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محرومیت زمان  بندی شده 
روشی برای تربیت فرزندان

 تنبیه  زمان دار 
اصطالح محرومیت زمان بندی شده، برای اغلب 
والدین آشناست و امروزه از آن به عنوان بهترین و 

کارآمدترین روش تنبیه فرزندان یاد می شود. از آنجا 
که در شبکه های اجتماعی درباره این اصطالح، 

اطالعات نادرستی به والدین داده می شود، بر آن شدیم 
نحوه درست اجرای محرومیت زمان بندی شده، مزایا 

و اشتباهات رایجی که ممکن است حین عمل با آن 
روبرو شویم را در این شماره مورد بررسی قرار دهیم... 

صفحه 20

گفت وگو با لیال غروی، به بهانه 
روز نیروی کار داوطلبانه

در ورزش ایران 
همه زنان

 »داوطلب« هستند
»کار کن ولي مزد نگیر«، این پیشنهاد را به هر 

کسي بگویي قبول نمي کند اما خیلي ها هستند که 
بخشي از زندگي شان را صرف کارهایي مي کنند 
که هیچ پاداش مالي برایشان ندارد ولي ارزشمند 
است. به این افراد »داوطلب« مي گویند و طبیعي 

است که سابقه  این افراد به تاریخ بشریت 
بازگردد...صفحه5

آیا دارویی که مهناز افشار آن را تبلیغ 
کرد باید در دسترس باشد؟

 سلبریتی ها
 به سالمت کمک 
می کنند؟
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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

گفت و گوی »سالمت« با 
اسماعیل آذرنژاد، روحانی 

روستاگرد

 قصه گوی روستا
اسماعیل آذرنژاد، روحانی کهگیلویه و 

بویراحمدی ، بیش از 6 سال است برای کودکان 
و نوجوانان محروم روستایی قصه خوانی 

می کند. آن گونه که خودش می گوید انگیزه 
شروع این اتفاق به زمانی برمی گردد که در حوزه 
طلبه بوده و این احساس را کرده که استانی که در 

آن متولد شده استانی محروم است و باید کاری 
برای آن بکند... صفحه 13

توصیه های کاربردی برای
تا شب یلدا نرودصبح صادق ندمد  برگزاری یلدایی سالم و ارزان

صفحه26



 »طبق آمار، بیش از 6 هزار جوان 
 مهدیه 
آقازمانی

به دلیل سوء مصرف مواد مخدر 
جان خود را از دست می دهند، 
در حالی که با آمپول ارزانقیمت 
نالوکسان که باید در داروخانه ها توزیع شود، این 
جوانان از مرگ نجات می یابند.« این 3-2 جمله 
توصیه هایی بود که از زبان مهناز افشار در فضای 
مجازی پخش شد و آماری که از مرگ معتادان بیان 
کرد را معلوم نیست از چه منبعی به دست آورده! 
به نظر می رسد این سلبریتی پرحاشیه برای آگاهی 
خانواده ها در مورد آمپول نالوکسان و تاثیر آن در 
پیشگیری از مرگ معتادانی که اوردوز کرده اند، این 
کلیپ 30 ثانیه ای را ضبط کرده و هدفش این بود 
که بگوید حتی در کشور ما نیز این دارو باید در 
دسترس باشد و نیازی به نسخه پزشک برای تهیه 
آن نباشد. بالفاصله بعد از پخش این کلیپ، انجمن 
داروسازان، سازمان غذا و دارو و حتی برخی پزشکان 
متخصص نسبت به آن واکنش نشان دادند و این 
صحبت ها را غیرعلمی خواندند. درواقع صحبت 
از عوارض مرگ آور مصرف داروی نالوکسان بود 
و اینکه نباید در دسترس عموم مردم و در داروخانه ها 
باشد. این درحالی است که مهناز افشار بعد از این 
واکنش ها، حرفش را پس نگرفت و گفت به استناد 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت این حرف ها 
را زده و باز هم تاکید کرد که برای نجات خانواده هایی 
که گرفتار اعتیاد هستند باید فکری کرد. این جنجال ها 
این موضوع را برایمان گوشزد می کند که تا چه 
حد بیان یک پیام از سوی افراد مشهور می تواند 
تاثیرگذار باشد و در عین حال پرحاشیه؛ به بیان 
افراد  از سلبریتی ها و هنرمندان و  استفاده  دیگر 
مشهور و محبوب یکی از راه های اصلی برای آگاهی 
دادن به مردم در مورد مسائل بهداشت و سالمت 
است و در دنیا نیز از محبوبیت و دیده شدن افراد 
مشهور برای آگاه کردن مردم در زمینه پیشگیری از 
بیماری ها بسیار استفاده می شود و اثربخشی آن 
بسیار بیشتر از زمانی است که هزینه های هنگفتی 
در این زمینه صرف می شود اما موضوع مهم این 
است که یک سلبریتی چگونه باید پیام رسان سالمت 
برای مردم باشد تا در عین حال که مردم را آگاه 
می کند، حاشیه درست نشود و مردم دچار سردرگمی 
نشوند؟ مساله دیگر اینکه آمپول نالوکسان آیا واقعا 
مرگ آور است و دارای عوارض جبران ناپذیر و 

نباید در دسترس باشد؟

پویش  های مختلفی در مورد پیشگیری از بیماری هاو 
آنها و  افتاد  که رونق  حتی در مورد حوادث راه 
مشارکت مردم در آنها بیشتر به دلیل حضور هنرمندان 
و ورزشکاران بود. جشن نفس نمونه بارز این قضیه 
است که همه ساله با حضور هنرمندان در عرصه های 
مختلف برگزار می شود و باعث شده میزان رضایت 
خانواده ها برای اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در 
کشور افزایش پیدا کند اما چه تعاملی بین مسووالن 
بهداشتی و هنرمندان وجود دارد تا آنها به اطالعات 
درست و مفید دست یابند؟ دکتر محمدمهدی گلمکانی، 
رئیس دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت 
مهم ترین  از  »یکی  می دهد:  توضیح  زمینه  این  در 
ابزارهایی که برای ارتقای سالمت می توانیم از آن 
استفاده کنیم، هنر و  افراد هنرمند است و به همین دلیل، 

ما حساب ویژه ای برای استفاده از ظرفیت هنرمندان 
باز کرده ایم اما نکته مهم این است که منابع معتبری 
را در اختیار هنرمندان قرار دهیم تا با استفاده از این 
منابع و بهره گیری از متخصصان آموزش سالمت که 
اولویت ها و نیازهای جامعه را در زمینه بهداشت و 
سالمت می دانند، پیام هایی را منتقل کنند که برای مردم 
کارایی داشته باشد. از نظر اخالقی فردی که تسلط 
علمی ندارد یا اولویت و شرایط الزم برای پرداختن 
یک موضوع را نمی داند و به آن می پردازد، به جای 

نتیجه مثبت، نتیجه عکس می گیریم.«
 وی صحبت هایش را با یک مثال ادامه می دهد: 
»ما از سلبریتی ها و ورزشکاران خواستیم در بحث 
دخانیات به ما کمک کنند و اطالعات و مطالبی 
بود  تاثیرگذار  بسیار  شد،  بیان  زمینه  این  در  که 
چون این افراد مورد عالقه جوانان بودند و جوانان 
حرف های ورزشکاران را بیشتر گوش می دهند. در 
مورد سالمت روان مثل کنترل خشم یا نکاتی برای 
سالمت روانی خانواده هم تاثیری که هنر و هنرمند 
دارد بسیار بیشتر از روش های دیگر است.« رئیس 
دفتر آموزش و ارتقای سالمت، حضور هنرمندان 
در زمینه مسائل درمانی را بسیار متفاوت تر ارزیابی 
درمانی  مداخالت  بحث  »در  می گوید:  و  می کند 
ضوابطی وجود دارد چون فردی که می خواهد در این 
زمینه اطالع رسانی کند، باید نسبت به استانداردهای 
آن  بداند.«  را  درمان  شرایط  و  باشد  آگاه  مربوط 
طور که دکتر گلمکانی بیان می کند، در همکاری 
بین هنرمندان و وزارت بهداشت، متخصصان دفتر 
آموزش و ارتقای سالمت، استانداردهای معتبر پیام ها 
را به هنرمندان منتقل می کنند و چند بارمحتوای پیام 
و نحوه انتقال آن بررسی می شود چون در بیشتر 
مواقع هنرمندان خودشان ادعا می کنند اطالعاتشان 
در مورد یک بیماری کم است. وی از هنرمندان 
درخواست کرد اگر می خواهند در مورد موضوعی 
به دانشگاه های علوم پزشکی  اطالع رسانی کنند 
مراجعه کنند تا کارشناسان آموزش سالمت به آنها 
کمک کنند. عالوه بر آن ، سایت آوای سالمت نیز 
مطالب مفید و سازنده ای در زمینه آموزش سالمت 

دارد که می توان به آنها نیز مراجعه کرد. 

سلبریتی ها در درمان دخالت نکنند 
موضوع مهمی که اهمیتش کمتر از نقش هنرمندان 
در رساندن پیام های بهداشتی نیست، بعضا اظهارات 
ضدونقیض و حواشی ای است که ممکن است در 
پیام رسانی هنرمندان ایجاد شود. به طور مثال سازمان 
غذا و دارو اولین نهادی بود که حرف های خانم افشار 
را نادرست دانست و صراحتا از سلبریتی ها خواست در 
امر درمان دخالت نکنند. سخنگوی سازمان غذا و دارو 
با بیان اینکه اظهارات این بازیگر صحت ندارد و کسی 
غیر از صاحبان حرفه های پزشکی حق اظهارنظر در 
حوزه سالمت و درمان را ندارد، گفت: »اوال هیچ آمپول 
و فراورده تزریقی ای در دنیا نیست که بدون تجویز 
پزشک مصرف شود. دوم اینکه داروی نالوکسان دارویی 
است که کامال باید با تجویز پزشک تهیه شود و هیچ 
داروخانه ای حق ندارد بدون نسخه پزشک این دارو را 
در اختیار قرار دهد. سوم اینکه نالوکسان دارویی است 
که در اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی، 
اتاق عمل و ریکاوری های اتاق عمل با تجویز پزشک 
و تحت نظر افراد آموزش دیده و متخصص و تحت 

مانیتورینگ استفاده می شود.«

دکتر کیانوش جهانپور با بیان اینکه تجویز این دارو 
حتی برای افراد معتاد که به مواد مخدر اعتیاد دارند 
می تواند عوارض و پیامدهایی به دنبال داشته باشد و 
حتی ممکن است عوارض قلبی بدهد، توضیح داد: » 
دارو باید در شرایط اورژانس، اتاق عمل یا ریکاوری 
یا آی سی یو تحت نظر پزشک و با مانیتورینگ تزریق 
شود و به هیچ وجه تزریق خودسرانه و خودتجویزی آن 
توسط افراد غیرپزشک نمی تواند برای بیمار مفید باشد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این اظهارات 
را کامال تکذیب می کنیم، افزود: »این اظهارات اشتباه 
است و دخالت در امر درمان محسوب می شود. این 
خانم بازیگر هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و 
سراسر اظهارات شان اشتباه است که می تواند منجر 

به سرگردانی و عوارض ناگوار برای مردم شود.«

آمپول نالوکسان عوارض مرگ آور ندارد 
فروش آمپول نالوکسان در برخی کشورها آزاد است و 
در مناطقی که مصرف مواد مخدر در آن بیشتر است، 
این  بودن  واقعا در دسترس  اما  است  در دسترس 
دارو می تواند عوارض مرگ آور ایجاد کند؟ سخنگوی 
وزارت بهداشت در نشست خبری اخیر خود در این 
زمینه به صورت شفاف اطالع رسانی کرد: »زمانی که 
افرادی با بیش مصرفی مواد مخدر یا اوردوز به بیمارستان 
می آیند برای آنها دارویی به نام »نالوکسان« تجویز 
می شود. این دارو سر گیرنده مواد مخدر را می گیرد 
و نمی گذارد مواد مخدر به سلول ها بچسبد و نقش 
آنتاگونیستی دارد و جان فرد را نجات می دهد. طبق 
قوانین فعلی کشور ما و برخی کشورهای دیگر، این 
دارو مصرف بیمارستانی دارد، اما در برخی کشورها 
که تعداد آنها نیز کم نیست )چند ۱۰ کشور( این دارو 
در داروخانه ها یا برخی کشورها خارج از داروخانه ها 
در دسترس است که به صورت تزریقی، خوراکی و 

اسپری بینی تجویز می شود.«
 به گفته دکتر ایرج حریرچی، از حدود ۳۰ ماه پیش 
نیز ما جلساتی با سازمان جهانی بهداشت داشتیم 
که اگر شرایط برای تجویز این دارو وجود دارد و 
آموزش های الزم در این خصوص داده می شود، این 

دارو نیز در کشور ما در دسترس عموم قرار گیرد.

 وی در ادامه در مورد عوارض این دارو توضیح  داد: 
»اگر یک معتاد عادی نالوکسان تزریق کند، این دارو 
فقط نشئگی او را از بین می برد و ممکن است مثل هر 
داروی دیگری عوارض داشته باشد، ولی عوارض آن 
خطرناک و مرگبار نیست.« وی از هنرمندان خواست: 
»پیشنهاد ما این است هنرمندانی که می خواهند کمک 
کنند، محتویات مورد نظر را حتما با یک انجمن علمی 
بررسی کنند چون مهم محتوایی است که مردم آن 

را درک می کنند و نه محتوایی که گفته می شود.« 

 دست یاری به سوی هنرمندان دراز 
می کنیم 

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ما نیز برای 
انتقال پیام های بهداشتی درمانی نیازمندیم از هنرمندان و 
ورزشکاران و افراد مشهور استفاده کنیم و دست یاری مان 
را به سوی آنها دراز می کنیم، گفت: »اما موضوع مهم 
بحث محتوای این پیام هاست. محتوای این پیام حتما 
باید علمی، به روز، مطابق با نیاز مردم و شرایط کشور 
و مطابق با سیاست های تولیتی کشور باشد. برای مثال 
در مورد مواد مخدر دو سیاست داریم؛ یکی کاهش 
اعتیاد و دیگری کاهش آسیب. برای کاهش آسیب 
اقداماتی را برای افرادی که یا موفق نشدند اعتیادشان را 
ترک کنند یا پیش بینی می کنیم موفق نمی شوند، انجام 
می دهیم. برای مثال اگر اعتیادشان تزریقی است آنها 
را تشویق به اعتیاد خوراکی می کنیم. در همین راستا 
حدود ۷ هزار مرکز کاهش آسیب در سراسر کشور 
داریم که تعدادی پزشک عمومی آموزش دیده در این 
مراکز با محلول های متادون و سایر مواد خوراکی اعتیاد 
خطرناک تزریقی را به اعتیاد قانونی تبدیل می کنند. نتایج 
این کار نشان داده این اقدام موجب کاهش رفتارهای 
خشونت آمیز، کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و کاهش 
میزان ابتال به ایدز و هپاتیت شده و همچنین افراد 

بازگشت به شغل پیدا می کنند.«
 به نظر می رسد استفاده از هنرمندان و افراد مشهور 
مانند شمشیر دولبه است و تعامل مثبت بین وزارت 
بهداشت و انجمن های تخصصی علمی با هنرمندان 
را می طلبد تا در این راستا پیام ها به درستی منتقل 

شود و مردم نیز دچار سردرگمی نشوند.

شماره ششصدونود و پنج   بیست وچهار آذر نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

تبلیغ کلیه فروشی؛ ممنوع!
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با اشاره به دغدغه خریدوفروش 
غیرقانونی کلیه، تاکید کرد که تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن 

در این زمینه تخلف است.
به گزارش سالمت و به نقل از ایسنا، مهدی شادنوش با بیان اینکه در حوزه بیماران کلیوی 
حدود ۸ هزار و 6۰۰ بیمار در فهرست انتظار پیوند داریم، گفت: »6۰ درصد از پیوندهایمان در 
پیوند کلیه از اهداکنندگان مرگ  مغزی اتفاق می افتد. اگر این فرهنگ سازی بیشتر شود و افراد 
بیشتری حاضر شوند که در صورت مرگ  مغزی اعضای عزیزانشان را به بیماران اهدا کنند، از 

تعداد افراد منتظر در فهرست انتظار بیماران پیوند کلیه کاسته می شود و بیماران هم می توانند با 
کیفیت باالتری به زندگی شان ادامه دهند.« وی تاکید کرد: »در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از 
اهدای کلیه در کشور از اهداکنندگان زنده انجام می شود. باید توجه کرد کسانی که بستگان درجه 
 ۱ بیمار نیازمند پیوند کلیه هستند، به راحتی می توانند به بیمارشان کلیه اهدا کنند. غیروابستگان 
نیز باید زیر نظر انجمن حمایت از بیماران کلیوی این اقدام را انجام دهند. مدل دیگر هم این 
است که اگر کسی میان آشنایان و بستگانش اهداکننده ای می شناسد، اما از نظر همخوانی های 
خونی شان دچار مشکل اند، می توانند در صورت تمایل اهداکننده کلیه، با گیرنده دیگری جابجا 
کنند.« شادنوش درباره بحث خریدوفروش غیرقانونی کلیه در حوزه پیوند، ادامه داد: »این موضوع 
یکی از دغدغه های ما نیز هست. در گذشته در کشور پیوند کلیه از اهداکننده زنده اتفاق می افتاد 

که در حال حاضر تناسب آن تغییر کرده و 6۰ درصد پیوند کلیه از طریق بیماران مرگ مغزی و 
۴۰ درصد آن از سوی اهداکنندگان زنده انجام می شود. از طرفی، در حوزه خریدوفروش کلیه 
مقداری بزرگنمایی بیش ازاندازه  هم اتفاق افتاد؛ به گونه ای که به جای اینکه اهدای کلیه اقدامی 
بزرگ و ایثارگرانه تلقی شود، آنقدر تبلیغات بد شد که برخی اهداکنندگان می گویند ما ترجیح 
می دهیم هیچ وقت نگوییم اهدای کلیه انجام داده ایم و این موضوع می تواند ضرر بزرگی را به 
جامعه وارد کند.« وی به برخی تبلیغات مجازی برای خریدوفروش کلیه و آگهی دادن برای 
این موضوع اشاره و اظهار کرد: »از طرفی باید توجه کرد تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت 
و شبکه و آگهی کردن در این زمینه تخلف است و وزارت بهداشت روی این موضوع نظارت  

دارد، اما حتما دستگاه های دیگر هم باید در حوزه نظارتی این پدیده کمک کنند. 

آیا دارویی که مهناز افشار آن را تبلیغ کرد باید در دسترس باشد؟

سلبریتی ها به سالمت کمک می کنند؟
نامه  زیر واقعی است و یکی از هموطنان 
برایم فرستاده، فقط اندکی آن  را ویرایش 
و خالصه کرده ام. حرفم را درباره نامه در 

انتها آورده ام.
از  متاهل  و  ... هستم، جوان   من خانم 
شهر ... دارای یک فرزند 5 ساله. همسرم 
... ساله است و معلول، توان کار ندارد. 
خودم سرپرست همسر و فرزندم هستم. 
غرض از مزاحمت، شرایط زندگی ام بنا به دالیل زیر در 

شرایط نامناسب قرارگرفته است.
 من خانواده ای ندارم جز یک ... که به دلیل اعتیاد اطالعی 
از احوالش ندارم، به همین دلیل در سن کم ازدواج کردم 
و با سختی های زندگی ساختم. همسرم در حادثه تصادف 
معلول شد و از کارافتاده و به ناچار خودم کار می کردم. به 
دلیل حجم باالی کار در تولیدی – از ساعت ۸ صبح تا 
شب - مریض شدم و 2 ماه است بیکارم. من در تولیدی 
جامع معلوالن استان ... کار می کردم، خیاطی، ولی متاسفانه 
در تعطیالت عید آب سرویس بهداشتی  خونه مون بسته 
شد. یکی گفت با اسید باز می شه، اسید ریختم راه آب 
باز بشه، برگشت سمت خودم. سرم را گرفتم پایین که 
به صورتم نریزه، نصف موهای سرم سوخت. به مددکار 
نکرد.  را دید ولی هیچ کاری  ما  بهزیستی گفتم، وضع 
... صحبت کنم. ایشون کمک  با آقای  من مجبور شدم 
کرد ولی بهزیستی به جای اینکه شرمنده بشه، شاکی شد 
که چرا از تهران کمک خواستم و آبروی استان مون را 
بردم. جون انسان مهمه یا آبروی استان؟ حقوقم را تازه 
درست کردن ماهی 25۰ هزار تومن میدن که هیچ دردی 
دوا نمی کنه. ماهانه ۴2۰ هزار تومن کرایه رفت و آمدم 
به کار که با بدبختی می رفتم. دلیل کار کردنم در تولیدی 
ببینن، ولی کاری  این بود که مسووالن مشکالتمون را 
که نکردن هیچ، اخراجم کردند چون از بهزیستی تهران 
کمک خواسته بودم. ... من موندم و یک عالمه بدهی، ۷ 
ماهه کرایه خونه ندادم و صاحب خونم می خواد بیرونم 
کنه. به نظرتون این انصافه؟ ... مغازه دار محلمون حسابم 
را بسته و دیگه نسیه نمی ده، همه درا به روم بسته شده. 
... اینم بگم مستاجر هستم و از بهزیستی خانه رو برامون 
به نام خودشون رهن کردند اما باید اجاره رو خودمون 
بدیم. ... من ...سالم هست ولی تا االن همه نوع سختی 
رو تحمل کردم چون می خوام زندگی سالمی داشته باشم. 
در  آوردم  به خدا کم  دیگه خیلی خسته شدم.  االن   ...
مقابل بچم. شرمندم نمی تونم هروقت چیزی ازم می خواد 
براش فراهم کنم، زجر می کشم... به خدا االن یک ریال 
مرگ  آرزوی  همش  ناراحتم.  خیلی  و  ندارم  خونه  تو 
و  پیگیری  درخواست  عاجزانه  از شما  می کنم.  خودمو 
کمک می کنم، امیدوارم به فریادمون برسین چون به غیر 
زندگی  حق  من  بچه  نداریم...  فریادرسی  هیچ  خدا  از 
کردن نداره؟ چقدر ما باید زجر بکشیم؟ به ما هم اجازه 
زندگی کردن بدین، حق زندگی کردن رو از ما نگیرین 
تو رو خدا... خیلی به ناظرم در بهزیستی التماس کردم 
که کمکم کنید اجاره خونمو بدم، هیچ اعتنایی نکردن، 
از تهرانم کمک گرفتم، اونم به خاطر جون بچم که اگه 
با این شرایط فاضالب خونمون زندگی می کردیم بچم 
زبونم الل تلف می شد. به خدا این ظلمه. خدارو چرا 
نمی بینن. االن من بیکارم، با همسر معلول که توان کار 
نداره، با خونه اجاره ای با بچه کوچیک، کلی بدهی چطور 
باید زندگی کنم؟ چطور نیازهای روزمره بچم را برطرف 

کنم؟ چطور سیرش کنم؟ )پایان(
من نمی دانم چند انسان دیگر چنین وضعی دارند، اما می دانم 
از بی کفایتی ماست که هنوز بانک اطالعات دقیق و مورد 
قبولی از وضعیت رفاهی ایرانیان نداریم تا فقیرترین ها را 
تحت پوشش رفاهی قرار دهیم تا چنین به فالکت نیفتند. ما 
خیلی بی کفایتیم که چند ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه بنزین 
و حامل های سوخت در بودجه پنهان می شود و عمدتا به 
اغنیا می رسد، اما می ترسیم نظام درستی از سامان دادن به 
یارانه ها و هدایت آنها به سمت فقرا طراحی و اجرا کنیم. 
ما خیلی ناکارآمدیم که هنوز نمی توانیم برخی از فقیرترین 
کودکان این سرزمین را تحت پوشش اولیه ترین خدمات 
و رعایت حقوق انسانی قرار دهیم. ما نظام بودجه نویسی 
عقب مانده ای داریم که در آن بودجه رفاهی و ایجاد اشتغال 
هدفمند و کارآمد برای فقیرترین آدم های این سرزمین، درست 
عمل نمی کند. ناکارآمدی یعنی چند هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی برخی، در مقابل این فروماندگان در دوزخ فقر.
سوال آخرم این است که بودجه سال ۱۳9۸ شامل چه 
تمهیداتی است که یارانه ها هدفمند و مالیات ها وصول شود 

تا عده ای 2۰هزار فرسنگ زیر خط فقر باقی نمانند؟

20 هزار فرسنگ 
زیر خط فقر

دیدگاه

 محمد 
فاضلی

عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید 

بهشتی

سازمان جهانی بهداشت در سال 2۰۱۴ میالدی دستورالعمل جدیدی 
منتشر کرد که استفاده گسترده تر از داروی نالوکسان را برای کاهش موارد 
مرگ های مربوط به مصرف بیش ازحد یا اوردوز )overdose( مواد 

شبه افیونی توصیه می کند.
این دستورالعمل به کشورها توصیه می کند دسترسی به این دارو را در 
سطح اجتماع افزایش دهند و افرادی را که احتماال شاهد موارد مصرف 
بیش از حد در اجتماع هایشان هستند، ازجمله مددکاران اجتماعی، دوستان، 
اعضای خانواده و همسران افرادی را که مواد شبه افیونی مصرف می کنند، 
برای استفاده از این دارو تعلیم دهند تا بتوانند در موارد مصرف بیش از 
حد، درصورتی که کمک پزشکی اضطراری در دسترس نباشد، از این 

دارو استفاده کنند.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده نالوکسان که بیش از ۴۰ سال است 
در درمان اوردوز مواد شبه افیونی به کار رفته، دارویی ایمن است که خطر 

ایجاد عوارض جانبی وخیم ناشی از آن کم است و هر فردی توانایی 
یادگیری اقدامات پایه ای حمایت از حیات را داشته باشد، می تواند 
شناسایی اوردوز مواد شبه افیونی را بیاموزد و تجویز نالوکسان را برای 

نجات جان بیمار انجام دهد.
به گفته این سازمان، هنوز در اغلب کشورها نالوکسان فقط در دسترس 
بیمارستان ها و کارکنان سرویس های آمبوالنس پزشکی است، اما در 
سال های اخیر در برخی کشورها برنامه هایی برای دسترسی بیشتر به 
نالوکسان به اجرا درآمده، ازجمله در ایتالیا امکان دسترسی بدون نسخه 

به نالوکسان در داروخانه ها فراهم آمده است.
برنامه هایی که طی سال های اخیر در کشورهای سراسر جهان به اجرا 
درآمده، نشان داده در اختیار بودن نالوکسان برای افرادی که احتماال شاهد 
مصرف بیش از حد مواد شبه افیونی هستند، همراه آموزش استفاده از 
نالوکسان و عملیات احیای افراد دچار اوردوز می تواند شمار مرگ های 

ناشی از این عارضه را به میزان زیادی کاهش دهد.
نتایج یک بررسی اخیر در آمریکا نشان داد توزیع 5۰ هزار کیت نالوکسان 
در برنامه های محلی پیشگیری از اوردوز مواد شبه افیونی به بیش از ۱۰ 

هزار بار استفاده از آن برای احیای افراد دچار اوردوز انجامیده است.
اسکاتلند از سال 2۰۱۱ میالدی برنامه ای را برای در اختیار گذاشتن 
نالوکسان برای افراد در معرض خطر اوردوز و افراد شاهد اوردوز مواد 
شبه افیونی به اجرا گذاشت که جمعیت هدف آن افرادی بود که از زندان 
آزاد می شدند. نتایج نشان داد پس از شروع این برنامه، نسبت موارد 
اوردوز در طول ۴ هفته پس از ترک زندان به نصف کاهش یافته است.

البته باید توجه کرد گرچه تزریق نالوکسان در موارد اوردوز می تواند 
نجات بخش باشد، این اقدام جایگزین مراقبت پزشکی جامع در چنین 

مواردی نیست.
WHO :منبع

توصیه سازمان جهانی بهداشت برای دسترسی بیشتر به نالوکسان

سخنگوی وزارت 
بهداشت: ما 
برای انتقال 

پیام های 
بهداشتی درمانی 

نیازمندیم از 
هنرمندان و 

ورزشکاران و 
افراد مشهور 
استفاده کنیم 

اما موضوع مهم 
بحث محتوای 

این پیام هاست. 
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بیماران روانی می توانند 
مستقل زندگی کنند؟

فایده اقتصادی 
حفظ سالمت

از  تابستان  تعفنی که  بوی 
کلمنت  آبراهام  آپارتمان 
قابل تحمل  دیگر  می آمد، 
روی  خرمگس ها  نبود. 
یک  می دادند،  تخم مرغ های شکسته جوالن 
طالبی آنقدر فاسد شده بود که انگار دارد آب 
می شود و فرش اتاق به ادرار و مدفوع آلوده بود.

کلمنت 69 ساله دوش را باز گذاشته بود تا اکسیژن 
بیاید و باورش شده بود که می تواند خود داروهای 
ضدجنونش را مصرف کند تا به نقطه مطلوب برسد. 
ضمن آنکه ایالت نیویورک هم به این نتیجه رسیده 
بود که او می تواند به صورت مستقل زندگی کند.

کلمنت یکی از صدها نفری است که از سال 2014 
میالدی، براساس توافقی از موسسات نگهداری 
آپارتمان های خصوصی اسکان  مرخص و در 
داده شدند. قرار بود این اقدام به عنوان الگویی 
برای اجرا در سراسر کشور به بیماران روانی حق 
زندگی مستقل بدهد. اقامتگاه های بزرگساالن، جایی 
که بیماران روانی در آن مستقل زندگی می کنند، 
آپارتمان هایی است که یارانه به آنها تعلق می گیرد. 
تیمی متشکل از مددکاران اجتماعی و سایرین به 
این بیماران کمک می کنند تا بتوانند بدون درگیر 
شدن با مراحل اداری، زندگی مستقل خود را در این 
اقامتگاه ها آغاز کنند و با مشکالت این نوع زندگی 
و وظایف روزمره کنار بیایند، اما بررسی های بعدی  
و مصاحبه هایی که از سوی سازمان های نظرسنجی 
و با کمک روزنامه نیویورک تایمز با این افراد انجام 
شده، نشان می دهند، این تغییر وضعیت اسکان از 
موسسات نگهداری به آپارتمان های خصوصی در 
برخی موارد خطرناک یا حتی مرگبار بوده است. 
یکی از این افراد آنقدر مشروب خورد تا فوت 
کرد، دیگری، در حالی که در اوج توفان برهنه در 

سرسرای خانه ایستاده بود، دچار حمله قلبی شد. 
یک زن هم در وان حمام خفه شد. اقوام یک زن 
دیگر عقیده داشتند بعد از اینکه او زندگی مستقل 
خود را شروع کرده، آنقدر وضعیت روانی اش وخیم 
شده که دست آخر خودکشی کرده است. البته برای 
بسیاری از این افراد زندگی مستقل فرصتی برای 
شکوفا شدن بوده. ناظری که از سوی دادگاه به 
این کار گمارده شده بود، بعد از مصاحبه با بیش از 
300 نفر از این افراد اعالم کرده اغلب آنها به طور 
کلی از این تغییر راضی بوده اند. کلیف زوکر، از 
وکالی مدافع حقوق توان یابان، که در سال 2014 
میالدی به اجرایی شدن این طرح رأی مثبت داده 
بود، می گوید: »تردیدی نیست افرادی که در این 
آپارتمان ها اسکان داده شدند، روزهای سختی هم 
داشته اند، اما هر بیمار مبتال به بیماری های روانی 
روزهای سخت را تجربه کرده و درمجموع زندگی 

آزاد و مستقل برای آنها بهتر بوده.«
دیوید الزار بعد از اسکان مستقل درمان دارویی 
خود را به طور جدی دنبال کرده و عاشق خرید و 
آشپزی است. او محل زندگی اش را مرتب می کند 
و در یوتیوب دنبال روش های باغبانی یا مکانیکی 
خودرو می گردد. گذشته از موارد فوتی که گفتیم، 
سازمان های مصاحبه کننده عقیده دارند تعداد زیادی 
از ساکنان خانه های مستقل نمی توانند از خود مراقبت 
کنند و در شرایط ناایمن یا غیرانسانی زندگی می کنند. 
بسیاری از آنها دوباره به مرکز نگهداری برگشته اند، 
بقیه کارشان به آسایشگاه های سالمندان یا بخش های 
روانی کشیده، یکی از آنها االن در زندان است و 
دیگری بنا به گزارش پلیس گم شده است. بیش 
از 20 نفری که در جریان این انتقال مسوولیتی 
برعهده داشته اند، می گویند این الیحه گروه هایی 
از افراد را که با توجه به این حمایت های بسیار 
کم، برای زندگی مستقل آمادگی نداشته اند، در 

معرض خطر قرار داده.
باالخره بعد از چند ماه بررسی جوانب مختلف این 
اقدام، آمار دولتی نزدیک به 3 هفته قبل منتشر شد که 
نشان می داد، از 764 نفری که اسکان داده شده اند، 
32 نفر فوت کرده و 39 نفر به مراکز نگهداری 
بزرگساالن عودت داده شده اند، اما مسووالن ایالتی 
هنوز جزییات فوت این افراد را اعالم نکرده و 
تحقیقی هم در این مورد انجام نداده اند. به همین 
ترتیب، هنوز مسووالن اطالعاتی درباره نتایج دیگر 
این اقدام مانند بی خانمان شدن، بستری شدن در 
بخش های روانی بیمارستان ها یا دچار شدن به 

اتفاقات خطرناک جمع آوری نکرده اند.
به گفته مسووالن همراه دفتر سالمت روانی، هرچند 
برای برخی اسکان داده شدگان حوادثی جدی رخ 

داده، این افراد درصدی کوچک را تشکیل می دهند 
و بقیه توانسته اند به نوعی با چالش های زندگی 
مستقل کنار بیایند. یکی از مسووالن اداره سالمت 
روانی در مصاحبه ای می گوید: »تاکید می کنم که 
برچسب و تبعیض همراه همیشگی بیماران روانی 

ساکن در موسسات روانی بوده اند.« 
بعد از اینکه مددکار اجتماعی در خانه کلمنت را 
زد و جوابی نشنید، مجبور شد با کمک پلیس در 
را باز کند. کلمنت خیس عرق و نیمه عریان ظاهر 
شد و با کمک خدمه برای بستری شدن به سوی 
آمبوالنس رفت. او پیش از آنکه در آمبوالنس 
بسته شود، نگاهی به بقیه انداخت و فقط گفت: 

»می خواهم مثل یک انسان زندگی کنم.«
منبع: نیویورک تایمز

رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و گرم 
شدن زمین به وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن که آمریکا در سال گذشته از آن 
خارج شد، با بهبود وضعیت آلودگی هوا می تواند تا سال 2050 میالدی ساالنه جان حدود 
یک میلیون نفر را از مرگ نجات دهد. مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی اغلب عقیده دارند 
این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای آنها صرف شود، توجیه اقتصادی ندارند، 
اما برآورد کارشناسان نشان می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و زمین گرمایی 
2 برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در وضعیت فعلی است و هزینه-فایده این 
اقدام در کشورهایی مانند چین و هند که باالترین میزان آلودگی در آنها گزارش شده، از 

این هم بیشتر است.
گزارش سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد نشان 
می دهد قرار گرفتن در هوای آلوده هر سال به قیمت جان حدود 7 میلیون نفر در جهان و 
هزینه ای بالغ بر 5/11 هزارمیلیارد دالر تمام می شود. این پول درواقع هزینه ای است که برای 
جبران ضررهای آلودگی هوا باید پرداخته شود. درحالی که هزینه اقدامات کنفرانس پاریس 
را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده اند، در 15 کشوری که بیشترین میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای از آنجا گزارش شده، هزینه های سالمت برای جبران این پدیده به 

حدود 4درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.
دکتر قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، عقیده دارد: »توافق پاریس یکی از مهم ترین 
توافقات درباره سالمت در قرن 21 است. شواهد دال بر این است که تغییرات اقلیمی تا 
همین جا هم تاثیری بسیار جدی بر سالمت ساکنان زمین گذاشته اند. این پدیده عوامل پایه 
برای سالمت خوب؛ یعنی برخورداری از هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، تغذیه مناسب 
و مسکن ایمن را تهدید می کند و تاثیرات چند دهه پیشرفت سالمت جهانی را در معرض 

خطر قرار داده. بیش از این نمی توانیم برای برخورد با این پدیده انسان ساز درنگ کنیم.«
بسیاری از نتایج عملکرد ما انسان ها مستقیم زمینه ساز کاهش کیفی سالمت مان می شود. یکی 
از آنها استفاده از سوخت های فسیلی است که هنوز بیشترین سوخت برای خودروهاست. 
کارشناسان سازمان می گویند هزینه آلودگی هوا را می  توان در بیمارستان ها و درون ریه های 
انسان ها پیدا کرد. به نظر آنها، هزینه های بار بیماری آلودگی هوا آنقدر زیاد است که پولی را 

که بابت مبارزه با آلودگی هوا مصرف می شود کامال جبران می کند.
استفاده بیشتر از منابع انرژی که کمتر از سوخت های فسیلی هوا را آلوده کند، بیش از برآورد 
کارشناسان برای سالمت فایده دارد و برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی باید حمل ونقل 
عمومی و امکانات دوچرخه سواری را گسترش داد. این تغییر رویکرد فعالیت های جسمی را 
بیشتر می کند و با پیشگیری از بیماری های مرتبط با چاقی مانند دیابت، سرطان و بیماری های 

قلبی، سبب بهبود سالمت فردی می شود.
منبع: سازمان جهانی بهداشت 

آینده غذا چیست؟
ساالنه 600میلیون مورد بیماری که منشاء آنها غذاست در جهان گزارش می شود. با توجه به این آمار، روشن است 
که غذای ناسالم تهدیدی برای سالمت بشر و اقتصاد محسوب می شود. این تهدید برای گروه های آسیب پذیر و 

حاشیه ای به خصوص زنان و کودکان و گروه های درگیر در مناقشات مسلحانه و مهاجران جدی تر است.
13 فوریه )بهمن ماه( سال آینده میالدی، وزرای بهداشت و کشاورزی کشورهای عضو سازمان جهانی 
بهداشت و سایر دست اندرکاران سالمت برای پیدا کردن راه هایی برای تامین غذای بهتر گرد هم می آیند. 
آنها قرار است درباره شناسایی اقدامات کلیدی برای برخورد با چالش های فعلی و آینده غذا و تحکیم 
تعهدات در باالترین سطح مسووالن برای بهتر شدن وضعیت غذا تا سال 2030 میالدی که در سند توسعه 

پایدار آمده، صحبت کنند.
منبع: سازمان جهانی بهداشت 

جهان

آمریکا

 مرجان 
یشایایی

»گزارش نگرش جهانی درباره ایمنی جاده ای« که 
سازمان جهانی بهداشت تدوین کرده، نشان می دهد 
تعداد تصادف های جاده ای در سال به 1/3میلیون 
مورد رسیده و روزانه تقریبا 3هزار و 700 نفر در 
جاده های کشورهای مختلف براثر حوادث رانندگی 
جان می دهند. آمار دردناک اینکه امروز مهم ترین عامل 
مرگ افراد 29-5 سال در جهان است. هیچ کودکی 
نباید حین دوچرخه سواری یا بازی جان خود را از 
دست بدهد. بچه ها حق دارند در خیابان احساس 
امنیت کنند. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در 
کشورهای درحال توسعه، افراد پیاده، دوچرخه سواران 
و موتورسواران بخش قابل مالحظه ای از این تلفات 

را شامل می شوند.

