش  به  اما 
بیماری ژنتیکی متولد شود. عواملی مانند اشعه 
ایکس و ماورای بنفش خورشید، مواد رادیو 
اکتیو و آلودگی های هوا، آزبست  و سایر مواد 
شیمیایی از جمله عواملی هستند که منجر به 

بروز جهش ژنتیکی می شوند.
در واقع آزمایش های تشخیص ژنتیک فقط 
را  ژنتیکی  بیماری های  موارد  تا 88 درصد 

برخی  مثال  عنوان  به  می کنند.  شناسایی 
آزمایش های تشخیص نشانگان داون می توانند 
تا 80 درصد این مشکل را تشخیص دهند و 
20 درصد احتمال ایجاد بیماری وجود دارد. 
این ضعفی است که در آزمایش های تشخیص 
با  و  دارد  وجود  پزشکی  دانش  و  ژنتیکی 
به طوری  پیدا می کند،  بهبود  زمان  گذشت 
که در گذشته آزمایش های تشخیص ژنتیکی 
تا 40 درصد بیماری های ژنتیکی را شناسایی 
می کردند ولی اکنون این میزان به 88 درصد 

رسیده است.

 ژنتیک در بروز 20 هزار بیماری 
نقش دارد

انجام شده نشان  تاکنون  نتیجه مطالعاتی که 
می دهد ژنتیک در بروز 20 هزار بیماری نقش 
دارد و ژن خاصی برای هر یک از این بیماری ها 
مطرح است. حتی سرطان ها هم در این 20 هزار 
بیماری ژنتیکی جاگرفته اند و برخی سرطان ها 
ارتباط  بزرگ  روده  و  پستان  سرطان  مانند 
تنگاتنگی با ژنتیک دارند. جالب اینکه هر چه 
علم پیشرفت می کند، تعداد بیماری های مرتبط 

با ژن بیشتری هم کشف می شود.

تولد ساالنه 30 هزار نوزاد مبتال در 
کشور

 آمارها نشان می دهد ساالنه حدود 30 هزار نوزاد 
در کشور با نوعی از اختالالت ژنتیکی متولد 
می شوند اما در عین حال بسیاری از بیماری های 
ژنتیکی در بدو تولد تشخیص داده نمی شوند و 
جزو آمار 30هزار تولدی که با نوعی اختالل 
ژنتیکی به دنیا می آ یند قرار نمی گیرند. از جمله 
این بیماری ها می توان به ناشنوایی، بیماری های  
عصبی-عضالنی مانند دوشن که در 12 سالگی 
خود را نشان می دهد، سرطان پستان که در 
سنین باالی 40 سال دیده می شود، پارکینسون 
که در سن باال فرد را مبتال می کند، حتی برخی 
موارد بیماری SMA و... اشاره کرد. همه این 
بیماری ها، بیماری ژنتیکی هستند که در بدو 

تولد تشخیص داده نمی شوند.

احتمال ابتال در ازدواج های فامیلی
 در همه ازدواج ها 2 تا 3 درصد احتمال به دنیا 
آمدن نوزاد مبتال به بیماری های ژنتیکی وجود 
دارد زیرا هنوز امکان شناسایی همه ژن ها برای 
ما مقدور نیست اما در برخی ازدواج ها از جمله 
ازدواج های فامیلی احتمال تولد نوزاد مبتال به 
بیماری های ژنتیکی بیشتر است. از این رو، 

مشاوره پیش از ازدواج یا پیش از بارداری در 
این افراد اهمیت ویژه ای دارد. چنین افرادی 
شناسایی شده و بعد برای مشاوره ژنتیک ارجاع 
داده می شوند. مشاوره ژنتیک با انجام اقدامات 
به  مبتال  نوزاد  تولد  میزان خطر  تخصصی تر 
بیماری های ژنتیکی را به آنها هشدار می دهد. 

انجام غربالگری های ژنتیک اجباری
غربالگری  بهزیستی  سازمان  خوشبختانه 
ازدواج های پرخطر را در ایران راه اندازی کرده و 
در سال 1396 غربالگری 110 هزار زن ومرد از 
630 هزار زن ومردی که در سراسر کشور ازدواج 
کردند، انجام شد. امسال نیز انجام غربالگری 
ژنتیک وارد قانون شده و در برنامه ششم توسعه، 
همه افرادی که ازدواج می کنند، ملزم هستند 
غربالگری ژنتیک انجام دهند اما آیین نامه این 
غربالگری هنوز در هیات دولت تصویب نشده 
بنابراین انجام غربالگری های ژنتیکی هنوز به 

طور صددرصد اجباری نشده است. 

کمک هزینه آزمایش های ژنتیک وظیفه سازمان 
بهزیستی پیشگیری از معلولیت هاست بنابراین ما 
تالش می کنیم تا حد امکان با ترغیب شرکت های 
بیمه برخی آزمایش های ژنتیکی را تحت پوشش 
بیمه درآوریم. با این حال بخش خیلی زیادی 
از این آزمایش ها بیمه نیستند. از این رو، ما در 
بهزیستی هزینه هایی را با عنوان یارانه کمک هزینه 
آزمایش های ژنتیک در نظر گرفته ایم. افرادی 
که توان پرداخت هزینه  آزمایش های ژنتیکی 
را ندارند، ابتدا مددکاری تخصصی می شوند و 
سپس این سازمان هزینه های انجام آزمایش های 
ژنتیکی را به خصوص برای مددجویان خود 
سازمان که دارای پرونده در بهزیستی هستند و 
می دانیم بضاعت مالی ندارند، پرداخت می کند. 
هزینه این آزمایش ها بین 100 هزار تومان تا 7 
میلیون تومان متغیر است و سازمان بهزیستی با 
توجه به بضاعت افراد بین صفر تا صددرصد 

هزینه ها را پرداخت می کند. 

 دکتر شهال فرشیدی
متخصصکودکان،فوقتخصص

بیماریهایمتابولیکارثیودبیر
علمیسمینار

همایشی که امسال برگزار شد چند سرفصل داشت 
که با توجه به شیوع برخی بیماری ها در کشور 
انتخاب شد. یکی از این سرفصل ها درباره بیماری های 
متابولیک ارثی است که متاسفانه شیوع بسیار باالیی 
در کشور ما دارند و در صورتی که به موقع شناسایی 
یا درمان نشوند، عوارض جبران ناپذیری مانند نابینایی، 
ناشنوایی، ناتوانی ذهنی و معلولیت های شدید برای 
به دنبال خواهند داشت. طبق  کودک و خانواده 
آماری که در دنیا وجود دارد، از هر 1000 تا 1500 
نوزادی که به دنیا می آید یک نوزاد به بیماری های 
متابولیکی مبتالست. این آمار ممکن است در ایران 

به دلیل ازدواج های فامیلی بیشتر باشد.

1. بیماری متابولیک چیست؟
برای شناخت بیماری های متابولیک ابتدا باید بدانید 
مواد اولیه ای مانند پروتئین، قند، چربی و... پس از 
مصرف نمی توانند به همان شکل مورد استفاده بدن 
قرار بگیرند. این مواد باید طی مراحل مختلفی توسط 
آنزیم ها شکسته شده و درنهایت به یک واحد انرژی زا 
تبدیل شوند تا سلول ها بتوانند از آنها تغذیه کنند. به 
این فرایند »سوخت وساز« گفته می شود. بیماری های 
متابولیک بیماری های هستند که به دلیل وجود مشکالت 
ژنتیکی روی سوخت وساز بدن تاثیر می گذارند و اجازه 
نمی دهند ماده غذایی خورده شده به واحد انرژی زا 
تبدیل شود. این نقص در مسیر سوخت وساز پایه همه 
بیماری های متابولیک است و سبب می  شود سلولی که 
باید ماده انرژی زا به آن برسد هیچ انرژی ای دریافت 
نکند و درنتیجه در حالت ضعف و گرسنگی بماند و 

نتواند فعالیت های مربوط به خودش را انجام بدهد.
این شرایط می تواند در بیمار  عالئمی مانند شلی، بی حالی، 
ضعف، کاهش انرژی  و... ایجاد کند. از سوی دیگر، 
زمانی که مواد خورده شده نمی توانند به ماده انرژی زا 
تبدیل شوند و به سلول برسند در بدن تجمع کرده 
و دو نوع عارضه ایجاد می کنند؛ نخست اینکه تجمع 
این مواد در بدن اغلب حالت سمی پیدا می کند. این 
سموم با گردش خون می توانند به قسمت های مختلف 
بدن از جمله چشم، کبد، کلیه، مغز و سایر ارگان ها 
برسند و باعث بروز اختالالتی در آن نواحی شوند. 
شایع ترین عالمتی که این سموم در بدن ایجاد می کنند 
شامل تشنج، بی حالی، بی قراری و کماست. در بعضی 
از انواع بیماری های متابولیک تجمع مواد سمی به 
تدریج و آرام اتفاق می افتد و سبب می شود کودک 
سرموقع نتواند گردن بگیرد یا بنشیند یا به موقع راه 

بیفتد و... همه این عالئم باید به عنوان تاخیر تکاملی 
مورد بررسی قرار بگیرند. عارضه دیگر زمانی اتفاق 
می افتد که مواد تجمع یافته در بدن حالت سمی پیدا 
نمی کنند اما با تجمع در ارگا ن های مختلف بدن مانع 

عملکرد طبیعی سلول ها می شوند.

2. بیماری های متابولیک چه عالئمی دارند؟
نوزادان مبتال به بیماری های متابولیکی در بدو تولد 
کامال طبیعی هستند. به موقع به دنیا می آیند و در 
ظاهر هیچ مشکلی ندارند اما 4-3 روز بعد یا گاهی 
1 ماه بعد عالئم بیماری مانند خوب شیر نخوردن، 
بی حالی، شلی، تشنج و گاهی کما ظاهر می شود و اگر 
والدین و پزشک به موقع عمل نکنند، کودک یا فوت 
می  کند یا به دلیل تشنج های مکرر دچار عوارض بسیار 

زیادی خواهد شد.
البته عالئم بالینی بیماری های متابولیک بسیار شبیه هم 
است و عالئم خاص و اختصاصی ندارند. بسیاری 
اوقات ممکن است بیماری های متابولیک با عفونت 
دوران نوزادی یا سایر بیماری ها اشتباه گرفته شوند. 
در واقع عالئم بیماری های متابولیک می توانند تابلوی 
بالینی بسیاری از بیماری ها از نابینایی و ناشنوایی گرفته 
تا اختالالت ذهنی و... را شامل شوند. با توجه به اینکه 
بیماری های متابولیک قابل کنترل هستند می توان عالئم 
بالینی را در بیماران تا حد زیادی محدود کرد و مانع 
عقب ماندگی ذهنی، تشنج های مکرر و... در کودک شد. 
از این رو، شناسایی به موقع کودکان مبتال به بیماری های 

متابولیک بسیار مهم است.

3. چه کودکانی به بیماری های متابولیک مبتال می شوند؟
بیشتر بیماری های متابولیک از راه ژن نهفته از والدین 
به کودک انتقال پیدا می کنند. به این معنا که یک پدر 
و مادر ناقل ژن که خودشان از نظر بالینی و ظاهری 
کامال سالمت هستند می توانند فرزند بیماری به دنیا 
بیاورند. بسیاری از بیمارانی که به ما مراجعه می کنند 
حتی تا 4-3 نسل قبل از خود بیماری به خصوصی در 
خانواده نداشته اند چرا که ژن نهفته است و از فردی 
به فرد دیگر به شکل ناقل، انتقال پیدا می کند. حال در 
خانواده مذکور، دو فرد ناقل با هم ازدواج کرده  و 25 
درصد یا یک چهارم احتمال به دنیا آ مدن کودک بیمار 

را به وجود آورده اند.
خوشبختانه امروزه تعداد زیادی از بیماری های متابولیک 
قابل درمان هستند؛ به این صورت که یا درمان های آنزیمی 
دارند یا اینکه می توان بیماری را به کمک داروها و 
موارد دیگر کنترل کرد اما متاسفانه این بیماری ها به دلیل 
ژنتیکی بودنشان هنوز درمان قطعی ندارند و امیدواریم 
با پیشرفت در علم ژن درمانی بتوان این بیماری ها را 

هم درمان کرد.

4. چگونه می توان بیماران مبتال به بیماری های متابولیک 
را شناسایی کرد؟

خوشبختانه بسیاری از انواع بیماری های متابولیک با 
غربالگری های دوران نوزادی قابل شناسایی هستند. 
متابولیک  بیماری های  اصلی  غربالگری های  البته 
وسیع تر از آن است که امروزه در کشور ما انجام 
می شود. در نتیجه توصیه می شود زوج های جوان قبل 
از ازدواج مشاوره ژنتیک را حتی اگر در خانواده هایشان 
مشکلی وجود ندارد انجام بدهند زیرا ممکن است هر 
دو طرف ناقل یک بیماری ارثی باشند و 25درصد 
خطر انتقال هر دو ژن مغلوب به نوزاد و بروز بیماری 

وجود داشته باشد.
امروزه تکنیک های جدیدی در دنیا و همچنین در کشور 
وجود دارد که می توان با غربالگری های دوران نوزادی 
این بیماری ها را شناسایی کرد. از این رو، توصیه می  شود 
همه نوزادان از روز سوم و ترجیحا تا پایان روز هفتم 
پس از تولد به مراکز درمانی و بیمارستانی آورده شوند 
تا غربالگری نوزادی برایشان انجام شود. غربالگری 
نوزادی کمک می کند تا وقتی هنوز عالئم بالینی خود 
را نشان نداده اند، بیماری شناسایی و اقدامات درمانی 
قبل از ظهور عالئم بالینی بسیار شدید انجام شود. 
متاسفانه بسیاری از بیماری های متابولیک آنقدر سریع 
پیشرفت می کنند که ممکن است قبل از تشخیص، 
کودک را از دست بدهیم. از این رو، غربالگری های 
نوزادی بسیار حائزاهمیت هستند و به پزشک این 
فرصت را می دهند تا بتواند برای درمان برنامه ریزی 

مناسبی داشته باشد.
امروزه در کشور ما برای 3 بیماری متابولیکی مهم و 
شایع، غربالگری به صورت اجباری انجام می شود 
که شامل بیماری فنیل کتونوری )PKU(، کم کاری 
تیروئید مادرزادی و نقصی به نام G6PD یا بیماری 
فاویسم است اما بسته های بسیار گسترده تری برای 
غربالگری نوزادی وجود دارد که بین 43 تا 53 و گاهی 
60 بیماری را می توانند غربالگری کنند که بیماری های 
خیلی مهمی در این گروه قرار دارند. خوشبختانه 
مراکز خصوصی در ایران این غربالگری های وسیع 
دوره نوزادی را انجام می دهند که هزینه انجام همه 
آنها بالغ بر 400 هزار تومان است و در صورتی که 
پزشک صالح بداند، والدین و نوزاد را برای انجام 
غربالگری های کامل تر نوزادی ارجاع خواهد داد. هر 
چند بهتر است همه خانواده هایی که سابقه ازدواج 
فامیلی دارند غربالگری های کامل  خویشاوندی و 
انجام  تازه متولدشده شان  فرزندان  برای  را  نوزادی 
است.  آسانی  بسیار  کار  نوزادی  غربالگری  دهند. 
فقط کافی است چند قطره خون از پاشنه پای نوزاد 
گرفته شود. با همین چند قطره خون می توان بیش 

از 40 بیماری را بررسی کرد.

 دکتر فروزنده محجوبی
متخصصژنتیکپزشکی،مدیرعاملبنیاد
خیریهژنتیکوابستهبهسازمانبهزیستی

یکی از معضالتی که همه جوامع در سراسر دنیا با آن 
مواجه هستند، بحث معلولیت ذهنی است که ایران هم از 
این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه آمار ازدواج های 
فامیلی در ایران باالست و درصد قابل توجهی از معلولیت های 
ذهنی ناشی از همین ازدواج هاست، آمار ایران باالتر از 
کشورهایی است که یا ازدواج فامیلی در آنها انجام نمی شود 

یا تعدادشان بسیار پایین است. 
خوشبختانه معلوالن ذهنی به نوعی جزو مددجویان بهزیستی 
قرار می گیرند و در نتیجه از آنها به خوبی در حوزه توانبخشی 
مراقبت می شود، به نحوی که تا حدی توانایی های جسمی، 
فکری و روانی شان افزایش می یابد اما موضوع مهمی که در 
بحث معلولیت های ذهنی در همه کشورها مطرح می شود این 
است که اگر معلولیت ذهنی در خانواده ای جنبه مادرزادی 
ارثی داشت یا ناشی از یک بیماری ژنتیکی بود، این مساله 
حتما در خانواده به تشخیص قطعی برسد تا بتوان از تولد 

معلول ذهنی دیگری در آن خانواده جلوگیری کرد. 
امروزه تکنیک های آزمایشگاهی متعددی برای تشخیص 
معلولیت های ذهنی وجود دارد که به خوبی در ایران نیز 

جا افتاده، به طوری که ما در غربالگری هایی که روی 
معلوالن ذهنی انجام می دهیم از انواع تکنیک های ساده تا 
پیشرفته کمک می گیریم و خوشبختانه توانسته ایم در مورد 
مشکل درصد باالیی از معلوالن ذهنی به تشخیص قطعی 
برسیم. مزیت این کار آن است که اگر عالئم معلول ذهنی 
قابلیت کنترل یا بازگشت داشته باشد پزشک بتواند مسیر 
درستی برای درمان انتخاب کند. ضمن اینکه با تشخیص 
ژنتیکی در یک معلول ذهنی، ناقالن آن ژن نامناسب یا 
جهش یافته شناسایی می شوند و در بارداری های بعدی 
می توان همان تست را برای جنین انجام داد تا اگر احتماال 
جنین هم آن ژن معیوب را با خود داشت، بتوان با رضایت 
خانواده و اجازه پزشکی قانونی تا قبل از 4 ماهگی جنین 

معلول را سقط کرد. 
تقریبا در سراسر کشور این فعالیت ها برای تشخیص 
معلوالن ذهنی انجام می گیرد بنابراین یکی از خواسته های 
متخصصان ژنتیک این است که اگر خانواده ای معلول 
ذهنی دارد حتی اگر بیمار فوت کرده باشد حتما به 
سایر  تا  کند  مراجعه  بهزیستی  ژنتیک  مشاوره  مراکز 
اعضا مورد بررسی قرار بگیرند. قطعا اگر مشخص شود 
علت معلولیت ذهنی، ژنتیکی است سازمان بهزیستی 
بیماران را  به شکل قابل توجهی هزینه های تشخیص 

تقبل خواهد کرد. 

 دکتر مسعود هوشمند
متخصصژنتیکواستادپژوهشگاهملی

مهندسیژنتیکوزیستفناوری

بیماری های نوروماسکوالر، بیماری های عصبی-عضالنی 
هستند که اگر بخواهیم ساده در موردشان صحبت کنیم آنها 
را به کلید، سیم و سرپیچ المپ تشبیه می کنیم. حتما می دانید 
اگر هر کدام از این وسایل به خوبی کار نکنند، المپ روشن 
نخواهد شد. یکی از بیماری هایی که به کلید تشبیه می شود، 
  SMA .یا »آتروفی عضالنی نخاعی« نام دارد SMA بیماری
بیماری ژنتیکی است که با گذشت زمان پیشرفت می کند 
و درمان بسیار گرانقیمتی دارد، به طوری که تخمین زده 
شده هزینه های درمان این بیماری در سال حدود 750هزار 
دالر است. متاسفانه اغلب کودکان مبتال به این بیماری تا 2 
سالگی فوت می  کنند اما خوشبختانه به راحتی می توان این 
بیماری را پیش از تولد نوزاد تشخیص داد. تعداد کسانی 
که ناقل ژن این بیماری هستند در جامعه ما زیاد است و از 
هر 40 نفر، 1 نفر ممکن است ژن این بیماری را داشته باشد 
بنابراین حتی اگر زن و مردی ازدواج فامیلی نداشته باشند 
هم ممکن است به دلیل ناقل بودن ژن، فرزند مبتالیی را به 
دنیا بیاورند. از این رو، به همه زن وشوهر هایی که قصد 

دارند بچه دار شوند توصیه می شود حتما آزمایش های ژنتیک 
قبل از تولد را انجام بدهند تا از تولد نوزاد مبتال به بیماری 

SMA پیشگیری شود.
بیماری  می شود،  تشبیه  سیم  به  که  دیگری  بیماری 
»شارکوماری توث« نام دارد که یک بیماری ژنتیکی در 
اعصاب محیطی است. شیوع این بیماری در جامعه 1 به 
2500 نفر است. خوشبختانه این بیماری هم قبل از تولد 
در جنین قابل تشخیص است و می توان از تولد نوزادان 
مبتال به این بیماری جلوگیری کرد. بیماری میاستنی گراویس 
و سایر بیماری های عضالنی مانند دیستروفی دوشن، 
بیماری های میتوکندریایی عضالت و... نیز به سرپیچ المپ 
تشبیه می شوند. همه این بیماری ها ژنتیکی هستند و مانع 
عملکرد طبیعی عضالت در بدن می شوند. درنتیجه ابتال 
به این بیماری ها باعث فلجی کودکان و به تدریج منجر به 
مرگشان خواهد شد. یادتان باشد مشاوره و آزمایش های 
ژنتیک با اینکه گران هستند، کم هزینه ترین کاری است 
که می توان برای تشخیص بیماری ژنتیکی در خانواده، 
جلوگیری از ابتالی کودکان به انواع بیماری های ژنتیکی و 
معلولیت های ذهنی، عدم صرف هزینه های هنگفت برای 
نگهداری، مراقبت و درمان بیماران و در نهایت پیشگیری 

از مرگ کودکان بی گناه انجام داد.

اگر معلول ذهنی دارید حتما به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه کنیدبیماری های متابولیک ارثی شیوع باالیی در کشور دارند

از هر 40 نفر، 1 نفر ممکن است ژن بیماری SMA را داشته باشد

درواقعآزمایشهای
تشخیصژنتیکفقط
تا88درصدموارد
بیماریهایژنتیکی
راشناساییمیکنند.
بهعنوانمثالبرخیآزمایشهای
تشخیصنشانگانداونمیتوانندتا
80درصداینمشکلراتشخیص
دهندو20درصداحتمالایجاد
بیماریوجوددارد

 دکتر مینو رفیعی
مدیرکلدفترپیشگیریاز

معلولیتهایسازمانبهزیستی
ورئیسسمینار
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توصیه  هایی به آنهایی که می خواهند کوهنورد شوند

اول یاد بگیر، بعد بزن به کوه 
برای ما که به رشته کوه های 
البرز تکیه داده ایم، سهند و 
سبالن داریم، زاگرس برایمان 
زنجیروار صف کشیده، تفتان 
و... داریم، روز بیستم آذرماه برایمان خاص تر است؛ 
روز کوه و کوهستان. برای کسانی هم که بهترین 
خاطراتشان روی بلندی های این اسم ها ثبت شده، 
این روز ارزش دوچندانی دارد. کوه با ابهت و 
عظمتش همیشه دلبر بوده اما کنار این دلبری که 
هول برانگیز هم هست، کم نیستند کسانی که از پا 
گذاشتن روی کوه وحشت دارند. شاید بی تقصیر 
نباشند، همیشه  اخباری که از کوهنوردی منتشر 
شده، خبر مرگ، سقوط و کشته شدن بوده و 
این خبرها با حس بودن در کوه در تضاد است، 

حس لطافت، حس اعتمادبه نفس و... 
سهند عقدایی از کوهنوردان باسابقه و هیمالیانوردان 
است. او هم از کوهنوردی می گوید و هم توصیه هایی 

برای کوهنورد شدن دارد: 

بدانیم،  ورزش  باید  را  :کوهنوردی 
مثل بقیه رشته های ورزشی، یا اینکه کوهنوردی 
تفریحی است که می تواند به سالمت روانی و 

جسمانی افراد کمک کند؟
می توان هر دو نگاه را داشت. اگر کوهنوردی 
بگیریم،  نظر  در  آماتور  ورزش  عنوان  به  را 
مولفه های سالمت را در آن پررنگ می بینیم اما 
اگر ورزش قهرمانی باشد، هدف اصلی سالمت 
نیست، رکورد و قهرمان شدن در اولویت قرار 
پیدا  نزول  دوم  هدف  به  سالمت  و  می گیرد 
می کند. با این حال در همین ورزشی قهرمانی 
هم می تواند نقش تاثیرپذیری در جامعه داشته 
باشد. همین طور که وقتی در رشته دوومیدانی 
قهرمانی به دست می آید و ورزشکاری قهرمان 
المپیک می شود، مردم  به خصوص به دوومیدانی 
عالقه مند می شوند یا قهرمان وزنه برداری وزنه ای 
می زند یا کشتی گیری مدالی می گیرد، همه نگاه ها 
متوجه آنها می شود، در کوهنوردی هم با یک 
صعود این اتفاق می افتد. ممکن است همه افراد 
به قهرمانی فکر نکنند اما به هر حال به سمت 

آن ورزش جذب می شوند. 

بحث  در کوهنوردی خیلی  : شاید 
قهرمانی مهم نباشد. مساله رسیدن به قله است 
و بیشتر نگاه جامعه به این است که کوهنوردی 
ورزشی است که برای بدن مفید است، البته نگاه 
دیگری هم وجود دارد؛ اینکه کوهنوردی در حد 

حرفه ای می تواند به بدن آسیب بزند.
در اینجا چند بحث مطرح است. قبل از هر چیزی باید 
بپرسیم که کوهنوردی ورزش قهرمانی است؟ پاسخ 
مثبت است؛ ورزش قهرمانی است. در ورزش های 
میدانی، قهرمانی قابل اندازه گیری است و مدال دارد 
اما در ورزش هایی که در طبیعت انجام می شود، 
اندازه گیری سخت و کیفی است. در بعضی رشته های 
قایقرانی، غارنوردی و هر رشته ای که با طبیعت 
سروکار دارد، اندازه گیری ها کیفی است. در این 
نوع سنجش هم معیارهایی هست که گروهی از 
داوران جمع می شوند و نظر می دهند. کوهنوردی 
مدال ندارد اما جایزه سالیانه کلنگ طالیی دارد که 
هر سال هیات ژوری فعالیت کوهنوردان را بررسی 
و بهترین کوهنورد را انتخاب می کند، مثل انتخاب 
فیلم می ماند. بحث بعدی این است که قهرمانی در 

کوهنوردی با سالمت در ارتباط است؟ نمی توانم 
بگویم ارتباطی ندارد. مساله اول و مهم قهرمانی است 
اما کنار آن سالمت هم مهم است، شاید برای قهرمان 
شدن در بعضی از مواقع یک کوهنورد مجبور شود 
مسائل سالمت را نادیده بگیرد اما این گونه نیست که 
متوسط سالمت کسانی که کوهنوردی حرفه ای انجام 
می دهند از متوسط سالمت جامعه پایین تر باشد. مساله 
مهم این است که ورزش قهرمانی در کوهنوردی 
می تواند روی سالمت جامعه تاثیر بگذارد. وقتی در 
ورزشی قهرمانی به دست می آید، نظر رسانه ها به 
آن قهرمانی و آن رشته جذب می شود. خواه ناخواه 
تبلیغات در آن رشته باال می رود و مردم بیشتری 
عالقه مند می شوند که آن ورزش را انجام بدهند. 
درنتیجه هدف شیوع سالمت می شود که با فراگیر 
شدن آن رشته، سالمت جامعه هم باال خواهد رفت. 
: یکی از مسائلی که در کوهنوردی 
وجود دارد، ترس از این رشته است. به علت آمار 
باالی کشته شدگان خیلی ها از کوه و کوهنوردی 

وحشت دارند. 
باید قبول کنیم خطر ورزش در طبیعت باالتر از 

ورزش هایی است که در محیط های بسته و کنترل شده 
انجام می شود. در ورزش های میدانی به ندرت مرگ 
اتفاق می افتد. در ورزش های رزمی  دو نفر مقابل 
هم قرار می گیرند و به هم ضربه می زنند، حتی 
می توانند به همدیگر آسیب وارد کنند، اما اتفاق 
تلخی نمی افتد چرا که محیط کنترل شده است. تا 
حاال کسی نشنیده که در رینگ بوکس کسی بمیرد، 
در کنگ فو یا کاراته هم این اتفاق نیفتاده. درنهایت 
گاهی یکی از دو نفر دچار شکستگی یا دررفتگی 
می شود اما در طبیعت کنترل انسان بر محیط کم 
است. در کوهستان، ورزشی های آبی، ورزش های 
هوانوردی و در ورزش جدید وینگ سوئیت مرگ 
زیاد است. در همین وینگ سوئیت  ممکن در سال 
5 نفر از کسانی که بین رنک تا 50 جهان هستند، 

کشته شوند. این یک واقعیت است. 
: در ایران به دلیل نبود امکانات تعداد 

کشته شدگان بیشتر است؟
نه، موضوع در ایران متفاوت است. در ایران هیچ 
اثری از خود فعالیت های ورزشی در رسانه ها 
نیست. عظیم قیچی ساز باید وارد باشگاه 14 

تایی)باشگاه برترین کوهنوردان جهان که همه 
14 قله باالی 8 هزار متر را صعود کرده اند( 
شود تا خبری از کوهنوردی ببینیم، در غیر این 
صورت همه اخبار مربوط به کوهنوردی اخبار 
کشته شدن ها و اتفاقات ناگوار است، اخباری که 
حتی بیشتر از خبر صعودهای عظیم در رسانه ها 
و تلویزیون بازتاب دارد. در کشورهای دیگر 
اخبار فعالیت های کوهنوردی جایش را پیدا کرده ، 
فیلم های کوتاه و مستند از این فعالیت ها ساخته و 
در کانال های ورزشی منتشر می شود. ورزشکاران 
قبل از اینکه بمیرند دیده می شوند. مهدی حبیبی 
که در وینگ سوئیت رنک 28 جهان بود، در 
سوئیس و در یک پرش جانش را از دست داد. 
کار او خیلی زیبا بود، از دیواره های مختلفی 
پریده بود و حتی خارجی های زیادی را برای 
پرش به ایران آورده بود اما تا قبل از مرگ به 
جز دوستانش کسی نام او را نشنیده بود. بعد از 
اینکه سقوط کرد و کشته شد، شهرداری برایش 
در خیابان ها بنر زد و حتی شهردار به مراسم 
ترحیمش رفت. از پرش های مهدی فیلم های 
زیاد و خوبی تهیه شده بود ولی هیچ وقت از 

هیچ شبکه ای پخش نشد. 
: انتشار این خبرهای مرگ در ترس 

جامعه از کوهنوردی تاثیرگذار است؟ 
بدون شک تاثیر می گذارد چون به جز مرگ چیزی 

به گوش نمی رسد. 
تاثیر  هم  کوهنوردان  تعداد  روی   :

گذاشته؟
تاثیر داشته اما کنار آن عواملی هم وجود دارد که 
تعداد را افزایش داده است. زندگی در شهرهای 
بزرگ و شلوغ نیاز به حضور در طبیعت را بین 
مردم افزایش داده و به خاطر این نیاز کوهنوردی 
هم طرفداران زیادی پیدا کرده است. در 20 سال 
گذشته جمعیت تهران 10 تا 12 درصد افزایش 
داشته اما تعداد کوهنوردان 6-5 برابر شده. این 
افزایش  را می شود در تعداد چادرهایی که در 
دماوند به پا می شود یا صعودهایی که روزهای 
تعطیل به توچال انجام می شود، دید. مردم به کوه 
نیاز دارند و تصویر منفی از این رشته و اتفاقاتش 

اغراق شده است. 

و  کوه  در  که  اتفاقاتی  از  بعضی   :
کوهنوردی می افتد شاید به دلیل آگاهی نداشتن 

عموم از مواردی باشد که باید رعایت کنند. 
نداشتن آگاهی نیست، بهتر است بگوییم جای آموزش 
خالی است. آموزش باید در اختیار عموم مردم قرار 
بگیرد. چند سالی است که آموزش رشد کرده است، 
با افزایش باشگاه های کوهنوردی، نظارت بر این 
باشگاه و تعریف سازوکار اقتصادی برای مربیان، 

وضعیت آموزش بهتر از قبل شده است. 
: کوهنوردی را می توانیم ورزش گرانی 

بدانیم؟
بله، می شود گفت کوهنوردی ورزش متوسط رو به 
باالیی است. اگر یک نفر آماتور بخواهد در زمستان 
کوهنوردی کند، باید کفش، لباس، کوله و کورتکس 
بخرد. با این قیمت  ها باید 20-15 میلیون تومان هزینه 
کند. اگر هم بخواهد صرفه جویی کند، باید 7-8 
میلیون خرج کند اما خیلی جالب است عالقه مندان 
به کوهنوردی بیشتر از بین افراد متوسط رو به پایین 
جامعه هستند. مسائل مالی در کوهنوردی مشکل 

است اما بازدارنده نیست. 
: با همه صحبت هایی که شد، افرادی 
که می خواهند کوهنوردی کنند، چکار باید انجام 
بدهند که کمتر دچار آسیب دیدگی یا سانحه شوند؟
کوهنوردی هم مثل همه رشته های دیگر ورزشی نیاز 
به آموزش دارد. وقتی ما می خواهیم بچه ای شنا یاد 
بگیرد، او را در استخر نمی اندازیم، بلکه از مربی کمک 
می گیریم تا او شنا یاد بگیرد. در کوهنوردی هم همین 
گونه است. باید وقت بگذاریم و به باشگاه برویم و 
آموزش ببینیم. این آموزش شامل کوهنوردی در همه 
فصول است. تفاوتی هم نمی کند که فرد در چه سنی 
باشد. شاید یکی در سن جوانی درگیر درس و کار 
شده و در سن 60-50 سالگی بخواهد کوهنوردی را 
شروع کند. این فرد حتما باید آموزش ببیند. بعضی افراد 
به خصوص آنهایی که سنشان باال رفته، شاید حوصله و 
فرصت این نوع آموزش را نداشته باشند. به این افراد 
توصیه می شود به تورگردانان حرفه ای مراجعه کنند. 
با این کار می توانند امنیت خودشان را فراهم کنند. 
کنار این امنیت وقتشان را با خطا و آزمون از دست 
نمی دهند، مسیر تکراری نمی روند، گم نمی شوند، با 

مسائل تغذیه در کوه آشنا می شوند و آسیب نمی بینند.

 لیلی خرسند

نگاهی به ستاره های نیکوکار ایرانی و خارجی دنیای فوتبال 

خوب بالیست! 
»به جای لعنت فرستادن به دنیای تاریک، شمع 
روشن کنید«. شاید برای خیلی ها، این جمله 
کنفوسیوس کلیشه ای تکراری و بی اثر باشد 
اما گروه دیگری هم هستند که آن را کامال 
جدی می گیرند تا دنیا را حتی به اندازه یک 
شمع، روشن تر کنند. رفتارهای خیرخواهانه 
شاید برای افرادی از طبقه متوسط و ضعیف 
جامعه، نشانه بزرگ ازخودگذشتگی باشد اما 
برای ستاره های دنیای فوتبال، شبیه »احساس 
مسوولیت« است. هیچ کس نمی تواند آنها را 
وادار کند دستمزدی که به زحمت کسب 
کرده اند را برای نیکوکاری هزینه کنند اما 
این رفتار، شاید وظیفه آنها در قبال تبدیل 
شدن به الگویی برای تعداد زیادی از افراد 
جامعه است. در واقع آنها شاید تنها به سهم 
خودشان به امور خیریه کمک کنند اما با این 
حرکت، زمینه را برای ترغیب افراد مختلف 
می آورند.  فراهم  کارهایی  چنین  انجام  به 
البالی همه خبرهای تلخ و ناراحت کننده ای 
که مدام از چهره های دنیای فوتبال به گوش 
گاهی  که  بدبینانه ای  نگاه  وسط  می رسد، 
مجموعه ای  می گیرد،  آنها شکل  مورد  در 
هم  تحسین برانگیز  خوشایند  رفتارهای  از 
وجود دارد که گروهی از این ستاره ها را 

صاحب تمایز بزرگی می کند. 

هاللاحمرتکنفره
داستان »آقاتختی« و جمع آوری کمک برای 
زلزله بوئین زهرا را کم وبیش همه شنیده اند. 
برای باور اینکه چنین روایتی »افسانه« نیست 
باید به ماجرای زلزله کرمانشاه و علی دایی 
بسیاری  زلزله،  این  از  بعد  کمی  کرد.  نگاه 
جمع آوری  برای  سرشناس  چهره های  از 
شهریار  اما  شدند  پیشقدم  نقدی  کمک های 
برای خودش یک هالل احمر تک نفره بود. او 
ابتدا کمک های غیرنقدی را با نظارت مستقیم 
راهی روستاهای زلزله زده کرد و سپس پروژه 
ساخت خانه برای مردم روستای مله روالن را با 
کمک های نقدی ارسال شده از سوی مردم کلید 
زد. او حتی از دعوت نامه فیفا برای حضور در 
جام جهانی روسیه چشم پوشید تا از نزدیک 

روند ساخت خانه ها را دنبال کند. دایی به 
عنوان یکی از سفرای ایرانی یونیسف، پیش 
از این نیز در بزنگاه های حساس رفتارهای 
نیکوکارانه زیادی انجام داده بود. پیش از او 
هم »کریم باقری« برای مردم زلزله زده وزقان، 

کمک های فراوانی جمع کرده بود. 

جادوگروآرزوها

اگر روی آنتن زنده برنامه »ماه عسل« از دیدن علی 
کریمی به عنوان مهم ترین آرزوی زندگی یاد کنید، 
تنها دقایقی بعد جادوگر با شما تماس خواهد 
گرفت! مالقات با مرتضی مهرزاد بالفاصله بعد از 
قسمت معروف برنامه احسان علیخانی، تنها یکی 
از رفتارهایی بود که علی کریمی را به »قهرمان 
مردم« تبدیل کرد. او چند بار با کودکان کار 
فوتبال بازی کرده، بارها در خیریه های مختلفی 
مثل خیریه لیال بلوکات دیده شده، چند بار در 
جلسات جمع آوری پول برای کمک به زندانیان 
و اعدامی ها حضور داشته و همین حاال نیز روی 
صفحه شخصی اش برای پویشی با هدف کمک 

به کودکان معلول تبلیغ کرده است. 

خودتانرا»محک«بزنید

علیرضا حقیقی، یکی از ستاره هایی است که 
پس از هر سفر به ایران، خودش را به موسسه 

مبتال  کودکان  با  تا  می رساند  محک  خیریه 
به سرطان فوتبال بازی کند. به جز علیرضا، 
موسسه  این  در  نیز  دیگری  فوتبالیست های 
پژمان  و  نکونام  کرده اند. جواد  پیدا  حضور 

منتظری، شاخص ترین آنها هستند. 

آقایکیا

وقتی صحبت از رفتارهای نیکوکارانه باشد، 
میان خواهد  به  نیز  مهدوی کیا«  »مهدی  نام 
آمد. او که چند سال با موسسه های خیریه 
مختلف ارتباط مستقیم و بدون چشمداشت 
برقرار کرده، امسال در اقدامی تحسین برانگیز 
با پیراهن های اصلی تیم های بوندس لیگا به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه رفت و با اهدای این 
پیراهن ها به کودکان، یک تورنمنت فوتبالی با 
هزینه شخصی برای این بچه ها برگزار کرد. 

8شاکیوخیر

مجتبی جباری دوست دارد »8 شاکی« صدایش 
کنند اما او به جز شکایت، کارهای مهم دیگری 
نیز انجام داده، کارهایی مثل کمک مالی به 
مهره های جوان استقالل، کمک به چند هوادار 
مراسم  چند  در  حضور  البته  و  باشگاه  این 
خیریه برای کمک به زندانیان. مجتبی برخالف 
ناسازگاری ابدی اش با مربیان فوتبال، سازگاری 
قابل توجهی با رفتارهای انسان دوستانه دارد. 

اردویجهادیمسعود

کاپیتان تیم ملی شاید درون زمین، درخشش 
سابق را نداشته باشد اما این سال ها بیرون از 
زمین  به یک شخصیت متفاوت تبدیل شده 
است. شخصیتی که به وظایف اجتماعی اش 
با  کردن  بازی  فوتبال  کنار  و  است  واقف 
نیز  جهانی  اردوهای  در  حتی  کار،  کودکان 

حاضر شده است.

سفیرکبیرها

در فوتبال اروپا ستاره های زیادی سفیر یونیسف 
هستند و این نقش، تنها یک جایگاه تزئینی نیست. 
سفرای یونیسف هر سال چند سفر به مناطق محروم 
دنیا انجام می دهند و در متن برنامه ریزی های این 
سازمان برای کمک به مردم دنیا هستند. دیوید 
بکهام، مشهورترین سفیر یونیسف بین چهره های 
مطرح دنیای فوتبال است. لیلیان توران، میشائیل 
باالک، روبرت لواندوفسکی و لوئیس فیگو نیز افراد 
سرشناس دیگری هستند ک به عنوان سفیر یونیسف، 
بارها به کشورهای محروم آفریقایی سفر کرده اند. 

جنبشنیکوکاری
توپ های  و  گل ها  تعداد  فوتبال،  هواداران 
اما  طالی مسی و رونالدو را حفظ هستند 
قبل  سال   2 کریستیانو  می داند  کسی  کمتر 
جایزه 600 هزار دالری فتح لیگ قهرمانان 
را به یک موسسه خیریه اهدا کرد و لئو مسی 
نیز با تاسیس خیریه بنیاد مسی، هر سال پول 
زیادی را برای کمک به مردم خرج می کند. 
کیلیان ام باپه بعد از قهرمانی جام جهانی، همه 
پاداش این قهرمانی را به خیریه اختصاص 
داد و همه ستاره های تیم ملی انگلیس نیز 
جایزه قهرمانی شان را تقدیم خیریه کردند. 
راه اندازه  جنبشی  نیز  خوان ماتا  اواخر  این 
از  درصد   1 فوتبالیست ها  آن  در  که  کرده 
قرارداد ساالنه را صرف امور هماهنگ برای 
کمک به ریشه کن شدن فقر در دنیا می کنند. 
این اواخر ستاره های زیادی به جنبش ماتا 

ملحق شده اند.

در 20 سال 
گذشته جمعیت 

تهران 10 تا 12 
درصد افزایش 

داشته اما تعداد 
کوهنوردان 

6-5 برابر شده. 
این افزایش  
را می شود در 

تعداد چادرهایی 
که در دماوند 

به پا می شود یا 
صعودهایی که 
روزهای تعطیل 
به توچال انجام 

می شود، دید



اكران فيلم سينمایی »هندی و هرمز« با موضوع بررسی پيامدهای ازدواج كودكان به بهانه »روز جهاني منع خشونت عليه كودكان«

نه  به ازدواج كودكان 
شاد  رنگ هاي  با  فیلم 
آغاز مي شود، با تصویری 
از عروسي، دوربین وارد 
صورت  مي شود،  حجله 
عروس و داماد را كه مي بیني، دلت مي ریزد. 
پس تور عروسي، چهره مات زده  دختركي را 
مي بیني، دختري كه آرایش زنانه به صورتش 
عروسك هایش  پیش  هنوز  شاید  ننشسته، 
باشد، شاید دلش پیش دختراني باشد كه 
بیرون از مراسم در حال بازي هستند، چهره 
داماد هم دست كمي از او ندارد، پسركي كه 
تا مرد شدن سال ها فاصله دارد. »هندی و 
هرمز« روایتگر ازدواج دو نوجوان 13 ساله 
و 16 ساله در جزیره هرمز است، تصویري 
واقعي از اتفاقاتي كه هر روز در یكي از 
شهرها و روستاهاي ایران مي افتد، تصویري 
واقعي كه مدتي پیش اولین جرقه را در ذهن 
این  تا  زده،  فیلم  كارگردان  امیني،  عباس 

صحنه دلخراش را روایت كند.

در صحنه های ابتدایی فیلم روابط بچه گانه و 
دور از بلوغ فکری و جسمی دختر و پسر 
کامال به تصویر کشیده می شود؛ »هندی« در 
برخورد با »هرمز« رفتاری از جنس لجبازی های 
شرایط  از  تابعی  که  رفتاری  دارد،  کودکانه 
سنی اوست و معموال از سوی تمامی دختران 
همسن وسالش سرمی زند، با این تفاوت که 
او دختربچه ای است که نقش همسری دارد 
برخالف سایر دختران همسن وسال  باید  و 
تذکرات  کند.  پخته تر عمل  و  عاقالنه  خود 
مدیر مدرسه مبنی بر اینکه او حق ندارد در 
ارتباط با مسائل ازدواج و ارتباط با همسرش با 
دوستانش هم صحبت شود یا همسرش نباید به 
مدرسه نزدیک شود، همه و همه او را متوجه 
شرایطی  ازدواج  با  که  می کند  موضوع  این 
متمایز از همساالن خود پیدا کرده و به نوعی 
مرتکب عمل زشتی شده است، عملی که از 
دیدگاه خانواده و محیط زندگی او امری مثبت 
و طبیعی و از سوی محیط آموزشی منفی و 
خطاست. همین موضوع خود تمایزی در ذهن 
این نوجوان به وجود می آورد، به گونه ای که 
»هرمز« را مقصر مي داند و تصمیم مي گیرد 
از او فاصله بگیرد اما به این دلیل که یکی از 
خصلت های کودکان؛ فراموش کردن زودهنگام 
دلخوری و کینه هاست، بالفاصله این فاصله 
بین  دوستانه ای  روابط  و  نزدیکی  به  تبدیل 

این دو می شود.
هرمز 16 ساله در آستانه نوجوانی به جای 
بازی با پسرهای همسن وسال خود و تجربه 
شیطنت های کودکانه، مجبور به پیدا کردن شغل 
و اداره زندگی شده و به هر دری می زند تا پولی 
به دست آورد. او در این مسیر دست به انجام 
رفتارهای بچه گانه ای می زند که کامال ناشی 
از عدم بلوغ فکری و عقلی است. هرمز در 
برخورد با »هندی« که او هم متقابال برخوردی 
از سر لجبازی های کودکانه داشته، مستاصل 
می شود و کار به زدوخوردی کودکانه می کشد 
که با پادرمیانی مادر »هندی« به پایان می رسد. 
در صحنه هایی از فیلم حس خشونت پنهان علیه 
دو کودک نمایان می شود، آنجا که دختر نوجوان 
درگیر روند دشوار بارداری شده، بی آنکه حتی 
از لحاظ جسمی آمادگی چنین پذیرشی را 
مادر  به  پزشک  که  گونه ای  به  باشد،  داشته 
دختر می گوید: »چرا اجازه می دهید در این 
همین  به  که  جایی  یا  باردار شوید؟«   سن 
دلیل مجبور به ترک مدرسه و دور ماندن از 

تحصیل می شود.

این خشونت نه تنها »هندی«، بلکه به وضوح 
»هرمز« را هم بی نصیب نمی گذارد؛ پسرکی 
نحیف در گیرودار پیدا کردن کار خرد و شکننده 
شده و ناچار به تحمل زخم زبان از سوی 
مادر »هندی« می شود که به او یادآوری می کند 
در  درواقع  ندارد.  را  اضافه  نان خور  تحمل 
لحظه به لحظه فیلم در پس جاذبه های اقلیمی 
»هرمزگان« و رنگ شاد لباس هایی که عروس 
کم سن وسال داستان بر تن مي کند و همچنین 
بازی و شیطنت های کودکانه این دو نوجوان، 
غمی نهفته که بیننده را متوجه تبعات منفی 

این رسم غلط می کند.
و  مي شود  مواجه  دلخراش  پایانی  با  بیننده 
فیلم تبعات دنباله دار این ازدواج زودهنگام 
را به تصویر می کشد، معضلی که به دنبال آن 
نه تنها دختر و پسر نوجوان، بلکه نسلی دیگر 

را به خطر می اندازد.
فیلم سینمایی »هندی و هرمز« 25 آبان به مناسبت 
روز جهانی حمایت از حقوق کودک در »باغ 
موزه قصر« به اکران گذاشته شد. این مراسم 
با تالش »انجمن حمایت از حقوق کودک« 
و »معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد 
الزهرا« برگزار شد؛ »عباس امینی«،کارگردان 
تهران  مردم  نماینده  سیاوشی«،  »طیبه  فیلم، 
در مجلس، »الهه خوشنویس«، روان شناس و 
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق 

کودک از سخنرانان نشست »بررسی پیامدهای 
ازدواج کودکان در جامعه« بودند که بعد از 

این اکران برگزار شد.

چرا قبح حرف زدن درباره مسائل 
جنسي فرو نمي ريزد؟

نگار تشکری، دانشجوی روان شناسی، یکي 
از تماشاگران فیلم در گفت وگو با »سالمت« 
را  کودکي  سن  در  ازدواج  و  فیلم  اتفاقات 
این طور تحلیل مي کند: »اولین نکته ای که در 
فیلم »هندی و هرمز« نظر من را جلب کرد 
این است که آقای »امینی«، کارگردان این فیلم 
دنبال سوژه ها  از هیچ گونه سوگیری   دور 
واقع  فیلم های خود می روند. در  و ساخت 
همان معضل اجتماعی و مسائلی را که در 
جامعه وجود دارد، عینا وارد فیلم های خودشان 
می کنند. بازیگران فیلم با وجودی که حرفه ای 
نبودند، به گونه ای بازی کردند که تماشاگر 
را به شکل طبیعی وارد فضای داستان کردند. 
به دلیل اینکه رشته تحصیلی من روان شناسی 
است از دید روان شناسی به فیلم نگاه کردم 
و نکته ای که به ذهنم رسید این بود که جای 
آموزش مسائل جنسی به کودکان در کشور 
تنها مختص  موضوع  این  و  است  ما خالی 
نقاط محروم و حاشیه نشین نیست، اتفاقا در 
نقاط شهرنشین و باالی شهر هم این اتفاق 

نمی افتد و ما به خوبی در فیلم می بینیم که 
دختر هیچ اطالعی از رابطه جنسی ندارد و 
مادر هیچ نوع آگاهی به او نداده، به طوری 
که بعد از بارداری پزشک به او می گوید: »چرا 
اجازه دادی این اتفاق رخ بدهد؟«؛ یعنی تویی 
که وارد رابطه می شوی باید از قبل مطلع و با 
مسائل جلوگیری از بارداری آشنا باشی، این 
موضوعی است که اغلب روان شناسان و فعاالن 

جامعه مدنی دنبال اجرایی شدن آن هستند.
در خالل فیلم به این موضوع فکر کردم که 
به چه علت مدیر مدرسه و معلمان با اینکه 
می دانستند این دختر ازدواج کرده، درخصوص 
این گونه مسائل با او صحبت نکرده و او را 
آگاه نکردند؟ درواقع ای کاش قبح اینکه کادر 
آموزشی در خصوص مسائل جنسی با کودکان 

صحبت کنند، در جامعه ما فروبریزد.« 
این رسم غلط در کشور بر چه اساسی  اما 
افتاده و حامیان آن چه کسانی هستند؟  جا 
ازدواج  عقلی  دالیل  بنابر  که  است  واضح 
تبعات  و  است  غلط  نوجوانان  و  کودکان 
فردی و اجتماعی بسیاری دارد، پس به چه 
دلیل تاکنون این رسم غلط برچیده نشده و 
اصالحاتی انجام نمي شود؟ اینها پرسش هایی 
است که قانونگذاران و مسووالن سیاسی کشور 

باید جوابگوی آنها باشند.

سیاوشي: با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت 
مي شود

طرح افزایش سن ازدواج نزدیک به 2 سال 
است به مجلس ارائه شده، اما هنوز به نتیجه اي 
نرسیده است. اکران »هندي و هرمز« در موزه 
قصر دلیلي شد تا طیبه سیاوشي، نماینده مجلس 
که از مهمانان ویژه بود، درباره این طرح صحبت 
کند:  «تاکنون هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و ما فقط 
روز 4 مهر یک فوریت اصالح ماده »4110« 
قانون مدنی را به تصویب صحن علنی مجلس 
رساندیم که توانست با آرای باالیی برای قید 
یک فوریت و بررسی بیشتر در کمیته حقوق 
قضائی رأی بیاورد. در حال حاضر این طرح 
در کمیسیون حقوق قضایی است اما مباحثی 
که مورد بحث قرار گرفته با مخالفت هایی از 
جنس سیاسی روبرو شده، درحالی که در ذهن 
من به عنوان فعال اجتماعی این بحث باید 
در حوزه کودک و مباحث مربوط به حقوق 

کودک پیش برود.« 
به گفته سیاوشي، در این طرح قرار شده سن 
ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 
سال ممنوع شود: »طبق قانون، این موردی است 
که توانستیم درباره آن از صحن علنی مجلس 

رأی بگیریم و تبصره ای که بر این رأی زدیم به 
این موضوع اشاره دارد که ما خواهان افزایش 
حداقلی میانگین سن ازدواج هستیم که بر اساس 
آن سن ازدواج برای دختران 16 سال تمام 
شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی 
قید شود. البته موردی که بیشترین موافقت و 
اجماع حداقلی را دارد، همان مورد اول است 
و امیدواریم که همین اجماع حداقلی را بتوانیم 
به تصویب کمیسیون حقوق قضایی برسانیم.«

وي مشکالتي را سر راه قانوني شدن این طرح 
مي بیند: »مواردی که در همین اجماع حداقلی 
بحث شده، اشکاالت شرعی و فقهی و مباحثی 
حول محور خرده فرهنگ های موجود در کشور 
ماست؛ فرهنگ عشیره ای، قومی و عرف هایی که 
در شهرستان های کوچک و روستاها و همچنین 
در سیستان وبلوچستان و استان خراسان وجود 
دارد، از مواردی است که باید به آن پرداخته 
شود و جواب قانع کننده ای برای آنها وجود 
داشته باشد. در کشور ما بعد از انقالب، ازدواج 
کودکان زیر 13 سال مجوز پیدا کرد. ما در این 
مورد با برخی از علما در قم صحبت کرده ایم و 
حتی فتوی کتبی را از »آیت ا... مکارم شیرازی« 
گرفته ایم که بر اساس آن دیگر تنها رشد جسمانی 
در ازدواج مهم نیست، بلکه رشد عقلی در دختر 
و پسر برای ازدواج الزم و ضروری است. حتی 
در کشور مسلمانی مانند اندونزی این موضوع 
باعث تعجب است که بر اساس قانون کشور ما 
کودکان زیر 13 سال هم می توانند ازدواج کنند 
اما در کشور آنها سن ازدواج 18 سال است. 
هرچند به گفته آنها، آماری از ازدواج غیررسمی 
افراد در سنین پایین تر میان خانواده های فقیر 
وجود دارد، طبق قانون آنها سن ازدواج 18 سال 
است اما متاسفانه در کشور ما جریان برعکس 
است. تالش ما اصالح قانون است و امیدواریم 
شرایطی مهیا شود تا تبعات منفی این معضل 
هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ عاطفی و 

اجتماعی، کاهش پیدا کند.«

 اعظم 
صفایی

به چه علت مدیر مدرسه و معلمان با 
اینکه می دانستند این دختر ازدواج 
كرده، درخصوص این گونه مسائل با 
او صحبت نکرده و او را آگاه نکردند؟ 
درواقع ای كاش قبح اینکه كادر 
آموزشی در خصوص مسائل جنسی 
با كودكان صحبت كنند، در جامعه ما 
فروبریزد

ازدواج در کودکی از لحاظ روان شناسی 
»دوره بحرانی« نامیده می شود، به این 
دچار  بچه ها  سنین  این  در  که  دلیل 
رفتاری  و  شناختی  ناهماهنگی های 
در  هستند.  تشنج  از  پر  و  می شوند 
مرحله  به  کودک  که  بلوغ  دوران 
نوجواني مي رسد، از نظر فیزیولوژی 
به هم مي ریزد و انتظارات اجتماعی هم 
نسبت به او تغییر مي کند و حتي فضای 
آموزشی برای نوجوان عوض مي شود. 
در چنین شرایطی که به طور طبیعی 
با دغدغه و به هم ریختگی  نوجوانان 
مجبور  برخی  هستند،  مواجه  ذهنی 
می شوند وارد زندگی جدید و ازدواج 
آمادگی ای  هیچ  که  درحالی  شوند، 
برای آن ندارند. اگر ساده نگاه کنیم، 
شدیدترین نوع کودک آزاری در این 
مقطع به این کودکان تحمیل می شود؛ 
کودک آزاری جنسی، جسمی و روانی 
و غفلت از انواع کودک آزاری است و 
ازدواج کودک یا کودک همسری تمامی 
این آسیب ها را همزمان به دنبال دارد.
رابطه  از  شناختی  هیچ  که  کودکی 
تن  می شود  مجبور  ندارد،  جنسی 
به رابطه ای بدهد که وقتی در مورد 
آن صحبت  با  رابطه  در  بزرگساالن 
می شود، می گوییم باید دونفر در مورد 
محتوای رابطه با یکدیگر توافق داشته 
باشند، اما آیا کودکان ما اصال راجع به 
این رابطه اطالعاتی دارند که بخواهند 
روی محتوای آن متمرکز شوند و در 
مورد آن توافق کنند؟ پس این موضوع 
مصداقی از کودک آزاری جنسی است. 
روانی  کودک آزاری  دیگر،  طرف  از 
مهارت ها،  که  وقتی  می افتد.  اتفاق 
را  کودک  ظرفیت های  و  امکانات 
نمی بینیم و او را به اذن پدر زیر 13 
 13 باالی  قانونی  مجوز  با  و  سال 
سال مجبور به ازدواج می کنیم؛ یعنی 
نیازهای عاطفی او مهم نیست، از همه 
این موارد صرف نظر می کنیم و تنها 
به تشخیص بزرگسالی که مشخص 
نیست صالحیت تشخیص دارد یا نه و 
چه کسی صالحیت او را تایید می کند، 
این حق را به او می دهیم که برای آینده 
کودک تصمیم بگیرد.کنار این موارد 
غفلت آموزشی اتفاق می افتد و کودک 
یکباره باید از محیط مدرسه خارج شود 
و مهارتی نیاموخته است. در این فیلم 
پسر و دختر قادر به حل مساله نبودند و 
زمانی که با مشکل مواجه شدند، بیشتر 
هیجانی رفتار کردند و تنها به این فکر 
کردند که در همان مقطع مساله خود را 
برطرف کنند و به هر دری زدند و در 
این مرحله هیچ یک فکر نمی کردند. 
درواقع مهارت فکر کردن هنوز برای 
این بچه ها آموخته و تمرین شده نبود 
و مدام اشتباه مي کردند و پیامدهای 
اشتباه آنها به عینه دیده می شد. این 
موضوع در ازدواج های کودکان مدام 
تکرار می شود و دلیلي بود تا سال1395 
آمار 24 هزار کودک بیوه به طور رسمی 
اعالم شود. در کودکی هم که ازدواج 
بحران  دلیل  به  نشده،  بیوه  اما  کرده 
هیجانی که تجربه می کند، پیامدهای 
 18 از  بعد  می شود؛  ایجاد  ناگواری 
سالگی، درست زمانی که هیجانات 
تمام می شود و کودکی پایان می گیرد، 
احتمال بروز رفتارهای پرخطر افزایش 
پیدا می کند زیرا کودکی که نیازهایش 
برطرف نشده، زمانی که نسبت به آنها 
آگاه می شود، دست به خطا می زند، به 
این ترتیب احتمال خیانت زناشویی؛ 
از طرف  از جانب دختر و چه  چه 
متوجه  تازه  آنها  و  می رود  باال  پسر 
نیازها و اولویت ها می شوند و زمانی 
که شناخت پیدا می کنند، دیگر قدرت 
انتخاب ندارند که به صورت شرعی، 
بسازند و عمال در زندگی  رابطه ای 
خارج  رفتار  و  می کنند  بازی  نقش 
واقع  در  می افتد.  اتفاق  خانواده  از 
به حدی  آسیب های کودک همسری 
باالست که نمی توانیم حدی برای آن 
قائل شویم و بگوییم کودکی مجاز به 
ازدواج است. در این شرایط پرسشی 
مطرح می شود؛ موضوعی که تبعات 
آن تا این اندازه مشخص است، به چه 

علت منع نمی شود؟

كودک همسری 
شدیدترین نوع 

كودک آزاری 

دیدگاه روان شناس  
 الهه خوشنویس

عضو هیات مدیره انجمن 
حمایت از حقوق 

کودکان

از  حمایت  انجمن  عضو  خزائی،  مهرناز 
حقوق کودکان یکی از افرادی است که به 
گفته خودش همیشه دغدغه حفظ حقوق 
کودک را دارد و در این زمینه فعالیت کرده 
است. او بعد از تماشاي فیلم به چند نکته 

اساسي تاکید مي کند:
یکی از اصلی ترین موارد هوش، هوش 
ریاضی و منطقی است که در این دختر 
و پسر به این دلیل که در شرایط تحصیل 
قرار نگرفته و به خوبی رشد نکرده بودند، 
تقویت نشده بود. البته هوش دختر به دلیل 
اینکه به مدرسه می رفت، باالتر از پسر بود.

در صحنه ابتدایی فیلم »هندی و هرمز« 
والدینشان  که  بودند  عروسک هایی  شبیه 
کرده  آنها  تن  دامادی  و  عروسی  رخت 
بودند و هیچ رضایتی در چهره هردوی 
آنها وجود نداشت، به شکلی که پشت به 
هم خوابیده بودند و صبح هم مادر دختر 

را از خواب بیدار کرد و این نشان دهنده 
کودکی  هنوز  دختر  که  بود  موضوع  این 
است که با شرایط جدید سازگار نشده و 

نیاز به توجه مادر دارد.
جنسی  مسائل  درگیر  کودک  دو  این 
هم نبودند و پسر تنها به این دلیل که در 
کارخانه کاری پیدا کند، تن به ازدواج داد 
و دختر هم برای اینکه نان خوری از خانه 
کم شود، شوهر کرد. در صحنه زدوخورد 
کودکانه این دو هوش هیجانی و استقالل 
دختر بیشتر نمایان شد و شاید دلیل آن این 
بود که دختر والدینی داشت و به مدرسه 
نه  و  داشت  والدینی  نه  پسر  و  می رفت 

تحصیل کرده بود.
بین  نزدیکی  و  زناشویی  رابطه  اولین 
این دو زمانی شکل گرفت که کنار دریا 
با هم کودکی و نزدیکی بیشتری احساس 
کردند و در واقع این دو حتی در برقراری 

روابط زناشویی تا آن زمان احساس نیازی 
نکرده بودند.

پسر حاضر بود به زندان برود و پولی 
ثبات کار  برای  دلیلی  بیاورد و  به دست 
نداشت و درواقع انجام کارهای مردانه و 
درگیر زندگی شدن برای او بسیار زود بود. 
تمامی جوانب این ازدواج دور از آگاهی و 
بصیرت در این فیلم به خوبی نشان داده شد. 
اگر در این سن پسر به شکل طبیعی مانند 
سایر همسن وساالنش به مدرسه مي رفت 
و درگیر تحصیل می شد، نیازی به ازدواج 
در خود احساس نمی کرد و به همین شکل 
اگر موضوع فقر و تفکرات غلط مادر دختر 
نبود، »هندی« هم شخصا تمایلی به ازدواج 
نداشت و این موضوع نشان می دهد ازدواج 
الزمه شرایط سنی کودک نیست و اساسا 
کودکان از این روابط درک عمیقی ندارند 

و نیازی احساس نمی کنند.