گزارش نشان می دهد به دلیل برخی اقدامات هزینه 
برای داشتن جاده های  حمل ونقل بسیار زیاد است. 

ایمن تر باید کنار سایر رفتارها، ساخت امکانات زیربنایی 
مانند ساختن الین های مخصوص راندن دوچرخه و 
موتورسیکلت، بهتر کردن استاندارد ساخت خودروها 
و تقویت مراقبت های بعد از تصادف،  به چند مورد 
دیگر مانند سرعت، خوردن الکل و رانندگی نیز توجه 
کرد. تمام این اقدامات و برنامه ها باید کنار یکدیگر قرار 
گیرند تا بتوان در آینده به هدف های ازپیش تعیین شده 
رسید و تا حد امکان از جان باختن افراد در جاده ها 

جلوگیری کرد. 
وقتی وسیله امدادرسان با سرعت از کنارمان می گذرد تا 
خود را به مصدومی در جاده برساند، بر خود می لرزیم 
و قلبمان از شنیدن حوادث جاده ای به درد می آید، اما 
حوادث جاده ای حادثه نیستند. وقایعی هستند که می توان 

با دقت و برنامه ریزی از وقوع آنها جلوگیری کرد.
تصادف های رانندگی ده ها میلیون نفر را در سال دچار 
جراحات بلندمدت یا معلولیت می کند و بار بزرگی 
کنار آن،  بر دوش خانواده ها و جامعه می گذارد.  را 
هزینه های مراقبت های اورژانس، درمان و آالم انسانی 

سر به آسمان می گذارد. دالیل زیادی را می توان برای 
شدن  شهری  شمرد؛  رانندگی  تصادف های  افزایش 
اقدامات  کمبود  ایمنی،  پایین  استانداردهای  سریع، 
اجرایی، خستگی یا حواس پرتی رانندگان و عوامل 
دیگری مانند مصرف الکل و مواد مخدر، سرعت بیش 
از حد و نبستن کمربند ایمنی. در »اهداف توسعه پایدار« 
رهبران کشورها متعهد شده اند تا سال 2020 میالدی، 
تعداد حوادث جاده ای را در کشورهای خود به نصف 
برسانند، اما بررسی ها نشان می دهند، بعد از 3 سال از 
تعیین این هدف، هنوز پیشرفت چندانی برای کاهش 

حوادث جاده ای دیده نمی شود.
توسعه فرصتی است برای کشورهای با درآمد کم یا 
متوسط تا اشتباهات پرهزینه ای که پیش از آن کشورهای 
پردرآمد برای توسعه پرداخته اند را تکرار نکنند. باید 
سیستم حمل ونقلی در شهرهای خود ایجاد کنیم که تا حد 
امکان به خودروهای شخصی متکی نباشد. ایمنی جاده ای 
موضوعی است که باید و شاید به آن پرداخته نشده، 
درحالی که برنامه ریزی برای آن می تواند نجات بخش 

جان های بسیاری باشد. ما اقدامات موثر و کارآمد را 
می شناسیم.  داده ها نشان می دهند کشورهای کم درآمد یا 
با درآمد متوسط بیشترین بار تلفات و مجروحان حوادث 
جاده ای را بر دوش دارند. از سوی دیگر، توجه به ایمنی 
شهرها که امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان را در 

خود جا داده اند، بسیار مهم است. تجربه نشان داده، 
وقتی اقدامات شهری برای کاهش حوادث رانندگی موثر 
واقع شوند، دولت ها برای تدوین و اعمال سیاست های 

ایمنی سازی با رغبت بیشتری وارد عمل می شوند. 
منبع: سازمان جهانی بهداشت

جاده های جهان امنیت ندارند

شکایت از دولت به دلیل تبعیض شغلی
یک زن ۸۸ ساله پس از اخراج از کارش از سرویس سالمت ملی بریتانیا به دلیل »تبعیض شغلی« شکایت 
کرده است. الین جولی که به عنوان منشی در بیمارستان کار می کرد، می گوید: »در 10 سال گذشته تاکنون 
حتی یک روز به مرخصی استعالجی نرفته  و فقط در سال 2004 میالدی به دلیل حمله قلبی در بیمارستان 
بستری شده ام.« کارفرمایان او در بیمارستان سلطنتی برکشایر به دلیل ناتوانی جولی در استفاده از کامپیوتر 
وی را اخراج کردند. سرویس سالمت ملی بریتانیا اعالم کرده این اخراج غیرمنصفانه بوده چرا که به جولی 
فرصت کافی برای آموختن کار با رایانه داده نشده است. با این حال این خانم مدعی است علت اخراج 
وی در گزارش های داخلی که مدیر بیمارستان آن را تهیه کرده، سن و وضعیت سالمتش قید شده و آنها 

برای توصیف او از کلمات »ناخوشایندی« استفاده کرده اند.
           منبع: یورونیوز

بریتانیا

5/4 میلیون بیمار مبتال به آلزایمر در ایاالت 
متحده وجود دارد، پس به نظر می رسد داوطلبان 
زیادی را بتوان برای تحقیقات دارویی پیدا کرد، 
اما حقیقت این است که پیدا کردن داوطلب از 
مشکالت جدی بر سر راه درمان بیماری ای 
است که عالوه بر سالمندان سایه ترس را بر 

سر وابستگان آنها هم گسترده است.

کار سنگین پیدا کردن  بیمار مطابق با معیارهای 
بررسی، بیانگر حقیقتی تلخ است که نشان می دهد 
هرقدر درمان نویدبخش باشد، پیدا کردن داوطلبان 
مانعی است که گاهی نمی توان از آن عبور کرد. 
کارشناسان عقیده دارند، اسکن مغزی، تست های 
آزمایشگاهی و حافظه برای هر بیماری که قرار 
است تحت این درمان آزمایشی قرار گیرد، سر 

به 100هزار دالر می زند و می تواند هر نهاد 
تحقیقاتی ای را  ناامید کند. همزمان با پیچیده تر 
شدن این مشکل، در سال های اخیر مطالعات 
مربوط به آلزایمر رو به گسترش است. اکنون 
بیش از 100 مطالعه مربوط به درمان آلزایمر 
معطل بیماران داوطلب است و برای پر کردن 
این خالء باید به 37/5 میلیون بیماری که در 
سن مناسب قرار دارند، اطالع رسانی شود. از 
این تعداد احتماال 10درصد مناسب وارد شدن 
در این بررسی هستند. از این 10درصد هم 
بنا به تجربه 20درصد حذف می شوند. حدود 
150هزار نفر نیز باید آزمایش های غربالگری 
برایشان انجام شود. وقتی از این تعداد ۸0درصد 
در آزمایش های غربالگری مردود شدند، با فرض 
اینکه همه 37/5میلیون نفر به فراخوان جواب 

داده باشند، 25هزار نفر باقی می مانند. اعداد 
وضعیت را روشن می کنند. دانشمندان برای 
پیدا کردن 25هزار نفری که بتوانند داوطلب 
100 درمان های آزمایشی شوند، درمانده شده اند.
دانشمندان بر هدفی تمرکز کرده اند که به نظر 
سهل و ممتنع می آید؛ پروتئینی به نام »بتاآمیلوئید« 
که در مغز بیماران پیش از افول حافظه تجمع 
پیدا می کند؛ یعنی پیش از اولین نشانه های بروز 

آلزایمر.
بیش از یک دهه است که شرکت های دارویی 
با صرف میلیاردها دالر در بررسی های بالینی 
بارها داروهای ضدآمیلوئید را برای کاهش یا 
توقف عالئم بیماری آزمایش کرده اند. شرکت 
لیلی به تنهایی 3 میلیارد دالر برای این بررسی 
هزینه کرده و شرکت فایزر بعد از شکست های 
پی درپی اعالم کرد پژوهش های مربوط به آلزایمر 
را به کل کنار گذاشته است. بیماری اما همچنان 
رو به گسترش است و هنوز هیچ درمانی نتوانسته 
مغز را ترمیم کند. شرکت های معروفی مانند لیلی 

به دلیل امکاناتی که می توانند در اختیار داوطلب 
بگذارند، برتری هایی دارند. آنها برای اولین بار 2 
دارو را همزمان آزمایش می کنند. با این وجود، 
هنوز پیدا کردن داوطلب مانعی اساسی است.  
برخی شرکت ها در جستجوی بیمارانی بدون 
عالئم آلزایمر با داشتن دو وضعیت ژنتیکی یا 
نشانه های زیستی هستند که احتمال بروز بیماری 
در آنها بسیار زیاد یا قطعی است. برخی دیگر 
هم بیمارانی را می خواهند که عالئم بیماری را 
نشان داده اند. از همه بدتر اینکه اغلب بیماران 
آلزایمری هیچ تفکری درباره همکاری با درمانی 
آزمایشی ندارند. هنوز دارویی پیدا نشده که 
شور و شوق همکاری را در آنها بیدار کند. 
بیماران مبتال به آلزایمر غالبا سالمند هستند و 
برای رفت وآمد به مراکز تحقیقاتی مشکل دارند 
و بیشتر می خواهند توسط پزشکان خصوصی 
ویزیت شوند که خبری از درمان های جدید و 

پیشنهادات تازه ندارند.
منبع: نیویورک تایمز

عواملی  چه  اینکه  کشف 
سبب افزایش رضایت افراد 
مردم  زندگی  به  و  می شود 
ساده ای  کار  می بخشد  معنا 
نیست. با این حال تحقیقات 
نشان می دهد سالمت، شغل، 
و  زندگی  همسر/شریک 
عامل   4 دوستان  شبکه 
اصلی رضایتمندی افراد در 
زندگی است. این مطالعات 

که در سال  2017 میالدی، از سوی مرکز تحقیقات پیو روی نزدیک به 4 
هزار و 500 بزرگسال آمریکایی صرف نظر از سن، درآمد، مذهب و دیگر 
عوامل جمعیت شناختی انجام شده، نشان می دهد سالمت، همسر، شغل و 
شبکه دوستان از مهم ترین عوامل رضایتمندی مردم آمریکا هستند. شغل 
که از مهم ترین عوامل رضایتمندی است، در این نظرسنجی بعد از سالمت 
و داشتن همسری مناسب قرار می گیرد. پس از آن، مردم آمریکا معتقدند 

شبکه دوستان از عوامل بسیار مهم در ایجاد حس رضایتمندی است.

یکی از دشواری های تحقیقات داروهای 
ضدآلزایمر، کمبود داوطلب مناسب است

4 عامل رضایتمندی از زندگی



دکتر احمد محیط، روان پزشک و مدیرکل سابق بیماری های غیرواگیر و ارتقای بهداشت سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی

اعتیاد هم بیشتر شده هم تغییر کرده
اعتیاد بدون هیچ تردیدی نه فقط مشکل امروز کشور ما، بلکه 
مشکل همه دنیاست. شما اگر اخبار را در سطح جهان دنبال 
کنید، مساله اعتیاد به شکل های مختلف یکی از مسائل اصلی 
است. آمریکایی ها سخت با این مشکل دست به گریبانند و 
در اروپا نیز این مشکل رو به افزایش است، اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم، یکی 
از کشورهایی که به دالیل مختلف به میزان شدیدی در معرض آسیب های 

ناشی از این پدیده قرار دارد، کشور ماست.
طبق جدیدترین آمار، نزدیک به 3 میلیون نفر مصرف کننده »مستمر« مواد 

مخدر در ایران هستند. این آمار بیش از دو برابر شمار معتادان در سال ۹۰ 
است. 8درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران از شیشه استفاده می کنند.

طبق آماری که به گزارش سایت »فرارو« در سال ۹۶ و پس از گذشت ۵ 
سال اعالم شده، تریاک، شیره و مشتقات آن همچنان شایع ترین مواد مخدر 
در ایران است. در عین حال اما مثل سال های گذشته مصرف مواد محرک و 
توهم زا نیز رو به افزایش است. علف، ماری جوآنا و گل نیز پس از تریاک 
و شیره شایع ترین مواد مخدر در ایران هستند. حمیدرضا صرامی، مدیرکل 
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد: »1۰ درصد 

معتادان ایران را زنان تشکیل می دهند.« نرخ اعتیاد زنان ایران در مقایسه با آمار 
بین المللی کمتر از متوسط اعتیاد بین زنان کشورهای دیگر است. بر اساس 
آمار بین المللی، 33 درصد معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر را زنان 
تشکیل می دهند. افزایش میزان مصرف مواد مخدر  بین زنان و دختران ایران 
پیامدهای ناخوشایند دیگری نیز دارد،  از جمله افزایش گرایش به مصرف 
مواد مخدر بین خانم های باردار. حمیدرضا صرامی در همین رابطه می گوید: 
»ساالنه ۷ هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می شوند. به این ترتیب،  
۰/۵ درصد از زنانی که هر سال باردار می شوند، نوزاد معتاد به دنیا می آورند.«

 مرجان 
یشایایی

: چه دالیلی باعث 
شده اعتیاد از مشکالت 

بزرگ کشور ما باشد؟
موقعیت  برای  دلیل  چند 
خاص ایران در برابر اعتیاد 
می توانیم ذکر کنیم. بعضی 
از دالیل داخلی و برخی 
هستند،  خارجی  دیگر 
تغییر  به  مربوط  بعضی 
نسل و برخی هم مربوط به 

سیاست گذاری های ما هستند 
که می توان درباره آنها بحث کرد. 

موقعیت جغرافیایی ما هم در این 
مورد تاثیر دارد. واقعیت این است که 

ما صدها کیلومتر با بزرگ ترین انبار مواد 
مخدر جهان؛ یعنی کشور افغانستان مرز مشترک 

داریم. از آن گذشته یکی از راه های ارتباطی انتقال این مواد به اروپا از ایران می گذرد.  
بنابراین، فراموش نکنیم ما عالوه بر مصرف کننده، دروازه انتقال این مواد هم هستیم. 
مساله مهم دیگر این است که در دهه های گذشته اعتیاد از جهات متفاوتی تغییرات 
استراتژیک پیدا کرده، منظورم از استراتژیک تغییرات اثرگذار است؛ تغییراتی مهم و 
اثرگذار در شکل، نوع مواد، سن و جنسیت مصرف کنندگان. اعتیادی که در دهه های 
20 تا 40 شمسی تعریف می شد، شکل ساده تری داشت؛ منقلی بود و وافوری که 
غالبا مردان باالی 45 سال برای کشیدن تریاک دور آن حمع می شدند. افراد طبقات 
پایین تر هم برای مصرف تنها ماده مخدر شناخته شده آن زمان یعنی تریاک و شیره 
آن، به مکان هایی که اصطالحا »شیره کش خانه«  نام داشت، می رفتند. اعتیاد دیگری هم 
جز اعتیاد به سیگار وجود نداشت. البته مصرف الکل هم آزاد بود. ویژگی این نوع 
اعتیاد اول مردانه بودن آن بود و بعد هم اینکه قریب به اتفاق مصرف کنندگان، سنی 
باالی 40 سال داشتند. می توان گفت جوانان تا حد زیادی برکنار بودند، اما آمار امروز 
از بعد جمعیت شناسی 2 تغییر مهم در اعتیاد نشان می دهد؛ اول اینکه شمار جوانان 
معتاد مرتب در حال افزایش است و دیگر آنکه زنان بسیار بیشتر از گذشته به اعتیاد 

رومی آورند. مساله دیگر هم پیدا شدن تنوع در مواد مخدر است.
در زمانی که صحبت کردیم؛ یعنی دهه 20 تا 40، عمده ماده مخدر در جامعه ما تریاک 
بود. در سال های بعد و متعاقب منع کشت خشخاش در اواسط دهه 30، هروئین به 
آن اضافه شد اما حاال تعداد این مواد افزایش پیدا کرده و این تنوع باعث شیوع انواع 

متفاوتی از اعتیاد شده است.

: با توجه به تجربه طوالنی که در بهداشت 
روان و اعتیاد در ایران و سایر کشورهای منطقه 

باید به عرصه حل  دارید، فکر می کنید چطور 
مشکل اعتیاد وارد شد؟

نکته مهمی که درباره حل یا دست کم تعدیل مساله 
اعتیاد باید گفته شود این است که اعتیاد مساله ای 
بسیار چندوجهی است؛ یک وجه آن میزان در دسترس 
بودن مواد است، وجه دیگر عوامل موثر بر مصرف 
و بعد سوم ضررهایی که شخص، خانواده و جامعه 

به دلیل اعتیاد با آنها مواجه می شوند. اگر تنها براساس 
یکی از این ابعاد بخواهیم با مساله پیچیده ای مانند اعتیاد 

روبرو شویم، احتمال موفقیت بسیار کم خواهد بود. اعتیاد 
نیز چنین مساله پیچیده ای  است که ابعاد اقتصادی، تاریخی، 
جغرافیایی، اجتماعی، پزشکی، سیاسی، روان شناختی و... دارد. 
منظورم این است که همه این عوامل در تمایل افراد به مواد، 
ادامه این تمایل و معتاد شدن یک فرد به مواد مخدر دخیل 
هستند. برنامه ریزی برای مساله اعتیاد باید به مجموعه این 
عوامل پاسخگو باشد. در اول صحبت هم اشاره کردم که ما 
کنار بزرگ ترین انبار و تولیدکننده مواد مخدر جهان؛ یعنی 
کشور افغانستان قرار داریم. نکته مهم اینکه افغانستان از نظر 
منابع طبیعی کشوری نسبتا فقیر است. کشوری است که در 
آن نفتی نیست، همچنین منابع زیرزمینی دیگر مانند گاز. بیشتر 
مساحت این کشور کوهستانی است و به دریاهای آزاد هم 
راهی ندارد. یک راه معاش کشاورزان تهیدست افغانی کشت 
تریاک است. درواقع تریاک نفت افغانستان است. همچنین این 
کشور در چند دهه گذشته گرفتار جنگ و خونریزی بی وقفه 
بوده و هنوز می توان اثر آن را اینجا و آنجا دید. دولت ها شاید 
ادعا یا حتی قصد جلوگیری از کشت تریاک را داشته باشند، 
اما عمال این اقدام به دلیل درآمد میلیاردها دالری مواد مخدر 
قابل انجام نبوده است. البته نه اینکه این 
درآمد میلیارد دالری به جیب 
کشاورز یا حتی زمین دار 
افغانی برود. سهم آنها 
از این درآمد بسیار 
ه  و  است  ناچیز 
پول سود سرشار 
از تولید و فروش 
به  مخدر  مواد 
عواملی  جیب 
می رود که در هر 
کیلومتر از انتقال مواد 

نقشی ایفا می کنند.

: کلمه اعتیاد به سیگار درست است؟
اگر اعتیاد را نبود اراده برای توقف مصرف معنی کنیم، بله می توان به سیگار هم اعتیاد پیدا 
کرد. البته معتاد به سیگار رفتارهای ضداجتماعی معتادان به مواد مخدر را ندارد. مصرف 
زیاد سیگار گاهی از این لحاظ می تواند اولین قدم برای اعتیاد باشد چون خجالت فرد کم 
می شود و می تواند برای رفتن به سمت مواد مخدر جسارت پیدا کند. خطر بزرگ سیگار، 
باال رفتن امکان ابتال به بیماری هایی مانند بیماری های ریوی و قلبی و انواع سرطان هاست.

: آیا با کشیدن سیگار تغییری در شیمی بدن ایجاد می شود که زمینه ساز 
اعتیاد به مواد مخدر باشد؟

تا جایی که می دانم نه.
: اجازه بدهید به سیاست های جهانی بپردازیم. مصرف ماری جوانا یا حشیش 
نزدیک به 2 سال قبل در برخی ایالت های آمریکا و حدود 1 ماه قبل در کانادا آزاد 
اعالم شد که البته مخالفان و موافقان زیادی داشت و سروصدای زیادی هم به پا 
کرد. باتوجه به اینکه تاثیر آسیب زننده این ماده روی مغز از نظر علمی ثابت شده، 

فکر می کنید دلیل آزاد اعالم کردنش چه بود؟
درباره ماری جوآنا تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد در برخی بیماری ها تاثیر دارد و 
به طور کلی خطرناک نیست.بعضی تحقیقات هم نتایج متفاوتی را نشان می دهند. در مقام 
مقایسه، ماری جوآنا جزو مواد مخدر بسیار مضر قرار نمی گیرد و به این ترتیب، در اولویت 
مبارزه قرار نمی گیرد. منظورم این است که قبل از ماری جوآنا مواد مخدر بسیاری هستند 
که باید با آنها مبارزه کرد و باز هم تاکید می کنم، در مقام مقایسه اگر قرار باشد تصمیم 
بگیریم سیاستی بریزیم که یک جوان باید بین شیشه یا ماری جوآنا کدام یک را انتخاب 
کند، براساس همان دیدگاه روش کاهش آسیب قطعا باید با شیشه مبارزه کرد. به نظرم 
آزاد اعالم کردن مصرف ماری جوآنا در این کشورهایی 
که شما گفتید با همین نگاه انجام گرفته. البته من 
اصال قبول ندارم که ماری جوانا بی ضرر است.

عقیده  آزادسازی  مخالفان   :
سبکی  مخدر  مواد  مصرف  دارند 
مانند ماری جوآنا یا همین حشیش، 
سنگین تر  اعتیاد های  زمینه ساز 
است. نظرتان در این باره چیست؟
اگر مواد وجود داشته باشد و مجموعه 
عوامل ما مشوق اعتیاد باشند شاید 
بتوان به این نتیجه گیری رسید، اما باز 
هم به نظرم بهترین اقدام تمرکز بیشتر بر 
مواد آسیب زا ترو تمرکز بعدی بر مبارزه 

با موادی مانند ماری جوآناست.

: اشاره کردید نوع و فرهنگ مصرف 
مواد از دهه 30 و 40 تغییر کرده. فکر می کنید 

دلیل آن چیست؟
دهه 30 و 40 مربوط به دوره ای است که مواد مخدر 
به صورت آزاد در کشور ما کشت می شد و جوابگوی 
متقاضیان مصرف آن زمان بود. بعد از آن، کشت تریاک 
در ایران ممنوع و ورود مواد مصنوعی مخدر، اولین 
آن هروئین، به کشور شروع شد. ممنوع شدن کشت 
تریاک،  همزمان با آغاز جوان شدن جمعیت ایران 
بود. به عالوه، افغانستان به تدریج به درآمد مواد مخدر 
افیونی وابستگی پیدا می کرد. از این گذشته، قشرهایی 
که پیش از آن نیاز به مصرف مواد را احساس نمی کردند 

به این مواد روآوردند.
: در صحبت هایتان به افزایش میزان اعتیاد 

در زنان اشاره کردید. دلیل آن را چه می دانید؟
این موضوع هم دالیل متفاوتی دارد. در دوران مدرن 
فاصله بین زنان و مردان در جامعه کمتر شد. زنان 
تحصیلکرده خیلی زیادتر شدند و از طرف دیگر 
در رابطه بین زن و مرد، هنوز کفه مرد بسیار 
سنگین تر از کفه زن است؛ یعنی زنان به 
دستاوردهایی رسیده اند، اما این دستاوردها 
هنوز در زندگی زنانه آنها درست ترجمه 
نشده. زنی که تحصیالت و درآمدی پیدا 
کرد، فکر کرد برای اینکه خود را ثابت 
کند و حقوق برابری داشته باشد، باید 
رفتارهای مردانه پیش بگیرد و البته یکی 
از رفتارهای مردانه اول کشیدن سیگار و 

بعد از آن مصرف مواد مخدر بود.

: پاسخ های درست به هیجانات افراد کدام هستند؟
مثال ارائه امکاناتی برای ورزش، مطالعه، موسیقی، تشویق به هنر یا درک تاثیر فضای مجازی بر فرد یا مدیریت دیدن 

چیزهای درست یا غلط همه از جمله راه های جوابگویی درست به هیجانات یک جوان هستند.
: فرهنگ سازی برای مبارزه با اعتیاد به همین معنی است؟

بله، باید درباره ورزش، مطالعه یا موسیقی تبلیغ و جوانان را به انجام آنها ترغیب کرد و درضمن در عین اینکه همیشه 
باید اعتیاد در فرهنگ ما امری نکوهیده باشد، نباید برخورد با مبتالیان حالتی تحقیرآمیز داشته باشد. فراموش نکنیم 

اعتیاد هم بیماری است و معتاد بیمار است.
: ضررهای مصرف مواد اعتیاد چگونه طبقه بندی می شود؟

ضررهای اعتیاد را مثل هر مساله دیگری می توان طبقه بندی کرد. مصرف مواد برحسب نوع مصرف، استنشاقی، خوردنی 
و تزریقی تاثیرات متفاوتی بر بدن و روان فرد معتاد باقی می گذارد. نوع تزریقی بدترین ضرر را به بدن می رساند و بین 
استنشاقی و خوردنی، نوع خوردنی مواد به ویژه در صورت احتمال اضافه کردن مواد دیگر برای افزایش تقلبی وزن ماده 

مخدر، زیان بیشتری برای بدن دارد و گاهی برحسب نوع ماده اضافه شده می تواند حتی خطرناک شود.
شما تجربه چند دهه کارشناسی در زمینه اعتیاد را دارید. فکر می کنید برای بازکردن این کالف سردرگم، منظورم از نظر 

: اجتماعی و سیاست گذاری است، باید از کجا شروع کرد؟
اول اینکه باید بدانیم راه کوتاه مدت و ضربتی برای حل مشکل اعتیاد وجود ندارد و باید برحسب امکانات و نیرویی 
که داریم، قدم به قدم جلو برویم. درواقع باید اولویت بندی داشته باشیم. اگر بخواهیم برنامه ریزی قدم به قدم برای کاهش 

مصرف داشته باشیم، باید اول نیروهای خود را روی اشکال و عوارض خطرناک تر )شکل تزریقی مواد 
و احتمال انتقال ویروس ایدز و عفونت های کبد  و هپاتیت( متمرکز کنیم. همین موضوع درباره 

نوع مواد هم صادق است. مبارزه با ماده ای که می تواند مصرف کننده را تا حد قتل نزدیکان 
خود بکشاند، مانند موادی که در گروه شیشه قرار می گیرند، باید حتما در اولویت مبارزه 

ما با مواد مخدر باشد. باید با همه سطوح مشکل مبارزه کنیم بنابراین نوع ماده مخدر هم 
در تعیین اولویت مبارزه با مواد بسیار مهم است. مبارزه اول باید متوجه مضرترین مواد 

باشد. نام علمی این روش »روش کاهش آسیب« است. 
: می شود نتیجه گیری کرد که سرکوب کور و همه جانبه نمی تواند موثر باشد؟
بدون تردید همین گونه است. مبارزه ما با مواد که بیشتر ابتدا به صورت کاهش مصرف 
مواد بسیار آسیب زا معنی می شود، باید مبارزه ای خردمندانه باشد. هرچند دستگیری 

قاچاقچیان مواد مخدر همواره یکی از راه های مبارزه است، این تنها راه نیست و باید به 
راه های دیگر هم فکر کرد. نمی توانیم در آن واحد با همه مواد مبارزه کنیم.

: جایی را در دنیا سراغ دارید که توانسته باشد انواع اعتیاد را مهار کند؟
نه، چنین جایی را نمی شناسم اما خود ما توانستیم در برهه ای از زمان قدم های بسیار مثبتی برای مهار نوع تزریقی 
اعتیاد که خطرناک ترین نوع آن است، برداریم. البته نگاه و افق ما باید این باشد که اعتیاد را از شکل یک مشکل 

عمده اجتماعی خارج کنیم و این هدفی صددرصد دست یافتنی است.
: آن برهه چه زمانی بود؟

ابتدای شیوع ایدز که حدود 20 سال قبل می شد، بیشترین درصد مبتالیان به ایدز را معتادان تزریقی تشکیل 
می دادند و مانند امروز راه اصلی انتقال از راه های جنسی نبود، کشور ما توانست با همان سیاست اولویت بندی 
و روش کاهش آسیب که به آن اشاره کردم، تا حد بسیار موفقیت آمیزی راه انتقال ایدز از راه تزریق را ببندد. 
ما سرنگ را در اختیار معتادان گذاشتیم، مواد مخدری مانند متادون را جایگزین مواد تزریقی کردیم، فشار را 
از روی مواد مخدر کم ضررتر برداشتیم و همه نیرویمان را بر کاهش تزریق یا دست کم تزریق سالم معتادان 
متمرکز کردیم و توانستیم به موفقیت های مطلوبی برسیم. این برنامه تمام شد و متاسفانه نتایج هم در همان 

سطح متوقف ماند.
: منظورتان این است که کاهش مبتالیان به ایدز از راه تزریق سرنگ های مشترک بین معتادان، 

نشاندهنده کاهش اعتیاد بود؟
نه، منظورم این نبود. می خواستم بگویم با اولویت بندی مبارزه توانستیم یکی از بزرگ ترین خطرات اعتیاد 
تزریقی؛ یعنی شیوع ایدز را مهار کنیم و الگوی بسیار موفقی در این زمینه در دستمان داریم. هدف برنامه 
ما باید جزیی نگر و تدریجی باشد، مثال می توانیم بگوییم بعد از کنترل اعتیاد تزریقی، هدف دوم ما اعتیاد 
خوراکی یا کنترل وجود سرب در مواد مخدر است که همین مواد مخدر آغشته به سرب، عامل کشتار باالیی 

بین معتادان می شود. اهداف بعدی می تواند کنترل مرزها یا مواد مخدر مصنوعی مانند شیشه باشد و تا آخر...

: آرامش دهنده های مصنوعی چه هستند؟
موضوع دیگر درباره اعتیاد قطعا مسائل اجتماعی است. منحصر 
کردن اعتیاد به تولیدکننده و انتقال دهنده و بعد از آن ارائه راه حل 
انتظامی به عنوان تنها راه حل برای این مشکل چندوجهی قطعا 

تنها راه چاره اعتیاد نیست.
عوامل متعدد اجتماعی و به طور خاص تر، مسائل مربوط به 
زنان و جوانان را نباید از یاد برد. چنین مسائلی هستند که 
افراد را به سمت آرامش طلبی های مصنوعی سوق می دهند.

: منظورتان از آرامش دهنده های مصنوعی مواد 
مخدر است؟

منظورم موادی است که دراختیار مصرف کننده قرار می گیرد تا 
با مصرف آنها بتواند حتی برای دوره ای کوتاه به آرامش برسد 

و فکر را از درگیری های روزمره دور کند.
: چه مواردی را می توان جایگزین این آرامش دهنده های 

مصنوعی کرد؟
این موضوع مربوط به سیاست گذاری های ما می شود. جامعه باید نیازهای افراد مختلف را که 
در گروه های سنی، اجتماعی، تحصیلی و جنسیتی متفاوت قرار دارند، بشناسد و از راه های درست متناسب 
با این نیازها به آنها پاسخ بگوید. مثال یک جوان نیاز به آرامش و تحصیل دارد و باید اطمینان داشته باشد 
می تواند شغل مناسبی پیدا کند. جوانی دوره هیجان های باالست و باید به این هیجانات پاسخ داده شود. هر 

قدر جامعه بتواند به این هیجانات پاسخ درست تری بدهد، کشش یک جوان به مواد مخدر کمتر خواهد بود.
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گفت وگو با لیال غروی، به بهانه روز نیروی کار داوطلبانه

در ورزش ایران همه زنان »داوطلب« هستند
نگير«،  مزد  ولي  كن  »كار 
اين پيشنهاد را به هر كسي 
اما  نمي كند  قبول  بگويي 
خيلي ها هستند كه بخشي از 
زندگي شان را صرف كارهايي مي كنند كه هيچ 
پاداش مالي برايشان ندارد ولي ارزشمند است. به 
اين افراد »والنتير« يا »نيروي داوطلبانه« مي گويند و 
طبيعي است كه بودن اين افراد به تاريخ بشريت 
بازگردد؛ هر جا كه كسي نياز به كمكي داشته، دستي 
بوده كه بدون هيچ چشمداشتي به طرفش دراز 
شده اما اين نيروهاي داوطلبانه در دنياي امروزي 
بيشتر نمود پيدا كرده اند. ماشيني شدن زندگي، 
دوري افراد از يكديگر و زياد شدن اتفاقات دليلي 
شده تا نياز به نيرو و كار داوطلبانه بيش از قبل 
باشد؛ آنهايي كه در زلزله ها، سيل ها و ديگر بالهاي 
طبيعي به كمك حادثه ديدگان مي روند نمونه بارز 
اين افراد هستند اما كار و نيروي داوطلب در 
ورزش هم كم نيست. شايد آنهايي كه با ورزش 
ايران سروكار دارند خيلي با نيروهای داوطلبانه 
آشنا نباشند. مسابقه اي نبوده كه در ايران برگزار 
شود و يك نفر بگويد من براي برگزاري كمك 
مي كنم ولي پولي نمي گيرم اما سال هاست افراد 
داوطلب به برگزاري تورنمنت هاي مهم ورزش 
جهان كمك مي كنند. از المپيك 1984 كه در 
لس آنجلس برگزار شد، نيروهای داوطلب هم 
به جمع نيروهاي برگزاري اضافه شدند، افرادي 
كه لباس يك شكل مي  پوشند و وظيفه اصلي شان 
كمك به ورزشكاران و تماشاگران است. نيروهای 
داوطلب بيشتر در المپيك ها ديده  شده اند، هر 
دوره دو سال قبل از اينكه بازي هاي المپيك 
و پارالمپيك آغاز شود، آنهايي كه مي خواهند 
داوطلب باشند، ثبت نام مي كنند، اين افراد مي توانند 
از هر كشوري و در هر سني باشند ولي مسووالن 
برگزاري براي انتخاب فيلترهای مختلفي دارند 
و باتوجه به هر رويداد اين فيلترها هم متفاوت 
است. سال هاي اخير المپيك تنها رويداد ورزشي 
براي حضور افراد داوطلب نبوده، حاال اين نيروها 
حتي در مسابقات داخلي كشورها هم حاضرند. 
حتي مسووالن ورزش ايران هم براي كم كردن 
هزينه ها و باال بردن تجربه نيروهاي جوان به اين 
فكر افتاده اند كه در برگزاري مسابقات از اين 

افراد كمك بگيرند. 
شايد بين نيروهای داوطلب المپيك ها تنها ايراني 
كه ديده شده، ليال غروي باشد. غروي بيش 
از 20 سال است كه از ايران رفته و در فنالند 
زندگي مي كند، مهندس برق - مخابرات است 

و دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف بوده و البته 
از ورزشكاران زن كه در محدوديت هاي دهه 70 
ورزش مي كرد. رشته اصلي اش پينگ پنگ بود 
اما در رشته هاي ديگر هم دستي داشت. غروي 
از سال 2012 ميالدی در 3 المپيك والنتير بوده؛ 
المپيك زمستانی جوانان 2012، المپيك تابستانی 
2012 و المپيك زمستانی 2014. او به »سالمت« 
می گويد: »سال 2010 صفحه بازی های المپيك 
را كه قرار بود 2 سال بعد شروع شود، نگاه 
می كردم. می خواستم ببينم راهی هست كه بشود 
در اين بازی ها شركت كرد. ديدم درباره كار 
داوطلبانه نوشته. من هم تازه آن موقع متوجه 
خيلی  موقع  آن  چه هست.  والنتير  كه  شدم 
درباره اين موضوع صحبت نمی شد اما 2-3 
سال اخير خيلی درباره اش صحبت می شود، 
هم در ورزش اروپا مطرح می شود و هم در 

ورزش فنالند. البته در موضوعات غيرورزشی 
هم اين بحث می شود. يك نت ورک جهانی 
دختران جوان  مهندسی  و  تكنولوژی  درباره 
بود و من هم به عنوان نيروی داوطلب وقت 

و انرژی می گذاشتم.«
شايد در ظاهر به نظر برسد كه رابطه والنتيرها 
با رويدادی كه برگزار می شود يكطرفه است، 
اينكه والنتيرها وقت و انرژی می گذارند، بدون 
اينكه چيزی عايدشان شود اما غروی می گويد 
والنتير شدن مزايايی هم برای خود آنها دارد: »ما 
در دنيايی زندگی می كنيم كه چه بلد هستی مهم 
است ولی مهم تر از آن اين است كه چه كسی 
را می شناسی. با حضور در اين رويدادها نه تنها 
مواردی ياد می گيری، بلكه به آدم های بيشتری 

می توانی دسترسی پيدا كنی.« 
حضور در رويدادهای اجتماعی مهم است اما 

برای غروی ورزش چيزی ديگر است: »حضور 
در المپيك ها داستان ديگری برای من داشت. 
بدشان  شايد  نيستند هم  كه ورزشی  كسانی 
نيايد در اين رويداد شركت كنند اما برای ما 
كه ورزشكار بوديم و امكان حضور در المپيك 
را نداشتيم، بودن در اين بازی ها مدل ديگری 
است. بعضی ها هم حوزه شان ورزش نيست 
اما جور ديگری با ورزش ارتباط دارند، آنها 
هم دوست دارند در بازی ها باشند. برای آنهايی 
هم كه كشورشان درگير برگزاری مسابقاتی در 
سطح المپيك است، هيجان دارد كه خودشان 

هم درگير بازی ها شوند.«
دو گروه سنی هستند كه شايد بيشتر از بقيه به والنتير 
شدن تمايل داشته باشند؛ يكی جوانان كه دنبال 
تجربه و هيجان هستند و ديگری بازنشستگان 
كه می خواهند هنوز به عنوان فرد مفيد به آنها 

اين  در  می گويد: »حضور  نگاه شود. غروی 
رويدادها بهترين فرصت برای جوانان است 
كه تجربه كاری را ندارند. برای بازنشستگان 
هم احتماال احساس مفيد بودن مهم است. آنها 
با تجربياتی كه دارند می توانند راهنمای خوبی 
برای جوانان باشند.« آنچه برای خود غروی 
اهميت دارد، زنان است، اينكه با انجام كارهای 
داوطلبانه بتواند به آنها كمك كند، به خصوص 
در مسائل اجتماعی: »فعاليت های من برای اين 
است كه بتوانم دختران جوان را باال بكشم. برای 
من مهم تر از همه چيز آموزش است. اگر شما 
مثلثات نخوانده باشی، در اين زمينه هم كاری 
نمی كنی اما در مسائل اجتماعی تصور همه اين 
است كه عالمه دهر هستند. دليل اينكه ما به جايی 
نمی رسيم اين است كه عالقه داريم ولی دانش 
نداريم. نگاه همه كمی است، نه كيفی. اگر ما 

دانش را باال ببريم، كميت هم باال می رود. من 
فقط در جمع زنان اين موضوع را جا بيندازم 
كه در مسائل اجتماعی بايد دانش داشته باشيم 

و بعد جلو برويم، كافی است.«
غروی سال هاست در ايران و ورزش ايران نيست 
ولی هنوز پيگير ورزش زنان هست. درباره كار 
داوطلبانه در ورزش ايران و به خصوص ورزش 
زنان می گويد: »شايد گفته شود در ورزش ايران 
والنتير نداريم ولی همه زنانی كه در ورزش هستند، 
چه آنهايی كه ورزش می كنند، چه مربيان و چه 
داوران همه والنتير هستند. سال هاست كه آنها بدون 
هيچ چشمداشت مالی كار می كنند. به خصوص 
زنان نسل ما را بايد فداييان ورزش دانست.« در 
حال حاضر هم خيلی از زنان هستند كه در ورزش 
ايران يا بدون دستمزد يا با پايين ترين دستمزدها 
كار می كنند.  ديدن والنتيرها در المپيك ها و حتی 
در مسابقات آسيايی بعضی از فدراسيون های 
ورزشی در ايران را هم ترغيب كرده كه از نيروها 
استفاده كنند. ايران هم با توجه به شرايط مالی و 
هم به خاطر محدوديت هايی كه برای حضور 
همزمان زنان و مردان تماشاگر در ورزشگاه  ها 
دارد، به خصوص در رشته هايی مثل كشتی و 
فوتبال، سال هاست نمی تواند ميزبان رويدادهای 
مهم باشد ولی با اين حال در فدراسيون هايی 
مثل فدراسيون دووميدانی كه هرازگاهی ميزبان 
مسابقات داخل سالن هستند، اين امكان وجود 
دارد كه در برگزاری مسابقات از نيروهای داوطلب 
استفاده شود. مجيد كيهانی، رئيس اين فدارسيون 
معتقد است با استفاده از اين نيروها می شود هم 
در هزينه های جاری فدراسيون صرفه جويی كرد 
و هم اينكه عده ای را برای برگزاری مسابقات 

تربيت كرد. 

 لیلی خرسند

والنتیر  روز جهانی  آذرماه  روز چهاردهم 
بعد  داوطلب. دو روز  نیروهای  بود، روز 
از این روز در ورزشگاه کارگران تهران – 
شهید معتمدی- مسابقات کشتی برگزار شد، 
مسابقاتی که حتی نامش با دیگر مسابقات 
تفاوت چندانی نداشت؛ مسابقات جام شهید 
نظری که 4 تیم خارجی شرکت کرده بودند 
با همه مسابقاتی که در  این مسابقات  اما 
کشتی ایران برگزار می شود متفاوت بود و 
شاید بشود اکبر فالح را جزو همان نیروهای 
داوطلبی دانست که بدون هیچ چشمداشت 
مالی برای مبارزه با فقر دست به کار شده 
و از ورزش و ورزشی ها کمک گرفته اند. 

اگر به ورزشگاه كارگران رفته باشيد می دانيد كه 
اين ورزشگاه در يكی از بدترين مناطق تهران 
است، در قلب موادفروشان و خالفكاران. فالح 
سال هاست كه مربی كشتی اين باشگاه است، 
سال هاست همه توانش را روی نونهاالن و 
نوجوانان گذاشته. 5 سال است كه مسابقات 
كشتی جام شهيد نظری را برگزار می كند. سال 
اول فقط تيم هايی كه در جنوب تهران فعال 
بودند در اين جام شركت كرده بودند، سال 
به سال تعداد تيم ها و شهرهای شركت كننده 
بيشتر شد. امسال هم دو تيم از آذربايجان، يك 
تيم از روسيه و يك تيم از گرجستان به تهران 
آمدند و در اين جام كشتی گرفتند. موضوع 
اصلی در برگزاری اين جام است، اينكه فالح 
نه از فدراسيون كشتی كمك می گيرد، نه از 
هيات كشتی تهران و نه از مسووالن وزارت 
ورزش. او به كمك دوستانش در كشتی و 
خيرين و فقط برای دور نگه داشتن كودكان 
دروازه غار، شوش، خزانه و... از خالف و 
مواد مخدر، بانی برگزاری اين مسابقات شده. 
برگزاری اين مسابقات برای فالح و دوستانش 
مهم است: »اين منطقه، آسيب پذير و فقيرنشين 

است. اگر به بچه های اين مناطق توجه نشود 
و آنها را به حال خودشان رها كنيم، معلوم 
نيست در آينده چه می شوند. اينجا اعتياد بيداد 
می كند، در كمترين وقت، از راحت ترين راه 
می توانند مواد مخدر گير بياورند. شرايط اين 
محله ها بد است و هر سال بدتر هم می شود. 
باشگاه كارگران در قلب اين منطقه است. قبل 
از انقالب اين ورزشگاه ساخته شده و هدف 
اصلی اين بوده كه بچه ها جذب ورزش شوند 
و از اعتياد نجات پيدا كنند. خود من هم از 
بچه های اين محل بودم، من از كسانی بودم 
كه نجات پيدا كردم ولی خيلی ها هم بودند 
كه درگير اعتياد و خالف شدند. االن دينی به 
گردن من است؛ اينكه كاری كنم تا بچه ها به 
جای خالف و اعتياد جذب ورزش شوند.« 
در اين سال ها كم نبوده اند كشتی گيرانی كه 
از جمع شاگردان فالح به تيم ملی رسيده اند، 
كشتی خودش را مديون مربيگری فالح در 
همين باشگاه می داند اما خودش ترجيح می دهد 
خيلی روی اسامی مانور ندهد: »ثمره اين جذب، 
بچه هايی بودند كه قهرمان شدند. تعدادشان كم 
نيست. همين االن هم در تيم اميدهای جهان 
ما قهرمانی داريم كه از اين محل و از اين 

باشگاه جذب كشتی شده است.«

زنان پای ثابت سکوها
در اين چند سالی كه فالح در كشتی باشگاه 
كارگران حضور دارد، اتفاق مهم ديگری هم 
شاگرد  پذيرفتن  برای  شرط  يك  او  افتاده. 
دارد؛ اينكه خانواده ها هم كنارشان باشند. اين 
و  مادر  زنان؛  و  نيست  مردانه  فقط  خانواده 
خواهران كشتی گيران را هم شامل می شود. در 
اين جامی هم كه برگزار شد، نزديك به 150 
زن تماشاگر روی سكو بودند. اين در حالی 
است كه زنان در كمتر مسابقه ای می توانند وارد 
می گويد:  فالح  مردانه شوند.  ورزشگاه های 

توهماتی  و  نيستند  ورزشی  كه  عده  »يك 
دارند، در كار ورزش دخالت می كنند و نظر 
می دهند. از اول شروع كار، نگاه ما اين بود 
كه بايد خانواده ها باالی سر بچه هايشان باشند. 
حتی در ساعت هايی كه بچه ها تمرين دارند، 
خانواده ها اجازه دارند كه بيايند و تمرين را 
تماشا كنند. ما از آنها خواسته ايم روی كار 
وقتی  باشند.  داشته  نظارت  مربيان  رفتار  و 
خانواده ها كنار بچه هايشان باشند، به ورزش 
آنها عالقه مند می شوند، وقتی مادر يا پدری 
می بيند هم جسم بچه اش و هم روحش در 
باشگاه ساخته می شود، پيگير می شود كه او 
بدهد. در مسابقات  ادامه  را  حتما ورزشش 
ما هم خانواده ها بودند. نه ماموری بود و نه 
نيروی انتظامی. اتفاقی هم نيفتاد. وقتی زنان 
در محيطی باشند، هم تماشاگران بهتر رفتار 
می كنند و هم مربيان و كشتی گيران. ما از روز 
اول درها را روی خانواده ها بازگذاشته ايم؛ هم 
در اسالمشهر اين كار را كرده ايم و هم در 

باشگاه كارگران.«

کار جانی، نه مالی
بيشتر كسانی كه در باشگاه كارگران كار می كنند 
انگيزه های غيرمالی دارند؛ چه در مسابقاتی كه 
برگزار شد و چه در روزهای عادی، مربيان يا 
دستمزد نمی گيرند يا حداقل دستمزد را دارند. 
فالح می گويد: »اين كار، كار جانی است. با 
تمام وجود انجام می شود. همه مربيان فدايی 
از  باال  حقوق  كه  نيست  گونه  اين  هستند. 
وزارت كار بگيريم. حتی می توانم بگويم 2 ماه 
است حقوق نگرفته ايم. پولی كه ما از باشگاه 
می گيريم، ناچيز است و فقط برای اين است كه 
عضويتمان در باشگاه تاييد شود. ما به گذران 
زندگی از اين راه فكر نمی كنيم، هدف ما دور 
می بينيم  وقتی  است.  فساد  از  بچه ها  ماندن 

بچه ای سالم مانده، به آرزويمان می رسيم.«

برگزاری كوچك ترين مسابقات هم هزينه بر 
است، چه برسد به مسابقه ای كه بيش از 300 
كشتی گير داشته. جام شهيد نظری، از ساعت 7 
صبح شروع شده بود و تا آخرين ساعات شب 
ادامه داشت. آنهايی كه از راه های دور آمده 
بودند، به جای خواب نياز داشتند و مهمانان 
می خواستند.  ويژه  پذيرايی  كه  هم  خارجی 
روز مسابقه هم فقط از كشتی گيران و كادر 
برگزاری پذيرايی نشد، خانواده كشتی گيران 
هم جزو مهمانان بودند و همه كسانی كه برای 
تماشای مسابقات هم به ورزشگاه رفته بودند، 
ناهار مهمان بودند اما اين همه هزينه از كجا 
آمده بود؟ فالح توضيح می دهد: »50 درصد 
بچه هايی كه برای كشتی به كارگران می آيند، 
توانايی پرداخت هزينه های را ندارند. آنهايی 
كه توان مالی دارند، جور اين 50 درصد را 
می كشند. در اين مسابقات هم همين اتفاق 

افتاد. آنهايی كه حتی بچه ای برای كشتی گرفتن 
نداشتند، دست به جيب شدند. 40-30 درصد 
هزينه ها را وزارت كار كه باشگاه زيرمجموعه 
را  بقيه  كرد،  پرداخت  است  وزارتخانه  اين 
هم دوستان كشتی دوست.« همه مهمانان هم 
در خوابگاه ورزشگاه ساكن شدند: »كارگران 
مجموعه كاملی است و خوابگاه و رستوارن هم 
دارد. از اين نظر هم مشكلی نداشتيم و حتی 
مهمانان خارجی هم در اين همين خوابگاه 

اسكان داده شدند.« 
فالح اين بار از تيم های خارجی هم دعوت 
كرده بود تا در مسابقات شركت كنند. البته 
كه  بود  دعوتی  دو  جواب  در  دعوت  اين 
آذربايجانی ها از شاگردان فالح داشتند: » ما 
كرده  آذربايجان شركت  مسابقات  در  بار   2
بوديم، گفتيم اين بار هم ما آنها را دعوت كنيم. 
كنار آذری ها از گرجستان و روسيه هم دعوت 

كرديم. ما می خواهيم تجربه بچه ها باال برود. 
يك مسابقه خوب از چند ماه تمرين كردن 
بهتر جواب می دهد. بچه ها راه 100 روزه را 
در يك شب می روند.« همه اين برنامه ريزی ها 
فقط يك هدف را دنبال می كند؛ پيشگيری از 
خالف و اعتياد: »ما بچه های كوچك را قبل 
از اينكه جذب اعتياد شوند، جذب ورزش 
می كنيم. بيشتر آنها اين پتانسيل را دارند كه 
كارتن خواب و معتاد شوند و ما قبل از اينكه 
اين اتفاق بيفتد، پيشگيری می كنيم كه پيشگيری 

راحت تر از درمان است.« 
فالح با اين كار نه تنها ناجی بچه های جنوب 
شده كه پشتوانه كشتی هم شده، اما آيا مسووالن 
ورزش و كشتی قدر او و تيمش را می دانند؟ 
به نظر نمی رسد كه اين طور باشد، فالح هم 
توقعی ندارد ولی فقط: »چوب الی چرخ ما 

نگذارند.«

اکبر فالح با جذب کودکان جنوب تهران به ورزش، ناجی آنها شده است

کشتی به جای اعتیاد و خالف

لیال غروی: حضور در 
رویدادها بهترین 
فرصت برای جوانان 
است که تجربه کاری 
را ندارند. برای 
بازنشستگان هم احتماال احساس 
مفید بودن مهم است. آنها با تجربیاتی 
که دارند می توانند راهنمای خوبی 
برای جوانان باشند
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فروغ عباسی نخستین ورزشکاز زن ایرانی که در المپیک زمستانی شرکت کرد 
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تا وقتی نگاه خودرومحور ما تغییر نکند؛ راه حل های میانه فایده ای ندارند

5 نکته برای تنفس کمتر هوای آلودهکم کردن خودرو، راه حل اصلی

1. سعی کنید تا حد امکان در ساعات شلوغی در خیابان 

رفت وآمد نکنید و اگر مجبور به این کار هستید، بچه های 

همراه خود را بغل کنید تا در سطحی باالتر از اگزوز خودروها 
قرار گیرند.

2. تا حد امکان در مناطق بیشتر آلوده مانند پشت چراغ 

قرمز توقف نکنید.

3. در مناطقی ورزش کنید که می دانید آلودگی هوا کمتر است.

4. تا می توانید در ساعات شلوغی با خودروی شخصی تردد 

نکنید. این کار هم به کاهش آلودگی هوا کمک می کند و 

هم جسم و روح شما کمتر دچار آسیب های ترافیک شلوغ 
شهری می شود.

5. زباله ها را نسوزانید. دود آنها که در محیط اطراف پراکنده 

می شوند، برای سالمت زیانبار است.

انگلیسی ها با هوای آلوده خود چه می کنند؟
سال هاست معترضان و دانشمندان با ادعاهایی که صحت حقوقی آنها از سوی دادگاه های انگلستان نیز تایید شده می گویند که هوایی که تنفس 
می کنیم هم کشنده است و هم از نظر استانداردهای اتحادیه اروپا غیرقانونی و واکنش سیاستمداران ما بی توجهی است. آلودگی های نادیدنی مانند 
دی اکسیدنیتروژن و ذرات معلق ما را در معرض بیماری هایی مانند آسم، سکته مغزی، سرطان و حمله های قلبی قرار می دهد. یکی از مطالعات 
حاکی از آن است که 60درصد از مردم بریتانیا در مناطقی زندگی می کنند که هوایی پایین تر از سطح استاندارد اتحادیه اروپا دارد و نتیجه آن 
ساالنه مرگ 40هزار نفر در این کشور به دلیل آلودگی هواست. در لندن، آلودگی هوا مشکلی حادتر از مصرف الکل و چاقی دومین مشکل 
بزرگ سالمت است. اکنون این سواالت مطرح شده که چرا برنامه های بریتانیا اینقدر آسیب پذیرند؟ پاسخ این است که برای مقابله با آلودگی 
هوا علت های آن را باید از میان برد و یکی از مهم ترین دالیل آلودگی هوا خودروها هستند. بیش از یک سوم از مشکل آلودگی هوای انگلستان، 
تردد جاده ای خودروهاست  و بیش از 80درصد از این ترددها در جاده های شهری انجام می گیرد که نقض قوانین اتحادیه اروپاست. برنامه 
دولت نشان داد موثرترین اقدام جلوگیری از تردد وسایل نقلیه آلوده کننده، به خصوص وسایل نقلیه گازوئیلی در مراکز شهرهاست. اشکال کار 
همین جاست. آسان می شود مردم را به جای آب لوله کشی به بطری های آب معدنی عادت داد، اما بیرون کشیدن آنها از خودروهایشان اصال 
آسان نیست. آنها نه تنها این کار را ناجور و غیرمتعارف می دانند، بلکه فکر می کنند با ترک خودرو هویت و حقوق انسانی شان هم نقض شده. 
گذشته از آن، در یک قرن گذشته، مالکیت خودرو یکی از نمادهای هویت فردی و موفقیت ملی تلقی شده است. البته به نظر می رسد برخی 
سیاستمداران اروپایی این تفکر را به چالش می کشند. شهردار لندن، صادق خان، همراه بسیاری از اقدامات دیگر، عوارض اضافی بر وسایل نقلیه 
دیزلی اعمال کرده تا شاید استفاده از آنها را کاهش دهد. شهرداران پاریس، مادرید، آتن و مکزیکوسیتی هم اعالم کرده اند، در اسرع وقت موانعی 
برای استفاده از آلوده کننده ترین وسایل نقلیه اعمال خواهند کرد. عوارض بیشتر برای استفاده از خودروهای شخصی به نظر کاری تحمیلی برای 
صاحبان خودروهاست، اقدامی با فواید بسیار اما نادیدنی که یکی از آنها برخورداری از هوای پاکیزه است. هوای پاکیزه باعث بهبود سالمت 
جامعه می شود، اما خیلی از افراد ارتباط این دو را خوب نمی فهمند. تنها وقتی مردم واقعا تغییری در مسافرت های درون و بیرون شهری خود 

ایجاد می کنند که فواید خارج شدن از خودروهای شخصی و پاکیزگی هوا را بدانند.
درمجموع، مبارزه با آلودگی هوا طرحی بزرگ و همه جانبه است. شیوه زندگی و شهرهای ما باید به طور بنیادین تغییر کند. در قدم اول باید بتوان 
در مراکز شهرها راحت پیاده روی و برای فضاهای سبز عمومی سرمایه گذاری کرد. باید کاری کرد که مردم از رفتن به محل کار خود به صورت 
پیاده یا سوار بر دوچرخه لذت ببرند. وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس ها و قطارهای شهری باید خدمات هماهنگ و یکپارچه ارائه دهند، کمتر 

شلوغ باشند و زودتر افراد را به مقصد برسانند.
همه این کارها هرچند دشوار به نظر بیایند، ناممکن نیستند. تجربه های موفق فراوانی وجود دارند. شهر اسلو در کشور نروژ قرار است تا سال 
2019 میالدی تردد خودروها را در مرکز شهر ممنوع کند. در حال حاضر، نیمی از ساکنان کپنهاگ، پایتخت دانمارک، با دوچرخه به محل کار 
خود می روند. در بریتانیا نیز شهردار لندن کار را شروع کرده و قرار است در اولین قدم خیابان آکسفورد پیاده رو شود، اما شهردار یک تنه و بدون 

حمایت دولت از عهده چنین کاری برنخواهد آمد.
فعاالن محیط زیست معتقدند بهتر است به آلودگی هوا به چشم یک فرصت نگاه کرد تا یک اجبار ناخوشایند. مراکز شهرهای بزرگ به مکانی امن 

و مناسب برای پیاده ها تبدیل شوند و همزمان دولت برای افزایش فضاهای عمومی و وسایل نقلیه عمومی سرمایه گذاری کند.
منبع: گاردین

نمی توانیم گوشه ای بایستیم تا آلودگی هوا نفس مان را بگیرد
هفته گذشته، سازمان جهانی بهداشت ضمن انتشار گزارشی هشدار داد: »آلودگی هوا سبب کاهش عمر میلیون ها انسان روی کره زمین شده است.« 
براساس این گزارش، تاثیر این پدیده بر کودکان بسیار بیش از بزرگساالن است، به طوری که 93درصد از کودکان زیر 15 سال در جهان روزانه 
به درجات متفاوت هوای آلوده تنفس می کنند. این تاثیر در کشورهای درحال توسعه به نحوی چشمگیر بیشتر است و بیش از 40 درصد از مردم 
جهان؛ یعنی یک میلیارد نفر زیر 15 سال، درمعرض غبار آلوده حاصل از سوخت چوب و زغال سنگ برای آشپزی و گرم کردن خانه های خود 
هستند. تهویه ناقص فضاهای آشپزی خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را به خصوص در ارتفاع پایین تر که بچه ها مشغول بازی هستند، 

افزایش می دهد. به عالوه، تاثیرات متمرکز بر اثر تماس بلندمدت با آالینده ها می تواند رشد ریه ها و سالمت قلبی- عروقی را به خطر بیندازد.
در کشورهای ثروتمندتر، ماشین های گازوئیلی دشمن شماره 1 هستند که بیرون از مدارس و در خیابان ها مشغول آمدورفت اند. ذرات حاصل 
از احتراق گازوئیل شامل دی اکسیدنیتروژن و ذرات معلق که سطح ریه را می پوشانند و می توانند خود را به جریان خون برسانند، 5 بار بدتر 
از ذرات حاصل از سوخت خودروهای بنزینی هستند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، با وجود گرم تر شدن و شلوغ تر شدن جهان ما، 
موتورهای ساخت انسان همچنان آالینده های کثیف را وارد هوای اطراف ما می کنند و عدم دسترسی نیمی از جهان به سوخت و فناوری پاک 
مانند اجاق های آشپزی یا المپ های روشنایی، هوایی را که تنفس می کنیم هر روز آلوده تر می کند. امروزه، 9 نفر از هر 10 ساکن روی کره زمین 
هوای آلوده تنفس می کند و همین مساله ساالنه 7میلیون نفر را در جهان از پا درمی آورد. برای دانستن میزان سهم آلودگی هوا در سالمت افراد 

باید بدانیم، یک سوم از مرگ های به دلیل سکته مغزی یا بیماری های قلبی یا سرطان ریه، مربوط به آلودگی هوا هستند.

صرف نظر از آنکه غنی هستیم یا فقیر یا کجا زندگی می کنیم، آلودگی هوا ما را احاطه کرده و نمی توان به آسانی از آن فرار کرد. ذرات میکروسکوپی 
آالینده می توانند از سد دفاعی بدن عبور و در عمق سیستم تنفسی و گردش خون ما نفوذ کنند و به ریه و قلب و مغز ما آسیب جدی برسانند.
اگر ذرات معلق در هوا به چشم نمی آیند، دلیل بر آلودگی هوا نمی شود. در سراسر جهان، شهرها و روستاها بیش از حد مجازی که ساالنه 
سازمان جهانی بهداشت اعالم می کند، در معرض آلودگی هستند. برای اینکه مردم هر منطقه درک درستی از میزان آلودگی محیط اطراف خود 
داشته باشند، سازمان جهانی بهداشت، محیط زیست و اقلیم سازمان ملل متحد به صورت آنالین میزان آلودگی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
2 نوع اصلی آلودگی هوا داریم؛ آلودگی های بیرون از خانه و آلودگی های درون خانه که نوع دوم مربوط به احتراق سوخت هایی مانند زغال 
سنگ، چوب یا نفت سفید برای برپا کردن آتش یا روشن کردن اجاق های خوراک پزی در مناطق فقیر است. با حرکت هوا از داخل خانه به 

خارج یا برعکس، این دو نوع آلودگی می توانند به یکدیگر اضافه شوند. 
آلودگی درون خانه ساالنه مسوول مرگ 4میلیون نفر در جهان بیشتر در مناطق آفریقا و آسیاست که به طور معمول، فناوری و سوخت های 

آالینده در خانه برای پخت غذا گرما و روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند.
آلودگی اصلی هوا به دلیل وجود چند عنصر در هوا به وجود می آید؛ یکی ذرات معلق که مخلوطی از ذرات جامد و قطرات مایع هستند که 
با احتراق سوخت خودروها و ترافیک جاده ای وارد هوای اطراف ما می شوند. دوم، دی اکسیدنیتروژن حاصل از ترافیک جاده ای و اجاق های 
آشپزی، سوم، دی اکسیدگوگرد حاصل از احتراق سوخت های فسیلی. چهارم، ازونی که در سطح زمین به دلیل واکنش شیمیایی نور خورشید 

و آالینده های وسایل نقلیه ایجاد می شود. نوعی که بیش از بقیه بر سالمت مردم اثر می گذارد و خطرناک شمرده می شود، نوع اول است.

امروزه در طراحی های شهری، 
عالوه بر درختان که بیش از سایر 

گیاهان بر پاکیزگی هوا تاثیر دارند، 
از فضاهای سبز عمودی هم استفاده 

شود. این روش کمک می کند در فضای تنگ شهری، 
به خصوص در مناطق مرکزی شهر، گیاهان مجال رشد پیدا 

کنند. البته یکی از مسائلی که در ایجاد فضای سبز شهری 
یا حتی خارج از شهر معموال در نظر گرفته نمی شود، گیاهان 

متناسب با اقلیم است. این باور که کاشت هر گیاهی در هر 
صورت، کار درستی است، عالوه بر اینکه فضای سبز کشور 

ما را افزایش نداده، گاهی با کاشت گونه های نامناسب یا مهاجم 
حاصلی جز هدر دادن منابع آبی و نیروی انسانی ما نداشته است. 

حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران دراین باره به روزنامه 
ایران می گوید: »درختکاری بسیار خوب است و هیچ کس منکر آن 

نیست. سال هاست می کاریم و علی القاعده باید تا حاال همه ایران جنگل 
می شد اما نه تنها خبری از جنگل نیست، بلکه فقط هرساله میلیاردها تومان 

پول بیت المال هدر می رود. در همین تهران شما ببینید چند سال است که 
دامنه های جنوبی البرز را  درختکاری می کنند. مساله این است که یال جنوبی 

البرز که ما در آن قرار داریم، منطقه ای است با اقلیم ایرانوتورانی، به طور 
طبیعی در این منطقه با چنین شرایطی ما نمی توانیم جنگل داشته باشیم، مگر 

در رود دره ها که آب دارند. اصوال جایی که میزان بارش آن زیر 600 میلی متر 
در سال باشد، امکان ایجاد جنگل وجود ندارد، بنابراین به زور آب و کاشت 

مداوم نهال در هر سال در این مناطق نمی توان جنگل ایجاد کرد و این کار بیهوده 
است! حتی اگر جنگلی هم ایجاد شود باید دید به چه قیمتی! در منطقه ای که ما 

مرتب از کمبود بارش و بحران آب سخن می گوییم، چرا باید با آبیاری دستی مداوم 
درختی را بکاریم که اصال نباید از ابتدا کاشته می شد. این دامنه ها رویش علفی و گاهی 

درختچه ای دارند. چرا فکر می کنیم رویش علفی و درختچه ای، پوشش گیاهی نیست و 
فقط درخت پوشش گیاهی محسوب می شود؟« وی اضافه می کند: »متوسط بارندگی در 

ایران سالی 250 میلی متر است. در سال های اخیر که خشکسالی هم بوده، اعالم کرده اند 
این میزان کمتر هم شده است. در چنین منطقه ای با این میزان بارش ما فقط می توانیم بوته زار 

داشته باشیم. حتی درختچه ها هم باید حتما در مسیر آب در رود دره ها باشند. در خارج از 
رود دره ها و جاهایی هم که خاک عمق مناسب ندارد، درختچه های خیلی کمی هست اما از 

نوع خشکی پسند با ریشه های عمیق مثل بادام کوهی و ارس که در ارتفاعات ایران عمدتا دیده 
می شوند. به همین دلیل تصور اینکه در مناطق خشک جنگل ایجاد کنیم، غلط است.«

آلودگی هوای تهران حل شدنی است
تهران ابرشهری است که آلودگی هوا یکی از مشکالت جدی آن است. طبق تعریف ارائه شده در قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است 
از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، بو و صدا در هوای آزتد یا انسان ساخت، به 
مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرایندهای بوم شناختی )اکولوژیکی( یا آثار و 

ابنیه زیان آور باشد یا سبب از بین رفتن یا کاهش رفاه عمومی شود.
 آالینده های هوای تهران بیشتر شامل این عناصر است؛ ازون، ذرات معلق که عمدتا دراثر سوختن سوخت هایی مانند چوب و زغال سنگ و 
حرکت خودروهای شخصی و دیزلی در هوا منتشر می شوند، دی اکسید نیتروژن حاصل از احتراق وسایل نقلیه، واحدهای تولید برق، بویلرها و 
سوزاندن چوب، مونوکسیدکربن حاصل از احتراق سوخت در وسایل نقلیه موتوری فرسوده و فاقد فناوری پیشرفته و دی اکسیدگوگرد که بیشتر 
به دلیل فرایندهای تولید برق در هوا منتشر می شوند. عالئم آلودگی با این عناصر اغلب تنفسی و قلبی هستند که در صورت تنفس طوالنی مدت 

و شدید ممکن است کار فرد را به بخش های اورژانس بکشانند.
 بنابر گزارش »کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری تهران«، هزینه های اقتصادی ساالنه مربوط به آلودگی هوای تهران 2/6میلیارد دالر برآورد 
می شود که تنها خسارات سالمت انسان را شامل می شود، اما اگر خسارت های دیگر ناشی از آلودگی هوا مانند کاهش بهره وری کشاورزی، 
کاهش دید، آسیب ناشی از آلودگی بلندمدت هوا به مکان های فرهنگی و زیرساخت ها، کاهش کیفیت زندگی و روزهای آموزشی ازدست رفته 

که مدارس به دلیل آلودگی هوا بسته بودند را به خسارت های سالمت اضافه کنیم، عددی بسیار بزرگ تر به دست می آید.
مسووالن شهری تهران در آبان و آذر 95 و برخی روزهای سال بعد از آن، مدارس را تعطیل کردند که این کار نه فقط بر بهره وری آموزشی 
دانش آموزان که بر بهره وری کاری والدین آنها هم تاثیر خود را به جا گذاشت زیرا یکی از والدین، اغلب مادر، به اجبار برای نگهداری از فرزندان 
باید سر کار حاضر نشود. برآوردها و مقایسه با سایر ابرشهرهایی که همین مشکل را دارند، نشان می دهد، با کاهش آلودگی هوا می توان جلوی 

بسیاری از خسارت های انسانی و مالی ناشی از آن را گرفت. 
بعد از گردآوری داده ها و شناخت منابع انتشار آالینده ها که در گزارش های مرکز کنترل کیفیت هوای 

تهران می توان آنها را مشاهده کرد، باید با انجام اقداماتی عوامل این انتشار را از بین برد. از جمله این 
اقدامات که در گزارش هم به آن اشاره شده، حذف ناوگان فرسوده، طرح زوج و فرد، نصب 

فیلتر دود و... است. 
البته تجربه کشورهای دیگر دنیا ازجمله کشوری مثل برزیل که توانسته گام های عملی بلندی 
برای کاهش آلودگی هوا بردارد، نشان می دهد اگر نگاه خودرومحور حاکم بر مسووالن 
شهری و بی توجهی به گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و ساخت بزرگراه ها ادامه پیدا کند 
و سیاست گذاران به هر دلیل نخواهند بار حمل ونقل شهری را از دوش خودروهای شخصی 
بردارند و بر دوش وسایل نقلیه عمومی بگذارند، هیچ راهکار میانه ای مانند اصالح فرمول بنزین 

یا بهبود فیلترهای آلودگی خودروها نمی تواند مشکل آلودگی هوا را حل کند. هرچند عقب ماندگی 
صنعت خودروسازی ما از بقیه جهان درباره معیارهای زیست محیطی یکی از عوامل آلودگی 

هواست، به باور کارشناسان آنچه سبب پاکی هوا می شود، خودروی کمتر است، نه خودروی مدرن تر.