كودكان حسي به ازدواج ندارند 

هنر و سالمت شماره ششصدونود وچهار هفده  آذر نودوهفت6
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پرسشی از متخصصان حوزه تغذیه در پی نتایج مطالعات اخیر درباره کلسترول و چربی های اشباع 

محصولپرچرببخوریمیاکمچرب؟
 »بدون نگرانی کلسترول بخورید«، »چربی های اشباع دیگر برای بدن ضرری ندارند«، »کلسترول و 

 ندا احمدلو
چربی اشباع دوست قلب هستند«، »کلسترول و چربی اشباع برای بدن مفید هستند«! این تیترها و 
تیترهای مشابه آنها، همگی در روزهای اخیر در صدر تیترهای خبری بخش سالمت در حوزه 
رسانه های سالمت محور قرار گرفتند و مردم را با چالش جدیدی مواجه کردند؛ »باالخره کلسترول 

و چربی اشباع بخوریم یا نه؟«
تقریبا از دهه 70 میالدی بود که پژوهشگران حوزه تغذیه و سالمت، ممنوعیت ها و محدودیت هایی  برای مصرف 
خوراکی های حاوی کلسترول و چربی اشباع که عمدتا هم منابع غذایی با منشاء حیوانی بودند، مطرح کردند. 
این پژوهشگران گمان می کردند مصرف خوراکی های حاوی کلسترول و چربی اشباع مانند کره حیوانی، روغن 
حیوانی، میگو،  تخم مرغ، گوشت قرمز و لبنیات پرچرب، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با افزایش کلسترول خون یا 
ابتال به بیماری های قلبی-عروقی دارد. از این رو، همواره تاکید می کردند استفاده از چنین خوراکی هایی باید در 
برنامه غذایی روزانه، به حداقل ممکن برسد. این در حالی است که با گسترش امکانات تحقیقاتی و انجام دادن 

پژوهش های جهانی، محققان به تازگی دریافته اند پرخوری، اضافه وزن یا مازاد دریافت کالری روزانه، خیلی بیشتر 
از مصرف خوراکی های حاوی کلسترول یا چربی اشباع بر باال رفتن کلسترول خون و افزایش احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی اثر می گذارد. از این رو، اعالم کردند تمام افراد سالم که نمایه توده بدنی آنها در محدوده طبیعی 
قرار دارد و دچار چاقی های موضعی و شدید در ناحیه شکم نیستند، می توانند حجم متعادلی از چربی های حیوانی 
را در برنامه غذایی خود داشته باشند. بر این اساس، مصرف هفته ای 2 وعده گوشت قرمز، خوردن روزانه0 تا 2 
تخم مرغ، استفاده دوره ای از لبنیات پرچرب و روغن های حیوانی برای افراد سالم جامعه، ضرری نخواهد داشت. 
ضمن اینکه بر اساس اعالم این محققان، مصرف فراوان سبزی های تازه، صیفی ها و میوه ها به دلیل فیبر باالیی که 
دارند، اثر قابل توجهی بر حفظ سالمت، نسبت به کاهش دریافت چربی حیوانی خواهند داشت. نتیجه کلی اینکه 
اگر رژیم غذایی شما متعادل و همراه با دریافت کالری متناسب کنار فیبر کافی باشد،  شما می توانید چربی های با 
منشاء حیوانی را در حدی که افراط نشود در برنامه غذایی خود داشته باشید. برای روشن تر شدن این موضوع، 

گفت وگویی با متخصصان »سالمت« داشتیم تا شما را با تحقیقات جدید جهانی در این زمینه آشنا کنیم. 

: با توجه به بررسی نتایج تحقیقات 
اخیر درباره مصرف چربی ها، بهتر است با این 
پرسش شروع کنیم که آیا می توان نقش مثبتی 

برای کلسترول در بدن در نظر گرفت؟
بله، واقعیت این است که تمام ترکیبات موجود 
در مواد غذایی فراوری نشده که معموال بیشتر آنها 
در بدن هم تولید می شوند، به نوعی برای بدن 
الزم هستند. به عبارت ساده تر، اگر مواد غذایی 
مختلف به صورت متعادل در برنامه غذایی ما 
قرار بگیرند، نه تنها ضرری برایمان ندارند، بلکه 
دریافت آنها خالی از فایده هم نخواهد بود، مثال در 
مورد همین کلسترولی که به آن اشاره کردید و به 
وفور هم در منابع غذایی حیوانی مانند روغن های 
... وجود  و  تخم مرغ، گوشت ها  زرده  حیوانی، 
دارد، می توان گفت این ترکیب، ساختمان اصلی 
ویتامین D  را در بدن تشکیل می دهد. از طرف 
دیگر، اسیدهای الزمی که باید برای هضم و جذب 
چربی ها در بدن ترشح شوند،  نیازمند کلسترول 
هستند یا ساختار اولیه بسیاری از هورمون ها از 
کلسترول تشکیل شده است. با این حساب می بینید 
کلسترول به خودی خود ترکیب غذایی مضری 
نیست و می تواند نقش برجسته ای در بسیاری از 

عملکردهای ضروری بدن ایفا کند. 
: پس چرا تا امروز تحقیقات گسترده ای 
در سطح جهان، ما را از مصرف مواد غذایی 
حاوی کسترول منع می کردند یا می گفتند باید 
در مصرف این مواد غذایی، جانب احتیاط را 

رعایت کنیم؟
محققان در طول دهه های گذشته گمان می کردند 
مصرف غذاهای حاوی کلسترول به خودی خود 
می تواند عامل اصلی برای افزایش کلسترول خون، 
گرفتگی عروق و بیماری های قلبی باشد. این در 
حالی است که دانش پزشکی که علوم تغذیه هم 

بخشی از آن محسوب می شود، دانشی همواره در 
حال پیشرفت است. بنابراین اصال عجیب نیست که 
با انجام تحقیقات گسترده تر )با توجه به پیشرفت 
علم و امکانات همه جانبه ای که در اختیار محققان 
قرار می گیرد(، محققان نتایج تحقیقات پیشین خود 
را رد کنند یا تغییراتی در آنها ببینند. در مورد رابطه 
مصرف خوراکی های حاوی کلسترول و افزایش 
کلسترول خون یا باال رفتن احتمال بیماری های 

قلبی هم دقیقا همین اتفاق افتاده است. 
این  جزییات  درباره  بیشتر  کمی   :

تحقیقات جدید برایمان می گویید؟
حتما! محققان تاکنون گمان می کردند اگر فردی 
مواد غذایی حاوی کلسترول و چربی مانند لبنیات 
پرچرب، کره و روغن حیوانی،  گوشت های قرمز و... 
را به طور منظم در برنامه غذایی خود داشته باشد، 
حتما با عوارضی مانند افزایش کلسترول خون، 
گرفتگی عروق، بیماری ها یا سکته قلبی مواجه 
می شود اما مطالعات گسترده تری که در این زمینه 
انجام شد، نشان داد مشکل اصلی، مصرف کلسترول 
نیست،  بلکه مشکل از جایی شروع می شود که 
کل کالری دریافتی روزانه از حد مجاز و متعادل 
خود فراتر می رود. پژوهشگران دریافته اند دریافت 
کالری مازاد در طول روز نقش پررنگ تری در  به 
هم خوردن تعادل سطح کلسترول در بدن دارد؛ 
یعنی رابطه ای که میان افزایش دریافت کالری با 
پرخوری در طول روز و باال رفتن سطح کلسترول 
به وجود می آید، معنادارتر از رابطه ای است که 
با خوردن حجم متعادلی از خوراکی های حاوی 
کلسترول و تاثیر آن بر افزایش کلسترول خون 

ایجاد می شود. 
: با این حساب، آیا می توان این طور ادعا 
کرد که مصرف متعادل کلسترول برای افرادی 
که اضافه وزن ندارند یا شیوه زندگی سالمی 
دارند، مشکل ساز نخواهد بود و سالمتشان را 

به خطر نخواهد انداخت؟
تاحدودی بله! محققانی که در تمام 3-2 دهه اخیر، 
تاکید بر کاهش مصرف کلسترول داشتند و می گفتند 
باید لبنیات کم چرب مصرف کنید، گوشت قرمز 

کمتر بخورید، تا جایی که می توانید کره نخورید 
یا در مصرف تخم مرغ احتیاط کنید، این روزها 
تمرکز و تاکید خود را از کاهش مصرف کلسترول 
برداشته و روی تنظیم الگوی غذایی و دریافت 
کالری مناسب گذاشته اند. بر این اساس، می توان 
گفت اگر فردی دچار اضافه وزن نباشد، شیوه زندگی 
سالمی داشته باشد و در طول روز کالری مازاد 
دریافت نکند، می تواند بدون نگرانی خوراکی های 
حاوی کلسترول مانند تخم مرغ، میگو، گوشت ها، 
لبنیات پرچرب، کره یا روغن حیوانی را به برنامه 
غذایی خود برگرداند. البته همیشه به خاطر داشته 
باشید »تعادل«، یکی از اصول اساسی تغذیه است. 
خوراکی های حاوی کلسترول هم مانند سایر مواد 
غذایی حاوی کالری هستند و زیاده روی در مصرف 
و  وزن  افزایش  باعث  سرعت  به  می تواند  آنها 
عوارض ناشی از آن شود. بنابراین حتی اگر برنامه 
غذایی سالمی دارید و اضافه وزن هم ندارید، باید 
در مصرف خوراکی های حاوی کلسترول، حد 

اعتدال را رعایت کنید. 
اضافه وزن  دارای  افراد  مورد  در   :

چطور؟
همان طور که گفته شد،  افزایش دریافت کالری 
با باال رفتن میزان کلسترول خون و احتمال بروز 
بیماری های قلبی در ارتباط است. از این رو، اگر 
افراد دارای اضافه وزن مانند سایر افراد اقدام به 
مصرف خوراکی های حاوی کلسترول کنند، به 
طور حتم احتمال افزایش سریع تر کلسترول خون 
در بدن آنها بیشتر می شود. با این حساب،  چنین 
افرادی باید ابتدا به فکر رسیدن به محدوده وزن 
طبیعی و سپس دنبال مصرف حجم متعادلی از 

خوراکی های حاوی کلسترول باشند. 
: آیا می توان نتایج تحقیقاتی که درباره 
کلسترول انجام شده را به چربی های اشباع هم 

نسبت داد؟
غذایی  منابع  در  هم  آنها  که  اشباع  چربی های 
حیوانی وجود دارند، جزو آن گروه از اسیدهای 
چربی هستند که اگر دریافت شان از طریق مواد 
غذایی باال برود، می توانند زمینه ایجاد گرفتگی 
عروق و بیماری های قلبی را فراهم کنند. براساس 
توصیه های علمی جهانی، یک فرد سالم می تواند 
حدود 30 درصد از نیاز روزانه بدن خود به کالری 
را از طریق چربی ها و 6 تا 10 درصد از این 30 
درصد را از چربی های اشباع تامین کند. البته باز 

هم تاکید می کنم  اگر فردی الگوی غذایی سالمی 
داشته باشد و کالری اضافی در طول روز دریافت 
نکند، می تواند حد متعادلی از انواع مواد غذایی از 
جمله غذاهای حاوی کلسترول و چربی اشباع را 

در رژیم روزانه خود بگنجاند. 
: نظرتان درباره روغن های حیوانی که 
خیلی ها در کشور طرفدار آن هستند، چیست؟
روغن حیوانی هم حاوی چربی اشباع و نوعی 
اسید چرب به نام »اسید استئاریک« است. اگر 
انرژی دریافتی روزانه شما متعادل باشد و  کل 
کالری مازاد در طول روز مصرف نکنید، استفاده 
از روغن حیوانی نه ضرری برای بدنتان دارد و 
حیوانی  روغن  ساده تر،  عبارت  به  فایده ای!  نه 
جزو خوراکی های خنثی برای بدن افرادی است 
که اضافه وزن ندارند یا کالری مناسبی در طول 

روز دریافت می کنند.
: به عنوان آخرین پرسش، به نظر شما 
بهترین و بدترین روغن های مصرفی کدام هستند؟
روغن زیتون به دلیل داشتن اولئیک اسید، بهترین 
روغن و روغن های نباتی جامد یا نیمه جامد جزو 
روغن های  هستند.  مصرفی  روغن های  بدترین 
نباتی که در اصل به صورت مایع هستند و در 
به شکل مصنوعی هیدروژنه می شوند،  صنعت 
تغییر ظرفیت  داده و حجم نامناسبی از اسیدهای 
چرب ترانس را در خود جا می دهند. اسیدهای 
بدن  برای  چربی ها  نوع  بدترین  ترانس،  چرب 
هستند و بهتر است دریافت آنها در برنامه غذایی 

به صفر برسد. 

    دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه، دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

تا تکمیل بررسی ها، اعتدال را رعایت کنید!
اقدامات  از  یکی 
اساسی که در طول 2 
دهه اخیر برای اصالح 
الگوی تغذیه ای مردم با 
کمک وزارت بهداشت، متخصصان، مشاوران و دست اندرکاران حوزه 
روغن های  به مصرف  جامعه  تشویق  گرفت،  انجام  کشور  در  تغذیه 
گیاهی و کاهش استفاده از محصوالت حیوانی پرچرب بوده است. از 
جمله اتفاق های خوبی که در پی این کار افتاد، کاهش میزان ترانس 
روغن ها بود. چربی های ترانس، جزو مضرترین انواع چربی هستند که 
قرار است با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، میزان 

آنها در روغن های گیاهی مصرفی به صفر برسد. 
تحقیقات  نتایج  کشور،  در  غذایی  الگوی  اصالح  همین  موازات  به 
جدیدی از سوی پژوهشگران اروپایی و آمریکایی منتشر شد که نشان 
می داد مصرف روغن ها یا چربی های حیوانی، آنچنان که فکر می کردیم 
هم ضرر ندارد و تقریبا تناقضی باورنکردنی درباره بیشتر توصیه های 
تغذیه ای سال های اخیر در مورد مصرف چربی ها در تمام کشورهای 
جهان به وجود آمد. هرچند نتایج این تحقیقات نشان می دهد مصرف 
چربی های حیوانی در یک رژیم غذایی متعادل، تاثیر چشمگیری بر 
افزایش کلسترول خون ندارد، ما نمی توانیم به مردم توصیه کنیم از فردا 
روغن ها و چربی های حیوانی را کامال جایگزین انواع گیاهی آنها در 
برنامه غذایی خود کنند چون علم تغذیه، دانشی در حال پیشرفت است 
و برای داشتن توصیه های مطلق،  نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری 

در این زمینه وجود دارد. 
این روزها شاخه ای از علوم تغذیه ثابت کرده مصرف لبنیات پرچرب 
نه تنها برای سالمت ضرر ندارد،  بلکه این محصوالت حاوی ترکیبی 
به نام CLA هستند بنابراین می توانند عامل پیشگیری برای بسیاری از 
بیماری ها باشند. حتی تحقیقات متمرکزتری نشان داده اند مصرف لبنیات 
پرچرب در سرعت بخشیدن به روند درمان سرطان پستان موثر هستند 
و احتمال برگشت بیماری را به طرز معناداری کاهش می دهند. با این 
حساب، براساس یافته های جدید، حذف کامل چربی های حیوانی از 

رژیم غذایی کار چندان سودمندی برای بدن نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه منبع اصلی روغن های گیاهی، دانه های روغنی مانند 
سویا و ذرت هستند که این روزها به صورت تراریخته تولید می شوند 
و بحث در مورد خوب و بد تراریخته ها، بحث بزرگی در دنیای تغذیه 
به کسی  به شرایط موجود،  با توجه  نمی توانیم  ما  این رو،  از  است. 
توصیه کنیم  مصرف روغن های گیاهی و حذف چربی های حیوانی 

برای سالمت آنها،  صددرصد مفید خواهد بود. 
برای خیلی ها  این سوال  نکاتی که عنوان شد، شاید حاال  به  باتوجه 
پیش بیاید که باالخره تکلیف مصرف کننده درباره چربی های حیوانی 
و گیاهی چیست؟ پاسخ این است که تا رسیدن به جواب مطلق، حد 
اعتدال را رعایت کنید. آنچه بیشتر از نوع غذای مصرفی باعث ایجاد 
بیماری می شود، رو آوردن به ترکیبات غذایی فراوری شده و دریافت 
زندگی  می خواهید  شما  اگر  یعنی  است؛  روز  طول  در  مازاد  کالری 
سالمی داشته باشید، باید به علوم روز توجه کنید اما کنار آن تعادل 
را در تمام خوراکی هایی که می خورید، رعایت کنید و بیشتر از نیاز 

روزانه کالری به بدنتان نرسانید. 
نکته دیگر درباره مصرف تخم مرغ است که سواالت زیادی در مورد آن 
می شود. حتما می دانید  زرده تخم مرغ، کلسترول باالیی دارد و تا یک 
دهه پیش توصیه می شد بیشتر از 2 تخم مرغ در هفته مصرف نشود اما 
این روزها سازمان بهداشت جهانی باتوجه به یافته های جدید و ارزش 
تغذیه ای باالی تخم مرغ  توصیه می کند هر فرد سالمی که رژیم غذایی 
متعادلی دارد و کالری مازاد در طول روز دریافت نمی کند، می تواند 
روزانه یک تخم مرغ بخورد )برخی منابع مصرف تا 2  تخم مرغ در 

روز را هم بدون مشکل می دانند(
باید  یعنی شما  نوع خوراک مصرفی است؛  درباره  آخرین مورد هم 
تا  غذایی،   برنامه  در  اعتدال  رعایت  بر  عالوه  سالمتتان  حفظ  برای 
جایی که می توانید غذاهای سرخ کردنی مصرف نکنید، در صورت نیاز 
به سرخ کردن از روغن های مخصوص سرخ کردنی کمک بگیرید و تا 
حد ممکن،  مواد اولیه تازه را به جای انواع صنعتی و فراوری شده آنها 
استفاده کنید. در این صورت می توانید  کنار منابع غذایی کربوهیدرات ها،  
میوه ها، سبزی ها و پروتئین های گیاهی، حجم متعادلی از لبنیات پرچرب، 
تخم مرغ، کره یا گوشت قرمز را هم به رژیم غذایی خود برگردانید. 

تاکید دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه به تمامی گروه های سنی

کلسترول بخورید اما متعادل!
پژوهشگراندریافتهانددریافتکالری
مازاددرطولروز،نقشپررنگتریدر
بههمخوردنتعادلسطحکلسترول
دربدندارد؛یعنیرابطهایکهمیان
افزایشدریافتکالریباپرخوریدر
طولروزوباالرفتنسطحکلسترول
بهوجودمیآید،معنادارترازرابطهای
استکهباخوردنحجممتعادلیاز
خوراکیهایحاویکلسترولوتاثیر
آنبرافزایشکلسترولخونایجاد
میشود.

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
متخصص تغذیه و رئیس انجمن 

تغذیه ایران



پژوهشگران معتقدند یک اسکن 5  دقیقه ای 
می تواند برای شناسایی افراد در معرض خطر 
زوال عقل پیش از ظهور عالئم آن به کار رود.
به گزارش بی بی سی، دانشمندان از اسکن 
با سونوگرافی برای بررسی رگ های خونی 
گردن بیش از ۳ هزار نفر استفاده کردند و در 
۱5 سال بعدی این افراد را زیر نظر گرفتند.

این پژوهشگران دریافتند افرادی که شدیدترین 
نبض ها را در رگ های گردن داشتند، نسبت 
به سایر افراد دچار بیشترین زوال  شناختی 

در طول ۱0 سال بعدی شده اند.
پژوهشگران امیدوارند به  این  ترتیب به روش 
جدیدی برای پیش بینی زوال  شناختی در افراد 

دست پیدا کنند.
بین المللی  گروه  یک  پژوهش،  این  در 
کالج  یونیورسیتی  سرپرستی  با  دانشمندان 
لندن شدت نبض شریانی حرکت کننده به 
سوی مغز در گردن را در ۳ هزار و ۱9۱ نفر 
در سال ۲00۲ میالدی با سونوگرافی اندازه 
گرفتند. نبض شدیدتر می تواند باعث آسیب 
زدن به عروق خونی کوچک مغز، تغییرات 

ساختاری شبکه عروقی مغز و خونریزی های 
کوچک شود که »سکته های مغزی کوچک« 
نامیده می شوند. نتایج نشان داد افرادی که 
بیشترین شدت نبض را در آغاز بررسی داشتند 
)یک چهارم افرادی که از این لحاظ در صدر 
قرار می گرفتند( نسبت به بقیه افراد، با احتمال 
50 درصد بیشتر دچار افت پیشرونده توانایی 
 شناختی در طول یک دهه بعدی می شوند. 
افت توانایی  شناختی اغلب نخستین نشانه 
زوال عقل است، اما هرکسی دچار مشکل  
شناختی می شود، درنهایت دچار زوال عقل 

نخواهد شد.
به گفته پژوهشگران، این آزمایش می تواند 
راه جدیدی برای شناسایی افرادی باشد که 
در معرض خطر زوال عقل هستند و امکان 
درمان و تغییر شیوه زندگی را در زمان سریع تر 

فراهم می آورد.
شواهد فعلی نشان می دهند کنترل فشارخون 
و کلسترول، داشتن رژیم غذایی سالم، انجام 
ورزش منظم و سیگار نکشیدن می توانند باعث 

پیشگیری از زوال عقل شوند.

کارشناسان معتقدند زوال عقل نتیجه نهایی 
دهه ها آسیب  دیدن مغز است، بنابراین هنگامی 
 که افراد عالئم زوال عقل را نشان می دهند، دیگر 
برای انجام اقدامات درمانی دیر شده است. 
طرح بعدی این پژوهشگران این است که 

افراد شرکت کننده در این بررسی را با ام آرآی 
اسکن کنند تا معلوم شود آیا مغز این افراد 
تغییرات ساختاری یا کارکردی پیدا کرده که 
توضیح دهنده افت توانایی شناختی شان باشد 

یا نه؟

رسوایی درباره 
 ۲۲ که  خانمی 
بدون  سال 
صالحیت های 

کار  به  الزم 
روان پزشکی 

بود،  پرداخته 
به بررسی فوری 
مدارک حدود ۳ هزار پزشک خارجی در حال کار 

در بریتانیا انجامیده است.
به گزارش بی بی سی، ژولیا عالمی هنگام کسب مجوز 
طبابت در بریتانیا در سال ۱995 میالدی به دروغ 
ادعا کرده بود از دانشگاه اوکلند در نیوزیلند دکترای 
پزشکی گرفته اما درواقع او فقط ۱ سال در دانشکده 

درس خوانده و بعد ترک تحصیل کرده بود.
شورای عمومی پزشکی )GMC( - سازمان ناظر 
بر کار پزشکان در بریتانیا - به دلیل بررسی ناکافی 
مدارک پزشکان در دهه ۱990 میالدی عذرخواهی 
کرده است. این شورا که تعیین کننده صالحیت پزشکان 
برای طبابت در بریتانیاست، از خطراتی که بیماران 
ممکن است در معرض آن قرار گرفته باشند، ابراز 
تعیین  فعلی  روندهای  داد  اطمینان  و  کرد  تاسف 

صالحیت بسیار دقیق تر هستند.
برای  شد  معلوم  آنکه  از  پس   اکتبر  ماه  در  عالمی 
به ارث بردن امالک ۱/۳ میلیون پوندی یک بیمار 

دچار زوال عقل وصیت نامه او را جعل کرده، به جرم 
کالهبرداری و دزدی به زندان محکوم شد.

تحقیقات بعدی یک روزنامه محلی در نیوزیلند آشکار 
کرد که او فقط لیسانس زیست شناسی دارد و فقط 
۱ سال در دانشکده پزشکی درس خوانده است. او 
روند کسب  در  قانونی  مفر  یک  از  با سوءاستفاده 
در  سال   ۲۳ بود  توانسته  بریتانیا  در  طبابت  مجوز 

این کشور کار کند.
هنگامی  که عالمی مجوز طبابت در بریتانیا گرفته بود، 
افرادی که از دانشکده های پزشکی برخی کشورهای 
مشترک المنافع، ازجمله نیوزیلند فارغ التحصیل شده 
بودند، می توانستند در صورت داشتن مجوز کار در 
کشور مبدأ در بریتانیا هم مجوز کار بگیرند. در آن 
پزشکی  آزمون  در  نبودند  مجبور  افراد  این  هنگام 
خارجی  پزشکان  بقیه  که  کنند  شرکت  دوقسمتی 

به طورمعمول باید آن را می گذراندند.
اکنون شورای عمومی پزشکی بریتانیا بررسی سوابق 
۳ هزار پزشک را که بر اساس قوانین همان دوران 
مجوز طبابت گرفته اند، شروع کرده است. البته این 

شورا انتظار ندارد مورد مشابهی پیدا کند.
این شورا همچنین صفحه ای اینترنتی برای دادن توصیه 
شده اند،  درمان  عالمی  به وسیله  که  بیمارانی  برای 
با  شده  خواسته  بیماران  این  از  است.  کرده  ایجاد 
مطب، بیمارستان یا درمانگاه هایی که در آنها درمان 

شده اند، تماس بگیرند.

نقشه سالمت

کیست ۱۷ 
کیلوگرمی از شکم 

بانوی ۷۲ ساله در 
قزوین خارج شد. ایسنا

لباس ضدسلولیت برای 
نخستین بار در دانشگاه 
صنعتی اصفهان تولید 

شد. مهر

دوربين سالمت

بررسی خون الما برای 
یافتن درمان آنفلوانزا

در  آمریکایی  دانشمندان 
یافتن  برای  تالش هایشان 
درمانی جدید برای آنفلوانزا 
به منبعی نامحتمل روآورده اند؛ 
الما، حیوان شترسانی که بومی 

آمریکای جنوبی است.
الماها  بی بی سی،  گزارش  به 
برای تولید یک درمان جدید 
کار  به  آنتی بادی  یا  پادتن  با 
رفته اند که بالقوه بتواند بر ضد 
انواع آنفلوانزا از جمله انواع 
جدیدی که همه گیری جهانی 

ایجاد می کنند، موثر باشد.
ویروس های آنفلوانزا به طور 
مداوم جهش و ظاهرشان را 
عوض می کنند تا از دید دستگاه 

ایمنی بدن دور بمانند.
که  است  علت  همین  به 
جدید  واکسن  باید  هرسال 
آنفلوانزا زد و به همین علت 
گاهی واکسن نمی تواند باعث 
شود.  افراد  کامل  محافظت 
شیوه ای  دنبال  دانشمندان 
آنفلوانزا،  انواع  که  بوده اند 
بدون توجه به سویه ویروس 
آن  جهش های  چگونگی  یا 
را از بین ببرد. در این مرحله 
بود که پای الماها که بیشتر 
مشهورند،  پشمشان  دلیل  به 
به میان آمد. این حیوانات در 
مقایسه با انسان ها پادتن های 
بسیار کوچک تری در بدنشان 

تولید می کنند.
آنتی بادی ها  یا  پادتن ها 
ایمنی  دستگاه  سالح های 
مولکول های  به  و  هستند 
پروتئینی که از سطح ویروس ها 
بیرون زده اند، متصل می شوند 

و آنها را نابود می کنند.
پادتن های انسانی به نوک این 
پروتئین ها حمله می کنند، اما 
این بخش از این پروتئین ها 
آنفلوانزا  ویروس های  در 
می یابد  همه جهش  از  بیش 
و تغییر می کند. پژوهشگران 
در  اسکریپس  انستیتوی  در 
انواع  با  را  الماها  کالیفرنیا 
متعددی از ویروس آنفلوانزا 
پاسخ های  تا  کردند  آلوده 
برانگیزند.  آنها  در  را  ایمنی 
خون  دانشمندان  گروه  این 
لحاظ  از  را  حیوانات  این 
که  پادتن هایی  قوی ترین 
می توانند به طیف گسترده ای 
از سویه های ویروس آنفلوانزا 

حمله کنند، بررسی کردند.
آنها 4 پادتن را انتخاب کردند 
و بعد با استفاده از اجزای آنها 
پادتن های مصنوعی خودشان 
را تولید کردند. در مرحله بعد 
این پادتن ها روی موش هایی 
آنها میزان های مرگبار  که به 
شده  داده  آنفلوانزا  ویروس 

بود، آزمایش شدند.
پادتن ها  این  داد  نشان  نتایج 
 ۶0 از  و  هستند  موثر  بسیار 
نوع ویروس متفاوت آنفلوانزا 
آزمایش شده فقط یک ویروس 
با این پادتن ها خنثی نشد و این 
ویروس هم باعث عفونت در 

انسان ها نمی شود.
البته کار این دانشمندان که در 
مجله ساینس منتشر شده، هنوز 
در مراحل بسیار ابتدایی است 
این  امتحان  اینکه  از  و پیش 
آغاز  انسان ها  روی  پادتن ها 
بیشتری  آزمایش های  شود، 

الزم است.

تازهها

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

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

دچار  نفر  میلیون ها  می گویند  دانشمندان 
دیابت در سراسر جهان ممکن است نتوانند در 
دهه آینده و پس از آن به انسولین دسترسی 

پیدا کنند.
میلیون  بی بی سی، حدود 400  به گزارش 
نفر در سنین ۲0 تا ۷9 که بیش از نیمی از 
آنها در چین، هند و آمریکا زندگی می کنند 
دچار دیابت نوع۲ هستند. انتظار می رود این 
تعداد تا سال ۲0۳0 میالدی به بیش از 500 

میلیون نفر برسد.
بر اساس نتایج یک بررسی جدید که در 
منتشر  لنست  مجله دیابت و غدد داخلی 
شده، حدود ۸0 میلیون نفر دچار دیابت تا 
سال ۲0۳0 میالدی به انسولین نیاز خواهند 
داشت و انتظار می رود میزان نیاز به انسولین 
تا آن زمان تا ۲0 درصد افزایش یابد اما حدود 
نیمی از این افراد نیازمند انسولین- احتماال 
به طور عمده در آسیا و آفریقا- نمی توانند 
به انسولین دسترسی داشته باشند. هم اکنون 
دیابت  دچار  که  جهان  در  نفر  دو  هر  از 
نوع۲ هستند، یکی به انسولین مورد نیازش 

دسترسی ندارد.
 چرا انسولین که دارویی 9۷ ساله است و 
معجزه آسای«  »داروهای  نخستین  از  یکی 
قرن بیستم بود، هنوز پس از این همه سال 

اینقدر گران است؟
به گفته این پژوهشگران، یک دلیل این است 

که ۳ شرکت چندملیتی - نوو نوردیسک، 
االی لیلی و سانوفی -کنترل 99 درصد از 
بازار جهانی ۲۱ میلیارد دالری انسولین را 
دستشان دارند. حتی در آمریکا که بیش از 
تشخیص  دیابت  به  مبتال  نفر  میلیون   ۲0
داده شده اند، میزان پرداخت از جیب برای 
انسولین بین سال های ۲000 تا ۲0۱0 میالدی 

تا ۸9 درصد افزایش یافته است. این موضوع 
حتی برای بزرگساالنی که تحت پوشش بیمه 
هستند، مصداق دارد. قیمت انسولین از 40 
دالر برای هر ویال به ۱۳0 دالر برای هر 
اغلب  انسولین در  ویال رسیده؛ هر ویال 

موارد برای چند هفته مصرف است.
انسولین  بازار  جهانی  کنترل  همچنین 

می شود  باعث  شرکت  چند  به وسیله 
کشورها گزینه های معدودی برای انتخاب 
تهیه کننده دارو داشته باشند. این وضعیت 
موجب می شود افراد دیابتی مجبور شوند نوع 
انسولین مصرفی شان را تغییر دهند چراکه 
شرکت ها برخی از ترکیب های انسولین را 

از بازار خارج کرده اند.
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 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول: امیرعباس  فتاح زاده
 سردبیر: محمد کیاساالر

 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱4۱45-55۷
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، الهه رضائیان، هانیه زایررضایی، علی مالئکه، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی  صفحه آرا: لیال شرافتی
 مشترکین: ۸5 ۱4 ۱5 ۲۶   تحریریه: 5۶ ۱۲ ۱5 ۲۶  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۷۶ ۷9 ۱0 ۲۶ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک کارمند بهداشتی در نامیبیا تست سریع اچ آی وی که پاسخش پس از ۱5 
دقیقه مشخص می شود، انجام می دهد      

    بی بی سی

کارکنان بهداشتی در یک مرکز تازه ساخته شده پزشکان بدون مرز برای مبارزه با 
ابوال در کنگو لباس محافظ می پوشند     

  خبرگزاری فرانسه

یک مرکز واکسیناسیون رایگان MMR )اوریون، سرخک، سرخجه( در 
نیویورک با پوستری برای تشویق مردم       

   جورنال نیوز

سونالی بناندرز، ستاره سینمای هند مبارزه اش با سرطان را در پست های 
اینستاگرامی روایت می کند       

   بی بی سی

انا للله و انا الیه راجعون

مادر  احمدی مقدم،  عفت  حاجیه خانم   درگذشت 
شهید حمیدرضا جاللی را به سرکار خانم دکتر فاطمه 
خالقی و خانواده بزرگوارشان تسلیت می گوییم و 
برای آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و برای 
بازماندگانشان صبر و اجر از درگاه الهی مسألت داریم.

هفته نامه سالمت



يادداشت مهمان

10 روش برای اينکه 
سوخت وساز خود را 

تقويت کنید )12(

فرهنگ کوهنوردی 
و نقش آن در بروز 

حوادث)16(

تلويزيون 
خاموش! )14(

اهدای جسد، يک 
معلم خاموش
صفحات 9 تا 16 )13(

گان بــاخوانند 
تنــاسب و اندام
زنــــدگی بهتر
سالمت و  وقف 
پروری فرزنــد 
گـزارش سالمت
محیط زیـــست سال چهاردهم  شماره 694  شنبه 17 آذر 1397

نیازهای کودکان را جدی بگیريد
کودک شما با تمام اشتیاقی که نسبت به فراگیری 
مسائل دینی و به خصوص آشنا شدن با خداوند از 
خود نشان می دهد، همچنان یک کودک است. او 
نیازهای دوران کودکی خود را دارد و بی توجهی به 
این نیازها به بهانه پررنگ سازی جنبه معنوی اش کاری 
نادرست است. بهترین شیوه، پل زدن از نیازهای او 
برای انتقال مسائل دینی به او است، نه نادیده گرفتن 
مسائل روزمره و طبیعی کودک. یعنی شما می توانید 
از یک نیاز طبیعی او مانند نیاز به بازی استفاده کنید 
و مفاهیمی مانند مهربان بودن خدا و دیگر مسائل را 
به صورت محدود بیان کنید. وقتی پیشرفت جدیدی 
در زندگی اتفاق می افتد یا از نعمتی نو برخوردار 
می شوید، زمینه شکرگزاری با خدا برایتان اتفاق افتاده 
که می تواند پلی مطلوب برای اتصال کودک به خدا 
باشد. خوراکی های مورد عالقه کودک، نیاز به بازی 
و تفریح، جشن ها و مراسم شاد دیگر مانند مهمانی 
و... موقعیت های طبیعی  هستند که کودک در آن 
می تواند به شیوه هایی غیرمستقیم اطالعات بیشتری 
را درباره خدا به دست آورد. نادیده گرفتن نیازهای 
طبیعی کودکان در هر مرحله از رشد و برخورد 
فراتر از طاقت یا پایین تر از توان آنها، باعث عدم 
موفقیت شما در آموزش آنها خواهد شد. در هر 
مرحله سنی به نیازهای فرزندتان توجه کنید و به 
تدریج و قدم به قدم او را در معرض نیازهای مرحله 
باالتر قرار دهید تا با آمادگی وارد مرحله بعد شود. 
دشوار نمایی و طرح مسائلی که در دنیای کودک 
و خردسال مفهومی ندارد، باعث می شود او دین را 
امری مقدس و در عین حال خارج از توان شناختی 
خود بپندارد. شکل گیری چنین تصوری باعث گریز 
از دین در کودکان مي شود و در خوش بینانه ترین 
حالت این مساله را ایجاد مي کند که کودک هنگام 
انتخاب، میان دین و دیگر مسایل مادی به بهانه 
نامفهوم بودن مسایل دینی برای خود، راه غیردینی 

را ترجیح دهد. 
الزم است والدین از طرح مباحث پیچیده عقیدتی 
یا طرح مسائل ساده با ادبیاتی دشوار و کلیشه ای 
پرهیز کنند و برای انتقال مفاهیم دینی به فرزندان 
خود با صرف وقت و حوصله بیشتری، شیوه ای 

مناسب با فضای روانی فرزند خود در پیش گیرند. 

 حجت االسالم ابراهیم اخوی
روان شناس بالینی

مدیر مرکز مشاوره مأوا

ما ساالنه شاهد 16 هزار مرگ هستیم که 50 درصد آنها دچار مرگ مغزی می شوند. از این 
میان امکان اهدای عضو از تعداد 2500 تا 4000 نفر وجود دارد و در همین حال 25 
هزار نفر از افراد کشور ما در فهرست انتظار پیوند عضو قرار دارند که از این میان 8 
هزار و 600 نفر منتظر دریافت پیوند کلیه هستند. روزانه 7 تا 10 نفر جان خود را به 
دلیل عدم دریافت کلیه پیوندی از دست می دهند اما اگر فرهنگ اهدای عضو 
را در کشور خود ترویج بدهیم می توانیم به انسان های بسیاری زندگی دوباره 
ببخشیم و از سوی دیگر از هزینه کمرشکن دیالیز که بر پشت سیستم بهداشتی 
کشور سنگینی می کند، بکاهیم.   )صفحه 15(

گزارش کنفرانس خبری انجمن حمایت از بیماران کلیوی

زنگ خطر  برای سالمت 
کلیه به صدا درآمده است



پرسش

برای  تغذیه ای راهی  نظر  از  آیا  اول:  پرسش 
چاق یا الغر شدن موضعی در بدن وجود دارد؟ 

0938****090

پرسش دوم: خانمی 30 ساله با وزن 46 کیلوگرم 
و قد 157 سانتی متر هستم. خیلی الغرم. 2 ماه 
قرص مخمر آبجو، شربت های تقویتی و قرص 
امگا3 خوردم اما تغییری در اشتها و وزنم ایجاد 

نشد. لطفا بگویید چه کنم؟ 585***0916

پرسش سوم: خانمی 28 ساله با قد 168 سانتی متر 
و وزن 60 کیلوگرم هستم. شاخص توده بدنی ام 
را محاسبه کردم، نتیجه 13 شد. آیا این میزان 
درست است؟ و آیا در گروه افراد کم وزن قرار 

دارم؟ 507****0911

پاسخ
دکترمجیدحاجیفرجی

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: نه، زیرا نمی توان رژیم غذایی را هدفمند 
کرد تا جای به خصوصی از بدن را هدف قرار بدهد 
و آنجا را چاق یا الغر کند. رژیم های غذایی برای 
کل بدن موثر هستند؛ یعنی اگر قرار باشد فردی چاق 
شود، تمام بدنش تحت تاثیر رژیم غذایی افزایش 
وزن قرار می گیرد اما فعالیت بدنی یا ورزش های 
بی هوازی نقش مهمی در تناسب اندام و افزایش 
توده عضالنی برعهده دارند. افرادی هم که قصد 
الغر شدن دارند باید کنار کاهش کالری دریافتی 
زیرنظر متخصص تغذیه، ورزش های هوازی منظم 
و متناسب با شرایط و سنشان انجام بدهند تا کاهش 
وزن به خوبی و متناسب باشد و تناسب اندام برای 

فرد به دنبال داشته باشد.

پاسخ دوم: با توجه به اینکه شرح حال دقیق و 
نمی دانیم،  را  خانواده گی تان  پزشکی  تاریخچه 
نمی توانیم تشخیص درستی در این باره بگذاریم. 
ممکن است به الغری سرشتی مبتال باشید. در این 
صورت باید حتما تحت نظر متخصص تغذیه قرار 
بگیرید تا با ارائه تمهیداتی کمک کند تا به تدریج 
متابولیسم تان کنترل شود. اگر بیماری خاصی دارید 
یا دچار تغییرات هورمونی مانند پرکاری تیروئید 
شده اید باز هم باید تحت نظر متخصص غدد قرار 
بگیرید تا اختالالتتان کنترل شود. بررسی الگوی 
تغذیه ای تان هم بسیار مهم است. اینکه چه گروه هایی 
را بیشتر مصرف می کنید، چقدر و چند وعده در 
روز غذا می خورید و... برایمان مهم است. درباره 
اینکه آیا مصرف مخمر آبجو یا قرص امگا3 و... 
می توانند در افزایش وزن تاثیری داشته باشند یا 
نه، هنوز مستنداتی وجود ندارد. البته مخمر آبجو 
تا حدودی می تواند در تحریک اشتها و باال بردن 
متابولیسم موثر باشد اما باید تحت یک برنامه غذایی 

مناسب مصرف شود، نه خودسرانه.

پاسخ سوم: شاخص توده بدنی از تقسیم وزن به 
کیلوگرم بر مجذور قد به متر به دست می آید که در 
مورد شما می شود 60 تقسیم بر 1/68 به توان 2. بر 
این اساس، شاخص توده بدنی شما 21 خواهد بود، 
نه 13. براساس این توده بدنی، شما کم وزن نیستید و 
مشکلی هم ندارید. اگر توان خوبی دارید و فعالیت 

بدنی مناسب هم انجام می دهید نباید نگران باشید.

پرسش

پرسش اول: خانمی 32 ساله هستم و رشد موهایم 
خیلی کم است. چه کنم تا رشدشان بهتر شود 
و بتوانم موهایم را بلند کنم؟ 008****0915

پاسخ
دکترسیدمسعودداوودی

متخصص پوست و عضو هیات  علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

پاسخ اول: رشد موها به طور ژنتیکی و ذاتی در 
افراد مختلف، فرق می کند. برخی رشد موهای 
خوبی دارند و طول موهایشان بسیار بلند می شود اما 
بعضی هم هر کاری می کنند طول موهایشان خیلی 
بلند نمی شود. اگر این مساله ذاتی و ژنتیکی باشد، 
کار خاصی نمی توان برای بهبود آن انجام داد اما 
در کسانی که قبال موهای بلندی داشته  و به تدریج 
دچار کاهش رشد مو شده اند می توان نشانه ای از 
ریزش مو را مشاهده کرد. گاهی ریزش مو خیلی 
واضح است و تعداد موهایی که می ریزند به راحتی 
با چشم دیده می شود اما ممکن هم است ریزش 
موها خیلی مشهود نباشد و از آنجا که عمر موها 
کم می شود، قد و اندازه  موها کوتاه تر و ضخامت 
آنها هم نازک تر خواهد شد. ریزش موی این افراد 
می تواند در اثر ابتال به برخی بیماری های داخلی مانند 
کم خونی، مشکالت تیروئید، اختالالت هورمونی 
یا کمبود برخی مواد غذایی مثل آهن ایجاد شود. با 
رفع و درمان هر یک از این بیماری ها و کمبودها، 
ریزش موها به تدریج کم می شود و موها حالت 

بهتری به خود می گیرند.

پرسش

پرسش: کودک 5 ساله ای دارم که می خواستم برایش واکسن آنفلوانزا 
تزریق کنم اما به قدری اطرافیانم در مورد عوارض تزریق این واکسن 
بد گفتند که من هم صرف نظر کردم. لطفا راهنمایی کنید که آیا نظراتی 
که درباره واکسن آنفلوانزا وجود دارد، درست است؟ 500****0915

پاسخ
دکترناصرکالنتری

متخصص کودکان و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیشرفت های شگرف  از  پاسخ: کشف واکسن و واکسیناسیون یکی 
حوزه سالمت در تمام دنیاست. تا قبل از این کشف تعداد بسیاری از 
کودکان به علت ابتال به بیماری های متعدد عفونی در بدو تولد و سال های 
ابتدایی زندگی فوت می کردند. بد نیست بدانید آمار مرگ ومیر کودکان 
در کشور خودمان و در سال های اوایل انقالب حدود 120 نفر میان هزار 
تولد زنده بود؛ یعنی از هر 1000 نوزادی که زنده به دنیا می آمد، 120 
کودک قبل از اینکه به 1سالگی برسند به دلیل عوارض ناشی از ابتال به 
انواع بیماری های عفونی فوت می کردند. بررسی  ها نشان می داد عامل 
اصلی این مرگ ها ابتالی کودکان به بیماری های ساده مانند دیفتری، 
کزاز، سیا ه سرفه، فلج اطفال و... بود. در همان سال ها بهترین پوشش 
واکسیناسیون سه گانه کودکان در کشور حدود 16درصد تخمین زده شد.  
واکسن ها حاوی میکروب ها یا ویروس های کشته یا ضعیف شده برخی 
بیماری ها هستند که ورود آنها به بدن کودک باعث می شود بدن علیه 
آنها آنتی بادی بسازد تا در مقابل بیماری اصلی ایمن شود. با همین کار 
ساده اکنون ما سال هاست دیگر نه شاهد ابتال به این بیماری ها هستیم و 
نه مرگ ومیری ناشی از ابتال به آنها داشته ایم. واکسن آنفلوانزا هم یکی 
از همان واکسن هاست که باورهای نادرستی در مورد آن وجود دارد، در 
حالی که تزریق آن به خصوص در گروه های پرخطر مانند کودکان زیر 5 
سال و باالی 6 ماه، بیماران قلبی-عروقی، بیماران تنفسی، سالمندان و... 
می تواند جان فرد را نجات بدهد یا عوارض ناشی از بیماری را بسیار 
کاهش دهد. این واکسن نه تنها خطری ندارد، بلکه تزریق آن می تواند 

بسیار مفید باشد و سیستم ایمنی بدن کودک را تقویت کند.

پرسش

پرسش: خانمی 30 ساله و باردار هستم و سابقه 2 بار سقط دارم. در حال 
حاضر در هفته 32 بارداری به سر می برم. فشارخونم 170 روی 100 
میلی متر جیوه است.  فشارخونم باالست و پزشکم گفته باید بارداری 
را خاتمه بدهم. خیلی نگرانم و اصال دلم نمی خواهد این کار را انجام 

بدهم. لطفا بگویید چه کنم؟ 732****0912  

پاسخ
دکترشیریننیرومنش

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ طب مادر و جنین و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: پرفشاری خون در بارداری یکی از موارد بارداری پرخطر محسوب 
می شود. از این رو، هم مادر و هم جنین به مراقبت های خاصی نیاز دارند. 
اگر فشارخون در بارداری به حد 140روی 90 میلی متر جیوه یا باالتر از 
این مقدار برسد، خانم باردار باید خیلی دقیق تحت نظر قرار بگیرد. چنانچه 
پزشک توصیه کند خانم باردار مبتال به پرفشاری خون بستری شود، خانم 
باردار و خانواده اش باید این توصیه را جدی بگیرند و خانم در بیمارستان 
بستری شود تا هم تحت نظر قرار بگیرد و هم بررسی های کلی برای تشخیص 
علت دقیق پرفشاری خون انجام شود. توجه داشته باشید پرفشاری خون و 
متعاقب آن مسمومیت بارداری تمام سیستم بدن مادر و جنین را تحت تاثیر 
قرار می  دهد که مهم ترین آنها تاثیرات عروقی، قلبی، کلیوی، اختالالت خونی 
و... است. در مواردی این مساله تشنج، خونریزی و گاهی حتی تهدید جانی 
به دنبال دارد. به همین علت در بسیاری موارد برای اینکه پرفشاری خون و 
مسمومیت بارداری عوارض غیرقابل جبرانی برای مادر ایجاد نکند، ممکن 
است پزشک برای نجات جان جنین و مادر مجبور شود جنین را زودتر از 

موعد به دنیا بیاورد و برای مدتی او را در دستگاه نگه دارد. 
اگر کسی این مراحل را گذرانده و قصد دارد دوباره باردار شود باید قبل از 
بارداری به پزشکش مراجعه کند تا با توجه به سابقه فشارخونی که داشته 
برخی بررسی ها را انجام بدهد. گاهی الزم است خانم باردار مبتال به پرفشاری 
 خون تمام 9 ماه بارداری از آمپول های زیرجلدی و داروهای خاصی استفاده 
کند تا پرفشاری خون و عوارض ناشی از آن  پیش نیاید. بنابراین بهتر است 

به توصیه پزشکتان عمل کنید و جان خود و جنینتان را به خطر نیندازید.

پرسش

پرسش: دختر 5 ساله ای دارم که عالقه زیادی به خوردن سس قرمز دارد و 
روی بیشتر غذاهایش سس می ریزد. از نظر حساسیت هم هیچ مشکلی نسبت 
به آن ندارد. آیا با این حال مصرف سس برایش ضرر ندارد؟ 421****0938

پاسخ
دکترسیدعلیکشاورز

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: استفاده از سس های مختلف برای اینکه بتوانیم غذا را به گونه ای طراحی 
و تهیه کنیم که مورد عالقه مصرف کننده باشد، جزو برنامه های غذایی همه 
کشورهاست. سس ها به دو گروه کلی تقسیم می شوند؛ گروه اول سس هایی 
هستند که از عصاره و فراورده  گوجه فرنگی تهیه می شوند و برای بهبود 
طعم شان موادی مانند فلفل و... به آنها اضافه می شود. مصرف این نوع سس 
به دلیل دارا بودن ترکیبات گوجه فرنگی برای سالمت مفید است و مصرف 
آن به خصوص در کسانی که کمتر از خود گوجه فرنگی استفاده می کنند 
مشکلی ایجاد نمی کند. البته به شرط اینکه کودک به مواد افزودنی و فلفل 
داخل سس حساسیت نداشته باشد. گروه دوم سس ها، آنهایی هستند که ماده 
اصلی و پایه شان را سس مایونز تشکیل می دهد. این گروه از سس ها حداقل 
20 درصد چربی دارند که بخش قابل توجهی از آن  چربی جامد یا اشباع شده 
است. در نتیجه این نوع سس ها به شدت چاق کننده هستند، چربی خون را 
باال می برند و درنتیجه میزان خطر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی و کبد 
چرب را افزایش می دهند. از این رو، باید سعی کنید از دوران کودکی ذائقه 

کودکان را به مصرف سس های سفید یا مایونز عادت ندهید.

با خوانندگان شماره ششصدونود وچهار   هفده آذر نودوهفت10

پرسش

پرسش اول: چرا کنار گذاشتن رژیم های غذایی 
نادرست با اینکه می دانیم مضر هستند، برایمان 
سخت است و نمی توانیم به راحتی آن را انجام 

دهیم؟ 327****0912

پرسش دوم: آیا خوردن تخم مرغ همراه ماست 
ضرر دارد؟ من هر وقت این دو ماده غذایی 
می شوم.  اسهال  دچار  می خورم  هم  با  را 

0930****009

پرسش سوم: فردی که در مرحله پیش دیابت 
قرار دارد، چه مواردی را باید در تغذیه اش 
نشود؟  دیابت  مرحله  وارد  تا  کند  رعایت 

0919****850

پاسخ
دکترکوروشجعفریان

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: برای تغییر رفتار 4 عامل تعیین کننده 
وجود دارد که اگر آنها را به خوبی نشناسیم و 
نتوانیم به درستی مدیریت شان کنیم، نمی توانیم 
رفتارهای نادرستمان را تغییر دهیم یا اصالح کنیم. 
اولین عامل بیولوژی انسان هاست. هر انسانی ذاتا 
تمایالتی برای خوردن برخی مواد از خود نشان 
می دهد که مهم ترین آنها مواد غذایی شیرین است. 
این مورد از نظر خلقت به این دلیل اهمیت دارد 

که مواد شیرین طبیعی معموال سمی نیستند. 
عامل بعدی رفتارهای انسانی است. برای مثال 
هر فردی ممکن است از نظر فیزیولوژیکی و 
رفتاری، به باورهایی رسیده باشد که مانع تغییر 
رفتار یا حتی تشویق برای انجام یک رفتار باشد. 
حتما شنیده اید بسیاری افراد معتقدند اگر ماست 
و ماهی با هم خورده شود، مشکل ایجاد می کند، 
در حالی که این مساله فقط یک باور است و 
هیچ پشتوانه علمی و ثابت شده ای ندارد، یا برخی 

می گویند حین غذا خوردن، میوه نخورید یا ماست 
و ترشی را همزمان میل نکنید. همه اینها باورهایی 
هستند که در جامعه وجود دارند و تغییر آنها 
بسیار مشکل است، در حالی که از نظر علمی 
نمی توانیم آنها را اثبات کنیم. ارتباطات بین فردی 

هم جزو رفتارهای انسانی محسوب می شود. 
ما با دوستان، اقوام، خانواده، همکاران و حتی 
همین  که  داریم  ارتباطاتی  جمعی  رسانه های 
ارتباط ها می تواند روی شیوه زندگی و نحوه 
هم  سوم  عامل  بگذارد.  تاثیر  ما  خوردن  غذا 
آنها  در  ما  که  است  ارگان هایی  و  سازمان ها 
کار می کنیم. بسیاری اوقات همین سازمان ها و 
ارگان هایی که افراد در آنها مشغول به کارند، 
برخی رفتارها را به کارکنانشان تحمیل می کنند 
و کارکنان مجبورند غذایی که مثال در وعده 
ناهار برایشان سرو می شود را بخورند. عامل 
چهارم سیاست گذاری است. سیاست گذارانی 
که تعیین می کنند یارانه یا مالیات به کدام یک 
از گروه های غذایی تعلق بگیرد، نقش مهمی 

در نحوه تغذیه مردم ایفا می کنند. 
زمانی یارانه به قند و روغن که برای سالمت 
مردم مضر هستند داده می شد و زمان دیگری به 
شیر و لبنیات تعلق گرفت. اگر دقت کرده باشید، 
که مضر  فروشگاه ها، غذاهایی  از  بسیاری  در 
هستند، ارزان ترند و... بنابراین همه این عوامل 
دست به دست هم می دهند تا ما را به سمت 
تغییر رفتار هدایت کنند. اگرچه موضوعاتی مثل 
مهارت پخت وپز و... هم می توانند در این زمینه 
موثر باشند. البته به تازگی موضوع فلور باکتریایی 
روده هم به عوامل موثر در تغییر رفتار انسان ها 
اضافه شده است. گفته می شود شاید اگر فردی 
به سمت خوردن غذایی تمایل پیدا می کند، این 
باکتری های داخل روده هستند که به او فرمان 
می دهند تا آن غذا را بخورد، یا اگر فرد گرسنه 
می شود، احتماال باکتری های داخل روده هستند 
که دستور گرسنگی را به او می دهند. در واقع 
فلور باکتریایی روده عامل پنجمی است که در 
بسیاری از کتاب های کالسیک به آن اشاره ای 
نشده اما به تازگی به عنوان عامل تغییر رفتار در 

انسان مورد توجه قرار گرفته است.

پاسخ دوم: به احتمال بسیار زیاد مشکل شما 
حساسیت یا آلرژی به تخم  مرغ است بنابراین 
برای تشخیص درست تر بهتر است به متخصص 
داخلی مراجعه کنید و آزمایش مربوط را انجام 
بدهید. بر اساس نتیجه آزمایش می توان تشخیص 
داد آیا به تخم مرغ حساسیت دارید یا نه. شاید هم 
ترکیب این دو ماده در بدنتان باعث این مساله 
می شود اما به طور کلی خوردن همزمان ماست 
و تخم مرغ در افراد معمولی و بدون حساسیت، 

مشکلی ایجاد نمی کند.

پاسخ سوم: متاسفانه شیوع دیابت و به خصوص 
مرحله پیش دیابت در کشور ما باالست و دانستن 
اینکه چه راهکارهایی می تواند مانع ورود فرد از 
مرحله پیش دیابت به مرحله دیابت شود، بسیار 
مهم است. ساده ترین راه پیشگیری از دیابت، 
کنترل وزن است؛ یعنی اگر بتوانید وزنتان را به 
محدوده مطلوب و طبیعی برسانید، بزرگ  ترین و 
مهم ترین کار پیشگیرانه را انجام داده اید. دومین 
نکته، تغییر الگوهای نادرست زندگی است که در 
صدر آنها تغییر الگوی نادرست غذایی و انجام 
منظم و روزانه فعالیت های فیزیکی قرار دارد. 
بسیاری از کسانی که در مرحله پیش دیابت قرار 
دارند، چربی های باالتنه شان زیاد و چربی های 
پایین تنه شان کم است. اگر این حالت معکوس 
شود و چربی ناحیه شکم و قسمت هایی احشایی 
کاهش پیدا کند، به احتمال بسیار زیاد قندخون این 
افراد طبیعی می شود و از خطر ابتال به دیابت دور 
می مانند زیرا بسیاری از هورمون هایی که موجب 
افزایش قندخون می شوند از قسمت چربی های 
شکمی ترشح می شوند. مهم ترین عاملی هم که 
می تواند ترکیب بدن را اصالح کند، ورزش و 

فعالیت بدنی روزانه است. 
از این رو، توصیه می شود حداقل روزی یک ساعت 
با شدتی که در توانتان است ورزش کنید. خودداری 
از مصرف غذاهای آماده و به خصوص فست فودها 
نقش موثری در پیشگیری از بیماری های مختلف از 
جمله بیماری دیابت دارد. بنابراین سعی کنید بیشتر 
به سمت غذاهای سالم و به خصوص سبزی ها، 

صیفی ها و میوه ها بروید.

پرسش

پرسش اول: هفته 28 بارداری هستم و سابقه 
 2 حاضر  حال  در  البته  دارم.  ژنیتال  تبخال 
ماه است که تبخال نزده ام. آیا با این وجود 
می توانم طبیعی زایمان کنم؟ 221****0912

پرسش دوم: آیا همه خانم ها در زایمان طبیعی 
بخیه می خورند؟ 998****0918

طبیعی  زایمان  تا  کنیم  چه  سوم:  پرسش 
راحت تری داشته باشیم؟ 540****0919

پاسخ
دکترصدیقهحنطوشزاده

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

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: اگر تبخال یا عالئم پیش از زدن آن 
در زمان زایمان وجود نداشته باشد، خانم باردار 
می تواند به  صورت طبیعی زایمان کند اما اگر 
تبخال وجود نداشته باشد اما عالئم پیش درآمد 
تبخال مثل سوزش، درد، افزایش ترشحات و 
گاهی مختصری تب احساس شود، مادر نباید 
به صورت طبیعی زایمان کند. چنانچه دردهای 
زایمان به تدریج خود را نشان بدهند و همزمان 
خانم متوجه شود عالئم پیش درآمد تبخال را 
هم دارد، بهتر است برای سزارین آماده شود و 

به  طور طبیعی زایمان نکند.

پاسخ دوم: نه، همه خانم هایی که زایمان طبیعی 
انجام می دهند به بخیه نیاز پیدا نمي کنند اما اگر 
این مساله اتفاق هم بیفتد، نگران کننده نیست و 
خانم ها نباید از این مساله بترسند چون قبل از 
بخیه زدن بی حسی زده می شود و خانم دردی 
احساس نخواهد کرد. محل برش هم به راحتی 
ترمیم خواهد شد. نتایج برخی مطالعات نشان 

داده اند 60 تا 70 درصد یا حتی 70 تا 80 درصد 
زایمان های بار اول نیازی به بخیه پیدا نمی کنند. 
البته این مساله به پزشک یا مامایی که زایمان را 
انجام می دهد هم بستگی دارد که حین زایمان 
ارزیابی کند اگر برش بزند مادر راحت تر است 
یا اگر برش ندهد، بنابراین حتی اگر برشی زده 
می شود برای زایمان بهتر و راحت تر مادر انجام 
می شود. خوشبختانه در بسیاری از زایمان ها نیازی 

به برش وجود ندارد.

پاسخ سوم: ابتدا باید این مساله را به عنوان یک 
حقیقت قبول کنیم که بدن زنان برای انجام زایمان 
طبیعی طراحی شده بنابراین زایمان طبیعی یک 
اتفاق خارق العاده و عجیب نیست. تمام زنان 
باشند  انجام زایمان طبیعی  می توانند داوطلب 
اما زایمان طبیعی درد زیادی دارد و بسیاری از 
خانم ها از انجام آن می ترسند. در واقع بدترین 
دردها، دردهایی هستند که ما را بیشتر می ترسانند 
بنابراین در درجه اول خانم های باردار باید خود 
را باور داشته باشند و قبول کنند که زایمان طبیعی 
فرایندی است که بدن برای انجام آن طراحی شده 
است. این خیلی بد است که خانمی از روز اول 
بارداری بگوید من نمی توانم طبیعی زایمان کنم.
عالوه بر این، مکانیسم های فیزیولوژیک زایمان در 
بدن همه خانم ها هم می تواند به انجام بهتر این کار 
کمک کند. برای مثال حین زایمان هورمون هایی 
از مغز خانم ها ترشح می شود که خودشان مسکن 
هستند و حالت سرخوشی به خانم می دهند اما 
اگر ترس از زایمان طبیعی بر خانمی غلبه کند، 
تولید هورمون های فوق در مغز مهار می شود و 
در نتیجه درد و ترس همراه با هم خاطره بدی 

برای خانم  به جا می گذارد.
 شرکت در کالس های آموزشی که در دوران 
بارداری برای خانم های باردار برگزار می شود، 
انجام ورزش ها و نرمش های خاص، خودداری 
از استراحت بیش از حد مادر در دوران بارداری، 
راه رفتن و شنا کردن در استخر و پیاده روی فراوان 
از جمله راهکارهایی هستند که به بهبود روند 

زایمان طبیعی کمک می کنند. بسیاری از خانم ها 
از پیاده روی و فعالیت در دوران بارداری به دلیل 
امتناع می کنند، در حالی که وجود  ایجاد درد 
درد مساله مهمی نیست و اتفاقا کمک می کند 
تا عضالت شل و استخوان های لگن از هم باز 
شوند، رباط ها از هم فاصله بگیرند و مسیر برای 
خروج راحت تر جنین آماده شود بنابراین درد 
هنگام  خانمی  اگر  شود.  پیاده روی  مانع  نباید 
پیاده روی خیلی اذیت است می  تواند این کار را 
به تدریج و در فاصله های کوتاه تری انجام بدهد، 

کمی بنشیند و دوباره حرکت کند.
 داشتن همراه هنگام زایمان طبیعی مثل همسر، 
به خانم  می تواند  و دوست هم  مادر، خواهر 
آرامش دهد و زایمان بهتری برایش به ارمغان 
بیاورد. کنار همه اینها سیستم بیمارستانی هم باید 
امکاناتی را فراهم کند که هر خانم بارداری که 
برای زایمان مراجعه می کند یک مراقب داشته 
باشد یا حداکثر هر دو خانم باردار یک مراقب 
باردار  خانم  به  می تواند  مراقب  باشند.  داشته 
توجه کافی داشته باشد و از او مراقبت کند و با 
آموزش هایی که حین درد کشیدن و طی زایمان 
می دهد اعتماد به نفس خانم باردار را باال ببرد. 
اگر همه این راهکارها خانم باردار را آرام نکرد 
و همچنان ترس بر او غلبه داشت، می توان او 
را داوطلب زایمان بدون درد کرد. روش های 
اپیدورال و اسپینال، داروها، برخی از گازها و... 
می توانند به کاهش درد زمان زایمان کمک کنند. 
جالب اینکه در روش های موضعی درد خانم  به 
طور کامل از بین می رود. در حال حاضر حتی 
از هیپنوتیزم هم برای کمک به زایمان طبیعی 
استفاده می شود که خانم  با توجه به شرایطی 
که دارد، یکی از این راه ها را انتخاب می کند 
اما به طور کلی امن ترین روش زایمان طبیعی 
با  کم دردی  پزشکی،  تکنولوژی های  کمک  با 
روش اپیدورال و اسپینال یا نخاعی است. یادتان 
باشد اگر زایمان طبیعی خوب پیش برود، قطعا 
نتیجه خوبی هم برای مادر و هم برای نوزاد 

خواهد داشت.