 مرجان 
یشایایی



تاکیدمسووالنسازمانغذاودارودربارهمشکالتتامینشیروغذایرژیمیبیمارانتغذیهای

شیر بیماران تامین است، غذایشان نه!
 بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی است. تجمع غیرطبیعی اسیدآمینه فنیل آالنین 

 زهراسادات 
صفوی

در مایعات بدن و سیستم عصبی مبتالیان به این بیماری خطرناک است و باعث بروز اختالالتی 
در مغز و پوستشان می شود. فنیل کتونوری یا  PKU ابتدای تولد بدون عالمت است اما کودکان 
مبتال به تدریج در پایان ماه های اول زندگی شان دچار تاخیر در تکامل، استفراغ، کاهش رشد، 
روشن شدن رنگ موهای سر، چشم و تشنج می شوند. با افزایش سن، کوچکی دور سر، بی قراری، کاهش توجه، 
حرکات تکراری دست ها، اندام ها و عقب ماندگی ذهنی هم به عالئمی که دارند، اضافه می شود. این بیماری 
درمان قطعي ندارد و هدف از درمان آن، کاهش مقدار فنیل آالنین در بدن برای پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی 
کودک است. موضوع مهم این است که مبتالیان به بیماری فنیل کتونوري، باید رژیم غذایی خاصی داشته باشند 
و بسیاری از غذاها را نباید مصرف کنند. آنها از بدو تولد باید فقط شیرهای مخصوص و از ۶ ماهگی که تغذیه 

تکمیلی شروع می شود، غذاهای مخصوص بخورند. مبتالیان فنیل کتونوري از خوردن اغلب غذاها محروم هستند 
تنقالت و  از خوردن  برای پرهیز  قانع کردن کودک خردسال  و فکرش هم سخت است که پدر و مادر در 
هله هوله های مورد عالقه  همه بچه ها، چه رنجی می برند، اما این تمام مشکل چنین والدینی نیست، تهیه شیر و 
غذای مخصوص این بیماران، از دغدغه های آنهاست و شرایط تحریم و افزایش قیمت دالر، نگرانی آنها را بیشتر 
کرده است. رژیم غذایی این بیماران، مواد غذایي متعددي را دربرمی گیرد که اگر جایگزین مناسبي نداشته باشد، 
تحمل آن را دشوار مي کند. خانواده ها می گویند هزینه تهیه غذاهایي مخصوص این بیماران سنگین است و حاال 
که کشور در تحریم قرار دارد و قیمت دالر هم باال رفته، گویا سختی تهیه این اقالم برای آنها بیشتر هم شده 
است. در »دیده بان تغذیه« این هفته سراغ مسووالن سازمان غذا و دارو رفتیم و از آنها درباره غذا و شیر مخصوص 

این بیماران پرسیدیم. 

فعال ارز 4200 تومانی نداریم
مدیر کل امور فراورده های خوراکی  و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو درباره وضعیت واردات 
به  بیماران  این  مخصوص  خوراکی های 
ورود  مجوز  »ما  گفت:  »سالمت«  خبرنگار 
این اقالم را می دهیم ولی برای تامین ارز 4 
هزار و 200 تومانی درخواست داده ایم و به 
مخصوص  غذاهای  ارزی  منابع  تامین  فکر 

این بیماران هستیم.« 
دکتر وحید مفید در پاسخ به این سوال که از 
کدام نهاد پیگیر اختصاص ارز دولتی هستند، 
توضیح داد: »دولت منابعی به وزارت بهداشت 
اختصاص می دهد. در وزارت بهداشت هم 
ستادی وجود دارد که در مورد چنین مواردی 
تصمیم گیری می کند. ما پیشنهادش را دادیم و 

در دستور کار قرار گرفته است.« 

در حال حاضر کمبود شیر 
نداریم

دکترمهناز خانوی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر کمبود شیر نداریم، گفت: »بیمارانمان 
کامال تحت کنترل هستند. تقریبا از مصرف 
برندها و فراورده های مختلفی که به عنوان 
شیر خوراکی- درمانی استفاده می شود، آمار 
کامال مشخصی داریم. بر اساس این آمار، 
سفارش 18 ماه آینده مان را در شهریور ماه 
گذشته انجام دادیم. برای کارخانه های اصلی 
که تولیدکننده هستند، طرح و نقشه تولید 
دادیم که با چه برنامه ریزی ای تولید را برای 
ما انجام بدهند. خوشبختانه ارز مورد نیاز 
هم در سیستم دیده شده و ارز رسمی تعلق 
می گیرد. یارانه ای هم که باید این فرایند را 
و  در مجموعه سازمان غذا  کند،  پشتیبانی 
دارو بررسی شده و قابل تامین است و عمال 
مطابق برنامه ریزی ها و آنچه مشاهده می کنیم، 
برای 18 ماه آینده مشکلی برای تامین شیر 

نخواهیم داشت.«
تاثیر تحریم ها بر وضعیت  امکان  او درباره 
واردات شیرهای مخصوص این بیماران، گفت: 
»قرار نیست شیرها هم شامل تحریم شوند 
و تامین و انتقال ارز با بانک های خارجی در 
مورد شیرهای رگوالر متابولیک اختاللی داشته 
باشد. اگر این مشکل وجود نداشته باشد و 
فرایند قابل انتقال باشد، هیچ مشکلی در تامین 
شیر نخواهیم داشت. در حال حاضر هم تمام 
بیماران مبتال به فتیل کتونوری از نظر شیر تامین 
امور فراورده های طبیعی،  هستند.« مدیرکل 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
»ممکن است در حال حاضر یک برند خاص 
یا طعمی خاص در بازار موجود نباشد ولی 
مجموعه شیرهای مورد نیاز بیماران با همان 
کیفیت و با همان اثردرمانی از برند یا طعم 

دیگری حتما در بازار وجود دارد.«

همراهی بیمار و خانواده ها را 
الزم داریم

و  سنتی  طبیعی،  فراورده های  امور  مدیرکل 
مکمل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه 
به بهترین وجه تالش می شود شیر در منزل 
به دست بیماران برسد، از خانواده  ها خواست 
با این اداره همراهی و همکاری کنند. او در 
این باره گفت: »در شرایط موجود ما همراهی 
بیمار و خانواده ها را الزم داریم. به هر حال 
و  شود  درک  مملکت  موجود  شرایط  باید 
بیماران همراهی کنند. اگر الزم است، تغییر 
که  اگر الزم است محصولی  یا  بدهند  برند 
مصرف می کنند تغییر کند، این تغییر را بپذیرند. 
هرچند خوشبختانه در حال حاضر نه مشکل 
بیشتر  خاصی.  اعتراض  نه  و  داریم  خاصی 
با  سعی می کنیم هوشمندانه نظارت کنیم و 
برنامه ریزی و آینده نگری ها  انشاءا... مشکلی 

پیش نخواهد آمد.«

تنوع، پایش را سخت می کند
با  مدیر کل امور فراورده های خوراکی  و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
اشاره به اینکه تنوع غذاها زیاد و رصد و پایش ارز تامین شده برای غذاهای 
متنوع مشکل تر از شیر است، درباره مشکل دیگری که وجود دارد، این گونه 
می توان چگونگی  بنابراین  است  محدود  شیر  اقالم  »تعداد  داد:  توضیح 
صرف ارز اختصاص یافته به آن را در بازار رصد و پایش کرد اما در مورد 
مواد غذایی کار سخت تر است چون غذاهای متنوعی برای این بیماران 
اجازه دهیم  این است که   PKU بیماران دچار  دارد. درخواست  وجود 
مواد غذایی متنوع وارد شود چون ممکن است بعضی از آنها غذای یک 
شرکت را دوست نداشته باشند و طعم آن را نپسندند. این تنوع، طبعا کار 
پایش ارزی که برای غذاهای واردشده اختصاص می یابد، مشکل می کند.« 

او ادامه  داد: »وقتی ارز 4 هزار و 200 تومانی بدهیم و نتوانیم آن را پایش 
کنیم، می تواند وارد شبکه های دیگر یا مجدد به صورت قاچاق صادر شود 
چون تفاوت قیمت ارز وجود دارد. ما در این مکانیسم ها مشکل داریم و 

باید راهکاری پیدا کنیم.«
به گفته دکتر مفید، بیشتر بحث ها بر سر نحوه رصد و پایش واردات و 
مصرف ارز است. در مورد شیر که هم ضرورت آن بسیار زیاد است و 
هم پایش آن، به دلیل محدود بودن تعداد اقالم آسان تر، این کار انجام شده 
و در حال حاضر با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور می شود و به 
کودکانی که نامشان در سیستم ثبت شده، اختصاص یافته است. او وعده 
داد که پیگیری ها برای تامین ارز مورد نیاز غذاها ادامه یابد و انشا ءا... این 

اتفاق تا یکی- دو هفته آینده می افتد.

پایش برای جلوگیری از قاچاق است
 دکتر مفید درباره دلیل تاکید بر رصد و پایش 
واردات و مصرف ارز توضیح  داد: »قیمت ارز 
4 هزار و 200 تومانی با ارزی که در بازار آزاد 
است، نزدیک به 3 برابر تفاوت دارد. براساس 
مصوبات دولت، سازمانی که ارز 4 هزار و 200 
تومانی اختصاص می دهد، از نقطه شروع تا نقطه 
رسیدن این محصوالت به بازار، مسوول است. در 
غذاهای مخصوص بیماران مبتال به فنیل کتونوری 

شرکت های متفاوت، غذاهای متنوع و متفاوت 
را می آورند. 

ما نمی توانیم فقط به یک غذای خاص یا به یک 
شرکت ارز اختصاص بدهیم. وقتی می خواهیم 
برای انواع غذاهای این بیماران به شرکت های 
مختلف ارز بدهیم، به دلیل تعداد زیاد آنها، کنترل 
و پایش چگونگی صرف ارز اختصاص داده شده، 
سخت می شود و مشکل ایجاد می کند اما با ارز 
نیمایی این مشکالت دیگر وجود نخواهد داشت 
چون تفاوت قیمت ارزی که داده می شود با ارز 

انگیزه  ای  بنابراین  بازار آزاد خیلی زیاد نیست 
برای قاچاق شدن، وارد نشدن و اختصاص داده 
نشدن ارز یا مصرف نشدن ارز اختصاص داده 

شده، ایجاد نمی شود.«
خوراکی   فراورده های  امور  کل  مدیر  گفته  به 
بررسی های  دارو،  و  غذا  سازمان  آشامیدنی  و 
الزم برای رسیدن به راه حلی برای پایش ارز و 
اختصاص سهمیه اختصاص داده شده در حال 
انجام است و به محض رسیدن به نتیجه مطلوب، 

اعالم خواهد شد.

شیر به نشانی بیماران پست می شود
خوشبختانه شیر مبتالیان  به فتیل کتونوری شرایط 
بهتری دارد و بر اساس گفته های مدیر کل امور 
فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا 
و دارو، مطابق برنامه ریزی ها، تا 18 ماه آینده هم 
مشکلی برای تامین شیر مخصوص این بیماران 

وجود ندارد. 
دکتر خانوی درباره چگونگی اختصاص شیر به این 
بیماران گفت: »براساس یک طرح ملی، این بیماران 
از بدو تولد شناسایی می شوند. مطابق با آمارها، 
تقریبا حدود 3 هزار بیمار مبتال به فنیل کتونوری در 

سطح کشور داریم. نام همه  آنهایی که شناسایی و 
بیماری شان بر اساس آزمایش ها به وسیله پزشک تایید 
شده، در سامانه ای به نام »سامانه حامی« ثبت شده 
است. سامانه حامی مجموعه ای است که از پزشک 
و متخصص تغذیه شروع می شود. ما هم به عنوان 
ناظر میانی کنترل می کنیم و شرکت تامین کننده شیر 
و شرکت پخش، خط  انتهایی است که شیر را به 
این بیماران می رسانند. روال کار به این صورت 
است که پزشک با توجه به شرایط بیماری، بیمار 
را هر 2 هفته یا ماهانه یا 3 ماهه ویزیت می کند 
و براساس نتایج معاینه، در بسته ای که در سامانه 
وجود دارد، شیر بیمار را انتخاب می کند. متخصص 

تغذیه، چگونگی استفاده از شیر را توضیح می دهد 
یا اگر مصرف چند نوع شیر مختلف الزم باشد، 
بیمار را در جریان قرار می  دهد که آنها را به چه 

نسبتی و به چه شکل مصرف کند.«
مدیر کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو، افزود: »وقتی این نسخه الکترونیک 
برای بیمار ثبت می شود، بالفاصله در شرکت پخش 
قابل رویت خواهد بود. شرکت پخش این مجموعه 
شیر را بسته بندی و به نشانی بیمار پست می کند. 
معموال از زمانی که نسخه دریافت می شود تا زمانی 
که شیر به دست بیمار می رسد، تقریبا حدود 72 

ساعت طول می کشد.«

7دیده بان تغذیه شماره ششصدونودوپنج  بیست وچهار آذرنودوهفت

برخی شیرها برای بعضی بچه ها، قابل تحمل نیست!

من مادر یک دختر 32 ساله ام که به فنیل کتونوری مبتالست. بیماری دخترم را 
یک گفتاردرمانگر تشخیص داد. آن زمان غذاهایی که می خوردیم به دخترم هم 
می دادم چون بیماری را هنوز تشخیص نداده بودند اما او هر روز بی قرارتر و 
پرخاشگرتر می شد. 5 ساله بود که به متخصص ژنتیک مراجعه کردیم و باالخره 
بیماری اش تشخیص داده شد. دکتر گفت فرزندتان باید رژیم غذایی خاصی 
داشته باشد؛ انواع گوشت، لبنیات، تنقالت و حبوبات  نخورد و می تواند فقط 
روزی ۶ قاشق برنج، دو کف دست نان و کمی سبزی و میوه بخورد. شیری 
هم معرفی کرد که باید در روز 3 بار می خورد. رژیم شروع شد و بعد از 3 
هفته دخترم آرام تر و تمرکزش بهتر شد. نتایج آزمایش های جدید هم عالی 
بود اما فرازونشیب های زیادی پیش رویمان بود؛ روزهایی بود که طاقتش سر 
می آمد و از رژیم خسته می شد. می گفت چرا دولت برای ما کاری نمی کند؟ 

این همه خوراکی برای همه وجود دارد، چرا ما نباید بخوریم؟ 
با همه این سختی ها، غزال دانشگاهش را با گرسنگی هایی که دوران تحصیل 
می کشید با موفقیت گذراند. همان سال برای کارشناسی ارشد امتحان داد و قبول 
شد. کنار درس هم در شرکتی استخدام شد و شروع به کار کرد. هم درس و 
هم کار و هم ضعف ساعت هایی که باید اجبارا گرسنه می ماند را تحمل کرد.
در سال 1383 انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران را تاسیس کردیم. 
13 خانواده بودیم که با هدف دسترسی بیماران به بهترین و باکیفیت ترین 
شیر، غربالگری کل کشور، اختصاص بودجه سالیانه برای بیماران مبتال به 
فنیل کتونوری، غذای رژیمی، حمایت از تشکیل پرونده برای بیماران، مجاب 
کردن گمرک برای دریافت 4 درصد حق گمرکی برای غذاهایی که با پول 
خانواده ها سفارش می دادیم، به  دست آوردن حمایت وزارت بهداشت از 
بچه های مبتال به  فنیل کتونوری و رساندن خبر مشکل خانواده ها به گوش 
وزارتخانه، پیگیری برای رفع کمبودهای شیر و یارانه ای شدن شیر برای تاسیس 
این انجمن تالش کردیم.  با فعالیت های ما کمک بسیار زیادی به بیماران 
شد و تلفنی پاسخگوی تمام سوال های خانواده ها بودیم. با خیرین همکاری 
کردیم که هنوز هم به ما کمک می کنند و تا امروز، حدود 1500 خانواده تحت 

پوشش این انجمن هستند.
با وجود همه تالش ها و زحمات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که 
قدردان آنها هستیم، خانواده مبتالیان به فنیل کتونوری مشکالتی دارند. اگر بچه های 
ما به شیرهای مخصوص که در تمام زندگی شان باید بخورند، دسترسی پیدا 
نکنند، مشکالت بسیار زیادی برایشان ایجاد می شود که قابل جبران نیست. آنها 
آنقدر بی قرار و ناآرام و پرخاشگر می شوند که اصال خانواده نمی تواند کنترلشان 
کند.  این بچه ها باید غذاهای بدون فنیل آالنین بخورند تا سطح فنیل آالنین  در 
خونشان باال نرود، پس این نوع شیر می تواند زندگی شان را نجات دهد و باعث 
حفظ سالمتشان شود. ما اوایل در تهیه شیر خیلی مشکل داشتیم. پیگیری های 
بسیار زیادی برای رفع آنها انجام دادیم. زمانی به دلیل برخی مسائل، به مدت 
یک سال واردات بهترین و باکیفیت ترین شیرها، به صورت کامل قطع شد. 
درست است که شیرهای دیگر رژیمی در بازار بود، با مصرف آنها برای خیلی 
از بچه ها مشکالت بسیار زیادی ایجاد شد. باالخره با پیگیری هایی که انجام 
دادیم، این نوع شیرها دوباره توزیع شد اما از سرگذراندن چنین تجربه هایی، 
ما را نگران کرده که مبادا در این شرایط تحریم و گرانی دالر، خدای ناکرده 
دوباره چنین اتفاقی بیفتد. زندگی دختر من را واقعا این شیرها نجات داده و 
هیچ نوع شیر دیگری را نمی تواند بپذیرد و شیرهای دیگر روی زندگی اش تاثیر 
می گذارد، مثال وقتی نوعی از این شیرها را می خورد، خیلی بی قرار و پرخاشگر 
شده بود، اصال تمرکز نداشت و نمره هایش افت کرد.در حال حاضر، نزدیک 
۶ تا 7 ماه است  نوعی شیر باکیفیت موجود نیست. دلیلش را نمی دانم. اگر 
خانواده به کارشناس تغذیه بگوید این شیر را برای ما در سامانه حامی رد کنید 
و به پزشک بگوید بچه من این شیر را می خورد، پزشک می گوید این شیر در 
بازار موجود نیست و مجبورم شیر دیگری برای شما بنویسم که متاسفانه برای 
بعضی  بچه ها مناسب نیست و بدنشان با آن سازگاری ندارد. من با خانواده ای 
در ارتباط هستم که به فرزندشان به اجبار نوعی شیر دادند و بچه مدام گریه 
می کرد، خودش را گاز می گرفت، بی تاب و ناآرام بود و حالت های افسردگی 
شدید پیدا کرده بود ولی پسر جوانی را می شناسم که با مصرف همان نوع 

شیر حالش خیلی بهتر شده است. 
مساله این است سازگاری شیر با بدن مبتالیان یکسان نیست. ما مدام در تب 
و تابیم که مبادا واردات این شیرها قطع شود و بچه هایی که غیر از این انواع 

نمی توانند شیر دیگری را تحمل کنند، دچار مشکل شوند.
چند سال پیش به معاونت غذا و دارو درخواست غذا دادیم و گفتیم مثل شیر، 
به 4 نوع غذا مثال تخم مرغ، رشته سوپ، برنج و آرد رژیمی، یارانه اختصاص 
دهند. خانواده با توجه به نیاز سنی و... بیمار، از این 4 نوع، 2 نوعش را انتخاب 
کند و مانند شیر به نشانی خانه هایشان ارسال شود ولی هنوز این خواسته محقق 
نشده و گویا اختصاص ارز دولتی برای واردات این غذاها در حال پیگیری است. 
البته خوشبختانه نزدیک ۶-5 سال است غذاهایی مانند ماکارونی و آرد را یک 
شرکت معتبر ایرانی تولید می کند و کارش عالی بوده اما آرد مخصوصی که با 
آن برای مبتالیان به فنیل کتونوری نان درست می کنیم، افزایش قیمت داشته و 
تهیه آن برای خانواده هایی که از نظر اقتصادی سطح پایینی دارند، واقعا مشکل 
است. بقیه اقالم غذایی در ایران تولید نمی شود یا محصوالتی مانند پودر تخم مرغ 

یا همبرگر که سنتی در کشور درست می کنند، کیفیت بسیار پایینی دارند. 
حرف بسیار است و مجال کم، ما شرایط امروز کشور را درک می کنیم و می دانیم 
مسووالن سازمان غذا و دارو پیگیر هستند اما در نهایت امیدواریم با همت 
مسووالن این مشکالت حل شود و نگرانی این خانواده ها کاهش پیدا کند. 

معصومهشاهمیریراد
مهندس صنایع غذایی، مولف کتاب »مزه  

سالمتی« ویژه بیماران فنیل کتونوری و مادر 
یک دختر مبتال به فنیل کتونوری

این شیرها هیچ افزایش قیمتی نداشته اند
دکتر خانوی با اشاره به اینکه به دلیل اختصاص ارز رسمی به شیر مخصوص 
بیماران متابولیک و مبتالیان به فتیل کتونوری اصال افزایش قیمت نداشته، 
البته  کرده  ایم.  تامین  عید  تا  را  الزم  شیر  »در حال حاضر  کرد:  تصریح 
ممکن است مثال مصرف یک برند خاص یا یک طعم خاص خیلی باال 
برود و نتوانیم شیر با همان طعم را تامین و به اجبار آن را با طعم دیگری 

جایگزین کنیم ولی موجودی برای بیماران تا عید از نظر ما قابل تامین 
است. سفارش 18 ماه بعد هم از شهریور ماه انجام شده است. بعضی 
محصوالت در حال حمل هستند، بعضی ها سفارش تولیدشان داده شده 
و تعدادی محصول در گمرک است. فرایند بسیار خوش بینانه ای است و 
به نظر می  رسد مشکلی نخواهیم داشت، مگر اینکه اتفاقی خارج از چرخه 

موجود بیفتد که دچار مشکل شویم.«



یک نوزاد سالم دختر با استفاده از یک رحم 
پیوندشده از یک شخص مرده به دنیا آمده است.
به گزارش بی بی سی،  این عمل ۱۰ ساعته پیوند 
و درمان بعدی ناباروری در سال ۲۰۱۶ میالدی 
در سائوپائولوی برزیل انجام شد. مادر ۳۲ ساله 

بدون رحم به دنیا آمده بود.
تابه حال ۳۹ مورد پیوند رحم از اهداکننده زنده 
ازجمله مادرانی که رحمشان را به دخترانشان 
داده اند، انجام شده که به تولد ۱۱ نوزاد انجامیده 
است اما در ۱۰ مورد پیوند رحم با استفاده از 
اهداکننده مرده موفق نبوده اند یا بارداری با کمک 

آنها به سقط  جنین انجامیده است.
در این مورد گه گزارش آن در مجله پزشکی 
لنست چاپ شده، اهداکننده رحم مادر ۳ فرزند 
در میانه دهه چهارم زندگی به علت خونریزی 

مغزی درگذشته بود.
دریافت کننده این رحم به نشانگان »مه یر- 
روکیتانسکی- هاوزر« مبتال بود که در ۱ زن 
از هر ۴ هزار و 5۰۰ زن رخ می دهد و در آن 

رحم و واژن به درستی رشد نمی کنند.
با این حال، این خانم تخمدان های سالمی داشت. 
پزشکان توانستند تخمک های او را بردارند 

و با اسپرم های همسرش بارور و رویان های 
حاصل را منجمد کنند. وی سپس تحت درمان 
با داروهای مهارکننده ایمنی قرار گرفت تا مانع از 

رد رحم پیوندی به وسیله دستگاه ایمنی اش شود.
دوره های عادت  ماهانه این خانم ۶ هفته پس از 
پیوند رحم آغاز شد و پس از 7 ماه رویان ها در 
رحم پیوندی کاشته شدند. او پس از گذراندن 
یک دوره بارداری طبیعی در ۱5 دسامبر ۲۰۱7 
میالدی با سزارین نوزاد سالمی به وزن ۲/5 

کیلوگرم به دنیا آورد.
دکتر دنی اجنبرگ از بیمارستانی در سائوپائولو 
که درمان این خانم را برعهده داشت، گفت: 
 »نخستین پیوند رحم از اهداکنندگان زنده نقطه 
عطفی در پزشکی بود و امکان بچه دار شدن را 
برای بسیاری از خانم هایی را که به اهداکننده 
مناسب و تسهیالت پزشکی الزم دسترسی 

داشتند، فراهم کرد.«
اما نیاز به اهداکننده زن در این روش محدودیت 
عمده ای ایجاد می کند زیرا چنین اهداکنندگانی 
نادر هستند و معموال محدود به اعضای خانواده 
یا دوستان نزدیک می شوند که عالقه مند به 

این کار هستند و شرایط انجام آن را دارند.

رسانه های دولتی چین گزارش می دهند پلیس این کشور زنجیره 
تهیه و توزیع فراورده های زیبایی بدون مجوز و تقلبی را هدف 

قرار داده است.
به گزارش بی بی سی خبرگزاری دولتی چین، شین هوا می گوید در 
این شبکه غیرقانونی در طول دوره ای ۶  ماهه مقادیری بوتاکس 
و آمپول ویتامین C تقلبی به قیمت ۳۰ میلیون یوآن )معادل 
۴/۳ میلیون دالر( و نیز اسید هیالورونیک قاچاق فروخته شده 

است. مقامات ۴ نفر را در رابطه با این پرونده متهم کرده اند. 
تصور بر این است که فراورده های تقلبی آرایشی در سراسر 

چین فروخته می شوند.
مقامات ابتدا در ماه سپتامبر سال پیش پس از یک بازرسی سرزده 
از یک سالن زیبایی در شهر چانگید فراورده های تقلبی را کشف 
کردند. بررسی پلیس این فراورده های تقلبی فروخته شده در این 
سالن را به شرکت توزیع کننده ای در ایالت جیلینن ارتباط دارد که 
آنها را از طریق یک برنامه پیام رسان به نام WeChat می فروخت. 
یورش پلیس به انبارهای این شرکت به کشف بیش از ۲۳۰۰ 
بطری اسید هیالورونیک، مورد استفاده در فراورده های مراقبت 

پوست و نیز سایر فراورده های آرایشی تقلبی انجامید.
سوابق ارسال محموله های این شرکت نشان داد این فراورده ها 

برای مشتریان در ۱۰ ایالت متفاوت فرستاده شده اند.
این شرکت همراه دست کم دو شرکت دیگر از جمله متهمان 

فروش فراورده های تقلبی و بدون مجوز هستند.
چین یکی از بزرگ ترین بازارهای جراحی پالستیک در جهان 

است. همچنین تقاضا برای درمان های غیرتهاجمی زیبایی در 
آن در حال افزایش است.

مقامات چین قبال پس از اعالم خبر بستری شدن افراد در 
بیمارستان پس از استفاده از فراورده های زیبایی تقلبی در مورد 
خطرات این فراورده ها هشدار داده بودند. همچنین درمورد چند 
فراورده وارداتی غیرقانونی که در شرایط نامناسب نگهداری و 

به شیوه های ناایمن برای بیماران تجویز شده اند.
صادرات فراورده های آرایش تقلبی از چین و هنگ کنگ نیز 
مشکل آفرین بوده است. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا 
در سال ۲۰۱7 میالدی گزارش کرد بیش از ۲ هزار محموله 
فراورده های زیبایی تقلبی را در طول فقط یک سال کشف کرده 
است. به گزارش این اداره، فراورده های آرایشی تقلبی اکنون به 

اندازه کیف دستی های مارک دار تقلبی رایج شده اند.
برخی از این مواد آرایشی تقلبی حاوی مواد شیمیایی خطرناکی 
مانند آرسنیک، جیوه و آلومینیوم گزارش شده اند که می توانند 

آثار زیانبار بر سالمت افراد بگذارند.

نقشه سالمت

آلودگی خاک های 
کشاورزی به فلزات 

سنگین در منطقه 
مرکزی مازندران به 

مرز بحران نزدیک شده 
است.  ایرنا

استاندار کرمان: »کرمان 
در ۶ شاخص بهداشتی و 

درمانی پایین تر از متوسط 
کشوری است.«  مهر 

دوربين سالمت

طرح توالی یابی ژن ها 
تشخیص بیماری ها را 

دگرگون می کند

دانشمندان در دانشگاه کمبریج 
بزرگ ترین طرح توالی ژنی در 
مراقبت های بهداشتی را به انجام 
رسانده اند که زمینه شناخت بهتر 
بیماری ها و تشخیص سریع تر 

آنها را فراهم می کند.
افراد  بی بی سی،  گزارش  به 
دچار بیماری های نادر، اعضای 
دچار  بیماران  و  خانواده شان 
سرطان در این طرح شرکت 

داشتند.
 Genomic سازمان 
این  که  شرکتی   England
طرح را اجرا می کند، این طرح 
را از لحاظ تاثیری که بر جامعه 
و انسانیت می گذارد، انقالبی و 

دگرگون کننده خوانده است.
از هر ۴ شرکت کننده در این 
طرح در رده بیماری های نادر ۱ 
نفر برای نخستین بار دچار این 
بیماری ها تشخیص داده شد.

کودکان  والدین  تاکنون، 
دارای اختالالت نادر ژنتیکی 
تالش  سال ها  به طورمعمول 
بیماری  علت  تا  می کردند 

فرزندانشان را دریابند.
»طرح ۱۰۰ هزار ژنوم« مشکل 
بسیاری از خانواده ها را حل 
به  موارد  برخی  در  و  کرده 
درمان های موثر انجامیده است.
درمجموع، کل رمزهای ژنتیکی 
نفر  هزار   ۸5 حدود  ژنوم  یا 
توالی شد، اما به علت اینکه 
سرطانی،  دچار  بیماران  در 
نقشه برداری DNA تومورها 
هم انجام شد، شمار ژنوم های 
هزار   ۱۰۰ به  توالی یابی شده 

مورد رسید.
میلیاردها  از  انسانی  ژنوم 
شده  تشکیل   DNA قطعه 
بدن  سلول  هر  تقریبا  در  که 
درواقع  ژنوم  می شود.  یافت 
و  است  حیات  دستورالعمل 
خطاها در آن می تواند به ایجاد 
طیف گسترده ای از اختالالت و 

بیماری ها منتهی شود.
نادر  بیماری های  و  سرطان 
از این لحاظ برای این طرح 
انتخاب شدند که هردوی آنها 
با تغییرات در  رابطه ای قوی 

DNA دارند.
در  جهش هایی  با  سرطان 
و  می شود  برانگیخته  ژن ها 
بیشتر بیماری های نادر نیز به 
علت خطاها در ژنوم ما ایجاد 

می شوند.
حدود نیمی از بیماران دارای 
سرطان که در این طرح توالی 
آن  پس  از  شدند،  ژنتیکی 
توانستند در کارآزمایی بالینی 
جدید  درمان های  درباره 
جدید  درمان های  یا  شرکت 
دریافت  ضدسرطان  هدفمند 

کنند.

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.

پزشکان می گویند به ۱۰ اهداکننده یک گروه 
خونی نادر برای درمان یک دختر ۲ ساله اهل 

فلوریدا که دچار سرطان است، نیاز دارند.
به گزارش بی بی سی، این دختر به نام »زینب 
مقال« دارای یکی از نادرترین گروه های خونی 
در جهان است و همین موضوع درمان سرطان 

او را مشکل کرده است.
پویشگرانی که برای کمک به این کودک بسیج 
شده اند، می گویند  از بین بیش از هزار نفری 
که تابه حال برای این مورد آزمایش شده اند، 
فقط ۳ نفر گروه خونی مورد نیاز را داشته اند.

زینب قبال دچار نوروبالستوم، شکل نادر و 
مهاجمی از سرطان تشخیص داده شده که 
عمدتا نوزادان و کودکان کم سن را مبتال می کند.
انتقال خون در طول درمان او ضرورت دارد، 
اما گروه خونی زینب از نوعی بسیار نادر است 
چراکه فاقد آنتی ژن Indian B است که اغلب 

افراد آن را دارند.
تنها اهداکنندگانی که می توانند به این دختر خون 
بدهند، انحصارا افراد با تبار پاکستانی، هندی یا 
ایرانی هستند که گروه خونی شان O یا A باشد 
اما حتی میان این جمعیت ها، کمتر از ۴ درصد 

افراد آنتی ژن   Indian B ندارند.
بدن زینب هر خونی را که بدون این آنتی ژن 
نباشد، پس خواهد زد.  دو فرد اهداکننده در 
آمریکا و یک فرد اهداکننده دیگر در بریتانیا 

پیدا شده اند که گروه خونی شان با گروه خونی 
این دختر مطابقت دارد. سازمان غیرانتفاعی 
برای  جستجو  کارش  که   OneBlood
اهداکنندگان خون است، با همکاری بانک های 
خون کشورهای دیگر و »برنامه اهداکننده خون 
نادر آمریکا« به دنبال اهداکنندگان مناسب برای 

این دختر است. اهدای خون سرطان این دختر 
را درمان نمی کند، اما برای بقای او در طول 

درمان سرطان ضروری است.
بیماری زینب در ماه سپتامبر امسال تشخیص 
داده شد. پدر و مادر زینب هر دو آماده بودند 
خون خودشان را به دخترشان اهدا کنند، اما 

هیچ کدام از آنها خون سازگار با او نداشتند. 
بعد افراد زیادی از بستگان و آشنایان خانواده 

داوطلب اهدای خون شدند.
شیمی درمانی زینب از هم اکنون تومور سرطانی 
او را کوچک تر کرده، اما او درنهایت به دو 

مرحله پیوند مغز استخوان نیاز دارد.

نخستیننوزادازرحمپیوندشدهازمردهمتولدشد

چینبازارفراوردههایزیباییتقلبیراهدفقرارمیدهد

جستجویجهانیبرایگروهخوننادریکدختربچهدچارسرطان

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول: امیرعباس  فتاح زاده
 سردبیر: محمد کیاساالر

 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-557
 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 ۱۴ ۱5 ۲۶   تحریریه: 5۶ ۱۲ ۱5 ۲۶  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 7۶ 7۹ ۱۰ ۲۶ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

سامان سرای زنان کارتن خواب در منطقه ۴ تهران        
    اصغر خمسه - مهر

زباله های عفونی در اطراف اراک       
  محمد اسدی - ایسنا

شیدای ۴۰ ساله که بدون دست متولد شده، با پاهایش نقاشی می کند.         
   امیر حریرچی- ایسنا

پاییز در هالیدشت در املش گیالن          
   آدینه صالح نژاد- ایسنا

 سومین دوره مسابقات بین المللی پله نوردی در برج میالد       
    ستاره دخت سلطانیه- ایرنا

شماره تلفن های سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«

26107976 - 26151485



يادداشت مهمان

ورزش در سرما، 
شادی آور است! )11(

چطور عادت 
مي كنيم؟ )15(

قصه گوی 
روستا)13(

با چنـد روش سـاده 
با ظاهری دلچسب به 

ميان جمع برويد )12( صفحات 9 تا 16

گان بــاخوانند 
تنــاسب و اندام
زنــــدگی بهتر
وقــف و سالمت
سالمت آزمـون 
سالمـــت  روان 

محیط زیـــست سال چهاردهم  شماره 695  شنبه 24 آذر 1397

چند سال ديگر...
آینده نگری، مهارتی است که بخشی از آرامش ما را 
تدارک می بیند. کسانی که از این توانمندی بهره مند 
هستند، رفتار امروز و برنامه های زندگی شان را به 
خوبی تدبیر می کنند و از فراز و فرود آن گالیه ای 
ندارند. نگاه به روزهای در انتظار، نویدبخش این 
است که سختی ها به زودی تمام خواهند شد، 
همچنان که سرمست شدن از غرور جوانی، دارایی و 
موقعیت به دلیل داشتن تاریخ انقضا، منطقی نیست. 
وقتی عینک آینده بینی را بر چشم می گذاریم، چند 
پرسش همراه با احساس های متفاوت برخاسته از 

آن سراغ ما خواهد آمد:
 چند سال دیگر، فرزندان خردسال امروز من، 

چه وضعیتی خواهند داشت؟
 با سرعت باالی رشد فناوری، کودکان امروز را 

باید برای چه روزهایی آماده کرد؟
 نوجوانان امروز که چند صباحی بیشتر با خانواده 
نخواهند بود، با مستقل شدن شان چه احساسی را 

برای والدین ایجاد می کنند؟
 آیا میزان پیشرفت من در حدی است که سال های 
بعد از فرصت های امروزم به عنوان یک حسرت 

یاد نکنم؟
 در زندگی من چه چیزهایی ممکن است سبب 

اندوه در 5 سال بعد شود؟
 اگر مشکل شغلی من حل شود، چند سال دیگر 
فقط به عنوان یک تجربه و خاطره از آن یاد خواهم کرد.

 درگیری های تحصیلی امروز من، چند وقت 
دیگر تمام می شود و با دانش به دست آمده و 
اعتبار اجتماعی هماهنگ با آن، در عرصه بهتری 

می توانم به جامعه خودم رسیدگی کنم.
 سختی های معیشتی االن ما، به زودی برطرف 
اقساط، وضعیت  یافتن  پایان  از  می شود و بعد 

راحت تری را می توانیم شاهد باشیم.
با دقت در هر یک از پرسش ها، توان تازه ای به 
سیستم روانی ما تزریق می شود و موج برخاستن و 
حرکت کردن را به نظاره می نشینیم. توجه به آینده، 
سفارشی دینی است که از ما می خواهد با نگاهی به 
دوردست، درست زندگی کنیم چون آینده محصول 
زندگی اکنون ماست و برداشت ما از مزرعه زندگی، 

ابدیت آباد ما را تشکیل خواهد داد.

 ابراهیم اخوی
روان شناس بالینی

مدیر مرکز مشاوره مأوا

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 240,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

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

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

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

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

امور مشتركين:   85 14 15 26

www.saسال چهاردهم  شماره 964  شنبه  17 آذر 1397  32 صفحه  5000 تومان lamat . i r

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؟
صفحه7 www.saسال چهاردهم  شماره 687  شنبه  14 مهر 1397  32 صفحه  4500 تومان lamat . i r2 صفحه

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

آزمون خودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی و فردی

آيا فرد مضطربی 
هستيد؟

پرسشنامه ای که خواهید دید  شامل 60 سوال می شود و در ارتباط با نگرانی هایی 
است که همه انسان ها در طول زندگی خود هر از گاهی تجربه می کنند. هر یک از 
سواالت را با دقت مطالعه کنید و ببینید کدام یک از افکار، احساسات، عالئم فیزیکی 
و رفتارهایی را که در هر یک از سواالت به آن اشاره شده تجربه کرده اید و در این 
صورت به سوال مورد نظر پاسخ »بله« بدهید، در غیر این صورت با پاسخ »نه« به 
سوال جواب دهید. دقت کنید هیچ یک از سواالت از قلم نیفتد. برای پاسخ 
دادن به سوال زیاد فکر کنید و بالفاصله پس از خواندن سوال اولین جوابی 
که به نظرتان می رسد را بگذارید. منظور از انجام این تست این است که 
اولین واکنش شما به سوال ثبت شود و جوابی را که بعد از فکر کردن 
می دهید مورد نظر ما نیست.   )صفحه 14(



پرسش

پرسش اول: آیا مصرف مقدار زیاد فلفل سیاه 
همراه غذا ضرر دارد؟ 418****0911

پرسش دوم: هنگام سرماخوردگی به شدت دچار 
نفخ و باد معده می شوم. در این شرایط چه باید 

بکنم؟ 838****0918
پرسش سوم: از چه سنی باید کودکان را نزد 

متخصص تغذیه برد؟ 009****0990
پرسش چهارم: مردی 32 ساله هستم. به تازگی 
آزمایش داده ام. میزان کلسترول خونم باالست 
اما من چربی زیاد مصرف نمی کنم. آیا خوردن 
انواع کربوهیدرات ها مانند نان، برنج و... می تواند 
روی میزان کلسترول تاثیر بگذارد و آن را افزایش 

بدهد؟ 632****0937

پاسخ
دکتر احمدرضا درستی

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران 

مواد  مقداری  حاوی  فلفل  اول:  پاسخ 
سالمت  برای  بنابراین  است  آنتی اکسیدانی 
به  اینکه اضافه کردن آن  مفید است. ضمن 
اما  می کند  بهتر  را  آنها  مزه  و  طعم  غذاها، 
مصرف زیاد فلفل به دستگاه گوارش آسیب 
می رساند بنابراین بهتر است در مصرف هر 
باشد،  نوع ماده غذایی هر چند بسیار مفید 
تعادل را رعایت کنید تا دچار مشکل نشوید.

به  ابتال  یا  سرماخوردگی  هنگام  پاسخ دوم: 
سایر بیماری ها سطح ایمنی بدن پایین می آید 
و دستگاه گوارش هم ضعیف می شود. درنتیجه 
در زمان بیماری باید از خوردن مواد غذایی 
سنگین و دیرهضم یا در حجم زیاد بپرهیزید 
می شود  باعث  گوارش  دستگاه  زیرا ضعف 
غذاها به خوبی هضم نشوند، گاز ایجاد کنند 
و باعث آزردگی دستگاه گوارش شوند. از 
را  غذاهایتان  حجم  می شود  توصیه  این رو، 
کاهش و تعداد دفعاتی که غذا می خورید را 
افزایش دهید و از خوردن مواد غذایی سنگین 
و سرخ کرده بپرهیزید. بهترین غذاها در این 
و  ساده  سوپ های  گرم،  شیر  و  نان  دوران 

غذاهای کم چرب است.

مادر  بعد  به  ماهگی   6 از  اگر  سوم:  پاسخ 
و  باشد  داشته  را  غذایی  کامل  دستورالعمل 
کودک در جاده سالمت، روند رو به رشد را 
نشان بدهد، مشکلی نیست و می توان طبق 
دستورالعمل تا 12 ماهگی پیش رفت. اگر در این 
6 ماه مادر احساس کند رشد کودکش متوقف 
به متخصص  باید  پیدا کرده  یا کاهش  شده 
تا  کند  مراجعه  تغذیه  متخصص  یا  کودکان 
علت این مساله ارزیابی شود. از 1 سالگی به 
باید از غذای سفره استفاده  بعد هم کودک 
کند. با این حال اگر کودک نسبت به غذایی 
و  قد  یا  بدهد  نشان  واکنش حساسیت زایی 
وزنش به خوبی افزایش نیابد باز هم می تواند 
از متخصص تغذیه کمک بگیرد. بنابراین سن 
متخصص  نزد  مراجعه کودک  برای  خاصی 
تغذیه مطرح نیست و هر زمانی که کودک دچار 
مشکل شود می توان از متخصص کمک گرفت.

پاسخ چهارم: بسیاری بر این باورند که فقط 
خوردن غذاهای چرب می تواند کلسترول یا 
چربی  خونشان را باال ببرد، در حالی که نان، 
برنج سفید و ماکارونی که میزان مصرف آنها در 
کشور ما بسیار باالست هم می توانند چربی  خون 
را افزایش بدهند. از این رو، توصیه همیشگی 
ما این است که مردم کمتر نان نازک استفاده 
کنند زیرا در تهیه نان نازک هم از آرد سفید 
میزان جوش  شیرین  استفاده می شود و هم 
بنابراین  است.  زیاد  نازک  نان های  نمک  و 
کسانی که می خواهند کمتر نمک استفاده کنند 
و چربی   خونشان هم باال نرود باید نان و برنج 
مصرفی خود را تغییر بدهند و نان های حجیم 

و سبوس دار و برنج قهوه ای بخورند.
اگر  که  است  این  بر  توصیه  کلی  طور  به 
می خواهید سالم بمانید و سالیان طوالنی  در 
سالمت کامل عمر کنید باید درباره غذاهایی 
که می خورید تغییراتی ایجاد کنید. اگر آمار 
زیاد  ما  کشور  در  سوءتغذیه  و  کوتاه قدی 
میانسالی  به  ورود  با  و  زود  خیلی  یا  است 
به  می شود  رنجور  و  ضعیف  بدن هایمان 
دلیل غذاهای نامناسبی است که می  خوریم. 
می دهیم  تفت  آنقدر  را  قورمه سبزی  سبزی 
مقداری  با  سپس  بسوزد،  نمانده  چیزی  که 
گوشت پرچرب مخلوط می کنیم و ساعت ها 
می گذاریم تا بپزد، نیمی از کباب کوبیده مان دنبه 
چرخ کرده گوسفند است، بافت داخلی نان های 
حجیم را خارج می کنیم و دور می ریزیم، از 
نانوا می خواهیم نانمان را برشته تر کند، نان 
سنتی و کاملمان را که سرشار از سبوس بود، 
تغییر داده ایم و بدون سبوس می پزیم و... همه 
اینها برای بدن مضر هستند و سالمت بدن را 
به خطر می اندازند و موجب افزایش چربی، 
اوره، قند، چاقی و خطر ابتال به بیماری های 

مختلف می شوند.

با خوانندگان شماره ششصدونود وپنج   بیست وچهار آذر نودوهفت10

پرسش

پرسش اول: فرزندی دارم که موهای سرش از  
14 سالگی شروع به سفید شدن کرده است. 
علت این مساله چیست؟ آیا کمبود ویتامین 
خاصی می تواند باعث ایجاد این حالت شده 

باشد؟ چه باید بکنیم؟ 598****0910
روی  چین وچروک   وجود  دوم:  پرسش 
پوست صورت از چه زمان طبیعی است و 
باید کرد؟  آنها چه  بروز  از  پیشگیری  برای 

0917****438
پرسش سوم: آیا سطح پایین ویتامینD تاثیری 
بر سالمت پوست و مو دارد؟ 538****0910

پرسش چهارم: دختر 5 ساله ای دارم که ریزش مو 
دارد و مرا بسیار نگران کرده است. علت ریزش 
مو در این سنین چیست و چه راهکارهایی 
برای درمان توصیه می شود؟ 639****0903

پاسخ
دکتر سیدمسعود داوودی

متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

بقیه ا... )عج(

پاسخ اول: سفیدی موها در سفیدپوستان معموال 
از 20 سالگی به بعد آغاز می شود بنابراین اگر 
موهای فرد سفیدپوستی قبل از 20 سالگی سفید 
شود، به آن »سفیدی زودرس مو« گفته می شود. 
چند عامل در ایجاد سفیدی زودرس مو دخالت 
دارند که مهم ترین آنها زمینه ژنتیکی است؛ یعنی 
پدر و مادر یا سایر اقوام درجه 1 خانواده هم در 
سنین پایین دچار سفیدی زودرس موها شده اند. 
عالوه بر این در بعضی از انواع کم خونی ها و 
مو  زودرس  سفیدی  هم  تیروئید  بیماری های 
انجام برخی بررسی ها  بنابراین  دیده می شود. 
برای تشخیص علت سفید شدن زودرس موها 
الزامی است. در صورتی که نتایج بررسی ها و 
آزمایش ها طبیعی باشد و مشکلی را نشان ندهد 
سفید شدن زودرس موها علت ارثی و ژنتیکی 
خواهد داشت. گاهی می توان با تجویز دارو برای 
افراد زیر 20 سال این مشکل را به طور نسبی 
کنترل کرد و تعدادی از موهای سفیدشده را به 
حالت طبیعی برگرداند اما اگر سن فرد باالتر 

از 20 سال باشد، معموال درمان تاثیر خاصی 
نخواهد داشت.

ماشین  هر  مانند  هم  انسان  بدن  دوم:  پاسخ 
مکانیکی استهالک دارد و به مرور زمان در اثر 
کثرت استفاده از اعضا و اندام های مختلف از 
جمله پوست تغییرات مربوط به پیری ایجاد 
خواهد شد. جالب است بدانید تغییرات سلولی 
و روند پیری از همان روزهای ابتدایی تولد 
شروع می شود. گرچه ممکن است این تغییرات 
به  و  باشد  کند  اولیه  سال های  و  مراحل  در 
چشم نیاید، آنچه ما به عنوان پیری می شناسیم 
از بدو تولد شروع می شود و از مرحله ای به 
بعد برای ما مشهود است. در واقع سلول های 
پوست عمر خاصی دارند که با گذشت زمان به 
انتهای عمر آنها نزدیک می شویم و نتیجه  آن را 
به عنوان پیری می شناسیم. بروز چین وچروک 
با توجه به ژنتیک فرد، میزان مواجهه با آفتاب 
و مراقبت از پوست در افراد مختلف، در سنین 
است  نشان می دهد. جالب  را  متفاوتی خود 
بدانید انواع کرم ها و لوازم مراقبت از پوست 
که دائم در فضاهای حقیقی و مجازی تبلیغ 
می شوند کمترین ارزشی در کند کردن فرایند 
پیری و بروز چین وچروک ها ندارند. مهم ترین 
عاملی که در روند پیری افراد مختلف تاثیرگذار 
است زمینه ژنتیکی است. برخی افراد به طور 
ژنتیکی دیرتر دچار تغییرات پیری در پوستشان 
می شوند و بعضی دیگر زودتر این تغییرات را 
نشان می دهند. از بین عوامل محیطی هم می توان 
به تابش نور خورشید به پوست اشاره کرد که 
می تواند روند پیری را تسریع کند و تاثیر زیادی 
در ایجاد چین وچروک و لکه های پوستی دارد. 
دخانیات،  استعمال  خورشید،  نور  بر  عالوه 
بی خوابی یا کم خوابی، آلودگی هوا، استرس 
و اضطراب همیشگی و فراوان، نوع تغذیه و 
مصرف اندک میوه و سبزی ها و نوشیدن کم 
 آب همگی می توانند روی پیری پوست تاثیر 
بگذارند، در حالی که داشتن تغذیه خوب و 
مصرف به اندازه میوه ها و سبزی های تازه و 
نوشیدن متعادل آب و خواب خوب می توانند 

پیری را به تاخیر بیندازند. 
از  پیشگیری  کرم های  مصرف  باشد  یادتان 
چین وچروک که مدام تبلیغ می شوند از سنین 

پایین؛ یعنی از بیست و چند سالگی به بعد، 
نمی تواند جلوی ایجاد چین وچروک را بگیرد 
اما همین کرم ها پس از تغییرات پوستی و بروز 
چین وچروک ها می توانند ظاهر بهتری به پوست 
بدهند و روحیه و اعتمادبه نفس فرد را باال ببرند. 

پاسخ سوم: به تازگی ارتباط ویتامینD با برخی 
بیماری های پوستی به خصوص در مورد ریزش 
مو مطرح شده است. البته این ارتباط در مورد 
ریزش موی سکه ای یا آلوپسی آره آتا کامال برایمان 
روشن است. عالوه بر این یکی از درمان های 
بیماران مبتال به پسوریازیس، تجویز داروهایی 
 Dاست که می توانند روی متابولیسم ویتامین
در پوست تاثیر بگذارند. بنابراین می توان انتظار 
 Dداشت در آینده ارتباطات بیشتری بین ویتامین
و بیماری های پوستی مانند پسوریازیس کشف 
شود. نکته بعدی نقشی است که آفتاب و ساخته 
شدن ویتامینD در پوست برعهده دارد. اگر 
احیانا کسی دچار کمبود ویتامینD باشد ممکن 
است الزم بداند آفتاب بیشتری بگیرد. از سوی 
دیگر تابش زیاد آفتاب به پوست می تواند پیری 
را جلو بیندازد بنابراین در این شرایط به افراد 
توصیه می شود ویتامینD مورد نیاز بدنشان را 
به شکل مکمل جبران کنند و از معرض آفتاب 

زیاد بپرهیزند.

پاسخ چهارم: ریزش مو علل بسیار متنوعی 
دارد و از کم خونی گرفته تا اختالالت تیروئید 
متغیر است. خوشبختانه  و مشکالت داخلی 
عوامل مختلفی که در کودکان باعث ریزش 
مو می شوند معموال به راحتی درمان پذیرند و 
کمتر  کودکان  موی  ریزش  مورد  در  نگرانی 
از بزرگساالن است. ضمن اینکه ریزش موی 
مشهور ارثی و آندروژنی بیشتر در سنین باال 
دیده می شود.  مهم ترین عواملی که باعث ریزش 
موی کودکان می شود ابتال به بیماری هایی مانند 
زودگذر  عوامل  سایر  یا  تب  سرماخوردگی، 
است. ر نتیجه ریزش مویی هم که ایجاد می شود 
در بیشتر مواقع خودبه خود یا با درمان های ساده 
جبران خواهدشد. بنابراین بهتر است فرزندتان 
تا  ببرید  یا کودکان  نزد متخصص پوست  را 
بررسی های الزم درمورد ابتال به بیماری های 

مختلف برایش انجام شود.

پرسش

پرسش اول: مقدار مصرف داروهای گیاهی بر اساس 
چه معیاری سنجیده می شود؟ مثال وقتی گفته می شود 
قندخون با دانه شنبلیله پایین می آید، منظور چه مقدار 

دانه شنبلیله است؟ 874****0903
پرسش دوم: آیا مصرف عناب در دوران بارداری 

مضر است؟ 636****0916
پرسش سوم: آیا درست است که می گویند مصرف 
گیاه گزنه در کنترل بیماری دیابت موثر است؟ 

0937****265

پاسخ
دکتر محمدحسین 

صالحی سورمقی
متخصص داروهای گیاهی و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

خوراکی  حتی  و  دارویی  گیاهان  اول:  پاسخ 
محدوده مصرفی دارند که اگر در این محدوده 
مصرف شوند، اثربخش و مفید هستند اما اگر 
بیش از اندازه خورده شوند ممکن است عوارض 

متعددی برای فرد داشته باشند. در مورد مثالی 
که زده اید باید بگویم دانه شنبلیله بسیار سفت 
و سخت است و اگر به همین صورت خورده 
شود به هیچ وجه جذب بدن نخواهد شد. این 
دانه ها باید  ابتدا پودر شوند بنابراین نکته اول 
روش درست استفاده از قسمت های مختلف 
گیاه است. اگر داروی گیاهی به درستی و طبق 
اصول مصرف نشود، یا نتیجه ای حاصل نمی شود 
مورد  در  نمی آید.  به دست  مطلوب  نتیجه  یا 
میزان مصرف هم به همین شکل است و باید 
طبق دستور پزشک متخصص میزان مشخصی 
از گیاه دارویی در هر وعده مورد استفاده قرار 
بگیرد. برخی با این فکر که دارو گیاهی است 
پس مصرف زیادش ضرری ندارد، بیش از اندازه 
تجویزشده دارو مصرف می کنند و درنتیجه به 
اثربخشی الزم نمی رسند. بنابراین روش، میزان 
و دفعات مصرف همگی در تاثیرگذاری داروها 
نقش دارند. بر این اساس افراد مجازند تا روزی 
10 گرم و حداکثر 15 گرم که معادل 2 قاشق 
مرباخوری سرپر است از پودر شنبلیله استفاده 
کنند. در واقع بیشتر گیاهانی که به صورت پودر 
و به شکل سنتی مصرف می شوند بین 7 گرم تا 

نهایت 15 گرم در هر وعده تجویز می شوند. 
البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد. به 
عنوان مثال مصرف 3 تا 5 گرم زعفران در یک 
وعده باعث مرگ فرد یا سقط جنین خواهد شد.
همین گیاهان دارویی وقتی طی فرایندهایی در 
شرکت های داروسازی به دارو تبدیل می شوند 
مقدار مصرفشان با توجه به سن بیمار به طور 
دقیق روی جعبه یا بروشور دارو نوشته می شود یا 
پزشک بر اساس شرایط فرد و بیماری وی مقدار 

مشخصی از این داروها را تجویز خواهد کرد.

پاسخ دوم: نه! عناب میوه ای خوراکی است که 
مصرف آن در دوران بارداری هیچ مشکلی ایجاد 
نمی کند اما به معنای زیاده روی در مصرف آن نیست. 
طبق توصیه همیشگی در مصرف هر نوع ماده 
غذایی هرچند اگر مفید باشد، تعادل را رعایت کنید.

پاسخ سوم: گزنه تاثیر بسیار اندکی در کاهش 
قندخون دارد و مصرف آن تنها می تواند حدود 
10 تا 20 واحد قندخون را پایین بیاورد بنابراین 
این گیاه دارویی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین 

قرص های کاهنده قندخون باشد.

پرسش

پرسش اول: لطفا درباره همانژیوم کبدی توضیح دهید. آیا این بیماری 
درمان دارد؟ 267****0920

پرسش دوم: من واکسن هپاتیتB  را 10 سال پیش تزریق کرده ام. به 
تازگی که آزمایش دادم میزان آنتی بادی آن در بدنم زیر 10 بود. آیا نیاز 

است که دوباره این واکسن را بزنم؟ 548**0902

پاسخ
دکتر سیدموید علویان

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و رئیس شبکه هپاتیت 
ایران

پاسخ اول: همانژیوم کبدی یک لکه عروقی در کبد است و بیماری شایع 
کبدی محسوب می شود، به طوری که در سونوگرافی کبد 6-5 درصد مردم 
لکه ای دیده می شود که نشانه وجود همانژیوم کبدی است. همانژیوم کبدی 
عالمت خاصی ندارد و بیمار نیازمند دارو و درمان خاصی نیست. این بیماری 
معموال به طور تصادفی در کارهای تشخیصی که فرد به علل دیگری به 
پزشک مراجعه کرده، تشخیص داده می شود. افرادی که به همانژیوم کبدی 
مبتال هستند باید مراقب اضافه وزن خود باشند و به هیچ وجه چاق نشوند، 
داروهای هورمونی مصرف نکنند یا خانم ها باردار نشوند زیرا این عوامل 
ممکن است باعث بزرگ تر شدن همانژیوم شود. هرچند همانژیوم توده 
خوش خیم کبدی است، گاهی بزرگ می شود بنابراین بیمار باید حتما تحت 
پیگیری و بررسی پزشکی باشد. توجه داشته باشید همانژیوم های کوچک زیر 
5-4 سانتی متر نگران کننده نیستند اما اگر توده از این میزان بزرگ تر شود باید 
بیشتر به آن دقت کرد زیرا همانژیوم کبدی گاهی یکباره و به صورت سریع 
و غیرطبیعی شروع به رشد می کند که ممکن است باعث پارگی رگ ها و 

خونریزی های شدید شود.

پاسخ دوم: ابتدا باید علت واکسن زدن 10 سال پیشتان را بدانیم. برخی افراد 
به دلیل حضور یک فرد بیمار مبتال به هپاتیت در خانواده واکسن می زنند.

بعضی افراد مانند کادر پزشکی هم به  علت تماس های مکرری که با بیماران 
دارند واکسینه می شوند و... این طیف از افراد باید در آینده از مثبت بودن 

آنتی بادی هپاتیت B در بدنشان مطمئن شوند.
در گذشته گفته می شد آنتی بادی هپاتیت در بدن باید باالی 100 باشد اما 
امروزه آنتی بادی باالتر از 10 هم قابل قبول است و به این معناست که فرد 
نسبت به بیماری ایمن است. به جز افرادی که در تماس با بیماران مبتال 
هستند، گروه زیادی از مردم، بیمار مبتال به هپاتیت در خانواده ندارند و 

نتیجه آزمایش هپاتیتB  آنها منفی است.
این افراد بهتر است علیه هپاتیت واکسینه شوند اما به چک آنتی بادی در 
آینده نیازی ندارند. اگر فردی که واکسینه شده چک آنتی بادی بدهد و بعد 
متوجه شود آنتی بادی ندارد یا آنتی بادی اش زیر 10 است، بهتر است دوباره 
آزمایش هپاتیتB  بدهد و اگر جواب آزمایش منفی باشد می تواند مجدد 

واکسن هپاتیت تزریق کند.

پرسش

پرسش اول: بیضه سمت راست همسرم را به 
دلیل بیماری سرطان برداشتند و سپس او را 
شیمی درمانی کردند. آیا شیمی درمانی باعث 

می شود ما بچه دار نشویم؟ 347**0912
پرسش دوم: آیا استعمال سیگار و قلیان و سایر 
مواد دخانی در ایجاد سرطان های ادراری-

تناسلی تاثیر دارد؟ 003**0935

پاسخ
دکتر محمدرضا نوروزی

متخصص اورولوژی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: معموال قبل از اینکه بیضه سرطانی شده 
در فردی جراحی شده و برداشته شود و بیمار تحت 
شیمی درمانی قرار بگیرد، نطفه ها یا اسپرم های آن 
گرفته شده و فریز می شود تا اگر فرد در آینده 
خواست بچه دار شود با استفاده از روش های 
فریز شده   قبال  که  نطفه هایی  و  کمک باروری 
بودند بتوان این کار را انجام داد. خوشبختانه 
اسپرم ها را می توان تا سال ها به صورت منجمد 
و فریزشده نگه داشت و مشکلی در این مورد 

وجود ندارد.

الزم به ذکر است شیمی درمانی 2 نوع است. به 
این صورت که در موارد خفیف سرطان های 
بیضه، شیمی درمانی سبک و طی یک دوره انجام 
می شود. این نوع شیمی درمانی در بسیاری موارد 
اختالل نطفه ایجاد نمی کند اما گاهی به دلیل 
پیشرفت بیماری فرد مجبور است چند دوره 
شیمی درمانی به شکل منظم انجام بدهد. در این 
اختالل  شیمی درمانی ها  تعدد  دلیل  به  شرایط 
نطفه ایجاد می شود، اگرچه این اختالل ممکن 
است 6-5 سال بعد رفع شود و شرایط به شکل 

طبیعی دربیاید.
پاسخ دوم: بله، سیگار و سایر مواد دخانی در 
ایجاد 2 تا 3 سرطان مهم دستگاه ادراری آثار 
آشکار و بارزی دارند. یکی از این سرطان ها، 
سرطان مثانه است. شیوع سرطان مثانه در افراد 
تا 4  قلیان می کشند 2  یا کسانی که  سیگاری 

برابر شایع تر از سایرین است. 
باید بدانید سرطان مثانه خود را با عالمت مهمی 
مانند وجود خون در ادرار، بدون درد و ناراحتی 
توصیه  همواره  دلیل  همین  به  می دهد.  نشان 
می شود وجود خون و به خصوص لخته خون 
در ادرار را حتی اگر  درد و ناراحتی نداشتید، 
به  بیشتر  بررسی  برای  و حتما  بگیرید  جدی 
پزشک مراجعه کنید. اگر وجود خون در ادرار 
باشد  همراه  درد  و  سوزش  مانند  عالئمی  با 
برای ما کمتر نگران کننده است چون معموال 

این عالئم نشانه ای از سنگ یا عفونت است. 
خوشبختانه اگر سرطان مثانه زود تشخیص داده 
شود با درمان های سبک بهتر می شود اما اگر 
کل  مجبوریم  شود،  داده  تشخیص  دیر  کمی 
مثانه را برداریم و اگر خیلی دیر تشخیص داده 
شود، به نحوی که سلول های سرطانی پخش 
شده باشند، متاسفانه دیگر درمان های جراحی 
موثر نیستند و ممکن است شیمی درمانی تاثیرات 

اندکی داشته باشد. 
سرطان کلیه نیز با استعمال سیگار و مواد دخانی 
ارتباط مستقیم دارد و احتمال ابتال به سرطان کلیه 
در کسانی که از انواع تنباکو استفاده می کنند بیشتر 
است. بد نیست بدانید سرطان کلیه در بسیاری 
اوقات بدون سروصدا و بی عالمت است و بیمار 
متوجه آن نمی شود، مگر اینکه در سونوگرافی 
اما این  اتفاقی، توده ای داخل کلیه دیده شود 
سرطان در مواردی هم می تواند خود را با عالئمی 
مثل خون در ادرار یا دردهای مبهم شکمی نشان 
بدهد بنابراین افرادی که دردهای مبهم شکمی 
دارند که علتی برایش پیدا نمی شود، بهتر است 
حتما سونوگرافی از کلیه هایشان انجام بدهند 
تا اگر توده یا ضایعه ای در کلیه وجود داشت، 
هرچه سریع تر تشخیص داده شود. متاسفانه در 
سال های اخیر سن ابتال به سرطان کلیه پایین 
آمده و شاید بتوان این مساله را به استعمال زیاد 

قلیان بین جوانان ربط داد.

پرسش

پرسش اول: آیا درست است که می گویند ورزش بدنسازی یا ژیمناستیک روی 
رشد قد تاثیر نامطلوب می گذارند و باعث کوتاه قدی می شوند؟ 221****0903
پرسش دوم: مادر پیری دارم که در قسمت استخوان های لگنی دچار پوکی استخوان 
شده است. در حال حاضر به دستور پزشکش داروهای کلسیم و مکمل ویتامین

D استفاده می کند. این عارضه چقدر خطرناک است و آیا مصرف مکمل، شدت 
روند پوکی  استخوان را کاهش می دهد؟ 332****0919

پرسش سوم:دختری 9 ساله دارم که پس از رادیوگرافی گفتند اندازه استخوان 
مچ دستش به اندازه یک کودک 12 ساله است و پزشکش تجویز کرد ماهی 
یک آمپول هورمون رشد تزریق شود. می خواستم بدانم تزریق این آمپول به چه 

منظور انجام می شود؟ 443****0910
پرسش چهارم: کودک 4 ساله ای دارم که به هیچ وجه شیر پاستوریزه نمی خورد. 

چه کنم؟ 430****0938

پاسخ
دکتر سیدمحسن خوش نیت

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

پاسخ اول: اگر ورزش هایی مانند بدنسازی، ژیمناستیک، فوتبال و... در 
دوران کودکی در طوالنی مدت و با شدت باال انجام شوند به دلیل آسیبی 
که به صفحات رشد استخوان در ناحیه زانو، لگن، مچ پا یا مهره ها وارد 
می کنند ممکن است موجب اختالل رشد قدی شوند و کوتاه قدی را به 
دنبال داشته باشند اما اگر زمان ورزش طوالنی  نباشد و مثال هفته ای 3 تا 4 

ساعت انجام شود تاثیر سوئی روی رشد استخوان و قد نخواهد داشت.

پاسخ دوم: شایع ترین محل پوکی  استخوان مهره های کمری و ستون فقرات 
است اما پوکی استخوان در ناحیه لگن خطرناک تر از سایر قسمت هاست 
زیرا باعث شکستگی گردن استخوان ران می شود و فرد را برای همیشه و 
تا آخر عمر از زندگی عادی بازمی دارد و وابسته به سایرین می کند. درمان 
پوکی  استخوان فقط مصرف مکمل کلسیم و ویتامینD نیست. مبتالیان 
به این بیماری باید عالوه بر مصرف مکمل از داروهای ضدپوکی استخوان 
هم استفاده کنند. به عبارت دیگر کلسیم و ویتامینD برای استخوا ن های 
ما الزم و ضروری هستند اما درمان پوکی استخوان محسوب نمی شوند و 
برای این منظور باید از داروهای ضدپوکی استخوان استفاده کرد که امروزه 
انواع و اقسام آنها در بازار دارویی کشور وجود دارد و هر کدام از آنها با 
توجه به نوع پوکی استخوان، محل پوکی استخوان و شرایط فرد توسط 

پزشک متخصص تجویز می شود.

پاسخ سوم: دارویی که برای دخترتان تجویز شده آمپول هورمون رشد 
نیست، بلکه آمپول جلوگیری از بلوغ است زیرا سن استخوانی دختر 
شما از سن تقویمی اش جلوتر است بنابراین برای توقف بلوغش آمپول 
جلوگیری کننده از بلوغ تجویز شده که ماهی یک عدد است، در حالی که 

هورمون رشد باید هر شب تزریق شود.