پرسش

پرسش: بهترین گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی 
برای کاهش دردهای دست، پا، کمر و به طور کلی 
دردهای اسکلتی کدام ها هستند؟ 453****0912

پاسخ
دکترمحمدحسین

صالحیسورمقی
متخصص داروهای گیاهی و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: یکی از بهترین داروهای گیاهی که به عنوان 
ضددرد برای کاهش دردهای اسکلتی، به خصوص 

همراه با تورم در مفاصل از جمله مفصل زانو توصیه 
می شود، زنجفیل یا زنحبیل است. زنجفیل یا زنجبیل 
ریشه ریزوم های گیاهی است که ما آن را در ایران نداریم 
و ریشه این گیاه عمدتا از هندوستان و کشورهای 
شرق آسیا به ایران وارد می شود. آزمایش هایی که 
روی زنجبیل انجام شده نشان می  دهد آثار مصرف این 
ماده تقریبا مانند قرص بروفن است. با توجه به اینکه 
زنجبیل جزو گیاهان بسیار تند و تیز و گرم محسوب 
می شود، مصرف مقدار زیاد آن به هیچ وجه توصیه 
نمی شود زیرا می تواند موجب تحریک و آزردگی 
معده و روده شود و التهابات یا زخم هایی در آنها 
ایجاد کند. میزان مصرف مجاز زنجبیل به تازه بودن 
یا نبودن آن بستگی دارد. اگر زنجبیل خشک شود و 

به شکل پودر دربیاید می توان در روز حدود 3 گرم 
از آن یا معادل یک قاشق چای خوری پر را استفاده 
کرد اما اگر قصد دارید زنجبیل تازه مصرف کنید 

نباید بیش از 10 گرم از آن را بخورید. 
یکی دیگر از گیاهانی که برای پوکی استخوان یا 
کاهش دردهای اسکلتی کاربرد دارد، میوه سنجد 
است. جالب اینکه هم قسمت گوشتی و آردی سنجد 
و هم هسته آن باید مورد استفاده قرار بگیرد زیرا 
تحقیقات سال های اخیر نشان می دهد هسته سنجد 
هم مانند قسمت گوشتی میوه، همان خاصیت ها را 
دارد. بنابراین توصیه می شود میوه سنجد را پس از 
خشک کردن، به طور کامل پودر کنید و سپس به 

مصرف برسانید.



7 تمرین پیشنهادی به مناسبت روز حمایت از بیماران کلیوی

ورزش دوستدار کلیه

یادتان باشد که... 
بیشتر ورزش  های تجویزی به صورت هوازی مانند پیاده روی 
سبک، دویدن  های آهسته، ورزش در آب هستند. باید به خاطر 
داشته باشید اگر حین اجرای فعالیت بدنی خیلی خسته شدید، 
تنفس  ها کوتاه شد، دچار درد در ناحیه سینه و شکم و اختالل در 
ریتم قلبی شدید یا حتی عضالت پاهایتان دچار گرفتگی شدند 
یا دچار سرگیجه یا سردرد مالیم شدید، فعالیت ورزشی تان را 
قطع کنید. همچنین اگر تب داشتید یا برنامه دارویی و دیالیز خود 
را تغییر داده ، دچار پرخوری شدید، هوا بسیار گرم و مرطوب 
بود یا دچار درد مفصل و استخوان درد شدید نباید ورزش کنید. 
بهتر است صبر کنید تا مشکالت تان برطرف شوند و مجدد با 

مشورت پزشک به ورزش بپردازید.

تاثیر ورزش بر کلیه  ها
طبق نتایج پژوهش  ها، برنامه ورزشی منظم و شیوه زندگی مناسب 
موجب بهبود عملکرد قلب، ریه  ها و رگ  های خونی بیماران 
مبتال به بیماری  های کلیوی می شود. از آنجا که یکی از عوامل 
مهم در بیماری کلیوی، فشارخون و مشکالت قلبی- عروقی 
است، تقویت سیستم قلبی- عروقی می تواند به بهبود بیماری 
کلیوی نیز کمک کند زیرا متخصصان این گونه بیان کرده اند که 
اولین اختاللی که باعث ظهور اختالل کلیه می شود، کاهش قطر 
رگ  های کلیوی در اثر اختالل توان وازوموتور سرخرگچه  های 
کلیوی است. در نتیجه بهبود سیستم قلبی – عروقی و کنترل 
فشارخون می تواند به پیشگیری از حاد شدن این وضعیت و 
کاهش اختالالت رخ داده از این طریق کمک کند. عالوه بر 

این، مبتالیان به بیماری  های کلیوی از مشکالتی مانند افزایش 
تری گلیسیرید و کلسترول نیز رنج می برند که  این مشکالت 

می تواند شدت بیماری کلیوی را افزایش دهد. 
پژوهش  های متعددی نشان داده ورزش به خصوص ورزش  های 
هوازی می تواند به کاهش تری گلیسیرید و کلسترول کمک 
کند. مورد دیگری که بسیار مهم است، ضعف عضالنی و 
خستگی بیش از حد در مبتالیان به بیماری  های کلیوی است 
که با اجرای منظم تمرین  های ورزشی می توان این مشکل 

را حل کرد. 
بهبود عملکرد  بر  به طور غیرمستقیم  آنکه  از  ورزش جدا 
کلیه  ها تاثیر دارد، می تواند مستقیم نیز به خود کلیه کمک کند 
و موجب بهبود کارایی آن شود. به گفته متخصصان کلیه و 

مجاری ادرار، فعالیت  های هوازی منظم روزانه بین 20 تا 30 
دقیقه موجب بهبود عملکرد کلیه می شوند. مکانیسم آن نیز 
به این شکل است که با فعالیت هوازی، گردش خون بیشتر 
می شود و این گردش خون در کلیه هم افزایش پیدا می کند. 
همچنین بدن نیاز بیشتری  به مایعات دارد و مصرف بیشتر 

مایعات می تواند در عملکرد کلیه  ها تاثیرگذار باشد.
البته از آنجا که بیماری  های کلیوی شدت متفاوتی )از خفیف 
تا شدید( دارد، تجویز برنامه ورزشی برای طیف  های آن نیز 
مختلف است که باید زیر نظر متخصص مربوط انجام گیرد 
و بیمار به صورت دقیق از نظر فشارخون، پتاسیم و پالسما 
پایش شده و بر اساس سطح آن برنامه ورزشی توصیه شود. 
بنابراین افراد خودسرانه نباید یک برنامه ورزشی را دنبال کنند. 

تمرین پنجم

در وضعیت خوابیده به پشت یک چرخش خلفی در لگن تان ایجاد کرده 
و سعی کنید کمرتان را به زمین بچسبانید. تمرین یادشده را 2 تا 6 مرتبه 
در روز انجام دهید و در هر مرتبه 6 تا 10 ثانیه وضعیت را حفظ کنید. 

استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 15 تا 20 ثانیه باشد. 

تمرین ششم

و  بخوابید  پشت  به 
یک پایتان را با زانوی 
خمیده باال بیاورید و 
سپس  دارید.  نگه 
تمرین را برای سمت 
تکرار  بدنتان  دیگر 
کنید. این تمرین را 5 
مرتبه و هر مرتبه 10 بار 
تکرار کنید. استراحت 
بین هر مرتبه باید 10 

تا 20 ثانیه باشد. 

تمرین هفتم

وضعیت  در 
چهاردست و پا قرار 
بگیرید و دست چپ 
را  راست تان  پای  و 
بیاورید  باال  همزمان 
حفظ  را  وضعیت  و 
داشته  توجه  کنید. 
از  سر  نباید  باشید 
خارج  خود  راستای 
بیفتد.  پایین  و  شود 
هر  برای  را  تمرین 
 3 بدنتان  از  سمت 

مرتبه انجام دهید.

تمرین چهارم

در وضعیت درازکش به پشت قرار 
بگیرید و با خم کردن زانوها، کف 
پایتان را روی زمین قرار دهید. 
سپس با انقباض همزمان عضالت 
و  ببرید(  داخل  را  )شکم  شکم 
باسن، لگن و کمرتان را از زمین 
 30 را  وضعیت  این  کنید.  جدا 
ثانیه حفظ کنید، سپس 15 ثانیه 
استراحت کرده و 4 مرتبه دیگر 

آن را تکرار کنید.

تمرین سوم

روی زمین بنشینید. یک پایتان را 
دهید،  عبور  دیگر  پای  روی  از 
زانوهایتان را به سمت شانه مخالف 
بکشید و اندکی باالتنه تان را به همان 
جهت بچرخانید. 30 ثانیه وضعیت 
یادشده را حفظ کنید. تمرین را 
نیز  بدن تان  مخالف  برای سمت 
تکرار کنید و 3 مرتبه تمرین را 

انجام دهید.

تمرین اول
 مشابه تصویر روی زمین دراز 
بکشید و پاهایتان را باال بیاورید 
و روی دیوار بگذارید. یک دقیقه 
در این وضعیت بمانید، 30 ثانیه 
استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین دوم
و  شوید  خم  تصویر،  مانند 
زمین  روی  را  دست  هایتان 
 8 وضعیت  در  و  بگذارید 
 30 بگیرید.  قرار  فارسی 
را  یادشده  وضعیت  ثانیه 
 4 را  تمرین  و  کرده  حفظ 
مرتبه تکرار کنید. استراحت 
بین هر مرتبه 15 ثانیه است.

به طور کلی، بیماری  هایی مانند فشارخون، دیابت، انسداد شریان کلیوی و نارسایی قلبی در صورت کنترل نشدن می توانند منجر به بروز نارسایی کلیه شوند که یکی از بیماری  های 
شایع کلیوی است. افراد مبتال نیز به دلیل محدودیت  هایی که دارند، نمی توانند به  اندازه کافی به فعالیت  های بدنی و ورزش بپردازند و بر این باورند که ورزش برای آنها غیرممکن 
است اما پژوهش  های انجام شده، بیانگر این نکته است که اجرای فعالیت بدنی منظم به میزان خاصی می تواند فواید بسیاری برای این افراد داشته باشد. ما نیز در  صفحه »تناسب اندام« 

این شماره به مناسبت روز حمایت از بیماران کلیوی )23 آذرماه( به نکات مهم ورزش کردن بیماران کلیوی اشاره کرده و 7 تمرین مناسب برای این گروه از افراد آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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زندگی در دنیای مدرن وقت کمتری برای توجه به بدنمان برایمان باقی گذاشته است. 
استفاده از غذاهای سرخ کردنی و آماده باعث شده تعداد افرادی که در جامعه از اضافه 
وزن خود رنج می برند افزایش یابد. انواع رژیم های غذایی و داروهای کاهش وزن که 
روزانه در فضای مجازی و شبکه های تلویزیونی پیشنهاد می شود، قابل اعتماد نیستند و ممکن است 
با این روش ها سالمت افراد  به خطر بیفتد، تا جایی که تعدادی انسان زیر تیغ عمل جراحی کاهش 
وزن جان خود را از دست داده اند. یکی از راه های کاهش وزن افزایش سوخت وساز بدن است. در 

این گزارش به روش هایی سالم برای باالبردن متابولیسم بدن خود دست می یابید.

آیا می توانید متابولیسم خود را تقویت کنید؟ تقویت متابولیسم هدف مقدس تمام افرادی است 
را  با چه سرعتی کالری ها  بدن شما  اینکه  اما  تغییرات وزن خود حساس هستند،  به  نسبت  که 
می سوزاند، به عوامل مختلفی مربوط می شود. بعضی افراد متابولیسم سریعی به ارث می برند. مردان 
نسبت به زنان تمایل بیشتری به سوزاندن کالری دارند؛ این اتفاق حتی در زمان استراحت هم به 
همین نسبت است. برای بیشتر افراد متابولیسم بعد از 40 سالگی به صورت پیوسته کند می شود. 
اگرچه شما نمی توانید سن، جنسیت و ژنتیک خود را کنترل کنید، روش های دیگری برای بهبود 

سوخت وساز بدنی وجود دارد که در ادامه به 10 نمونه از آنها اشاره می شود. 
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پورخامنه

از رژیم های سخت خودداری کنید

رژیم های سخت که در آنها زنان باید کمتر از هزار و 200 

کالری و مردان باید کمتر از هزار  و 800 کالری در روز 

مصرف کنند، برای هر کسی که می خواهد سوخت وساز 

سالمی داشته باشد، بد است. اگرچه این رژیم های غذایی 

ممکن است به شما کمک کنند وزنتان را کاهش دهید، باعث 

از دست دادن تغذیه سالم خواهند شد. به عالوه، این کار 

باعث ایجاد عوارض جانبی می شود زیرا می تواند موجب 

از بین رفتن عضالتتان شود که به نوبه خود متابولیسمتان 

را کاهش خواهد  داد. نتیجه نهایی این است که بدن شما 

کالری کمتری می سوزاند و وزن شما سریع تر از قبل از 

رژیم غذایی افزایش می یابد.  

یکی از راه های کاهش وزن افزایش متابولیسم بدن است 

10 روش برای اینکه سوخت وساز خود را تقویت کنید
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عضالت خود را تقویت کنید
بدن شما به طور مداوم کالری می سوزاند، حتی زمانی 
که هیچ کاری انجام نمی دهید. سوخت وساز در افرادی 
که عضالت بیشتری دارند، در ساعات استراحت بیشتر 
است. هر 450 گرم عضله روزانه فقط برای حفظ 
خود حدود 6 کالری استفاده می کند، در حالی که هر 
450 گرم چربی روزانه فقط 2 کالری می سوزاند. این 
تفاوت کوچک می تواند با گذشت زمان بیشتر شود. 
پس از یک جلسه پرورش عضالت، تمام عضالت 
در بدن فعال می شوند و میانگین متابولیسم روزانه 

خود را افزایش می دهند.

تمرین های خود را افزایش دهید
ورزش های هوازی ممکن است برای شما عضالت 
بزرگ نسازد، اما می توانید متابولیسم خود را در عرض 
چند ساعت پس از تمرین افزایش دهید. کلید این 
 کار باال بردن فشار تمرینات است. تمرین با شدت 
باال باعث افزایش بیشتر و طوالنی تر میزان متابولیسم 
استراحت نسبت به تمرینات با شدت کم می شود. برای 
کسب نتایج بهتر، یک کالس با تمرین های شدیدتر 
در سالن ورزش را امتحان کنید یا در طول پیاده روی 

معمول خود، دوره های کوتاه دویدن را آغاز کنید.

سوخت وساز بدنتان را با آب افزایش دهید
بدن شما برای سوزاندن کالری نیاز به آب دارد. اگر 
بدنتان حتی کمی بی آب باشد، متابولیسم شما ممکن 
است کند شود. در یک مطالعه مشخص شد بزرگساالنی 
که در روز 8 لیوان یا بیشتر آب می نوشند، نسبت 
به کسانی که 4 لیوان آب در روز می نوشند، کالری 
بیشتری مصرف می کنند. برای اینکه به اندازه کافی 
آب به بدنتان برسد، قبل از هر وعده غذا و میان وعده، 
یک لیوان آب یا سایر نوشیدنی های غیرشیرین مصرف 
کنید. همچنین استفاده از میان وعده های تازه، میوه ها و 
سبزیجات که به طور طبیعی حاوی آب هستند، بهتر 

از استفاده از چوب شور یا چیپس است.

آیا الزم است از نوشیدنی های انرژی زا 
استفاده کنیم؟

انرژی زا  نوشیدنی های  تشکیل دهنده  مواد  بعضی 
می توانند سرعت سوخت وساز بدنتان را افزایش دهند. 
آنها پر از کافئین هستند که میزان انرژی مورد استفاده 
بدن را افزایش می دهد. گاهی اوقات تائورین دارند که 
نوعی اسیدآمینه است. تائورین می تواند سوخت وساز 
بدن شما را افزایش دهد و به سوزاندن چربی های شما 
کمک کند اما استفاده از این نوشیدنی ها می تواند برای 
بعضی افراد موجب مشکالتی مانند فشارخون باال، 
اضطراب و مشکالت خواب شود. آکادمی آمریکایی 
اطفال آنها را برای کودکان و نوجوانان توصیه نمی کند.

هوشمندانه نیم چاشت بخورید 
درست خوردن اغلب می تواند به کاهش وزن کمک 
کند. هنگامی که وعده های بزرگ غذایی را با فاصله 
طوالنی می خورید، سرعت سوخت وساز بدن شما بین 
دو وعده غذایی کاهش می یابد. مصرف یک وعده غذای 
کوچک یا میان وعده در هر 3 تا 4 ساعت، متابولیسم 
شما را تقویت می کند، بنابراین کالری بیشتری را طی 
یک روز می سوزانید. نتایج مطالعات متعددی نیز نشان 
داده افرادی که به طور منظم غذا می خورند، در هر 

وعده غذایی، خوراک کمتری مصرف می کنند.

وعده های غذایی تان را تند کنید
غذاهای تند مواد شیمیایی طبیعی دارند که می توانند 
سوخت وساز بدن شما را به یک رده باالتر برسانند. 
یا سبز  با یک قاشق غذاخوری فلفل قرمز  آشپزی 
خردشده میزان سوخت وساز شما را افزایش می دهد. 
این افزایش سوخت وساز احتماال موقت است، اما اگر 
اغلب غذاهای تند مصرف کنید، مزایای آن ممکن 
است افزوده شود. برای تقویت سریع سوخت وساز، 
ادویه های غذای ماکارونی، خوراک لوبیا و تاس کباب 

را با ترشی فلفل قرمز افزایش دهید.

نیروی خود را با مصرف پروتئین افزایش 
دهید

بدن شما کالری بیشتری برای هضم پروتئین در مقایسه 
با چربی و کربوهیدرات ها می سوزاند. پروتئین به عنوان 
بخش متعادل کننده رژیم غذایی عمل می کند و جایگزین 
مناسبی برای کربوهیدرات ها با ارزش غذایی پایین است. 
خوراک غنی از پروتئین می تواند سوخت وساز بدن را 
در وعده های غذایی افزایش دهد. منابع خوب پروتئین 
گوشت گاو نر، بوقلمون، ماهی، گوشت سفید مرغ، 
توفو )پنیر سویا(، آجیل، لوبیا، تخم مرغ و محصوالت 

لبنی کم چربی است. 

قهوه سیاه بنوشید
اگر شما قهوه می نوشید، احتماال از قدرت انرژی و 
تمرکز آن لذت خواهید برد. یکی از مزایای مصرف 
قهوه در حالت اعتدال، امکان افزایش کوتاه مدت در 
میزان سوخت وساز بدن شماست. کافئین می تواند به 
شما کمک کند احساس خستگی کمتری داشته باشید و 
حتی در زمان ورزش موجب افزایش استقامت می شود.

انرژی خود را با نوشیدن چای سبز 
بازیابی کنید

مصرف چای سبز یا چای یولونگ )نوعی چای تیره 
چینی( مزایای ترکیبی از کافئین و کاتچین را به وجود 
می آورد که نتایج بررسی ها نشان می دهد سوخت وساز 
بدن را به مدت چند ساعت باال می برد. از طرفی، 
نتایج تحقیقات نشان می دهد نوشیدن 2 تا 4 فنجان از 
هرکدام از این دو نوع چای ممکن است برای مدت 
کوتاهی سوخت وساز بدن را بیش از 17 درصد در 

طول تمرین شدید افزایش دهد.



در کشور آمریکا 
ساالنه ده ها 

هزار نفر رضایت 
خود را با اهدای 

جسدشان پس 
از مرگ اعالم 

می کنند. بسیاری 
از آنها خواستار 

این می شوند که 
مغز خود را برای 

تحقیق اهدا 
کنند

آقای  جسد  پیش  چندی 
نویسنده  ایرانی،  ناصر 
نمایشنامه نویس  و 
شناخته شده، بنا به وصیت 
خود ایشان به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 
برای انجام تحقیقات و آموزش دانشجویان رشته 
پزشکی اهدا شد. هر یک از ما در برابر این 
تصمیم بشردوستانه و انسانی سر تعظیم فرود 
می آوریم و احساس ما نسبت به این نویسنده 
نامدار چیزی به جز احترام و خضوع نیست. 
وی گفته است همان طور که قلمم در طول 
زندگی ام در خدمت مردم بوده، می خواهم 
جسدم هم پس از مرگ در خدمت انسان ها باشد.

چرا بعضی از انسان ها می پذیرند که بدن خود 
را پس از مرگ اهدا کنند و پس از اهدا چه 
اتفاقی می افتد؟ پاسخ بسیار ساده است؛ کمک 
به پیدا کردن راهی برای درمان بیماری های 
مادرزادی، آموزش دانشجویان رشته پزشکی 

و به جا گذاشتن میراثی از خود. 

هنگامی که شانس این را پیدا می کنید که در 
سالن آناتومی دانشکده پزشکی قدم بزنید، اولین 
چیزی که انتظار دارید حس کنید، وجود بوی 
ناخوشایند است اما از بوی مواد شیمیایی و مواد 
نگهدارنده و بوی بدن متعفن شده، خبری نیست. 
سالن کامال تمیز است، بدون حتی لکه کوچکی 
روی زمین و ساکت، تنها صدایی را که می شنوید، 
احتماال صدای ایرکاندیشن است و تنها چیزی 
که می بینید، تعدادی وسایل جراحی و دانشجو 
که روی بخشی از جسد مشغول مطالعه هستند.

سابقه اهدای جسد برای آموزش
آموزش  برای  که  روشی  تنها  پیش  سال ها 
دانشجویان پزشکی وجود داشت این بود که 
همراه استادان خود به اتاق معاینه یا اتاق عمل 
با نگاه کردن به دست استاد هنگام  بروند و 
جراحی و مشاهده نحوه درمان بیماران طبابت 
را بیاموزند. از سال 2004 میالدی با تصویب 
قانون Human Tissue در کشور انگلستان این 
امکان برای دانشجویان پزشکی فراهم شد که 
مستقیم روی جسد فرد فوت شده مطالعه کنند و 
آموزش ببینند. از آن سال دانشکده های پزشکی 
در آمریکا سالیانه 100 جسد را برای آموزش 
دانشجویان خود از اهدا کنندگان می گیرند. برای 
آموزش دانشجویان سال های ابتدایی دانشگاه 
جسد به صورت مومیایی درمی آید زیرا به این 
ترتیب می توانند تمامی آناتومی بدن انسان را 
بدون اینکه جسد فاسد شود، مطالعه کنند اما بافت 
چنین جسدی برای دانشجویان جراحی مناسب 
نیست بنابراین برای این گروه از دانشجویان جسد 
را تا زیر 20 درجه سانتی گراد سرد می کنند و 
هنگام آموزش قسمت مورد مطالعه از حالت 
یخ زدگی بیرون آورده می شود. با همین هدف 
برای این گروه از دانشجویان به جسد فرمالین زده 
نمی شود و پوست و گوشت کامال به شکل طبیعی 
خود باقی می ماند. احترام به جسد پر اهمیت ترین 
بخش کار است و به هر یک از اعضای جسد 
که از جسد جدا می شود، برچسبی می زنند تا 
پس از پایان آموزش به خود جسد بازگردانده 
شود. درنهایت پس از پایان مطالعات جسد بنا 
به خواست بازماندگان یا دفن می شود یا سوزانده 
شده و خاکستر آن به آنها بازگردانده می شود. 

مراحل و مشکالت اهدای جسد در آمریکا
در کشور آمریکا ساالنه ده ها هزار نفر رضایت 
خود را با اهدای جسدشان پس از مرگ اعالم 
می کنند. بسیاری از آنها خواستار این می شوند که 
مغز خود را برای تحقیق اهدا کنند. خانم »سوزان  
هاربوت« یکی از این اهدا کنندگان است که 6 سال 
پیش مغز خود را به بانک مغز انجمن مطالعات 
بیماری پارکینسون اهدا کرد. بیماری پارکینسون 
او 3 سال پیش از آن تشخیص داده شده بود 
و او پس از مطلع شدن از آن تصمیم خود را 
گرفت و موافقتش را برای اهدای مغزش جهت 

مطالعه و تحقیق روی این بیماری اعالم کرد.
»اد اسکای« مهندس کامپیوتر 34 ساله ای 

است که در لندن زندگی می کند.  او به 
تازگی تصمیم گرفته پس از مرگ جسد 

خود را برای تحقیقات پزشکی اهدا 
کند. اسکای می گوید: »وقتی که من 
می میرم، چه اهمیت دارد که چه 
بر سر جسد من می آید؛ یا باید 
دفن شده و خوراک کرم ها شود 
یا جسد من می تواند برای بشریت 

مثمرثمر باشد. کار من در ارتباط با 
سالمت روانی و علوم اعصاب است و 

من از اهمیت مطالعاتی که در آینده باید 
روی مغز و اعصاب انجام گیرد به خوبی 

آگاهم. می دانم که بیماری های دژنراتیو عصبی، 
بیماری مهم آینده بشر و سرطان دوم خواهد بود 

و تنها مطالعه و آزمایش روی جسد واقعی انسان 
می تواند در به نتیجه رسیدن مطالعات راهگشا 

باشد و هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.«
اهدای جسد در کشور انگلستان از سال 2004 
 Human Tissue میالدی پس از تصویب قانون
قانونمند شد. زمینه امضای این قرارداد در سال 
1990 میالدی به دنبال رسوایی بیمارستان »آلدر 
هی« در کشور انگستان فراهم شد. در آن زمان 
آشکار شد این بیمارستان و بسیاری دیگر از 
بیمارستان های انگلستان بدون کسب رضایت 
این  بدن  اعضای  فوت شده،  کودکان  والدین 
کودکان را برای انجام تحقیقات برمی داشتند. 
این رویه ای بود که بین سال های 1988 تا 1955 
میالدی ادامه داشت. پس از برمال شدن این 
جریان قوه قانونگذاری این کشور این قانون را 
برای قانونمند کردن این کار و گرفتن رضایت 
از بازماندگان فرد متوفی به تصویب رساند. در 
کشور اسکاتلند هم قانون مشابهی وجود دارد. 
قبل از سال 2004 میالدی قوانینی برای این کار 
وجود داشت اما ظاهرا آن قوانین آنچنان که باید 
قاطع و روشن نبود و  اعتماد مردم را نسبت به 
چگونگی و مدت استفاده  یا نحوه نگهداری 

اجساد تامین نمی کرد.
قبل از امضای این قانون، از فرد به صورت شفاهی 
رضایت گرفته می شد و امکان سوء استفاده یا 
بروز اشتباه خیلی زیاد بود اما اکنون فرد اهدا  کننده 

پیش از مرگ به صورت مکتوب رضایت خود 
را برای اهدای جسد و چگونگی مدت استفاده 
از جسد در رضایت نامه به خوبی روشن می کند. 
به عنوان مثال بعضی از افراد تعیین می کنند که جسد 
آنها برای 3 سال استفاده شود یا اجازه می دهند 
جسدشان برای آموزش جراحی، تحقیقات یا 
تشریح و آموزش آناتومی مورد استفاده قرار گیرد. 
از آن زمان اجسادی که رضایت فرد متوفی را 
نداشته باشد دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند. 
در کشور انگلستان برخالف آمریکا محققان مجاز 
نیستند برای آزمایش های ایمنی جاده از اجساد 

استفاده کنند.
همچنین قوانین وضع شده کار را برای دانشجویان 
پزشکی بسیار سخت می کند. جسد اهدایی باید 
دقیقا همان گونه که در رضایت نامه ثبت شده 
مورد استفاده قرار گیرد یا نگهداری شود. روی 
هر جسد و تک تک اعضای بدن برچسبی زده 
می شود تا پس از انجام مطالعات مطمئن شوند 
که یک عضو اشتباهی کنار جسد دیگری قرار 

نگرفته باشد. 

سابقه نگاه انگلیسی به اهدای جسد
در قرون 18 و 19، افکار عمومی مردم انگلستان 
نظر مساعدی نسبت به اهدای جسد نداشتند زیرا 
آن را بی احترامی و توهین به روح می دانستند و 
آن را با تشریح بدن افراد به قتل رسیده یکسان 

می دانستند بنابراین تمامی کالس های آناتومی در 
آن زمان تعطیل شد و زمینه را برای دزدی اجساد 
از قبرها در این قرون فراهم کرد. حتی عده ای 
پا را فراتر گذاشتند و برای تامین این نیاز اقدام 
به کشتن مجرمان کردند. به دنبال این اتفاقات 
باالخره دولت انگلستان قانون 1832 آناتومی را 
به تصویب رساند که برای اولین بار به پزشکان 
متخصص تشریح اجازه داده شد اجسادی را که 
رضایت نامه از آنها گرفته نشده بود یا اجسادی 

که اهدا شده بود را مورد استفاده قرار دهند.
امروزه دانشکده پزشکی کمبریج سالیانه 48 
جسد دریافت می کند. سن اغلب این اجساد 
بین 80 تا 90 سال است. مدیر بخش آناتومی 
دانشگاه می گوید: »مهم ترین عامل مشترکی که 
بین این افراد وجود دارد این است که همه آنها 
افراد بزرگوار و بخشنده ای هستند. این یک اقدام 
بشردوستانه است و ما در برابر این انسان ها 
سر تعظیم فرود می آوریم.« تصمیم گیری برای 
اهدای جسد کامال فردی است و به خود فرد 
این  که  افتخاری  اما  می گردد  باز  اهدا  کننده 
کار بزرگ دارد متعلق به همه افراد خانواده 
اهدا  کننده خواسته  فرد  از  متوفی است.  فرد 
تصمیم  جریان  در  را  خانواده  افراد  می شود 
خود بگذارند زیرا ممکن است پس از مرگ 
فرد متوفی بازماندگان وی با اهدای جسدش  
مخالفت کنند. در صورتی که بناست مغز به 

بانک مغز اهدا شود، این کار باید ظرف دو روز 
پس از مرگ انجام شود و مغز به گونه ای از 
جمجمه خارج می شود که در مراسم خاکسپاری 
در صورت باز بودن در تابوت هیچ کس به 

هیچ وجه متوجه نمی شود.

چالش های اهدای جسد
اهدای جسد می تواند بسیار چالش برانگیز هم 
باشد. یک دانشکده پزشکی باید جسد را ظرف 6 
روز پس از مرگ تحویل بگیرد، جسد طی 3 روز 
مومیایی می شود. از سوی دیگر بدون وجود جسد 
مراسم خاکسپاری بی معناست و جسد و خاکستر 
بسیاری از این افراد دو سال پس از مرگ آنها به 
خاک سپرده می شود یا تحویل خانواده های آنها 
خواهد  شد. در دانشگاه کمبریج، جسد توسط 
مامور کفن و دفن به دانشگاه آورده می شود. در 
آنجا جسد شسته می شود و سپس مایع مومیایی 
که شامل مخلوطی از اتانول و فرمالین است 
درون عروق جسد تزریق خواهد  شد. معموال 
بین 25 تا 40 لیتر مایع استفاده می شود و سپس 
جسد را در یخچال قرار می دهند و مرتب روند 
مومیایی را کنترل می کنند. اگر مایع درون بعضی 
عروق نرفته باشد، مجدد مایع تزریق می کنند. 
اجسادی که برای سالن تشریح مورد استفاده 
قرار می گیرند روی میزی فلزی قرار  می گیرند 
و در دمای کنترل شده اتاق نگهداری می شوند، 

در حالی که برای حفظ احترام و منزلت جسد 
روی آن کامال پوشیده می شود. دانشجویان سال 
اول در گروه های 6 یا 7 نفره و تحت نظارت 
از  تنها روی یک قسمت  استادان و  از  یکی 

آناتومی بدن کار می کنند.
در بریتانیا دانشکده ها با کمبود جسد مواجه 
نیستند زیرا گروهی از دانشکده های پزشکی به 
جای استفاده از جسد واقعی انسان از تصاویر 
کامپیوتری یا بخشی از یک جسد که به صورت 
استادانه از جسد اصلی جدا شده، آناتومی را به 
دانشجویان خود آموزش می دهند. گروهی بر این 
باورند که آموزش به این روش موثرتر است زیرا 
اگر بنا باشد گروهی 6 یا 7 نفره همزمان آموزش 
ببینند، تنها به یک یا دو نفر نوبت می رسد که 
مستقیم روی جسد کار کنند ولی با این روش 
تصویری همه در شرایط یکسان قرار می گیرند. 

استفاده از مانکن و فرد زنده در آموزش
بعضی دیگر از دانشگاه ها پا را فراتر گذاشته 
و آناتومی را با استفاده از مانکن، فرد زنده یا 
داده های اسکن شده به دانشجویان خود آموزش 
می دهند. از سوی دیگر گروهی از استادان با 
این روش مخالفند و می گویند کالبدشکافی 
موجب می شود دانشجو مهارت های مختلفی 
را یاد بگیرد و دستان او ورزیده تر  شود. در 
عین حال دانشجو با کار گروهی و حرفه ای و 
مهم تر از آن با لمس جسد از نزدیک با مقوله 
مرگ آشنا می شود. مواردی هست که کتاب ها 
نمی توانند به یک پزشک یاد دهند. به عنوان مثال 
ما ماشین خود را برای تعمیر پیش کسی نمی بریم 
که کتاب های مکانیک زیادی را مطالعه کرده 
یا تعمیر ماشین را با آموزش به طریق واقعیت 
مجازی یاد گرفته است. یکی از دانشجویان 
پزشکی می گوید: »اولین جلسه ای که به سالن 
تشریح رفتم بسیار وحشتناک بود اما پس از 
آن رفته رفته درک من نسبت به زندگی و مرگ 
تغییر کرد. من نسبت به یاد گرفتن پیچیدگی های 
بدن انسان احساس مسوولیت بیشتری کردم و 
نسبت به فرد متوفی که چنین هدیه گرانبهایی را 
در اختیار ما گذاشته بود، حس احترام عمیقی 
داد که  یاد  به من  پیدا کردم. کالس تشریح 
چقدر خلقت هر یک از ما انسان ها منحصربه فرد 
است. ما سال بعد در پایان بخش که هویت فرد 
اهدا  کننده را می فهمیم، کنار بازماندگان وی گریه 
می کنیم و این احساسی است که با ما می ماند. 

ما در کالس تشریح رشد می کنیم.«
یکی از استادان آناتومی می گوید: »داستان هایی که 
درباره رفتار با جسد گفته می شود همه افسانه ای 
بیش نیست. دانشجویان ما می آموزند که با جسد 
با احترام رفتار کنند. آنها می آموزند که او یک معلم 
خاموش است. در پایان بخش دانشجویان با افراد 
خانواده فرد متوفی و زندگی او آشنا می شوند. 
دانشگاه کمبریج هر سال مراسم یادبودی برای 

افراد اهدای  کننده عضو برگزار می کند.«
»نوئل جکسون« معلم علوم که رضایت نامه اهدای 
جسد را امضا کرده، می گوید: »من االن یک معلم 
علوم هستم و بعد از مرگم هم یک معلم علوم 
باقی خواهم ماند. گروهی از انسان ها در آینده 
دانشمند، محقق و پزشک خواهند شد. وقتی 
که من می توانم با اهدای جسد خودم پس از 
مرگ به این روند کمک کنم، چرا باید از انجام 

آن خودداری کنم؟«

مذاهب چه می گویند؟
بسیاری از مذاهب، از جمله اسالم، هندو، بودا و 
مسیحیت از اهدای عضو و جسد به دلیل تاثیری 
که در کمک به بشریت دارد، حمایت کرده اند.

چه انگیزه ای موجب می شود که 
فردی جسد خود را اهدا کند؟

آگاهی اجتماعی، نگرش فرهنگی، مذهب و 
درک ارتباط بین بدن و روح عواملی هستند که 
انگیزه اهدای جسد را در فرد ایجاد می کنند. 
نتایج مطالعات نشان می دهند افرادی که 
جسد خود را اهدا می کنند، حس باالی 
نوعدوستی دارند و عالقه مند هستند 
که به پیشرفت علم پزشکی کمک 
کنند و حتی پس از مرگ هم مثمر ثمر 
باشند. کمک به آینده نسل های بعد، 
ابراز قدردانی از رشته پزشکی برای 
زندگی و سالمتی که از آن برخوردار 
بوده اند و حتی گاهی اجتناب از 
برگزاری مراسم خاکسپاری و ایجاد 
زحمت و شاید هزینه برای بازماندگان، 

از دیگر عوامل شناخته شده است.
با اهدای یک عضو می توان جان یک نفر را 
نجات داد اما با اهدای جسد و کمک به پیشبرد 
علم پزشکی و آموزش پزشکان ورزیده می توان 

جان هزاران نفر را از مرگ نجات داد.
The Guardian :منبع
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اهدای جسد، یک معلم خاموش
 ترجمه: 

سیما اخالقی

هند
کشور هند از سال 1948 میالدی قانون 
اهدای جسد را به تصویب رساند. بر 
اساس این قانون، اگر ظرف 48 ساعت 
پس از مرگ فرد متوفی هیچ شکایت 
و ادعایی ارائه نشود، جسد می تواند 
دانشگاه  به  تحقیق  و  آموزش  برای 
اهدا شود. بر اساس قوانین هند، مانند 
کشور آمریکا افرادی که به بیماری ایدز، 
هپاتیت، بیماری های پوستی و چاقی 
مفرط مبتال باشند، مناسب اهدای جسد 

شناخته نمی شوند.

بریتانیا
در بریتانیا، همان طور که گفته شد پس 
اهدای جسد  میالدی   2004 سال  از 
قانون،  این  اساس  بر  شد.  قانونمند 
رضایت نامه اهدای جسد باید قبل از 
مرگ و توسط خود فرد امضا شود. 
حداقل سن هم برای این رضایت نامه 

17 سال تعریف شده است.

آمریکا
در آمریکا بر اساس قانون، اگر فرد متوفی 
رضایت نامه ای را امضا نکرده باشد، فامیل 
درجه 1 وی می توانند پس از مرگ وی 
اقدام به این کار کنند. در این کشور اهدای 
جسد بر اساس مجوز ها و بازرسی دولت 
فدرال قانونی شناخته نمی شود. با این حال 
بر اساس قانونی که در سال 2014 میالدی 
توسط مجلس نمایندگان وضع شد، »کمیته 
خدمات انسانی و بهداشت« مسوولیت 
نظارت بر این اقدام را برعهده گرفت و 
تمامی سازمان ها از جمله دانشکده های 
پزشکی ملزم به رعایت آن شدند. دالالن 
جسد هم از سوی دیگر در این کشور با 
پیشنهاد مومیایی کردن مجانی جسد، 
روند گرفتن جسد و آماده کردن آن 
و درنهایت فروش بخش های مختلف 
جسد را در یک بازار غیرقانونی انجام 
بافت  بانک های  »انجمن  می دهند. 
آمریکا«  و »موسسه علوم پزشکی و 
موسسه های  برای  آمریکا«  تحقیقات 
تحقیقاتی و آموزشی که استانداردهای 
تکنیکی، پزشکی و مدیریتی اهدای عضو 
را رعایت می کنند مجوز صادر می کنند. 
اهدای جسد در آمریکا صنعتی است 
افراد  که مقررات محدودی دارد و به 
امکان می دهد که جسد خود را برای 
انجام تحقیقات پزشکی و  آموزشی با 
باالترین استانداردها اهدا کنند. در عین 
حال بخش های خصوصی بسیاری هم 
در آمریکا انجام این مهم را برعهده دارند.

آلمان
در این کشور اهدای جسد بر اساس 
انجام  به تشییع جنازه  قوانین مربوط 
می گیرد. فرد باید پیش از مرگ رضایت 
خود را به صورت مکتوب اعالم کند و 
وابستگان فرد متوفی حق ندارند در آن 
دخل و تصرف کنند. بر اساس مقررات 
این کشور، اگر فرد متوفی مبتال به ایدز، 
هپاتیت یا بیماری های عفونی باشد یا 
جسد به گونه ای آسیب دیده باشد که 
موسسه  نباشد،  مناسب  تشریح  برای 

مربوط مجاز است جسد را قبول نکند.

اهدای جسد در کشورهای گوناگون
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به مناسبت 11 دسامبر روز جهانی کودک و تلویزیون

تلویزیون خاموش!

:از چه سنی می توان کودکان را پای تلویزیون 
نشاند؟

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 3 سال مناسب 
نیست بنابراین تا حد امکان نباید کودکان خردسال زیر 
3 سال را جلوی تلویزیون نشاند. سن شروع تماشای 

تلویزیون از 3 سالگی به بعد است.
:کودکان در سنین مختلف چه مدت مجاز 

به تماشای تلویزیون هستند؟
درست است که گفتیم می توان به کودکان 3 سال به 
باال اجازه تماشای تلویزیون را داد اما هرچه این زمان 
کوتاه تر باشد، بهتر است زیرا تماشای زیاد تلویزیون 
اعتیادآور است بنابراین برای اینکه از اعتیاد کودک به 
تماشای زیاد تلویزیون جلوگیری کنید باید از سنین 
کودکی او را به خاموش بودن تلویزیون عادت دهید 
و فقط برای تماشای برنامه به خصوصی آن را روشن 
کنید. چاقی و اضافه وزن نیز یکی دیگر از مشکالت 
کودکان امروز است که عمدتا به دلیل بی تحرکی و صرف 
زمان زیاد پای تلویزیون، رایانه، بازی های کامپیوتری 

و... ایجاد می شود.
از نظر کارشناسی، کودکان از سنین 5-4 سالگی به بعد 
اجازه دارند برنامه کودکان را در حد روزی 30 دقیقه و 
حداکثر 1 ساعت تماشا کنند. پس مرتب روشن بودن 
تلویزیون  و تماشای کودکان به صورت تمام وقت به 
هیچ وجه کار درستی نیست و باعث تقویت اعتیاد به 
تلویزیون در آنها می شود. در نتیجه در سنینی که کودک 
نیاز دارد بازی های مختلف حرکتی، بازی های فکری 
و آموزشی و... را انجام بدهد، مهارت دست هایش را 

تقویت کند، نقاشی بکشد، کار با قیچی را تمرین کند، 
کتاب برایش خوانده شود و به طور کلی کارهای مربوط 
به افزایش تمرکز و توجه را انجام بدهد، تمام وقتش را 

پای تلویزیون هدر می دهد.
: برخی بر این باورند که تماشای تلویزیون و 
دیدن انواع انیمیشن ها و... در دوران کودکی می تواند 
روی هوش کودک تاثیر مثبت بگذارد. آیا این باور 

درست است؟
نه! تماشای تلویزیون نمی تواند باعث افزایش و تقویت 
هوش کودکان شود. اتفاقا برعکس، دیدن و تماشای 
تلویزیون به خصوص در زمان طوالنی ارتباط اجتماعی 
کودک را با اطرافیان، والدین و خواهر و برادر کاهش 
می دهد و کودک تمام مدت جذب یک جعبه می شود. 
در مواردی تماشای زیاد تلویزیون حتی می تواند منجر 
به کاهش توجه و تمرکز کودک شود که به هیچ وجه 

خوب نیست. 
که  جنگی  و  خشن  فیلم های  دیدن  :آیا 
باعث  صحنه های کشتار بسیاری دارند، می تواند 

رشد و تقویت خشونت در کودکان شود؟ 
بله، تماشای فیلم های جنگی و خشن توسط کودکان 
باعث تقویت روحیه پرخاشگری و بروز رفتارهای 
پرخاشگرانه در آنها می شود بنابراین توصیه می شود 
کودکان در هیچ شرایطی فیلم های ترسناک و پرخاشگرانه 
که حاوی صحنه های کشت و کشتار هستند، تماشا 
نکنند زیرا می توانند از فیلم ها و شخصیت های آن الگو 
بگیرند و رفتارهای پرخاشگرانه انجام بدهند. از طرفی، 
دیدن این قبیل فیلم ها باعث ایجاد ترس، استرس و 

اضطراب و احساس ناامنی در کودک می شود و متاسفانه 
این مشکالت می تواند تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کند. 
: برخی کودکان پا به پای بزرگساالن تا 
دیروقت پای تلویزیون می نشینند. با آنها چطور باید 

برخورد کرد؟
قطعا در خانه ای که قوانین آن به خوبی توسط والدین 
وضع و اجرا می شود، پخش و دیدن برنامه های مخصوص 
کودکان به ساعات خاصی و به یک تا دو کارتون در روز 
محدود می شود و کودکان اجازه ندارند تا دیروقت بیدار 
بمانند و پا به پای بزرگ ترها تلویزیون ببینند. ساعت 
خواب کودکان با والدین متفاوت است و بچه ها باید با 
توجه به سنشان بین ساعت 8 تا 9 شب در اتاق یا فضای 
خصوصی خودشان مشغول استراحت باشند و والدین 
هم  این قانون را جدی بگیرند و با کم کردن نور و 
ساکت کردن محیط اجازه بدهند کودکان به رختخوابشان 
بروند و بخوابند. بنابراین قرار نیست بچه ها همراه والدین  
جلوی تلویزیون بنشینند و برنامه های مختلف آن را که 

هیچ ربطی به سنشان ندارد، تماشا کنند.
در  معموال  تلویزیون  اینکه  به  توجه  :با 
مرکز خانه قرار دارد و کودک می تواند به دیدن 
سایر برنامه های غیرمرتبط با سنش ترغیب شود، چه 

توصیه هایی به والدین دارید؟
نخست اینکه والدین باید روی ساعاتی که کودکان 
تلویزیون تماشا می کنند، کنترل داشته باشند. هرچه این 
ساعات کمتر باشد، قطعا بهتر است و کودک زمان دارد 
که فعالیت های مختلف مربوط به سنش را انجام بدهد 
بنابراین توصیه می کنم کودک را به این بهانه که ساکت 

و آرام یک جا می نشیند و سرش گرم است و شما به 
کارهایتان می رسید پای تلویزیون رها نکنید.

دوم اینکه تلویزیون نباید دائم روشن باشد پس آن را 
فقط برای تماشای برنامه خاصی روشن کنید. اگر کودک 
بهانه می گیرد، سرگرمی های متنوعی برایش برنامه ریزی 
کنید که از جمله آنها می توان به فعالیت های ورزشی و 
بازی های حرکتی، نقاشی و رنگ آمیزی، کاردستی، کار 
با قیچی، کالژ، بازی های فکری-آموزشی، خاله بازی، 
عروسک بازی، توپ بازی، رفتن به پارک یا خانه بازی 
و... اشاره کرد. در صورتی که کودکان باالی 5 سال داشته 
باشند، بهتر است آنها را در یک رشته ورزشی ثبت نام 
کنید زیرا این کار به تقویت توجه و تمرکز و افزایش 
مهارت های جسمی و حرکتی کودکان کمک زیادی 
خواهد کرد. همه این کارها در روند رشد و تکامل کودک 
موثر است. فقط کافی است برای فرزندتان وقت بگذارید 

تا بتوانید زمان تماشای تلویزیون را برایش پر کنید.

»صدای دعواتون تا سر کوچه میاد؟ از دست شما چکار 
کنم؟ آبرو برام نگذاشتید.« این اولین جمالت پدری است 
که بعد از ساعت ها کار طوالنی به خانه برگشته اما این 
همه سروصدا برای چه بوده است؟ هیچ! بچه ها در مورد 

کانال تلویزیون دعوا می کردند. 
این موضوع رایجی است که در بیشتر خانه ها اتفاق می افتد. 
پدر خسته و کوفته برگشته و حاال نوبت اوست که تلویزیون 
را در اختیار داشته باشد. او می خواهد برنامه ورزشی مورد 

عالقه اش را تماشا کند. 
دختر کوچولوی خانه که منتظر بود تا پدر برگردد و در 
مورد مهدکودک صحبت کند، برای بازی سمت پدر می رود 
و با گردن کج می گوید: »ببین چه نقاشی قشنگی کشیدم.« 
پدر می گوید: »خوب است، دیدم حاال برو بخواب که من 
تمرکز داشته باشم.« دختر برای اینکه با پدر ارتباط برقرار 
کند از باالی مبل آرام پشت سر پدر که به مبل تکیه داده 
قرار می گیرد و عینک پدر را از روی چشم هایش برمی دارد 
و پا به فرار می گذارد. حاال نوبت پدر است که فریاد بزند 

و بگوید از دست همه خسته است.
نمی رسد،  نتیجه  به  وقتی  و  تهدید می کند  را  او کودک 
را  بچه ها  نمی توانی  »تو  می کند؛  آغاز  مادر  به  را  حمله 
درست تربیت کنی، من از دست این بچه های لوست چه 
کنم.« مادر که از این وضعیت خسته و عصبی است، لب 
به گالیه باز می کند و دعوای مفصلی راه می افتد که نتیجه 

آن قهر والدین است.
این تصویر رایجي است که فضاي ارتباطي خانواده ها را 
در عصر جدید به چالش کشانده است. نقش دیگري که 
براي تلویزیون مي توان در نظر گرفت، وسیله اي است که 
والدین، کودکان خردسال خود را با آن سرگرم مي کنند 
تا به زور به کودک غذا بخورانند. پرواضح است که این 
رابطه والد و کودک صدمه مي زند و هم  به  اتفاق، هم 
پایه هاي الگوي غلط تغذیه اي را براي کودکان در طول 

زندگي مي سازد. 
که  است  این  تلویزیون  نادرست  استفاده هاي  دیگر  از 
کودکان وسیله اي براي سرگرمي دارند و والدین راحت تر 
مي توانند به فضاي مجازي بپردازند و کمتر احساس گناه 
کنند. این در حالي است که انجمن طب اطفال آمریکا 
استفاده از تلویزیون را براي کودکان زیر 2 سال ممنوع 

کرده است.

تلويزيون كودكان را از تكامل طبيعي 
بازمي دارد

تماشای تلویزیون در خردسالي مانع برقراري ارتباط عاطفي 
می شود و کودکان را از تکامل طبیعي بازمي دارد. بچه هاي 
خردسالي که باید مهارت هاي حرکتي، ارتباطي و عاطفي را 
تمرین کنند پاي برنامه هاي رنگارنگ تلویزیون میخکوب 
مي شوند و مشکالتي را تجربه مي کنند که چه بسا مسیر 

کلي زندگي شان را تغییر دهد.
برخي دیگر از خانواده ها با تبلیغات غیرعلمي این رسانه با 
بسته هاي آموزشي متفاوتی آشنا مي شوند که مدعي هستند 
هوش کودک را در عرصه هاي مختلف افزایش می دهند 
و از کودک  نابغه مي سازند. در کلینیک شاهد آن هستم 
که مادران کودکان خردسال خود را با دستورالعمل هاي 
خودساخته روزانه در معرض این بسته ها قرار می دهند 
و تکرار و تمرین درخواست شده در این بسته ها را براي 
کودکانشان اجرا مي کنند. کودک در بهترین حالت با مادري 
مواجه است که مي کوشد نقش معلم را ایفا کند و ارتباط 
کودکي  سنین  در  محفوظات  انتقال  به  لذت  و  بازي  از 

تغییر مي یابد. 
اگر توجه داشته باشیم که نحوه انتقال اطالعات در سیستم 
آموزشي ما تا چه میزان ناکارآمد است، به وضوح مي بینیم 
آسیب  موجب  مي تواند  خردسالي  سنین  در  روش  این 

بیشتري شود.
از مشکالت دیگري که استفاده از تلویزیون با خود به 
و  بي تحرکي  از  حاصل  آسیب هاي جسمي  دارد،  دنبال 
مصرف زیاد تنقالت جلوي تلویزیون است؛ تنقالتي که 

خود تلویزیون آنها را تبلیغ مي کند.

چه بايد كرد؟
مهم ترین نکته این است که نقش خود را به عنوان والد با 
نقش تلویزیون برابر نکنیم و خودمان با الگوي مصرف 
منطقي از این ابزار مفید استفاده کنیم. بچه ها را در استفاده 
از تلویزیون همراهي و با آنها در مورد برنامه ها بحث و 
گفت وگو کنیم تا آنها تفکر نقادانه پیدا کنند. با یکدیگر 
ایجاد  سوءتفاهم  ما  کنیم  سکوت  باور  و  بزنیم  حرف 

می کند و به آن دامن مي زند.
شعر زیباي موالنا گویاي آن است که بشر از تعارضات 
اندکي  باید  آن  حل  براي  و  مي برد  رنج  زیادي  دروني 
سکوت و تفکر را اندیشه کند. از سکوت نترسیم و تا به 
خانه رسیدیم صداي تلویزیون را جایگزین همه صداها 

از جمله صداي درون نکنیم.

هست احـــوالـم خــالف همـــدگر
هر یــــکی با هـــم مخالـف در اثر
چون کـــه هر دم راه خود را می زنم

با دگــر کس ســازگاري چون کنــم
 مــــوج لشــگرهاي احـــوالم ببیـن
هر یـــکی با دیگری در جنگ و کین
 می نــگر در خود چنین جنگ گـران
پس چــه مشغولی به جنگ دیگران؟

تلویزیون به رابطه 
والد و كودك صدمه مي زند

نگاه روان پزشک كودك
دكترميتراحكيمشوشتري

فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکي ايران 

توصيه ای برای بزرگ ترها
بسیاری از ما زمان زیادی را  مقابل تلویزیون و صفحات نمایشگر 
می گذرانیم اما آیا این کار برای مغز و بدن ضرر ندارد؟ در گذشته 
شاید واقعا مرگبار هم بوده است. در سال 1967 میالدی دوره ای که 
منجر به فروش تلویزیون شد، تلویزیون ها اشعه های خطرناک ایکسی 
از خود ساطع می کردند که میزان آنها  100هزار برابر بیشتر از آنچه 
بود که امروزه ایمن در نظر گرفته می شود اما حتی تلویزیون های 
مدرن هم می توانند به چشم آسیب برسانند. در شرایط عادی انسان 
در هر دقیقه 18 بار پلک می زند اما وقتی به صفحه نمایشگر خیره 
می شویم این عدد به شدت کاهش پیدا می کند و باعث خستگی 

و دردناکی چشم می شود. خوشبختانه این عالئم موقت هستند. 
با اینکه به نظر می رسد تلویزیون وسیله ای برای آرامش مغز و بدن 
است، شاید همیشه هم دیدن تلویزیون راه خوبی برای به آرامش 
رسیدن نباشد زیرا نه تنها شیوه ثابت و خشکی برای زندگی است، 
بلکه در ایجاد چاقی هم تاثیر زیادی دارد. نتایج مطالعات نشان 

داده اند افرادی که کمتر تلویزیون نگاه می کنند، حتی اگر فعالیت 
فیزیکی خاصی نداشته باشند، بیشتر کالری می سوزانند. درواقع انجام 
فعالیت های ذهنی دقیق مانند مطالعه، بازی های فکری، کارهای ساده 
خانه و... به انرژی بیشتری نسبت به تماشای تلویزیون نیاز دارد 

و کالری بیشتری می سوزاند. 
پیدا کنید، قبل از خواب تلویزیون  اگر می خواهید واقعا آرامش 
تماشا نکنید زیرا این کار هم ممکن  است سالمتتان را به خطر 
بیندازد. نتایج مطالعات نشان می دهند تماشای تلویزیون تا دیر وقت 
می تواند ساعت خواب مفید را کاهش دهد و منجر به کم خوابی 
مزمن شود. تلویزیون دیدن حتی می تواند روی فعالیت های دیگر 
از جمله فعالیت جنسی تاثیر بگذارد. محققان دریافته اند مردانی که 
بیش از 20 ساعت در هفته تلویزیون نگاه می کنند به طور میانگین 
44 درصد کاهش اسپرم دارند. همچنین رابطه مستقیمی بین تماشای 
تلویزیون و خطر ابتال به دیابت و بیماری های قلبی پیدا شده است.
 شاید مهم ترین کشف درباره تماشای تلویزیون به طول عمر مربوط 

باشد. مطالعات زیادی وجود دارد که ارتباط مستقیمی بین تماشای 
تلویزیون و انواع مرگ را نشان می دهد. نتیجه یک تحقیق نشان 
می دهد هر ساعتی که جلوی تلویزیون سپری می شود، 22 دقیقه 
از عمر انسان کم می کند. البته این ارتباط حتما دلیل این اتفاق هم 
نیست و شما می توانید رابطه سالمی با تلویزیون داشته باشید، به 
شرط اینکه تعادل را در مورد آن رعایت کنید. بی شک ریشه همه 
طوالنی مدت  تماشای  از  که  است  فیزیکی ای  انفعال  ادعاها  این 
تلویزیون حاصل می شود. نتیجه اینکه هرچقدر حرکت کنید، زندگی 

خواهید کرد.

11دسامبر مصادف با 20 آذر روز جهانی »کودک و تلویزیون« نامگذاری شده است. روزی که بسیاری از شبکه های تلویزیونی از 
 مریم 

منصوری
صبح تا شب زمان بیشتری را به پخش برنامه های مخصوص کودکان اختصاص می دهند. این در حالی است که تماشای زیاد 
تلویزیون نه تنها برای کودکان مفید نیست، بلکه می تواند عوارض و مشکالت فراوانی برای آنها به دنبال داشته باشد. برخی مطالعات 
بروز بیش فعالی در کودکان را با شروع زودهنگام تماشای تلویزیون در خردساالن مرتبط می  دانند و بعضی دیگر معتقدند تماشای 
تلویزیون قبل از 3 سالگی به پیشرفت شناختی کودکان آسیب می زند. به این بهانه در گفت وگویی با دکتر کتایون خوشابی، فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به بررسی مهم ترین مشکالت و عوارض تماشای زودهنگام و طوالنی مدت 

تلویزیون در کودکان پرداختیم.

تماشای زیاد تلویزیون 
اعتیادآور است بنابراین 
برای اینکه از اعتیاد كودك 
به تماشای زیاد تلویزیون 
جلوگیری كنید باید از سنین 
كودكی او را به خاموش بودن تلویزیون 
عادت دهید



دیابت و فشارخون باال زمینه بروز بیماری های کلیوی را 
فراهم می کنند پس در وهله اول باید مراقب قندخون و 

فشارخون خود باشیم. 
هفته حمایت از بیماران کلیوی در عین حال فرصتی 
است تا دست اندرکاران این حوزه مشکالت بیماران و 
کادر درمانی را به گوش مسووالن برسانند و اقدامات 
مثبتی که در این زمینه انجام شده، معرفی کنند. به همین 
منظور در این هفته معموال نشست هایی برگزار می شود 
و مسووالن به صورت چهره به چهره از ناگفته ها سخن 
می گویند. اولین نشست رسانه ای انجمن پس از انتخاب 
مدیریت جدید انجمن در محل انجمن واقع در خیابان 
ولیعصر برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر داریوش 
آرمان، مدیرعامل جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی و  دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت 

پیوند و امور بیماری ها از وزارت بهداشت بودند.
دکتر داریوش آرمان ضمن عرض خیر مقدم به اصحاب 
رسانه خواستار کمک و همیاری آنها برای منعکس 
کردن مشکالت این بیماران و درد دل دست اندرکاران 

خدمت رسانی به این بیماران شد. 

نمایش فیلم و گزارش سفر به سیستان و 
بلوچستان

ابتدا فیلمی که از سفر مدیرعامل بنیاد و همکاران وی 
به سیستان و بلوچستان تهیه شده بود،  پخش شد که 
سراسر قصه درد و رنج مردم این دیار بود. در این فیلم 
چند تن از بیماران و کادر پرستاری شاغل به خدمت در 
این منطقه از مشکالتی که با آن دست به گریبانند، سخن 
گفتند. فقر حاکم بر جامعه، کهنه بودن ماشین های دیالیز، 
کمبود امکانات، کمبود پزشک متخصص و کادر درمانی 
و مهیا نبودن امکانات مناسب شهری از جمله مشکالتی 
بود که در این فیلم بیان شد. کودک 14 ساله ای هم به نام 
»محمد« که به دلیل نداشتن تغذیه مناسب شاید چند سال 
کوچک تر از سن خود می نمود، همراه گروه از زاهدان به 
تهران آورده شده بود تا تحت عمل پیوند قرار بگیرد. او 
هم این در این نشست حضور یافت و خواستار کمک 

خیرین به بیماران محروم شهر خودش شد.
 دکتر آرمان سپس گزارشی در ارتباط با فعالیت هایی که 
انجام شده یا در دست انجام است، ارائه کرد. طرح هایی که 
وی مژده افتتاح آنها را در این هفته داد شامل افتتاح مرکز 
جامع درمان بیماران خاص در همین ساختمان انجمن 
بود که به تازگی بخش هایی به آن افزوده شده است. 
همچنین قرار است بنا بر مذاکراتی که با وزارت بهداشت 
و درمان انجام شده در این مرکز خدمات تخصصی به 
بیماران کلیوی و مبتالیان به بیماری های خاص ارائه 
شود. کنار ساختمان انجمن ساختمان دیگری قرار دارد 
که بیمارانی را که به دلیل فقر به صورت رایگان تحت 
عمل پیوند قرار می گیرند پس از انجام عمل پیوند به 
این ساختمان منتقل می کنند. در این ساختمان امکانات 
الزم برای انجام مراقبت های بعد از عمل وجود دارد. 
بیماران تا بهبود کامل در این مرکز نگهداری می شوند. 
همان طور که ذکر شد، این خدمات تنها محدود به بیماران 
کلیوی نمی شود و بیماران خاص را هم شامل می  شود. 
سه شنبه 22 آبان، دفتر غرب استان تهران در شهر قدس 
)قلعه حسن خان( افتتاح شد. افتتاح این دفتر اهمیت 
زیادی دارد زیرا تاکنون در آن منطقه چنین مرکزی را 
نداشته اند. این مرکز خدمات ویژه ای را به چند100 هزار 
نفر که تا حاال از این خدمات بهره مند نبوده اند، ارائه 
خواهند کرد. شهرداری و شورای شهر ملک بزرگی در 
اختیار انجمن گذاشته اند که بناست یک مرکز درمانی 
پیشرفته در این مکان ساخته شود. اکنون مراحل ساخت 

بنا آغاز شده است.
به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی، 
این انجمن در نظر دارد با همکاری وزارت بهداشت، 
هالل احمر و دانشکده های پزشکی یک طرح ملی را 
در کالنشهرها به اجرا درآورد. هدف این طرح پیشبرد 
فرهنگ پیشگیری از بیماری است تا به این وسیله از 
هزینه های جانی و مالی ای که به جامعه تحمیل می شود، 

کاسته شود.
افتتاح مرکز خیریه دیالیز غرب کشور در استان زنجان 
طرح بزرگ دیگری است که در این هفته آغاز به کار 

خواهد کرد. این مرکز دارای 30 تخت دیالیز است.
چهارشنبه 23 آبان طرح های مختلف دیگری در آذربایجان 

شرقی افتتاح شد. 
طی سفرهای متعدد به سیستان و بلوچستان و مشاهده 
فقر و بهداشت پایین این استان مشخص شد بیماری 
بسیاری از افراد تشخیص داده نشده یا به دلیل کمی 
امکانات درمان نشده است. انجمن تفاهمنامه ای مبنی 
بر شناسایی بیماران کلیوی استان سیستان و بلوچستان 
با دو دانشکده پزشکی این استان امضا کرد. این اقدام 
می تواند گامی مثبت در پیشگیری از این بیماری باشد.  
اکنون میلیون ها ایرانی نمی دانند که بیمار هستند و تنها 
راه تشخیص بیماری کنترل قند و فشارخون است. 
فشارخون باال و دیابت دو عامل زمینه ساز بیماری های 
کلیوی هستند و با شناخت به موقع این بیماری ها می توان 

از هدررفت نیروی انسانی و بودجه باالیی که صرف 
درمان این بیماری می شود، جلوگیری کرد. علت 70 
درصد از بیماری های کلیوی همین دو عامل است و 
اگر به موقع تشخیص داده شده و درمان شوند گامی 

بزرگ در جهت سالمت جامعه برداشته خواهد شد.