پاسخ چهارم: می توان به جای شیر، ماست و سایر فراورده های لبنی را جایگزین 
کرد. هر لیوان شیر و ماست معادل هم؛ یعنی 300 میلی گرم کلسیم دارند، 
هر لیوان دوغ تقریبا 120 میلی گرم، هر لیوان بستنی 180 میلی گرم و هر 
30 گرم پنیر که به اندازه یک قوطی کبریت پنیر است، حدود 120 تا 150 

میلی گرم کلسیم دارد بنابراین می توان این مواد را جایگزین یکدیگر کرد.



6 تمرین پیشنهادی برای افزایش فعالیت بدنی در فصول سرد سال

ورزش در سرما، شادی آور است!
اغلب افراد بر این باورند که در هوای سرد باید در منزل ماند تا از سرماخوردگی در امان بود اما این باور درست نیست زیرا اجرای فعالیت 
بدنی در هوای سرد فواید فراوانی بر جسم و روان انسان می گذارد که یکی از آنها تقویت سیستم ایمنی بدن است. البته باید به پوشش مناسب 
حین فعالیت بدنی در هوای سرد توجه کرد. ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره به نکات کلیدی در این باره پرداخته و در انتها 6 

تمرین پیشنهادی را آموزش داده ایم.

برایپیشگیریازآسیبدیدگی
 اصلی ترین نکته برای ورزش در فصل سرما سازگاری بدن با شرایط 
آب وهوایی است. هر چقدر بدن شما ورزیده و آماده تر باشد، احتمال 
اینکه آسیب ببینید، بیشتر است. شکیبا باشید و ابتدا حداقل هفته ای 
یکبار در فضای باز و سرد تمرین کنید. سپس با سازگاری جلسه های 
تمرینی را بیشتر کنید.  پس از مدتی بدن شما با آن شرایط انس خواهد 
گرفت. عمل دم را از راه بینی و عمل بازدم را با دهان انجام دهید. با 
این کار از بروز آسیب به برونش ها و ریه هایتان پیشگیری خواهید کرد.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، پوشش مناسب برای ورزش 
در هوای سرد است. بسیاری از افراد فقط به پوشش تنه توجه می کنند. 
چند الیه لباس می پوشند، بدون اینکه از کاله، دستکش یا بوت مناسب 
استفاده کنند، در حالی که سر، دست و پاها بسیار مهم هستند، بعد از 
آن قفسه سینه و پهلوها. بیشتر افراد به نوع و ضخامت لباس شان توجه 
می کنند، در حالی که باید بیشتر به رنگ لباس توجه کرد! با توجه به 
روز و منطقه ای که در آن فعالیت می کنید باید رنگ لباس نیز مناسب 
باشد. برای مثال در هوای روشن بهتر است لباس های تیره استفاده کرد 

تا جذب گرما بیشتر شود و برعکس در شب لباس های روشن پوشید. 
از آنجا که بدن شما برای گرم نگه داشتن خود کالری بیشتری می سوزاند 
بدن شما کالری و آب بیشتری نسبت به حالت عادی از دست می دهد. 
بنابراین همراه داشتن مایعات و میان وعده های ورزشی کمک شایانی 

به شما می کند.
نکته دیگری که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنید، گرم کردن و 
سرد کردن است. همیشه گرم کردن و سرد کردن مهم بوده اما این بار 
اندکی اهمیتش بیشتر است. مدت گرم کردن در هوای سرد اندکی بیشتر 
است. همچنین زمان بیشتری برای فعالیت های جهشی مثل دویدن، طناب 
زدن و... بگذارید تا خونرسانی بیشتری در بدن رخ دهد و عضالت 
آماده تر شوند. عالوه بر افزایش مدت گرم کردن، می توانید از پوشش 
بیشتری استفاده کنید زیرا گرم کردن دو نوع است؛ گرم کردن فعال و 
غیرفعال. گرم کردن غیرفعال به نوعی از گرم کردن گفته می شود که 
نیازی به اجرای فعالیت نیست و می توانید لباس بیشتر و گرم تری بپوشید 
یا کنار بخاری قرار بگیرید اما باید توجه داشته باشید بعد از گرم کردن 

غیرفعال، حتما گرم کردن فعال هم انجام دهید. 

یادتانباشدکه...
تمرین شماره 1 را به مدت 30 ثانیه انجام 
دهید سپس بدون استراحت، تمرین 
شماره 2 تا آخر را انجام دهید. با اتمام 
تمرین پنجم، 2 دقیقه استراحت کنید. با 
این کار یک چرخه به اتمام می رسد. پس 
از استراحت، 4 مرتبه چرخه را تکرار 
کنید. برای 2 هفته ابتدایی، 3 روز در 
هفته تمرین فوق را انجام دهید و هفته 
دوم و سوم 4 روز در هفته. هفته چهارم 
و پنجم یک چرخه به چرخه های قبلی 
اضافه کنید و در هفته 5 روز تمرین ها 
را انجام دهید. توجه کنید این تمرین ها 
برای گرم کردن مناسب هستند و می توان 
بر اساس شرایط آب و هوایی مدتشان 

را بیشتر کرد. 

مکانیسمورزشدرسرما
 فصل سرما زیبایی های خود را دارد و مردم بیشتر تمایل دارند در منزل کنار پنجره همراه یک 
فنجان چای گرم از منظره بیرون لذت ببرند اما عده ای نیز تمایل دارند سرما و زیبایی فصل 
را لمس کنند، به همین دلیل بیرون می روند و به فعالیت می پردازند. البته بسیاری از افرادی که 
در فضای باز و سرسبز به ورزش می پرداختند با فرارسیدن فصل سرما آن را متوقف می کنند 
و به فعالیت های درون سالنی می پردازند. عالوه بر این فرهنگ جامعه ایرانی عالقه کمتری به 
ورزش های زمستانی دارد که یکی از نشانه های آن حضور بسیار کمرنگ ورزشکاران ایرانی 
در این حوزه است، اما با ورزش کردن در هوای سرد چه اتفاقی در بدن می افتد؟ زمانی که در 
فضای سرد ورزش می کنید بدن باید بیشتر تالش کند تا خود را گرم کند و به همین منظور 10 
تا 40 درصد بیشتر کالری می سوزاند. عالوه بر این قلب برای پمپاژ بیشتر خون، بیشتر فعالیت 
می کند که موجب تقویتش می شود. حتی نتایج مطالعات نشان داده  قدم زدن در برف استرس 
را کاهش می دهد. جالب است بدانید، عالوه بر علل روانی که موجب شادی و کاهش استرس 
می شود، زمانی که بدن بیشتر فعالیت کند تا بدن را گرم نگه دارد، میزان سطح اندورفین بیشتر 
شده و سبب شادی فرد می شود. بنابراین اگر سطح اندورفین را در بدن زیاد کنیم، نتیجه آن شادی 
و نشاط خواهد بود. از این رو، اندورفین کنار هورمون های دوپامین، سروتونین و اکسی توسین، 

در خانواده هورمون های شادی آور قرار می گیرد.

تمرینپنجم

بایستید و  مشابه تصویر صاف 
سپس  و  باال   را  زانویتان  یک 
حین،  همین  در  بیاورید.  پایین 
پای مخالف تان را باال بیاورید و 
بدون مکث و پیاپی زانوهایتان را 
باال و پایین کنید. تمرین را 10 

ثانیه انجام دهید.

تمرینچهارم

در حالت شنا قرار بگیرید. ابتدا 
با  بعد  باشند.  جفت  پاهایتان 
سرعت پاها را از یکدیگر باز 
کنید. توجه داشته باشید  دست ها 
و تنه ثابت هستند و فقط پاها 
بسته  و  باز  پیاپی  صورت  به 

می شوند.

تمرینششم

زانوی  بگیرید.  قرار  شنا  حالت  در 
باال  شکم  سمت  به  را  چپتان  پای 
ببرید و  پایین  را  بیاورید سپس آن 
پای مخالف را باال بیاورید. تمرین 
یادشده را به صورت پیاپی و بدون 
مکث تکرار کنید. توجه داشته باشید 
فقط  و  باشند  ثابت  دست ها  و  تنه 
زانوها به سمت شکم جمع شوند و 

به جای خود بازگردند.

تمرینسوم

صاف  تصویر  مشابه 
یک  پاشنه  و  بایستید 
پایتان را عقب ببرید تا به 
باسن نزدیک شود سپس 
آن را پایین بیاورید. در 
همین حین پای مخالف 
را عقب ببرید و حرکت 
را بدون مکث و پیاپی 

انجام دهید. 

تمریناول
در حالت ایستاده، پاهایتان را جفت 
کنید و دست هایتان را کنار بدن 
از  را  دهید. سپس دست ها  قرار 
طرفین به سمت باال ببرید و در 
همین حالت، پاها را نیز باز کرده 
و سپس جمع کنید و دست هایتان 
را به حالت اولیه برگردانید. تمرین 
را بدون مکث و پیاپی 15 مرتبه 

انجام دهید.
 

تمریندوم
و  بایستید  تصویر  مشابه 
آرنج دست راستتان را به 
سمت پای چپ و زانوی 
چپتان را به سمت دست 
راست به صورت همزمان 
کنید.  نزدیک  یکدیگر  به 
پس از نزدیک شدن آرنج 
از  را  آنها  مجدد  زانو  به 
یکدیگر دور کنید. توجه 
داشته باشید باید این تمرین 
را با سرعت انجام دهید.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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پوست، بافتی که سطح بدن ما را از آسیب ها محافظت می کند، روزانه با خطرات گوناگونی مواجه است، ممکن است 
با جسم تیزی بریده شود، آب داغ باعث سوختگی آن شود یا اتفاق های دیگری بیفتد که هر کدام تجربه کرده ایم، اما 
پوست هم مشکالت خاص خود را دارد که در همه انسان ها مشترک است. خیلی از ما بارها برای خالص شدن از 
شر جوش ها، آنها را فشار داده ایم. موهای زائد صبر ما را از بین برده و دنبال دلیل وجودشان گشته ایم. در این گزارش 

روش های زندگی سالم با مشکالت پوستی که ممکن است روزانه گریبان هر کدام از ما را بگیرد، پیشنهاد شده است. 

روش های ساده برای رهایی از مشکالت پوستی

با چنـد روش سـاده 
با ظاهری دلچسب به میان جمع بروید

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

هیوالی جوش
مشکل: مهمانی بزرگ فقط چندساعت  دیگر شروع می شود و شما یک آتشفشان جوشان روی بینی خود دارید.

راه حل: آنها را نترکانید! فشار دادن جوش فقط باعث می شود که بیشتر به چشم بیایند. پوست را با پاک کننده 
مالیم شستشو دهید و از یک کرم بنزوئیل پراکسید یا اسید سالیسیلیک استفاده کنید. یک الیه سبک از کرم بدون 
روغن که موجب جوش نشود روی پوست خود بزنید به صورتی که منافذ آن را مسدود نکنید که موجب فوران 

جوش بیشتری شود.

موهای وزشده
مشکل: رطوبت باال می رود و انگار انگشت شما در پریز برق گیرکرده است.

راه حل: اگر شما این شکل مو را دوست ندارید، می توانید موهای وزشده را با شامپو مرطوب کننده و 
نرم کننده مو صاف کنید. قبل از اینکه موهای خود را منظم کنید، سرم یا کرم ضدوز روی موهای خیس بزنید. 
از یک برس با روغن های طبیعی استفاده کنید. برای اینکه موهای شما صاف و براق شوند، پوست سرتان را 

یک بار در هفته با چند قطره ویتامین E ماساژ دهید.

لب های ترک خورده
مشکل: لب های شما ترک می خورند

راه حل: لب های خود را لیس نزنید چون به جای افزودن رطوبت، آن را حتی بیشتر از گذشته خشک می کند. روزانه 
8 لیوان آب بخورید تا آب مورد نیاز بدنتان  را حفظ کنید. لب هایتان را با یک الیه از موم های بدون عطر حاوی 
ترکیبات کرم ضدآفتاب و مرطوب کننده مانند موم زنبورعسل، چربی یا وازلین محافظت کنید. موم لب خود را با 

دیگران به اشتراک نگذارید زیرا راه خوبی برای گسترش ویروس های سرماخوردگی و... است.

پای زشت و ترک دار
مشکل:  فصل صندل است ولی شما هنوز کفش های ورزشی می پوشید زیرا نمی خواهید کسی پاشنه خشک و 

پوسته شده شما را ببیند.
راه حل: مرطوب کننده دست شما ممکن است برای بهبود پاشنه مناسب نباشد. این درمان شبانه را امتحان کنید؛ 
قبل از رفتن به بستر، پا را به الیه ضخیم کرم حاوی گلیسیرین آغشته کنید. جوراب های پنبه ای بپوشید و اجازه 
دهید هنگام خواب کرم جذب پای شما شود. شما می توانید از طریق متخصص پوست به درمان قوی تری برسید.

زگیل
مشکل: شما می خواهید در تابستان برای پوشاندن زگیل زشت روی انگشت خود دستکش بپوشید.

راه حل: زگیل ممکن است جذاب نباشد، اما خطرناک نیست و با گذشت زمان ناپدید خواهد شد. اگر کمی 
صبور باشید، درمان در دسترس است. دنبال محصوالتی باشید که حاوی سالیسیلیک اسید به عنوان یک عنصر 
فعال هستند و به دقت مسیر درمان را دنبال کنید. پوست اطراف زگیل را با موادی از جنس روغن محافظت کنید.

دست های مودار
مشکل: دست های خود را مانند فرش خز می بینید!

راه حل: ابتدا، از مادر یا عمه تان بپرسید که آیا واقعا موهای دستتان خیلی پرپشت است یا نه؟ نوجوانان می توانند در مورد 
ویژگی های بدن که برای دیگران کامال طبیعی به نظر می رسند وسواس داشته باشند. اگر هنوز هم می خواهید اقدام کنید، سعی 

کنید از موبری استفاده کنید که مو را با مواد شیمیایی برطرف کند. از پزشک خود بپرسید که کدام نوع برای شما بهتر است. پس 
از آن برای جلوگیری از تحریک پوست از نرم کننده استفاده کنید. موی دست های خود را با تیغ اصالح نکنید چون موجب زبر 

شدنشان می شود.

پوست لک دار
مشکل: روز عکاسی است و چهره قرمز و لک دار شما برای عکاسی آماده نیست!

راه حل: می توانید رنگ نامساعد پوست خود را با یک کرم که موجب بسته شدن منافذ پوست نشود، پوشش دهید یا 
برای احساس سبک تر، کرم مرطوب کننده رنگی را امتحان کنید. اگر جوشی دارید که از بین نمی رود، به متخصص 
پوست مراجعه کنید. شما ممکن است اگزما یا واکنش آلرژیک به مواد شوینده، شامپو یا مرطوب کننده خود داشته 

باشید. ممکن است به کرم دارویی نیاز داشته باشید تا آن را رفع کنید.

پوست براق
مشکل: پوست براقی دارید و به نظر می رسد آن را با روغن کودک پوشانده اید.

راه حل: پوست خود را اسکراب نکنید چون تنها به تولید و گسترش چربی در پوست کمک می کند. هر روز پوست خود را 
با تمیزکننده پوستی بشویید و دو بار در هفته الیه برداری کنید. برای کنترل چربی، از ضدعفونی کننده بدون روغن و آرایش 
مبتنی بر آب استفاده کنید که با برچسب »غیرجوش زا« نامگذاری شده است، به این معنا که منافذ پوست را مسدود نخواهد 

کرد. شما می توانید از ورق های مخصوص برای پاک کردن پوست خود از روغن اضافی استفاده کنید.

شوره سر
مشکل: شما نمی توانید سیاه بپوشید چون لکه های سفید شرم آور در شانه های شما دیده خواهد شد.

راه حل: برای کنترل شوره سر، از شامپو با مواد تشکیل دهنده مانند سولفیدسلنیوم، تار، و روی پیریتین استفاده کنید. 
شامپو را در مدت 5 دقیقه روی سر خود نگه دارید تا مواد آن تاثیر کند. ممکن است الزم باشد از آن 2 یا 3 بار در 

هفته استفاده کنید تا شوره سر پاک شود. اگر این شامپو تاثیر نداشت، به پزشکتان مراجعه کنید. 

خودت انجام بده
مشکل: آیا برای خرید محصوالت زیبایی پول ندارید؟ 

راه حل: از آنچه در خانه دارید، استفاده کنید. آبلیمو را روی موهایتان بریزید، سپس برای روشن کردن موهایتان زیر نور 
آفتاب بروید. با مخلوط 2 قاشق غذاخوری عسل با نصف فنجان جو دوسر و یک چهارم فنجان ماست الیه بردار طبیعی 
پوست بسازید. برای مرطوب کردن آرنج ها و زانوهای خشک، از روغن گیاهی مخصوص شیرینی پزی استفاده کنید، 

روغن گیاهی را به نقاط خشک بدنتان بزنید. 

پوسته پوسته شدن
مشکل: می خواستید پوستتان برنزه شود اما سوخت. حاال پوست شما قرمز و پوسته پوسته است.

راه حل: مرطوب کننده حاوی آلوئه ورا ممکن است درد شما را کاهش دهد و تفاوت رنگ پوست شما را کم کند. به طور 
کلی تغییر الیه رویی پوست چند روز طول می کشد زیرا بدن شما پوست آسیب دیده را از بین می برد. برای حفظ سالمت 
پوست و جلوگیری از سوزش در وهله اول هنگامی که از خانه خارج می شوید، کرم های ضدآفتاب را با طیف وسیع )با 

SPF حداقل 30( استفاده کنید و حتما تا زمانی که خورشید در آسمان می تابد هر دو ساعت مجدد کرم ضدآفتاب بزنید.

ابروی پیوسته
مشکل:  احساس می کنید یک هزارپای خزدار بزرگ وسط صورتتان است.

راه حل: کندن، یک راه آسان و دقیق برای از بین بردن ابروهای بیش از حد است. ابتدا با الکل، منطقه را تمیز کنید. از 
موچین های تیز که سری کج دارند، استفاده کنید تا موها را بدون گازگرفتن پوست بکنید. دنبال خط طبیعی پیشانی 

خود باشید. برای از بین بردن هر گونه موی تازه رشدکرده، موهای اصلی را بکنید.

کک ومک صورت
مشکل: کک ومک ها بینی شما را بسیار جذاب می کند، درست مانند یک بچه کوچک!

راه حل: برای جلوگیری از کک ومک جدید )و تیره تر!(، همیشه کرم ضدآفتاب استفاده کنید. برای رفع سریع و 
آسان، سعی کنید کرم پوشاننده مصرف کنید. کک ومک ها با بزرگ تر شدن شما از بین می روند. اگر آنها واقعا 
شما را ناراحت می کنند، از کرم های صورت با نوردهنده های طبیعی مانند توت یا ویتامین C استفاده کنید. 

بهترین گزینه چیست؟ درک درستی از خودتان داشته باشید.

زیربغل ها
مشکل: شما نمی توانید دستتان را باال ببرید زیرا دیگران لکه های مرطوب زشت زیر بغلتان را می بینند!

راه حل: یک ضدعرق، مجرای عرق را مسدود می کند و موجب از بین رفتن شرمساری ناشی از لباس مرطوب 
شما می شود. محصولی را انتخاب کنید که شامل دئودورانت )برطرف کننده بوی بد( باشد تا از عرق کردن شما 
نیز جلوگیری شود. بعد از دوش صبحگاهی و خشک شدن بدنتان، از دئودورانت استفاده کنید. به یاد داشته 

باشید، عرق کردن یک عملکرد مهم بدن است که به شما وقتی گرمتان است در خنک شدن کمک می کند.

موخوره
مشکل: شما در تمام روز آنها را انتخاب می کنید، اما موخوره ها هنوز ناپدید نمی شوند.

راه حل: بدون اینکه بخواهید موهای خود را به شکل خاصی اصالح کنید، قسمت های موخوره دار را ببرید. 
خشک کن موهای خود را حداقل 6 اینچ دور از سرتان نگه دارید. زمانی که موهایتان  خشک شد، آن را خاموش 
کنید و سعی نکنید هر روز موهایتان را خشک کنید. از بور و صاف کردن موهایتان اجتناب کنید چون می تواند 
به موهایتان آسیب بزند. برای حفظ رطوبت موی خود از نرم کننده مناسب استفاده کنید. برای خالص شدن از 

موخوره، موهایتان را نکشید، بلکه آنها را کوتاه کنید.

پاهای مودار
مشکل: موی پاهایتان را بتراشید ولی روز بعد ضخیم تر رشد می کنند و موهای تیره دوباره جوانه می زند!

راه حل: برای اینکه پاهای بی مویی داشته باشید، سعی کنید اپیالسیون کنید. این روش کمی درد دارد و می تواند 
موجب سوزش پوست شما شود اما تا 6 هفته دوام خواهد داشت. مراقب باشید: اگر موم داغ به درستی استفاده نشود 
می تواند باعث سوختگی شود. قبل از موم، به موهای خود  حداقل یک چهارم اینچ اجازه رشد بدهید، بنابراین آماده 

پوشیدن شلوار جین باشید. مومی که به دمای اتاق رسیده را امتحان کنید.

موی چرب
مشکل: موهای شما خیلی چرب است، وقتی خشک است هم مرطوب دیده می شود.

راه حل: موهایتان را هر روز برای پاک کردن روغن اضافی بشویید، اما با استفاده از شامپوی مالیم و نرم کننده مالیم 
از آسیب دیدن آنها جلوگیری کنید. موهایتان را بیش از حد برس نزنید چون با این کار روغن بیشتری از پوست سر 
شما آزاد می شود. کمی از ژل و دیگر محصوالت خاص مو استفاده کنید، محصوالتی که آنها را سبک تر از حالت 

واقعی می کنند.

پوست خشک
مشکل: پوست سالم و روشن شما در حال حاضر خشن و پوسته پوسته است و می خارد.

راه حل: گرما را پایین بیاورید! آب گرم می تواند چربی ضروری پوست شما را که باعث مرطوب نگه داشتن آن 
می شود از بین ببرد. دوش را کوتاه نگه دارید، از پاک کننده مالیم و بدون عطر استفاده کنید و پوست را کیسه 
نکشید. بعد از حمام کردن، یک پماد یا کرم مرطوب کننده که حاوی اوره یا اسید الکتیک است، روی پوست 

بزنید؛ این کار باعث می شود آب در پوست شما بماند و پوستی مرطوب داشته باشید. 

تبخال
مشکل: با تبخال چه کنیم؟

راه حل: این تاول سفت و قرمز روی لب شما یک تبخال است که به علت ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد می شود. 
حدود یک هفته باید آن را به حال خود رها کنید. برای تسکین درد و سوزش، پماد سردی را امتحان کنید یا روی آن یخ 
قرار دهید. از موم لب برای حفظ سطح نرم و جلوگیری از ترک خوردگی استفاده کنید. از بوسیدن هر کسی خودداری 
کنید چون زخم های سرد مسری هستند. شما می توانید داروهای ضدویروس را در شکل پماد یا قرص دریافت کنید.

خال های صورت
مشکل: هر کسی که به صورت شما نگاه می کند، مطمئنا خال ها را در چهره تان می بیند.

راه حل: بیشتر مردم بین 10 تا 40 خال دارند. حتی افراد مشهور مانند جسیکا سیمپسون و آنجلینا جولی هم خال 
دارند. خال ها کامال طبیعی هستند، اما می توانند سرطانی شوند، بنابراین باید مراقب باشید رشد نکنند یا تغییر رنگ 

ندهند. اگر خال شما واقعا ناراحتتان می کند، متخصص پوست می تواند آن را حذف کند.
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گفت و گوی »سالمت« با اسماعیل آذرنژاد، روحانی روستاگرد

قصه گوی روستا
اسماعیل آذرنژاد، روحانی 

 علی اکبر 
ابراهیمی

کهگیلویه و بویراحمدی که 
امروز شهرتی جهانی پیدا 
کرده، بیش از 6 سال است 
برای کودکان و نوجوانان محروم روستایی 
خودش  که  آن گونه  می کند.  قصه خوانی 
به زمانی  اتفاق  این  انگیزه شروع  می گوید 
برمی گردد که در حوزه طلبه بوده و این احساس 
را کرده که استانی که در آن متولد شده استانی 
محروم است و باید کاری برای آن بکند و در 
این ایام بود که به فکر شروع قصه گویی برای 

کودکان استانش افتاد.

آذرنژاد نقطه ضعف استان خود را کمبود دانش 
و آگاهی و لزوم افزایش آن می دید و از این 
 رو، با همتی بلند شروع به این کار کرد. وقتی 
حوزه بوده بسیار به این موضوع فکر کرده و 
به فکرش رسیده که مهم ترین برهه سنی برای 
رشد  فرد کودکی است و در این بین کودکان 
روستایی از اقشاری هستند که به دلیل نبود 
امکانات و محرومیت کمترین شانس را برای 
رشد فکری دارند. پس روستاگردی را از 6 
سال پیش با قصه خوانی برای کودکان شروع 

کرده است.
نقاشی و اجرای نمایش از جمله کارهایی بود که 
آذرنژاد کنار قصه خوانی برای بچه های روستایی 
در طول این سال ها انجام داده و بازی را راهکاری 
برای افزایش خالقیت بچه ها می داند. شعار او 
قصه، توپ و رنگ بوده و به اعتقاد او، هر یک 

از اینها فلسفه ای خاص دارند.
با این طلبه خالق گفت وگو کرده ایم که در ادامه 

می خوانید.
:  روستاگردی و قصه خوانی شما 
برای بچه ها از کجا و از چه سالی شروع شد؟

ماجرای قصه گویی برای کودکان از 6 سال پیش 
و زمانی که در حوزه طلبه بودم، شروع شد و 
بیشتر تمرکز من بر روستاهای محروم استان 

کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
: هدف شما از این کار چه بود؟

به نظر من، مهم ترین برهه سنی برای رشد فرد 
کودکی است و در این بین کودکان روستایی به دلیل 
نبود امکانات و محرومیت کمترین شانس رشد 
فکری را دارند. پس روستاگردی و قصه خوانی 

را با این هدف شروع کردم.
: شعارتان چیست؟

شعار ما قصه، توپ و رنگ هست و نقاشی و 
اجرای نمایش هم از کارهایی است که کنار 
قصه خوانی برای بچه های روستایی در طول این 

سال ها انجام می دهیم.
: این کار را به تنهایی انجام می دهید 

یا یک تیم پشت این برنامه هستند؟
ابتدا به  تنهایی کار را شروع کردم اما امروز یک تیم 
متشکل از چند گروه مجری این طرح هستند. به 
دلیل اینکه حوزوی هستم، بخشی از کمک کننده ها 
طلبه ها هستند که برای قصه خوانی و اجرای 
برنامه های فرهنگی به روستاها اعزام می شوند. 
بخش دیگر همکاران من معلمان مدارس هستند. 
ما کتاب و لوازم مورد نیاز را به معلمان روستاها 
می رسانیم تا برای بچه ها قصه بخوانند. خود بچه ها 
هم در این اتفاق سهیم هستند. ما به بچه ها کتاب 

می دهیم تا برای همدیگر قصه بخوانند.
: کتاب ها را از کجا تهیه می کنید؟

کتاب ها بیشتر از محل کمک های مردمی و اهدای 
کتاب به ما تهیه می شود و به ندرت از کمک های 
دولتی استفاده می کنیم. همچنین افرادی کتابخانه 
شخصی خود را به ما می دهند و ما کتاب ها را 
بر اساس نیاز به دست بچه ها می رسانیم. این 
را هم باید بگویم که به دلیل سال ها فعالیت در 

حوزه کودک، کتاب کودک را به خوبی می شناسم 
و بر این اساس فعالیت ها در چند بخش خالصه 
می شود. نخست پرورش فکر کودک، دوم یاد 
دادن مهارت های زندگی به بچه و سوم پرورش 
احساس و عاطفه در او بنابراین همه تالش ما 
این است بهترین کتابی که با این مولفه ها در 
کشور به چاپ می رسد در کمتر از 1 ماه به 
دست بچه های روستا برسد. برای این منظور 
هم با ناشران کتاب کودک ارتباط مستقیم دارم 
و از آنها کمک می گیرم، حتی  هرچند وقت 
یکبار برای خرید کتاب به تهران مراجعه می کنم.

گرفتن کمک های  به سمت  چرا   :
دولتی نرفتید؟

واقعیت این است که انگیزه ما در این کار بهره گیری 
از کمک های مردمی و مردم نهاد بودن آن است. 
البته ابتدای کار به برخی نهادها مراجعه کردم 
ولی به دلیل اینکه کمک گرفتن از این ارگان ها 
پیچیدگی زیادی داشت و رغبتی هم برای این 
کار نداشتند، تصمیم گرفتم از آنها کمکی نگیرم.

: در نقاط دیگر کشور هم روستاگردی 
می کنید؟

متاسفانه به دلیل باال بودن تعداد روستاهای محروم 
در استان ما فرصتی برای مراجعه به روستاهای 
استان های دیگر وجود ندارد. استان ما 1800 
روستا دارد و ما حتی فرصت و امکان رفتن به 

همه آنها را هم نداریم.
قصه خوانی  ایده  از  دیگران  آیا   :

استقبال کرده اند؟
بسیار این اتفاق افتاده است، حتی می توانم بگویم 
یکی از کارهایی که وقت زیادی در طول روز 
از من می گیرد این است که به افراد مختلف از 
شهرهای و مناطق گوناگون به صورت تلفنی یا 
ارتباط از طریق فضای مجازی مشاوره می دهم 
و افراد خواستار راهنمایی برای چگونگی شروع 

کار و معرفی کتاب هستند.
: شیوه برقراری ارتباط با بچه های 

روستا چگونه است؟
برای این کار شبکه ای از افراد تعریف شده که 
عبارتند از معلمان، دختران ترک تحصیل کرده، 
خود بچه ها و طلبه های ساکن در روستاها. این 
افراد به کتاب، لوازم التحریر و وسایل ورزشی 

مجهز می شوند و از آنها می خواهیم بچه ها را 
با این محصوالت پرورش دهند. البته گزارش ها 
دوره ای است و مراجعات مستمر هم به این 
روستاها دارم. البته به دلیل دوری و بعد مسافت 
بعضی روستاها کمتر امکان مراجعه حضوری 

دارم و برای آنها هم فکری کرده ایم.
: کتاب ها به بچه ها هدیه داده می شود؟
نه، به علت باال بودن استهالک کتاب کودک و 
مشکالت زندگی روستایی ما مجبور هستیم 
در زمان های کوتاه کتاب های جدیدی بخریم 
و آنها را در مدت محدودی که در کالس یا 
محیطی که بچه ها جمع شده اند در اختیار آنها 
قرار دهیم و این امکان را نداریم که کتاب ها 
را برای مدت های طوالنی یا برای همیشه به 

بچه ها بدهیم.
:  قصه خوانی چقدر توانسته تاثیرات 
اجتماعی و فرهنگی برای بچه های روستا داشته 

باشد؟
نقش قصه در رشد کودک حیاتی است. نمی توانیم 
بگوییم کودکی کتاب به دست بگیرد و این کتاب 
خواندن تاثیری در او نداشته باشد. همین  که 
کودکی قصه می خواند و نقاشی می کند برای ما 
حاصل محصول است. نمونه های زیادی در این 
مدت دیده ام که قصه خوانی توانسته نوع گفتار و 
نگرش کودک را به زندگی و اطرافیانش تغییر دهد.

:  آیا قصه گویی برای کودکان توانسته 
سالمت جسم و روان بچه ها را بهبود ببخشد؟
بگذارید با مثال این سوال شما را جواب بدهم. 
من زمانی در حاشیه شهر دهدشت قصه خوانی 
می کردم و می دیدم بچه ها به دلیل قرار گرفتن در 
معرض رفتارهای خشن و آسیب های مختلف 
اجتماعی رفتارهایی را از خود بروز می دهند 
که از کودکانی در آن سن و سال بعید بود. بعد 
از 2 ماه از شروع قصه خوانی برای این بچه ها 
متوجه شدم رفتار آنها تغییر زیادی کرده است. 
روش هم این بود که کتاب هایی را به آنها دادم 
که دارای تصاویر بود و از آنها خواستم با برش 
تصاویر موجود در کتاب ها قصه ای خلق کنند. 
در این حین بود که متوجه شدم داستانی را 
بازگو می کنند که در آن نفی خشونت در رفتار 
و رعایت ترتیب مورد توجه قرار گرفته است.

: نوع داستان کتاب ها بر چه اساسی 
انتخاب می شود؟

با توجه به شناختی که در طول این 6 سال از 
روستاها و بچه به دست آورده ایم، کتاب را به 
آنها می دهیم. وقتی شما 50 بار به یک روستا 
رفته باشید، متوجه می شوید آنجا چه نقاط قوت 
و ضعفی دارد و بچه های آن روستا چه نیازی 
دارند؛ مثال به روستایی رفتیم که رفتار بچه با هم 
بسیار تند و خشن بود و می گفتند در روستای آنها 
عذرخواهی مفهومی ندارد بنابراین کتاب هایی را 
برای آنها انتخاب کردیم که مهربانی و گفت وگو 
را تشویق می کرد. حتی اگر نیاز باشد فیلم هایی 
برای این کار تهیه کرده ایم که برای آنها نمایش 

می دهیم.
تقویت  در  فعالیت ها  این  تاثیر   :

سرمایه های اجتماعی چقدر بوده است؟
تقویت سرمایه اجتماعی هدف اصلی و نهایی 
ماست. همین  که فردی از خود روستا برای 
قصه گویی انتخاب می شود، نشانگر توجه ما به 
سرمایه اجتماعی روستاست. وقتی دختری به دلیل 
مشکالت خانوادگی و نبود امکانات از تحصیل 
بازمی ماند و مسوولیت خواندن قصه برای کودکان 
دیگر را برعهده می گیرد، به این مفهوم است که 
این دختر دلسوز بچه های دیگر است. از طرف 
دیگر، بچه ها با گوش دادن به قصه خوانی این 
دختر به او این اطمینان و اعتمادبه نفس می دهند 
که بتواند برای آنها قصه بخواند. پس این گونه 
می شود که بچه ها به عنوان عناصر فردی و جمعی 
روستاها به یکدیگر اعتماد و اطمینان پیدا می کنند 
و این مورد یکی از راهکارهای تقویت سرمایه 

اجتماعی است.
: برای والدین بچه ها هم برنامه ای 

دارید؟
بله، یکی از کارهایی که در این سفرها انجام می دهیم 
دادن مشاوره های روان شناسی و اجتماعی برای 
والدین است، مثال اگر ببینیم کودکی تنبیه شده، 
والدین آن کودک را دعوت و برای آنها صحبت 
می کنیم و راهکارهای علمی را برای این مشکل 
به آنها می گوییم. یکی دیگر از برنامه هایی که 
والدین در آن مشارکت دارند این است که از 
آنها دعوت می کنیم در جمع بچه ها بیایند و 

ضرب المثل های قدیمی را برای آنها تعریف 
کنند و از بچه ها می خواهیم این ضرب المثل ها 

را بنویسند و یاد بگیرند.
: خاطره جذابی از 6 سال کار با بچه ها 
و قصه خوانی برای آنها برایمان تعریف می کنید؟
یادم است روزی به یکی از روستاهای دورافتاده 
رفته و در حال خواندن قصه برای بچه ها بودیم. 
در جریان این سفر از یکی از والدین پرسیدیم شما 
هم قصه بلد هستید؟ و پدر یکی از بچه ها گفت 
که قصه هایی که حاج آقا برای بچه ها می خوانند 
را بلد هستیم. وقتی پرسیدیم از کجا یاد گرفتید؟ 
گفتند که وقتی بچه ها به خانه می آیند از آنها 
می خواهیم قصه ای که برایشان تعریف شده را 
برای ما بازگو کنند که برای ما نقطه قوت و 
امید بود. آنجا بود که متوجه شدیم قصه خوانی 
ما برای بچه ها فقط برای آنها نیست و اعضای 
خانواده هم از این داستان ها عبرت می گیرند و 

این انگیزه و خاطره خوبی برای من بود.
:  سخن پایانی؟ 

همیشه به یاد داشته باشیم کودکی ثروتمند است 
که پدری قصه خوان داشته باشد. فکر نکنیم اگر 
کودک ما بهترین محیط و شرایط آموزشی را داشته 
باشد می تواند آینده خوبی داشته باشد. اگر پدر 
و مادری هر روز قصه ای برای کودکش تعریف 
کند، دریایی از علوم را به او هدیه می دهد و 
اینجاست که می توان گفت کودک ثروتمند چه 

کودکی است.

به روستایی رفتیم 
که رفتار بچه با هم 
بسیار تند و خشن بود 
و می گفتند در روستای 
آنها عذرخواهی مفهومی 
ندارد بنابراین کتاب هایی را برای آنها 
انتخاب کردیم که مهربانی و گفت وگو 
را تشویق می کرد. حتی اگر نیاز باشد 
فیلم هایی برای این کار تهیه کرده ایم 
که برای آنها نمایش می دهیم

راه های ارتباط با 
بانکی به نام اسماعیل آذری نژاد در این امر خیر مشارکت خیرین می توانند با ارسال کمک های خود به شماره کارت های حجت االسالم اسماعیل آذری نژاد

می توانند شماره کارت  بانکی ملت: 6104337067568780شماره کارت  بانکی تجارت: 5859831118224582داشته باشند. هم  نوجوان  و  کودک  کتاب های   احوال دهدشت، منزل شخصی اسماعیل آذری نژاد، کد شهرستان دهدشت، خیابان کمربندی، روبروی اداره ثبت کتاب های اهدایی خود را به نشانی: کهگیلویه و بویراحمد، ناشران 
»قصه های پستی»7571735174« ارسال کنند. اخبار  می توانند  هم  مجازی  فضای  نشانی »Smaeel_azari96« دنبال کنند.  روستا« را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و توئیتر به مخاطبان 



1.وقتیخجالتمیکشم،صورتمفوراسرخمیشود.
2.اغلبآنچناناحساسناامیدیودرماندگیمیکنم

کهفکرمیکنمزندگیتنهامایهرنجمناست.
3.یکیازبزرگترینمشکالتمنکمخوابیاست.
4.مناغلبازحرفزدنبامردمداخلاتوبوسو

متروخودداریمیکنم.
5.دوستندارمبیرونبروم.

6.معموالسردرددارم.
7.مناغلباوقاتاحساسشرمندگیمیکنم.
8.عصبیبودنبخشیاززندگیامشدهاست.

9.اغلبدچارسرگیجهمیشوم.
10.منگاهیاوقاتبههیچچیزبهغیرازنگرانیهای

خودمنمیتوانمفکرکنم.
11.گاهیبهندرتدچاردردقفسهسینهمیشوم.

12.بهندرتازکورهدرمیروم.
13.افکارمزاحمنمیگذاردکهرویهیچکاریتمرکز

داشتهباشم.
14.بهندرتاحساسخوشحالیمیکنم.

15.افکارآزاردهندهسمجیدارم.
16.قطعاهیچوقتبهجاییکهازآنخاطرهبدی

دارم،نمیروم.
17.معموالفکرمیکنمآدمناالیقیهستم.

18.احساساتمنآنقدربرشخصیتمنتاثیردارند
کهنمیتوانمآنراکنترلکنم.

19.وقتیکهفکرمیکنمممکناستموردتاییددیگران
قرارنگیرم،احساسنگرانیمیکنم.

20.اغلبهیجانزدههستم.
21.خیلیکماتفاقمیافتدازمشاغلپرچالشکناربکشم.

22.بهندرتخوابهایآشفتهمیبینم.
23.گاهیاحساسناامیدیمیکنم.

24.درتمامطولروزتمامیعضالتمبهحالت
منقبضدرمیآید.

25.وقتیدرخانههستمسعیمیکنمشبدرخانه
تنهانمانم.

26.اغلباحساسخستگیمیکنم،حتیوقتیکار
زیادینکردهباشم.

27.اتفاقاتیکهمهمنیستندبهندرتمنرانگرانمیکنند.
28.بهندرتازتهدلقهقههمیزنم.

29.همیشهنگراناینهستمکهممکناستازعهده
مشکالتزندگیامبرنیایم.

30.دوستدارمازصحبتکردنباکسانیکهدر
موقعیتباالترازمنقراردارند،مانندرئیسم،دوریکنم.
31.خیلیکماتفاقمیافتدکهنگرانیهایممراازپا

دربیاورند.
32.همیشههرجاکهمیرومیاهرکاریکهمیکنم

بااحساسناراحتیهمراهاست.
33.گاهیاوقاتازشرکتکردندربحثیکهاطالعات

خوبیراجعبهآندارمخودداریمیکنم.
34.بهندرتممکناستدستهایمبلرزد.

35.گاهیاوقاتاحساساعتمادبهنفسشدیدی
میکنم.

36.اینکهدیگرانممکناستمتوجهمنظورمن
نشوندمرانگرانمیکند.

37.گهگاهیدربدنماحساسگزگزمیکنم.
38.بهندرتممکناستازیکجمعدوریکنم.

39.اغلباوقاتاحساسخوشحالیمیکنمامااین
احساسزودازبینمیرود.

40.حتیوقتیکههمهکارهابهخوبیپیشمیرود،
فکرهایناامیدکنندهتمامذهنمرااشغالمیکند.

41.بهندرتدچارتپشقلبمیشوم.
42.نمیتوانمبهروشنیراجعبهیکمسالهفکرکنم

زیراافکارمزاحمذهنمرااشغالمیکند.
43.بیشتراوقاتاحساسمیکنمشیئیتویگلویم

گیرکردهاست.
44.حتیوقتیعجلهایندارمبازهماحساسآرامش

نمیکنم.
45.بهندرتممکناستدریکجمعصحبتکنم.
46.گاهیازاینکهازدیگرانچیزیبپرسم،خودداری

میکنم،حتیاگرضروریباشد.
47.بهندرتمیتوانمتصورکنمدوستانممرادوست

نداشتهباشند.
48.ماهی1یا2باردچاراسهالمیشوم.

49.اغلبمتوجهمیشومکهدارمراجعبهموقعیتهایی
فکرمیکنمکهممکناستاحساسشرمندگیکنم.
50.معموالدرزندگیاماحساسناامنیمیکنم.

51.احساسگرفتگیگردنمیکنم.
52.ازشرکتدرفعالیتهایاجتماعی

خودداریمیکنم.
53.هرلحظهممکناستاحساس

ناراحتیامازبینبرود.
54.معموالازراهرفتندرخیابانهایشلوغ

اجتنابمیکنم.
55.همیشهعصبانیهستم.

56.بهندرتممکناستلطیفهتعریفکنم.
57.نگرانمکهنظردیگرانراجعبهمنچیست.

58.گاهیاوقاتمشکالتگوارشیدارم.
59.بخشعمدهافکارمنرانگرانیهایمتشکیل

میدهند.
60.ازاینکهجلویدیگرانبایستم،خودداریمیکنم،

حتیاگرآنهاازمنسوءاستفادهکنند.

هر یک از سواالت یک امتیاز خاص دارد. برای اینکه بتوانید 
امتیاز خود را در هر یک از 4 بعد مورد نظر و نهایتا امتیاز کل 
خود را به دست آورید باید امتیاز سواالتی را که جواب »بله« 
امتیاز هر  میزان  با هم جمع کنید. در ذیل  داده اید 
سوال تعیین شده است. با جمع کردن امتیازها، امتیاز 

نهایی شما به دست می آید.

معیار مقایسه چگونه تعیین 
می شود؟

دراینپرسشنامهامتیازیکهشرکتکنندگان
درپرسشنامهگرفتهاندبهاینترتیباست؛در
بعداحساسیباالترینامتیاز31وپایینترین3
است.دربعدشناختیباالترینامتیاز42وکمترین6

بودهاست.
امتیاز33وکمترین7 باالترین دربعدرفتاری
استوباالخرهدربعدجسمیباالترینامتیاز

31وکمترین7بودهاست.
این با خود امتیاز مقایسه با میتوانید شما
داشته ازوضعیتخود بهتری درک امتیازها

باشید.

برایدهههاباورروانشناساناینبودهکهاضطرابیکمفهوم
چندبعدیاست.هرچندهمهمااحتماالدرطولزندگیخوداضطراب
راتجربهکردهایم،واقعیتایناستکهتجربهاحساسیمانسبتبه
اضطرابممکناستبادیگرانکامالمتفاوتباشد.حدود30سال
پیش»پیترالنگ«یکیازروانشناسانآنزمان3بعدراتعریفکرد
کهاضطرابدرآنهانمودپیدامیکند.اولینبعدرا»بعدشناختی«
نامیدوآنچیزیاستکهفردبهخودودیگرانمیگوید؛یعنی
خوداظهاریکالمی.بهعنوانمثالدرنظربگیریدفردیازسگمیترسد.
اواضطرابخودراوقتیکهبایکسگمواجهمیشوداینگونهبیان
میکند:»منمیترسم.«بعددومرا»بعدفیزیولوژیکال«یا»جسمی«
نامید.بهعنوانمثالفردیکهازسگمیترسد،درصورتیکهیک
سگبهسمتاوبیایددچارتپشقلبمیشودیااحساسدرددر
ناحیهشکممیکند.اینهانمادجسمیاضطرابهستند.سومینبعد
»رفتاری«است.فردموردمثالمادرمقابلنزدیکشدنسگپابه

فرارمیگذارد.اینیکنمادرفتاریاضطراباست.
آنچهکهاینمفهومراجذابترمیکندایناستکهاینابعادکامال
باهممطابقنیستند،مثالفردموردمثالماممکناستبرایدیگران
تعریفکندکهازسگهامیترسدولیوقتیبایکسگمواجه
میشود،فرارنکند.نمونهدیگریبرایتاییداینادعازنوشوهری
هستندکهخانمادعامیکندازصحبتکردندرجمعهراسداردو
بههمیندلیلهرگاهازاودعوتمیشودبرایجمعیسخنرانیکند
ازقبولآنخودداریمیکند،حتیاگربرایحفظوارتقایشغلیاش
ضروریباشد.ازسویدیگرهمسرویهماظهارمیکندازصحبت

کردندرجمعوحشتدارداما،هرگاهازاوبرایایرادسخنرانی
دعوتمیشود،خودشرامجبوربهانجاماینکارمیکندودعوت
رامیپذیرد.مانمیتوانیمبااتکابهگفتههاییکفردپیشبینیکنیم

کهدروناوچهمیگذردیاچهرفتاریازخودبروزخواهدداد.
»کوینپاور«،روانشناسدیگریبودکهاینبرداشتازاضطرابرا
قدمیفراتربردوگفتکهبعدشناختیاضطرابمیتواندبهدوبخش
تقسیمشود؛یکبخشخوداظهاریکالمیفردودیگریاحساس
درونیوی.خوداظهاریکالمیفرددرسوالشماره10بهخوبی
نشاندادهشدهکه:منگاهیاوقاتبههیچچیزبهغیرازنگرانیهای
خودمفکرنمیکنم،درحالیکهاحساسدرونیدرسوالشماره7
نشاندادهمیشود:مناغلباحساسخجالتزدگیدارم.بنابراین
بهنظردانشمندانشواهدکافیدردستبودکهبتوانبراساسآن
بعدچهارمیراهمبرایاضطرابتعریفکرد.آنهاباورداشتنددو
بعدخوداظهاریکالمیواحساسدرونیکامالباهممرتبطهستند

ولیدرموردابعاددیگراینهمپوشانیبسیاراندکاست.
امتیازشمادرهریکاز4بعداضطراببهشماکمکخواهدکرد
درکبهتریازتجربهاضطرابخودداشتهباشید.دانستنآنبسیار
مهماستزیرابهشمانشانمیدهددرمواجههباچنینحالتیچکار
بایدبکنید.اگرشماباالترینامتیازرادربعداحساسیوشناختی
گرفتهاید،اصالحشناختیمیتواندکمکموثریبهشمابکند.بهعنوان
مثالبااستفادهازسواالتپرسشنامهبهعنوانیکراهنما،برداشتهای
غیرمنطقیخودراشناساییکنیدوآنهاییراکهبیشتربهآنعادت
کردهایدروییککاغذیادداشتکنیدودرمقابلآنهاافکارمنطقی

راهمبنویسیدوسعیکنیداینافکاررادرذهنتانجایگزینکنید.
اگرباالترینامتیازشمادربعدبدنیاست،استفادهازتکنیکهای
آرامسازی)relaxation(موثرخواهدبود.توجهداشتهباشیدبرای
تغییردادنواکنشهایبدنخودنسبتبهموقعیتهاییکهشمارا
مضطربمیکندنیازبهزمانزیادیداریدبنابراینصبورباشیدولی

بهتمریناتآرامسازیباصبوریوپشتکارادامهدهید.
اگرشماباالترینامتیازراازبعدرفتاریگرفتهاید،فردیهستیدکهاز
مواجهشدنباشرایطجدیدبهشدتمیپرهیزیدزیراپیشبینیمیکنید
موجباضطرابشماخواهدشد.افرادیکهاجازهمیدهنداضطراب
آنهابرعملکردورفتارشانتاثیربگذارد،زندگیمحدودیدارندکه

درنهایتمنجربهافسردگیآنهاخواهدشد.اگرتمایلشمابه
اجتنابازموقعیتهایجدیدخیلیباالست،الزم

استآنرابایکمشاوردرمیانبگذاریداما
اگراینتمایلوترسازموقعیتهای
جدیدخیلیشدیدنباشد،خودشما
میتوانیدبااستفادهازتکنیکیکه
In vivo desensitization
)حساسیتزداییازخود(نامیده
میشود،خودتانرادرمانکنید.
روشکاراینگونهاستکهوقتی
شرایطی با مواجهه در فردی
میشود اضطراب دچار خاص

بایدطییکروندکمکمخودرا

درمعرضآنشرایطقراربدهدتابهتدریجحساسیت
خودرانسبتبهآنکمکند.بینبیمارانخانمیبودکهترس

ازجمعیتداشتولیاوبااستفادهازاینتکنیکتوانسترفتهرفته
برترسخودغلبهکند.اینتکنیکبسیارموثراست.

نمونهدیگرخانمیاستکهترسازترکخانهداشتواینمدت
کمیپساززایمانبرایاوپیشآمد.اومیترسیدکودکشراتنها
بگذارد.کمکمترساوبهحدیشدیدشدکهحتیتاجلویدر
ورودیخانههمنمیتوانستبرودودچاراضطرابشدیدیمیشد.
سرانجاماوباخودفکرکردبایدچارهایبیندیشد.دراولیناقدام
هدفخودرارفتنتاجلویبالکنآپارتمانگذاشت.برایاولین
بارتنهاچنددقیقهتوانستآنجابماندودچاراضطرابشدیدیشد
اماناامیدنشدوهرروزاینکارراتکرارکردوبهتدریج
زمانآنراافزایشدادودرپایانهفتهدومقادربود
بیرونازمنزلوجلویصندوقپستبرودو
حتیکمیکنارصندوقبایستدونامههایش
راکنترلکند،بدوناینکهدچاراضطراب
شود.پیشرفتاوکندولیپیوستهبود
ودرپایانسالدیگرمیتوانستبه
تنهاییهرجاکهبخواهد،برودوهر
گاهکهبیرونبود،اگراحساساضطراب
میکرد،روینیمکتیمینشستوخود
راآراممیکرد.نکتهمهمایناستکه

پشتکارداشتهباشیدومأیوسنشوید.

آزمون خودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی و فردی

آیا فرد مضطربی هستید؟ 
پرسشنامه زیر شامل 60 سوال می شود و در ارتباط با نگرانی هایی است که همه انسان ها 
در طول زندگی خود هر از گاهی تجربه می کنند. هر یک از سواالت را با دقت مطالعه 
کنید و ببینید کدام یک از افکار، احساسات، عالئم فیزیکی و رفتارهایی را که در 
هر یک از سواالت به آن اشاره شده تجربه کرده اید و در این صورت به سوال مورد 
نظر پاسخ »بله« بدهید، در غیر این صورت با پاسخ »نه« به سوال جواب دهید. دقت کنید هیچ یک از 
سواالت از قلم نیفتد. برای پاسخ دادن به سوال زیاد فکر کنید و بالفاصله پس از خواندن سوال اولین 
جوابی که به نظرتان می رسد را بگذارید. منظور از انجام این تست این است که اولین واکنش شما به 

سوال ثبت شود و جوابی را که بعد از فکر کردن می دهید مورد نظر ما نیست.

 ترجمه: 
سیما اخالقی
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نحوهجمعبندیامتیازات

تحلیلدادهها
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برای دهه ها باور 
روان شناسان این 
بوده که اضطراب 
یک مفهوم چندبعدی 
است. هرچند همه ما 
احتماال در طول زندگی 
خود اضطراب را تجربه 
کرده ایم، واقعیت 
این است که تجربه 
احساسی ما نسبت 
به اضطراب ممکن 
است با دیگران کامال 
متفاوت باشد

آزمون سالمت شمارهششصدونودوپنجبیستوچهارآذرنودوهفت14

بعد جسمیبعد رفتاریبعد شناختیبعد حسی
سوال/امتیازسوال/امتیازسوال/امتیازسوال/امتیاز

8/6 :28/1 :103/6 :46/6 :1
4/4 :78/5 :139/0 :57/9 :3
7/8 :87/8 :157/4 :166/7 :6
1/0 :124/5 :171/1 :218/5 :9
2/8 :146/4 :197/0 :251/4 :11
8/2 :181/0 :276/8 :281/3 :22
3/1 :207/0 :296/4 :308/2 :24
1/0 :231/1 :316/0 :335/7 :26
7/9 :324.7 :361.1 :381/4 :34
5/2 :358/1 :401/1 :454/8 :37
3/7 :398/5 :426/8 :461/5 :41
6/9 :441/0 :477/7 :528/2 :43
6/1 :505/9 :497/5 :546/7 :48
7/5 :533/1 :574/6 :567/2 :51
7.3 :556/7 :596/4 :606/3 :58

نحوهنمرهدهی



خو گرفتن و عادت كردن 
به هر چيز باعث مشكالتي 
گاهي  ترك  كه  مي شود 
كردن و دوري از آنها بسيار 
سخت به نظر مي رسد ولي بايد ياد گرفت 
چگونه از كارها، روابط يا عادات ناسالم 
دوري كرد و آنها را كنار گذاشت زيرا ادامه 
اين كارها خالقيت را از بين مي برد و ذهن را 
خسته و محدود مي كند ولی چگونه مي توان 
عاداتی را كه مدت هاست آزارمان مي دهند 
و نمي گذارند ما با مسيرهاي جديد تري آشنا 
شويم ، ترك كرد؟ در اين زمينه با دكتر يدا... 
دميرچي، روان شناس باليني و مدرس دانشگاه 

علم و فرهنگ گفت وگو كرده ايم. 

عادتهاچگونهشكلميگيرند؟
كه  به گونه اي است  ما  مغز  ساختار عصبي 
وقتي رفتاري را بار ها تكرار كنيم، انگار آن 
را حفظ مي كند و چه بخواهيم، چه نخواهيم 
به طور اتوماتيك آنها را تكرار مي كند، مانند 
رانندگي كه بعد از مدتي ملكه ذهن ما مي شود. 
در واقع يك مسير عصبي در سلول هاي مغزي به 
وجود مي آيد و ميليون ها سلول درگير مي شوند 
تا يك رفتار به وجود بيايد و ما كاري را انجام 
بارها تكرار شود،  اما زماني كه كاري  بدهيم 
سلول ها مسير را حفظ مي كنند و خودشان به 
طور اتوماتيك آن كار را انجام مي دهند. در اين 
هنگام نقش آگاهي به شدت پايين مي آيد؛ يعني 
ما در اين گونه موارد آگاهانه تصميم نمي گيريم.  
حتي در روابطي هم كه به طور يكنواخت پيش 
مي روند يا افراد به همديگر عادت كرده اند و 
بدون اينكه خالقيتي در آن شكل بگيرد، دو نفر 
مدت ها كنار هم زندگي مي كنند نيز چنين اتفاقی 
می افتد و بعد از مدتي افراد از هم خسته مي شوند. 

چهمورديدرعادتمخرباست؟
همان گونه كه ژان ژاك روسو گفته: »عادت 
كنيم كه به چيزي عادت نكنيم« چون آنچه كه 
در عادت مهم و مخرب است اين است كه ما 

در كارهايي كه از روي عادت انجام مي دهيم 
كمترين ميزان آگاهي و تفكر را داريم و همه 
چيز همان گونه كه از قبل در ذهن ما شكل 
در  مثال  انجام مي شود،  اتوماتيك وار  گرفته، 
روابطي كه از روي عادت كنار هم مانده ايم، 
انگار آگاهانه كسي را دوست نداريم. بنابراين 
رفتارهايمان از روي آگاهي، فكر و خالقيت 
نخواهد بود. اين موضوع را طرف مقابل هم 
حس مي كند و رابطه به اين ترتيب با مشكل 

مواجه مي شود. 
پس عادت را مي توان اين گونه تعريف كرد: 
»رفتاري كه تقريبا بدون تغيير به طور مستمر و 
در مدتی طوالني تكرار شود.« البته عادات هم 
مي توانند مفيد باشند، مانند عادت به ورزش 
يا پياده روي و هم مخرب باشند، مانند سيگار 

كشيدن.
اگر مفيد  نكته مهم در مورد عادت ها حتي 
هم باشند اين است كه نبايد به آنها وابسته 
شويم و در اسارت آنها باقي بمانيم، مثال اگر 
آن  جاي  به  كنيم،  ورزش  نتوانستيم  روزي 
پياده روي كنيم؛ يعني ذهنمان را براي بروز 
تا رفتارها و روابطمان  بازبگذاريم  خالقيت 

تبديل به عادت نشوند. 

تفاوتعادتهاوآيينهادر
چيست؟

در واقع ما مي توانيم براي جلوگيري از عادي 
شدن و عادت كردن به بعضي موارد، آيين هايي 
براي خود در نظر بگيريم. تفاوت آيين و عادت 
اين است كه پشتوانه آيين »تفكر« و »نظم« 

است، در حالي كه پشت عادت ها هيچ گونه 
تفكري نيست و همه چيز بعد از مدتي عادي 
و يكنواخت مي شود. آيين را خودمان انتخاب 
مي كنيم و هر روز با آگاهي انجامش مي دهيم. 

به همين دليل مي توانيم از آن لذت ببريم. 
پس مي توانيم هر كار تكراري حتي مثل غذا 
عادت  به  تبديل  اينكه  براي  هم  را  خوردن 
با آگاهي و خالقيت به آييني تبديل  نشود، 

كنيم كه لذت بيشتري هم از آن ببريم. 
آيين ابتدايي ما مي تواند اين باشد كه نسبت به 
همه كارهاي خود حتي راه رفتنمان هم آگاه 
باشيم و از آن لذت ببريم. وقتي ما هوشياري 
خود را نسبت به همه كارها در هر لحظه حفظ 
مي كنيم، با تغييري هرچند كوچك در كارهاي 
ساده روزمره بيشتر از كارمان لذت خواهيم 

برد. در واقع وقتي كاري را »ذهن آگاهانه« 
و  نظرمان خسته كننده  به  كمتر  دهيم،  انجام 
تكراري مي رسد اما »عادت« كاري است كه 
انجام  را  آن  آگاهي ای  هيچ  بدون  و  سريع 
مي دهيم، مثال غذا خوردن آيين و آدابي دارد 
كه با آگاه بودن از آنها مي توانيم لذت بيشتري 
ببريم، در صورتي كه بسياري از افراد فقط از 

روي عادت غذا مي خورند.
چگونه مي توان آيين را به عادت تبديل كرد؟
براي اينكه لذت بيشتري از كارهاي روزمره اي 
كه تبديل به عادت شده اند، ببريم بايد به تدريج 
آنها را به آيين هايي تبديل كنيم كه نظم و قانون 
در  مثال  حكمفرماست،  آنها  بر  هم  خاصي 
انجام كارهاي روزمره زمانی را برای خودمان 
و پرداختن به عاليقمان در نظر بگيريم و با 
ايجاد تغييراتي در آنها نگذاريم به عادت و 

اجبار تبديل شوند. 
يكي از مواردي كه مي تواند كمك زيادي براي 
نظم بخشيدن ما به كارهايمان بكند، »نوشتن« 
است. اين كار باعث مي شود انگيزه بيشتري 
براي انجام كارهايمان داشته باشيم و به همه 
مي تواند  كس  هر  اينكه  ضمن  برسيم.  آنها 
مطابق نوشته خود رفتار كند و خالقيتي در 

كارهايش داشته باشد. 

درچهحوزههاييميتوانيمآيين
داشتهباشيم؟

يكي از حوزه هاي مهم حوزه سالمت است؛ 
سالمت  چه  و  جسمي  سالمت  حوزه  چه 
رواني. براي سالمت جسم خود بايد آييني 
داشته باشيم كه مثال هفته اي چند بار ورزش، 
برخوردار  براي  يا  كنيم  پياده روي  يا  نرمش 
شدن از سالمت روان چه مطالعات، معلومات 

و آگاهي ای بايد داشته باشيم. 
نيز  ديگران  با  روابط  و  اجتماعي  حوزه  در 
بايد نظم و آيين خاصي داشته باشيم؛ اينكه 
با چه كساني و تا چه حد مي خواهيم ارتباط 
داشته باشيم و اينكه تمايالت ما براي برقراري 
ارتباط به چه ميزان است. بنابراين با توجه به 

ميزان عالقه و تمايل ما براي برقراري ارتباط 
در  ديگران  با  چگونه  كه  مي گيريم  تصميم 

ارتباط باشيم. 
افراد موفق بيش از هر چيز فكر مي كنند كه 
چطور مي توانند حال خوب خود را حفظ كنند 
و در صورت امكان باعث شوند ديگران هم 

حال خوبي داشته باشند. 
حوزه ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيم، 
روابط عاطفي ما با خانواده و دوستان است. در 
اين محدوده حتما بايد آييني داشته باشيم؛ به 
اين صورت كه مشخص كنيم نمي خواهيم در 
روابط عاطفي خود به كسي باج بدهيم يا باج 
بگيريم؛ يعني مي خواهيم از روابط منصفانه اي 
برخوردار باشيم. در روابط عاطفي پخته و بالغانه 
هر كاري و هر گونه محبتي از قبل تعريف و 
معنايي دارد. داشتن چنين آييني باعث مي شود 

ما بيشتر از رابطه خود لذت ببريم. 
اگر اين موارد را رعايت كنيم، از چرخه زندگي 
متعادل برخوردار خواهيم شد. ضمن اينكه هر 
چند وقت يكبار بايد آن را كامال بررسي كنيم 
تا متوجه شويم در كدام زمينه ها مشكل داريم. 

برايتغييرعادتهايروزمرهچه
ميتوانكرد؟

براي شروع تغيير مسير در راه هاي مهم و بزرگ 
ابتدا از راه ها و موضوعات  زندگي مي توان 
كوچك آغاز كرد؛ همين كه بتوانيم مسير هر 
براي  آغاز خوبي  دهيم،  تغيير  را  روز خود 

تغييرات بزرگ است. 
نوشتن با دست مخالف هم مي تواند كمك 
خوبي باشد يا تغيير در عادات غذايي؛ اينكه 
مزه ها و طعم هاي مختلف را امتحان كنيم و 
مواد غذايي  يا خريد  در درست كردن غذا 

خالقيت داشته باشيم.  
همچنين اگر عادت به استفاده از سيگار داريم، 
آگاهانه و به تدريج آن را  ترك كنيم اما هيچ 
وقت به خودمان نگوييم: »من ديگر عادت 
كرده ام« و به جاي آن از كاري كه مي كنيم و 

ميزان درست يا اشتباه بودن آن مطمئن شويم. 

عادات زندگي و تاثيرات آن بر سالمت جسم و روان

چطور عادت مي كنيم؟ 
 يكتا فراهاني 

تفاوت آيين و 
عادت اين است 

كه پشتوانه 
آيين »تفكر« و 

»نظم« است، 
در حالي كه 

پشت عادت ها 
هيچ گونه تفكري 

نيست و همه 
چيز بعد از مدتي 
عادي و يكنواخت 

مي شود. آيين 
را خودمان 

انتخاب مي كنيم 
و هر روز با 

آگاهي انجامش 
مي دهيم  
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امروز می خواستم خاطره ای از کوهستان 
برایتان تعریف کنم، اما دلم راضی نشد 
بدون تاکید بر چند نکته احتیاطی، به نقل 
خاطره بپردازم. هشدارها مرتب هر سال 
تکرار می شوند، اما متاسفانه باز هم زمستان ها 
خبرهای ناگواری از از بین رفتن کوهنوردان 
بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن چند نکته 
ساده می شنویم که دل همه را به درد می آورد. 
زمستان ها کوه می تواند بسیار بی رحم باشد.  در چادر از گاز 
پیک نیکی به خصوص زمان بسته بودن در چادر یا زمان بارندگی 
اصال استفاده نکنید. گاز پیک نیکی در این گونه مواقع یک قاتل 
بالقوه است. وقتی آتش نزدیک چادر است، یک لحظه از چادر 
و آتش غافل نشوید. یک لحظه غفلت می تواند باعث سرایت 
آتش به چادر شود و تمام تجهیزات شما بسوزد. زمستان ها که 

کوه می روید، در مسیر به خصوص با لباس های خیس ننشینید و یادتان 
باشد که برف نخورید.

و اما خاطره، چند سال قبل در زمستان همراه 2 تن از دوستان و بلد منطقه 
راهی یکی از قله های البرز مرکزی شدیم. هوا سرد بود و باید حتما خود 
را گرم می گرفتیم، اما اصرارهای ما به یکی از رفقا برای پوشیدن لباس 
گرم موثر واقع نشد و او با همان لباس هایی که در هوای نه چندان سرد 
برای رفتن به کوه می پوشید، همراهمان راه افتاد. تصمیم گرفتیم از سمت 
نسا، منطقه برفگیر کوه که آفتاب کمتر به آن می تابد، به سمت قله برویم. 
همین جا بگویم که در زمستان هرگز 4 نفر کمتر به کوه نزنید و هرگز کسی 

را که نمی شناسید و نمی دانید چند مرده حالج است، همراه خود نبرید.
من جلو می رفتم. بعد از چند ساعت کوهپیمایی در هوای سرد داشتیم به 
مقصد می رسیدیم و  قله در کمتر از 100 متری ما بود که دیدم بلد منطقه 
به پشت سر نگاهی کرد و ایستاد و من و دوست دیگرم را هم ندا داد که 
توقف کنیم. به عقب نگاه کردیم و دیدیم نفر چهارم، همان که با وجود 
اصرار ما لباس گرم نپوشیده بود، چند متری عقب تر از ما نشسته است. 
اول من فکر کردم ایستاده تا نفسی تازه کند، اما دوست دیگرم نظرش این 
بود که موضوع جدی تر از نفس تازه کردن است. کمی نزدیک تر که شدیم 
صدای رفیقم را شنیدیم. از درد به خود می پیچید و ناله می کرد. اول متوجه 

موضوع نشدم، اما بعد معلوم شد دوست ما دچار عارضه ای شده 
بسیار جدی که در هشدارهای مربوط به کوهنوردی زمستانه 
کمتر به آن برخورد می کنید. او دچار سرمازدگی مجاری ادراری 
شده بود. این مشکل که خاص کوهنوردان مرد است، اگر به موقع 
درمان نشود بسیار دردناک است و می تواند جان فرد مبتال را 

به خطر بیندازد. 
چاره اش هم تنها گرم کردن فوری بدن مصدوم است که در 
هوای سرد کوه کار آسانی نیست. به هر حال، به هر زحمتی بود 
موفق شدیم با کمک لباس های اضافی که همراه آورده بودیم، 
دوستمان را از حالت بحران کمی خارج کنیم، اما هنوز وضعیت 
عادی نبود. من عقیده داشتم بعد از چند ساعت کوهپیمایی در 
برفی به ارتفاع یک متر، می توانیم این فاصله چند 100متری را 
هم برویم و به قله برسیم، اما  بلد گروه که معلوم بود تجربه این 
نوع حوادث را دارد، مخالفت کرد و گفت باید همین جا برگردیم 
چون هر متر پیشروی ممکن است به قیمت جان مصدوم همراهمان تمام 
شود. همه ما تجربه های فراوانی از کوهستان داشتیم،  هم زیبایی های 
جذابش را می شناختیم و هم خشونت و بی رحمی اش را که با یک اشتباه 
جانتان را می گیرد. همان تجربه ها کمک کرد تا در لحظه تصمیم درستی 
بگیریم. قله میلیون ها سال بود که آنجا بود و باز هم تا ابد باقی می ماند و ما 
می توانستیم در فرصتی دیگر تا مقصد برویم، اما از دست رفتن جان یک 
انسان را دیگر نمی شد جبران کرد. مسیر رفته را برگشتیم و دوستمان را 
با زحمت پایین بردیم و همان طور که قرار گذاشته بودیم، بار دیگر با 

تجهیزات مناسب و شرایط مطمئن به کوه زدیم و تا قله رفتیم.

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

اتصال دو برج مسکونی در هلند با پیست دوچرخه.

 پیروز حناچی،شهردار تهران در سه شنبه بدون خودرو با دوچرخه 
به محل کار خود رفت.    

همرکابی شهروندان دوچرخه سوار شهر با شهردار منتخب تهران با 
هدف تقدیر از پیوستن ایشان به پویش.

زباله های سرگردان بالی جان الک پشت های دریایی.  نجات یک 
قطعه الک پشت سبز دریایی از خطرمرگ در شهرستان کنارک 

استان سیستان بلوچستان

دو منظره متفاوت از تهران از فراز کوه. عکس از لیال امیرمظفری.