مشکالت بیماران و سیستم درمانی کشور 
برای مدیریت بیماری های کلیوی

اکنون 32 هزار بیماری دیالیزی داریم و هزینه دیالیز هر 
بیمار 400 هزار تومان می شود. هر دستگاه دیالیز حدود 
1/5 میلیارد تومان قیمت دارد. بنابر این در نظر بگیرید 
روزی 16 هزار بیمار چه هزینه باالیی دارد. هزینه دیالیز 
هر بیمار 7 برابر هزینه عمل پیوند کلیه است. اکنون 

با افزایش 10 درصدی بیماران کلیوی مواجه هستیم.
کمبود پزشک متخصص کلیه و مجاری ادرار مشکل 
بزرگ دیگر جامعه بهداشت ماست. ما در حال حاضر 
فقط 500 پزشک متخصص کلیه در سطح کشور داریم 
و مسلما این تعداد پزشک برای یک جامعه 80 میلیونی 
بسیار کم است. اگر این روند در آینده ادامه پیدا کند، 
با مشکالت بزرگ تری مواجه خواهیم شد. دکتر آرمان 
در سفری که به مناطق محروم و سایر شهرها داشته 
متوجه شد دستگاه های دیالیزی که اکنون در مراکز درمانی 
مورد بهره برداری قرار دارد کامال کهنه هستند و 10 سال 
است که هیچ دستگاه دیالیز جدیدی در اختیار این مراکز 
قرار نگرفته است. این موضوع با وزیر بهداشت در میان 
گذاشته شده و بنا به موافقت ایشان قرار است 3 هزار 
و 60 دستگاه دیالیز جدید خریداری شود و 1000 
دستگاه نیز تا پایان امسال در اختیار این مراکز قرار 
گیرد. 80 درصد بخش های دیالیز دولتی هستند و 20 
درصد بقیه هم یا توسط بخش خصوصی یا انجمن های 

خیریه اداره می شود.
قدم مثبت دیگری که توسط کادر مدیریت این انجمن 
برداشته شده، مذاکره با دولت و وزارت بهداشت در مورد 
هزینه خرید کلیه بوده است. خرید یک کلیه اکنون 19 
میلیون تومان هزینه دارد. درخواست انجمن این است 
که این هزینه توسط دولت پرداخت شود، در حالی 
که روزانه 50 میلیارد تومان هزینه دیالیز را پرداخت 
می کنیم. آیا بهتر نیست با پرداخت هزینه خرید کلیه 
که در مقابل آن رقمی ناچیز محسوب می شود هم از 
رنج بیمار کم کنیم و هم هزینه کمتری را به سیستم 

بهداشت تحمیل کنیم؟
در سال گذشته 1351 کلیه پیوندی از بیماران مرگ 
مغزی و 931 پیوند از افراد زنده دریافت شده است. 
امیدواریم امسال با این برنامه تعداد عضو پیوندی رشد 
بهتری پیدا کند. افزایش تعرفه تیم پزشکی از 10 هزار و 
700 تومان به 20 میلیون تومان درخواست دیگر انجمن 
از بیمه هاست تا به این ترتیب پزشکان نسبت به انجام 

این مسوولیت رغبت بیشتری نشان دهند.
مشکل دیگری که دکتر آرمان مطرح کرد، هزینه تست 
HLA Typing است. این تست قبل از عمل پیوند 
انجام می گیرد و نشانگر این است که شانس موفقیت 
پیوند کدام کلیه بیشتر است یا به عبارتی با انجام این 
آزمایش بهترین گیرنده از بهترین اهدا کننده مشخص 
می شود. در این صورت طول عمر کلیه پیوندی هم 
بیشتر خواهد بود. این تست قبال رایگان انجام می شد 
اما اکنون بیمار مجبور است 2 میلیون تومان برای انجام 
آن بپردازد. درخواست انجمن این است که به کمک 
بیمه ها انجام این آزمایش دوباره رایگان شود زیرا بسیاری 

از بیماران توانایی پرداخت آن را ندارند.
هدیه ایثار مبلغ یک میلیون تومان است که گیرنده کلیه 
به عنوان قدردانی به فرد اهدا کننده پرداخت می کند. 
انجمن از دولت درخواست کرده  این رقم را به 6 
میلیون تومان افزایش دهد تا شاید روند اهدای کلیه 

رشد صعودی پید کند.

گزارش افدامات انجام شده در مناطق 
زلزله زده

از دیگر اقدامات انجمن این است که قرار شده است 
بیماران کلیوی سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده به صورت 
رایگان تحت درمان پیوند کلیه قرار بگیرند. بنا به گفته 
دکتر آرمان، در حال حاضر چند نفر از این استان در 
محل انجمن تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفته  و سپس 
تا دوران  منتقل شده اند  انجمن  به ساختمان مجاور 
نقاهت را بگذرانند، سپس بیماران به منازل ویالیی در 
کرمانشاه که برای این بیماران در نظر گرفته شده انتقال 
داده می شوند و تا بهبود کامل در آنجا به سر خواهند 
برد. با مساعدت هایی که توسط رهبر معظم جمهوری 
اسالمی و رئیس جمهور در ارتباط با خانه و مسکن 
بیماران کلیوی شده،  بنا شد تا قبل از رسیدن سرما 
مشکل خانه و محل زندگی این بیماران به کمک بنیاد 
مسکن برطرف شود. به همین منظور انجمن خیریه 
بیماران کلیوی در سرپل ذهاب راه اندازی شده است.

داروهای مورد استفاده این بیماران بر اساس دستور 
دولت یا به صورت رایگان  یا به قیمت سابق خود 
بازگشته است. به گفته دکتر آرمان، مردم محروم این 
منطقه فقط به کمک پول رایانه زندگی خود را تامین 
می کنند که برای یک بیمار دیالیزی که نیاز به تغذیه 
مناسب و مراقبت های بیشتری دارد، اصال کافی نیست.
مساله اهدای عضو موضوع دیگری بود که به آن پرداخته 
شد. ما روزانه 10 بیمار نیازمند به پیوند عضو داریم که 
جان خود را به دلیل نگرفتن عضو از دست می دهند. 
متاسفانه در برنامه اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی 
بسیار عقب هستیم. هر چند این روند سیر مثبتی داشته، 
به طوری که تا پایان سال 1396 تنها 28 درصد کلیه های 
اهدایی از سوی بیماران دچار مرگ مغزی بود، امسال 
60 درصد کلیه های پیوندی از بیماران مرگ مغزی 
دریافت شده است. باید امیدوار باشیم با ترویج فرهنگ 
اهدای عضو از درد و رنج انسان های بیشماری بکاهیم 

و شاهد تحول در این زمینه باشیم.
تشویق بیماران به دیالیز صفاقی یکی دیگر از اهداف 
انجمن است. دیالیز به دو صورت انجام می گیرد؛ یا با 
کمک دستگاه دیالیز  یا به صورت صفاقی که توسط 
خود بیمار و در منزل می تواند انجام بگیرد. اکنون 95 
درصد دیالیزها در کشور ما به کمک دستگاه انجام 

می شود و سهم دیالیز صفاقی 5 درصد است.

موج افزایشی بیماران کلیوی نگرانی دیگر انجمن است. 
از ابتدای سال 1387 تعداد 46 هزار و 401 نفر به دلیل 
نارسایی کلیه جان خود را از دست داده اند. هم تعداد 
بیماران جدید اضافه می شود و هم بیمارانی که قبال پیوند 
کلیه شده اند دوباره نیازمند پیوند جدید می شوند. امید 
این است که با بهبود وضعیت درمان، ترویج فرهنگ 
اهدای عضو در آینده با مشکل جدی تری مواجه نشویم.

تحریم ها و ایجاد محدودیت برای بیماران 
کلیوی

در این گفت وگو به موضوع تحریم ها هم اشاره شد 
که تاثیر مستقیمی روی این بیماران دارد چرا که آنها 
نیازمند محلول ها و وسایلی هستند که باید روزانه در 
اختیارشان قرار گیرد و با وضع تحریم ها جان این بیماران 

در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و 
بیماری های وزارت بهداشت هم سخنران دیگر نشست 
بود. ایشان به پیشرفت هایی که طی این سال ها حاصل 
شده اشاره کرد. به گفته وی، تعداد بخش های دیالیز و 
تخت های دیالیز افزایش چشمگیری داشته است. در 
کشور ما به ازای هر 6 بیمار 4 دستگاه دیالیز وجود دارد 
اما توزیع آن در کشور به صورت یکسان نبوده است. 
در راستای اقتصاد مقاومتی به کمک یکی از شرکت های 
دانش بنیان دستگاه دیالیز ساخته شده و 2 سال است 
که این دستگاه تحت آزمایش قرار دارد و تاییدیه های 
الزم را کسب کرده و قرار است  تا 6 ماه آینده 540 
دستگاه از این نوع در اختیار مراکز درمانی قرار بگیرد. 
در حال حاضر 100 عدد از این نوع دستگاه در حال 
بهره برداری است. بنا به اظهارات ایشان، در حال حاضر 
نگرانی برای بخش های دیالیز و مواد مصرفی وجود 
ندارد. حرکت به سوی دیالیز صفاقی یا مهم تر از آن 
انجام پیوند کلیه قدم های اساسی هستند که باید در 

آینده برداریم. 

ترویج فرهنگ اهدای عضو از بیماران 
مرگ مغزی

در مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی باید گفت 
ساالنه 16 هزار مرگ داریم که 50 درصد آنها دچار 
مرگ مغزی می شوند و بین 2500 تا 4000 از آنها 
امکان اهدای عضو دارند. در عین حال ما اکنون 25 
هزار نفر بیمار منتظر پیوند داریم که 8 هزار و 600 نفر 
از آنها در انتظار پیوند کلیه هستند. متاسفانه روزانه 7 
تا 10 نفر به دلیل نگرفتن پیوند جان خود را از دست 
می دهند. این در حالی است که در سال 96 کمتر از هزار 
نفر اهدای عضو داشته ایم. ترویج فرهنگ اهدای عضو 
می تواند کمک شایانی به درمان بیماران کلیوی کند. به 
گفته دکتر شادنوش، در کشورهای دیگر جهان زمان 
الزم برای گرفتن رضایت از همراهان بیمار مرگ مغزی 
تنها 3 دقیقه است و این در حالی است که در کشور ما 
برای گرفتن این رضایت 90 ساعت وقت الزم است.
اجباری شدن تست HLA Typing از 19 آبان در 
همه مراکز پیوند به اجرا در آمد. وی همچنین اعالم 
کرد در حوزه دیالیز 4 هزار و 470 پرستار متخصص 
دیالیز داریم و امیدواریم  با بهبود امکانات و نو کردن 

تجهیزات سطح خدمات آنها را افزایش دهیم.
روز دوشنبه 21 آبان 83 مرکز بیماری های خاص در 
52 دانشگاه علوم پزشکی درسراسر کشور افتتاح شد 
و انجمن بیماران کلیوی هم در این بخش مشارکت 
خواهد کرد. بیمه ها طی ماه گذشته هزینه ملزومات 
مصرفی دیالیز را مورد بازنگری قرار دادند و هزینه 46 
درصد ملزومات اصالح شد. دکتر آذرنوش درخواستی 
از بیمه ها دارد؛ با توجه به اینکه هزینه دیالیز بیشتر شده 
بیمه ها فکری اساسی بکنند تا تعرفه دیالیز و خیریه ها 
افزایش یابد تا بتوان فشاری را که بر شانه های این 

بخش هاست کمتر شود.
در کشور ما همزمان با هفته حمایت از بیماران کلیوی، 
هفته دیابت و فشارخون هم برگزار  شد. در این سال ها 
این دو بیماری رشد سریعی داشته و انتظار می رود تا 
سال 2045 میالدی تعداد این بیماران در جهان به 619 
ما 11 درصد جمعیت  برسد. در کشور  نفر  میلیون 
باالی 25 سال مبتال به دیابت هستند و 25 درصد آنها 
از بیماری خود آگاهی ندارند. اگر ما در حوزه این 
بیماری ها سرمایه گذاری کنیم از مشکالت بعدی از 
جمله دیالیز و پیوند کلیه به مقدار قابل توجهی خواهیم 
کاست. دکتر آذرنوش برنامه ای در دست طراحی دارد 
تا به این ترتیب بتوان داروها و خدمات بیماران خاص 
از جمله ویزیت، تزریقات، توانبخشی و ارائه دارو را 
مستقیم در منزل در اختیار بیماران بگذارند. طرحی 
که همه ما امیدواریم به اجرا دربیاید و به این ترتیب 
بیماران ما از رنج و سرگردانی برای دریافت خدمات 

و دارو نجات پیدا کنند.
انجمن حمایت از بیماران کلیوی خواستار کمک های 
مردمی و دولت است تا بتواند به کمبودهای مردم، 

به خصوص در مناطق محروم رسیدگی کند.

گزارش کنفرانس خبری انجمن حمایت از بیماران کلیوی

زنگ خطر  برای سالمت کلیه به صدا درآمده است
 سیما اخالقی

ما ساالنه شاهد 16 هزار مرگ هستیم که 50 درصد آنها دچار مرگ مغزی می شوند. از این میان امکان اهدای عضو از 
تعداد 2500 تا 4000 نفر وجود دارد و در همین حال 25 هزار نفر از افراد کشور ما در فهرست انتظار پیوند عضو قرار 
دارند که از این میان 8 هزار و 600 نفر منتظر دریافت پیوند کلیه هستند. روزانه 7 تا 10 نفر جان خود را به دلیل عدم 
دریافت کلیه پیوندی از دست می دهند اما اگر فرهنگ اهدای عضو را در کشور خود ترویج بدهیم می توانیم به انسان های 

بسیاری زندگی دوباره ببخشیم و از سوی دیگر از هزینه کمرشکن دیالیز که بر پشت سیستم بهداشتی کشور سنگینی می کند، بکاهیم.

در مورد اهدای عضو از بیماران مرگ 
مغزی باید گفت ساالنه 16 هزار مرگ 

داریم که 50 درصد آنها دچار مرگ مغزی 
می شوند و بین 2500 تا 4000 از آنها 
امکان اهدای عضو دارند. در عین حال 

ما اکنون 25 هزار نفر بیمار منتظر پیوند 
داریم که 8 هزار و 600 نفر از آنها در 

انتظار پیوند کلیه هستند. متاسفانه 
روزانه 7 تا 10 نفر به دلیل نگرفتن 

پیوند جان خود را از دست می دهند. این 
در حالی است که در سال 96 کمتر از 

هزار نفر اهدای عضو داشته ایم
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دیروز دوست عزیزی را مالقات کردم و بعد از چند ماهی بی خبری، 
از هر دری صحبتی به میان آمد. اول بگویم که این دوستم پزشکی 
است بسیار پرکار که عالقه اش به پزشکی نه تنها باعث شده وقت 
درجریان  همیشه  بلکه  بدهد،  اختصاص  بیمارانش  به  را  زیادی 

آخرین یافته های علمی باشد.
صحبت مان گل انداخته بود که گفت حاال این همه گرفتاری به 
اضافه شده.  من  مشغله های  به  هم  گربه  یک  از  نگهداری  کنار، 
تعجب کردم. برای گپ و گفت با دوستان صمیمی همیشه وقت 

کم می آورد، حاال چطور حیوان خانگی آورده؟
ماجرا را اینطور تعریف کرد که به مهمانی دوستی دعوت شده که 
گربه ملوس و زیبا داشته. ظاهرا این دوست من که نظرش جلب 
شده بوده، شروع کرده به بازی کردن با گربه خانه و تعریف از 
به  ارادتش  دادن  نشان  برای  بعد، صاحبخانه  روز  دو  یکی-  او. 
ایشان، ناغافل و نپرسیده بچه همان گربه را به عنوان هدیه به این 

دوستمان پیشکش کرده!
بررسی این رفتار از این جهت اهمیت دارد که این روزها نگهداری 
حیوانات خانگی که البته در شکل درست و اصولی آن اصال کار 
نکوهیده ای نیست، به امری نسبتا رایج بین خانواده های شهرنشین 

تبدیل شده.
 اول اینکه هر کس باید داوطلبانه و برحسب عالقه و امکانات مالی 
خود حیوان خانگی را به محیط زندگیش بیاورد. نگهداری از یک 
حیوان خانگی اصول و ضوابطی دارد و نیازمند وقت و توجه بسیار 
است. آنها که حیوان خانگی دارند می گویند به اندازه یک بچه باید 

از او نگهداری کنند. یعنی زندگی با حیوان خانگی این نیست که 
باالی طاقچه بگذارند تا هر وقت دلشان خواست با او بازی کنند.
اینجا به نکته دوم یعنی شناخت و رعایت حقوق فردی از یک 
می رسیم.  حیوانات  حقوق  شناخت  به  دیگر  طرف  از  و  طرف 
کارشناسانی که نگهداری از حیوانات خانگی را توصیه می کنند، 
حضور آنها را باعث ایجاد نوعی همدلی با طبیعت و حیات وحش 
و عاملی برای آرامش روانی صاحبش می دانند. امروزه بیماری های 

روان تنی یا روانی متعددی هستند که با نگهداری از یک حیوان 
خانگی تعدیل یا درمان می شوند.

افرادی که  »در  باره می گوید:  اوحدی، روان پزشک، دراین  بهنام 
سابقه خودکشی و خودزنی دارند، در اختالل شخصیت مرزی و 
در کسانی که بی آنکه اقدامی برای خودکشی پیش بینی کرده باشند، 
آرزوی مرگ دارند، پت تراپی)حیوان درمانی( نتیجه خیلی خوبی 
داده است. در بیش فعال ها و مبتالیان به اوتیسم هم معموال استفاده 

از حیوان درمانی توصیه می شود.«
 در این میان اما، نباید فراموش کنیم که حیوان خانگی شیئی تزئینی 
نیست. جانداری است که باید به آن رسیدگی کرد و به خصوص 
مراقب بهداشت و سالمتش بود و به موقع او را بیرون برد. متاسفانه، 
این روزها بسیار شاهدیم که افراد بعد از مدتی از نگهداری حیوان 
خانگی خود که با شوق و شور به خانه آورده اند، دل زده می شوند و 
نمی دانند با او چه کنند و در به در به دنبال کسی می گردند تا بتوانند 

بدون عذاب وجدان، بار این مسوولیت را از دوش آنها بردارد.
بازی و  بابت کمی  حاال، این دوست پزشک من گالیه دارد که 
توجه به گربه صاحبخانه با هدیه ای روبرو شده که توان نگهداری 
آن را ندارد و هیچ گاه چنین مسوولیتی را در زندگی خود پیش بینی 
نکرده بوده. از یک طرف از لحاظ عاطفی به این هدیه ناخواسته 
دلبسته شده و از طرف دیگر می خواهد کسی را پیدا کند تا بتواند 

حیوان ملوس را به دستش بسپارد.
یعنی با این لطف، هم حریم فردی و هم حقوق حیوانات نادیده 

گرفته شده.

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

سد ایالم )چم گردالن( سرریز کرد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ایالم: »با ادامه 
بارندگی پاییزی طی روزهای اخیر مخزن آب سد چم گردالن پیش 

از موعد پیش بینی شده تکمیل و سرریز کرد.«

آلودگی ۸۰ درصدی هوای تهران با تردد ۲۰ درصد از خودروها
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: »تردد 

۲۰ درصد از خودروها باعث ۸۰ درصد آلودگی هوای شهر تهران 
می شود و تنها راه شناسایی این خودروها معاینه فنی است«

قله یخ زده »شاهو« - کرمانشاه
 سید عبدا... فیضی

جمعه ۲۵ آبان ماه ۹۷

این زیبایی متعلق به یک کشور خارجی و یک مقصد توریستی دنیا 
نیست.  اینجا شیرآباد است. محله ای محروم در زاهدان با خانه هایی 

رنگی و در ظاهر شاد. 
)عکس ها از توئیتر نوید برهان زهی(

همه ساله در فصل »بادهای موسمی« زباله ها در ساحل بمبئی در 
غرب هندوستان تلنبار می شود.

عکاس هندی Ganesh Vanare برای جلب توجه جهانیان به 
این معضل، عکس هایی با ژست معروف »دنبال من بیا« در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده که هزاران بازدید و بازخورد را به 

همراه داشته است.

  ورود ساالنه ۲۵۰ میلیون متر مکعب خاک به سدهای کشور
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری: »ساالنه ۲۵۰ میلیون متر 
مکعب خاک وارد سدهای ما می شود و ادامه این روند سبب از 

دست دادن سدها می شود. این در حالی است که برای تولید یک 
سانتی متر خاک به حدود ۸۰۰ سال زمان نیاز است.«

یادداشت سبز

توصیه سبز

گزارش سبز

فرهنگ کوهنوردی و نقش آن در بروز حوادث

توصیه های دهگانه »برنامه محیط زیست سازمان ملل)یونپ(به شهروندان جهان

در  همواره  که  مسائلی  از  یکی 
قرار  بحث  مورد  جامعه شناسی 
می گیرد، جوامع و گروه ها و در 
پی آن فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها 
و البته ارزش های حاکم بر آنهاست. 
از آنجایی که کوهنوردان را می توان 
یک جامعه یا گروه محسوب کرد، 
ارزش ها و نوع نگرش حاکم بر این 
گروه یا اجتماع نقش بسزایی در شکل گیری نوع و 
چگونگی فعالیت های آنها و البته نتایج و پیامدهای 
حاصل از این نوع نگرش و ارزش ها دارد. شاید خالی 
از فایده نباشد که به نقش و جایگاه برخی ارزش های 
اشتباهی که در کوهنوردی ما و بروز حوادث این رشته 

ورزشی حاکم شده، اشاره داشته باشیم.

عشق یا جنون؟
شاید مرزی به باریکی یک تار مو بین تعریف عشق 
و جنون باشد. این طرز فکر اشتباه که اصوال از منظر 
روان شناسی در فرهنگ شرق به وفور یافت می شود، 
در کوهنوردی و میان کوهنوردان ما بسیار به چشم 
می آید. هر کس که در کوه جان خود را از دست بدهد 
را عاشق کوه و کوهنوردی می نامیم! و تعجب آنکه 
هر چه درجه اشتباه )با عرض پوزش در برخی موارد 
حماقت( میان عزیزانی که جان خود را از دست داده اند، 
باالتر باشد، این فرد عاشق تر محسوب می شود. این  
سوال همیشگی در کوهنوردی ما بی جواب مانده که 

کوهنوردی می کنیم برای زندگی یا برای مردن؟!
نکته قابل تامل در این میان، حداقل برای نگارنده این 
است که در مراجعات مکرری که بازماندگان برخی 
حوادث اخیر کوهنوردی برای مشاوره حقوقی و 
قانونی به اینجانب داشته اند، همگی مرگ عزیزان خود 
را عاشقانه می دانستند! مرگ ها و حوادثی که به راحتی 
هر چه تمام می توانستند از آن پیشگیری و از داغدار 
شدن خانواده ها جلوگیری کنند.  شاید بی دلیل نباشد 
که »امیل دورکیم« جامعه شناس بزرگ، در مقاله ای به 
بحث پیراون میل به خودکشی و نابود کردن خود و 
البته دالیل آن به ویژه در جوامع شرقی پرداخته است!

الگوبرداری های اشتباه،  اسطوره سازی های 
غلط

نقش و جایگاه الگوبرداری های اشتباه و از آن مهم تر 

قهرمان پروری و اسطوره سازی های غلط در تکرار 
فجایع و حوادث کوهنوردی ما غیرقابل انکار است. 
کوهنوردانی که با اشتباهات فاحش و در برخی موارد 
بسیار ساده و قابل پیش بینی و پیشگیری جان خود را 
از دست داده اند به اساطیر جاودانه کوهنوردی تبدیل 
شده اند و متاسفانه برخی از هم نوردان یا دوستان 
آنها چنان تعصب غیرمعقولی بر این عزیزان دارند 
که کوچک ترین انتقادی بدترین عکس العمل ها را 
به دنبال دارد؛ به نظر می رسد تکلیف و سرنوشت 
جامعه ای که قهرمانان و الگو های آن افرادی هستند 
که با اشتباهات ساده و فاحش از دنیا رفته اند نیازی به 

توضیح نداشته باشد.

علم گریزی و علم ستیزی
ما  کوهنوردی  فرهنگ  نقاط  تاریک ترین  از  یکی 
علم گریزی و علم ستیزی است. بسیاری از گروه های 
به  توجهی  هنوز  آنها  سرپرستان  و  کوهنوردی 
ساده ترین اصول، مانند پیش بینی های آب و هوای  
منطقه کوهستان و برنامه طبیعت گردی را امری زائد 
می دانند یا از آن بدتر با علم به وضعیت بحرانی منطقه 
در روز اجرای برنامه اصرار به اجرای آن دارند. حال 
به اینها اضافه کنید صعود با دمپایی، شلوار جین، کفش 
کتانی و امثال آن! در یک روز زمستانی و البته افتخار 
به آن! اصرار عجیبی داریم که یاد نگیریم، حتی در 
رشته خود مطالعه نکنیم، حتی اگر کسی به صورت 
علمی و با منبع معتبر اشتباهمان را یادآور شد، کماکان 
به آن ادامه دهیم. هنوز استفاده از باتون قرتی بازی 
محسوب می شود، هنوز دستگاه جی پی اس وسیله ای 
زائد است، هنوز رابطه عجیبی میان دنبه و چربی با 
کفش کوهنوردی برقرار است! هنوز کنسرو تن ماهی 
در فرهنگ تغدیه ما جایگزینی علمی ندارد، هنوز...!

دیکتاتوری و پافشاری بر ادامه اشتباه
در بروز فجایعی مانند سقوط بهمن دیزین، فاجعه 
و  پرسون  قله  مسیر  دره  بهمن  کول جنو، سقوط 
اغلب حوادثی از این قبیل ردپای دیکتاتوری مربی و 
سرپرست تیم و اصرار و پافشاری بر ادامه اشتباه در 
شرایط با خطر باال دیده می شود، در حالی که هواشناسی 
کوهستان از یک هفته قبل احتمال بارش های بسیار 
خطرناک را برای منطقه زاگرس می دهد، در شرایط 
برف و کوالک شدید گردنه دیزین و چند متر برف که 

از قبل در منطقه باریده و در حالی که پس از یک برف 
سنگین و آفتابی شدن هوا که احتمال سقوط بهمن را 
چند برابر می کند از بدترین مسیر قصد صعود به قله 
پرسون را داریم و کماکان اصرار بر ادامه اجرای برنامه 
داریم، باید منتظر چنین فجایعی باشیم و البته نکته 
قابل تامل اینکه تمام این فجایع از سوی افرادی انجام 
می گیرد که عناوینی مانند مربی رسمی، حرفه ای و 

پیشکسوت را یدک می کشند.

مسحور شدن، ذوب شدن و اطاعت 
کورکورانه

طبیعت ودیعه ای در وجود انسان نهاده که »عقل« نام 
دارد و نتیجه آن قدرتی است به نام قدرت تفکر و 
تعقل. استفاده از علم و تجربیات دیگران امری است 
عاقالنه اما اطاعت کورکورانه در حالی که وضعیت 
تا حدی بحرانی است که حتی هر انسان معمولی 
و بدون تجربه ای خطر و احتمال باالی آن را درک 

می کند، چیزی نیست مگر وانهادن خود به دست 
تقدیر. توجه داشته باشید که مربی، پیشکسوت و 
سرپرست نیز ممکن است به حکم انسان بودن دچار 
اشتباهات فاحشی شود و سلب اختیار و اراده از خود 
و مسحور  شدن در عناوین و افتخارات ایشان می تواند 

حادثه آفرین باشد.
در گفت وگویی که با یکی از بازماندگان حوادث 
کوهنوردی داشتم علت زنده ماندن و سالمت او را 
جویا شدم. یک جمله ساده پاسخ پرسش من بود: »دیدم 
سرپرست در این هوای توفانی اصرار بر ادامه مسیر 
دارد و من از شرکت در برنامه خودداری کردم.« این 
جمله عینا یادآور پاسخی است که عظیم قیچی ساز 
)که چون در قید حیات هستند هنوز تبدیل به الگو و 
اسطوره نشده اند!( به شخصی که از ایشان سوال کرد 
چگونه بدون آسیب تمام قله ها را صعود کردی، داد: 

»هر کجا احساس خطر کردم، بازگشتم.«
باشگاهکوهنوردانایران

شکی نیست که برای حفاظت از محیط زیست کره زمین 
که امروز به عمده ترین چالش عصر حاضر تبدیل شده، 
باید گام های مهم و اساسی برداشت که تنها از عهده 
دولت ها و نهادهای قدرتمند بین المللی برمی آید، اما 
به باور کارشناسان و دانشمندان، ایفای نقش شخصی 
در حفاظت از محیط زیستی که باید به نسل های آینده 
واگذار شود، هم عاملی مهم در این روند است. به همین 
دلیل برنامه محیط زیست ملل متحد )یونپ( همه ساکنان 
کره زمین را برای ایفای این نقش فراخوانده است.  یونپ 
معتقد است هر کدام از 7 میلیارد و 300 میلیون نفر 
شهروند ساکن زمین می تواند گام های موثری برای 

حفاظت از آن بردارد.
 هر نفر یک روز در هفته از رژیم غذایی گیاهی استفاده 
کند و گوشت نخورد. صنایع دامپروری به دلیل گاز متان 

متصاعدشده از دام ها یکی از عوامل مهم در جهان گرمایی 
زمین هستند.

با رعایت این توصیه، پس از یک سال، میزان »کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای« توسط هر نفر تقریبا برابر است 

با بیرون نیاوردن خودرو از منزل به مدت 1 ماه.
هر کسی بلیت سفرهای خود را الکترونیکی تهیه کند و 

بلیت کاغذی دریافت نکند. 
این اقدام در کاهش میزان مصرف کاغذ، قطع درختان و 

سایر  هزینه ها  تاثیرگذار است.
 لوله های آب دارای نشتی برای جلوگیری از هدررفت آب، 
تعمیر و  بهسازی شوند. اگر تنها یک لوله آب دارای نشتی، 
تعمیر و  بهسازی شود، سالیانه به صورت میانگین از هدررفت 

حدود ۴0 هزار لیتر آب در دسترس جلوگیری می شود.
المپ های کم مصرف، جایگزین المپ های معمولی 

شوند.جایگزینی یک المپ معمولی یا رشته ای با یک 
المپ کم مصرف، موجب  7۵ درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی برق می شود.
وسایل و ابزارهای  الکترونیکی کهنه  را به عنوان زباله 
تلقی نکنید، بلکه تا حد ممکن این دستگاه ها را بازیافت 
کرده و از قطعات  آنها استفاده کنید. این توصیه شامل خرید 
لوازم برقی بی مورد هم می شود. به این معنی که تب به 
روز کردن لوازم الکترونیکی، زباله های الکترونیکی را به 

معضلی بزرگ تر تبدیل خواهد کرد.
برخی فعالیت های خانگی از طریق اینترنت، تلفن و سایر 
وسایل الکترونیکی و ارتباطی انجام گیرد و برای انجام 
برخی کارها از تردد غیرضروری )به خصوص با اتومبیل 

شخصی( خودداری شود.
 برای مصرف آب به جای بطری های یکبار مصرف 

پالستیکی از قمقمه و بطری های دائمی استفاده شود.
 شیشه و آلومینیوم  از سایر زباله ها جدا  و به مراکز بازیافت 

تحویل داده شوند.
 هر شهروندی در صورت امکان و زمینه مناسب با 
استفاده از  دوچرخه یا وسایل نقلیه عمومی یا پیاده  به 
محل کار خود برود.  اگر کسی با دوچرخه به محل کار 
خود برود، در ازای هر کیلومتر مسافت، زمین را از شر ۲۵0 

گرم کربن خالص می کند.
 هر کسی تالش کند تا  غذا  را در خانه بخورد و از ظروف 

یکبار مصرف پالستیکی استفاده نکند.
با رعایت این توصیه، عالوه بر کاهش تولید زباله های 
پالستیکی، ۲۶0 گونه جانوری نیز از خطر مرگ ناشی از 
خوردن زباله های پالستیکی و گیر افتادن در آنها نجات 

پیدا می کنند.

حیوان خانگی شیئی تزئینی نیست
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تقويت سپاه ايمنی 
بدن در 25 قدم
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از قرص 
تا شیاف)23(

3 رکن و 5 عنصر  
برای رضايتمندی )22(

چه احساسی نسبت 
به اندام خود 

داريد؟)20( صفحات 17 تا 24

تقویــــم سالمت 

در مانــــــــگاه

سالمت آزمون 

ــگاه تغذیه  درماـن

سالمت جنـــسی

دارو و فنـــاوری

سالمت پوستــر 
سال چهاردهم  شماره 694  شنبه 17 آذر 1397

کلینیک    وخانواده
 تومور مغزی مننژيوما و 

ابهامات پیرامونی

از  که  است  خوش خیم  توموری  مننژیوما 
پرده های مغزی منشاء می گیرد و با توجه به 
اینکه این پرده های مغزی دورتادور مغز و زیر 
آن را هم دربرگرفته اند و حتی دور نخاع هم 
هستند، مننژیوم را می توان در هر جایی از مغز 
یا نخاع دید. به طور نادر برخی انواع آن بدخیم 
هستند که در این موارد به جز جراحی باید 
بعد از عمل رادیوتراپی)اشعه درمانی( هم برای 

بیمار انجام شود.
اگر تومور خوش خیم باشد هم باید پیگیری 

تشخیصی و درمانی انجام شود.
در مغز محل تومور و عناصری که درگیر 
کرده، نتیجه نهایی را مشخص می کنند. بنابراین 
اگر این تومور خوش خیم به سمت عناصر 
خطرناکی رشد کرده یا دور عروق مهم مغزی 
را گرفته باشد، می تواند از هر تومور بدخیمی 

کشنده تر باشد.
در مواردی که تومور را به طور کامل خارج کرده 
باشند و تومور هم از لحاظ بافت شناسی طبیعی 
باشد، احتمال عود وجود ندارد. اگر تومور را 
به علت چسبندگی به عناصر حیاتی و عروق 
نتوان کامل خارج کرد، چاره کار اشعه درمانی 
یا رادیوتراپی بخش باقی مانده یا پیگیری بیمار 

با ام آرآی هر 3 ماه است.
برخی می گویند در خارج از ایران می توان این 
تومور را با اشعه از بین برد. باید بگویم این 

درمان ها در ایران نیز انجام می گیرد.
در انواع زیر 3 سانتی متر در صورتی که تومور 
نزدیک ساختارهای حیاتی مانند هیپوفیز و 
عصب بینایی نباشد یا بیمار مسن باشد و به 
علت مثال بیماری قلبی تحمل بیهوشی را نداشته 
باشد، می توان با اشعه اقدام به درمان کرد ولی 
حدود 2 سال طول می کشد تا تومور از بین 
برود. ضمنا اگر بیمار عالمت دار یا جوان است 
و تحمل جراحی و بیهوشی را دارد، باز هم 

بهترین گزینه جراحی است.

 دکتر مهدی خواجوی
 جراح مغز و اعصاب

عضو جامعه جراحان مغز 
اروپا SNAE مننژیوما

الغری همیشه به معنای مصون بودن از بیماری های 
متابولیک مثل چربی خون، فشارخون و دیابت نیست

به عدد روی وزنه 
اکتفا نکنید!

شیوع چاقی در دنیای امروز همواره رو به افزایش است. جالب است بدانید نزدیک به 40 سال پیش تعداد افراد 
الغر 2 برابر بیشتر از افراد مبتال به اضافه وزن بوده اما امروزه آمار چاقی در بیشتر کشورهای جهان از آمار الغری 
پیشی گرفته است. سیر پیشرونده افزایش وزن، دالیل متعددی دارد که از مهم  ترین آنها  می توان به تغییر شیوه 

زندگی، صنعتی شدن، رژیم های غذایی نامناسب و کم تحرکی اشاره کرد. همه ما می دانیم که چاقی و اضافه وزن 
سالمت را به خطر می اندازند و باعث افزایش بروز بیماری های مختلف می شوند اما آیا می دانستید چاقی همیشه 
به معنای ناسالم بودن و الغری همیشه به معنای برخورداری از سالمت نیست؟ درواقع ابتال به بیماری های مختلف 
به خصوص اختالالت متابولیک، تنها به میزان وزن و توده بدنی ارتباط ندارد و عوامل مختلفی مثل شیوه زندگی، 
نحوه تغذیه و ژنتیک در آن دخیل هستند. در ادامه با تضاد  های دنیای چاقی و الغری و نقش چاقی در بروز انواع 

بیماری  ها، بیشتر آشنا خواهید شد. )صفحه 21(
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به مناسبت 10 دسامبر مصادف با 19 آذر؛ روز جهانی »فوت کودکان«

مرگ روزانه 7 هزار نوزاد در جهان
در سال 2004 میالدی، سنای 
ایاالت متحده آمریکا طرحی 
را مبنی بر اختصاص دومین 
یکشنبه ماه دسامبر به عنوان 
»روز جهانی فوت کودکان« تصویب کرد. ابتدا، 
کشورهای زیادی از جمله کانادا، آلمان، تایلند 
و انگلستان از این مناسبت استقبال کردند و 
به تدریج، دیگر کشورها نسبت به این مساله 
عالقه مند شدند و اکنون این مناسبت در بسیاری 

از جوامع جدی گرفته می شود. 

 مرگ ومیر کودکان در یک نگاه
احتمال فوت در کودکان طی دوران نوزادی؛ 
یعنی 28 روز نخست زندگی بسیار باالتر از سنین 
دیگر است و قطعا زایمان در شرایط مطلوب و 
مراقبت های ضروری نوزاد برای جلوگیری از 
این مساله بسیار مهم خواهد بود. روزانه آماری 
مبنی بر مرگ 7 هزار نوزاد ثبت می شود که 
46درصد موارد فوت کودکان کمتر از 5 سال 

را دربرمی گیرد. 
تولد زودرس، آسفیالکسی یا احتناق در زمان تولد 
و عفونت ها را باید منشاء بیشتر موارد مرگ ومیر 
این دوران و طی 5  از  دانست. پس  نوزادان 
سال نخست اول زندگی، مهم ترین علل مرگ 
کودکان را باید ذات الریه، اسهال و ماالریا دانست. 
سوء تغذیه نیز عامل زمینه ای در این مساله است 
چراکه آسیب پذیری کودکان نسبت به بیماری های 

حاد را تشدید می کند. 

نوزادان؛ نخستین گروه آسیب پذیر
هر سال نزدیک به 2/6 میلیون نوزاد در نخستین 
ماه زندگی جان خود را از دست می دهند. آماری 
مشابه نیز در مورد تولد نوزادان مرده وجود دارد. 
طی نخستین ماه زندگی، نزدیک به نیمی از موارد 
فوت طی 24 ساعت اول تولد و 75درصد در 
مدت هفته اول زندگی اتفاق می افتد. 48 ساعت 
نخست زندگی نوزاد برای ادامه حیات او نقش 
بسیار حیاتی دارد. در واقع مادر و نوزاد در این 
مدت باید از مراقبت جدی برای پیشگیری و 
درمان هر نوع مشکل و بیماری بهره مند شوند. 
در سطح جهانی، آمار مرگ ومیر نوزادان از 5/1 
میلیون در سال 1990 میالدی به 2/6 میلیون در 
سال 2016 میالدی رسید. با این حال، روند 
کاهشی مرگ ومیر نوزادان نسبت به کودکان زیر 
5 سال که دوران نوزادای را سپری کرده اند، بسیار 
کندتر بوده و 49درصد در مقابل 62درصد را در 
سطح جهانی نشان می دهد. این مساله حتی در 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا روند بسیار 
کندتری را نشان می دهد زیرا در این مناطق، 
حتی به رغم رشد آمار زاد و ولد، شمار فوت 
نوزادان عمال در فاصله سال های 1990 تا 2016 

میالدی تغییری نکرده است. 
عالوه بر این، انتظار می رود تحقق برنامه های 
چشم انداز توسعه تا سال 2030 میالدی در 52 
کشور آسیب پذیر در این زمینه می تواند منجر به 
کاهش  مرگ ومیر نوزادان تا حد 12 در هر 1000 
تولد شود. به این ترتیب، چنین اهدافی حاکی از 

بهبود مراقبت های سالمت مادر، واکسیناسیون 
در مقابل کزاز و اجتناب از سیگار کشیدن و 
نوشیدن مشروبات الکلی دارد. همچنین در زمان 
تولد احتمال حیات کودک در شرایط زایمان 
بهداشتی و مراقبت های ضروری افزایش می یابد 
و مراقبت های ضروری نوزادان از جمله اطمینان 
از وضعیت تنفس مطلوب، شروع فوری شیردهی 
انحصاری با شیر مادر، نگهداری نوزاد در محیطی 
گرم و شستشوی دست ها پیش از تماس با بدن 

نوزاد اجرا می شود. 
همچنین تشخیص و درمان بیماری های نوزاد 
بسیار اهمیت دارد زیرا می تواند در صورت عدم 
تشخیص و درمان درست، به سرعت شدت 
یابد و منجر به مرگ فوری نوزاد شود. نوزادان 
بیمار نیز باید بالفصله پس از تولد توسط کادر 

پزشکی مجرب معاینه شوند. 

پیشگیری از  مرگ ومیر کودکان؛ 
چشمگیر اما ناکافی

از سال 1990 میالدی، پیشرفت های بسیاری 
در زمینه حفظ حیات کودکان شده است. شمار  
مرگ ومیر کودکان کمتر از 5 سال بین سال های 
1990 تا 2016 میالدی، 56درصد کاهش یافته 
و از 93 فوت در هر هزار تولد زنده به 41 مورد 
رسیده است. این آمار از 12/6 میلیون نفر در 
سال 1990 میالدی به 5/6 میلیون نفر در سال 

2016 میالدی رسید. 
 البته توجه به چنین برنامه هایی در یک چهارم 
کشورهای جهان نیاز به تقویت دارد. بر این 
اساس، تحقق برنامه های توسعه پایدار تا سال 

2030 میالدی می تواند شمار موارد  مرگ ومیر 
کودکان را بین سال های 2017 تا 2030 میالدی  
کاهش دهد و منجر به کاهش 10 میلیون مورد 

فوت در کودکان کمتر از 5 سال شود. 
گرچه روند کاهش آمار مرگ ومیر کودکان کمتر 
از 5 سال در سراسر دنیا تسریع شده، هنوز هم 
ناهماهنگی نسبت به این مساله در مناطق و 
کشورهای مختلف دیده می شود. مناطق جنوب 
صحرای آفریقا، سرزمینی است که هنوز با آمار 
باالی مرگ ومیر کودکان روبرو است، به طوری که 
از هر 13 کودک، یک کودک پیش از  5 سالگی 
جان خود را از دست می دهد. متاسفانه در این 
کشورها هنوز نابرابری و تبعیض وجود دارد و 
شرایط وخیم اجتماعی- فرهنگی زندگی ساکنان 

آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
مرگ ومیر  شیوع  برآوردها،  آخرین  براساس 
کودکان در 99 کشور فقیر یا با سطح درآمد 
متوسط را می توان در خانواده های کارگر و قشر 
ضعیف جامعه، 2 برابر خانواده های مرفه دانست. 
در این شرایط اگر فاصله طبقاتی کاهش یابد، شمار 
زیادی از کودکان فرصت زندگی خواهند داشت. 
بیشتر از نیمی از موارد فوت کودکان کمتر از 5 سال 
به دلیل بیماری های قابل پیشگیری یا بیماری هایی 
است که با درمان های ساده و هزینه های معقول 
اتفاق می افتد و تقویت خدمات سالمت برای 
دسترسی همه کودکان مانع بروز بسیاری از این 

شرایطی می  شود. 
در این زمینه باید اشاره داشت کودکانی که از 
سوء تغذیه، به خصوص سوء تغذیه شدید رنج 
می برند، بیش از دیگر کودکان در معرض ابتال به 

بیماری های شایع کودکی مانند اسهال، ذات الریه 
و ماالریا هستند. عوامل مربوط به تغذیه حدود 
45 درصد آمار مرگ ومیر کودکان کمتر از 5 

سال نقش دارد. 

مهم ترین علل مرگ ومیر کودکان
عفونت های تنفسی حاد: بیماری های تنفسی حاد 
از جمله ذات الریه مهم ترین علت فوت کودکان 
کمتر از 5 سال است بنابراین مقابله با عوامل 
اصلی زمینه ساز این ناراحتی ها مانند سوء تغذیه 
و آلودگی هوای درون منزل اصلی ترین راهکار 

پیشگیرانه  کنار واکسیناسیون است. 
کودکان پس از یک نوبت ابتال به بیماری های 
تنفسی حاد باید تحت مراقبت های الزم در زمینه 
خدمات بهداشتی باکیفیت به خصوص دسترسی 

به آنتی بیوتیک و اکسیژن قرار گیرند. 
اسهال: تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر و رعایت 
اصول اولیه بهداشتی تاثیر جدی در جلوگیری 
از اسهال کودکان دارد. زمانی که کودک دچار 

اسهال می شود، آب و امالح بدن را از دست 
می دهد و نیاز به درمان فوری و مصرف پودرهای 
خوراکیORS و مکمل زینک خواهد داشت. 
ماالریا: استفاده از حشره کش در محیط های آلوده 
به پشه های ناقل ماالریا و همچنین خواباندن کودک 
در پشه بند مناسب را باید بهترین راهکار مقابله 
با این بیماری دانست. در صورتی که کودک 
دچار گزیدگی پشه و ابتال به بیماری شد باید 
هرچه زودتر به مراکز درمانی منتقل شود و تحت 

درمان های الزم قرار گیرد. 
اچ آی وی و ایدز: بیش از 90درصد کودکان آلوده 
به اچ آی وی از طریق مادر به این ویروس آلوده 
می شوند که استفاده از درمان های ضدویروسی 
توسط مادر و مراقبت های الزم هنگام تولد، 
همچنین تغذیه مطلوب در پیشگیری از احتمال 
انتقال ویروس نقش دارد. درمان ضدویروسی 
نیز  به ویروس اچ آی وی  آلوده  برای کودکان 
می تواند تا حدی زیادی ادامه حیات و کیفیت 
زندگی آنها را ارتقا دهد. در صورت دسترسی 
نداشتن به درمان های ضروری، بیش از نیمی از 
کودکان مبتال به این ویروس، پیش از دومین 

سالگرد تولد جان خود را از دست می دهند. 
سوء تغذیه: بیش از 20 میلیون کودک در سراسر 
دنیا از سوء تغذیه شدید رنج می برند که آنها را 
مستعد ابتال به بیماری های مختلف و در نتیجه 
مرگ زودهنگام می کند. مادر و دیگر مراقبان 
کودکان باید به خوبی شیوه تغذیه آنها را بدانند 
این مساله  به  ناراحتی های مربوط  از بروز  تا 

پیشگیری شود. 
به  نیاز  شود  سوء تغذیه  دچار  کودکی  اگر 

مراقبت های خاص ضروری خواهد بود. نزدیک 
به سه چهارم کودکان مبتال به سوء تغذیه را می توان 
از طریق دریافت مکمل ها و غذاهای غنی شده 
در منزل درمان کرد اما در صورت وخامت حال 
کودک حتما نیاز به بررسی و مراقبت های پزشکی 

در بیمارستان خواهد بود. 
اولویت های جدید در حوزه سالمت کودک

ناهنجاری های مادرزادی، آسیب ها و بیماری های 
مزمن،  تنفسی  اختالالت  مانند  غیرواگیر 
ناراحتی های قلبی- عروقی، سرطان، دیابت و 
چاقی را باید اولویت های جدید سالمت کودکان 

در سطح جهانی دانست. 
به نظر می رسد ناهنجاری های مادرزادی 1 کودک 
از هر 33 کودک را درگیر می کند که معادل 
3/2 میلیون کودک در سال خواهد بود. آسیب ها 
و جراحات وارد بر کودکان ناشی از حوادث 
جاده ای، سوختگی، غرق شدگی و سقوط نیز 
جزو 3 عامل اول مرگ و معلولیت کودکان 5 

تا 14 ساله است. 
 کنار تعداد باالی کودکانی که در حال حاضر 
از سوء تغذیه رنج می برند، افزایش آمار چاقی 
و اضافه وزن در کودکان یکی از عوامل مهم 
تهدید کننده سالمت آنهاست که زمینه مساعد 
بروز بیماری هایی مانند دیابت، ناراحتی های قلبی 

و... را فراهم می کند.

60درصد مرگ ومیر کودکان در 10 
کشور دنیا!

به رغم پیشرفت های جدی در زمینه مقابله با 
بیماری های عفونی، هنوز هم نزدیک به 6 میلیون 
کودک ساالنه جان خود را پیش از رسیدن به 
پنجمین سالگرد تولد از دست می دهند که بیش 
از 60درصد آنها ساکن کشورهای آفریقایی و 
آسیایی هستند و قطعا فاجعه ای در قرن 21 است. 
علل مربوط به این اتفاق تلخ را باید عوارض 
مربوط به تولد زودرس، ذات الریه و اتفاقات 

ناشی از زایمان دانست.
در زمینه آمار باالی مرگ ومیر کودکان؛ 90 مورد 
در هر هزار تولد، 4 کشور آفریقایی آنگوال، چاد 
و سومالی در صدر فاجعه قرار دارند و پس از 
آنها هند، نیجریه، پاکستان، جمهوری دموکراتیک 

کنگو و چین در ردیف های بعدی هستند. 
به طور کلی 3/5 میلیون مورد مرگ ومیر کودکان 
کمتر از 5 سال معادل 60/4 درصد مجموع آمار 
فوت مربوط به 10 کشور آفریقایی و آسیایی است.  
با وجود اقدامات درمانی برای پیشگیری و مقابله 
با ذات الریه، این بیماری همچنان عامل اصلی 
فوت کودکان در کشورهای جنوب صحرای 
آفریقاست، در حالی که عوارض مربوط به تولد 
زودرس را باید در کشورهای جنوب آسیا مانند 
هند، پاکستان، اندونزی و بنگالدش عامل جدی 

دانست. 
چین نیز که طی سال های اخیر به یکی از کشورهای 
قدرتمند اقتصادی در دنیا تبدیل شده،  همچنان 
با آمار باال )20درصد( ناشی از مرگ ناشی از 

ناهنجاری های مادرزادی روبرو است.
www.OMS.fr:منبع

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

وضعیت کودکان در ایران
به گفته دکتر سیدحامد برکاتی، رئیس اداره کودکان وزارت بهداشت، طی چندسال گذشته شاخص های 
کودکان در تمام ابعاد در کشور توفیقات خوبی داشته است. این توفیقات در دو بخش تاثیرگذار بوده؛ 
بخشی مربوط به اقدامات نظام سالمت و بخش دیگر مربوط به توسعه و افزایش دسترسی ها مانند 

آب سالم و... است.
 نسبت به دهه 60، مرگ کودکان زیر 5 سال بین 85 تا 90 درصد کاهش داشته، به طوری که مرگ 
کودکان در آن دهه، 140 به ازای هر 1000 تولد زنده بود و درحال حاضر طبق آخرین آمار، مرگ 

کودکان زیر 5 سال به 15/1 به ازای هر 1000 تولد زنده کاهش یافته است.
رئیس اداره کودکان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »در تمام دنیا مرگ کودکان زیر 5 سال و نوزادان 
متفاوت است چراکه علت مرگ نوزادان معموال به مراقبت های بارداری و مشکالت حین زایمان مربوط است، 
اما طبق بررسی هایی که از سال 86 تاکنون انجام گرفته، علت مرگ ومیر کودکان باالی 1 ماه تا 5 سال، سوانح و 

حوادث و بیماری سرشتی و ژنتیکی است. 
سوانح و بیماری های ژنتیکی هرکدام با 20 درصد شایع ترین علت مرگ کودکان زیر 5 سال هستند و 11 درصد کودکان نیز به 

دلیل مشکالت تنفسی فوت می کنند. 40 درصد مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال که عامل آن سوانح و حوادث بوده، به علت 
حوادث ترافیکی اتفاق افتاده و 8 درصد میزان کل  مرگ ومیرها را دربرمی گیرد. در مقوله حوادث و سوانح مداخالت 

جامعه محور و اصالح قانون و نظارت بر اجرای آن حین رانندگی تاثیر زیادی دارد.
غیر از حوادث باید گفت غرق شدگی، انسداد تنفسی به دلیل گیر کردن اجسام در راه هوایی، سقوط از بلندی و 

مسمومیت از جمله علل مرگ کودکان است که هرکدام بین 6 تا 9 درصد مرگ کودکان زیر 5 سال را شامل می شود.«
وی با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر می تواند از مرگ نوزاد و بیماری های کودکان بکاهد، ادامه داد: »در بسته های 
ادغام یافته صفر تا 5 سالگی انواع مداخالت و آموزش های الزم برای مادران ارائه شده است. کودکان، آسیب پذیرترین 
گروه در هر جامعه هستند و از هیچ چیز آنها از جمله غذا، پوشاک و نیازهای دیگرشان نباید کاست. بی توجهی 
به وضعیت کودکان به علت مشکالت اقتصادی و کاستن بودجه هایی که شرایط زندگی و حیات کودکان را 
خدشه دار می کند، به امید اینکه اقتصاد آینده تامین باشد، نه توجیه و بازده اقتصادی دارد و نه حرکتی انسانی 

محسوب می شود زیرا هم اکنون استخوان های آنها شکل می گیرند و حس هایشان تکامل پیدا می کنند.«
رئیس اداره کودکان وزارت بهداشت بر این نکته تاکید کرد که کودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه اند. 

آنها برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت. خانواده و 
جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاسداشت آن بدانند. کودک باید در فضایی سرشار 

از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود.

وضعیت کودکان در یمن
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( با هشدار 
درباره وضعیت کودکان یمنی، از ناتوانی حدود 2 
میلیون کودک برای ادامه تحصیل و تخریب گسترده 
مدارس این کشور خبر داد. به گزارش مشرق، 
در ادامه هشدارها درباره شرایط ناگوار مردم یمن 

در نتیجه تداوم حمالت ائتالف سعودی- اماراتی، 
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( درباره وضعیت 

کوکان یمنی گزارش تازه ای منتشر کرد.
در گزارش یونیسف آمده: جنگ در یمن از سال 2015 

میالدی حدود 2 میلیون کودک را از تحصیل و حضور در مدارس 
منع کرده است.

بنا بر اعالم صندوق کودکان ملل متحد، بیش از 1 سال است حدود 
سه چهارم از معلمان مدارس در یمن حقوق دریافت نکرده اند و 
این موضوع، آموزش و تعلیم 4/5 میلیون کودک را در معرض 

خطر بزرگی قرار داده است.
طبق این گزارش، بیش از 2500 مدرسه در یمن قابل استفاده 
نیستند، دوسوم آنها در حمالت و درگیری ها آسیب دیدند و 27 

درصد از مدارس بسته شدند.
گفته می شود از 7 درصد از مدارس در یمن یا برای مصارف 
نظامی یا به عنوان پناهگاه برای افراد بی خانمان استفاده می شود.

بنا بر اعالم یونیسف، از سال 2015 میالدی تاکنون، از حداقل 2 
هزار و 419 کودک یمنی به عنوان نیروی نظامی به منظور جنگیدن 

در یمن استفاده شده است.
 گزارش یونیسف درباره وضعیت کودکان در یمن در حالی منتشر 
شده که حمالت همه جانبه ائتالف سعودی- اماراتی با حمایت های 

حامیان غربی آنها همچنان ادامه دارد.

وضعیت کودکان در افغانستان
افغانستان  در  نوزاد  اطفال  مرگ ومیر  یونیسف  گزارش  به 

نسبت به سال های گذشته کاهش یافته  است.
به گفته مسووالن این صندوق، با اینکه مرگ ومیر اطفال نوزاد 
در افغانستان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته، هنوز هم 
نیاز است  برای جلوگیری کامل آن تالش های بیشتری شود.
عزیز فروتن، سخنگوی این اداره عامل عمده کاهش مرگ ومیر 
اطفال نوزاد را افزایش کارکنان بهداشتی زن و دادن آگاهی 

عامه در شماری از مناطق، عنوان کرد.
نوزاد در  اطفال  »کاهش سطح مرگ ومیر  فروتن می گوید:   
افغانستان از سال 2001 میالدی به این طرف به طور تدریجی 
بوده  است. اگر از سال 2001 تا سال 2005 میالدی 
ما هر هزار کودک را ببینیم، 66 کودک 
پیش از اینکه به 1 سالگی برسند، با 
مرگ روبرو می شوند، به همین 
ترتیب از سال 2006 تا سال 
2010 میالدی این رقم به 
54 نفر رسید اما حاال که ما 
تحقیق می کنیم این رقم 
به 45 تن رسیده ؛ یعنی 
این رقم در هر 5 سال 
در هر 100 کودک 10 
نفر کاهش یافته است.«
اما وی معتقد است این 
رقم هنوز هم برای آنها 
قابل قبول نیست و در این 

راستا به تالش های بیشتری 
نیاز است. 

به رغم پیشرفت های جدی در زمینه 
مقابله با بیماری های عفونی، هنوز هم 
نزدیک به 6 میلیون کودک ساالنه جان 
خود را پیش از رسیدن به پنجمین 
سالگرد تولد از دست می دهند 
که بیش از 60درصد آنها ساکن 
کشورهای آفریقایی و آسیایی هستند 
و قطعا فاجعه ای در قرن 21 است



یک  بدن  ایمنی  سیستم 
دستگاه خودمختار متشکل 
و  بافت ها  سلول ها،  از 
پروتئین های مختلف است 
که در هر لحظه از شبانه روز مانند سپاهی 
بیماری زا  عوامل  با  مبارزه  به  پرقدرت 
بسیار  دستگاه  این  عملکرد  می پردازند. 
پیچیده و البته زیباست. هر یک از اجزای 
سیستم ایمنی مسوولیت مبارزه با یک گروه 
باکتری ها،  جمله  از  بیماری زا  عوامل  از 
ویروس ها، قارچ ها و سایر مهاجمان را برعهده 
دارند. متاسفانه دستگاه ایمنی نیز مانند سایر 
ارگان های بدن ممکن است دچار ضعف یا 
بیماری شود. در این وضعیت، عوامل بیماری زا 
به راحتی بر سلول های دفاعی غالب شده و 
بیماری های  و  انواع عفونت ها  بروز  باعث 
التهابی در بدن می شوند. با ورود به فصل سرما 
و افزایش شیوع عفونت های ویروسی تنفسی 
مثل سرماخوردگی و آنفلوانزا، اکنون بهترین 
زمان برای یاری رساندن به دستگاه ایمنی بدن 
است. شما می توانید با اعمال چند تغییر ساده 
در زندگی روزانه خود سیستم ایمنی تان را 
تقویت کنید و آن را در حالت آماده باش نگه 
دارید. با رعایت این توصیه ها احتمال بروز 
بیماری ها کمتر، دوران نقاهت آنها کوتاه تر 

و خطر بروز عوارض آنها کمتر می شود. 

1. رژیم غذایی متنوع و مغذی داشته 
باشید

مهم ترین توصیه برای حفظ سالمت دستگاه 
ایمنی بدن، پیروی از رژیم غذایی سالم و متنوع 
کنار فعالیت ورزشی روزانه است. برنامه غذایی 
باید سرشار از میوه ها و سبزیجات تازه، غالت 
کامل، دانه های روغنی و پروتئین های کم چرب 
باشد. در این میان مصرف میوه ها و سبزیجات 
حاوی ویتامین C، بتاکاروتن و زینک در اولویت 
قرار دارد. برای دریافت این مواد مغذی حتما 
انواع توت، مرکبات، کیوی، سیب، انگور، کلم، 
پیاز، اسفناج، هویج و... را در برنامه غذایی خود 
قرار دهید. در مقابل باید تا حد امکان از مصرف 
غذاهای آماده و فراوری شده، غذاهای سرخ شده، 
فست فودها، نوشابه ها، کیک ها و شیرینی های 
آماده دوری کنید. رژیم های الغری نامناسب 
را  دفاعی  سلول های  فعالیت  نیز  پی درپی  و 

کاهش می دهند. 

2. بیشتر بخندید
خندیدن نه تنها به سالمت روان کمک می کند، 
بلکه سیستم ایمنی را نیز تقویت خواهد کرد 
چرا که باعث افزایش تولید گلبول های سفید 
دفاعی در برابر باکتری ها و ویروس ها می شود. 
همچنین میزان آنتی بادی های سیستم ایمنی را 
در مخاط بینی و راه های هوایی - در محل 
اصلی ورود عوامل بیماری زا به بدن - به میزان 
قابل توجهی افزایش می دهد. با خندیدن، ترشح 
هورمون استرس نیز کاهش می یابد. حتی انتظار 
کشیدن برای یک رویداد شاد می تواند تاثیر 

مثبت بر سیستم ایمنی داشته باشد!

3. ورزش منظم داشته باشید
نتایج تحقیقات ثابت کرده اند افراد با فعالیت 
بدنی کم نسبت به افرادی که 5 تا 6 روز در 
هفته ورزش منظم دارند، دو برابر بیشتر دچار 
بیماری های  دیگر  و  گلودرد  سرماخوردگی، 
عفونی می شوند. با ورزش منظم، میزان تولید 
سلول های خونی مبارز در برابر باکتری های 
مهاجم افزایش می یابد. هر چقدر ورزش تداوم و 
نظم بیشتری داشته باشد، تاثیرات آن بر سالمت 
بیشتر و طوالنی تر خواهد شد. ورزش با افزایش 
ترشح هورمون »حس خوب« یا »اندورفین« به 
خواب بهتر نیز کمک می کند. خواب کافی و 
آرامش اعصاب هم در سالمت سیستم ایمنی 
موثر هستند. برای دریافت این تاثیرات، حداقل 

روزانه 30 دقیقه پیاده روی داشته باشید. 

4. در وزنه برداری و بدنسازی 
زیاده روی نکنید

وزنه برداری بیش از حد توان، باعث افزایش 
)هورمون  کورتیزول  هورمون های  ترشح 
این  می شود.  بدن  در  آدرنالین  و  استرس( 
هورمون ها به طور موقت در عملکرد سیستم 
ایمنی اختالل ایجاد می کنند. به طور کلی، ورزش 
دقیقه می تواند  از 90  بیش  شدید و سنگین 
تولید سلول های ایمنی را موقت کاهش دهد 
و باعث افزایش خطر ابتال به عفونت ها شود. 
بنابراین بهتر است بعد از 90 دقیقه ورزش به 
بدن استراحت بدهید تا توان خود را بازیابی 
کند. همچنین الزم است روزهایی از هفته را 
به استراحت اختصاص دهید تا سیستم ایمنی 

بدن سالم و قوی باقی بماند.

5. آواز بخوانید
مطالعه روی یک گروه آواز در آلمان نشان داد آواز 
خواندن باعث افزایش فعالیت طحال، افزایش 
تولید آنتی بادی های سیستم ایمنی در خون و 
تقویت این دستگاه می شود. اگر عالقه ای به 
شرکت در گروه های آواز ندارید، می توانید آهنگ 
مورد عالقه خود را زیر دوش حمام بخوانید و 

از این طریق با عوامل بیماری زا مبارزه کنید!

6. به اندازه کافی بخوابید
بدن در زمان خواب خود را ترمیم، بازسازی و 
تقویت می کند. گذشتن از یک تا چند ساعت 
خواب برای رسیدگی به کارهای عقب افتاده 
شاید بی دردسرساز به نظر برسد اما اگر این 
رفتار به یک عادت تبدیل شود، تاثیرات جدی 
بر سالمت بدن و سیستم ایمنی می گذارد. نتایج 
تحقیقات نشان داده اند پزشکانی که طی دوره 
دستیاری، 100 ساعت در هفته کار می کنند، 
نه تنها در معرض خطر بیشتری برای ابتال به 
بیماری های عفونی قرار دارند، بلکه بیشتر دچار 
بدن  در  بیماری های خاموش  فعالیت مجدد 
می شوند. درواقع بعضی از عوامل بیماری زا مثل 
ویروس آبله مرغان و تبخال پس از بهبود در 
بدن به صورت خاموش باقی می مانند و با هر 
بار ضعف سیستم ایمنی، مجدد فعال می شوند 
و عالئم شدیدتری از خود بروز می دهند. کمبود 
خواب با افزایش ترشح هورمون استرس نیز 
باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود. بنابراین 
الزم است هر شب 7 تا 9 ساعت خواب باکیفیت 

داشته باشید.

7. دستان خود را بشویید
شستن دست با آب و صابون یکی از موثرترین 
راه ها برای جلوگیری از ابتال به انواع بیماری های 
عفونی است اما این کار ساده در 97 درصد از 
مواقع درست انجام نمی شود! شستشوی دست 
باید به طور متوسط 20 ثانیه طول بکشد. صرف 
زمان کمتر برای آن به معنی از بین نرفتن کامل 
میکروب هاست. توجه داشته باشید حین این کار 
پشت دست ها، بین انگشتان و زیر ناخن ها به طور 
کامل به کف آغشته و تمیز  شوند. برای شستشوی 
دست نیازی به صابون های آنتی باکتریال نیز 
وجود ندارد. استفاده از این صابون ها می تواند 
در بلندمدت باعث مقاومت میکروب ها نسبت 
به صابون شود و فرد را در معرض خطر ابتال 

به بیماری های مختلف قرار دهد. 

8. در مصرف ژل  ضدعفونی کننده 
زیاده روی نکنید

ژل ها و محصوالت ضدعفونی کننده دست برای 
زمانی که به آب دسترسی ندارید، بهترین انتخاب 
هستند. محققان معتقدند این ژل ها تنها زمانی 
موثر هستند که از 60 تا 95 درصد الکل تشکیل 
شده باشند. درصدهای پایین تر الکل می توانند 
منجر به مقاومت عوامل میکروبی در برابر ژل 
ضدعفونی کننده شوند. عالوه بر اینها ثابت شده 
باکتری ها توانایی  از بین بردن  این ژل ها در 
کمتری نسبت به آب و صابون معمولی دارند. 
بنابراین هر زمان به آب و صابون دسترسی 

دارید، ترجیحا به جای استفاده از ژل ، دست های 
خود را بشویید. 

9. از پروبیوتیک ها کمک بگیرید
بخش بزرگی از فعالیت های سیستم ایمنی بدن 
در دستگاه گوارش انجام می شود. بنابراین حفظ 
سالمت این دستگاه نقش مهمی در سالمت 
ایفا می کند. یکی از مهم ترین  ایمنی  سیستم 
ایمنی  سلول های  به  کمک  برای  راه ها 
است.  پروبیوتیک   مصرف  گوارش،  دستگاه 
پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی هستند که به 
مبارزه با عوامل بیماری زا می پردازند و از بدن 
در برابر بیماری های التهابی محافظت می کنند. به 
همین دلیل توصیه می شود از مواد غذایی حاوی 
باکتری های مفید و زنده مثل لبنیات استفاده کنید. 
برای تامین پروبیوتیک ها می توان از مکمل های 
پروبیوتیک نیز کمک گرفت. ترجیحا مکملی 
را انتخاب کنید که حاوی گروه های مختلفی 
از باکتری های پروبیوتیک است و در یخچال 

نگهداری می شود. 

10. نوشیدن آب را افزایش دهید
نوشیدن آب کافی برای حفظ سالمت بدن و 
انتقال  به  است. آب  ایمنی ضروری  دستگاه 
اکسیژن به سلول ها، تولید مایع لنف و عبور 
گلبول های سفید و دیگر سلول های ایمنی از 
طریق این مایع کمک می کند. همچنین باعث 
حیاتی  ارگان های  از  سموم  دفع  در  تسریع 
می شود. آقایان باید حدود 15/5 پیمانه و خانم ها 
حدود11/5 پیمانه آب در روز بنوشند. برای 
افزایش تاثیرگذاری آب بر سالمت سیستم ایمنی 
می توانید به لیوان خود یک برش لیموترش تازه 

نیز اضافه کنید. 

11. در مصرف مکمل ها دقت داشته 
باشید

مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی به خصوص 
زینک، سلنیوم، ویتامین C و ویتامین D در حفظ 
سالمت و عملکرد سیستم ایمنی نقشی حیاتی 
دارند اما زیاده روی در مصرف آنها  می تواند مضر 
واقع شود زیرا بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین 
A، D، E و K در بدن ذخیره می شوند و اضافه 
آنها دفع نمی شود. افراد سالم با رژیم غذایی 
مناسب، تمامی ریزمغذی های الزم را از مواد 
غذایی دریافت می کنند و نیازی به مکمل های 
تقویتی ندارند اما اگر به مصرف مکمل ها اصرار 
دارید ترجیحا از مکمل های مولتی ویتامین در 
دوزهای تعیین شده روی بسته بندی آنها استفاده 
کنید و از مصرف همزمان مکمل های جداگانه 

بپرهیزید. 

12. چربی های مفید را انتخاب کنید
مصرف گروهی از چربی ها برای تولید سلول های 
است.  ضروری  پروستاگالندین ها  و  ایمنی 
است  هورمون مانند  ترکیبی  پروستاگالندین 
که به تنظیم پاسخ و عملکرد سیستم ایمنی در 
برابر عفونت ها کمک می کند. نتایج تحقیقات 
با  ایتالیایی  ورزشکاران  از  گروه  یک  روی 
رژیم غذایی بسیار کم چرب نشان داده سطح 

سلول های دفاعی در بدن این افراد بسیار کمتر 
از افراد با رژیم های غذایی عادی است. البته باید 
در انتخاب چربی ها دقت بسیار داشته باشید 
مثل  از چربی های گیاهی غیراشباع  بیشتر  و 
روغن زیتون استفاده کنید. چربی های حیوانی 
و اشباع شده و همچنین چربی های ترانس و 
هیدروژنه باعث اختالل در عملکرد سیستم ایمنی 
و کاهش توانایی گلبول های سفید در مبارزه با 
عوامل بیماری زا می شوند. این چربی ها معموال 
در مواد غذایی فراوری شده و خوراکی هایی 
مثل کیک و شیرینی های آماده موجود هستند. 

13. از قند و شکر دور بمانید
فقط 10 قاشق چای خوری شکر )میزان شکری 
که در یک بطری نوشابه یا لیموناد گازدار وجود 
دارد( کافی است تا توانایی گلبول های سفید 
در خنثی کردن و از بین بردن باکتری ها مختل 
شود. این تاثیر حداقل برای چند ساعت پس 
باقی  تا دو نوشیدنی شیرین  از مصرف یک 
می ماند. بنابراین توصیه می شود مصرف این 
محصوالت را به حداقل برسانید و به جای 
شکر از شیرین کننده های جایگزین مثل استویا 
استفاده کنید. استویا نوعی گیاه است که به 
تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. در مقابل، 
مصرف شیرین کننده های مصنوعی مثل آسپارتام 

خیلی توصیه نمی شود. 

14. ماهی بخورید
سالمون،  ساردین،  مثل  چرب  ماهی های 
از اسیدهای  شاه ماهی و ماکارل منبعی غنی 
به  که  هستند  پروتئین هایی  و  امگا3  چرب 
تنظیم سلول های سیستم  تقویت و  ساخت، 
ایمنی کمک می کنند. امگا3 با افزایش تولید 
مواد ضدالتهابی به کاهش التهاب در بدن و 
بهبود از بیماری ها کمک می کند. نتایج تحقیقات 
بالینی نشان داده اند امگا3 پس از اتمام مبارزه 
بیماری زا،  عوامل  با  بدن  دفاعی  سلول های 
از  و  کرده  را خاموش  این سلول ها  فعالیت 
ادامه آنها جلوگیری می کند. به این ترتیب از 
بروز بیماری های خودایمنی و حمله سیستم 
ایمنی به بافت های سالم بدن پیشگیری می شود. 
مصرف طوالنی مدت امگا3 می تواند خطر ابتال 
به آرتروز روماتوئید یا روماتیسم را نیز کاهش 
دهد. حتی این ماده می تواند در توقف رشد 

سلول های سرطانی موثر باشد.

15. از قارچ ها کمک بگیرید
قارچ ها به خصوص قارچ گانودرما بیش از 2 
هزار سال است که در خاور دور جایگاه ویژه ای 
برای درمان بیماری ها و تقویت سالمت دارد. 
مصرف قارچ ، پاسخگویی سیستم ایمنی و تولید 
لنفوسیت های T و گلبول های سفید مدافع در 
برابر عفونت ها را افزایش می دهد. قارچ ها با 
کاهش ترشح هورمون استرس و آدرنالین به 
خواب بهتر نیز کمک می کنند و از این طریق 

باعث تقویت سیستم ایمنی می شوند. 

16. از مرکبات غافل نشوید
پرتقال،  در  زیادی  میزان  به  که   C ویتامین 

نارنگی، لیمو و گریپ فروت یافت می شود، 
فعالیت فاگوسیت ها )سلول های دفاعی مبارز در 
برابر باکتری ها( را به میزان قابل توجهی افزایش 
می دهد. این ویتامین در بدن ذخیره نمی شود. 
بنابراین نگرانی از بابت مصرف بیش از حد 
آن در افراد سالم وجود ندارد. از دیگر منابع 
ویتامین C می توان به انواع توت ها، کیوی، فلفل 

دلمه و سبزیجات سبز تیره رنگ اشاره کرد.

17. از سرمای زیاد دوری کنید
فرزندان  به  قدیم  از  مادرها  که  همان طور 
خود گوشزد می کردند که برای جلوگیری از 
سرماخوردگی در هوای سرد قرار نگیرند، نتایج 
مطالعه ای جدید نشان داده سرمای هوا می تواند 
احتمال بروز سرماخوردگی را افزایش دهد. در 
این مطالعه 90 نفر پای خود را برای 20 دقیقه در 
تشت حاوی آب سرد قرار دادند. 90 نفر دیگر 
نیز پای خود را برای مدت مشابه در تشتی خالی 
نگه داشتند. تا 5 روز بعد از تحقیق مشخص شد 
20 درصد از افرادی که پای خود را در تشت 
آب سرد گذاشته بودند دچار سرماخوردگی 
شدند، در حالی که میزان بروز سرماخوردگی در 
گروه دیگر فقط 9 درصد بود. محققان معتقدند 
سرما باعث کاهش ذخایر گلبول های سفید خون 
می شود. گلبول های سفید اولین خط مبارزه با 

مهاجمان بدن را تشکیل می دهند. 

18. روزی یک مشت بادام بخورید
برای مبارزه با انواع عفونت ها هر روز حدود 
980 گرم بادام بخورید، اما با پوست! محققان 
هرپس  ویروس  روی  مطالعه  طی  ایتالیایی 
پوست  در  موجود  مواد  دریافته اند  )تبخال( 
بادام، توانایی گلبول های سفید در تشخیص 
ادامه  در  آنها  می دهد.  افزایش  را  ویروس ها 
متوجه شدند این ماده می تواند به جلوگیری 
از تکثیر و گسترش ویروس در بدن نیز کمک 
کند. برای برخورداری از این خواص کافی 
است هر روز صبح یک مشت بادام به صبحانه 

خود اضافه کنید.

19. استرس را کاهش دهید
اما  است  زندگی  از  طبیعی  بخشی  استرس 
اگر طوالنی مدت و مداوم شود، بدن را در 
درواقع  می کند.  آسیب پذیر  بیماری ها  برابر 
استرس مزمن، بدن را در معرض ترشح مداوم 
هورمون هایی قرار می دهد که سیستم ایمنی 
را سرکوب می کنند. شاید رهایی از استرس 
برای شما امکان پذیر نباشد اما با راهکارهایی 
مثل مدیتیشن)آرام سازی(، مشاوره، ورزش و 
... می توانید آن را تحت کنترل دربیاورید. با 
کاهش استرس، الگوی خواب نیز بهبود می یابد 
و سیستم ایمنی تقویت می شود. نتایج مطالعات 
در  ایمنی  سیستم  پاسخگویی  داده اند  نشان 
افرادی که به طور مرتب حرکات آرام سازی 
انجام می دهند، قوی تر است. در یک مطالعه 
مشخص شد سیستم ایمنی در افرادی که بیشتر 
از 8 هفته حرکات آرام سازی را به برنامه روزانه 
خود اضافه کردند، آنتی بادی های بیشتری در 

برابر واکسن آنفلوانزا تولید کرده است. 

20. مصرف سبزیجات را افزایش 
دهید

سبزیجات تازه و رنگی سرشار از ویتامین ها و 
مواد آنتی اکسیدانی هستند. گروهی از سبزیجات 
مانند سیر و پیاز نیز خواص ضدویروسی دارند 
و مقاومت بدن را در برابر عفونت ها افزایش 
می دهند. بعضی از سبزیجات مثل شلغم نیز 
خواص آنتی بیوتیک دارند. هویج و سیب زمینی 
شیرین هم سرشار از بتاکاروتن هستند و خاصیت 
ضدالتهابی دارند و سرعت تولید گلبول های 
سفید را باال می برند. بروکلی از دیگر سبزیجات 
مفید برای سیستم ایمنی است. این سبزی سرشار 
از ویتامین C و سولفورافان است. سولفورافان 
ژن های بدن را از خطر افزایش آنزیم هایی که 

به بروز سرطان منجر می شود، آگاه می  کند. 

21. از تنهایی و انزوا دوری کنید
افسردگی و انزوا سیستم ایمنی بدن را ضعیف 
می کند. در مقابل، روابط قوی اجتماعی باعث 
برای  می شود.  روان  و  جسم  سالمت  بهبود 
برخورداری از تاثیرات مثبت روابط اجتماعی 
بر سیستم ایمنی بدن تفاوتی ندارد که تعداد 
محدودی دوست صمیمی داشته باشید یا تعداد 
زیادی دوستان غیرصمیمی؛ کافی است طی روز 
هم صحبتی با دیگران را تجربه کنید تا از تنهایی 
دور بمانید. نتایج یک مطالعه نشان داده دانشجویان 
منزوی پاسخگویی ایمنی ضعیف تری در برابر 

واکسن آنفلوانزا از خود نشان می دهند. 

22. از ادویه  ها بیشتر استفاده کنید
پخت غذا با زنجبیل، فلفل سیاه، فلفل قرمز، 
ایمنی  سیستم  تقویت  به  زردچوبه  و  کاری 
ادویه ها  و  سبزیجات  این  می کند.  کمک 
دارای خواص ضدمیکروبی، ضدویروسی و 
ضدالتهابی هستند. برای مثال زردچوبه حاوی 
کورکومین  است.  کورکومین  نام  به  ترکیبی 
التهابی،  بیماری های  درمان  و  پیشگیری  در 
چاقی،  آلزایمر،  عروقی،  قلبی-  بیماری های 
دیابت نوع2 و نشانگان متابولیک نقش مهمی 
ایفا می کند. زنجبیل نیز خواص ضدالتهابی و 
آنتی اکسیدانی دارد. فلفل قرمز مخاط بینی را 
رقیق می کند و عملکرد سلول های دفاعی را 

در این ناحیه افزایش می دهد. 

23. از مصرف آنتی بیوتیک در 
موارد غیر ضروری خودداری کنید

آنتی بیوتیک ها باکتری های مفید دستگاه گوارش 
را از بین می برند و عملکردهای سیستم ایمنی 
را سرکوب می کنند. بنابراین توصیه می شود از 
این داروها فقط در موارد ضروری با تجویز 
پزشک استفاده کنید. در بیماری های خفیف 
مثل سرماخوردگی ها ابتدا از روش های طبیعی 
مثل مصرف آب داغ همراه لیموترش، زنجبیل و 
عسل ارگانیک کمک بگیرید. همچنین می توانید 
در این موارد از مکمل های گیاهی تقویت کننده 
سیستم ایمنی مثل قرص اکیناسه و مکمل زینک و 
ویتامین C استفاده کنید. اگر هم مجبور به مصرف 
آنتی بیوتیک شدید، حتما مکمل پروبیوتیک نیز 
استفاده کنید. البته پروبیوتیک را باید با چند ساعت 
فاصله از زمان مصرف آنتی بیوتیک استفاده کنید 
زیرا آنتی بیوتیک باعث مرگ باکتری های مفید 

پروبیوتیک می شود.

24. آفتاب بگیرید
ویتامین D برای تقویت سیستم ایمنی بسیار 
اهمیت دارد. برای کمک به تامین این ویتامین 
حداقل هفته ای 5 بار هر دفعه 30 دقیقه بدون 
استفاده از کرم ضدآفتاب در معرض تابش نور 
خورشید قرار بگیرید. البته ساعتی را انتخاب 
کنید که آفتاب در اوج تابش نباشد. ساعات 
قبل از 10 صبح و بعد از 4 بعد از ظهر بهترین 
زمان برای این منظور هستند. مصرف بعضی 
به  نیز  ماهی های چرب  مثل  غذایی  مواد  از 
تامین ویتامین D مورد نیاز بدن کمک می کند. 

25. شکالت تلخ بخورید
نام  به  آنتی اکسیدانی  حاوی  تلخ  شکالت 
»تئوبرومین« است که با محافظت از سلول های 
تقویت  به  آزاد  رادیکال های  برابر  در  بدن 
سیستم ایمنی کمک می کند. رادیکال های آزاد 
مولکول هایی هستند که در زمان تجزیه مواد 
غذایی در بدن یا تماس بدن با مواد سمی و آالینده 
ایجاد می شوند. این مولکول ها به سلول های 
بدن آسیب می رسانند و خطر بروز بیماری های 
مختلف را افزایش می دهند. با مصرف شکالت 
تلخ می توانید از اثر رادیکال های آزاد بکاهید. 
البته توجه داشته باشید  اغلب شکالت های 
تلخ حاوی کالری و چربی اشباع زیادی هستند. 
بنابراین باید به میزان متعادل مصرف شوند. 
 health.com / rd.com / webMD.com :منابع

با رعایت این نکات ساده خود را از بیماری های عفونی فصل سرما در امان نگه دارید

تقویت سپاه ایمنی بدن در 25 قدم
 ترجمه: 

ستاره محمد
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پرسشنامه زیر شامل سواالتی است درباره اینکه رفتار، احساس و افکار انسان چگونه 
ممکن است باشد. 

طی پرسشنامه سواالتی پرسیده می شود که شما باید بگویید تا چه حد به شخصیت 
شما نزدیک تر است. سواالت را به دقت مطالعه کنید و پاسخی را که به شخصیت 
با استفاده از سیستم نمره دهی ذیل به هر سوال  انتخاب کنید.  شما نزدیک تر است، 

نمره مناسب بدهید.

1. قبل از اینکه بیرون بروم حتما به سر و وضعم می رسم.
2. خیلی دقت می کنم که لباسی را بخرم که من را جذاب تر کند.

3. در بیشتر مسابقات ورزشی برنده می شوم.
4. اینکه قدرت بدنی باالیی داشته باشم برای من خیلی اهمیت دارد.

5. من اندام جذابی دارم.
6. برنامه ورزشی هر روزم را منظم انجام می دهم.

7. من اندام خودم را همین طوری که هستم دوست دارم.
8. هر وقت که بتوانم ظاهر خودم را در آینه وارسی می کنم.

9. هر وقت که قرار است بیرون بروم زمان زیادی را صرف آماده شدن می کنم.
10. مقاومت فیزیکی بدنم خوب است.

11. برایم مهم نیست که در برنامه های ورزشی شرکت کنم.
12. دنبال این نیستم که اندام متناسبی داشته باشم.

13. به نظر اغلب اطرافیانم اندام متناسبی دارم.
14. خیلی برایم مهم است که همیشه آراسته به نظر برسم.

15. من به ندرت از وسایل آرایشی استفاده می کنم.
16. من به راحتی مهارت های فیزیکی را یاد می گیرم.

17. داشتن تناسب اندام اولویت اول زندگی من نیست.
18. من تالش می کنم تا قدرت بدنی ام را باال ببرم.

19. من از اندام خودم بدون لباس راضی ام.
20. اگر آرایشم خوب نباشد باز هم اعتمادبه نفسم را از دست نمی دهم.

21. من همیشه لباسی را که دم دستم هست، می پوشم و اهمیتی نمی دهم که چه بپوشم.
22. من در ورزش و  بازی خیلی استعداد ندارم.

23. من به ندرت به مهارت های ورزشی ام اهمیت می دهم.
24. تالش می کنم بنیه بدنی ام را بهتر کنم.

25. من جوری که لباس به تنم می نشیند، دوست دارم.
26. من اهمیتی نمی دهم که مردم راجع به ظاهر من چه فکر می کنند.

27. من به آرایش موهایم خیلی اهمیت می دهم.
28. من اندام خودم را دوست ندارم.

29. من اهمیتی نمی دهم که توانایی هایم را در فعالیت های فیزیکی و ورزشی بهتر کنم.
30. سعی می کنم از نظر فیزیکی آدم فعالی باشم.

31. از نظر ظاهری آدم جذابی نیستم.
32. هیچ وقت به ظاهرم اهمیت نمی دهم.

33. همیشه سعی می کنم ظاهری آراسته داشته باشم.
34. اندام من خیلی متناسب است.

35. من طی سال به طور منظم ورزش می کنم.

برای دو سوال زیر جلوی گزینه ای که بهتر شما را توصیف می کند، عالمت بگذارید.
36. من فکر می کنم که من ..... هستم:

1- خیلی الغر
2- تا حدودی الغر

3- متناسب
4- تا حدودی چاق

5- خیلی چاق
37. به نظر اغلب مردم وقتی به من نگاه می کنند، من ...... هستم:

1- خیلی الغر
2- تا حدودی الغر

3- متناسب
4- تا حدودی الغر

5- خیلی چاق

با هر یک از اعداد زیر با توجه به تعریفی که برای هر عدد ارائه شده نشان بدهید که چقدر 
از تناسب هر یک از اندام های بدنتان راضی هستید.

1= خیلی ناراضی ام
2= اغلب ناراضی ام

3= نه راضی ام و نه ناراضی ام
4= اغلب راضی ام
5= خیلی راضی ام

38. صورت )حاالت صورت، ظاهر صورت (
39. مو )رنگ، نازکی مو، حالت مو(

40. نیم تنه پایین )باسن، لمبرها، ران ها، پاها(
41. نیم تنه میانی )کمر، شکم(

سینه ها،  یا  سینه  )قفسه  باالیی  نیم تنه   .42
شانه ها، بازوها(

43. قوام عضالت
44. وزن

45. قد
46. ظاهر کلی

اولین قدم این است که برای سواالت 6، 11، 12، 15، 17، 21، 22، 23، 26، 
28، 29، 31 و 32 نمره های داده شده را به ترتیب زیر به امتیازهایی که تعیین 

شده تبدیل کنید:
نمره 5 تبدیل شود به امتیاز 1
نمره 4 تبدیل شود به امتیاز 2

نمره 3 تبدیل شود به امتیاز 3
نمره 2 تبدیل شود به امتیاز 4
نمره 1 تبدیل شود به امتیاز 5

امتیاز بقیه سواالت همان نمره ای است که شما به سوال داده اید. امتیازها را با هم 
بود.جمع ببندید. عدد به دست آمده امتیاز شما در این تست خواهد 

»هیچ کتابی را از روی جلد آن نمی توان قضاوت کرد« یا 
»زیبایی تنها یک چیز ظاهری است«، اینها گفته  هایی است 
که ممکن است خیلی از ما طرفدار آن باشیم اما مطالعات 
انجام شده حکایت از این دارد که 80 درصد انسان ها به ظاهر 
خود اهمیت می دهند و برایشان مهم است که زیبا به نظر 
برسند. در همین مطالعات نشان داده شده که بسیاری از ما 
به خصوص خانم ها، زمانی که بنا می شود درباره ظاهر خودمان 
نظر بدهیم، نسبت به خودمان مهربان نیستیم. حدود یک سوم 
افراد از ظاهری که دارند راضی نیستند و نیمی از ما حداقل 
از یکی از مشخصه های ظاهری خود ابراز نارضایتی می کنیم. 
متخصصان روان شناسی شواهد بسیاری را به دست آورده اند 
که نشان می دهد بیبشتر انسان ها به خاطر وضع ظاهری خود 
رنج بسیاری را تحمل می کنند و این رنج روی افراد تاثیری 
بسیار عمیق می گذارد. وقتی فردی تصور منفی نسبت به 
اندام و ظاهر خود در ذهن دارد، این احساس ناخوشایند به 
روابط فردی، اجتماعی و به طور کلی سازگاری روانی وی 
تعمیم خواهد یافت. در حالت های خیلی شدید اگر تصویر 
منفی ای که فرد نسبت به اندام خود دارد خیلی قوت بگیرد، فرد 
 Body Dysmorphic Disorder دچار اختالل روانی به نام
می شود. وقتی کسی به این نقطه ناراحت کننده می رسد، تحت 
فشار روانی زیادی قرار می گیرد و تمام عملکردهای روزانه 
او تحت تاثیر آن مختل می شود. در بسیاری از موارد گروهی 
از این افراد هنگام بیرون آمدن از خانه به گونه ای صورت 
خود را می پوشانند زیرا فکر می کنند که بسیار زشت هستند.
یکی دیگر از شواهد قابل توجهی که محققان به آن دست یافتند 
این بود که اغلب اوقات تصویری که خانم ها از ظاهر خود 
در ذهن دارند با واقعیت هم خوانی ندارد. حتما هر یک از ما 
با خانم های بسیاری مواجه شدیم که زیبا هستند و اساسا از 
همین راه پول درمی آورند، مثال به عنوان مانکن کار می کنند 
اما وقتی با آنها صحبت می کنیم اظهار می دارند که اصال 
از ظاهر خود راضی نیستند. یکی از خانم ها در یک جلسه 
مشاوره می گفت: »هر گاه که در آینه به خودم نگاه می کنم 
تنها فقط چربی های زیادی را می بینم که دور کمر و شکمم 
را گرفته«، یا اینکه: »وقتی که می بینم یک عکاس حرفه ای 
به من تلفن می زند و از من برای گرفتن عکس های مدل 
دعوت می کند حیرت زده می شوم.« این جدایی از واقعیت 
نشان می دهد خانم هایی هستند که تصویری غیرواقعی در ذهن 
خود دارند که جای واقعیت را می گیرد. به عبارت دیگر آنها 

فقط به این توجه دارند که دیگران چه نظری راجع به ظاهر 
آنها دارند اما کافی است که این خانم ها خود را با دقت در 
آینه نگاه کنند و از ظاهر زیبای خود خوشحال باشند. به نظر 
می رسد احساس آقایان نسبت به ظاهر خود بیشتر به واقعیت 
نزدیک است. هر چند می شود انتظارات باالیی داشت اما به 
نظر می رسد هر وقت که مردی از ظاهر خود رضایت داشته 
باشد، این گونه احساس می کند که گویی نظر دیگران هم 
همین طور است. تعجب آور نیست اگر بدانیم که زنان نسبت 
به مردان بیشتر به ظاهر خود اهمیت می دهند و بیشتر از مردان 
مایلند ظاهر آنها مورد قضاوت قرار بگیرد. وزن بزرگ ترین 
دغدغه زنان در رابطه با وضعیت ظاهری آنهاست. جامعه هم 
به این آتش دامن زده و استانداردهای سختی را برای اندام 
متناسب ارائه می دهد. بیشتر هنرپیشه ها و مانکن ها طی نیم 
قرن گذشته الغرتر شده اند. مطالعات نشان می دهد 4 درصد 
زنانی که وزن آنها 20 درصد کمتر از یک وزن ایده آل بود 
باور داشتند که اضافه وزن دارند. بنابراین تعجب آور نخواهد 
بود اگر ببینیم اختالل خوردن و بی اشتهایی عصبی و بولمیا 
چقدر بین زنان رواج دارد. تصور ذهنی ما نسبت به انداممان 
ریشه در کودکی ما دارد. در دوران کودکی اظهارنظرهایی که 
والدین و اطرافیانمان درباره ظاهر ما می کنند، تاثیر عمیقی 
روی تصویر ذهنی ما از خودمان دارد. خیلی از ما در گذشته 
به خاطر داشتن گوش یا بینی بزرگ و جای زخمی که از 
گذشته باقی مانده مورد تمسخر قرار گرفته ایم اما حتی اگر 
اکنون این مشکالت کامال برطرف شده باشد اثری که آن 

ریشخندها روی ذهن ما گذاشته، هنوز پابرجاست.
خبر خوب این است که با افزایش سن ما نسبت به خود 
مهربان تر می شویم. در این مطالعه نشان داده شد افراد تا اواخر 
دهه دوم زندگی تصویر ذهنی منفی نسبت به اندام خود دارند 
اما با باالتر رفتن سن این تصویر مثبت تر می شود. این موضوع 
نشانگر ارتباط بین واقعیت و احساسات ماست. مسلما فرد 
در دهه ششم زندگی زیباتر از دهه دوم زندگی خود نیست 
اما در آن سن آثار جراحت های روانی کم کم پاک شده و فرد 

نسبت به خود احساس راحتی بیشتری می کند.
در این پرسشنامه: سواالت 5، 7، 13، 19، 25، 28 و 31 
نمایانگر »ارزیابی ظاهری« است. سواالت 1، 2، 8، 9، 14، 
15، 20، 21، 26، 27، 32 و 33 نمایانگر »گرایش شما 
نسبت به ظاهرخود« است. سواالت 16، 22 و 34 نمایانگر 
»ارزیابی تناسب اندام« است. سواالت 3، 4، 6، 10، 11، 

12، 17، 18، 23، 24، 29، 30 و 35 نمایانگر »گرایش 
شما نسبت به تناسب اندام« است. سواالت 36 و 37 در 
ارتباط با وزن واقعی است. سواالت 38 تا 46 در ارتباط 

با رضایت شما از بخش های مختلف اندام خود است.
برای اینکه بدانیم نتایج به دست آمده ما چه معنایی دارد، بهتر 
است آن را با نتایجی که متخصصان از یگ گروه دانشجو به 
دست آورده اند، مقایسه کنیم. در این پرسشنامه در قسمت 
ارزیابی ظاهری باالترین امتیاز 30 و کمترین 18 بود. در 
زمینه گرایش شما نسبت به ظاهر خود، باالترین امتیاز 53 و 
کمترین امتیاز 35 و در زمینه ارزیابی تناسب اندام باالترین 
امتیاز 14 و کمترین امتیاز 8 و در زمینه گرایش شما نسبت به 
تناسب اندام باالترین امتیاز 55 و کمترین امتیاز 33 و در زمینه 
وزن واقعی باالترین امتیاز 8 و کمترین امتیاز 4 و در زمینه 
رضایتمندی از بخش های مختلف بدن باالترین امتیاز 45 و 
کمترین امتیاز 29 بود. اگر امتیازهای شما کمتر از پایین ترین 
امتیاز هر یک از تست هاست، به خصوص در زمینه ارزیابی 
ظاهری و رضایتمندی از بخش های مختلف بدن، شما باید 
احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و در روابط 
فردی و اجتماعی خود احساس راحتی بیشتری داشته باشید. 
خانم بیماری که به یکی از مراکز مشاوره مراجعه کرده بود، 
باور داشت بسیار چاق است و می گفت هر گاه از حمام بیرون 
می آیم نمی توانم خودم را در آینه نگاه کنم چون شکم و باسن 
چاقی دارم. واقعیت این بود که این خانم تنها کمی چاق تر 
از طبیعی بود اما این باور آنقدر در این خانم جان گرفت که 
روی حرفه او به عنوان نماینده فروش محصوالت شرکت 
خود اثر گذاشت. او معتقد بود  هیچ کس به حرف های او 
گوش نمی کند زیرا همه از ظاهر او بدشان می آمد. نکته مهم 
در درمان این خانم این است که او باید ابتدا غیرمنطقی بودن 
افکار خود را بپذیرد. او طی سال ها به رغم ظاهری که به نظر 
خودش برای دیگران زشت بود در کارش عملکرد موفقی 
داشت بنابراین او پس از چند دوره مشاوره به این نتیجه 
رسید که باید افکار منفی را از خود دور کند و بپذیرد زیبایی 
استاندارد خوبی برای قضاوت کردن خود و دیگران نیست. 
اگر شما مانند این خانم فکر می کنید اندام متناسبی ندارید یا 
تصویری منفی از اندام خود در ذهن دارید باید کم کم افکار 
خود را تغییر دهید. به خاطر داشته باشید تصویر ذهنی یک 
موضوع روانی است و لزوما منعکس کننده آن چیزی نیست 

که دیگران می اندیشند.

آزمون خودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی و فردی

چه احساسی نسبت به اندام خود دارید؟
روان شناسان و بسیاری از ما همواره مایلیم بدانیم مردم 
چه بیماری ای دارند تا اینکه چقدر سالمت هستند و 
دلیل آن هم این است که درصد بسیار باالیی از انسان ها 
دچار اختالالت روانی  هستند. شاید نیمی از ما حداقل 
یک بار تجربه یکی از این اختالالت مانند افسردگی و اضطراب را 
داشته ایم. وجود این اختالالت مانع می شود که فرد زندگی باکیفیتی 
داشته باشد بنابراین تالش برای درمان و کنترل این بیماری ها یکی از 

اهداف مهم متخصصان روان شناسی است.

تست های  انجام  روانی  مختلف  اختالالت  تشخیص  راه های  از  یکی 
روان شناسی است.

هدف از انجام این تست ها این است که به شما کمک کند تا نسبت 
به عواملی که مانع یک زندگی رضایتمند و موثر می شود، آگاهی و 

درک بهتری پیدا کنید. 
تست زیر را متخصصان روان شناسی دانشگاه UCLA آمریکا طرح 
مواجه هستیم  آن  با  زندگی  را که در  موانع و مشکالتی  تا  کرده اند 
امتیاز  با  بیماران  به جای  امتیاز شما  تست  این  در  کند.  نمایان  بهتر 

دانشجویان دانشگاه که از نظر روانی در وضعیت طبیعی قرار دارند، 
مقایسه می شود و این بدان معناست که گرفتن امتیاز باال یا پایین قطعا 
از  نتیجه گرفت شما  نمی توان  و  نیست  بودن شما  بیمار  تعیین کننده 
نظر روانی بیمار هستید. نتیجه تست تنها نشان می دهد الزم است با 

متخصص روان شناسی صحبت کنید یا نه؟
در این پرسشنامه ممکن است با سواالتی مواجه شوید که در موقعیت 
واقعی آن قرار نداشته اید بنابراین برای پاسخ الزم است خود را در آن 

موقعیت تصور کنید و درست ترین پاسخ را بدهید.

 ترجمه: 
سیما اخالقی

سـوالها

نحوهجمعبندیامتیازات

1= کامال مخالفم
2= تا حد زیادی مخالفم

3= نه موافقم و نه مخالف
4= غالبا موافقم

5= کامال موافقم

نحوهنمرهدهی

تحلیلدادهها
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چاقی شکمی، 
خطرناک  تر از 
چاقی سرتاسری

برای تعریف 
چاقی، تنها 
نباید به وزن و 
BMI یا شاخص 
توده بدنی 
اکتفا کرد زیرا 
چاقی تعاریف 
و شکل های 
مختلفی دارد. 
یکی از انواع 
مهم چاقی، چاقی 
مرکزی یا شکمی 
است

کدام گروه از بیماری  ها با چاقی در ارتباط 
هستند؟

چاقی یکی از بزرگ ترین عوامل خطر برای بیماری زایی و مرگ ومیر 
است. عوارض چاقی بسیار وسیع هستند. در ادامه با مهم ترین بیماری های 

مرتبط با چاقی آشنا خواهید شد.
1.سرطانها: احتمال ابتال به بعضی سرطان ها در افراد چاق نسبت به 
افراد الغر بیشتر است. یکی از این سرطان ها، سرطان پستان به خصوص 
در سنین بعد از یائسگی است. سرطان روده بزرگ، سرطان مری از 
نوع آدنوکارسینوم، سرطان کیسه صفرا، سرطان کلیه، سرطان لوزالمعده، 
سرطان های تیروئید و سرطان الیه پوشاننده رحم )آندومتر( نیز در افراد 

چاق شیوع بیشتری دارند.  
2.بیماریهایدستگاهتنفسی: آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین 
خواب از گروه بیماری های تنفسی مرتبط با چاقی است، به خصوص 
در افرادی که گردن کوتاه و چانه کوچکی دارند. این افراد حین خواب 
به واسطه چاقی به طور مکرر دچار انسداد در مجاری هوایی می شوند 
و نمی توانند خواب باکیفیتی داشته باشند. آپنه انسدادی با عوارض 
متعددی همراه است. این بیماری باعث ایجاد حس خواب آلودگی 
در طول روز، خستگی مزمن و استرس های روانی می شود. همچنین 
احتمال ابتال به بیماری فشارخون، دیابت، کبد چرب و سکته های قلبی 

و مغزی را افزایش می دهد. 
عالوه بر وقفه تنفسی حین خواب، افراد چاق در زمان بیداری نیز 
تالش تنفسی کمتری دارند. دستگاه تنفسی در حالت طبیعی به میزان 

دی اکسید کربن موجود در خون واکنش نشان می دهد و نسبت به آن، 
تالش تنفسی را بیشتر می کند تا این گاز را از بدن دفع کند. مرکز تنفسی 
در مغز افراد چاق در چنین وضعیتی به خوبی پاسخ نمی دهد. درنتیجه 
این افراد اغلب دچار اختالل در تعادل گازهای موجود در خون هستند. 

بیماری آسم نیز در افراد چاق شیوع بیشتری دارد. 
3.دیابت: دیابت یکی از مهم ترین اختالالت دستگاه غدد و متابولیسم 
است که با چاقی  ارتباط دارد. ارتباط بین کنترل قندخون و وزن بدن به 
قدری پررنگ است که می توان با روش های کاهش وزن مثل رژیم های 
غذایی، تحرک و ورزش منظم و جراحی های چاقی )در افراد با توده 
بدنی باالی 35( نیاز به داروهای قند را کاهش داد و حتی برطرف کرد. 
4.فشارخونوبیماریهایقلبی-عروقی: فشارخون و اختالالت 
چربی  خون از دیگر بیماری هایی هستند که با چاقی و اضافه وزن 
ارتباط پررنگ دارند. به طور کلی، افراد چاق مستعد ابتال به نشانگان 
متابولیک هستند. این نشانگان از 5 جزء تشکیل می شود؛ فشارخون 
باال، اختالل قندخون، کاهش چربی مفید خون، افزایش تری گلیسیرید 
و چاقی شکمی. احتمال لخته شدن خون در پاها )ترومبوز وریدهای 
عمقی( و حوادث قلبی-عروقی مثل سکته های قلبی و مغزی نیز در 

افراد چاق بیشتر است. 
5.بیماریهایدستگاهگوارشوکبد: یکی از بیماری های گوارشی 
مرتبط با چاقی، ریفالکس یا برگشت اسید معده به مری است. ریفالکس 
با عوارض زیادی مثل احساس ناراحتی و سوزش سردل همراه است. 
شیوع باالی سرطان مری در افراد چاق می تواند با تکرر ریفالکس نیز 

مرتبط باشد. یکی از اولین اقدامات برای درمان ریفالکس، توصیه به 
کاهش وزن است. 

چاقی با بیماری کبد چرب نیز رابطه نزدیکی دارد. بهترین راه برای 
درمان کبد چرب کاهش وزن است. درواقع اثر داروهای مختلف در 
بهبود کبد چرب هنوز به اثبات نرسیده، در حالی که تاثیر کاهش وزن 
در بهبود این بیماری اثبات شده است. عالوه بر اینها افراد چاق بیشتر 

دچار سنگ های کیسه صفرا مبتال می شوند. 
6.بیماریهایدستگاهاسکلتی-عضالنی: کمردرد به خصوص در ناحیه 
انتهایی ستون فقرات، یکی از بیماری های دستگاه اسکلتی-عضالنی است 
که با چاقی ارتباط واضح دارد. این درد معموال با کاهش وزن بهبود 
می یابد. آرتروز و چاقی نیز با یکدیگر در ارتباط هستند. چاقی نه تنها 
احتمال بروز آرتروز در مفاصل تحمل کننده وزن مثل مفصل زانو را 
افزایش می دهد، بلکه احتمال بروز آرتروز در سایر مفاصل مثل مفاصل 
انگشتان دست را هم باال می برد. نقرس یکی دیگر از بیماری   هایی است که 
با چاقی افزایش شیوع پیدا   می کند. در این بیماری، رسوب کریستال   های 
اسید اوریک در فضای بین مفصلی موجب بروز درد شدید، به خصوص 

در ناحیه مفصل اول شست پا   می شود.
7.بیماریهایپوستی: احتمال بروز التهاب و عفونت های پوستی در 
محل چین خوردگی های پوست مثل ناحیه زیر شکم، کشاله ران، زیر 
سینه ها و... در افراد چاق بیشتر است. از طرفی دیده شده این افراد بعد 
از جراحی بیشتر دچار عفونت در محل زخم جراحی می شوند. درواقع 

زخم های پوستی در افراد چاق دیرتر بهبود می یابند.

8.بیماریهایدستگاهایمنی: یکی دیگر از عوارض چاقی، اختالل 
در سیستم ایمنی بدن است. نتایج مطالعات نشان داده اند افراد چاق، 
به خصوص کودکان چاق سیستم ایمنی ضعیف   تری دارند و مستعد ابتال 
به انواع عفونت   ها مثل عفونت ادراری، عفونت محل زخم و... هستند. 
در بحث پیشگیری از بیماری   ها نیز دیده شده این افراد پاسخ کمتری 
نسبت به واکسن نشان   می دهند. در سال 2009 میالدی طی دوران شیوع 
آنفلوانزای H1N1 هم آمار مرگ ومیر در افراد چاق بیشتر گزارش شد. 
9.بیماریهایدستگاهادراریوتناسلی: بی اختیاری ادرار از گروه 
بیماری های دستگاه ادراری است که در افراد چاق بیشتر دیده می شود. 
اضافه وزن، توانایی در تولید مثل را نیز مختل می کند. یکی از شایع ترین 
و شناخته شده ترین بیماری های مرتبط با چاقی که می تواند باعث اختالل 
در باروری خانم ها شود، تخمدان پلی کیستیک است. در نشانگان تخمدان 
پلی کیستیک، تخمک گذاری مختل می شود. به همین دلیل این بیماری در 
لفظ عامیانه، »تنبلی تخمدان« نیز نام دارد. کاهش وزن یکی از بهترین و 
موثرترین روش های درمان تخمدان پلی کیستیک است. قدرت باروری 
در این بیماران با کاهش وزن تا حد چشمگیری بهبود می یابد. در آقایان 
نیز توانایی جنسی با وزن در ارتباط است. چاقی به تنهایی یا به واسطه 
ایجاد بیماری هایی مثل فشارخون، دیابت و چربی خون باعث کاهش 

توانایی باروری در مردان می شود.  
10.بیماریهایاعصابوروان: احتمال بروز بیماری های مربوط به 
حیطه اعصاب و روان مثل اختالالت اضطرابی، انواع فوبیا، اختالالت 

وسواسی، افسردگی، کمبود اعتمادبه نفس و ... در افراد چاق بیشتر است.

امروزه برای تعریف میزان چاقی و الغری از فرمولی 
به نام BMI یا »شاخص توده بدنی« استفاده می شود. 
در این فرمول باید وزن به کیلوگرم را بر مجذور 
قد به متر تقسیم کرد. میزان توده بدنی در حالت 
طبیعی بین 18/5 تا 25 است. افراد با شاخص 
توده بدنی زیر 18/5، الغر شناخته می شوند. میزان  
25 تا 30 نیز تحت عنوان »اضافه وزن«، بین 30 تا 
35 تحت عنوان »چاقی«، شاخص توده بدنی بین 
35 تا 40 تحت عنوان »چاقی شدید« و بیشتر از 
40 »چاقی مرضی« در نظر گرفته می شود. روشی 
سریع تر برای محاسبه وزن مناسب، در نظر گرفتن 
دو رقم انتهایی قد به سانتی متر است. برای مثال 
فردی که 180 سانتی متر قد دارد باید حدود 80 
کیلوگرم وزن داشته باشد. درواقع با این روش 
  می توان محاسبه وزن مناسب با فرمول BMI را 

خالصه کرد.
رقم  شاخص توده بدنی در انتخاب اقدامات درمانی 
و روش   های کنترل چاقی، کمک کننده است. افراد 
مبتال به چاقی مرضی معموال داوطلب جراحی 
الغری می شوند. البته در انتخاب روش مناسب 
برای کنترل چاقی باید عالوه بر میزان توده بدنی 
به بیماری های زمینه ای و شرایط بدنی فرد نیز 

توجه کرد. برای مثال افراد مبتال به دیابت با توده 
بدنی باالی 35   می توانند داوطلب جراحی الغری 
شوند اما افراد بدون سابقه دیابت در صورتی برای 
این جراحی انتخاب می شوند که توده بدنی باالی 

40 داشته باشند. 
چاقی شکمی، خطرناک  تر از چاقی سرتاسری

برای تعریف چاقی، تنها نباید به وزن و توده بدنی 
یا شاخص توده بدنی اکتفا کرد زیرا چاقی تعاریف 
و شکل های مختلفی دارد. یکی از انواع مهم چاقی، 
چاقی مرکزی یا شکمی است. افرادی که به چاقی 
مرکزی مبتال هستند، شاید حتی وزن طبیعی داشته 
باشند. به طور کلی اگر دور شکم در مردان بیشتر 
از 89 سانتی متر و در خانم ها بیشتر از 91 سانتی متر 
باشد، از اصطالح »چاقی شکمی« استفاده می شود. 
توجه داشته باشید برای اندازه گیری دور شکم باید 
متر خیاطی را دور تا دور شکم در محدوده ناف 
قرار دهید، بدون اینکه فشاری به پوست وارد شود. 
چاقی شکمی نسبت به BMI، معیار بهتری برای 
تعیین خطر چاقی است. درواقع این نوع چاقی 
نسبت به چاقی سرتاسری، ارتباط پررنگ تری با 

بیماری   ها دارد. 
چاق  های سالم و الغرهای بیمار

چاقی همیشه به معنای »بیماری« و الغری همیشه 
به معنای »برخورداری از سالمت« نیست. به عبارت 

ساده تر، گروهی از افراد با وجود چاقی دچار 
عوارضی مثل دیابت، فشارخون، چربی خون و ... 

نمی شوند. در مقابل، گروهی از افراد الغر به رغم 
برخورداری از وزن مناسب به بیماری هایی مثل 

دیابت، فشارخون یا چربی خون، سکته قلبی و ... 
مبتال می شوند. بنابراین ابتال به بیماری های مختلف 
به خصوص اختالالت متابولیک، تنها به میزان وزن 
و توده بدنی ارتباط ندارد و عوامل مختلفی مثل 
شیوه زندگی، نحوه تغذیه، ژنتیک، عوامل اجتماعی 
و اقتصادی و ... در آن دخیل هستند. برای مثال 
 LDL باال رفتن میزان چربی خون، به خصوص
بیشتر از اینکه ناشی از چاقی یا رژیم غذایی باشد، 
تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار دارد. درواقع رژیم 
غذایی و کاهش وزن شاید فقط 10 تا 15 در کاهش 
LDL نقش داشته باشند. بنابراین الغری لزوما 
فرد را از ابتال به بیماری   هایی مثل چربی خون، 

مصون نگه نمی دارد.  
با این حال باید توجه داشت کاهش وزن، احتمال 
بروز بیماری های متابولیک را تا حدود زیادی پایین 
می آورد. در صورت ابتال به این بیماری ها نیز می توان 
با کاهش وزن به بهبود بیماری کمک کرد. برای 
مثال فرد چاق مبتال به دیابت نوع 2 ممکن است 
با کاهش وزن بتواند از دوز داروهای مصرفی خود 
بکاهد یا از نیاز به انسولین در آینده جلوگیری 
کند. البته نمی توان ضمانت کرد که افراد دیابتی با 

کاهش وزن بتوانند به  کل از دارو بی نیاز شوند.

الغری همیشه به معنای مصون بودن از بیماری های متابولیک مثل چربی خون، فشارخون و دیابت نیست

به عدد روی وزنه اکتفا نکنید!
شیوعچاقیدردنیایامروزهموارهروبهافزایشاست.جالباست
بدانیدنزدیکبه40سالپیشتعدادافرادالغر2برابربیشترازافراد
مبتالبهاضافهوزنبودهاماامروزهآمارچاقیدربیشترکشورهایجهان
ازآمارالغریپیشیگرفتهاست.سیرپیشروندهافزایشوزن،دالیل
متعددیداردکهازمهمترینآنهامیتوانبهتغییرشیوهزندگی،صنعتی

شدن،رژیمهایغذایینامناسبوکمتحرکیاشارهکرد.همهمامیدانیمکهچاقیواضافهوزنسالمترابهخطر
میاندازندوباعثافزایشبروزبیماریهایمختلفمیشونداماآیامیدانستیدچاقیهمیشهبهمعنایناسالمبودن
والغریهمیشهبهمعنایبرخورداریازسالمتنیست؟درواقعابتالبهبیماریهایمختلفبهخصوصاختالالت
متابولیک،تنهابهمیزانوزنوتودهبدنیارتباطنداردوعواملمختلفیمثلشیوهزندگی،نحوهتغذیهوژنتیکدرآن
دخیلهستند.درادامهباتضادهایدنیایچاقیوالغریونقشچاقیدربروزانواعبیماریها،بیشترآشناخواهیدشد.

 آرنولد شوارتزنگر
30/8:BMI

تهیه کننده،  بازیگر،  شوارتزنگر،  آرنولد 
بدنساز  سیاستمدار،  نویسنده،  کارگردان، 
اتریشی-آمریکایی و برنده جایزه گلدن گلوب 
است. او بین بدنسازان جهان، ورزیده ترین 
اندام را دارد. اگرچه تناسب اندام ستاره فیلم 
 ،BMI ترمیناتور« همیشه زبانزد بوده، فرمول«
او را در گروه افراد »چاق« جا   می دهد! آرنولد 
 BMI 188 سانتی متر قد، 108 کیلوگرم وزن و
حدود 30/8 دارد. دلیل این موضوع، حجم و 
وزن باالی بافت عضالنی بدن آرنولد است. 
بنابراین برای تعیین وزن مناسب نمی توان 
تنها به نتایج شاخص توده بدنی اکتفا کرد 
چراکه وزن عضله از چربی بیشتر است. 
طبیعی است که آرنولد نیازی به رژیم   های 
الغری ندارد و همچنان الگوی تناسب اندام 

و سالمت در جهان است. 

 آنجلینا جولی
17/6:BMI

آنجلینا جولی هنرپیشه، کارگردان و نیکوکار 
اهل ایاالت متحده آمریکاست. او که به عنوان 
یکی از زیباترین زنان جهان شناخته   می شود، 
همیشه برای حفظ تناسب اندام خود تحت 
فشار بوده است. اگرچه خیلی   ها در حسرت 
چهره زیبا و اندام متناسب او هستند، آنجلینا 
از لحاظ فرمول شاخص توده بدنی در گروه 
»الغری بیش از حد« قرار   می گیرد. او  176 
سانتی متر قد، 53 کیلوگرم وزن و شاخص 
توده بدنی حدود 17/6 دارد. بنابراین برای 
اینکه الگوی بهتری باشد، بهتر است مقداری 

وزن اضافه کند!

 بیانسه نولز
21:BMI

بیانسه نولز، خواننده، ترانه سرا و هنرپیشه 
از 100  تاکنون بیش  او  آمریکایی است. 
میلیون آهنگ را به عنوان خواننده تک و 
بیش از 60 میلیون آهنگ با گروه دستینیز 
چایلد، فروخته و یکی از پرفروش ترین 
خوانندگان تمام تاریخ محسوب   می شود. 
اگرچه رسانه   ها هر چند وقت یکبار به بیانسه 
برچسب »اضافه وزن«   می زنند اما باید بدانید 
شاخص توده بدنی این خواننده محبوب 
حدود 21 است و در محدوده کامال طبیعی 
قرار دارد. بیانسه دارای 170 سانتی متر قد و 
59 کیلوگرم وزن است و نسبت به بازیگران و 
خوانندگان الغراندام در جایگاه بسیار بهتری 

از لحاظ تناسب اندام قرار دارد. 

 تام کروز
25/8:BMI

مشهور  تهیه کننده  و  هنرپیشه  کروز،  تام 
آمریکایی است. او یکی از بازیگرانی است 
که از بیشترین میزان دستمزد و درآمد در 
هالیوود برخوردار هستند. اگرچه تام در 
اغلب فیلم   های خود اندامی بی نقص داشته 
اما این روزها مقداری وزن اضافه کرده است. 
او 173 سانتی متر قد، 75 کیلوگرم وزن و 
BMI حدود 25/8 دارد. باتوجه به اینکه 
تام دهه پنجم زندگی خود را   می گذراند، 
لزومی ندارد به اضافه وزن او ایراد چندانی 

گرفته شود!

جنیفر الو هیوت
24/1:BMI

و  خواننده  بازیگر،  هیوت،  الو  جنیفر 
ترانه سرای اهل ایاالت متحده است. اگرچه 
او به دلیل پری اندام خود گاه به گاه از سوی 
رسانه   ها مورد انتقاد قرار   می گیرد، این بازیگر 
چیزی برای پنهان کردن ندارد. جنیفر دارای 
58 کیلوگرم وزن و 158 سانتی متر قد است. 
بنابراین شاخص توده بدنی او در محدوده 
طبیعی قرار   می گیرد. از دیدگاه متخصصان 
تغذیه، شاخص توده بدنی حدود 24/1 برای 

استخوان بندی جنیفر مناسب است.  

 سرینا ویلیامز
21/2:BMI

و  آمریکایی  زن  تنیسور  ویلیامز،  سرینا 
جهانی  فدراسیون  رنکینگ  صدرنشین 
تنیس است. این تنیسور مشهور گاهی به 
دلیل حجم باالی عضالت خود از سوی 
رسانه   ها مورد انتقاد   می گیرد و برچسب 
باید  اما  او زده   می شود  به  »اندام مردانه« 
بدانید شاخص توده بدنی سرینا 21/2 است 
و در محدوده کامال طبیعی قرار دارد. قد او 
179 سانتی متر و وزنش 68 کیلوگرم است. 
بنابراین   می توان گفت  درصد چربی بدن 

سرینا بسیار پایین است.

اندازه گیری BMI در دنیای مشاهیر 

 دکتر امید قاروی آهنگر
متخصص داخلی، فلوی 

فوق تخصصی غدد و متابولیسم
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امروزه سن ازدواج باال رفته و طبیعتا فاصله زمانی میان 
بلوغ جنسی و ازدواج زیاد شده است. این مقاله به این 
سواالت پاسخ می دهد که تا زمانی که ازدواج میسر شود، 
با غریزه جنسی چه باید کرد؟ از طرف دیگر، ممکن است 
امکان ازدواج تا سالیان طوالنی میسر نشود یا حتی عده ای 
ناخواسته مجرد بمانند، در این صورت تکلیف چیست؟ 
در پاسخ به این سواالت علم و دین خودکنترلی و تقوا، 
خودارزشی و عزت و وجدان را به جوانان پیشنهاد می کنند 
تا رفتار متعادلی داشته باشند. راه و روش کمك گیری از 

این اصول را با این راهکارها تمرین کنید:

خودكنترلی در 3 پله
امروز به دلیل احاطه محرك های جنسی، هماهنگ نبودن 
سرعت بلوغ عقلی و جسمی، تفریحات مجازی ارزان 
و خطرناکی مثل ماهواره، بازی های رایانه ای نامناسب 
و... راه سختی برای خودکنترلی جنسی در پیش دارند. 
در این میان نقش والدین به عنوان راهنما خیلی جدی 
و اثرگذار است. الگویی که روش خودکنترلی پیشنهاد 

می کند این مراحل مهم را از شما می خواهد:
1( مرحله اول خودارزیابی است. فضای دوستانه ایجاد 
کنید تا جوان فکر، دغدغه و نیازهایش را برای شما 
بگوید. ممکن است جوانی از بیکاری و یکنواختی 
سرگرمی هایش یا تنهایی اش بگوید؛ این موارد می تواند 
زمینه انحراف جنسی را به وجود بیاورد و اگر والدین 
این موضوع را بدانند می توانند زودتر به فکر چاره جویی 
باشند. این بیان شرایط برای جوان خودارزیابی می آورد؛ 
یعنی کم کم با توضیح دادن شرایط خودش می فهمد چه 
می خواهد. در این مرحله به او کمك کنید تا از شرایط و 
بایدها و نبایدهای خاص شرعی، عقلی، دینی و عرفی 
هم بیشتر بداند. 2( خودنظارتی که معادل مراقبه در اسالم 
است. در این مرحله برای جوانان ایجاد عادت کنید تا 

در زمان های خاصی مثال آخر شب، آخر هفته ها، موقع 
هر نماز و... عملکرد خودشان را با آن اصل ها و بایدها 
و نبایدهای دینی و عقلی و خانوادگی مطابقت دهند. 
نیازی نیست با صدای بلند به شما جواب دهند. مهم 
است که جوان به جواب پس دادن به خودش عادت 
کند. شما هم جلوی او چنین تمرین هایی داشته باشید.
3( برای عملی شدن این مرحله که در روان شناسی 
»خودهدایتی« و به قول اسالم »محاسبه« است می توانید 
بگویید: »برای خودت یك تنبیه پیشنهاد کن.« حتی 
برعکس خود جوان می تواند تشویق هایش را هم به شما 
پیشنهاد کند. عادت به تنبیه و تشویق، حافظ بچه ها در 
غیاب بزرگ ترهاست و از درون به آنها کمك می کند.

جوان های باوجدان، خویشتن دار هستند
وجدان یك ابزار فطری برای قضاوت رفتار خوب 
یا بد هر فرد است که اگر قدرت پیدا کند می تواند 
فرد را به انجام کارهای درست تشویق و از کارهای 
به  سالم  مثل یك عضله  کند. وجدان  دور  اشتباه 
بچه ای که به دنیا می آید، داده می شود اما قدرت آن 
به شدت تمرین بستگی دارد. اگر فرزندی دائم پای 
تبلت، تلویزیون و... باشد و کمتر با محیط اجتماعی 
تعامل داشته باشد، دیکته نانوشته ای می شود که غلط 
ندارد. این خوب بودن به دلیل مهیا نبودن شرایط بدی 
است و تمرین عملی برای وجدان ایجاد نکرده است. 
عالوه بر این بچه های دور از ارتباطات اجتماعی، 
فرصت کمتری برای کمك به دیگران و صواب ها 
دارند که دلیل دیگری برای ضعیف شدن وجدانشان 
است. نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که به آنها 
کمتر احترام گذاشته شده و رابطه صمیمی کمتری 
با والدین خود داشته اند، کمتر تمایل به رفتارهای 
دارند و وجدان  به خود  دادن  احترام آمیز و تذکر 

فعالی نخواهند داشت.

مهارت های خویشتن داری جنسی
طراحان برنامه »فقط خویشتن داری«، به عنوان نمونه در 
یك مورد، 6 مهارت یا 6 گام برای رسیدن به خویشتن داری 

جنسی را مطرح کرده اند که عبارتند از:
1. لباس های مناسب بپوشید. طرز لباس پوشیدن شما 
برای دیگران، پیام هایی می فرستد، حتی اگر  قصد این 
کار را نداشته باشید. مردان بیشتر از زنان از طرز لباس 
پوشیدن تاثیر می پذیرند زیرا آنها طوری آفریده شده اند 

که با آنچه می بینند، تحریك جنسی می شوند.
2. از داروهای روانگردان و الکل استفاده نکنید. این 
دو، توانایی تصمیم گیری و رویارویی و »نه گفتن« را 

کاهش می دهد.
3. برای مدتی طوالنی، با هم تنها ننشینید زیرا این کار به 
سرعت به ارتباط فیزیکی )تماس بدنی( منجر می شود.
4.فقط با افرادی که اهداف مشابهی مانند شما دارند، 
بیرون بروید چون حفظ نظام ارزشی را برای شما 

آسان می کند.
5. نیاز عشق خود را بشناسید. شناخت نقاط آسیب پذیر 

خود، شما را از اشتباهات جدی حفظ می کند.
6. معیار خود را در سطحی باال قرار دهید و قبل از آنکه 

اوضاْع حاد شود، آن را معین کنید.
در موارد شش گانه باال، به ترتیب از  حجاب و پوشش، 
مشروبات الکلی، خلوت نکردن با نامحرم، دوستان 
ناباب، نقطه ضعف شخصی هر فرد و باال بردن سطح 
معیار، سخن به میان آمده که هر کدام از این مهارت ها 

به نوعی در دین مطرح شده اند.
در نمونه دیگری نیز چنین آمده: »رسانه، دوستان و خودت 
را نیز فراموش نکن؛ اینها انسان را به فعالیت جنسی، 
مجبور می کنند...«. در این توصیه، به نقش رسانه های 
مکتوب، شنیداری و تصویری در تضعیف خویشتن داری 

اشاره شده است.
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گفت وگو با دکتر آرش رمضانی در مورد رضایت از زندگی و رضایتمندی جنسی

3 رکن و 5 عنصر  برای رضایتمندی
این روزها کمتر کسی است 
که درباره اهمیت سالمت 
ارتباط  تاثیر  و  جنسی 
همسر  با  باکیفیت  جنسی 
نداند. دیگر به سادگی نمی توان از اهمیت 
ارتباط جنسی در رابطه زناشویی سرپوش 
گذاشت و صحبتی از آن به میان نیاورد، با 
این وجود هنوز سواد جنسی میان بسیاری 
از همسران در حد مطلوبی نیست و شاید 
پیدا کردن کارشناسی که در این باره بتواند 
از راهنمایی هایی اصولی مطابق با تحقیقات 
روز دنیا سخن به میان بیاورد، دشوار باشد. 
این راستا سراغ دکتر آرش رمضانی،  در 
جنسی  سالمت  رفتاری،  علوم  متخصص 
خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بدون شک خواندن  رفتیم.  تهران،  بهشتی 
به  جدیدی  نکات  می تواند  او  سخنان 

داشته هایمان بیفزاید.

زندگی  در  جنسی  رضایت  :آیا 
همسران نقش مهمی ایفا می کند؟

می کنند،  آغاز  را  زندگی  نفر  دو  که  زمانی 
یکی از شاخصه های خوشبختی آنها لذت از 
روابط است. روابط آنها در حیطه های جداگانه 
بررسی می شود که شامل 3 رکن اساسی است.
1. روابط بین فردی: به این معنا که نوعی از 
بتوانند  که  باشد  جاری  آنها  بین  صمیمیت 

از احساسات شان با یکدیگر صحبت کنند.
2.روابط بین خانوادگی: به این 

یکدیگر،  خانواده  با  خوبی  روابط  که  معنا 
دوستان و اطرافیان داشته باشند.

3.روابط زناشویی: بخش مهمی از رضایت 
زناشویی رضایت از افکار و کردار جنسی است.
را  زناشویی  رضایت  مفهوم  رکن   3 این 

می سازند.

:به طور دقیق تر رضایتمندی جنسی 
به چه معناست؟

رضایتمندی جنسی چند عنصر مهم دارد؛ عنصر 
یکم: درك من از رابطه زناشویی و احساس 
درونی  فردی  که حاصل از ارتباط زناشویی ام با 
همسرم است. عنصر دوم: احساسی که همسرم 
به طور متقابل از رابطه زناشویی دارد و عنصر 
سوم: نتیجه حاصل از ارتباط زناشویی. این 
رابطه زمان کوتاهی را شامل نمی شود و فقط 
به رابطه زناشویی و نوع ارتباط  محدود نیست 
و به زمان های قبل و بعد از رابطه هم مربوط 

است؛ یعنی فرد قبل از ارتباط چه فانتزی ها یا 
عاشقانه هایی دارد؟ ارتباط بین فردی چگونه 
است؟ و بعد از ارتباط چه محصولی برای 

ارتقای ارتباط بین فردی تولید می کند؟ 

:عوامل تاثیرگذار در رابطه زناشویی 
چیست؟

فرهنگ  کرده اند  اثبات  متعددی  مطالعات 
در میزان رضایت از ارتباط تاثیرگذار است. 
مطالعات ما نیز نشان داده اند در ایران 5 عامل  
در میزان رضایتمندی جنسی دخیل است که 
از قضا شباهت زیادی به عناصر مهم برای 

مردمان کشورهای دیگر دارد.
5 عنصر به این شرح است:

1.تعریف هریك از همسران درباره رضایتمندی 
جنسی چیست؟

از  من  لذت  می شود  باعث  عواملی  2.چه 
رابطه زناشویی بیشتر شود؟

3.چه عواملی باعث می شود رضایتمندی من 
از رابطه زناشویی به حداقل برسد؟

4. میزان آگاهی من از مفاهیمی مانند میل 
جنسی و ارگاسم چقدر است؟

5.ترجیحات من از رابطه زناشویی چیست؟ 
با  تفاوت هایی  چه  عوامل  :این 

کشورهای دیگر دارند؟
همان طور که گفتم شباهت های زیادی دارند اما 
در کشورهای دیگر به دلیل آزادی ها، رفتارهای 
جنبی دیگری نیز وجود دارد که در فرهنگ 
ندارد. در کشورهای دیگر  ما وجود  کشور 
دارند  فرصت  فرهنگ شان  به  باتوجه  افراد 
رفتارهای موازی شبه جنسی انجام 
به  شبه جنسی  رابطه  دهند. 
این معنا که ممکن است 
در  همسر خود  با  فرد 
مهمانی ها یا مکان هایی 
قرار بگیرد که در آن 
محل آمادگی رابطه 
زناشویی ایجاد کند.

:چرا 
رضایتمندی جنسی 
در  برخی افراد زیاد 

یا کم می شود؟
نتایج مطالعات نشان داده 
رضایتمندی  اساسی  بخش 
جنسی هیجانی است. هرچه منطق 
باالتر برود، رضایتمندی جنسی 
پایین می آید. ارتباط زناشویی 
را می توان به ارتباط کودك 
که  کرد  تشبیه  کودك  با 
بدون منطق و طبق الگوهای 
رفتاری ناخودآگاه ایجاد می شود. 
از آن است که  تحقیقات حاکی 

افراد تحصیلکرده که  میزان رضایتمندی در 
است.  کمتر  برخوردارند،  باالتری  منطق  از 
اگر فردی در افکارش رابطه زناشویی را رها 
با مانع روبرو می شود و رضایتمندی  نکند، 
جنسی افت می کند. جالب است که رضایتمندی 

تفاوت جنسیتی هم دارد.
یا  زن  به  رضایتمندی  نوع  :یعنی 

مرد بودن، وابسته است؟
دقیقا! رضایتمندی جنسی در آقایان به تعداد 
و در خانم ها به کیفیت رابطه بستگی دارد. 
شدت ارگاسم در خانم ها بیشتر است و یك 
بار ارگاسم در خانم ها با چند بار ارگاسم در 

آقایان برابری می کند.
در مردان عوامل دیداری باعث برانگیختگی 
می شوند. به همین دلیل است که مرد به طور 
مستقیم، سراغ بدن و رفتار جنسی می رود.  
باعث  فانتزی های شنیداری،  بیشتر  زنان  در 
برانگیختگی می شود، درنتیجه قبل از ارتباط 
زناشویی باید سخن گفت یا گفت و گو کرد. 
نکته این است که تاثیر هر دو نکته گفته شده 

بعد از ارگاسم هم موثر است.
:ارگاسم به چه میزان در رضایتمندی 

جنسی تاثیرگذار است؟
اهمیت ارگاسم را در عامل چهارم رضایتمندی 
در ایران گفتیم. ارگاسم به معنای اوج رضایت 
از رابطه زناشویی است که مفهوم بسیار مهمی 
است اما به دلیل سواد جنسی پایین در کشور 
ما 3 سوال اساسی برای بیشتر همسران مطرح 
است. متاسفانه مفهوم ارگاسم برای خانم ها 
روشن نیست و نمی دانند چه حالتی ارگاسم 
نامیده می شود و مطمئن نیستند به این نقطه 
می رسند یا نه؟ همسران باید بدانند آیا هر دو 
همزمان به ارگاسم می رسند یا نه؟ در 50 درصد 
روابط ارگاسم همزمان وجود ندارد که هماهنگ 
کردن این ارتباط بسیار مهم است. پاسخ به 
از  میزان رضایتمندی  این سواالت می تواند 

ارگاسم را مشخص کند.
:آیا انزال نشان مناسبی برای رسیدن 

به ارگاسم است؟
در مردها انزال وجود دارد که به دلیل بیرونی 
بودن آن عالمت واضحی از ارگاسم است ولی 
در خانم ها انزال نداریم و باور به انزال زنان 
اشتباه است. باید در گفت وگوها و رسانه ها 
بیش ازپیش تکرار شود. همین باورهای اشتباه 
گاهی به باالرفتن استرس خانم ها و درنهایت 

کاهش میزان رضایتمندی شان دامن می زند. 
:رابطه زناشویی باید حتما به ارگاسم 

ختم شود؟
همسران حتما باید به ارگاسم برسند. نرسیدن 
به ارگاسم درست مانند این است که دو فرد 
تشنه هستند و آب گوارایی برای سیراب کردن 
آنها آب  از  اما یکی  هر دو نفر وجود دارد 

تنها  دیگری  و  می نوشد  تنهایی  به  را  گوارا 
شاهد رفع عطش نفر بعدی است. مراکز تنظیم 
رابطه زناشویی و خشم در یك نقطه از مغز 
قرار دارند. مغز با تلنبار شدن نیاز به ارگاسم، 
می کند.  تولید  جایگزین  عنوان  به  را  خشم 
بدون رسیدن به ارگاسم، به طور انفعالی یا 
غیرانفعالی، دعواهای مستقیم زن و مرد یا بروز 
غیرمستقیم آن مانند دعوا با فرزندان یا خراب 
شدن غذاهای خانه، مشکالت با همکاران در 

محل کار یا افسردگی بروز می کنند.
: آیا می توان برای پیشگیری از  بروز 
یعنی  کرد؛  نوبت بندی  را  ارگاسم  خشم، 
در یک رابطه زن و در رابطه بعدی مرد به 

ارگاسم برسد؟
بهترین حالت این است که ابتدا زن و بعد از 
آن مرد به ارگاسم برسد. مرد به دلیل کاهش 
تستوسترون و افت انرژی بهتر است در همان 
مرد  اگر  برسد.  ارگاسم  به  زن  از  بعد  رابطه 
نیاز داشته باشد به ارگاسم برسد و زن به او 
خدمت بدهد، روح رابطه از انسان گرایی خارج 
می شود و به رابطه ماشینی نبدیل می شود که 
زن به عنوان وسیله ای برای رضایتمندی همسر 
فعالیت می کند. ممکن است در شیوه ماشینی 
گفته شده، »رضایتمندی کلی« در پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و نسل های قدیمی که رابطه 
سنتی داشتند، اتفاق بیفتد اما با این نوع ارتباط 
کاهش  نمی دهد.  رخ  جنسی«  »رضایتمندی 
رضایتمندی جنسی هم می تواند، رضایتمندی 

کلی  را کاهش دهد.
بین  می توانند  چگونه  :همسران 
تا هر  کنند  برقرار  توازن  یا کیفیت  تعداد 

دو راضی باشند؟
اگر زن یك بار با کیفیتی که می خواهد به ارگاسم 
برسد و رضایت داشته باشد، مرد می تواند چند 
برسد،  ارگاسم  به  همسرش  اینکه  بدون  بار 
شرایط  این  در  باشد.  داشته  زناشویی  رابطه 
اینکه تعارضی از جانب زن  است که بدون 
باال بیاید و در شرایطی که روح ماشینی آن 
هم حفظ شده، مرد چند بار دیگر به ارگاسم 
برسد؛ یعنی پیمانه زن یکباره پر شده، در حالی 
که مرد ظرف خود را با پیمانه های کوچك تر و 

با تعداد بیشتر پر می کند.
:آیا می توان برای همسران کمینه یا 

بیشینه تعداد رابطه زناشویی بیان کرد؟
مطالعاتی که هر 5 سال در کشور آمریکا و بریتانیا 
در این باره انجام می شود، بدون در نظر گرفتن 
سن و عوامل دیگر به طور کلی متوسط رابطه 
زناشویی را در طول هفته بین 2 تا 3 بار بیان 
کرده اند. اگر شخصی 2 ماه یکبار رابطه زناشویی 
داشته باشد، میل جنسی کمتری دارد ولی جزو 
افرادی که میل جنسی ندارند، قرار نمی گیرد. 
اگر کسی 6 ماه رابطه زناشویی نداشته باشد، 
می گوییم که میل جنسی ندارد و ممکن است 

اختالل عملکرد جنسی مطرح باشد.
:پس ممکن است در زن وشوهری 
با  و  باشد  داشته  وجود  کمی  میل جنسی 

ارتباط هر 2ماه یکبار راضی باشند.
بله، مهم ترین اصل در رابطه زناشویی نه آمار 
و ارقام و نه الگوپذیری است، بلکه بر اساس 

توافق دو نفر است.
رابطه  نفر چقدر مجازند در  : دو 
همان  یا  خیال پردازی هایشان  از  زناشویی 

فانتزی ها صحبت کنند؟
جنسی  برانگیختگی  و  رابطه  برای  فانتزی 
در  فانتزی ها  نوع  و  است  ضروری  و  الزم 
است. هر  موثر  بسیار  زناشویی  رضایتمندی 
فردی هم خیالپردازی های خودش را دارد که 

احترام به آنها بسیار مهم است.
دو  جنسی  خیال پردازی های  :اگر 
نفر بسیار نا هماهنگ باشند، چاره چیست؟

شرایطی  دقیق  نام  جنسی«  هماهنگی  »عدم 
در  شدت  به  که  کردید  بیان  شما  که  است 
میزان رضایتمندی جنسی تاثیر می گذارد. در 
این شرایط همسران باید راهکارهایی داشته 
باشند که مهم ترین راهکاری که در پایان می توانم 
رابطه  درباره  که  این است  کنم  اشاره  آن  به 
زناشویی و نیازهای خود بسیار با هم صحبت 
کنند. »صمیمیت جنسی« با صحبت کردن حاصل 
می شود و  تکنیك هایی دارد که می توان در آینده 

درباره اش صحبت کرد.
:صحبت کردن درباره مسائل جنسی 
هم حتما فوت وفن خودش را دارد، ممکن 
است در این باره هم کمی برایمان بگویید؟
صحبت های جنسی می تواند در 3 حیطه باشد:

1.حیطه نیازهای جنسی
2.حیطه خیال  پردازی های جنسی

3.حیطه ارتقای رابطه جنسی
درمورد حیطه اول و دوم معموال قبل از رابطه 
و درباره سومین نیاز هم بعد از رابطه می توان 
صحبت کرد، مثال »چه نوع ارتباطی برای من 
خوشایندتر است و لذت بیشتری دارد«، »چه 
کنیم تا رابطه مان تسهیل شود«، »چطور می توانیم 
برای برقراری رابطه بهتر به هم کمك کنیم« و ... 

 نیلوفر 
جامه بزرگی

نتایج مطالعات نشان 
داده بخش اساسی 
رضایتمندی جنسی 
هیجانی است. هرچه 
منطق باالتر برود، 
رضایتمندی جنسی پایین می آید

بحث مهم دیگری که در همین زمینه در غرب مطرح شده، 
آموزش مهارت های »نه« گفتن  است. نتایج بررسی ها نشان 
داده بسیاری از افراد، به این علت خویشتن داری خود را 
از دست می دهند که نمی توانند در برابر فشار روانی تقاضا 
برای »ارتباط جنسی« از طرف مقابل، مقاومت کنند و با 
جدیت و صراحت »نه« بگویند. به همین دلیل، کارشناسان 
سناریوهایی را طراحی می کنند و به جوانان و نوجوانان 
جامعه خود آموزش می دهند که در چنین موقعیت هایی 

چه بگویند و چگونه مقاومت کنند.
مثال در یکی از این سناریوها آمده است:

1. اگر دوستتان گفت: »لمس کردن یکدیگر، باعث رشد 
انسان هاست...«

بگویید: »تو باید رشد کنی و اطالعاتت را بیشتر کنی. من 
آنقدر پخته هستم که بدانم این کار، آرامش من و برنامه هایم 

)برای آینده( را خراب می کند.«
2. اگر دوستتان گفت: »رفتار تو مثل یك بچه کوچك است...«
بگویید: »اتفاقا رفتار من مثل آدم های باتجربه است. به 
اطرافتان نگاه کنید و ببینید ارتباط بدون مسوولیت پذیری 

و بدون برنامه، چقدر جوان ها را بدبخت کرده است.«
3. اگر دوستتان گفت: »تو کنجکاو نیستی؟ فکر می کنی 

به یك بار تجربه کردن، نمی ارزد؟«
بگویید: »من درباره خیلی چیزها کنجکاو هستم اما معنایش این 
نیست که بخواهم خودم قربانی بشوم یا موش آزمایشگاهی 
باشم. باالخره، امکان صدمه دیدن من هست. پس نمی ارزد!«

4. اگر دوستتان گفت: »همه این کار را می کنند...«
بگویید: »اوال خیلی ها خویشتن دار هستند و ثانیا بیشتر 
کسانی که تو می گویی، سرانجام، سرشکسته و متاسف 
می شوند و ثالثا من همه نیستم و می دانم که چکاری برای 

من درست است.«
5. اگر دوستتان گفت: »برای اینکه دوستت داشته باشند، 

باید بیشتر جلو بروی...«

بگویید: »من نمی خواهم برای دوست داشته شدن اجازه 
بدهم کسی از من سوء استفاده کند.«

6. اگر دوستتان گفت: »ولی من دوستت دارم...«
بگویید: »پس به تصمیم من احترام بگذار و احساسات 

مرا پایمال نکن.«
7. اگر دوستتان گفت: »به من نشان بده که چقدر دوستم 

داری...«
بگویید: »من با خویشتن داری و انتظار کشیدن تا روز ازدواج، 

به تو نشان می دهم که چقدر دوستت دارم.«
8. اگر دوستتان گفت: »مشکل تو چیست؟«

بگویید: »من هیچ مشکلی ندارم، فقط در برنامه زندگی ام، 
االن وقت ازدواج و مادر )یا پدر( شدن نیست و اصال 
آمادگی ندارم که دغدغه بارداری یا مبتال شدن به یك 
بیماری العالج یا شنیدن حرف های انتقادآمیز دیگران را 
هر روز، با خودم داشته باشم. پس باید خویشتن دار باشم 

و انتظار بکشم.«
9. اگر دوستتان گفت: »کسی که چیزی نمی فهمد...«

بگویید: »خودم که این را می فهمم.«
10. اگر دوستتان گفت: »تو مرا هیجان زده کرده ای و حاال نباید 
این طور رهایم کنی، وگرنه رفتارت در حق من، بی انصافی و 
غیرانسانی است. چطور وجدانت چنین اجازه ای می دهد؟!«

بگویید: »من مسوول تحریك شدن هیجانات تو نیستم و 
نمی توانم به قیمت راضی شدن تو، خودم را به عذاب وجدان 
و سرزنش بیندازم. تو باید خودت را کنترل می کردی. به 
عالوه، تو ممکن بود با یك فیلم یا ژست یا دیدن یك عابر 
در خیابان هم تحریك شوی. پس به نفع خودت است که 

یاد بگیری خودت را کنترل کنی.«
11. اگر دوستتات گفت: »اگر قبول نکنی، دیگرانی هستند 

که با اشتیاق می پذیرند...«
بگویید: »برایت متاسفم که مرا به خاطر این چیزها دوست 

داشتی. خوشحال می شوم که سراغ دیگری بروی. «

جوانان تا زمانی که ازدواجشان میسر شود باید خودکنترلی جنسی داشته باشند
خویشتن داری جنسی

11 سناریوی احتمالی و پاسخ های مناسب
مهارت »نه« گفتن



از  تالش  دهه ها  وجود  با 
داروسازی،  صنایع  سوی 
بسته بندی  طراحی  برای 
داروها به نحوی که بیمار 
دوز درست دارو را طبق دستور پزشک و در 
زمان مناسب استفاده کند، از سال 1993 میالدی 
حداقل 50 درصد نسخه های تجویزشده طبق 
دستور پزشک مصرف نشده است. اغلب اوقات 
بیماران گرانی دارو را دلیل عدم خریداری یا 
مصرف داروی تجویزشده اعالم می کنند اما 
واقعیت این است که در بسیاری از موارد 
علت رعایت نکردن دستورات دارویی این 
است که بیمار زمان مصرف دارو را فراموش 
می کند یا نمی  داند چگونه آن را مصرف کند.

برآورد شده بین 20 تا 50 درصد بیماران داروی 
خود را طبق دستور پزشک مصرف نمی کنند. 
همین بررسی ها نشان داده کمترین تاثیر دارو 
روی 4 تا 21 درصد بیماران اتفاق می افتد که 
آن هم به دلیل رعایت نکردن درست دستورات 
مصرف دارو است. دالیل زیادی برای این مشکل 
وجود دارد، از جمله فراموش کردن زمان مصرف 
دارو، اهمیت ندادن به عوارض جانبی دارو، عدم 
تاثیر واقعی دارو، تعیین دستور مصرف بیش 
از یک بار در روز برای دارو، نفهمیدن دستور 
مصرف دارو و باالخره اینکه بیمار ممکن است 
بخواهد باتوجه به سلیقه و میل خود دارو را 

مصرف کند.

اهمیت بسته بندی دارو در ایجاد 
رفتار مناسب

اهمیت رعایت نکردن دستورات مصرف دارو 
آنقدر زیاد است که صنایع دارویی را بر آن داشته 
با ایجاد تغییرات اساسی در نحوه بسته بندی 
داروها این رفتار بیماران را تغییر دهند. یکی از 
مدیران صنایع دارویی می گوید: »بیماران به تدریج 
به این نگرش رسیده اند که رعایت دستور دارویی 
نقش اساس در بهبود بیماری شان دارد. تکمیل 
نکردن دوره مصرف دارو بار اقتصادی زیادی 
دارد زیرا بیمار سالمت کامل خود را به دست 
نمی  آورد و با عود بیماری یا کار او به بستری 
شدن در بیمارستان می کشد یا طول دوره بستری 
در بیمارستان بیشتر می شود، در هر دو حال بار 
اضافه اقتصادی بر شانه های سیستم بهداشتی 
تحمیل می شود.« بررسی آمارهای اخیر صنایع 
داروسازی نشان می دهد هزینه  رعایت نکردن 
دستورات دارویی هر ساله بالغ بر 600 میلیارد دالر 
است. همین مساله اهمیت چگونگی بسته بندی 

دارو را دوچندان می کند.
روی بعضی بسته های دارویی برای جلوگیری 
از فراموش کردن مصرف دارو، تقویم مصرف 

روش  معتقدند  متخصصان  اما  می شود  درج 
موثری نیست زیرا برای بیمارانی که چند دارو 
را همزمان استفاده می کنند رعایت دستور داروها 
مشکل می شود. برخی شرکت های داروسازی 
بیمار  اختیار  در  دارو  همراه  را  قوطی هایی 
می گذارند که فضاهای مجزا در آن تعبیه شده 
و هریک از فضاها متعلق به زمان مشخصی از 
روز است. این روش هم ممکن است برای 
بیمار مشکل ساز شود زیرا کافی است هنگام 
قرار دادن قرص ها در هر یک از فضاها اشتباه 
کند همین مساله منجر به مصرف دوز بیش از 
اندازه یا مصرف نکردن دارو می شود. به عالوه 
با باز کردن قرص ها از داخل پوشش آن و قرار 
دان آن درون این قوطی ها ممکن است موجب 
خراب شدن داروهای حساس به نور یا هوا شود، 
همچنین با جدا کردن پوشش دارو اطالعات 

مصرف دارو هم دور انداخته می شود.

علوم کامپیوتری در خدمت مصرف 
درست دارو

کمک گرفتن از نرم افزارهای الکترونیکی در 
بسته بندی دارو یکی دیگر از راه هایی است که 
متخصصان صنعت معتقدند به حل این مشکل 
کمک می کند. یکی از پیشگامان این تکنولوژی 
شرکت داروسازی»Adhere Tec« است که 
بطری های قرص هوشمند را تولید کرده است. 
این بسته بندی ابتدا برای داروهای بیماران مبتال 
به سرطان طراحی شد، به این ترتیب که روی 
هر بطری یک chip رایانه ای قرار داده می شود 
که سنسورهای زیادی دارد. این تراشه رایانه ای 

زمان هایی را که بیمار دارو مصرف می کند، ثبت 
می کند، اطالعات را تجزیه وتحلیل می کند و در 
صورتی که بیمار مصرف یکی از دوزهای دارو 
را فراموش کند از طریق گوشی همراه به بیمار، 
پزشک یا فرد مراقب بیمار اطالع می دهد. در 
همان حال خود بطری هم همزمان با روشن شدن 
چراغ چشمک زن یا صدای بوق بیمار را مطلع 
می کند. این بطری های هوشمند برای کودکان 
در صورت دسترسی داشتن به آن خطری ایجاد 
نمی  کند و به صورت رایگان در اختیار بیماران 
قرار می گیرد. پزشک داروساز هنگام پیچیدن 
نسخه بیمار، برنامه دستورات دارویی را به تراشه 
می دهد. تراشه همچنین اطالعاتی مانند زمان باز 
یا بسته شدن بطری و مقدار داروی باقی مانده در 

بطری را هم ثبت می کند. اگر بیمار در مکانی 
باشد که پوشش تلفن همراه وجود نداشته باشد، 
این تراشه می تواند تا 180 بار مصرف بیمار را 

ثبت کرده و در حافظه ذخیره کند.
 یک نمونه دیگر از این بسته بندی های هوشمند 
میکروتراشه  یک جعبه قرص است که یک 
درون آن جاگذاری شده که اطالعات چگونگی 
مصرف دارو را ثبت می کند، مثال این میکروتراشه 
نشان می دهد دارو چه زمانی مصرف شده، در 
صورت فراموش کردن زمان مصرف، هشدار 
می دهد و همچنین اطالعاتی در زمینه شرایط 
نگهداری دارو و زمان انقضای آن در اختیار 
بیمار می گذارد. عالوه بر اینها این تراشه می تواند 
سواالت ساده ای از بیمار بپرسد، مثال؛ »قندخون 

شما طبیعی است« یا »حالت خوبه« و سپس پاسخ 
بیمار را ثبت می کند. این اطالعات به تلفن همراه 
بیمار یا پزشک یا مراقب وی فرستاده می شود.
بسته بندی هوشمند دیگر یک قوطی قرص یا 
کپسول است که روی در قوطی چراغ های زرد، 
قرمز و سبز تعبیه شده که بیمار با روشن شدن 
چراغ روی قوطی متوجه می شود دارویش را 
مصرف کرده یا نه. در ضمن اطالعات زمان 
مصرف دارو به تلفن همراه بیمار فرستاده می شود.

تکنولوژی بسته بندی هوشمند برای داروهای 
غیرجامد هم مورد بهره برداری قرار می گیرد، مثال 
یکی از صنایع سرنگ هایی را طراحی کرده که 
به بیمار این امکان را می دهد که تزریق روزانه 
را خود وی انجام دهد. در ضمن یک سیستم 
دیجیتال نمایشگر ضمیمه این بسته بندی است 
که پزشک یا مراقب بیمار را از زمان استفاده 

دارو مطلع می کند.
تزریق هوشمند و آموزش بیماران

شرکت داروسازی »نوبل« یک سیستم آموزش 
تزریق هوشمند را ارائه کرده است. به کمک 
این بسته بیمار یاد می گیرد چگونه تزریق خود 
را انجام دهد. همراه بسته یک پد سنسوردار 
هم است که به بیمار در صورت اشتباه هشدار 
می دهد. همچنین این پد هوشمند اطالعات 
بیمار را از طریق تلفن همراه به اطالع مراقب 
وی می رساند تا در صورت نیاز به وی کمک 
کنند. یکی از مدیران شرکت داروسازی می گوید: 
»این روش اضطراب بیمار را کاهش می دهد و 
امکان اینکه بیمار درمان را شروع نکند یا دوره 
درمان را کامل نکند از بین می رود.« طراحی 
هوشمند دیگر دارو که توسط کارخانه مذکور و 
چند تولیدکننده دیگر انجام شده به این صورت 
است که داروی تزریقی از طریق پوشیدن یک 
وسیله الکترونیکی تزریقی به تدریج وارد بدن 
بیمار می شود و به این ترتیب بیمار دچار اضطراب 
نمی  شود یا دردی را حس نمی  کند. یک سیستم 
آموزشی همراه با بسته دارو در اختیار بیمار 
گذاشته می شود که از زمان باز کردن جعبه دارو 
تا زمان اتمام تزریق بیمار را راهنمایی می کند.

گاهی اوقات با تغییر روش استفاده از دارو 
می توان مطمئن شد دارو در زمان معین و با 
دوز مشخص استفاده شده است. این تکنولوژی 
به  مبتال  بیماران  مانند  خاص  بیماران  برای 
اسکیزوفرنی بسیار سودمند است چرا که بین 
30 تا 40 درصد دوره عود بیماری به دلیل 
استفاده نادرست دوز دارو یا مصرف نکردن 
دارو در زمان معین روی می دهد. به همین 
منظور وسیله ای به اندازه یک قوطی کبریت 
ساخته شده که قابل جاگذاری در بدن بیمار 
است. به این ترتیب با قرار دادن دارو در این 
جعبه کوچک به مدت چند ماه داروهای بیمار 

مبتال به اسکیزوفرنی به تدریج در بدن بیمار 
رها می شود. این روش امنیت و تحمل استفاده 

این نوع داروها را تامین می کند.

استاندارد جهانی داده ها
کنسرسیوم   Continua Alliance
نرم افزار  شرکت های داروسازی، فروشندگان 
و سخت افزار، ارائه کنندگان خدمات آی تی و 
تولید کنندگان وسایل و شرکت های بسته بندی 
مدل  میالدی   2010 سال  در  کشور   182 از 
در  که  الکترونیکی  وسایل  برای  استانداردی 
بسته بندی داروها به کار می رود، تعیین کرد. 
تمام  بسته بندی  برای  که  معناست  بدان  این 
داروها چه به صورت قرص باشند و چه به 
صورت تزریقی یا تنفسی می توان از این وسایل 
الکترونیکی استفاده کرد. تعیین استاندارد برای 
این گونه وسایل اهمیت زیادی دارد زیرا پزشک 
می تواند با اطمینان بیشتر دارو را تجویز کند. 
ضمنا می توان ویژگی های متنوعی را در این 
وسایل تعبیه کرد. مهم ترین ویژگی نحوه استفاده 
از دارو است. سایر ویژگی می تواند شامل تایید 
مصرف دارو، کنترل شرایط نگهداری دارو و 
نشان دادن تاریخ انقضای دارو باشد و حتی 
زمان مصرف  بیمار  به  فراموشی  در صورت 

را یادآوری کند.

تاثیر بسته بندی هوشمند روی سیستم 
بهداشتی

هرچند این تکنولوژی و استانداردهای آن وجود 
دارد اما به کاربردن آن توسط کارکنان بهداشتی 
یا بیماران جای تردید دارد. از سوی دیگر تولید 
این گونه بسته بندی هزینه تولید دارو را افزایش 
می دهد، مثال تولید جعبه هوشمند قرص به 
میزان یک دالر به قیمت دارو اضافه می کند. 
به عالوه تغییر سیستم تولید و به اجرا گذاشتن 
این سیستم مستلزم هزینه اضافی است، اما باید 
در نظر داشت رشد جمعیت و بروز بیماری های 
گوناگون از یک سو و هزینه باالی تولید دارو از 
سوی دیگر می طلبد برای جلوگیری از تحمیل 
هزینه اضافه به فرد و سیستم بهداشتی و صرف 
نیروی انسانی بیشتر، بیمار دوره درمان دارویی 
خود را کامل کند که با اراده خود بیمار و تالش 
صنایع داروسازی در جهت تولید داروی موثر 
و بسته بندی مناسب عملی می شود. بسته بندی 
مناسب دارو به مثابه وجود یار دومی کنار بیمار 
است که زمان مصرف دارو و مقدار دارو را به 
وی یادآوری می کند و چنانچه ذکر شد، استفاده 
از بسته بندی هوشمند انتقال اطالعات بیمار را 
به پزشک تسهیل می کند که می تواند قدمی 

در جهت پیشبرد بهتر سالمت جامعه باشد.
Pharma Tech :منبع

بسته بندی داروها و تاثیر آن روی مراعات دستور مصرف دارو

از قرص تا شیاف

شایع ترین خطاهای دارویی

 ترجمه: 
سیما اخالقی

نقش بسته بندی در کنترل مصرف دارو
روند بسته بندی دارو از تولید و پخش دارو شروع و به مصرف کننده ختم می شود. 
بسته بندی دارو روشی بسیار منظم و قانونمند است و فقط باتوجه به کشور یا ناحیه 
محل تولید دارو در برخی جزییات تفاوت هایی وجود دارد. قوانینی که در مورد روند 
بسته بندی همه داروها یکسان است شامل حصول اطمینان از ایمن بودن دارو برای 
بیمار، اطمینان از تاثیر دارو طی زمان تعیین شده، عدم تغییر شکل دارو در قسمت های 
مختلف تولید، کنترل فساد دارو بر اثر مجاورت با اکسیژن هوا یا رطوبت یا گرما، 
جلوگیری از آلودگی میکروبی دارو و رعایت استریل ماندن دارو می شود. همچنین 
روند بسته بندی دارو شامل پخش دارو، دوز دارو و نحوه استفاده از آن است. یکی 
از راه هایی که به بیمار کمک می کند داروی خود را کامال طبق دستور پزشک مصرف 
کند نحوه طراحی بسته بندی دارو است. اکنون با بهره بردن از تکنولوژی روز می توان 

چگونگی مصرف دارو توسط بیمار را کنترل کرد.

 تجویز غلط دارو
 تجویز دوز نامناسب دارو

 زمان و دفعات نامناسب مصرف
 تجویز شکل دارویی نامناسب

 دستور غلط برای آماده سازی دارو
 خطا در پایش دارو- درمانی

 تجویز دو یا چند دارو که با هم تداخل مهم و خطرناکی دارند.

 از قلم افتادن یک داروی مهم و حیاتی در تجویز پزشک 
تجویز داروی اشتباه اولین گام ارتکاب خطا و اشتباه پزشک در تشخیص بیماری 
یا تجویز داروی مناسب است. میان گزارش های ارسالی به  مرکز ثبت و بررسی 
عوارض ناخواسته داروها  ایران )ADR( تجویز آمپول دیکلوفناک در مواردی مانند 
درد اپی گاستر یا در کودکان زیر 13 سال مشاهده می شود که به عنوان اشتباه در 

نسخه نویسی طبقه بندی می شود.
مصرف دی سیکلومین به هر شکل در شیرخواران کمتر از 6 ماه ممنوع است. همچنین 

مصرف پرومتازین به هر شکل در کودکان زیر 2 سال ممنوع است.
دوز نامناسب دارو؛ دریافت بیش از حد یا کمتر از مقدار معین شده دارو 

این اشتباه زماني رخ مي دهد که دوز دارو متناسب با سن، جنس و شرایط عمومي 
بیمار تعیین نشده باشد.

خانم 70 ساله ای برای دریافت آسپیرین به داروخانه مراجعه و داروی خود را در پاکت 
تبلیغاتی کلسیم دریافت کرده است. از طرفی، روزانه آسپیرین هم جداگانه مصرف 

می کرده است.

زمان و دفعات نامناسب مصرف دارو
این اشتباه زمانی اتفاق می افتد که:

الف: فاصله بین صرف دو دوز دارویي کمتر یا بیشتر از 60 دقیقه از فاصله زماني تجویزشده باشد.

ب: ظرف 60 دقیقه پس از تجویز دارو، دارو برای بیمار تهیه شده ولي به مصرف نرسیده باشد.
ج: از نظر زماني، تداخل دارو با وعده های غذایي بیمار رعایت نشده باشد. 

تجویز و مصرف شکل دارویی نامناسب برای بیمار زمانی رخ می دهد که راه مصرف 
درست انتخاب شده ولی شکل دارویی به اشتباه تحویل داده شده و برای بیمار استفاده شود.
برای مثال کارکنان داروخانه به جای قرص پنتوپرازول، ویال پنتوپرازول تحویل بخش دادند. 
)اشتباه در آماده سازی داروها( همچنین می توان به رقیق کردن نادرست داروها، رعایت 
نکردن شرایط استریلی، مصرف سوسپانسیون ها بدون تکان دادن آنها، عدم حفاظت دارو 
از نور، ناسازگاری های فیزیک  و شیمیایی و تمیز نکردن درپوش ویال ها با الکل قبل از 

ورود سوزن به آنها اشاره کرد.
 میان گزارش های مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها  مواردی مانند رقیق سازی 

سفتریاکسون با سرم رینگر که منجر به رسوب دارو می شود به چشم می خورد.
 استفاده از رقیق کننده های حاوی کلسیم، مانند محلول رینگر برای آماده سازی سفتریاکسون 
جهت تزریق ممنوع است. راه مصرف اشتباه تجویز دارو  غیر از آنچه که در نسخه درج 

شده است.
چکاندن یک قطره چشمی در چشم راست به جای چشم چپ نیز در این گروه قرار می گیرد. 
استفاده از تکنیک غلط برای مصرف دارو این نوع خطا در اثر  رعایت نکردن روش تجویز 

درست اتفاق می افتد. 

رعایت نکردن دستور درست به کارگیری اسپری های 
استنشاقی

قرص مالتونین زیر زبانی، بلعیده شود.
قرص دایمتیکون جویدنی، بلعیده شود. مصرف داروی تخریب شده یا 
تاریخ گذشته یا تجویز داروهایي که در شرایط مناسب )داروهای یخچالي 
یا حساس به نور( نگهداری نشده اند یا داروهایي که تغییر رنگ واضح 

دارند و در بروشور دارو در مورد آن هشدار داده شده است.
 نگهداری درست آمپول ویتامین C در یخچال

مصرف IVIG تغییر رنگ یافته و مرگ 2 بیمار در مرکز ثبت و بررسی 
عوارض ناخواسته داروها به ثبت رسیده است. 

خطاهای پایش دارودرمانی؛ تمامي خطاهایی که در ارتباط با پایش 
یک دارو حین یا پس از مصرف دارو توسط کادرپزشکي رخ مي دهد.

 به عنوان مثال اندازه گیری نکردن غلظت سرمی یک دارو یا ارزیابی نکردن 
تاثیر یک دارو بر کراتینین یا عملکرد آنزیم های کبدی. خطای حذف این 
خطا عبارت است از عدم رسیدن داروی مورد نظر پزشک به دست بیمار. 
براساس تعریف، اگر در یک دوره 24 ساعته مجموع تعداد دوزهای 
مصرفی کمتر از مجموع دوزهای تجویزشده باشد، خطای حذف اتفاق 
افتاده است. گاهی نیز کال »یکی از اقالم دارویی تجویزشده« از قلم افتاده 
و حذف می شود. باید توجه داشت اگر بیمار داروی خود را مصرف 

نکند خطای دارویی اتفاق نیفتاده است. 

استفاده از فراورده هاي غیرمجاز
 این اشتباه عبارت است از مصرف فراورده های تقلبی یا غیرمجاز. میان گزارش های ارسالی به مرکز 
ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهای ایران می توان به استفاده از لیدوکائین تقلبی ساخت شرکت 
Panther که منجر به 4 مورد مرگ، 8 مورد تشنج و 1 مورد فلج مغزی در نوزادان شد، اشاره کرد.

 هایپوگالیسمی در اثر استفاده از سرنگ انسولین تقلبی با مارک BD )به علت استاندارد نبودن درجه بندی 
سرنگ( و نقص در کمپلیانس بیمار در صورتی که همه نکات مربوط به تجویز و تحویل دارو به 
درستی انجام شود ولی بیمار نسبت به شکل دارویی یا راه مصرف دارو همکاری مناسب نداشته باشد. 

علل وقوع اشتباهات دارو-پزشکی
دست خط نامناسب از جمله مواردی است که افزایش اشتباهات و عوارض دارویی را در پی 
دارد و امروزه در دنیا توصیه شده نسخه نویسی کامپیوتری شود تا اشتباهات و عوارض دارویی 
کاهش یابد. در صورت ناخوانا بودن نسخه دارویی، پزشک داروساز باید با پزشک معالج تماس 
حاصل کند و از صحت داروی ارائه شده مطمئن شود. 80 تا 90 درصد خطاهای انجام شده در 
داروخانه ها مربوط به بدخطی پزشک معالج است . نامگذاري فراورده هاي دارویي )شبیه بودن از 
لحاظ نوشتاري یا لفظي( به عنوان مثال می توان به این داروها اشاره کرد که به دلیل شباهت زیاد 

در نوشتار یا لفظ دارو امکان اشتباه در تشخیص یا تحویل داروهای نوشته شده افزایش می یابد.
Azithromycin-Erythromycin, Prednisone-Primidone, Dopamine- Dobutamine
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سینک آشپزخانه 
گوشت قرمز خام، ماهی نپخته یا حتی باقی مانده غذا ها می توانند سینک آشپزخانه را به محیطی گرم، مرطوب و کامال 
ایده آل برای تکثیر انواع باکتری های خطر ناک تبدیل کنند. باکتری هایی مثل ای کوالی، کمپیلو باکتر و سالمونال که تمامی 

آنها عامل ابتال به بیماری های جدی و گاهی کشنده در بدن ما هستند. 
راهکار: برای شستشو و ایمن سازی این محیط پر مصرف کافی است یک اسفنج کمی مرطوب را به محلول جوش شیرین و 

سرکه آغشته و تمامی سطح سینک را با آن تمیز کنید. بگذارید محلول برای مدت 15 دقیقه روی سینک بماند و بعد آن را با آب 
گرم آبکشی کنید. سعی کنید هر 2 روز یکبار سینک آشپزخانه را تمیز کنید.

شیر اجاق گاز
هنگام پخت غذا شیرهای اجاق گاز یکی از مواردی است که به دفعات از آن استفاده و آن را لمس می کنیم. 
خود شما هر چند وقت یکبار آن را تمیز می کنید؟ 

راهکار: سر  شیر را از بدنه آن جدا کنید و برای مدت 10 تا 15 دقیقه در محلول سرکه و آب قرار دهید تا کامال 
چربی زدایی و تمیز شوند. 

دستگیره در
دستگیره در جزو مواردی است که هر یک از افراد خانواده با هر بار ورود یا خروج از در، آن را لمس می کنند. همین 
موضوع می تواند آن را به یکی از آلوده ترین نقاط در خانه شما تبدیل کند، محلی که گاهی بعضی از باکتری ها تا 24 

ساعت روی آن زنده می مانند. باوجود اینکه امروزه سعی می شود در ساخت دستگیره های در  از مواد و فلزاتی استفاده 
کرد که تقریبا ضد باکتری هستند باز  هم جلوگیری از تجمع این ذرات آلوده میکروسکوپی موضوعی اجتناب ناپذیری است. 

راهکار: در یک کاسه کوچک 1 قاشق غذا  خوری آرد، نمک و سرکه را با هم مخلوط کنید تا خمیر شوند. خمیر 
به دست آمده را روی دستگیره  در بزنید و بگذارید چند دقیقه روی آن بماند. سپس با استفاده از یک محلول حاوی آب داغ و 
صابون خمیر را پاک و با یک حوله یا دستمال تمیز آن را خشک کنید. عالوه بر این راهکار، روش ساده تر می تواند استفاده 
از یک برش لیمو و مقداری نمک باشد. یک عدد لیمو ترش  را از وسط برش بزنید و روی آن کمی نمک بپاشید. لیمو و 
نمک را روی دستگیره در بزنید و بعد از گذشت چند دقیقه با دستمال مرطوب پاک کنید. به خاطر داشته باشید استفاده از 
پاک کننده های طبیعی در مقایسه با نوع شیمیایی آن عالوه بر اینکه حافظ سالمت خود شماست به دلیل وجود نداشتن مواد 
شیمیایی و صنعتی مانع از تخریب لوازم منزل تان نیز می شوند.

کلید برق
الزم است بدانید کلید های روشن و خاموش کننده برق  یکی از کثیف ترین قسمت های خانه شما و مملو از 
جرم ها و میکروب های غیر قابل مشاهده هستند. 

راهکار: برای پاک سازی آنها از وجود هر نوع آلودگی می توانید از پاک کننده های چندمنظوره موجود در بازار استفاده 
یا برای جایگزین آن با یک پاک کننده طبیعی به این ترتیب عمل کنید؛ مقدار مساوی از آب و سرکه را با هم مخلوط کنید 

و بعد با استفاده از یک دستمال مناسب و تمیز مقداری از این محلول را روی سطح کلید و اطراف آن بریزید تا کامال تمیز شود. 

اسفنج یا ابر ظرفشویی
اگر اسفنج ظرفشویی بوی نامطبوعی می دهد، دلیل موثقی برای وجود باکتری های مختلف روی 

سطح آن است. 
راهکار: اسفنج مرطوب را برای یک دقیقه درون مایکرو ویو قرار دهید تا باکتری های روی آن به طور 

کامل از بین بروند. عالوه بر این می توانید برای جایگزین بعد از چند نوبت استفاده از اسفنج آن را درون 
ماشین ظرفشویی قرار دهید تا کامال شسته و ضد عفونی شود.

حوله آشپزخانه
نتایج تحقیقات نشان داده 89 درصد از حوله های آشپزخانه آلوده به باکتری کلیفرم و 25 
درصد حاوی باکتری ای کوالی هستند که هر یک از آنها برای سالمت ما مخاطره آمیز هستند.

راهکار: سعی کنید بعد از هر  بار استفاده از حوله آشپزخانه آن را بشویید یا در صورت امکان 
به جای آن از دستمال  حوله ای  کاغذی مخصوص آشپزخانه استفاده کنید

دستگیره یخچال
جرم ها می توانند به راحتی دست کم برای 2 روز روی دستگیره یخچال زنده بمانند. با علم به این موضوع بهتر است 

با خودمان رو ر است باشیم. خود شما هر چند وقت یکبار دستگیره یخچال منزل تان را تمیز می کنید؟ طبق آزمایش های 
انجام شده در موارد بسیار زیادی دستگیره های یخچال آلوده به باکتری هایی هستند که در بدن موجودات زنده مانند ماکیان 
وجود دارد. تعجب نکنید! کافی است آخرین باری که احساس گرسنگی کردید را به خاطر بیاورید. به طور مثال برای تهیه یک 
ساندویچ حاوی گوشت یک تکه از آن را با دست بر می دارید و بعد در یخچال را می بندید و به همین سادگی دسته یخچال می تواند 

آلوده به باکتری شود که درون گوشت خام وجود دارد. 
راهکار: یک دستمال تمیز ترجیحا میکرو فیبر را به مقداری مایع ظرفشویی آغشته و دسته یخچال را به خوبی با آن تمیز کنید. در ادامه یک 
دستمال مرطوب و تمیز را روی آن بکشید تا عالوه بر جرم ها باقی مانده مایع ظرفشویی هم پاک شود. توصیه  می کنیم به هیچ عنوان از 
سفیدکننده ها و  سایر مواد شوینده قوی استفاده نکنید. این کار می تواند باعث آلودگی مواد خوراکی به این مواد شیمیایی شده و درنتیجه 

موجب مسمومیت شما شود.

رو شویی سرویس بهداشتی
بی شک محلی که در آن مسواک می زنید یا به محض ورود به خانه در آن دست های خود را می شویید، مکانی بسیار 
کثیف و آلوده است. خیلی از ما فکر می کنیم یک آبکشی ساده با آب می تواند آلود گی های محیطی را بر طرف کند 

اما باید بدانید آب به تنهایی نمی تواند پاک کننده مناسبی برای محلی باشد که روز ها یا حتی ماه ها برای شستن دست ها 
و سایر موارد، مورد استفاده قرار گرفته است. 

راهکار: صرف نظر از پاک کننده های شیمیایی و مخصوص موجود در بازار می توانید رو شویی سرویس های بهداشتی را با استفاده از جوش شیرین 
پاک کنید. کمی از آن را روی محل مورد نظر بپاشید و بعد با اسفنج مرطوب آن را به خوبی روی  تمامی سطح رو شویی بکشید. چند دقیقه 
صبر کنید تا این پاک کننده طبیعی تاثیر خود را به خوبی بگذارد و بعد آن را با آب گرم آبکشی کنید. 

سر دوش حمام و شیر آالت 
محل خروج آب از دوش حمام یا به طور کلی شیر آالت به دلیل رسوبات ناشی از آب و سایر 

آلودگی های محیطی مرطوب است که می تواند بستر بسیار مناسبی برای رشدونمو باکتری ها باشد. 
راهکار: در یک ظرف بزرگ و متناسب مقداری سرکه سفید بریزید. سپس سر دوش  یا سر شیر آب 

را از بدنه جدا کنید و  آن را درون سرکه فروببرید. بگذارید 30 تا 45 دقیقه در آن بماند و بعد آن را با 
آب  گرم آبکشی کنید. توصیه می شود این شیوه پاک سازی را هر 2 ماه یکبار انجام دهید. 

 آشنایی با 12 نقطه بسیار آلوده همراه روش های طبیعی رفع آن

آلوده ترین های خانه
 ترجمه: 

سحر نیکزادی

با وجود میلیون ها جرم و باکتری، عجیب یا دور از تصور نیست که محیط پیرامون ما به هیچ عنوان محل تمیز و 
پاکیزه ای برای زندگی نیست اما آنچه این موضوع را کمی پیچیده و غافلگیرکننده می کند، کثیف ترین مکان ها و نقاط 
در خانه شماست که احتماال حتی فکرش را هم نمی کنید. جرم ها تقریبا همه جا هستند اما خوشبختانه بسیاری از آنها 
بی خطرند. درحقیقت تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که بدن ما به طور معمول نیازمند مواجهه 
با بسیاری از این جرم ها، به خصوص در سال های ابتدایی عمر ما برای تقویت سیستم ایمنی است. با این حال، وجود بعضی از این 
جرم ها می تواند برای ما بسیار خطرناک باشد و دلیل ابتال به بیماری های جدی و مهلک شود. به همین منظور در ادامه »پوستر سالمت« 

این شماره، شما را با آلوده ترین نقاط در منزل تان آشنا خواهیم کرد که شاید تا پیش از این تصورش را هم نمی کردید.

کنترل تلویزیون 
همه افراد خانواده از کنترل تلویزیون استفاده می کنند. بسیاری از ما اغلب عادت داریم حین تماشای برنامه مورد عالقه مان 
خوراکی هم بخوریم و این دقیقا همان موضوعی است که می تواند کنترل تلویزیون را به یکی از آلوده ترین لوازم منزل 
تبدیل کند. در حقیقت این یکی از مواردی است که تمیزی آن می تواند با بهداشت شخصی شما نیز مرتبط باشد. واضح 
است که روی کنترل تلویزیون نقاط و شیار های بسیار زیادی وجود دارد که همگی می توانند به راحتی محیط کامال مناسبی 

برای رشدونمو بسیاری از میکروب ها و باکتری ها باشند. 
راهکار: ابتدا باتری های کنترل را خارج کنید. سپس یک تکه پنبه تمیز را با الکل آغشته و بعد برای از بین بردن جرم ها تمامی سطح کنترل 
را با آن تمیز کنید. دقت داشته باشید کنترل یک وسیله الکترونیکی است بنا بر این پنبه را بیش از اندازه به الکل آغشته نکنید تا موجب خرابی 

یا اختالل در عملکرد آن نشود.

بدنه یا دیواره های داخلی توالت فرنگی
این موضوع خوشایند نیست اما بعد از استفاده سیفون، سطح و دیواره های داخلی توالت فرنگی نا گزیر آلوده 
می شوند و این موضوع غیر قابل اجتناب است. 

راهکار: یکی از ساده ترین و البته کار آمد ترین روش ها برای پاک سازی این محیط آلوده استفاده از اسپر های 
چندمنظوره یا آب اکسیژنه است. به خاطر داشته باشید حتما قبل از استفاده از سیفون توالت در آن را ببندید.

تخته برش  آشپزخانه
یکی دیگر از کاربرد ی ترین لوازم در آشپزخانه منزل همه ما تخته برش است اما داشتن یک تخته برش تمیز 
یکی از نکاتی است که برای حفظ سالمتمان باید به آن دقت کنیم. به خاطر داشته باشید همه ما هنگام استفاده 
از تخته برش ماده غذایی را به طور مستقیم روی آن قرار می دهیم و اگر این تخته آلوده باشد، بی شک  نمی توانیم 

از تماس آنها با هم جلوگیری کنیم. 
راهکار: برای پاک سازی و تمیز نگه داشتن تخته برش بعد از هر بار استفاده، می توانید آن را با مقداری سرکه سفید یا مخلوط جوش شیرین 

و نمک تمیز کنید. سپس روی آن را با یک دستمال مرطوب پاک و بعد با استفاده از یک حوله یا پارچه تمیز کامال خشک کنید.
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زيبايی       وتغذيه

بررسی خواص و عوارض میوه 
درختی )پاپایا( برای سالمت

میوه ممنوعه 
برای بارداری

تولید میوه پاپایا - که در ایران گاهی به نام خربزه درختی 
شناخته می شود- در خاتم یزد و سیستان و بلوچستان کشت 
می شود. همچنین درج نام این میوه در فهرست میوه های 

گرمسیری که ورود آنها به کشور ممنوع نیست، می تواند 
در زمان هایی نه چندان دور این میوه را وارد بازارهای 

مصرف کشور کند. به رغم فواید غذایی و پزشکی 
بی شماری که واقعا وجود دارد و درباره آن در تبلیغات 

خواهد آمد، آگاهی از عوارض مصرف بیش از حد 
این میوه به خصوص میوه های سبز و نارس آن 

بسیار حیاتی است و باید مد نظر قرار گیرد. یکی از 
این عوارض می تواند سقط جنین احتمالی در 

خانم های باردار باشد. این روزها کنار میوه های 
عادی نشانی از میوه های عجیب و تازه که اغلب 

اصالتی استوایی دارند به چشم می خورد.  
)صفحه29(

 دکتر مسیح نقیبی 
فوق تخصص بیماری های کلیه 
و فشارخون و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد

بیماری های پوستی مرتبط با 
اختالالت کلیوی

اختالالت کلیوی جزو بیماری هایی است که بروز 
آنها می تواند با عالئم مختلفی همراه باشد. گاهی 
کاهش عملکرد کلیه ها می تواند به شکل افزایش 
فشارخون، کاهش حجم ادرار، تغییر رنگ ادرار، 
ورم پلک ها یا مچ پا باشد اما این بیماری ممکن 

است با تظاهرات پوستی نیز همراه شود.
زمانی که اوره خون به دلیل اختالل در عملکرد 
کلیه ها افت می کند، رسوب امالح کلسیم در 
پوست سبب خارش می شود. در این شرایط 
رنگ پوست نیز تغییر می کند و خشک می شود. 
افرادی که از بیماری مزمن کلیوی رنج می برند 
و دچار افزایش سطح اوره خون هستند، ممکن 
است ابتدا به دلیل خارش پوست به پزشک 
مراجعه کنند. در مراحل پیشرفته بیماری، خارش 
می تواند به حدی شدید باشد که به خاراندن زیاد 
و در نتیجه خراش و آسیب پوست منجر شود. 
در این گروه از بیماران معموال روند درمان و 

نتیجه آن مشکل است. 
از طرفی، ممکن است ابتال به اختالالت کلیه 
با تغییر رنگ پوست در اندام های تحتانی و به 
شکل لکه های پوستی همراه باشد. در این شرایط 
همزمان عروق خونی درگیر می شوند که در 
اندام های تحتانی به شکل لکه دیده می شوند و 
در کلیه نیز باعث وجود خون در ادرار یا اختالل 

در عملکرد کلیه خواهند شد.
یکی از بیماری هایی که تظاهرات پوستی ایجاد 
می کند، بیماری خودایمنی لوپوس است. در 
این بیماری پوست صورت معموال برافروخته 
است و تحمل خوبی در برابر پرتوهای آفتاب 
ندارد. ممکن است بررسی های پزشکی نشان 
دهد این گروه از بیماران نیز دچار ناراحتی های 
کلیوی شده اند، به خصوص اگر برافروختگی 
صورت در آنها دیده شود. لوپوس بیماری 
خودایمنی است که معموال پوست و مفاصل 
را درگیر می کند اما ممکن است در کلیه نیز 
مشکل ایجاد کند و اولین تظاهرات بیماری در 

این عضو ظاهر شود.



توصیه های تغذیه ای موثر بر شایع ترین بیماری های کلیه، در آستانه روز حمایت از بیماران کلیوی

رژیم های کلیوی فردی هستند!

15 پرسش درباره خوراکی  های اطراف ما

آیا می دانید مزه غذاها در هواپیما کمتر می شود؟

23 آذر ماه هر سال در تقویم سالمت روز »حمایت 
از بیماران کلیوی« نامگذاری شده است. معموال 
رایج ترین بیماری های کلیوی شامل نارسایی 
کلیه، سنگ کلیه، از کار افتادن کلیه و به دنبال 
آن، دیالیز و پیوند کلیه است. در تمام این موارد، 
همواره باید یک متخصص تغذیه  کنار بیمار 
باشد تا رژیم غذایی فردی و مناسبی برای او 
تجویز کند زیرا پیروی از رژیم های انحصاری 
برای هر بیمار کلیوی، می تواند کمک بزرگی 
به پیشگیری از پیشرفت بیماری او یا سرعت 

بخشیدن به روند درمانش باشد. 

نارسایی کلیه، جزو یکی از بیماری های رایج 
کلیوی است که می تواند در اثر عواملی مانند 
دیابت، فشارخون باال، بیماری های التهابی کلیه 
و... به مرور زمان ایجاد شود. زمانی که فردی دچار 
نارسایی کلیوی می شود، عملکرد طبیعی کلیه های 
او به تدریج مختل می شود و از حالت طبیعی 
به حالت تخریب شده درمی آید. در این صورت، 
کلیه ها نمی توانند مانند قبل به تصفیه امالح یا حتی 
مواد دفعی مختلف مانند اوره و کراتینین بپردازند. 
این تصفیه نامناسب به مرور زمان با افزایش سطح 
امالح و مواد دفعی در خون یا ایجاد سمیت توسط 

آنها همراه خواهد شد. 

بهترین رژیم کنترلی برای نارسایی 
کلیه

نکته مهمی که باید در رژیم غذایی بیماران مبتال به 
نارسایی کلیه در نظر گرفته شود،  کنترل میزان دریافت 
پروتئین مصرفی آنهاست. زمانی که محصوالت 
غذایی حاوی پروتئین مصرف می شوند، میزان 
ترکیباتی مانند اوره و کراتینین که از متابولیسم 
و دفع آنها در بدن تولید می شوند،  افزایش پیدا 
می کند. یک بدن سالم می تواند این ترکیبات را از 
طریق ادرار دفع کند اما فردی با کلیه نارسا، امکان 

دفع کامل این مواد را ندارد و در نتیجه می تواند 
به دلیل مصرف پروتئین بی حساب، دچار افزایش 

سطح اوره و کراتینین در بدن شود. 
حاال سوال این است که آیا باید پروتئین را به طور 
کامل از رژیم غذایی این بیماران کنار گذاشت؟ پاسخ 
منفی است! بدن تمام افراد به مقداری پروتئین برای 
عملکرد طبیعی ارگان های خود نیاز دارد و جنس 
بسیاری از آنزیم ها و هورمون های بدن هم از پروتئین 
است. بنابراین باید میزان دریافت پروتئین های حیوانی 
و گیاهی در رژیم مبتالیان به نارسایی کلیه در حدی 
باشد که نه بدن آنها با کمبود و تحلیل عضالنی 
مواجه شود و نه افزایش اوره و کراتینین برای 
آنها پیش بیاید. از طرف دیگر، اگر دیابت باعث 
نارسایی کلیه شده باشد، باید میزان کربوهیدرات های 
مصرفی و امالحی مانند سدیم، پتاسیم و فسفر هم 
به شدت در برنامه غذایی بیمار کنترل شود. این 
بیماران همواره باید توجه داشته باشند که نیاز به 
دریافت انواع پروتئین حیوانی و گیاهی یا امالح و 
کربوهیدرات ها از فردی به فرد دیگر متغیر است 
و وزن بیمار یا شدت پیشرفت بیماری می تواند در 
تعیین مقدار پروتئین یا امالح مصرفی آنها تاثیرگذار 

باشد. میزان پروتئین و امالح مصرفی در مبتالیان 
به نارسایی کلیه،  باید به صورت فردی و بر اساس 
فرمول های خاص برای هر بیمار مشخص شود. 

بهترین رژیم کنترلی برای سنگ کلیه
در مورد سنگ کلیه فرد با نارسایی کلیه مواجه 
نیست، بلکه کلیه ای دارد که مدام سنگ تولید 
می کند. هدف در درمان سنگ کلیه، محلول کردن 
تدریجی سنگ هاست تا بتوانند از طریق ادرار 
دفع شوند؛ از این رو انتخاب نوع درمان و رژیم 
غذایی، به شدت به جنس سنگ بستگی دارد. 
معموال بیشتر از 90 درصد سنگ های کلیوی از 
جنس اگزاالت کلسیم هستند و متاسفانه بیماران 
گمان می کنند باید برای رفع این سنگ ها،  منابع 
غذایی حاوی کلسیم مانند شیر و لبنیات را از برنامه 
غذایی خود کنار بگذارند. این در حالی است که 
یک بیمار مبتال به سنگ اگزاالت کلسیم هم باید 
روزانه 1000 تا 1200 میلی گرم کلسیم دریافت 
کند و منابع غذایی غنی از اگزاالت مانند مغزها و 

سبوس ها را کنار بگذارد. 
به طور کلی پس از تشخیص نوع سنگ کلیه، 

متخصص تغذیه به کمک فرد می آید تا با اسیدی 
یا قلیایی کردن pH  ادرار او با استفاده از رژیم های 
غذایی مختلف، باعث دفع سنگ شود. نکته مهم 
درباره سنگ کلیه مانند نارسایی کلیه این است 
که درمان های غذایی سنگ ها هم از فردی به فرد 
دیگر متغیر است و رژیم های کلی اینترنتی نه تنها 
باعث بهبود بیماری نمی شوند، بلکه ممکن است 

مشکل جدیدی ایجاد کنند. 

بهترین رژیم کنترلی برای پیوند کلیه 
زمانی که نارسایی کلیه به مرحله 5 خود برسد، 
عملکرد کلیه های فرد به طور کامل مختل می شود و 

نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه به وجود می آید. معموال 
بیمارانی که پیوند کلیه انجام می دهند مجبور به 
مصرف داروهای کورتونی برای سرکوب سیستم 
ایمنی بدن خود می شوند تا بدن عضو پیوندی 
جدید را پس نزند. از این رو، احتمال افزایش 
وزن و ابتال به دیابت ناشی از آن در این افراد باال 
می رود. به همین دلیل هم اولین اقدام برای چنین 

بیمارانی،  کنترل وزن آنهاست. 
مورد بعدی این است که در فاز اول پس از پیوند 
که معموال حدود 6 هفته طول می کشد،  باید میزان 
پروتئین مصرفی این بیماران افزایش پیدا کند تا 
ریکاوری یا بهبود عمومی ناشی از جراحی برای 
فرد ایجاد شود. بعد از این 6 هفته که بیمار وارد 
فاز دوم می شود، میزان دریافت پروتئین باید به 
حالت عادی برگردد و توجه ویژه ای به فشارخون 

بیمار شود. کنترل سدیم و پتاسیم برای متعادل 
نگه داشتن فشارخون بیمار در این مرحله اهمیت 
خاصی دارد و کنار اینها، میزان وزن و قند بیمار 
هم باید مدام مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد. 
از آنجایی که مصرف کورتون ها می تواند احتمال ابتال 
به پوکی استخوان را هم برای چنین بیمارانی فراهم 
کند، دریافت روزانه 1000 تا 1200 میلی گرم کلسیم 
یا معادل 2 تا 3 واحد لبنیات برای آنها ضروری 
است. این در حالی است که همین لبنیات به دلیل 
باال بردن میزان فسفر خون باید در بیماران مبتال به 
نارسایی کلیه با محدودیت و احتیاط بسیار زیادی 
مصرف شود. باز هم تاکید می شود برنامه غذایی یک 
بیمار پیوند کلیه، کامال انحصاری است و نمی توان 
آن را برای همه بیماران به ظاهر مشابه تجویز کرد. 

بهترین رژیم کنترلی برای دیالیز 
شرایط بیمار دیالیزی مانند بیمار مبتال به نارسایی 
کلیه نیست و دستگاه دیالیز به کمک تصفیه خون او 
می آید. معموال کنترل امالحی مانند سدیم، پتاسیم 
و فسفر در این بیماران اهمیت زیادی دارد. هر 
چند احتمال افزایش پتاسیم در این بیماران کم 
است، گاهی آنها با افزایش سدیم و فسفر مواجه 
می شوند. از طرف دیگر به دلیل تصفیه خون با 
دستگاه های دیالیز، امکان دفع پروتئین بیشتر از بدن 
این بیماران هم وجود دارد بنابراین ممکن است 
تجویز به مصرف پروتئین بیشتر برای آنها مطرح 
باشد. با این حال، میزان پروتئین، سدیم، پتاسیم و 
فسفر دریافتی برای این بیماران، کامال به شرایط 
فردی آنها بستگی دارد و  نمی توان توصیه واحدی 

برای تمام آنها داشت.

بسیار  تغذیه ای  نکته  های 
هستند و یافته  های جدید، 
نشان  را  آنها  گستردگی 
می دهد اما میان انواع آنها، 
نکات جالبی وجود دارد که توجه به آنها، 
رنگ و بوی تازه ای به برنامه غذایی روزانه مان 
می دهد. میان تعداد بی شمار این نکته  ها، 15 
مورد را انتخاب کرده ایم که در ادامه  می خوانید. 

1. آیا می دانید گوجه فرنگی پخته 
برای بدن بهتر است؟ 

گوجه فرنگی یکی از بهترین سبزیجات کم کالری 
است که کنار خواص متعدد، برای مردان بسیار 
لیکوپن موجود در آن خطر  مفید است زیرا 
ابتال به سرطان پروستات را کاهش می دهد. البته 
گوجه فرنگی پخته در این باره بیشتر تاثیر دارد 
زیرا لیکوپن موجود در این سبزی، بهتر جذب 
می شود. نتایج مطالعات نشان داده احتمال ابتال به 
سرطان پروستات در مردانی که گوجه فرنگی پخته 
می خورند، 20 درصد کمتر است، در حالی که 
در مورد گوجه فرنگی خام تنها 10 درصد است.

2. آیا می دانید آب ماست را نباید 
دور ریخت؟

یکی از رفتارهای رایج غذایی این است که آب 
جمع شده در ظرف ماست را جدا می کنیم و 
ترجیح می دهیم این مایع ترش مزه را نخوریم 
اما آب ماست که »پروتئین وی« یا »آب پنیر« نیز 
گفته می شود، سرشار از پروتئین  های با ارزش 
 B بیولوژیک باال، کلسیم و ویتامین  های گروه
است. بنابراین مخلوط کردن آن با ماست بهترین 
راه بهره مندی از خواص مواد مغذی یادشده است. 

3. آیا می دانید برگ  های ریواس 
سمی هستند؟

گرچه ریواس یکی از سبزیجات محبوب و 
نباید  به هیچ وجه  مغذی است، برگ  های آن 
خورده شود زیرا حاوی ترکیبات سمی است و 
باعث مشکالت جدی مانند تشنج و اختالالت 
حاد تنفسی حتی کما می شود. البته در مصرف 
ساقه  های ریواس نیز نباید افراط کرد زیرا اسید 
اگزالیک دارد و مصرف زیاد آن توصیه نمی شود. 

4. آیا می دانید کوکاکوال در دنیا 
مصرف باورنکردنی دارد؟

آمارها نشان می دهد روزانه بیش از 4 هزار لیتر 
کوکاکوال در دنیا مصرف می شود. این در حالی 
است که کنار قند باال، رنگ شیمیایی نوشابه 
نیز سرطان زاست و اسید فسفریک عامل طعم 
خاص آن می تواند زمینه ساز پوکی استخوان و 

نارسایی کلیوی شود. 

5. آیا می دانید عسل تاریخ انقضا 
ندارد؟

اگر دقت کنید روی بسته بندی  های عسل طبیعی 
تاریخ انقضا درج نشده زیرا این ماده غذایی 
فاسد نشدنی است. در واقع، دسترنج زنبورها 
ترکیبات باکتریواستاتیک دارد که می تواند رشد 
باکتری  ها را متوقف کند، به طوری که اگر ظرف 
عسل حتی ده  ها سال در محیطی باشد، هیچ 
کپکی در آن دیده نمی شود، البته به شرط اینکه 

عسل طبیعی باشد.

6. آیا می دانید روغن زیتون تنها 
روغن مفید نیست؟

گرچه نمی توان از تاثیر خواص روغن زیتون 
چشم پوشی کرد، این روغن از نظر امگا3 چندان 
غنی نیست. متخصصان تغذیه توصیه می کنند 
برای تامین امگا3 و امگا6 به نسبت مناسب، 
روغن زیتون و کلزا با هم مصرف شوند. البته 
باید مراقب بود تحت حرارت باال قرار نگیرند. 
همچنین مصرف کره نیز در صورت استفاده 

متعادل هیچ ممنوعیتی ندارد.

7. آیا می دانید نان در یخچال 
ماندگاری ندارد؟

نگهداری نان در محیط خنک باعث خشکی 
و از بین رفتن نرمی نان می شود. برای افزایش 
مدت ماندگاری نان، آن را در پارچه ای تمیز و 
خشک بپیچید یا در ظرف مخصوص نان بگذارید. 
البته یک سیب نصف شده در ظرف را فراموش 
نکنید. سیب رطوبت محیط را جذب می کند و 
نان همچنان ترد خواهد بود. بهتر است بدانید 
در مورد نان  های فانتزی، نان  های گرد ماندگاری 

بیشتری   نسبت به نان باگت دارند.

8. آیا می دانید خوردن یک تکه پنیر 
پس از غذا مانع پوسیدگی دندان 

می شود؟
پنیرهایی مانند چدار، بلوچیز، موزارال و گودا 
حاوی کلسیم، پروتئین، چربی و فسفر هستند 
که می توانند جذب امالح در مینای دندان  ها را 
افزایش دهند و از بروز پوسیدگی  های دندانی 
از صرف  پس  اگر  بنابراین  کنند.  پیشگیری 
دسری شیرین، مسواک در اختیار ندارید، یک 

تکه پنیر بجوید.

9. آیا می دانید افراد سیگاری نیاز 
بیشتری  به ویتامین C دارند؟

نیکوتین بخشی از ویتامین C بدن را از بین می برد. 
از این رو، متخصصان تغذیه توصیه می کنند افراد 
سیگاری مقدار دریافت ویتامین C را روزانه 35 
میلی گرم )به  اندازه نصف یک پرتقال( نسبت به 

سایر افراد افزایش دهند.

10. آیا می دانید رنگ پوسته تخم مرغ 
تاثیری در ارزش تغذیه ای آن ندارد؟

معموال باور مردم چنین است که تخم مرغ  های 
با پوسته قهوه ای غنی تر هستند، در حالی که 
رنگ پوسته هیچ ارتباطی با ارزش تغذیه ای 
آن نخواهد داشت. در واقع، رنگ پوسته تنها 
به نژاد مرغ بستگی دارد بنابراین برای انتخاب 
به  مربوط  انواع  باید  غنی شده  تخم مرغ  های 
شرکت  های معتبر که معموال افزودن مکمل به 
تغذیه مرغ را در نظر گرفته اند، خریداری کنید. 

11. آیا می دانید گریپ فروت با بعضی 
داروها تداخل پیدا می کند؟ 

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، گریپ فروت 
حاوی ترکیبات مختلفی است که می تواند در روند 
جذب برخی داروها در بدن اختالل ایجاد کند. 
در نتیجه، میزان دارو در خون افزایش پیدا می کند 
و می تواند عوارض جانبی جدی در پی داشته 
باشد. بنابراین در صورت ابتال به بیماری  هایی 
مانند آنژین قلبی، سرطان، افسردگی، اضطراب 
و ایدز بهتر است این میوه را با فاصله حدود 2 
ساعت با دارو میل کرد و نظر پزشک معالج را 

در این باره جویا شد.

12. آیا می دانید قارچ را باید با 
حرارت باال سرخ کرد؟ 

برای استفاده از قارچ در انواع غذاها، نخست 
به خاطر داشته باشید قارچ را زیر آب بشویید 
اما در ظرف آب غوطه ور نکنید. در زمان سرخ 
کردن نیز قارچ را در ماهیتابه با حرارت باال سرخ 
کنید تا به اصطالح قارچ آب نیندازد. همچنین 
برای جلوگیری از تغییر رنگ قارچ، چند قطره 

آب لیموترش ابتدا به آن اضافه کنید.

13. آیا می دانید مزه غذاها در 
هواپیما کمی متفاوت به نظر می رسد؟

حتما برای شما هم پیش آمده که طعم غذاهایی 
که هنگام سفر هوایی میل کرده اید، قدری متفاوت 
با همیشه است. در واقع، این حواس ماست که 
تغییر می کند، نه مزه غذاها. ادراک مزه شوری و 
شیرینی در هواپیما 30 درصد کاهش پیدا می کند. 

علت هم این است که تنظیم فشار درون کابین 
موجب تورم مخاط  های بدن و در نتیجه مانع 
احساس کامل بو و مزه می شود. جالب است 
بدانید  غذا خوردن در محیطی شلوغ نیز چنین 

اختاللی را در ادراک مزه  ها ایجاد می کند.

14. آیا می دانید مصرف چغندر قرمز 
توانایی بدن را برای فعالیت  های 

جسمانی افزایش می دهد؟
زمستانی  سبزیجات  از  یکی  قرمز  چغندر 
است که مقدار فراوانی نیترات دارد. نیترات  ها 
ترکیباتی هستند که اتساع عروق خونی را تسهیل 
می کنند و نیاز به اکسیژن را پس از انجام یک 
فعالیت جسمانی مداوم مانند ورزش کاهش 
نیز  اسفناج  می دهند. کرفس، ترب، کاهو و 
از دیگر منابع سرشار از نیترات هستند. البته 
گلوکز فراوان، ویتامین  ها و مواد معدنی نیز 

مزیت دیگر گنجاندن چغندر قرمز در برنامه 
غذایی است. 

15. آیا می دانید آبلیمو تاثیری در 
هضم غذا ندارد؟

معده برای هضم غذا، شیره گوارشی به نام »اسید 
هیدروکلریک« ترشح می کند اما غالبا افرادی 
که به دلیل ترشح ناکافی این اسید، احساس 
سنگینی پس از صرف غذا دارند، تصور می کنند 
با خوردن خوراکی  های ترش مانند لیمو می توانند 
این وضعیت را بهبود ببخشند. این در حالی است 
که میزان اسیدیته لیمو برای جبران کمبود شیره 
گوارشی کافی نیست و مصرف لیمو تنها از جهت 

ویتامین C می تواند مفید باشد.
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 دكتر حسين ايماني
متخصص تغذیه و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

رژیم کودکان بیمار با بزرگساالن تفاوتی ندارد!
خیلی از افراد مدام می پرسند آیا باید شرایط ویژه ای برای کودکان 
مبتال به انواع بیماری های کلیوی در نظر گرفت؟ یا آیا رژیم غذایی 
این گروه سنی از بیماران کلیوی، باید تفاوت محسوسی با بزرگساالن 
داشته باشد؟ پاسخ منفی است؛ یعنی تمام توصیه هایی که تا اینجا 
برای بزرگساالن مطرح بود، برای کودکانی با بیماری های کلیوی هم 

صدق می کند، تنها با این تفاوت که فرمول محاسبه ریزمغذی ها و 
درشت مغذی ها برای این گروه سنی کامال متفاوت است و متخصص 
تغذیه باید برای هر کودک بیمار به صورت مجزا، محاسبه میزان 
دقیق دریافت امالح یا پروتئین ها را داشته باشد. فراموش نکنید 
پیروی از رژیم های عمومی اینترنتی یا گیاه درمانی های خودسرانه 

می تواند به شدت، سالمت بیمار را به خطر بیندازد.

به طور کلی پس از تشخیص نوع سنگ 
کلیه، متخصص تغذیه به کمک فرد 
می آید تا با اسیدی یا قلیایی کردن 
pH ادرار او با استفاده از رژیم های 
غذایی مختلف، باعث دفع سنگ شود. 
نکته مهم درباره سنگ کلیه مانند 
نارسایی کلیه این است که درمان های 
غذایی سنگ ها هم از فردی به فرد 
دیگر متغیر است و رژیم های کلی 
اینترنتی نه تنها باعث بهبود بیماری 
نمی شوند، بلکه ممکن است مشکل 
جدیدی ایجاد کنند

سفره سالم شماره ششصدونود وچهار   هفده آذر نودوهفت26



یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده این خوراک،  کدو حلوایی است. 
بنابراین  از منظر طب سنتی، مزاجی سرد و تر دارند.  انواع کدو 
بسیار مهم است که یکی از مصلحات آن مانند فلفل، روغن زیتون،  
میخک، زیره، نعناع، نمک، خردل یا آبغوره در این غذا وجود داشته 
باشد. اگر با خوردن کدو بیش از اندازه سردی تان می کند، بهتر است 
2 تا 4 مورد از مصلحاتی که نام بردیم را به این خوراک بیفزایید. 

اگر مزاج تان گرم است، سرکه و آبغوره را با این خوراک همراه 
کنید اما اگر مزاج سردی دارید، این چاشنی ها را حذف کنید و به 
جای آنها از زیره سیاه، فلفل، پودر کاری یا پودر خردل برای طعم 

دادن به خوراک خود کمک بگیرید. 
همراه شدن نخود با کدو در این خوراک باعث تسکین حرارت 
کبد می شود. اگر بتوانید کمی نعناع را با این خوراک مصرف کنید، 

تعادل بیشتری در طبع آن ایجاد خواهید کرد.  نخود،  مزاج گرم 
و خشکی دارد و به طور کلی می تواند همراه خوبی برای کدوی 
تولید خون کمک  به  این خوراک  باشد. گنجاندن نخود در  سرد 
می کند و باعث پیشگیری از ابتال به یبوست می شود. اسفناج هم 

مانند نخود،  ادرارآور است. 
بنابراین برای پیشگیری از ایجاد مشکل، بهتر است کودکان و سالمندان 

این خوراک را حداقل 3 تا 4 ساعت پیش از خواب مصرف کنند. 
از آنجایی که طبیعت اسفناج هم سرد و تر است، سعی کنید کنار 
به  پخت  مرحله  آخرین  در  هم  را  دارچین  پودر  مقداری  فلفل، 
خوراک خود اضافه کنید. سیر و پیاز،  هر دو مزاج گرم و خشکی 
دارند و بهتر است به دلیل سردی کدو و اسفناج، از دستور تهیه 

این غذا کنار گذاشته نشوند. 

به کدوی تان فلفل و سرکه بزنید

نگاه  متخصص طب سنتی

 دکتر مریم مقیمی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. اگر می خواهید خوراک کدو حلوایی شما طعم شیرین تری 
داشته باشد، می توانید کمی هویج به آن اضافه کنید اما اگر 
طعم ترش تری را برای این خوراک می پسندید، می توانید آلو 

بخارا را هم  میان مواد اولیه داشته باشید. 

بیماران هم  برای  2. خوراک کدو حلوایی غذایی مناسب 
محسوب می شود. بنابراین شما می توانید با خیال راحت و 
بدون نگرانی بابت از دست رفتن طعم خوراک، آن را برای 

بیمار یا کودک خود به صورت پوره دربیاورید. 

3. رزماری و آویشن )چه به صورت خشک و چه تازه(، 
جزو سبزی های معطری هستند که می توانند طعم متفاوتی به 

خوراک کدو حلوایی شما بدهند.   

4. تفت دادن مختصر کدوحلوایی یا تنوری کردن آن پیش 
از پختن،  به منسجم تر شدن بافت کدو در غذا کمک می کند. 

5. اگر می خواهید خوراک غلیظ تری داشته باشید، می توانید آب 
قلم یا آب مرغ را جایگزین آب سبزیجات در این خوراک کنید. 

6. اگر گیاهخوار هستید، می توانید به جای تکه های مرغ از 
قارچ یا توفو برای تهیه این خوراک استفاده کنید. 

7. اگر می خواهید تجربه بهتری از طعم این خوراک را داشته 
باشید، حتما آن را همراه با نان های خشک یا سوخاری طعم دار 
سوخاری،  سیر  نان  یا  سبزی دار  خشک  نان  کنید.  مصرف 

گزینه های بسیار جذابی خواهند بود. 

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

7 نکته برای 
پخت این خوراک 

غذایی مناسب برای شب های سرد سال

بفرمایید خوراک کدو حلوایی

طـرز تـهـیـه
1. ابتدا روغن را در قابلمه گودی گرم کنید. حواس تان باشد از روغن زیتون 
مخصوص سرخ کردن برای تهیه این خوراک کمک بگیرید. بعد از گرم شدن 
روغن، پیازها را داخل ظرف بریزید و حدود 5 دقیقه تفت بدهید تا کمی 

سبک و شیشه ای شوند.
2. سیر را به قابلمه اضافه کنید و 1 دقیقه دیگر به تفت دادن خود ادامه دهید. 
3. تکه های مرغ را هم داخل ظرف بریزید و حدود 7 دقیقه تمام مواد را 
تا رنگ مرغ ها برگردد. بهتر است مرغ ها را به صورت  با هم تفت بدهید 

مکعبی خرد کنید. 
4. حاال کدو حلوایی ها را به سایر مواد بیفزایید و 2 دقیقه دیگر تمام محتویات 
داخل ظرف را با هم ترکیب کنید تا حرارت باعث باز شدن طعم مواد اولیه شود. 
5. بعد از حرارت دیدن و سفت شدن سطح کدوها، می توانید آب سبزیجات، 
مویز، مریم گلی و فلفل را هم داخل قابلمه بریزید و حرارت را باال ببرید تا 

خوراکتان به جوش بیفتد و سپس حرارت را کم کنید. 
6. بعد از حدود 20 دقیقه،  اسفناج های خردشده و نخود پخته را هم به سایر 
مواد خوراک اضافه کنید و در ظرف را ببندید تا آب خوراک کمی کشیده 

و غلیظ شود. 
7.در 2 دقیقه پایانی پخت باید سرکه بالزامیک را هم به غذا اضافه کنید. البته 
این کار کامال به ذائقه افراد خانواده شما بستگی دارد. اگر طعم بالزامیک را 
دوست ندارید، می توانید آن را به خوراک اضافه نکنید و در ظرف کوچکی 

کنار غذا، سرکه را سرو کنید. 

نیازی  خوراک،  این  در  مختلف  چاشنی های  و  ادویه ها  وجود  دلیل  8. به 
به افزودن نمک وجود ندارد اما اگر دوست داشتید، می توانید نصف قاشق 

چای خوری نمک را هم به خوراک کدو حلوایی بیفزایید.

یک پیشنهاد

اگر مشکل اضافه وزن ندارید، می توانید 1 قاشق غذاخوری 
کدوحلوایی  خوراک  از  ظرف  هر  روی  خام  کدوی  تخمه 
بپاشید و مطمئن باشید با این کار، طعم و ظاهر جذاب تری 
برای خوراک خود فراهم خواهید کرد. یک پیشنهاد ویژه برای 
خاص تر کردن طعم این خوراک هم آن است که اسفناج ها را 
با یک قاشق کره آب شده تفت بدهید و بعد از سرو خوراک،  
آن را به ظرف اصلی بیفزایید. با این کار،  طعم شگفت انگیزی 
از اسفناج و کدوحلوایی را کنار یکدیگر خواهید داشت. به 
خاطر داشته باشید باید برای پیشگیری از له شدن مواد داخل 
خوراک،  آن را در طول زمان پخت، مدام هم نزنید تا بافت 

منسجم تری از غذا داشته باشید.

پیشنهاد سرآشپز

/20آماده می شود

/40پخته 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.
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1هزار تومان 6
هزینه متوسط تهیه این غذا

جزو  حلوایی  کدو 
محبوب ترین 

و  پاییزی  سبزی های 
که  است  زمستانی 
یکی  دارد.  آشپزی  در  فراوانی  کاربرد 
کشورهای  در  که  رایجی  غذاهای  از 
اروپای شرقی و در شب های سرد سال 
تهیه می شود،  خوراک کدو حلوایی است. 
این خوراک به دلیل میزان آهن و فوالت 
فراوانش، گزینه مناسبی برای خانم های 
باردار، افراد مبتال به کم خونی و دختران 
در سن بلوغ محسوب می شود. عالوه بر 
این، خوراک کدو حلوایی، غذایی نرم و 
سهل الهضم است. به همین دلیل مصرف آن 
برای وعده شام اعضای خانواده مخصوصا 

سالمندان توصیه می شود. 

همراهان این غذا 
نان  برش  دو  با  می تواند  خوراک  این 
سبوس دار همراه شود تا وعده غذایی کاملی 
برای شما باشد. افرادی که طعم تند سرکه 
بالزامیک را دوست ندارند، می توانند آبغوره 
بدون نمک را به عنوان چاشنی با این خوراک 
همراه کنند. میان سبزی های مختلف، نعناع 
تازه و پیازچه، همراهان بهتری برای خوراک 
کدو حلوایی هستند زیرا طعم کامل تری به 
این غذا می دهند. افراد مبتال به یبوست هم 
می توانند یک قاشق مرباخوری روغن زیتون 

را با این خوراک همراه کنند. 

مقدار کالری این غذا
 1710 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
صورت  در  که  دارند  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن خوراک تهیه شده میان 4 نفر، 
به هر یک از آنها 427 کیلوکالری انرژی 
خواهد رسید. البته در صورتی که این غذا 
با نان میل شود، به ازای هر 30 گرم نان 
عدد  به  باید  کیلوکالری  خورده شده، 80 

یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای

گرم   6 حاوی  خوراک  این  از  وعده  هر 
چربی )1 گرم چربی اشباع(، 9 گرم فیبر، 
41 گرم کربوهیدرات، 18 گرم پروتئین، 186 
میکروگرم فوالت، 2 میلی گرم کلسترول، 9 
گرم قند، 11 هزار و 272 واحد بین المللی 
 170 ،C 35 میلی گرم ویتامین ،A ویتامین
آهن، 619  میلی گرم   6 کلسیم،  میلی گرم 
پتاسیم  میلی گرم  و 729  سدیم  میلی گرم 
است. ضمن اینکه می تواند 225 درصد از 
نیاز روزانه بدن به ویتامین A، 58 درصد به 
ویتامین C، 46 درصد به فوالت و 33 درصد 

از نیاز روزانه بدن به آهن را هم تامین کند. 
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آقای  مورد وضعیت  در  دکتر!  :آقای 
رحیمی برایمان بیشتر بگویید.

آقای رحیمی در سال 93 با قد 160 سانتی متر به 
من مراجعه کردند. ابتدا به بررسی شیوه زندگی شان 
پرداختم. شب ها بین ساعت 11 تا 12 می خوابیدند 
و 4 روز در هفته والیبال بازی می کردند. صبح ها شیر 
و کیک می خوردند و میان وعده میوه و ساندویچ 
داشتند و ناهار و شام، برنج و خورش یا غذای نانی 
مصرف می کردند. برایشان آزمایش خون تجویز 
شد که نشان داد ذخیره آهن شان بسیار پایین است. 
تیروئیدشان در معرض کم کاری بود و سطح ویتامین 

C شان بسیار پایین آمده بود.
:و شما چه تجویزی داشتید؟

بعد از ارزیابی و سنجیدن شرایط موجود، توصیه هایی 
برای بهبود شیوه زندگی و رفع گرسنگی سلولی 
خواستم  ایشان  از  داشتم.  انرژی شان  تامین  و 
رعایت  وعده ها  تمام  در  را  خوردوخوراکشان 
کنند و مخصوصا صبحانه شان را کامل )شامل نان 
و لبنیات( بخورند و هرگز آن را حذف نکنند و شیر 
و کیک جایگزین وعده صبحانه شان نشود. به عالوه، 
شیرینی ها را تا جای ممکن از برنامه غذایی شان 
حذف کردم و از ایشان خواستم به گرسنگی های 
کنند در  باشند و سعی  نداشته  ظاهری توجهی 
وعده های اصلی و میان وعده ها درشت مغذی ها 
و ریز مغذی های مورد نیاز بدنشان را از گروه های 

اصلی غذایی تامین کنند.
رشد  هورمون  یا  اشتها آور  :داروهای 

تجویز نکردید؟
نه، فقط مکمل تجویزی ما ویتامین D3، مخمر 
آبجو که سرشار از ویتامین های گروه B است و 
اعصاب  تنظیم  و  انرژی  تولید  و  در خونسازی 
تاثیرگذارند و آهن تجویز کردم. من به داروهای 
اشتها آور اعتقاد ندارم. بی اشتهایی بیشتر به دلیل 

کمبود آهن است که اگر رفع شود شاهد بازگشت 
اشتها و افزایش قد و وزن خواهیم بود. استفاده از 
هورمون را هم اصال توصیه نمی کنم زیرا کسانی 
که این کار را انجام می دهند به زمینه ژنتیکی فرد 
توجه ندارند و حتی بعد از بلوغ این کار را ادامه 

می دهند که می تواند به شدت عارضه دار باشد.
:سپهر راحت پذیرفت شیرینی و بستنی 

را کنار بگذارد؟
برای او توضیح دادم این گروه از خوراکي ها نه تنها 
زمینه ساز چاقی و بیماری های مزمن هستند، بلکه با 
جذب سریع، قند خون را باال می برند و لوزالمعده 
را وادار به ترشح می کنند. افزایش میزان انسولین در 
گردش خون با تاثیرگذاری بر ترشح هورمون رشد 
سبب کندی رشد قدی می شود و همچنین زمینه 
بروز دیابت نوع 2 را فراهم می کند. در صورتی که 
در خانواده ای ژن دیابت وجود داشته باشد، مصرف 
این گروه از مواد غذایی به سرعت ژن دیابت را به 
عرصه ظهور می رساند و باعث می شود افراد حتی 
در سنین پایین دچار دیابت شوند. سپهر با درک 
باالیی که از مسائل داشت خود متوجه ضرر این 

گروه از مواد غذایی شد.
:برای کمبود ها چه تجویزی داشتید؟

با تغییر شیوه تغذیه به مرور برطرف شد و برای 
برخی نیز مکمل تجویز کردم. متاسفانه در سطح 
جامعه کمبودهای شایعی وجود دارد. کمبود آهن، 
روی، منیزیم و ویتامین های A و D، فیبرهای 
محلول و غیرمحلول و اسیدهای آمینه ضروری از 
جمله رایج ترین کمبودها هستند که با تغذیه درست 
اما بسیاری  باال قابل درمان است  و بدون هزینه 
یا  با هورمون درمانی  از همکاران سعی می کنند 
مکمل های گرانقیمت آن را درمان کنند. در صورتی 
که با مصرف مغزها، سبزیجات و میوه ها می توان 

کمبودها را جبران کرد. 

:دلیل تجویز ال آرژنین، روی و مخصوصا 
شیربادام چه بود؟

اسیدآمینه آرژنین در سنتز بافت های پروتئینی نقش 
دارد. بادام و بادام زمینی منبع غنی ال آرژنین هستند. 
قرص های 1000-500 میلی گرمی ال آرژنین هم در 
بازار موجود است. کمبود روی به عنوان یک ماده 
معدنی نیز نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی و 
عملکرد لنفوسیت ها و سنتز سلولی دارد. گوشت ها 
و مغزهایی مانند گردو، بادام، پسته و فندق منبع 

خوب روی هستند.
:در مورد خواب سپهر هم توصیه ای 

داشتید؟
بله، بزرگ ترین اشتباه والدین بی توجهی به ساعت 
بیولوژیکی و خواب کودکان بعد از غروب آفتاب و 
تناسب بین استراحت و فعالیت آنها در طول روز است. 
2 ساعت بعد از خواب عمیق شبانگاهی ترمیم سلولی، 
رشد و بازسازی و جایگزینی بافت های آسیب دیده 
آغاز می شود و در بسیاری از موارد اثر خواب شبانه 

زودهنگام بسیار موثرتر از هر اقدام دیگری است.

:با رعایت این مسائل انتظار می رفت 
سپهر چقدر قد بکشد؟

قد مادر سپهر 164 سانتی متر و قد پدرش 170 
سانتی متر بود و ایشان باید به طور تخمینی در صورت 
مساعد بودن شرایط محیطی تا 174 سانتی متر قد 
می کشیدند. خوشبختانه قد فعلی ایشان در شرایطی 
که هنوز به بلوغ نرسیده اند، 10 سانتی متر فراتر از 
این میزان است که نشاندهنده تاثیر شرایط محیطی 
و رعایت تغذیه مناسب و فعالیت بدنی بر رشد 

قدی کودکان است.
:با توجه به اینکه سپهر حاال دچار کم وزنی 
و بی اشتهایی شده چه توصیه ای برایش دارید؟
اولین کار تجویز رژیم منظم و متعادل غذایی است. 
این افراد باید 3 وعده غذای اصلی و میان وعده 
دریافت کنند. در بیشتر افراد کمبود روی و آهن 
و دیگر ویتامین ها و امالح خود در کم اشتهایی 
موثر است. بر اساس برآورد غذایی کمبودها را 
باید تشخیص داد و با دادن مکمل جبران کرد، 
 به این ترتیب اشتها کمی بهتر می شود. از برخی 
داروهای گیاهی افزایش اشتها مثل شربت انار هم 
می توان کمک گرفت. کنار این موضوع شرایط 
روانی فرد را هم باید مد نظر قرار داد. با توجه به 
اینکه سپهر سال آخر است، شاید حاالت عصبی 
باعث بی اشتهایی شده باشد. برای تنظیم شرایط 
روانی در برنامه غذایی 3-2 لیوان شیر اضافه می کنیم 
چون لبنیات سبب بهبود شرایط روانی می شود. 
مصرف ماهی ما در طول هفته کم است. به همین 
دلیل برای بهبود استرس روغن ماهی یا کپسول 
امگا3 گیاهی را هم تجویز خواهم کرد که به تعادل 
روانی و کاهش تنش و استرس کمک می کند. در 
برخی افراد اگر تنش خیلی زیاد باشد از کپسول های 
گیاه سنبل الطیب، گل گاوزبان، گل ساعتی و... هم 

استفاده می کنم.

نگاه متخصص تغذیه

:هدف از مراجعه تان به متخصص تغذیه کاهش وزن 
بود یا افزایش قد؟

هدف اصلی بررسی وضعیتم بود. می خواستم بدانم بدنم دچار 
چه کمبودهایی است و چقدر اضافه وزن دارم. به گفته پزشک 
حدود 6 کیلوگرم اضافه وزن داشتم که با تغییر و اصالح شیوه 
تغذیه رفع شد اما به توصیه ایشان، رژیم افزایش قد هم گرفتم. 

قدم در حد طبیعی و شاید کمی پایین تر از حد معمول بود.
:پیش از مراجعه تغذیه تان چطور بود؟

به شدت اهل مصرف شکالت، شیرینی، بستنی و تنقالت بودم. 
بقیه مواد غذایی را به اندازه می خوردم اما سبزیجات جایگاهی 
در برنامه غذایی ام نداشت. آقای دکتر توضیحاتی در مورد خواص 

مصرف سبزیجات و مواد غذایی حاوی فیبر دادند و همچنین 
از تاثیرات مضری که شیرینی می تواند در کاهش قد و افزایش 
سلول های چربی داشته باشد برایم گفتند. مجاب شدم تا برنامه 

غذایی ام را برای سالمتم در آینده تغییر دهم. 
:برای افزایش وزن چه رژیمی تجویز کردند؟

مکمل هایی وارد برنامه غذایی ام شد، به ویژه مکمل آهن، زینک 
و ال آرژنین. غیر از آن قرار شد هر شب قبل از خواب یک لیوان 
شیربادام بخورم که به نظرم در افزایش قدم بسیار موثر بود. با 
وعده ناهار هم سبزیجات و ساالد بدون سس مصرف می کنم و 

شیرینی مصرفی ام بسیار محدود شد. 
:ورزش هم می کنید؟

بله، به توصیه آقای دکتر والیبال را آغاز کردم. البته سال آخر دبیرستان 
هستم و بار درسی ام زیاد است بنابراین فعال آن را کنار گذاشته ام. 

:در طول این 4 سال قدتان چقدر اضافه شد؟
20 سانتی متر. قدم در 17 سالگی 184 سانتی متر است و دوست 

ندارم بلندتر شوم.
:وزنتان چقدر است؟

در حال حاضر 70 کیلوگرم هستم و حدود 10 کیلوگرم کمبود 
وزن دارم. 

:پس در حال حاضر رژیم افزایش وزن گرفته اید؟
نه، آزمایش های مختلفی داده اما هنوز برای گرفتن رژیم مراجعه 

نکرده ام.

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.

سپهر که در عرض 4 سال 20 سانتی متر قد کشیده، می گوید: 
شیربادام در افزایش قدم بسیار موثر بود

قد مادر و پدر سپهر به 
ترتیب 164 سانتی متر 
و 170 سانتی متر بود 
و ایشان باید به طور 
تخمینی در صورت مساعد 
بودن شرایط محیطی تا 174 سانتی متر 
قد می کشید. خوشبختانه قد فعلی این 
نوجوان در شرایطی که هنوز به بلوغ 
نرسیده، 10 سانتی متر فراتر از این 
میزان است که نشاندهنده تاثیر شرایط 
محیطی، رعایت تغذیه مناسب و فعالیت 
بدنی بر رشد قدی کودکان است 

اهمیت خواب در رشد فکری و جسمی به اثبات رسیده است. اگر 
عاملی باعث مختل شدن خواب در کودکان شود، بر تغذیه و رشد 
جسمی کودک تاثیر منفی دارد. قبل از سن دبستان نیاز کودک به خواب 
بیش از بالغان است و کودک باید هم خواب نیمروزی داشته باشد هم 

شب به طور کامل بخوابد. 
کودکان به 9 تا 10 ساعت خواب در طول شب نیاز دارند و والدین باید 
طوری برنامه ریزی کنند که خواب در طول شب برای کودک تکمیل 
شود. با افزایش سن این مدت به 8-7 ساعت در شب می رسد. آرام 
کردن محیط و فراهم نکردن شرایطی که انگیزه بیدار ماندن را در فرد 
ایجاد کند باعث می شود همه افراد از جمله کودکان و نوجوانان زودتر 
و راحت تر بخوابند. باید نور محیط و صداها را کم کرد. تلویزیون 
باید خاموش باشد تا فرد به بهانه تماشای برنامه ها بیدار نماند. یک 
ساعت قبل از خواب باید شرایط محیطی مهیا شود؛ یعنی کودک یا 
نوجوان فعالیت فیزیکی و فکری هیجانی نداشته باشد و حتی المقدور 
نور محیط کم شود و فعالیت آرام بخشی مثل کتاب خواندن یا گوش 
دادن به موسیقی آرام فراهم شود. این اقدامات به فرد کمک می کند 
سر ساعت معینی بخوابد و سر ساعت مشخصی بیدار شود. نظم در 
خواب در کیفیت خواب و رشد تاثیر قابل توجهی دارد. 30 دقیقه قبل 
از خواب نباید مواد محرکی مثل شکالت یا ترکیبات کاکائو یا قهوه، 
چای و نوشابه میل شود زیرا این قبیل خوراکی ها خواب را دچار 
اختالل می کند. شام باید حتما 3-2 ساعت قبل خواب خورده شود 
اما پروتئین و چربی آن زیاد نباشد و ترکیبات کربوهیدرات آن بیشتر 

باشد. نوشیدن شیر قبل از خواب نیز به خواب بهتر کمک می کند.

خواب به موقع
 به رشد كمك مي   كند

 دكتر خسرو صادق نیت/ متخصص طب كار و فلوشیپ خواب، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

نگاه متخصص طب کار و فلوشیپ خواب

کم خونی فقرآهن شایع ترین بیماری خونی کودکان و ناشی از کمبود آهن 
برای ساخت هموگلوبین است. آنمی  فقرآهن در نوجوانان و به خصوص 
دختران شایع  است. در کشورهای در حال توسعه 40 درصد دختران 
در سن بلوغ کم خونی فقرآهن دارند. کم خونی فقرآهن معموال بدون 
عالمت است اما از بین عالئم شایع می توان به رنگ پریدگی در خطوط 
کف دست و بستر ناخن و ملتحمه چشم اشاره کرد. در کم خونی های 
شدید شاهد بی اشتهایی، بی قراری و خواب آلودگی کودک هم هستیم. 
تمایل به مصرف مواد غذایی غیرخوراکی مثل خاک، گچ، نشاسته و 
یخ نیز از دیگر عالئم است که به آن اصطالحا »پیکا« یا »پاگوفاژی« 
می گویند. کودکان  دچار کم خونی تمایل بیشتری هم به مصرف مواد 
غذایی خیلی ترش مثل لواشک دارند. مهم ترین عارضه کاهش ذخایر 
آهن بدن کاهش فعالیت های حرکتی و ضریب هوشی در شیرخواران 
و نوجوانان است. در مراحلی که هنوز فقط ذخایر آهن کم است و 
بدن وارد کم خونی نشده نیز این تغییرات در ضریب هوشی و جسمی 
خود را نشان می دهد و حتی بعد از درمان این تغییرات گاهی کامال 
قابل برگشت نیست. کمبودهای تغذیه ای علت اصلی بروز کم خونی 
است اما کنار آن باید به از دست دادن خون هم توجه کرد. بیماری های 
التهابی روده، زخم معده و پولیپ ها هم می تواند عامل کم خونی فقرآهن 
باشد. در درمان کم خونی فقر آهن پیشگیری حرف اول را می زند. حتما 
باید بین 6-4 ماهگی 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد به 

او ترکیبات آهن و نمک هایی مثل فروس سولفات به شکل قطره داد.
 برای درمان ابتدا باید آزمایش خون تجویز شود و در صورت اثبات 
کمبود به ازای هر کیلوگرم وزن 3 تا 6 میلی گرم شربت آهن تجویز 
کرد که باید در 3 نوبت در روز هر 8 ساعت بین غذا داده شود. الزم 
است موادغذایی حاوی آهن مثل گوشت و حبوبات به خصوص عدس 
گنجانده شود. به عالوه،  ترکیبات آهن نباید با شیر و چای یا ترکیبات 
کلسیم دار و فیبردار به مصرف برسد. در عوض مصرف آن با منابع 
غذایي ویتامینC توصیه می شود. به طور کلي نیز درمان کمبود آهن 
خوراکی است و تزریقی ندارد، مگر اینکه کودک دچار سوء جذب 

آهن یا عدم تحمل خوراکی کامل باشد.
اگر عالئمی مثل کم اشتهایی، کم وزنی و بی قراری را در فرزندتان دیدید 
حتما با پزشک مشورت کنید تا آزمایش تجویز شود. هرگز خودسرانه 
به فرزندتان شربت آهن ندهید. طول درمان کم خونی فقر آهن بین 
3-1 ماه است، به شرطی که رژیم  غذایی نیز متعادل باشد. بعد از این 
مدت مجدد نیاز به تجویز آزمایش و پیگیری است. اضافه حد آهن نیز 
مسمومیت زاست و نباید بیش از اندازه آهن وارد بدن شود. در غیر این 

صورت در طحال، قلب و کبد رسوب می کند و مشکل زا خواهد شد.

مكمل آهن بايد 
هر 8 ساعت مصرف شود

  دكتر نسرین حبیبیان/   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

نگاه فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

با توجه به سن زمان مراجعه آقای رحیمی و گذشت 4 سال و 
افزایش 20 سانتی قدشان به نظر می رسد رشد قدی ایشان سرشتی 
افزایش آن  یا رژیم غذایی دخالت چندانی در  است و ورزش 
نداشته است. زمانی تغذیه روی قد تاثیرگذار است که واقعا فرد 
مبتال به سوءتغذیه یا اختالالت در غذا خوردن باشد اما تغذیه 
در طبقه متوسط جامعه ما نقشی بر قد ندارد و بلندی قد افراد 
حاصل ژنتیک است.  عامل دیگری که بر قد تاثیر می گذارد، زمان 
شروع بلوغ افراد است. هر چه بلوغ زودتر شروع شود، صفحات 
رشد استخوانی زودتر بسته می شود و ممکن است باعث کوتاهی 
قد شود. در مورد ورزش هایی مانند والیبال تاکید بر این موضوع 
الزم است که والیبال باعث کشیدگی قد نمی شود. دلیل اینکه قد 
والیبالیست ها بلند است این نیست که در این ورزش قد کشیده اند، 

بلکه افراد قدبلند معموال وارد این ورزش می شوند.

رژيمتان را اصالح
 و درمان تان را پیگیری كنید

  دكتر احمد باقری مقدم/    عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی 

تاکید دکتر سیدضیاءالدین مظهری به سوژه »میزگرد تغذیه«
رفع کمبودآهن، بسیاري از مشکالت را برطرف مي   کند

یکی از دغدغه های اصلی مادرها و پدرهای امروزی 
چاقی کودکان، بی تحرکی و کوتاه قدی شان است. 
بیشتر کودکان ما تغذیه سالمی ندارند و ساعات 
و  تلویزیون  پای  یا  میز درس  را پشت  روزشان 
رایانه می گذرانند. این در حالی است که برای داشتن تناسب اندام 
و پیشگیری از چاقی و در عین حال رسیدن به حداکثر قد ژنتیکی، 
این  تغذیه«  »میزگرد  مهمان  است.  بدنی ضروری  فعالیت  داشتن 
هفته ما نوجوانی 17 ساله است که در 13 سالگی به دلیل اضافه 
وزن و کوتاهی قد به متخصص تغذیه مراجعه کرد و امروز بعد از 
گذشت 4 سال قدش 20 سانتی متر بلندتر شده است. گفت وگوی 
ما با این نوجوان و نظر متخصصان »سالمت« را درباره او بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند افزایش قد 
سپهر رحیمی با حضور دکتر سیدضیاالدین 

مظهری، متخصص تغذیه، دکتر خسرو 
صادق نیت، متخصص طب کار و فلوشیپ 
خواب، دکتر نسرین حبیبیان، فوق تخصص 

خون و انکولوژی کودکان و دکتر احمد 
باقری مقدم، متخصص پزشکی ورزشی

افزایش 20 
سانتی متری 
قد در 4 سال
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و  میوه دار  پاپایا  درخت 
گرمسیری  مناطق  بومی 
است.  جهان  و  آمریکا 
قسمت هایی از گیاه که اغلب 
خورده می شوند شامل میوه و 
برگ می شود. پاپایا یک ماده مغذی فوق العاده 
است که مانع بسیاری از بیماری ها می شود. 
میوه پاپایا خام و نارس می تواند در هضم غذا، 
ایمنی و بهبود زخم ها مفید باشد. آبمیوه پاپایا 
در درمان جوش، سوختگی و زگیل استفاده 
می شود. برگ های درخت پاپایا نیز در درمان 
زخم ها مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که 
دانه های درون میوه پاپایا درمان   کننده انگل های 
روده هستند. مصرف پاپایا با کاهش خطر ابتال 
به بیماری های قلبی، دیابت و سرطان مرتبط 
است. میوه پاپایا فشارخون را کاهش می دهد 
و سطح قندخون را بهبود می بخشد. همچنین 
پاپایا منبع غنی از ویتامین های A، C، فوالت، 
کلسیم و پتاسیم است. یک فنجان پاپایای خام 
حاوی حدود 88 میلی گرم ویتامین C است. 
پاپایا یک آنتی اکسیدان قوی است و خواص 

ضدسرطان شناخته شده ای دارد.
»میوه  عنوان  به  را  پاپایا  کلمب،  کریستف 
فرشتگان« نامیده است. این میوه بسیار غنی 
از ویتامین C است که گزینه ای عالی برای 
رژیم غذایی است. پاپایا شامل یک آنزیم به 
نام »پاپائین« است که به هضم کمک مي کند. 
در واقع، می توان از آن به عنوان یک ترد   کننده 
و آسان   کننده هضم گوشت استفاده کرد. پاپایا 
همچنین دارای فیبر و آب فراوان است که هر 
دو در جلوگیری از یبوست کمک می کنند و 
نظم یک دستگاه گوارش سالم را ارتقا می دهند.
پاپایا مزایای سالمت بسیاری دارد که از جمله آنها 
جلوگیری از آسم و حتی خواص ضدسرطانی 
است. Zeaxanthin  یک آنتی اکسیدان موجود 
در پاپایاست که اشعه های نور آبی مضر را 
فیلتر می کند. همچنین تصور می شود پاپایا نقش 

محافظتی در سالمت چشم ها داشته باشد و ممکن 
است مشکل دژنراسیون ماکوال را دور کند. 
دژنراسیون ماکوال وابسته به سن یک وضعیت 
پزشکی است که ممکن است نتیجه آن تاری 
یا از دست دادن بینایی در مرکز دید باشد. اوایل 
این مشکل ممکن است با نشانه ای همراه نباشد 
ولی به تدریج دید یک یا هر دو چشم بدتر 
می شود و ممکن است حتی دید به طور کامل 
از دست برود و حتی فعالیت های روزانه فرد 
مختل شود. گاهی افراد دچار توهمات بینایی 
می شوند که این حالت ارتباطی با بیماری های 
روانی ندارد. علت اصلی مشکل آسیب به ماکوال 

در شبکیه چشم است.
خطر ابتال به آسم در افرادي که مقدار زیادي از 
مواد مغذي خاصي مصرف مي کنند کمتر است. 
یکی از این مواد مغذی بتاکاروتن است که در 
میوه هایی مانند پاپایا، زردآلو، کلم بروکلی، کدو و 
هویج وجود دارد. همچنین مصرف آنتی اکسیدان 
بتاکاروتن که در پاپایا یافت می شود خطر سرطان 
را کاهش می دهد. براساس یک مطالعه منتشرشده 
در مجله سرطان اپیدمیولوژی و پیشگیری از 
بیومارکرها میان مردان جوان تر، رژیم حاوی 
بتاکاروتن ممکن است نقش محافظتی در برابر 

سرطان پروستات داشته باشد.
افزایش خطر  با  بدن  در   K ویتامین  کمبود 
شکستگی استخوان همراه است. مصرف کافی 
ویتامین K  برای سالمت بسیار مهم است زیرا 
جذب کلسیم را بهبود می بخشد و ممکن است 
دفع ادراری کلسیم را کاهش دهد، به این معنی 
که کلسیم در بدن برای تقویت و بازسازی 
استخوان ها الزم است. نتایج مطالعات نشان 
داده  افراد مبتال به دیابت نوع1  که از رژیم های 
دارای فیبر باال استفاده می کنند سطح قند خون 
پایین تری دارند و در افراد مبتال به دیابت نوع2 
نیز فیبر ممکن است میزان قند خون، چربی 
و انسولین را بهبود بخشد. یک میوه کوچک 
پاپایا کوچک حاوی حدود 3 گرم فیبر است. 

فیبر، پتاسیم و ویتامین های موجود در پاپایا 
به جلوگیری از بیماری قلبی کمک می کنند. 
افزایش مصرف پتاسیم همراه با کاهش مصرف 
سدیم مهم ترین تغییرات تغذیه ای است که فرد 
می تواند برای کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی- عروقی در رژیم غذایی خود ایجاد کند.
کولین نیز یک ماده مغذی بسیار مهم در پاپایاست 
که بدن ما را در داشتن خواب مناسب، حرکت 
عضالنی، یادگیری و حافظه کمک می کند. کولین 
همچنین برای حفظ ساختار غشاهای سلولی، 
کمک به انتقال امواج عصبی، کمک به جذب 
چربی و کاهش التهاب مزمن مفید است. هنگامی 

که از میوه له شده پاپایا به صورت موضعی 
استفاده شود برای بهبود زخم و جلوگیری از 
عفونت ناحیه سوخته پوستی مفید است. محققان 
معتقدند آنزیم های پروتئولیتیک چیوپاپائین و 
پاپائین موجود در پاپایا اثر مفید آن را تضمین 
نیز  پاپائین  آنزیم  حاوی  داروهای  می کنند. 
استفاده  مورد  دهانی  زخم های  درمان  برای 

قرار می گیرند.
پاپایا همچنین برای داشتن موهای سالم و طبیعی 
 ،A مناسب است زیرا این میوه حاوی ویتامین
ماده مغذی مورد نیاز برای تولید چربی پوست 
است که مو را مرطوب نگه می دارد. ویتامین 

A همچنین برای رشد تمام بافت های بدن، از 
جمله پوست ضروری است. مصرف کافی 
ویتامین C که پاپایا حاوی آن است برای ساخت 
و نگهداری کالژن مورد نیاز است که باعث 

حفاظت ساختار پوست می شود.
برخی دیگر از مزایای بهداشتی پاپایا به شرح 

زیر است:
 C 1. کاهش کلسترول؛ پاپایا غنی از فیبر، ویتامین
و آنتی اکسیدان هایی است که باعث جلوگیری از 
رسوب کلسترول در شریان ها می شود. رسوب 
کلسترول بیش از حد می تواند منجر به بیماری 

قلبی مانند حمله قلبی و فشارخون باال شود.
2. کاهش وزن؛ افرادی که به دنبال کاهش وزن 
هستند باید پاپایا را در رژیم غذایی خود وارد 
کنند چون کالری بسیار کمی دارد. وجود فیبر در 
پاپایا به شما احساس آرامش می دهد و همچنین 
روده را پاک و رژیم غذایی را ساده تر می کند.
3. افزایش ایمنی بدن؛ سیستم ایمنی بدن به 
عنوان یک سپر در برابر عفونت های مختلف 
عمل می کند. یک پاپایا تنها بیش از 2 برابر نیاز 
روزانه ویتامین C بدن را می تواند تامین کند و 

برای ایمنی بدن انسان عالی است.
4. مناسب بیماران دیابتی؛ پاپایا یک گزینه 
غذای عالی برای بیماران دیابتی است زیرا به رغم 
شیرینی مناسب دارای محتوای قند اندک است. 
همچنین افرادی که دچار دیابت نیستند، می توانند 
با خوردن پاپایا از ابتال به دیابت جلوگیری کنند.
5. محافظت در برابر التهاب مفاصل )آرتریت(؛ 
این بیماری می تواند یک بیماری واقعا ناتوان  کننده 
باشد و ممکن است کیفیت زندگی انسان را به 
میزان قابل توجهی کاهش دهد. خوردن پاپایا 
برای استخوان ها مفید است زیرا دارای خواص 
ضدالتهابی همراه با ویتامین C است که به کنترل 
آرتریت کمک می کند. مطالعه منتشر شده در
Annals of the Rheumatic  Diseases نشان 
داده افرادی که غذاهای حاوی ویتامین C اندک 
مصرف کرده اند، 3 برابر بیشتر از آنهایی که 

ویتامین C الزم را دریافت داشته اند در معرض 
آرتریت هستند.

6. بهبود هضم؛ امروز تقریبا غیرممکن است 
که از خوردن غذاهایی که برای سیستم گوارش 
آسیب رسان هستند، اجتناب کرد. خوردن غذای 
چرب یا غذای آماده با مقادیر بیش از حد روغن 
معمول است. خوردن پاپایا روزانه با داشتن آنزیم 
گوارشی پاپائین همراه فیبر به بهبود سالمت 
دستگاه گوارش کمک و اشتباهات غذایی را 

تا حدی رفع می کند.
7. کاهش درد عادت ماهانه؛ زنان مبتال به درد 
عادت ماهانه می توانند از پاپایا کمک بگیرند. 
وجود آنزیم پاپائین به تنظیم و کاهش دردهای 

عادت ماهانه کمک می کند.
8. جلوگیری از عالئم پیری؛ عادات سالمی 
مانند خوردن روزانه یک پاپایا فرایند پیری را 
طوالنی تر می کند و ممکن است فرد را 5 سال 
 ،C جوان تر نشان دهد. پاپایا غنی از ویتامین
ویتامین E و آنتی اکسیدان ها مانند بتاکاروتن 
است که به جلوگیری از تاثیر رادیکال های آزاد 
پوستی کمک می کند و چروک ها و نشانه های 

دیگر پیری را کنترل می کند. 
منبع  پاپایا  سرطان؛  از  جلوگیری   .9
و  فیتونوترینت ها  آنتی اکسیدان ها،  از  غنی 
از  جلوگیری  باعث  که  فالونوئیدهاست 
آسیب رادیکال های آزاد می شود. نتایج مطالعات 
همچنین نشان داده مصرف پاپایا برای کاهش 
خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و پروستات 

مفید است. 
10. کمک به کاهش استرس؛ پس از سختی 
کار روزانه، خوردن پاپایا ایده خوبی است. این 
میوه معجزه گر حاوی بسیاری از مواد مغذی 
مانند ویتامین C است که می تواند فرد را از 
استرس دور نگه دارد. بر اساس مطالعه دانشگاه 
آالباما، دریافت 200 میلی گرم ویتامین Cمی تواند 
به تنظیم هورمون های استرس زا در موش ها 

کمک کند.

افراد مبتال به حساسیت در 
برابر التکس ممکن است به 
پاپایا حساسیت داشته باشند 
زیرا پاپایا حاوی آنزیم هایی به 
نام کیتیناز است که می توانند واکنش 
متقابلی بین التکس و مواد غذایی حاوی آنها 
ایجاد کنند. برای بعضی افراد، میوه پاپایا رسیده 
می تواند بوی نامطبوعی داشته باشد که می توان 
این بو را با مخلوط کردن میوه های برش خورده با 
آبلیمو کاهش داد. بذرهای داخل میوه نیز اگرچه 
مزه خوبی ندارند، خوردن آنها خطری ندارد. در 

ادامه به چند سوال در مورد پاپایا می پردازیم. 

 آیا خوردن میوه پاپایا هنگام بارداری 
ایمن است؟

رژیم غذایی و تغذیه برای خانم های باردار 
اهمیت زیادی دارد. طی بارداری به خانم ها 
می توانند  را  غذاهایی  چه  می شود  توصیه 
مصرف کنند و چه غذاهایی نخورند. اگرچه 
میوه بخشی از رژیم غذایی متعادل است، طی 
دوره بارداری از خوردن میوه های خاصی از 
جمله پاپایا باید اجتناب کنند. سایر میوه هایی 
که باید از خوردن آنها پرهیز کرد، انگور )عقاید 
مختلفی در مورد انگور و بارداری به دلیل وجود 
پلی فنل رزوراترول در انگور و همچنین هضم 
سخت پوست میوه انگور وجود دارد( و آناناس 
)عقیده بر این است که آناناس نیز می تواند 
باعث سقط جنین شود اما این موضوع تاکنون 

به صورت علمی ثابت نشده( است. 
آیا باید طی بارداری از خوردن پاپایا   

پرهیز کرد؟
هم بله و هم نه! در رابطه با مصرف پاپایا هنگام 
بارداری هنوز بحث های علمی متفاوتی وجود 
دارد زیرا خوردن میوه رسیده پاپایا برای خانم های 
باردار مناسب است، در حالی که پاپایای نارس 
نمی تواند توصیه ای مناسب برای این خانم ها 
باشد. پاپایای رسیده )پوست زرد( منبعی طبیعی 
و سالم از بتاکاروتن، کولین، فیبر، فولیت، پتاسیم 

و ویتامین های A، B  و C  است، در حالی که 
پاپایای نارس )پوست سبز( منبعی غنی از التکس 
و پاپائین است. طی دوره بارداری التکس ممکن 
است باعث انقباض رحم و  زایمان زودرس شود، 
غشاهای حیاتی اطراف جنین را تضعیف کند 
و باعث حساسیت شود. اگرچه پاپایای رسیده 
می تواند بخش مهمی از تغذیه خانم های باردار 
باشد، پاپایای نارس می تواند بسیار خطرناک 
باشد. برخی خانم های باردار در طول بارداری 
خود به خوردن پاپایای شیرین ادامه می دهند. 
با این حال، بعضی از آنها تصمیم می گیرند به 
طور کلی پاپایا را از رژیم غذایی خود حذف 
کنند و تا پس از زایمان، از دیگر منابع تغذیه ای 
استفاده کنند. اگر خانمی  باردار است یا تصمیم 
به بارداری دارد، باید به توصیه پزشک خود در 
رابطه با رژیم غذایی خود از جمله مواد غذایی 

که باید از آنها بپرهیزد، عمل کند. 
 آیا پاپایا باعث سقط جنین می شود؟  این 

یک واقعیت است یا افسانه؟
بارداری یک دوره زمانی باشکوه در زندگی هر 
خانمی است. یک خانم باردار خالق زندگی 
جدید می شود. کمبود یا مصرف بیش از حد 
برخی مواد مغذی می تواند مانع بارداری شود. در 
فیلم های هندی می بینیم یک نامادری خون آشام 
میوه پاپایا را به دخترخوانده اش می دهد و باعث 
سقط جنین او می شود. آیا واقعا میوه پاپایا باعث 
سقط جنین می شود؟ آیا این اسطوره است یا 
واقعیت؟ اجازه دهید باورهای قدیمی و علمی 

را بررسی کنیم.
براساس علم پزشکی قدیمی آیورودا، مواد حاوی 
انرژی می توانند گرم یا سرد باشند. میوه پاپایای 
سبز خام و و غنی از ویتامین C ، گرم در نظر گرفته 
شده است. این میوه می تواند به تنظیم دوره های 
عادت ماهانه کمک کند. مصرف پاپایای خام 
در  استروژن  هورمون  تولید  باعث  می تواند 
بدن شود. از این رو، دوره های عادت ماهانه 
را در خانم ها تنظیم می کند. از زمان های قدیم، 
پاپایای خام برای کنترل زایمان مورد استفاده 

قرار می گرفته است. به طور سنتی  خانم های 
باردار از خوردن پاپایا جلوگیری می کنند زیرا 
بیان می شود می تواند باعث سقط جنین شود.

می شود،  جنین  سقط  موجب  که  ماده ای 
طور  به  می شود.  نامیده   »abortifacient«
سنتی، در کشورهای آسیایی، خانم ها از پاپایا 
به عنوان ضدبارداری طبیعی استفاده می کنند و 
از خوردن میوه  هنگام بارداری می پرهیزند. در 
هند، پاکستان، سریالنکا و بنگالدش، پاپایا به 
عنوان پیشگیری   کننده از بارداری و سقط جنین 

استفاده می شود. 
آنزیم پاپائین موجود در میوه پاپایای خام تولید 
پروژسترون، هورمون حیاتی در بارداری سالم را 
مهار می کند. پروژسترون پایین ممکن است به 
رشد اندومتریوم )الیه ای داخلی رحم( کمک کند 
که برای رشد جنین ضروری است. میوه پاپایای 
خام به خصوص برای رشد جنین خطرناک 
است. با این حال، تاثیر پاپایا روی بارداری 
در صورتی که پاپایا رسیده بوده و در حد کم 
خورده شود، کمتر می شود. پاپایای رسیده عاری 
از آنزیم پاپائین است بنابراین برای مادران مضر 
نیست. آنزیم پاپائین موجود در میوه پاپایای سبز 
و خام، مسوول سقط جنین در دوران بارداری 
است. میوه پاپایای خام همچنین دارای غلظت 
باالیی از التکس– یک ماده شیری که باعث 
انقباض رحم به علت انتشار پروستاگالندین ها و 
اکسي توسین می شود- است که می تواند باعث 

سقط جنین در خام های باردار شود.
در یک آزمایش، محققان عصاره التکس پاپایا 
را خارج و آن را روی موش ها آزمایش کردند. 
دوزهای مختلف عصاره التکس پاپایا سبب 
افزایش فعالیت انقباضی رحم موش شد. بیشترین 
میزان فعالیت انقباضی رحم موش در مراحل 
بعدی بارداری مشاهده شد که مربوط به وجود 
میزان حداکثر استروژن در خون موش است. بر 
اساس این گزارش، روشن شد التکس موجود 
در میوه پاپایای خام دارای آنزیم ها، آلکالوئیدها 
و مواد دیگری است که توانایی ایجاد انقباضات 

در رحم را در مراحل مختلف دارد، در نتیجه 
می تواند باعث سقط جنین شود.

 British در یک مطالعه منتشرشده در نشریه
Journal of Nutrition ، از لحاظ علمی اعتقاد 
باستانی مردم آسیا در این مورد بررسی شده که آیا 
مصرف پاپایا در دوران بارداری خطرناک است یا 
نه؟ مخلوط پاپایای رسیده )500 میلی لیتر در یک 
لیتر آب( به 4 گروه از موش های آزمایشگاهی 
در مرحله های مختلف رشد جنین )روزهای 
1 تا 5، 6 تا11، 12 تا 17 و 1 تا 20(، داده شد. 
به گروه شاهد تنها آب داده شد. دانشمندان آثار 
آب میوه پاپایای رسیده و التکس پاپایای خام را 
روی رحم موش های باردار و غیرباردار مورد 
بررسی قرار دادند. آبمیوه پاپایای رسیده هیچ 
انقباض عضالنی قابل توجهی در رحم موش های 
باردار و غیرباردار نشان نداد. در مقابل، التکس 
پاپایای خام باعث تولید انقباضات اسپاسمی در 
عضالت رحم مشابه هورمون های اکسی توسین 
و پروستاگالندین شد. این دو هورمون به طور 
کلی طی عادت ماهانه آزاد می شوند و باعث 
انقباض رحم می شوند. محققان نتیجه گرفتند از 
آنجا که پاپایای خام و نیمه رسیده حاوی غلظت 
باالیی از التکس است که می تواند انقباضات 
رحمی را تحریک کند، در بارداری خطرناک 
است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد مصرف 
طبیعی پاپایا در دوران بارداری خطرناک نیست. 
با این حال، تحقیقات بیشتری برای اطمینان از 
وجود نداشتن خطرات پاپایای خام یا نیمه رسیده 

در دوران بارداری در انسان ضروری است.
تحقیقات دیگری برای بررسی اثر دانه های میوه 
پاپایا در سقط جنین روی موش های صحرایی 
انجام شده است. دوزهای خوراکی 100 و 800 

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از دانه های 
پاپایا به موش های صحرایی باردار به صورت 
یکبار در روز طی روزهای 1 تا 10 پس از 
جفتگیری داده شد. اختالف معنی داری در 

وزن بدن جنین های دریافت   کننده پاپایا دیده 
نشد. در گروهی از موش ها  که 100 میلی گرم بر 

کیلوگرم وزن بدن پاپایا دریافت کردند، افزایش 
قابل مالحظه ای در النه گزینی جنین دیده شد 
و وزن جنین در مقایسه با شاهد کاهش نشان 
داد. در جنین شناسی، النه سازی، فرایند اتصال 
تخم های بارورشده به پوشش رحم است و 
حدود 6 یا 7 روز پس از تخمک گذاری اتفاق 
می افتد. هیچ جنین مرده یا تغییر شکل یافته ای 
مشاهده نشد. در مقابل، در گروه موش هایی که 
800 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن پاپایا دریافت 
کردند، خونریزی واژینال قابل توجهی مشاهده 
شد اما هیچ افزایشی در محل های النه سازی 
دیده نشد. با این حال، تقریبا 30 درصد جنین ها 
به طور کامل از بین رفته و جنین های باقی مانده 
در مقایسه با شاهد، از رشد باز مانده بودند ولی 
تغییر شکل خارجی در جنین مشاهده نمی شد. 
دانشمندان نتیجه گرفتند عصاره دوز پایینی از 
دانه های پاپایا بر رشد قبل از تولد تاثیر منفی 
ندارد اما دوزهای باالی پاپایا می تواند به جنین 

آسیب برساند و باعث سقط جنین شود.
در  جنین  سقط  ایجاد  باعث  پاپایا  آیا 

بیشتر  می شود؟  باردار  خانم های 
اساس  بر  انجام شده  تحقیقات 

بوده  حیوانات  روی  آزمایش 
و هیچ مورد سقط جنینی در 
خانم های باردار به دلیل مصرف 
است.  نشده  گزارش  پاپایا 
نتایج مطالعات متعدد روی 

موش ها نشان داد 
عصاره 

پاپایای خام باعث سقط جنین می شود و برای 
رشد جنین خطرناک است. شواهدی وجود 
اعتقادات  مانند  نارس  پاپایای  میوه  که  دارد 
باعث سقط جنین می شود. التکس  قدیمی 
باعث  می تواند  نارس  پاپایای  در  موجود 
ترشح پروستاگالندین ها و اکسی توسین شود 
القای درد زایمان قبل  به  که می تواند منجر 
از موقع شود. با این حال، اغلب خانم هایی 
که پاپایای بدون التکس می خورند، احتماال 
سقط جنین نخواهند داشت. حتی مصرف مقدار 
متعادل پاپایای خام حاوی التکس به احتمال 
زیاد نمی تواند به دوزی برسد که برای ایجاد 

سقط جنین کافی باشد.
معتقدند خوردن  پزشکی  متخصصان  بیشتر 
پاپایای رسیده در حد کم باعث ایجاد عوارض 
در بارداری نمی شود. به عنوان یک قاعده کلی 
اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید، از 
مصرف بیش از حد پاپایا خودداری کنید. بر 
اساس تحقیقات علمی انجام شده روی حیوانات، 
ممکن است این که خانم های باردار کال 
از مصرف پاپایا نرسیده و سبز در رژیم 
غذایی خود اجتناب کنند، بهترین 
ایده باشد. احتماال مصرف زیاد 
پاپایای سبز برای سقط جنین 

الزم است!

بررسی خواص و عوارض میوه درختی )پاپایا( برای سالمت

میوه ممنوعه برای بارداری
 دکتر ولی اله رضایی
عضو هیات علمی سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تولید میوه پاپایا - که در ایران گاهی به نام خربزه 
درختی شناخته می شود- در خاتم یزد و سیستان و 
بلوچستان کشت می شود. همچنین درج نام این میوه 
در فهرست میوه های گرمسیری که ورود آنها به کشور 
ممنوع نیست، می تواند در زمان هایی نه چندان دور این میوه را وارد بازارهای مصرف کشور کند. 
به رغم فواید غذایی و پزشکی بی شماری که واقعا وجود دارد و درباره آن در تبلیغات خواهد آمد، 
آگاهی از عوارض مصرف بیش از حد این میوه به خصوص میوه های سبز و نارس آن بسیار حیاتی 

است و باید مد نظر قرار گیرد. یکی از این عوارض می تواند سقط جنین احتمالی در خانم های باردار 
باشد. این روزها کنار میوه های عادی نشانی از میوه های عجیب و تازه که اغلب اصالتی استوایی 
دارند به چشم می خورد. پاپایا میوه ای با منشاء مکزیک است. با این وجود به طور طبیعی در ایاالت 
متحده آمریکا و حوزه دریای کارائیب نیز رشد می کند. براساس نظر فائو، هند بیشترین میزان تولید 
میوه پاپایا را به خود اختصاص می دهد که بالغ بر 5 میلیون تن در سال 2013 میالدی بوده است. از 
این میوه می توان در ساالدها و سایر غذاها استفاده کرد. مواد مغذی موجود در پاپایا فواید متعددی 

برای بدن انسان دارند. آنها می توانند در حفاظت در برابر بسیار عوامل به انسان کمک کنند.

  فواید

 عوارض

29تغذیه و بارداری شماره ششصدونود وچهار  هفده  آذر نودوهفت



»میزگرد پوست« درباره علل خارش طوالنی مدت 
یک مرد جوان با حضور دکتر فریده رادمهر 

متخصص پوست، دکتر سیدمسعود داوودی 
متخصص پوست، دکتر علی باغبانیان روان پزشک و 

دکتر لیال شیربیگی متخصص طب سنتی

چـرا  تنــــم 
می خـــــــاره؟! 

برخی خارش های 
پوستی ریشه روانی دارند

آب انار بهترین   
رفع کننده    خارش است

گرم شدن و افزایش دمای بدن زمان خواب بر شدت خارش می افزاید

خارش شدید پوست هنگام شب از عالئم بیماری گال است

 دکتر علی باغبانیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر لیال شیربیگی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر فریده رادمهر

  دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( 

نگاه روان پزشک

نگاه متخصص طب سنتی

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست  

وقتی برای خارش علت مشخصی نمی توان 
یافت، باید به علل روانی توجه کرد. شایع ترین 
علت خارش در افراد به غیر از بیماری های 
زمینه ای می تواند منشاء روانی داشته باشد. 
زمانی که پوست را می خارانیم، ماده ای به 
نام »هیستامین« آزاد می شود که خود عامل 
اصلی در بروز خارش است. به عبارت ساده تر، 
خارش با گیرنده های هیستامینی در ارتباط 
است. هر چه شدت خارش ها بیشتر باشد، 
ترشح و انتشار هیستامین ها در الیه زیر پوست 
افزایش  و حس خاراندن بدن شدت می یابد.
از بعد روان شناختی، فشار رواني و تنش هاي 
عصبي میزان خاراندن را افزایش مي دهند. به 
عنوان مثال، خارش می تواند نشان دهنده حالت 
اضطراب به خصوص در مبتالیان به وسواس 
باشد. فردی که مبتال به وسواس است با 
پوستی،  ضایعات  دچار  مکرر  شستشوی 
خشکی پوست و خارش می شود. در برخی 
موارد هم خارش نشانه ای از عصبانیت )خارش 
عصبی( است. کسانی که عصبانیت شدیدی 
دارند، خود را با خاراندن پوست آرام می کنند 
و در بیشتر موارد به دلیل شدت خارش ها 
باعث آسیب پوست می شوند. در بیماران 
پوستی مبتال به انگل های پوستی و حساسیت 
نیز تنش و استرس باعث تشدید عالئم بیماری 
می شود. اگر با انجام آزمایش های مختلف، 
هیچ دلیلی برای بیماری مشخص نشود، ممکن 
است فرد دچار خارش توهمی باشد. فرد 
مبتال به توهمات تصور می کند حشراتی در 
حال خزیدن روی بدن او هستند یا چیزی 
درون بدنش هست و سعی دارد از آنجا خارج 
شود. این حالت می تواند نشانه ای از مصرف 
مواد محرک و مخدر به خصوص شیشه و 
مورفین باشد که با خارش شدید همراه است. 
در بیماران مبتال به توهمات پوستی، تشخیص 
هر نوع توهمی نیازمند ارزیابی کامل پزشکی، 
مغزی و عصبی و روان پزشکی است. ضمن 
اینکه در مواردی هم گزارش شده مصرف 
برخی داروها از جمله داروی ریتالین در 
درمان بیش فعالی و داروهای اعصاب می تواند 
باعث ایجاد خارش شود که معموال با تغییر 
نوع دارو یا دادن دارو در چند دوز کم این 
حالت کنترل شده است. معموال خارش ها 
شبانه است و در طول روز به دلیل اینکه فرد 
مشغول فعالیت است کمتر دچار حالت خارش 
در بدن می شود. در مواردی ممکن است 
شدت خارش به حدی باشد که در اثر خاراندن، 
پوست خراشیده و زخم می شود و خونریزی 
می کند. این حالت از نظر انتقال بیماری های 
غیرعفونی و ایدز نگران کننده خواهد بود. 

از دیدگاه طب ایرانی هر مرضی که باعث 
تغییر کیفیت اخالط و تبدیل آنها به موادی 
با حدت، تندی، گرمی و سوزش شود و 
طبیعت این مواد را به سمت پوست دفع کند، 
می تواند باعث احساس خارش در پوست 
شود. برای رفع خارش پوستی، دستورات 
مختلفی در طب ایرانی وجود دارد، مثال نوشیدن 
روزانه یک لیوان آب انار ترش و شیرین از 
خاصیت  و  می کاهد  بدن  خارش  شدت 
ضدخارشی و ضدهیستامینی انار به اثبات 
رسیده است. برای جلوگیری از ترشی آب 
انار و کاهش احساس ضعف مي توان یک 
قاشق مرباخوری به آن شکر سرخ اضافه کرد. 
مصرف شربت آبلیموی تازه با کمی شکر 
)که طعم ترش و شیرین داشته باشد( هم در 
کاهش حس خارش کمک کننده است. در 
فصل پاییز که خارش، اغلب اوقات حاصل 
خشکی پوست است، توصیه می شود مدت 
و تعداد جلسات رفتن به حمام را طی هفته 
کاهش دهید. از ریختن آب داغ در حمام 
اجتناب کنید و بدنتان را با آب ولرم بشویید. 
بعد از حمام و خشک کردن نیز پوستتان را 
با روغن بادام شیرین چرب کنید تا رطوبت 
هم  کدو  روغن  شود.  تامین  پوست 
مرطوب کننده خوبی برای خشکی های پوست 
بعد از حمام است. اگر خشکی پوست با 
خارش و پوسته های ریز همراه باشد، می توانید 
مخلوطی از روغن بادام شیرین و روغن بنفشه 
را روی نواحی خارش دار بزنید. از دیدگاه 
طب ایرانی مصرف غذاهای مرطوب مانند 
خورش کدو، خورش آلو اسفناج و خورش 
بامیه می تواند جلوی خارش و خشکی پوست 
را تا حدودی بگیرد. البته این ادعا را باید در 

مطالعات بالینی طب رایج آزمایش کرد. 

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.

: چهعواملیباعثایجادخارشدربدنمیشوند؟
خارش یکی از شایع ترین شکایت های بیماران در مراجعه به کلینیک پوست است. 
علل متعددی می توانند در سطح پوست خارش ایجاد کنند که مهم ترین آنها شامل 
بیماری های پوستی، آلودگي هاي قارچي و انگلي، گزیدگي، ابتال به بیماری  های 
سیستمیک، علل روانی، مصرف برخی داروها و عوامل محیطی مانند موادشیمیایي 

و البسه حساسیت زاست.
: کدامبیماریهایپوستیدرایجادخارشنقشدارد؟

بسیاري از مشکالت پوستي از جمله انواع اگزماهاي پوستي و حساسیت ها 
شایع ترین عامل خارش هستند. شیوع اگزما در فصل پاییز و زمستان بیشتر است و 
شب ها خارش  تشدید می شود. معاینه و توجه به ضایعات قرمز رنگ خارش دار و 
پوسته پوسته به تشخیص ضایعات اگزمایی و حساسیت های پوستی کمک می کند. 
اگزما می تواند سرشتی و از دوران کودکی وجود داشته باشد یا اینکه توسط عوامل 
محیطی و شغلی ایجاد شود، مثال اگزماها در بناها که با خاک و سیمان در تماس 
هستند، بیشتر دیده می شود و بالطبع خارش شدید وجود دارد. لیکن پالن یا 

پسوریازیس نیز ممکن است با خارش های شدید همراه باشد.
: درموردبیماریهایزمینهایچطور؟

دیابت، کم کاری و پرکاری تیروئید، بیماري هاي کلیوي )نارسایی مزمن کلیه 
و دیالیز( و کبدي )به خصوص هپاتیتC یا سیروز صفراوی(، ایدز، سرطان، 
اختالالت خونی از جمله کم خونی شدید فقر آهن و غلظت خون باال از عوامل 
خارش هستند. علل روانی هم می توانند با خارش پوست همراه باشند. درواقع 
استرس و اضطراب باعث تشدید خارش می شود. در بیماران مبتال به بیماری های 
توهم زا فرد به دلیل اینکه احساس می کند موجودی زیر پوستش حرکت می کند، 
با خاراندن شدید، پوستش را زخم می کند و به خود آسیب می زند. در این افراد 

بیشتر علل سایکولوژیک یا روانی مطرح است. حالت توهم در مصرف کنندگان 
داروهای روانگردان یا به ندرت در افراد مبتال به تومور مغزی یا کمبود ویتامین 

B12 نیز دیده می شود.
: مصرفچهداروهاییباعثایجادخارشیاتشدیدآنمیشود؟

مصرف داروهای چربی  خون، فشارخون، داروهای عصبی هورمونی مثل استروژن 
و پروژسترون یا داروهای مخدر مثل مورفین و ترکیبات آن و آنتی بیوتیک ها مانند 
آزیترومایسین می توانند با خارش همراه باشند. به همین دلیل در گرفتن شرح حال 
بیمارانی که از خارش شکایت دارند، اطالع از داروهایی که چند هفته قبل از شروع 

عالئم خاراندن بدن، مصرف کرده اند، اهمیت بسزایی دارد.
: کسانیکهدرمحیطهایعمومیمثلپادگانها،مدارس،مهدکودکها

و...حضوردارنددرمعرضچهبیماریهایپوستیخارشداریهستند؟
دانشجویی،  خوابگاه های  آسایشگاه ها،  مهدکودک ها،  مانند  شلوغ  مراکز  در 
سربازخانه ها، محل اسکان مسافران و... عفونت هاي انگلي گال و شپش یکی 
از علل مهم و شایع خارش بدن هستند که به سرعت قابل سرایت به اطرافیان 
است. در حال حاضر شپش شایع ترین موردی است که می تواند با خارش 
ناحیه سر، پشت گوش و گردن همراه باشد. آلودگی به این انگل از طریق معاینه 

قابل تشخیص و درمان است.
: علتطوالنیشدنخارشدربرخیافرادازجملهسوژهمیزگرد

ماچیست؟
مراجعه دیرهنگام بیمار به پزشک که باعث مزمن شدن بیماری می شود، عدم گرفتن 
شرح حال دقیق و معاینه کامل توسط پزشک، مصرف نکردن مناسب دارو توسط 
بیمار، وجود بیماری های زمینه ای داخلی، بدخیمی ها یا بیماری هایی مثل گال که 
دیر تشخیص داده می شوند، از علل طوالنی شدن خارش است. از این رو، بررسی 

علت خارش مزمن و طوالنی که به درمان پاسخ نمی دهد، از نظر بدخیمی ها، 
ارزیابی ارگان های داخلی بدن و گرفتن یک آزمایش کامل، الزم و ضروری است.

:چراخارشپوستشبهاتشدیدمیشود؟
خارش شبانه معموال بیشتر در اگزماها، بیماری های گال و خارش های ناشی از 
مسائل روانی دیده می شود. گرم شدن و افزایش دمای بدن زمان خواب بر شدت 
خارش می افزاید. بیماران مبتال به مشکالت روانی هم معموال شب ها درگیری فکری 
بیشتری دارند و در نتیجه خارش هایشان به دلیل افزایش استرس شدت می یابد.
: داروهاییکهبرایاینآقاتجویزشدهچهمکانیسماثریدارند؟

پماد کلوتریمازول نوعی ضدقارچ و تریامسینولون ان ان هم کاهش دهنده التهاب 
و عفونت قارچی است. به نظر می رسد برای ایشان درمان مناسبی انجام نگرفته 
است. وقتی فردی با شکایت خارش مراجعه می کند، مهم ترین نکته گرفتن شرح 
حال دقیق از او و معاینه فیزیکی است. اینکه خارش در چه ناحیه ای از بدن اتفاق 
افتاده، چه مدت دچار آن است، شغل و سرگرمی های فرد چیست، آیا سابقه بیماری  
قبلی مطرح است یا نه و در نهایت اینکه طی چند ماه اخیر چه داروهایی مصرف 
کرده، همگی در تشخیص درست تاثیرگذار هستند بنابراین توصیه می کنم ایشان 

حتما برای درمان درست به پزشک متخصص پوست مراجعه کنند.
: فردازنظربهداشتیچهکارهاییبایدبرایکاهشخارشهایش

انجامدهد؟
رعایت دستورات بهداشتي و مراقبتي، استفاده منظم از داروهای تجویزی، شستشو 
و ضدعفوني کردن لوازم شخصي مانند حوله، ملحفه، لباس زیر و کاهش مصرف 
غذاهای ادویه دار در کاهش شدت خارش موثر است. ضمن اینکه باید توجه 
داشت قرار گرفتن در محیط گرم، پوشیدن لباس های زبر و پشمی، تماس با پشم 

و پر حیوانات و استرس باعث تشدید خارش می شود. 

گال بیماری شدیدا خارش دار پوستی و مسری است که در اثر ابتال 
و عفونت به بندپای میکروسکوپی به نام »سارکوپتس اسکیبی« 
ایجاد می شود. شیوع این بیماری در مهدکودک ها، مراکز نگهداري 
معلوالن، مراقبت از سالمندان، خوابگاه های دانشجویی، زندان ها، 
پادگان ها و مراکز نظامي باالست. وقتی این بندپای میکروسکوپی 
وارد پوست  شود، تونل هایی را حفر و در آن تخمگذاری می کند 
که با خارش شدید همراه است. از زمان ایجاد عفونت در بدن تا 
بروز خارش، چند هفته طول می کشد تا عالئم تظاهر پیدا کند زیرا 
بدن باید نسبت به این بندپای میکروسکوپی حساسیت پیدا کند 
تا بعد خارش ایجاد شود. در واقع، به دلیل بروز حساسیت نسبت 
به مایت ها و حتی مواد دفعی از مایت یا بندپاهای باقی مانده در 
پوست، بدن می خارد. از این رو، یکی از نکاتی که پزشکان برای 
تایید تشخیص گال به آن توجه می کنند، این است که آیا خارش 

در دیگر اعضای خانواده هم وجود دارد یا نه.
خارش، یکی از مکانیسم های دفاعی بدن در برابر بیماری گال است. 
با خاراندن پوست، تونل های ایجادشده در پوست، تخریب می شود. 

به همین دلیل تعداد مایت های زنده در بدن خیلی زیاد نیست. 
این بیماری در سالمندان به شدت مسری است اما ممکن است 

فرد سالمند به دلیل ضعف و ناتوانی جسمی و ذهنی مثل آلزایمر، با آنکه دچار 
گال شده نتواند خود را بخاراند. در نتیجه تعداد مایت های فعال در پوست به 
چند هزار می رسد و فرد سالخورده کانون انتشار عفونت به دیگران از جمله 
پرستارانی است که از او مراقبت می کنند. تظاهرات پوستی بیماری گال در افراد 
مسن به شکل پوسته های جمع شده و دلمه  شکل است که به تشخیص سریع 
کمک می کند. در بزرگساالن نیز برخالف کودکان، نواحی کف دست و پا یا 
گردن به باال به عفونت گال آلوده نمی شود و بیشترین نواحی درگیرشده اطراف 

ناف، زیر شکم، چین هاي آرنج، زیر بغل، الي انگشت دست، مچ، سینه ها و 
ناحیه تناسلي هستند.

در مبتالیان به گال، شب ها به دلیل افزایش دما و فعالیت مایت ها در محیط، خارش  
شدیدتر شده و منجر به اختالالت خواب می شود. در نتیجه نیاز به دارودرمانی 
الزامی است اما نباید انتظار داشت بالفاصله بعد از دریافت دارو خارش از بین 
برود. این حالت ممکن است تا چند هفته ادامه پیدا کند بنابراین نباید این مساله 
را نشانه عدم درمان دانست اما اگر مدت ها پس از نابودي انگل خارش  ادامه یابد، 

باید مجدد دارو تجویز شود چراکه این احتمال وجود دارد بیماری 
کامال درمان نشده یا عفونت مجدد ایجاد شده باشد. 

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه الروهای بندپای بیماری گال طی 
یک هفته از تخم خارج می شوند، به همین دلیل یک بار استفاده از 
داروهای موضعی تاثیر مثبتی در بهبود ندارد و باید 10-7 روز بعد 
مجدد برای از بین بردن کامل گال، مصرف داروها دوباره تکرار شود.
در درمان گال، از داروهای موضعی که خاصیت سمی برای عامل 
بیماری )مایت( دارد و برای تسکین خارش از داروهای ضدخارش 
استفاده می شود. البته نوع داروی تجویزی در سنین مختلف و با توجه 
به شرایط فرد مثال بارداری و... متفاوت خواهد بود و اگر دارودرمانی 
در برخی جواب ندهد، نوع دارو تغییر می کند. در ضمن افراد در 
تماس نزدیک با فرد آلوده به خصوص اگر خارش نیز داشته باشند 
باید تحت درمان قرار بگیرند چون اگر یک نفر از اعضای خانواده 
یا یک نفر از ساکنان محل هاي شلوغ به گال مبتال باشد، عفونت از 
طریق تماس پوستی یا استفاده از لوازم شخصی مثل حوله، کاله، 

روسری، رختخواب آلوده و... به فرد دیگر انتقال می یابد.
مهم ترین راه پیشگیري از انتشار بیماری گال رعایت بهداشت فردی 
و محیط است. باید لباس زیر، ملحفه، روبالشی و هر آنچه که در 
تماس با پوست است، با آب بسیار داغ شسته یا با اتوی داغ ضدعفونی شود. 
اگر جنس ملحفه و لباس به گونه ای است که نمی توان از این روش بهره برد، 
باید آنها را برای بیش از 5 روز در یک کیسه دربسته نگهداری کرد چون مایت ها 
در خارج از محیط گرم بدن تنها چند روز دوام می آورند و سپس نابود مي شوند. 
درنهایت اینکه بیماری گال حیوانی، قابل سرایت به انسان نیست و کسانی که در 
مراکز نگهداری حیوانات هستند، در صورت ابتال به آن فقط برای چند روز 

احساس خارش می کنند، بدون اینکه بیماری را به اطرافیان انتقال دهند. 

خارشبدناحساسناخوشایندیاستکهممکناستفقطناحیهخاصیاز
بدنیاتمامیآنرادرگیرکند.خارشمیتواندبهخصوصدرشب،زمانی
کهفرددرحالتالشبرایخواباست،اورادروضعیتبدیقراردهد
وکیفیتخوابوزندگیراتحتتاثیرقراردهد.وجودخارشمیتواندبا
یکمشکلپوستییایکیازبیماریهایسیستیمکمرتبطباشد.درمیزگرداینهفته»سالمت«
مشکلمردجوانیرابررسیمیکنیمکهبرایماننوشته:»مدت4سالاستدچارخارششبانه
شدهام.پیشپزشکانمتعددیرفتهامولیتشخیصدرستیدادهنشده.پمادهایقارچکشمثل
انانوکولیترامازولتجویزکردندولیتاثیرآنموقتاست.فقطخارششبانهدارمواحساس
میکنمدرشبپوستمسوزشخفیفیدارد،مثلآنکهموجودیپوستمراسوراخمیکند.بعد
ازکلیتحقیقفکرمیکنمگالگرفتهامچوندرسربازیاینمشکلبرایمایجادشدهوقبل
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8 عادت خطرناک در زمینه زیبایی 

برای زیباتر شدن خطر نکنید!

افتادگی پلک از ایجاد تا اصالح

وقتی پلک ها می افتند!

همه ما در طول روز کارهایی 
برای زیبایی پوست و موی 
خودمان انجام می دهیم، اما آیا 
می دانید برخی از این عادت ها 
خطرات جدی برای سالمت شما دارند؟ مثال 
همین رژلبی که بیشتر خانم ها به صورت روزانه 
از آن استفاده می کنند، می تواند در قسمت هایی 
از لیوان، قاشق یا چنگال آنها پنهان بماند و 
اثر ناشی از آن پاک نشود. رژلب ها حاوی 
ترکیبات شیمیایی فراوانی مانند سرب هستند 
و باقی ماندن آنها در قسمت هایی از ظروف 
که به سادگی قابل مشاهده یا قابل شستن نیستند، 
می تواند به مرور زمان سالمت فرد را به خطر 
بیندازد و با افزایش بار میکروبی موجود در ظرف، 
باعث ایجاد مشکالت گوارشی یا حتی برخی 
از انواع عفونت های تنفسی در افراد شود. از 
این رو، توصیه می شود در صورت تماس مستقیم 
ظروف با لب هایی که رژلب روی آنهاست، 
حتما این ظرف ها با اسکاچ، مایع ظرفشویی 
و آب داغ کامال شسته شوند. با این مقدمه و 
در ادامه مطلب، با سایر باورهای خطرناک در 

زمینه زیبایی آشنا می شوید. 

1. استفاده از کمربندهای الغری 
برخی افراد برای الغر شدن موضعی ناحیه پشت 
کمر، پهلوها، شکم و زیر شکم، اقدام به استفاده 
مداوم از کمربندهای الغری می کنند. افرادی که 
به بستن کمربند الغری مستقیم روی  عادت 
پوستی  تعریق  افزایش  با  دارند،  پوست خود 
باعث ایجاد التهاب، قرمزی، خارش و حتی در 
مواردی کهیرهای مقاوم پوستی می شوند. ضمن 
اینکه استفاده مداوم از کمربندهای الغری به دلیل 
فشاری که به ارگان های داخلی وارد می کند، 
می تواند باعث تضعیف عملکرد این ارگان ها شود. 
چاره چیست؟:  بیشتر از 3 بار در هفته و هر 
بار حدود 30 تا 45 دقیقه از کمربندی الغری 
استفاده نکنید. حتما کمربند الغری را روی لباس 

نخی بپوشید. 

2. برداشتن خال در خانه 
خال های گوشتی، ضایعات پوستی برجسته ای 
هستند که وجود آنها برای برخی افراد خوشایند 
از  یکی  تاکنون،  دور  گذشته های  از  نیست. 
روش های برداشت خال، بستن نخی محکم 
دور آنها به منظور خشک شدن و افتادن شان است. 
این در حالی است که گاهی خال ها می توانند 
نشانه ای از بیماری هایی مانند سرطان پوست 
باشند و کندن آنها احتمال انتشار سلول های 
سرطانی و وخیم شدن شرایط بیمار را فراهم 

می کند. 
چاره چیست؟  اگر خال گوشتی ناخوشایندی 
دارید، حتما برای برداشتن آن به پزشک عمومی، 
متخصص پوست یا جراح عمومی مراجعه کنید. 

3. استفاده از اسپری های ضدعرق 
به عنوان پرایمر آرایشی 

به عنوان  که  است  آرایشی، محصولی  پرایمر 
پایه ای برای آرایش صورت از آن استفاده می شود. 
زمانی که شما پرایمر را روی پوستتان می زنید، 
سطح پوست کامال صاف و آماده آرایش می شود. 
متخصصان پوست آمریکایی به تازگی با مواردی 
از آسیب های پوستی مواجه شده اند که در اثر 
استفاده از اسپری های ضدعرق به جای پرایمر 
آرایشی به وجود آمده بودند. برخی از افراد، 
به دلیل گرانقیمت بودن پرایمرهای آرایشی، 
ابتدا مقداری اسپری ضدعرق روی صورت 
خود می پاشند و بعد از خشک شدن آن اقدام 
به آرایش می کنند. انجام دادن این کار حتی 
برای یک بار می تواند باعث بسته شدن کامل 
روزنه های پوستی و ایجاد جوش های سرسیاه 
و همچنین آکنه های شدید و مقاوم شود. التهاب 
پوستی و کهیرهای مقاوم به درمان از دیگر 
عوارض استفاده از دئودورانت به جای پرایمر 

آرایشی است.  
چاره چیست؟ هرگز از محصوالتی که مخصوص 
پوست صورت نیستند، برای آرایش و زیبایی 

کمک نگیرید. 

4. استفاده از چسب های کاشت برای 
از بین بردن جوش های سرسیاه 

آزاردهنده ترین  از  یکی  سرسیاه،  جوش های 
مشکالت پوستی برای بسیاری از افراد، مخصوصا 
خانم ها هستند. به تازگی برخی آرایشگاه ها افراد 
از  استفاده  به  را  سرسیاه  به جوش های  مبتال 
چسب های کاشت )چسب کاشت مژه، ناخن 
و مو( برای خارج کردن جوش های سرسیاه از 
پوست صورت تشویق می کنند. این در حالی 
کنده شدن  با  می تواند  کاری  که چنین  است 
الیه های رویی پوست و در مواردی  پاره شدن 
مویرگ های زیرپوستی، ایجاد کبودی های شدید 
و موضعی،  زخم های پوستی و تحریک شدید 

پوست صورت همراه باشد. 
اجتناب  بر  عالوه  است  بهتر  چیست؟  چاره 
برداشتن  برای  کاشت  مصرف چسب های  از 
جوش های سرسیاه، با مراجعه به متخصص پوست، 
الیه برداری سبک شیمیایی یا میکرودرم ابریژن انجام 
دهید. ضمن اینکه الیه برداری مالیم و روزانه پوست 
با صابون ها یا ژل های اسکراب هم می تواند راه 
ایمنی برای از بین بردن جوش های سرسیاه باشد. 

5. تهیه کردن سرم مژه خانگی 
برخی از افراد با تصمیم خود یا به توصیه آرایشگر، 
برای افزایش حجم و بلندی مژه ها اقدام به آماده 
کردن سرم مژه خانگی با انواع روغن ها و عصاره های 
گیاهی یا گاهی هم شیمیایی می کنند. متخصصان 
پوست معتقدند این کار عالوه بر آسیب هایی که 
برای بُن مژه ها و پوست پشت پلک در پی دارد، 
می تواند عفونت های چشمی یا زخم قرنیه را هم 

به دنبال داشته باشد.  
چاره چیست؟ به جای تهیه سرم مژه خانگی، از 
انواع سرم های استاندارد موجود در بازار که بدون 
نسخه در داروخانه ها به فروش می رسند، استفاده 
کنید. این سرم های صنعتی، عالوه بر ترکیباتی که 
شما می شناسید، حاوی ترکیبات ضدمیکروبی و 
ضدقارچی هم هستند و خطر ابتال به عفونت های 

پوستی و چشمی را در شما از بین می برند. 

6. استفاده از کرم های درمان 
هموروئید برای رفع پف زیر چشم 

در طول سال های اخیر، استفاده از پمادهای 
مخصوص درمان هموروئید برای کاهش پف 
و تیرگی دور چشم ها بسیار شایع شده. این در 
حالی است که این پمادها برای پوست قسمت 
ترکیبات  و  شده اند  طراحی  بدن  از  خاصی 
موجود در آنها می تواند شدیدا باعث تحریک 
پوست نازک و حساس اطراف چشم ها شود. 
گاهی این تحریک به خارش و قرمزی شدید 
منجر می شود و فرد را بیش از اندازه به دردسر 

می اندازد. 
پمادهای  از  استفاده  به جای  چاره چیست؟ 
هموروئید، از روشی ارزان و ساده برای رفع 
تیرگی و پف اطراف چشم ها استفاده کنید. در 
این روش، شما می توانید یک شب حلقه های 
چشم های  روی  دقیقه   30 را   خنک  خیار 
بسته خود قرار دهید و شبی دیگر یک چای 
پلک ها  روی  را  خنک شده  و  سبز  کیسه ای 
بگذارید. حلقه های سیب زمینی خنک شده هم 
در کاهش پف و تیرگی اطراف چشم ها نقش 

برجسته ای دارند. 

7. استفاده از اسکراب برای لب ها 
این روزها محصوالت مختلفی مانند انواع ژل ها و 
صابون های اسکراب برای الیه برداری های مالیم 
از پوست صورت در بازار وجود دارند. برخی 
افراد برای درمان پوسته ریزی لب های خود نیز از 
محصوالت اسکراب صورت استفاده می کنند. این 
کار می تواند شدیدا باعث خشکی و تحریک لب ها 
شود و ترک خوردن مداوم آنها را در پی داشته باشد. 
چاره چیست؟  پوسته ریزی لب ها یا به دلیل خشکی 
بیش از حد آنها اتفاق می افتد یا به علت حساسیتی که 
به برخی از محصوالت آرایشی لب نشان می دهند. 
در هر دو صورت، شما می توانید این پوسته ریزی 

را با انواع بالم لب یا روغن نارگیل درمان کنید. 

8. وکس کردن گوش 
یکی از پیشنهادهایی که این روزها هم آقایان و 
هم خانم ها در آرایشگاه ها و از سوی آرایشگر 
خودشان می شنوند، وکس کردن گوش با موم های 
گرم است. وکس کردن گوش، مخصوصا در آقایان 
که موهای ضخیم و پری در گوش خود دارند، 
می تواند عالوه بر ایجاد درد و التهاب شدید باعث 
پاره شدن مویرگ های ریز زیرپوستی داخل گوش 

و حتی در مواردی آسیب رسیدن به بخش هایی از 
گوش داخلی شود. در برخی موارد، آسیب های 
ناشی از وکس کردن گوش روی پرده گوش ها 

نیز گزارش شده است. 
چاره چیست؟ موهای زائد گوش های خود را 
با استفاده از دستگاه های مخصوص اصالح موی 
گوش و بینی از بین ببرید. ضمن اینکه استفاده از 
ژیلت های کوچکی که این روزها برای اصالح 
موی گوش و پشت لب در بازار وجود دارند هم 

می تواند برای شما کارآمد باشد.
Health Line :منبع

پوست خارجی ترین الیه بدن است و نقش سد 
دفاعی را برعهده دارد بنابراین تمام عوامل محیطی 
به نوعی پوست را تحت تاثیر قرار می دهند. از 
طرفی، پوست آینه تمام نمای تغییرات بدن است؛ 
یعنی کامال تحت تاثیر تغییرات سیستمیک قرار 
می گیرد. عالوه بر این ژنتیک و سن نیز روی 

کیفیت پوست تاثیر می گذارند. 
جالب است بدانید الیه خارجی یا اپیدرم پوست 
دائم بازسازی و ترمیم می شود و این قدرت بازیابی 
زمینه ساز جوانی پوست است. در زیر این الیه یک 
میلی متری، الیه درم وجود دارد که چارچوب یا 
قوام پوست را تشکیل می دهد. در واقع رشته های 
کالژن در الیه درم مانند پایه های ساختمان عمل 
می کنند و رشته های االستین یا کشسانی، رشته های 

کالژن را به هم نگه می دارند. 

تغییر در پوست اطراف چشم از سنین 
35 تا 40 سالگی شروع می شود

3 عامل مهم در ساختار پوست نهفته است که بیانگر 
زیبایی نهایی آن خواهد بود. چین های دینامیک 
ناشی از انقباضات عضالنی مانند اخم کردن مداوم، 
جمع کردن چشم ها به دلیل آفتاب، نگاه به رایانه 
و... موجب چین وچروک های اطراف چشم ها 
می شوند اما در مورد افتادگی پلک ها باید به شل 
شدن رشته های االستین اشاره کرد. عوامل ژنتیکی 
و محیطی و گذر زمان بر ساختار این رشته ها اثر 
می گذارد و باعث شل شدن آنها می شود. افتادگی یا 
پِتوز ابروها از این جمله است و طبیعتا با شل شدن 
پوست و گذر زمان، چین هایی روی پلک ایجاد 
می شود. همچنین آسیب به عصب باالبرنده ابرو 

نیز می تواند زمینه ساز افتادگی ابرو شود.
تاثیر دیگر گذر زمان بر پوست اطراف چشم 
به خصوص در افرادی که زمینه اگزما و حساسیت 
دارند این است که پوست به مرور شل شده و مانند 
کش روی هم جمع می شود. در این شرایط پوست 
زیر پلک خود را نشان می دهد. عارضه  دیگری که 
در گذر زمان ایجاد می شود، جمع شدن چربی یا به 
اصطالح فتق چربی اطراف حدقه چشم است که 
به شکل پف دیده می شود. افزایش وزن نیز یکی 

دیگر از عوامل موثر در ایجاد این عارضه است.
مجموعه تغییرات در پوست اطراف چشم با توجه 
به ژنتیک از سنین 35 تا 40 سالگی شروع و با 
افزایش سن، بیشتر می شود. هرچند استحکام و 
ساختار رشته های االستین و کالژن در افراد به 
طور ژنتیک متغیر است، استعمال مواد دخانی مانند 
سیگار، مواجهه مستمر با پرتوهای خورشید، ابتال 

به برخی بیماری های ژنتیکی و... به راحتی باعث 
شکنندگی رشته های االستین و در نتیجه شل شدن 

پوست می شود.

افتادگی پلک در نوزادان و کودکان 
در زمان تولد و سال های نخست زندگی، بینی 
کامال وسط صورت انسان قرار دارد اما به تدریج 

و با افزایش سن، فاصله چانه تا بینی به یک سوم 
صورت می رسد. گذر زمان و جاذبه زمین باعث 
افتادگی اعضای بدن از جمله ابروها می شود. 
در واقع بخشی از افتادگی ابروها به شل شدن 
رشته های االستین و بخشی به جاذبه زمین مربوط 
است اما افتادگی پلک در نوزادان و کودکانی 
که به بیماری هایی مبتال هستند که بعضی از 

رشته های عصبی شان فلج شده  یا مشکل عصبی 
دارند نیز دیده می شود. البته این حالت بیماری 
باید علت فلج شدن عصب توسط  است و 
پزشک بررسی شود. عالوه بر این برخی افراد 
به طور ژنتیک روی پلک فوقانی، چین دارند 
که ساکنان جنوب شرقی آسیا یا به اصطالح 

چشم بادامی ها از آن جمله اند.

تغییرات پوست در پلک تحتانی
پلک پایین دچار افتادگی نمی شود اما با دو نوع 
تغییر مواجه است؛ یکی از این تغییرات پف زیر 
چشم است که جز در مبتالیان به اختالالت 
تیروئیدی یا کلیوی، بیشتر ناشی از فتق چربی 
دور کره چشم است. در این شرایط با برداشتن 
چربی ها، پف به طور دائم برطرف می شود. پف 
ناشی از تجمع چربی با ورم پلک تفاوت دارد 
زیرا ورم بیشتر ناشی از تجمع مایع و مواد 
درونی پوست است و پوست ضخیم می شود.
اصطالحا  یا  پوست  شدن  شل  دیگر،  تغییر 
ایجاد پوست اضافه است. این حالت بیشتر 
در افرادی که زمینه حساسیت مانند درماتیت 
آتوپیک، اگزمای دور چشم یا پوست شل به 
دلیل زمینه ژنتیک دارند، دیده می شود. در چنین 
شرایطی معموال پوست زیر چشم شل  می شود  
به صورت چین خوردگی و تیرگی بروز پیدا 
می کند. کم کاری یا پرکاری تیروئید، اختالالت 
کلیوی و بیماری های قلبی- ریوی نیز در تغییرات 

پوست اطراف چشم و بروز تیرگی، ادم و پف 
زیر چشم تاثیر دارند که در این شرایط نیاز به 

درمان  الزامی خواهد بود.

درمان افتادگی پلک
جنبه  معموال  پلک ها  افتادگی  رفع  اگرچه 
پلک خیلی  افتادگی  که  زمانی  دارد،  زیبایی 
شدید باشد، موجب محدودیت دید خواهد 
شد. در این حالت اقدام برای درمان به جز 
جنبه زیبایی ضروری به نظر می رسد. به طور 
کلی روند درمان به سن، وخامت مشکل و 
البته  انتظار فرد وابسته است.  درخواست و 
پزشک متخصص نیز متناسب با علت زمینه ای، 
وضعیت را بررسی و بهترین درمان را توصیه 
می کند. مشکل افتادگی ابروها را می توان با باال 
کشیدن ابروها یا تزریق بوتاکس اصالح کرد. 
پوست اضافی نیز از طریق جراحی یا لیزر 
قابل بهبود است و با برداشتن چربی های اطراف 
چشم تقریبا می توان زیبایی دوران جوانی را 
برگرداند. پس از عمل جراحی زیباسازی پلک 
معموال به ندرت ممکن است در سنین خیلی 
باال وضعیت فرد دوباره به حالت قبل برگردد. 
یادتان باشد برای انجام اقدامات زیبایی هیچ گاه 
نمی توان محدوده سنی مشخص کرد زیرا این 
اقدامات کامال به شرایط فرد بستگی دارد و 
اگر توسط پزشک مشکل خاصی تشخیص 
داده نشود، در هر سنی قابل اجرا خواهد بود. 

رژلب ها حاوی ترکیبات شیمیایی 
فراوانی مانند سرب هستند و باقی 
ماندن آنها در قسمت هایی از ظروف، 
می تواند با افزایش بار میکروبی 
موجود در ظرف، باعث ایجاد مشکالت 
گوارشی یا حتی برخی از انواع 
عفونت های تنفسی در افراد شود

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

 دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه ا...)عج(

 دکر فرهاد ادهمی مقدم
جراح و متخصص بیماری های چشم، 

فوق تخصص جراحی پالستیک 

جراحی پلک یا بلفاروپالستی نوعی تکنیک جراحی است که 
باعث بهبود نمای ظاهری پلک ها و جوان سازی نسوج اطراف 
چشم ها و درنتیجه صورت می  شود. جراحی می تواند روی 
پلک فوقانی، تحتانی یا هر دو انجام شود. ممکن است تمایل 
فرد  این باشد که نمای ظاهری صورتش را بهبود ببخشد یا 
مشکالت عملکردی با پلک ها را درمان کند. این عمل، سرپایی 
و معموال بدون درد است و نیاز به استراحت کامل و طوالنی 

ندارد. 

جراحی زیبایی پلک فوقانی
با افزایش سن و گاهی به طور ژنتیک، قوام پوست در ناحیه 
پلک کاهش می یابد و باعث شل شدن و افتادگی پوست پلک 
فوقانی می شود. این موضوع به خصوص در خانم ها بیشتر حائز 
اهمیت است زیرا باعث از بین رفتن فضای سایه چشمی می شود 
و انجام آرایش را با مشکل روبرو می کند.  در بیشتر موارد با 
افزایش سن، ابرو و به خصوص قسمت خارجی آن نیز شل 
می شود و افتادگی پیدا می کند که باعث تشدید افتادگی پوست 
پلک ها خواهد شد و نمای غمگینی به صورت می دهد. گاهی 
هم افتادگی پوست پلک و ابرو با افتادگی پوست پیشانی همراه 
می شود که جراح باید به همه این موارد  توجه کند. درواقع از بین 
رفتن فضای سایه چشمی و نبود امکان آرایش به طور مناسب، 
احساس سنگینی و خستگی در پلک ها و محدود شدن میدان 

بینایی فوقانی از مهم ترین عالئم افتادگی ابرو و پلک هستند.  
درمان این عالئم شامل جراحی برداشتن پوست اضافه و برداشتن 
یا توزیع چربی های داخل پلک است. در مواردی ممکن است 

نیاز به ترمیم ابرو یا لیفت پیشانی الزامی باشد.

جراحی زیبایی پلک تحتانی
شل شدن و کاهش توأم قوام پوست و نسوج در پلک تحتانی 
باعث فتق چربی های داخل حدقه می شود و نمای پف آلود به 
پلک می دهد. عالوه بر این ممکن است پوست نیز اضافه باشد 
و نمای ظاهر ناخوشایندی برای بیمار ایجاد کند. گاهی این 
موارد با شلی پلک تحتانی همراه است. درمان این مشکالت 
نیز جراحی و برداشتن و توزیع چربی ها براساس وضعیت 
فرد است. در صورت نیاز پوست اضافه پلک را نیز می توان 

برداشت. جراحی ممکن است از داخل یا خارج پلک انجام 
شود و با توجه به معاینه فرد، روش های دیگر جراحی نیز 

ممکن است مورد نیاز باشد.

جوان سازی صورت
اقدامات جوان سازی صورت با تزریق بوتاکس و فیلرها انجام 
می شود. بوتاکس با فلج موقت عضالت، چین وچروک ها را 
برطرف می کند و فیلرها برای خطوطی که ثابت هستند، مورد 
استفاده قرار می گیرد. در مواردی می توان از برخی لیزرها و 
الیه برداری پوست با تکنیک های مختلف نیز برای جوان سازی 
پوست بهره برد. با استفاده از جوا ن سازی یا اعمال جراحی 
زیبایی، صورت حالت جوان تری پیدا می کند و در اعتمادبه نفس 

و روحیه فرد تاثیرگذار خواهد بود.

آنچه باید در مورد جراحی پلک بدانید!
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نام کتاب: »قدرت عادت«
نوشته چارلز داهیگ

عادت ها آن طور که به نظر مي رسد، ساده نیستند. عادت ها )حتي وقتي که در ذهن ما 
ريشه دوانده باشند(، قطعي و غیرقابل تغییر نیستند. ما مي توانیم عادت هايمان را انتخاب 
کنیم، البته زماني که بدانیم چطور اين کار را انجام دهیم. تمام آنچه درباره عادت مي دانیم 
)از مطالعات نورولوژيست ها درباره افراد مبتال به فراموشي تا متخصصان سازماندهي که 
شرکت ها را بازسازي مي کنند(، اين است که اگر نحوه عملكرد عادت ها را درك کنید، 

هر عادتي را مي توانید تغییر دهید.
زندگي روزانه ما را صدها عادت تحت تاثیر قرار مي دهند. آنها نحوه لباس پوشیدن ما در 
صبح، نحوه صحبت با کودکانمان و نحوه به خواب رفتن مان را در شب هدايت مي کنند. 
آنها بر غذايي که براي ناهار مي خوريم، وضعیت کاري ما و اين که بعد از کار ورزش 
مي کنیم يا نوشیدني مي نوشیم، موثرند. هر يك از عادت ها، نشانه متفاوتي دارد و پاداش 
منحصربه فردي هم ارائه مي دهد. بعضي ساده و بعضي پیچیده اند، آنها بر محرك هاي 
احساسي تكیه دارند و پاداش هاي نوروشیمیايي زيرکانه اي ارائه خواهند داد اما همه 

عادت ها، صرف نظر از میزان پیچیدگي شان، قابل دستكاري اند. 
وابسته ترين الكلي ها مي توانند به افرادي عاقل و متین تبديل شوند. ناکارآمدترين شرکت ها 

مي توانند خود را تغییر دهند. يك دانش آموز اخراجي از دبیرستان مي تواند به مديري 
موفق تبديل شود. با اين حال، براي اصالح يك عادت، ابتدا بايد تصمیم بگیريد آن را 
تغییر دهید. بايد آگاهانه کار دشوار تشخیص نشانه ها و پاداش هايي که رويه هاي عادات 
را ايجاد مي کنند، بپذيريد و جايگزين هاي آنها را بیابید. بايد بدانید کنترل عادت به دست 

شماست و از خودآگاهي کافي براي استفاده از اين قدرت کنترل بهره مند باشید.
زماني که از عادت هاي خود آگاه باشید و بدانید عادتي وجود دارد، مسوولیت تغییر آن 
را هم برعهده داريد. اگر کمي سخت تر تالش کنید، شايد بتوانید آن عادت ها را مهار 
کنید. ديگراني هستند که چنین کاري کرده اند، حتي در برابر وسوسه هاي بزرگ تر. اين 
مورد به نوعي نكته اصلي اين کتاب است. شايد يك قاتل خواب گرد بتواند بطور معقول 
و موجهي ادعا کند از عادت خود، آگاه نبوده بنابراين مسوولیت جرم خود را برعهده 
ندارد ولي تقريبا همه الگوهاي ديگري که در زندگي بیشتر مردم وجود دارد )نحوه غذا 
خوردن، خوابیدن و صحبت با کودکانمان و اينكه چگونه بدون فكر، اوقات و توجه و 
پول خود را صرف مي کنیم(، عادت هايي هستند که مي دانیم وجود دارند و وقتي درك 
کنیم که عادت ها مي توانند تغییر کنند، اين آزادي و مسوولیت را داريم که آنها را بازسازي 
کنیم. وقتي درك کنیم که عادت ها مي توانند از نو ساخته شوند، فهمیدن قدرت عادت 

آسان تر مي شود و تنها گزينه اي که باقي مي ماند، دست به کار شدن است.

سکانس پایانی
 زهراسادات صفوی

کرده ايد؟  فكر  مردن  به  حال  به  تا 
و  می سپاريد  جان  چطور  اينكه  به 
چشم هايتان را برای همیشه به روی 
و  زيبايی ها  بدی ها،  خوبی ها،  دنیا، 
زشتی هايش می بنديد؟ می گويند در 
لحظه رفتن همیشگی، تمام زندگی 
مانند  داده،  انجام  آنچه  هر  و  انسان 
يك فیلم از پیش چشمانش می گذرد. 
مردن احتماال کار راحتی نیست چون 
کسی نمی داند بعد از رفتنش از دنیا 
چه چیز در انتظارش است و به چه 
دنیای ناشناخته ای پا خواهد گذاشت. 
حاال فكر کن بین اين همه ترس و 
غم دل کندن ها و دلواپسی، فیلمی پیش 
چشمت نمايش بدهند که سراسر ظلم 
و ناديده گرفتن آدم ها و گناه باشد يا 
سرشار از مهر و نیكی و عمل به آنچه 

معبود خواسته.
هیچ کس تجربه ای از مردن ندارد اما 
فكر می کنم حتما اگر نمايش زندگی  
آدم ها در لحظه، پر از صحنه هايی از 
خوبی و مهرورزی و دعای خیر ديگران 
باشد، بی شك دلگرم  خواهد شد و بار 
و بنديلش را آسوده تر از اين دنیا جمع 
می کند و با حقیقت رفتن راحت تر 
کنار می آيد. به هر حال خوب يا بد، 
آن لحظه ديگر فرصتی برای جبران و 

هیچ اقدامی نیست. 
پس چرا صبر کنیم تا لحظه جان سپردن؟ 
می توانیم هر شب قبل از خواب فیلمی 
از هر آنچه در روز انجام داده ايم در 
ذهنمان مرور کنیم. خودمان را تشويق 
کنیم که امروز آدم بهتری بوده ايم، کمتر 
غفلت کرده و گناه مرتكب شده ايم و 
با يادآوری هر کار و هر دعای خیر، 
دلگرم شويم. اگر فیلم پرباری نداشتیم، 
تصمیم بگیريم سكانس به سكانس 

زندگی مان را پربارتر کنیم. 
اگر فیلم و دم آخر را هرگز از ياد نبريم، 
آدم های بهتری می شويم، يك-يك به 
نفع خودمان و آدم های دنیا. آنقدر خوب 
که ديگر نترسیم از مرگ، که مرگ 
را در آب و هوای خوش انديشه مان 

بنشانیم.*
اندیشه  و هوای خوش  در آب  *»مرگ 

نشیمن دارد«. سهراب سپهری 

حرف آخر

ستون آخر

می گويند مادر چراغ خانه است و چه 
بی فروغ و کم نور است خانه ای که در 
آن مادر 3 فرزند ۴، ۱۱ و ۱۵ ساله بیمار 
باشد. بچه هايی که نمی دانند پدرشان 
هم دارد کمر خم می کند زير بار غم 
بیماری همسر. پدری که نمی داند يك 
میلیون حقوقش را به زخم هزينه دوا و 
درمان همسرش بزند يا قسط های وام و 
اجاره خانه را بدهد، مايحتاج تحصیلی 
بچه های محصلش را فراهم کند يا به 
فكر خورد و خوراکشان باشد. حاال 
فكر کن کدام زن است که درد مردش 
را نفهمد و چه سمی است غصه برای 

پیكر رنجور اين زن.
امروز من و تو می توانیم با روشن نگه 
داشتن چراغ اين خانه و کم کردن بار 
از دوش يك مرد و شاد کردن دل 3 
فرزندش، زندگی ای را زيباتر و سكانس 
فیلم زندگی مان را که لحظه آخر نشانمان 

می دهند، زيبا کنیم. 
قدر  به  و  کنی  همت  است  کافی 
وسعت، وجه نقد را به کارت بانك 
-800۱-07۵6 شماره  با  پارسیان 
خیريه  موسسه  نام  به   622۱-06۱0
امدادگران عاشورا واريز کنی و با شماره 
تلفن7۵983000 )داخلی2( يا  شماره 
همراه 09۱980۱2677 تماس بگیری. 
با کد 22738 در موسسه  بیمار  اين 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

دوست گرامي!
شما مي توانید آثار خود را در 
داستان،  نقاشی،  عکس،  قالب 
و...  دل نوشته  خاطره،  شعر، 
معنویت  سالمت،  موضوع  با 
 500 در  حداكثر  نیکوكاري  و 
www.:اینترنتي نشاني  به  كلمه 

salamat.ir   مربوط به صفحه 
آخر( ارسال كنید تا در این صفحه 

با نام شما منتشر شود.

معرفی کتاب

گزینه ب 
option B  از پرفروش ترين کتاب های دنیا در سال  20۱7 
میالدی، داستان واقعي زندگي خانم شريل سندبرگ از مديران 
کلیدی شرکت فیس بوك است. اين خانم در سال 20۱2 میالدی 
جزو ۱00 نفر تاثیرگذار در سطح جهان انتخاب شد و بنیاد 
Lean In را برای حمايت از زنان تاسیس کرد. شريل به 
طور اتفاقی در سفر به لس آنجلس با ديو گلدبرگ آشنا شد و 
ازدواج  کرد و ثمره اين ازدواج دو فرزند است. ۱۱ سال بعد 
از ازدواج در سفری بدون فرزندانشان، ديو دچار حمله قلبی 
شد و فوت کرد. در اين غم بزرگ آدام گرانت، روان شناس و 
استاد دانشگاه وارتون که از دوستان شريل است از او حمايت 
کرد تا بتواند با اين رنج کنار بیايد و مجدد انگیزه و معناي 
زندگي خود را بیابد. علت نامگذاری کتاب جمله ای است 

که يكي از دوستان شريل به او گفت:
»ما ديگر گزينه الف را نداريم، پس بايد به گزينه ب فكر کنیم.«
شريل بعد از تجربه شخصی خودش معتقد است حتی بعد از 
تجربه يك اتفاق بد، می توان رشد کرد و به انعطاف، توان و 

درك معنايی عمیق تر نسبت به زندگی دست يافت.
ما قادر به مقابله با همه غم ها و سختی ها و تحمل آنها نیستیم 
و براي مواجهه با بحران ها تنها مي توانیم به تقويت ظرفیت 
روح مان بپردازيم. چگونگي برخورد و گفت وگو با اطرافیان مان 
هنگام سختي ها، اينكه چطور کودکان قوی تری تربیت کنیم 
و چگونه بعد از گذر از مصیبت ها دوباره عشق بورزيم و 
زندگی جديدی را آغاز کرده و رشد کنیم، موارد مطرح شده 

در اين کتاب هستند.
کتاب »گزينه ب« نوشته شرين سندبرگ و آدام گرانت، ترجمه 

لیال ثرياصفت است که انتشارات نوين منتشر کرده است.

اغلب افرادی که در يك رابطه دوستانه طوالنی مدت قرار دارند 
به مرور به جايی می رسند که بیشتر به هم عالقه مند می شوند 
دوستی های  داده،  نشان  مطالعات  نتايج  می کنند.  ازدواج  و 
طوالنی مدت معموال موفقیت آمیزتر و پايدارتر از ازدواج است 

اما علت چیست؟
دوستی های بلندمدت تنها رابطه انسانی است که در آن تئوری 
انتخاب را به کار می گیريم. ما اغلب در روابط دوستانه نیازی 
به کنترل و تغییر ديگری نمی بینیم. طرف مقابل را می پذيريم 
و سعی می کنیم با عیب و حسن او کنار بیايیم و از بودن در 

کنارش لذت ببريم.
پايبند  را  طرفین  ديگری  انسانی  رابطه  هر  از  بیش  ازدواج 
می کند. در اين رابطه طرفین حق اشتباه کمتری دارند. طبق 
را  زناشويی  رابطه  يك  آنچه  گلسر،  ويلیام  دکتر  تحقیقات 
تخريب می کند، نه ناهمخوانی است و نه نبودن مهر و محبت، 
پس  معموال  و شوهر  زن  که  است  مخربی  رفتارهای  بلكه 
از ازدواج نسبت به يكديگر دارند. آنها به شدت تمايل به 
کنترل بیرونی و تغییر ديگری پیدا می کنند تا با خواسته ها و 

ايده آل هايشان نزديك تر شود.
بیشتر همسران فكر می کنند هرگز خودشان مسوول احساس 
ناخشنودی از زندگی زناشويی شان نیستند و همسرشان فرد 
مناسبی نیست. آنها معتقدند اگر قرار باشد به زندگی مشترکشان 
ادامه دهند، بايد طرف مقابلشان تغییر کند تا احساس رضايتمندی 

داشته باشند.
از آنجا که در اين ديدگاه عامل اصلی مشكل، طرف مقابل است 
و نه خود فرد، هیچ تالشی برای تغییر خود انجام نمی دهد و 
ناراحتی ها نه تنها کاهش نمی يابد، بلكه شديدتر هم می شود 

زيرا هیچ کس قدرت تغییر فرد مقابل را ندارد.
برای ايجاد تغییرات الزم و ساختن زندگی مشترك رضايت بخش 
و بالنده، بايد به رفتارهای خود بیشتر توجه کنیم. تالش دائمی 
برای کنترل و تغییر ديگری باعث می شود نتوانیم حقیقتا از 
بودن  کنار يكديگر لذت ببريم. روزی که دريابیم تغییر همسر 
از توان ما خارج است و دست از کنترل او برداريم، صمیمیت 

به رابطه ما برمی گردد.
آنچه افراد بايد پیش از ازدواج بدانند اين است که ازدواج 
موضوعی نیست که همه از آن شناخت درستی داشته باشند. 
ازدواج  نیاموخته اند.  جايی  در  نیز  را  ازدواج  اداره  مهارت 
يعنی قدم گذاشتن در يك کار مشترك که مهارت خاصی 
را در شیوه برخورد با مسائل و مشكالت احتمالی می طلبد 
و با وضعیت دوران قبل از ازدواج تفاوت دارد. يك مشاور 
پیش از ازدواج شیوه های کسب آمادگی برای شروع و ادامه 

رضايت مندی زندگی مشترك را با شما در میان می گذارد.

پرسید: اردشیر رو مي شناختي؟« گفتم:»اردشیر کیه؟«
- اون پسره که يكم اختالل حواس داشت.

رويش نشد بگويد همان پسربچه چهل و چند ساله که 
موهايش جوگندمي شده و پاي چشم هايش حسابي 
چروك افتاده بود، از بس که بي محابا مي خنديد. البد 
زبانش نچرخید که بگويد همان که صورتش شبیه تمام 
آدم هايي بود که دست روزگار، از همان اول خلقت، يك 
کروموزوم اضافي چپانده توي سلول هايشان و به لطف 
اين دست و دلبازي، چشم هاي کشیده و بادامي شان 
مهربان تر شده و دلشان نازك تر. انگار که سرنوشت، ُمهر 
شناسايي زده باشد روي صورت تمامشان، طوري که 
دکترها صدايشان مي کنن: »سندروم داون«. فرشته هاي 
معصومي که شايد ذهنشان به حساب و کتاب قد ندهد 

اما بي دريغ مهربان بودن را خوب بلدند.
گفتم: »آره، چند باري ديدمش. چي شده؟«

- فوت کرد. امروز اعالمیه ترحیمش رو ديدم.

چیزي در دلم لرزيد. اردشیر را ديده بودم گاهي. با 
همه مغازه دارهاي محل رفیق بود. صدايش مي زدند و 
دعوتش مي کردند به يك استكان چاي و گاهي سیگار. 
جوري مي خنديد که انگار تمام دلخوشي هاي دنیا را 
يكجا بخشیده باشند به او. گاهي که سرکیف بود، آواز 
هم مي خواند، راه مي رفت و به تمام عابران عبوس 
لبخند  و غمگین سالم مي کرد و يك جور قشنگي 
مي زد که چروك هاي دور چشمش عمیق تر مي شدند.
و  مي گذاشتند  سرش  به  سر  رفقا  وقت ها،  بعضي 
مي پرسیدند: »پس کي زن مي گیري اردشیر؟« و اردشیر، 
سرش را مي انداخت پايین و ريز مي خنديد و مدام 
ناخن هايش را فرو مي کرد توي گوشت دست هايش. 
گوش هايش سرخ مي شد از خجالت. گويي تجسم 
روياي محال شیريني در دوردست را مي شد در برق 

چشم هاي خاکستري اش ديد.
همه  بشه.  شلوغ  خیلي  مراسمش  کنم  »فكر  گفت: 

مغازه داراي اين محل باهاش رفیق بودن.«
گفتم: »طفلك...«

- پدر و مادر نداشت؛ فوت کردن انگار. با خواهرش 
زندگي مي کرد.

- خدا رحمتش کنه. راحت شد.
و من فكر مي کنم که شايد هم نه، کسي چه مي داند 
که زندگي به کدام ما سخت تر گرفته است. کداممان 
شب هاي بیشتري را بیدار مانده و بغض، مثل بختكي 
انداخته؟ کسي چه مي داند آن  روي گلويش چنگ 
وقت هايي که اردشیر سیگار به دست کنار سوپر مارکت 
محل مي ايستاد، دلتنگ کسي بوده يا نه يا چند بار 
آن  دربیاورد، درست  را  اداي خنديدن  مجبور شده 
موقعي که هزار پرنده غمگین در دلش گريه مي کرده اند؟
کسي چه مي داند؟ حاال اما ديگر هرچه که بود، گذشته 
است. انگار پايیز را گذاشته اند براي رفتن. سالم ما را به 

خدا برسان و سفارش کن برايمان لبخند و باران بفرستد.

ديگران زمانی  می  فهمند آنها را دوست داريم که بیشتر کنارشان باشیم. زندگی  بیشتر ما 
پرمشغله است. تالش برای ترفیع شغل، امور خانه و... تمام وقت ما را می  گیرد. گاهی  با 
خود می  گويیم: »من می  خواهم برای  فرزندانم هر کاری  انجام دهم. می  خواهم با امكانات 
و رفاه بیشتری  زندگی  کنند.« حقیقت تلخ اين است که فرزندان ما رايانه ای  را که برايشان 
خريده ايم، فراموش می  کنند اما نكته های بسیار کوچك مانند ارزان بودن قیمت آن را 

همواره به ياد خواهند داشت.
پدری  می  گفت: »من و همسرم تمام سعی  خود را می  کنیم تا امكاناتی  را برای  فرزندانمان 
فراهم کنیم که خودمان نداشته ايم. ما فرصت کافی  برای  بودن کنار بچه ها نداريم، در 

حالی  که قبال از نعمت بودن کنار والدينمان بهره مند بوديم.«
وقتی  بچه ها کوچك هستند، ساده و زودباورند و می  توانیم اجابت خواسته هايشان را 

به بعد موکول کنیم:
ـ پدر، می  شه امروز بريم پارك ؟ ـ 

ـ امروز نه پسرم. خیلی  گرفتارم. هفته  بعد با هم می  ريم پارك . ـ 
اگر می  خواهید نوجوانتان احساس عزت نفس کند، عالوه بر صرف وقت، بايد به او توجه 
داشته باشید. پدری  به من می  گفت وقتی  قرار است گفت وگويی  طوالنی  با پسرش داشته 
باشد، تلفن همراهش را خاموش می  کند. )کاری  که پسرش انجام نمی  داد.( او می  گفت: 

»می  خواهم بداند حرف هايش برايم مهم است و به او توجه دارم.«

به ياد داشته باشید روزها سريع می  گذرند. ما به خودمان می  گويیم زندگی  من همیشه 
پرمشغله نمی  ماند. روزی  می  رسد که وقت فراغت بیشتری  دارم، روزی  که تمام امتحاناتم 
را با موفقیت پشت سر گذاشته ام، تحصیالتم را تكمیل کرده ام، پیشرفت کرده ام، دفتر کار 

جديدی  خريده ام، ترفیع گرفته ام و...
 اما بايد بدانیم رسیدن چنین روزی، فقط وهم و خیال است. بیشتر ما در تجارت و 
کارمان غرق شده ايم. اگر کاری  برايتان مهم است، امروز وقت انجام آن است. اين کار 
ممكن است تلفن زدن به برادر، خواهر يا دوستی  باشد که مدت هاست از او بی  خبريد 
و مدت هاست که می  خواهید با او تماس بگیريد، اما فرصت نمی  کنید. همین امروز اين 
کار را انجام دهید. اگر بودن کنار فرزند و همسرتان برای  شما اهمیت دارد، هم اکنون 

برايشان وقت بگذاريد.
وقتی  اتفاق های غم انگیزی  می  افتد، روابط بیش از هر وقت ديگری  برای  ما اهمیت پیدا 
می  کند. بايد برای  روابطمان وقت بگذاريم. برقراری  ارتباط با نوجوانان بیش از روابط 
ديگر، به وقت نیاز دارد. می  دانم که برقراری ارتباط با آنها به اندازه   وقتی  که کوچك بودند، 
لذت بخش نیست زيرا وقتی  کوچك بودند، دست کم دوست داشتند کنار ما باشند اما 

اکنون ارتباط با آنها وقت بیشتری  می  برد و ارزشش را هم دارد. 
طبیعی  است که گاهی  شما و فرزندتان با هم دعوا و مشاجره   کنید و وقتی  اين اتفاق 

می  افتد، مهم است که خاطرات خوبی  را که با هم داشته ايد، در ذهنتان مرور کنید.

یک کروموزوم اضافه، یک دنیا مهربانی

باید برای روابط مان وقت بگذاریم

داستان زندگی

زندگی مثبت

دست از کنترل و تغییر یکدیگر برداریم!

زندگی سالم

از عادت های خود آگاه باش

برگی از یک کتاب

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

زيبايي هاي پاييز در روستاي ابيانه

 دکتر زینب صائمی
 روان پزشک روان درمانگر، مشاور ازدواج و زوج درمانگر 

 دکتر مهدی قاسمی
روان پزشک روان درمانگر، زوج درمانگر 
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