یادداشت سبز

هشدار سبز

خاطره سبز

فروچالههاامنیتفرودگاههاوخطوطراهآهنراتهدیدمیکنند

چندي پیش یک روز کامل را در حوالی 
نور و چمستان استان مازندران ضمن 
گردش، انبوه خانه هایی را دیدم که با 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا در 
حاشیه روستاهای شمالی در حال 
ساخت هستند. آژانس های مسکن 
هم آنها را براي فروش تبلیغ مي کنند؛ 

رویاي ویال در شمال. 
یکی از کارکنان آژانس ها می گفت در 
یکی- دو سال اخیر افراد زیادی از استان های خوزستان، 
اصفهان، قم و نقاط مرکزی ایران راهی مازندران شده و 
خانه و زمین کشاورزي خریده اند. حق هر ایرانی است که 
در هر منطقه ای خرید و فروش قانونی زمین داشته باشد، 

نکات مهم موارد دیگری است. 
خشکسالی و کاستي هاي مدیریت منابع آب در استان های 
فالت مرکزی، کیفیت بد محیط زیست در خوزستان و 
سایر عوامل محیطی مردم این مناطق را به زندگی در 
استان های شمالی ترغیب یا مجبور کرده است. مهاجرت 
پدیده ای انسانی است، اما اگر به مسائل زیر دقت نشود، 
خیلی زود شمال ایران دچار مسائلی عظیم تر از آنچه اکنون 

دارد، خواهد شد. 
اول، ظاهرا ساخت وسازها تابع منطق آمایش سرزمین 
مشخصی نیست: خانه های جدید کنار روستاها به سرعت 
می رویند و نیازهای آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری 

آنها خیلی زود به مشکل بزرگی تبدیل خواهد شد. 
دوم، مشکل مدیریت زباله ها در شمال ایران: این 
مشکل دهه هاست حل نشده و اضافه شدن جمعیت این 

مشکالت را دوچندان خواهد کرد. 
سوم، کیفیت ساخت وسازهایی که من دیدم، فاجعه  
مهندسی است: سازندگان برای فروش بهتر و سود بیشتر، 

منازلی با کیفیت نازل می سازند و خیلی زود انبوهی از 
سکونتگاه هایی که در معرض زلزله و سایر تهدیدهای 
ایمنی آسیب پذیر هستند، شکل خواهد گرفت. خانه هایی 

که از روز اول بافت فرسوده محسوب می شوند. 
چهارم، توسعه سکونتگاه ها بدون مالحظه توان جاده ها 
و سایر زیرساخت ها برای پذیرش جمعیت جدید 
ساخته می شوند: تداوم این وضعیت، شمال ایران را به 
دریایی از جمعیت و سکونتگاه های نزدیک یکدیگر که 
همگی در انباشته ای از مشکالت خدمات شهری دست 

و پا می زنند، تبدیل خواهد کرد. 
پنجم، توسعه ای بدون بر نامه: نبود توسعه مبتنی بر آمایش، 
بار اشتغال جمعیت جدید بر نظام سنتی کشاورزی و 
بهره کشی افراطی از منابع طبیعی را خواهد داشت و خیلی 

زود فرایند فرسایش خاک و جنگل تشدید می شود. 
ششم، آلودگی های ناشی از زباله ها، کود، سم و آلودگی 
هوا بر آب و خاک منطقه اثر بیشتری خواهد گذاشت. 
هفتم، مسائل ناشی از تکثر و تنوع فرهنگی ساکنان در 
این ناحیه سربرمی آورند و محیط اجتماعی نیز کیفیت 

مخدوشی خواهد یافت. 
همین مقدار برای هشدار دادن کافی است. شمال ایران در 
فقدان حکمرانی مناسب شهری، اداری و محیط زیستی، بر 
اثر تشدید مهاجرت ها در معرض تخریب گسترده است و 
همه ذینفعان در تداوم این وضعیت سود دارند؛ بومیان در 
تغییر کاربری و فروش اراضی، ویالسازان در ساخت وساز، 
آژانس های امالک در افزایش تعداد معامالت، مهاجران در 
به دست آوردن سرپناه و زمین کشت و کار، مدیران دولتی 
در جلب سرمایه و ارائه آمار اشتغال. شمال ایران همین حاال 
هم به دلیل نبود الگوی مناسب آمایش و توسعه شهری 
و کیفیت نامناسب استقرار سکونتگاه های انسانی و فقر 
عقالنیت و سامان دهی خدمات شهری و روستایی، مساله 

دارد؛ مهاجرت ها در شرایط تداوم چنین وضعیتی، این 
سرزمین ارزشمند را بحرانی خواهد کرد. 

مهاجرت پدیده ای خودبه خودی نیست
مهاجرت پدیده ای اجتماعی و حق انسان هاست، اما 
وقتي یک مرکز تخصصی در کشور برای بررسی دقیق 
و عمیق پدیده مهاجرت وجود نداشته باشد و کسانی 
فقط مرثیه خوانی کنند برای مهاجرت چند میلیون انسان 
بر اثر کم آبی و وضعیت محیط زیست و این مساله در نظام 
اولویت های کشور و استانداری های استان های شمالی 
جایگاهی درخور نداشته باشد و دانشگاه های استان های 
شمالی با این پدیده با جدیت مواجه نشوند، ترس آدمي 

بیشتر مي شود. به داد شمال نرسید، شمال دادتان را 
درخواهد آورد! 

جمعیت و مهاجرت به خودي خود مشکل نیست. کره 
جنوبي با 100 هزار کیلومتر مربع مساحت، 51 میلیون 
جمعیت دارد و تراکم آن 512 نفر بر هر کیلومتر مربع 
است. 416 انسان در هر کیلومتر مربع از کشور هلند 
زندگي مي کنند. تولید ناخالص داخلي هلند 966 و کره 
جنوبي بیش از 2000 میلیارد دالر است. تراکم جمعیت 
در مازندران فقط 129 نفر در کیلومتر مربع و یک چهارم 
کره جنوبي و هلند است. حکمراني درست از هلند و کره 
جنوبي کشورهایي ثروتمند و توسعه یافته ساخته است. به 

داد شمال برسید، پیش از آنکه دادمان را درآورد! 

فرونشست زمین در تهران از مناطق 
حاال  و  شده  شروع  کشاورزی 
رفته رفته به سمت مناطق شهری در 
حرکت است. نخستین مناطقی که در 
این زمینه با تهدید مواجه  خواهند شد 
شامل مناطق 16 تا 19 تهران می شود.
بخش هایی از دشت ورامین و خطوط ریلی آن همراه 
بستر فرودگاه امام خمینی)ره( از جمله نقاطی هستند 
تهدید  خطر  می تواند  آن  در  زمین  فرونشست  که 
زیرساخت های حمل ونقلی را به دنبال داشته  باشد و در 
فرودگاه امام خمینی)ره( به ویژه امنیت پرواز ها را به خطر 
بیندازد. پ ژوهشی درباره فرونشست زمین که نخستین 
بار در سال 200۸ میالدی آغاز شد اکنون به روزرسانی 

می شود.

فرونشست نقاطی از دشت تهران ساالنه ۲۵ 
سانتی متر است

تمام داده های ماهواره ای که در دو دهه گذشته وجود 
داشته را آنالیز کردیم و توانستیم تصویر کاملی از داده های 

ماهواره ای استخراج کنیم. 
فرونشست زمین به طور طوالنی مدت آثار خود را 
نشان می دهد و دو دهه ای است که نشانه های آن در 
تهران دیده می شود. نکته مهم اینکه وقتی سفره های 
زیرزمینی بر اثر عوامل مختلف مانند زدن چاه های عمیق 
قدرت ذخیره سازی شان را از دست می دهند، تبعات 
پدیده  از جمله  زیادی  زیستی  محیط  جبران ناپذیر 

سیالب ها امکان پذیر است. میزان فرونشست در نقاطی 
از دشت تهران 25 سانتی متر است. البته پدیده فرونشست 
مختص ایران و تهران نیست و در شمال کالیفرنیا، جاکارتا 
و مکزیکوسیتی مشاهده شده و حتی میزان فرونشست 

در آنجا بیش از تهران است.
فرونشست از مناطق کشاورزی به سوی تهران می آید

مناطقی از مالرد، شهریار و ورامین محل اصلی فرونشست 
است و هنوز این مساله به شهر تهران نرسیده. منظور ما از 
تهران، تهران بزرگ است. البته مناطق اقماری شهریار و 
مالرد تحت تاثیر فرونشست هستند اما نکته ای که باید 
بر آن تاکید کنیم اینکه فرونشست در تهران از مناطق 
کشاورزی شروع شده و به سمت شهر در حال گسترش 
است. مناطق 16 تا 19 دیگر مناطق کشاورزی نیست و 
مسکونی و شهری است. فرونشست دشت تهران در 
حال حاضر به این مناطق شهری رسیده است. جایی که 

در آن جاده و ریل راه آهن می بینیم.

خطر فرونشست در خط راه آهن ورامین و 
فرودگاه امام خمینی)ره( 

آمار مربوط به فرونشست در شهر ورامین کمتر است اما 
درست در دشت ورامین خط ریل راه آهن مهمی قرار 

دارد که فرونشست آن بسیار جدی است. 
درباره فرودگاه امام  خمینی)ره( نیز باید گفت اگرچه 
میزان فرونشست به اندازه شهریار و مالرد نیست، توجه 
داشته باشید که آنجا منطقه ای استراتژیک است. هرگونه 
فرونشست در فرودگاه  می تواند امنیت پروازها را در 

آینده به خطر بیندازد و متاسفانه مشاهدات ما نشان 
امام  بین المللی  فرودگاه  در  نشست  پدیده  می دهد 

خمینی)ره( نیز اتفاق افتاده است.

درباره ارتباط فرونشست و وقوع زلزله 
تحقیق نکردیم

در پژوهشی که سال 200۸ میالدی نیز انجام داده بودیم، 
متذکر شدیم اگر به پدیده فرونشست زمین در ایران و 
نه صرفا تهران توجه نشود، این مساله در آینده نزدیک 
خطرناک خواهد بود و می تواند تبعات جبران ناپذیری 
داشته باشد. بهره برداری علمی از تصاویر ماهواره ای 

می تواند مناطق بحران را برای ما مشخص کند. این مساله 
در مرحله هشدار به کار می آید و مسووالن باید از داده ها 
برای رسیدگی هرچه  سریع تر به وضعیت بهره مند شوند. 
تصاویر ماهواره ای رایگان است و هدف از آن نیز کمک به 
سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان برای حل مسائلی از 
این نوع است. بسیاری نگران آن هستند که زلزله یکی از 
عواقب فرونشست زمین باشد. تحقیق ما در این جهت 
نبوده که بخواهیم ارتباط فرونشست و زلزله را بسنجیم. 
این نکته نیازمند تحقیق مستقل است. امکان دارد در یک 
منطقه فرونشست بتواند گسلی را فعال بکند یا نکند اما 

هنوز داده ای در این زمینه نداریم.

اولجانانسان،بعدفتحقله

محیط زیست شماره ششصدونود وپنج  بیست وچهار  آذر نودوهفت16
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کلینیک    وخانواده

چگونه در زندگي مشترك مي توان استقالل داشت؟

عاشق و کنار هم
 اما مستقل 

يكي ازخصوصياتي كه باعث بروز مشكالت زيادي در رابطه ها مي شود 
نداشتن احساس استقالل، وابستگي بيش از حد و ترس از دست دادن طرف 

مقابل و طرد شدن است. نوع دلبستگي بسياري از ما به گونه اي است كه وقتي 
وارد رابطه اي مي شويم براي اينكه ترك نشويم، سعي مي كنيم خواسته هاي 
خود را ناديده بگيريم و آنقدر به اين كار ادامه مي دهيم تا هم براي خودمان 
خسته  كننده مي شود و هم با ناديده انگاشتن خود به تدريج استقالل واقعي و 

عزت نفس خود را از بين مي بريم.)صفحه 22(

ارتباط کمردرد با زايمان و 
سزارين و بی حسی از کمر

اغلب طی این سال ها مراجعان خانمی  داشته ام 
دنبال  به  آنها  کمردرد  می داشته اند  اظهار  که 
سزارین یا زایمانی که در آن از بی حسی نخاعی 
یا همان بی حسی اپیدورال استفاده شده، ایجاد 
یا تشدید شده است. در حالی که طبق مطالب 
کتاب های جراحی مغزواعصاب، هیچ ارتباطی 
بین این دو  مقوله ذکر نشده بود، حجم باالی 
این مراجعان مرا واداشت به جستجوی مقاالت 
متعدد منتشرشده در مجالت علمی معتبر در این 
زمینه بپردازم. نتیجه اینکه در تحقیقات قبل از 
سال ۲۰۰۰ میالدی ارتباط کمردردهای مزمن با 
این نوع از بی حسی تقریبا رد شده ولی حجم 
بیماران شرکت کننده در این مطالعات که مورد 
سوال قرار گرفته اند باال نبوده است. در مطالعه ای 
گسترده که در تایوان بین خانم های با زایمان اول 
از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۳ میالدی انجام شده، 
مشخص شد در حدود ۱۰ درصد این خانم ها، از 
بی حسی نخاعی کمری استفاده شده و در بررسی 
و  دنبال کردن ۳ ساله این خانم ها متوجه شده اند 
درد خفیف مزمن کمری و بدون انتشار درد به 
پاها در این خانم ها نسبت به کسانی که به طور 
طبیعی زایمان کرده یا تحت بیهوشی عمومی قرار 
گرفته اند بیشتر بوده است. علت این کمردرد یا 
ارتباط قطعی آن با بی حسی کمری مشخص نشده 
بنابراین نویسندگان مقاله همچنان می گویند »شاید« 
ارتباطی بین این نوع از کمردردهای خفیف با 
این نوع بی حسی وجود داشته باشد، ولی هیچ 

قطعیتی در مورد آن وجود ندارد.
نتیجه اینکه به نظر می رسد ارتباط معنی داری بین 
بی حسی اپیدورال )نخاعی/کمری( و کمردردهای 
مزمن طوالنی در خانم ها وجود ندارد و اصالح شیوه 
زندگی، ورزش منظم سبک بعد از زایمان و کنترل 
وزن و رژیم غذایی مناسب تحت نظر متخصص 
زنان و مامای مجرب حین و بعد از بارداری کلید 
عبور سالم و بدون عارضه از این دوران، صرف نظر 

از هر نوع روش ختم بارداری باشد.

 دکتر مهدی خواجوی
 جراح مغز و اعصاب

عضو جامعه جراحان مغز 
اروپا SNAE مننژیوما



رقابتبینبیماریهایقلبی-عروقی،سرطانهاوتصادفاتجادهای!

شایع ترین علل مرگ ومیر در ایران 
آمار مرگ ومیر در سال و آگاهی از شایع ترین علل مرگ در جوامع انسانی یکی از مهم ترین ابزارها برای ارزیابی سیستم های بهداشت و درمان کشورهاست. با برخورداری 
از این اطالعات، مسووالن بهداشت و درمان می توانند تمرکز و تالش خود را به عوامل شایع مرگ ومیر اختصاص دهند و در تخصیص بودجه برای بیماری های مختلف، 
تصمیم گیری بهتری داشته باشند. برای مثال اگر در کشوری آمار مرگ ومیر بر اثر بیماری های قلبی-عروقی طی چند سال اخیر رشد فزاینده  داشته باشد، مسووالن درمانی 
آن کشور باید بر روش های تغییر شیوه زندگی مردم بیشتر تمرکز کنند تا در پیشگیری از این بیماری ها و کاهش مخارج آنها موفق تر باشند یا برای مثال اگر شایع ترین عامل 
مرگ ومیر بین کودکان در یک کشور ذات الریه باشد، سیستم درمانی آن کشور باید بودجه بیشتری را به پیشگیری و درمان این بیماری اختصاص دهد. سازمان جهانی بهداشت در سال 2016 
میالدی آماری را درمورد شایع ترین عوامل مرگ ومیر در جهان ارائه کرده است. طبق این آمار، بیماری های ایسکمیک قلب، سکته مغزی، بیماری مزمن انسدادی ریه، عفونت های دستگاه 
تنفسی تحتانی، آلزایمر و دیگر انواع دمانس )زوال عقل(، سرطان های ریه، برونش و نای، دیابت شیرین، تصادفات جاده ای، بیماری های اسهالی و بیماری سل، به ترتیب به عنوان شایع ترین 

عوامل مرگ ومیر در جهان شناخته شده اند. در ادامه با شایع ترین عوامل مرگ ومیر در ایران و راه  های پیشگیری از آنها آشنا خواهید شد. 

1. مصرف آب را افزایش دهید: روزانه 2 لیتر آب بنوشید.
2. شاد باشید و بخندید: خندیدن، ترشح هورمون استرس را کاهش می دهد و 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
3. خواب کافی داشته باشید: 8 ساعت خواب شبانه باعث تقویت حافظه، افزایش 

تمرکز، کاهش استرس و افزایش طول عمر می شود. 
4. ورزش های هوازی انجام دهید: ورزش های هوازی باعث افزایش تراکم 
استخوان، جلوگیری از بیماری های قلبی و بهبود  افسردگی و اضطراب می شوند.
5. مصرف سبزیجات را افزایش دهید: سبزیجات و میوه های رنگی سرشار از 

آنتی اکسیدان، فالونوئید و ویتامین های ضروری هستند.
6. چای سبز بنوشید: چای سبز سرشار از کاتچین، آنتی اکسیدان و دیگر مواد 
مغذی برای بدن است و از پیری زودرس و ابتال به بیماری ها جلوگیری می کند.

7. از پله استفاده کنید: با استفاده از پله، فعالیت بدنی خود را افزایش دهید.
8. ماهی بخورید: ماهی سرشار از مواد مغذی مثل پروتئین، ویتامین D و اسیدهای 

چرب امگا3 است و به سالمت قلب و عروق کمک می کند.
9. در معرض آفتاب قرار بگیرید: نور آفتاب به تولید ویتامین D در بدن کمک 
می کند و باعث آزاد شدن هورمون شادی می شود. البته باید قبل از قرار گرفتن 

در آفتاب از کرم های ضدآفتاب استفاده کنید تا از خطرات آن در امان بمانید. 
10. مصرف شکر را کاهش دهید: با این کار میزان فشارخون، کلسترول خون 

و خطر سکته قلبی کاهش می یابد.
11. آزمایش خون بدهید: با آزمایش خون سالیانه، بیماری ها را زودهنگام تشخیص 

دهید و از تشدید آنها جلوگیری کنید.
12. آجیل بخورید: دانه های روغنی سرشار از اسید های چرب ضروری و مفید هستند. 
13. یوگا انجام دهید: ورزش منظم یوگا باعث تقویت عضالت مرکزی بدن، 

افزایش انعطاف پذیری و کاهش استرس می شود. 
14. مصرف نمک را کاهش دهید: مصرف زیاد نمک با افزایش فشارخون و 

خطر ابتال به بیماری های قلبی در ارتباط است.
15. بیشتر بخوانید: کتاب خواندن، مغز را تا سنین باال دقیق و سالم نگه می دارد. 

16. پیاده روی داشته باشید: برای مسیرهای کوتاه از پاهای خود استفاده کنید!
17. دخانیات را ترک کنید: دخانیات از همه لحاظ برای سالمت مضر است! 

نقش دخانیات در بروز بسیاری از سرطان ها به اثبات رسیده است.
18. روزی 5 تا 10 وعده و میان وعده داشته باشید: هر چقدر حجم وعده های 
غذایی کمتر و تعداد آنها بیشتر باشد، حفظ تناسب اندام و سالمت آسان تر می شود. 

فراموش نکنید که میوه و سبزیجات را بخشی ثابت از میان وعده ها قرار دهید.
19. دستان خود را بشویید: شستشوی مرتب دست، اولین و مهم ترین راه برای 

پیشگیری از ابتال به بیماری های ویروسی و باکتریایی شایع است. 
20. الکل مصرف نکنید: الکل به سالمت کبد و دیگر ارگان ها آسیب می رساند. 
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 ستاره محمد

شایع ترین عوامل مرگ ومیر ناشی از بیماری های عفونی در ایران    دکتر مسعود 
مردانی

استاد دانشگاه 
علوم پزشکی 
شهید بهشتی، 

عضو کمیته 
کشوری ایدز

و جهان، عفونت های تنفسی و بعد بیماری های اسهالی هستند. 
یکی از مهم ترین توصیه ها در پیشگیری از بیماری های واگیردار، 
استفاده از واکسن است. واکسیناسیون راحت ترین، ارزان ترین و 
باصرفه ترین راه در پیشگیری از ابتال به بسیاری از عفونت های 
ویروسی است. آنفلوانزا یکی از مهم ترین عفونت هایی است که 
با واکسن قابل پیشگیری است. افراد در معرض خطر مثل افراد دیابتی و افراد مسن 
باید حتما سالیانه نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند زیرا عوارض این بیماری 
از جمله سینه پهلو یا پنومونی، عفونت گوش میانی و... با آمار مرگ ومیر بسیار باالیی 
همراه هستند. بیشترین قربانیان بیماری های عفونی اسهالی نیز کودکان و شیرخواران 
هستند. شایع ترین علت اسهال حاد عفونی، ویروس ها شناخته شده اند که خوشبختانه 
قابل پیشگیری هستند. برای مثال درحال حاضر واکسنی به نام »روتاویروس« برای 
جلوگیری از ابتال به اسهال و استفراغ کودکان ساخته شده است. مقاومت میکروبی 
سومین عامل مرگ در زمینه بیماری های عفونی است. متاسفانه افراد هنگام بروز 
عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی و بیماری های 
ریوی عمدتا به صورت خودسرانه از آنتی بیوتیک استفاده می کنند، درحالی که 
بسیاری از این بیماری ها به آنتی بیوتیک نیاز ندارند. با مصرف آنتی بیوتیک بی مورد، 
بدن ایجاد مقاومت می کند. در این وضعیت اگر عفونت واقعی با علل باکتریایی 
اتفاق بیفتد، آنتی بیوتیک ها دیگر پاسخگو نخواهند بود. به این ترتیب با یک عفونت 
مقاوم، فرزند یا خودمان محکوم به مرگ می شویم. از نکات مهم برای پیشگیری 
بیماری  های عفونی  می توان به رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی،  از 
برخورداری از تغذیه مناسب و جداسازی افراد مبتال به عفونت های ویروسی 
دستگاه تنفسی فوقانی اشاره کرد. در زمان ابتال به این بیماری ها باید از دست دادن، 

بوسیدن و در آغوش کشیدن افراد دیگر خودداری کنیم.

شایع ترین عوامل مرگ در حیطه بیماری های عفونی: 
عفونت های تنفسی، بیماری های اسهالی و مقاومت 
میکروبی

واکسن آنفلوانزا فراموش نشود!

عروقی  قلبی-  بیماری های  و جهان،  ایران  در  مرگ ومیر  اولین علت  آمارها،  براساس 
 دکتر طاهره 

سماوات 
متخصص قلب و 

عروق

هستند. این بیماری ها بیشتر از رفتارهای روزانه و شیوه زندگی نشأت می گیرند و مهم ترین 
عوامل آنها کم تحرکی، تغذیه نامناسب و استعمال دخانیات هستند. اگر تمرکز خود را 
بر رفع این 3 عادت بگذاریم؛ یعنی 5 روز در هفته، روزی حداقل 30 دقیقه پیاده روی 
منظم داشته باشیم، مصرف نمک و غذاهای چرب، شور و شیرین را کاهش و مصرف میوه و سبزی را 
افزایش دهیم، چربی های جامد را به طور کامل کنار بگذاریم، از چربی های مایع نیز کمتر استفاده کنیم و 

دخانیات را ترک کنیم، تا 80 درصد  می توانیم احتمال ابتال به این گروه از بیماری ها را کاهش دهیم.

در حال حاضر کشنده ترین و مهلک ترین سرطان در ایران تومور معده است و بعد از   دکتر سید 
محسن رضوی 

فوق تخصص 
بیماری های خون 

و سرطان، استادیار 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

آن سرطان پستان، ریه و روده بزرگ در صدر فهرست عوامل مرگ ومیر به دنبال سرطان 
قرار دارند. برای پیشگیری از سرطان معده توصیه می شود افراد از خوردن غذاهای کهنه، 
مشکوک، آلوده و مانده در خارج از یخچال خودداری کنند و مصرف میوه و سبزی تازه 
را افزایش دهند. در صورت وجود عالئم گوارشی نگران کننده  مثل ترش کردن، دل درد، 
تهوع، استفراغ، کاهش وزن و بی اشتهایی نیز باید حتما به پزشک مراجعه کنند و در 
اعضای خانواده سابقه سرطان های دستگاه  در  اگر  به خصوص  دهند،  انجام  اندوسکوپی  لزوم  صورت 
گوارش یا مشابه آن وجود داشته باشد. تومور معده هرچه زودتر تشخیص داده شود، با موفقیت درمانی 

بیشتری همراه خواهد بود.

بیماری های مزمن تنفسی ناشی از سیگار و سرطان ریه از شایع ترین علل مرگ ومیر در حیطه 
  دکتر اردا 

کیانی
فوق تخصص 
بیماری های 

ریوی

بیماری های ریوی هستند. اولین و موثرترین روش برای پیشگیری از این بیماری ها، ترک 
سیگار است. در این زمینه باید از مصرف دخانیات و قلیان توسط نوجوانان و جوانان نیز 
جلوگیری کرد. همچنین در صورتی که سرفه بیش از 1 ماه طول بکشد و خلط خونی و 

کاهش وزن دیده شود باید حتما به پزشک مراجعه کرد.

شایع ترین عامل مرگ در حیطه سرطان ها: تومور معده

عالئم گوارشی را جدی بگیرید

شایع ترین عامل مرگ در حیطه بیماری های ریه: بیماری مزمن تنفسی 
ناشی از سیگار و سرطان ریه

اگر 1 ماه است که سرفه می کنید...

شایع ترین عامل مرگ در حیطه قلب و عروق: بیماری های قلبی- عروقی

خطر ابتال را تا 80 درصد کاهش دهید!

و  مغزی  سکته های  اعصاب،  و  مغز  بیماری های  گروه  در  مرگ ومیر  علت  شایع ترین   دکتر رویا 
ابوالفضلی 
متخصص 

بیماری های مغز و 
اعصاب، دانشیار 

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

خونریزی های مغزی هستند. سکته ها و خونریزی های مغزی معموال در زمینه برخی 
عوامل خطر از جمله بیماری فشارخون، دیابت، مصرف سیگار و الکل، افزایش چربی خون 
باید  یعنی  از عوامل خطر است؛  پیشگیری  توصیه،  بهترین  بنابراین  و... رخ  می دهند. 
پیش  زندگی درست  داد، شیوه  قرار  کنترل  را تحت  فشارخون  و  دیابت، چربی خون 

گرفت، سیگار را ترک کرد و ورزش و فعالیت های بدنی مناسب داشت.

شایع ترین عامل مرگ در حیطه مغز و اعصاب: سکته و خونریزی مغزی

مراقب چربی، قند و فشارخون خود باشید

در حیطه بیماری های غدد، شایع ترین علت مرگ ومیر، دیابت کنترل نشده است. در این 
  دکتر 

محمدرضا 
مهاجری

فوق تخصص غدد، 
دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی 
تهران

زمینه توصیه می شود تمامی افراد باالی 45 سال حداقل یک بار مراجعه پزشکی داشته 
باشند و قندخون خود را بررسی کنند. اگر مقدار قندخون باال باشد، باید آزمایش را 

تکرار کنند و تحت نظر پزشک قرار گیرند. 
اگر هم میزان قندخون زیر 100 باشد باید هر 3 سال یکبار  آزمایش بدهند. در افراد 
با قندخون باالی 126 معموال تشخیص دیابت داده می شود. قند بین 100 تا 126 نیز 
مرحله بینابینی است. افراد با این میزان قندخون، مستعد بیماری دیابت هستند و باید مرتب قندخون را 
اندازه گیری کنند و تغییر شیوه زندگی داشته باشند. برای این منظور باید فعالیت بدنی و پیاده روی را 
افزایش و اضافه وزن را کاهش داد. همچنین باید از رژیم غذایی مناسب پیروی کرد تا از چاقی و عوارض 

آن از جمله دیابت جلوگیری شود.

شایع ترین عامل مرگ در حیطه بیماری های غدد: دیابت

از همین امروز شیوه زندگی خود را تغییر دهید

شایع ترین عامل مرگ ومیر در حیطه بیماری های زنان در ایران،    دکتر آزیتا 
صفارزاده

متخصص زنان 
و فوق تخصص 

نازایی و 
الپاراسکوپی

سرطان پستان است. غربالگری سرطان پستان و ماموگرافی 
بهتر است از 35 سالگی آغاز شود. برای پیشگیری از این سرطان 
زنان،  رشته  دست اندرکاران  و  متخصصان  می شود  توصیه 
قرص های ضدبارداری را به مقدار زیاد برای بیماران تجویز 
نکنند زیرا استفاده از این قرص  ها بیش از 4 سال می تواند برای پستان خطرناک 
باشد. از طرف دیگر متاسفانه به گوشت ها به خصوص مرغ، هورمون اضافه می شود 
بنابراین باید از خوردن پوست مرغ که حاوی چربی و هورمون است، پرهیز کنیم 
و مصرف سایر چربی ها را نیز کاهش دهیم زیرا هورمون های جنسی از جنس 
کلسترول هستند و در چربی ذخیره می شوند و افزایش آنها در بدن می تواند 
سرطان زا باشد. همچنین باید از خوردن فست فود پرهیز کنیم و رژیم غذایی 
سرشار از مواد گیاهی، ساالد و میوه داشته باشیم. خانم های باالی 30 سال )مجرد 
یا متاهل( باید ساالنه به پزشک زنان مراجعه کنند تا معاینه ساده و سونوگرافی های 
الزم پستان و رحم را انجام دهند. متاسفانه تعداد خانم های مجرد در کشور زیاد 
شده و خانم ها فکر می کنند تا قبل از ازدواج نیازی به پزشک زنان ندارند، درصورتی 
که خانم  های مجرد نیز دارای رحم، تخمدان، پستان و... هستند! اگرچه ممکن 
است دچار سرطان دهانه رحم نشوند،  احتمال تمام سرطان های دیگر برای آنها 
وجود دارد. بیماری های دیگر مثل فیبروم، پولیپ و... نیز در این زمینه مطرح هستند 

و بهتر است زودتر شناسایی شوند و تحت درمان قرار بگیرند.

شایع ترین عامل مرگ در حیطه بیماری های زنان: 
سرطان پستان

مصرف طوالنی قرص ضدبارداری 
و خطر سرطان

در ایران بعد از بیماری های قلبی- عروقی و تصادفات، سرطان 
  دکتر رامین 

شاکری
پژوهشگر 

پژوهشکده 
گوارش و کبد 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

معده سومین علت مرگ ومیر و اولین علت مرگ ناشی از 
سرطان است. این بیماری شایع ترین سرطان در مردها و 
سومین سرطان شایع بعد از سرطان های پستان و کولون در 
زنان ایرانی است. سال های از دست رفته و سپری شده با 
معلولیت و ناتوانی حاصل از سرطان معده حدود 80 هزار 
سال است! میزان شیوع این سرطان در نواحی شمالی و شمال 
شرق و شمال غرب ایران مثل خراسان، سمنان، گلستان، مازندران، کردستان، 
اردبیل، آذربایجان و تهران باالتر و در مناطق مرکزی و جنوبی ایران مثل کرمان 
پایین تر است. دالیل این اختالف به طور کامل مشخص نشده اما به نظر می رسد 
شیوه زندگی، عوامل محیطی و حتی مواد موجود در خاک این نواحی در این 
اختالف تاثیرگذارند. عوامل ژنتیکی و محیطی موثر بر ابتال به سرطان معده 
عبارتند از عفونت هلیکوباکتر، جنسیت مرد، سن باالی 55 سال، مصرف سیگار، 
سابقه فامیلی ابتال به سرطان معده، مصرف زیاد نمک و مواد غذایی نمک سودشده، 
مصرف زیاد گوشت قرمز، مصرف غذاهای حاوی نیترات و مواد نگهدارنده، 

مصرف زیاد غذاهای سرخ شده و مصرف کم انواع سبزی و میوه.

شایع ترین عامل مرگ 
در حیطه گوارش و کبد: سرطان معده

اولین علت مرگ ناشی از 
سرطان در ایران

در سنین کودکی، دیسترس های تنفسی )انسداد راه تنفسی( 
  دکتر 

محسن نراقی
 استادیار دانشگاه 

علوم پزشکی 
تهران، رئیس 

انجمن تحقیقات 
راینولوژی

به عنوان شایع  ترین عوامل مرگ ومیر در زمینه گوش و حلق 
و بینی شناخته شده اند. برای مثال، ورود جسمی خارجی به 
نای  می تواند مسیر تنفسی را مسدود کند. در این وضعیت اگر 
برای خارج کردن جسم از نای مداخله اورژانسی انجام نشود، 
فرد در معرض خطر مرگ قرار  می گیرد. از دیگر علل شایع 
مرگ ومیر در زمینه گوش و حلق و بینی، سرطان ها هستند، 
سرطان های پیشرفته ای که به تدریج از ناحیه سر و گردن شروع می شوند و به نقاط 
دیگر بدن انتشار پیدا می کنند. سیگار یکی از عوامل شناخته شده در سرطان های 
ناحیه سر و گردن است. 90 درصد از افرادی که به سرطان حنجره مبتال  می شوند، 
سیگاری هستند. در نتیجه اولین توصیه برای پیشگیری از این بیماری  ها، ترک 
سیگار است. از طرف دیگر توصیه می شود افراد عالئم زودرس و مشکوک به 
سرطان را جدی بگیرند و حتما در اولین فرصت به متخصص مراجعه کنند. برای 
مثال هر فردی که بیش از چند هفته دچار خشونت صدا می شود، حتما باید معاینه 
حنجره با اندوسکوپ انجام دهد. همچنین هر فردی که دچار گرفتگی یکطرفه 
بینی شده، به خصوص اگر این گرفتگی همراه با ترشح و خونریزی از بینی باشد، 
باید از نظر وجود تومور توسط متخصص با اندوسکوپ معاینه شود. بیشتر تومورها 
و سرطان ها در ناحیه بینی، سینوس ها و سر و گردن را  می توان با تشخیص 
زودهنگام تحت درمان قرار داد. به طور کلی سرطان ها در 4 مرحله طبقه بندی 
 می شوند. اگر سرطان در مرحله 1 تشخیص داده شود، احتمال درمان قطعی باالست 
اما اگر به مرحله 4 برسد، احتمال درمان بسیار ضعیف می شود. خوشبختانه امروزه 

با اقدامات به موقع، می توان سرطان ها را در مراحل اولیه تشخیص داد.

شایع ترین عوامل مرگ در حیطه گوش و حلق و 
بینی: انسداد راه تنفسی و سرطان ها

اگر دچار خشونت صدا یا 
گرفتگی یکطرفه بینی شده اید ...

در حیطه ارولوژی شایع ترین علل مرگ، نارسایی های کلیوی 
  دکتر ولی ا... 

یمین
جراح کلیه و 

مجاری ادراری

هستند. بهترین توصیه برای حفظ سالمت کلیه  ها، انجام آزمایش 
سالیانه برای بررسی فعالیت کلیه است. انجام این آزمایش 
برای بیماران پرخطر مثل مبتالیان به بیماری قند یا فشارخون 
باال ضرورت و اهمیت بیشتری دارد زیرا این بیماران ممکن است در سنین 

پایین  تر و با احتمال بیشتری دچار نارسایی کلیوی شوند.

شایع ترین عامل مرگ در حیطه کلیه و مجاری 
ادراری: نارسایی های کلیوی

سالی یکبار از لحاظ سالمت کلیه 
بررسی شوید

20 راه ساده برای فرار از بیماری!
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45 درصد جمعیت جهان مشکل خواب دارند!

آیا به اندازه کافی 
می خوابید؟ 

تقریبا هر شب ما با دنیای بیداری خداحافظی می کنیم و آرام به دنیای خواب می خزیم و همزمان تغییراتی 
در نظم ضربان قلب، میزان تنفس، فشارخون و سایر ارگان های بدنمان اتفاق می افتد. همه ما به خواب نیاز 
داریم تا بدنمان فرصتی پیدا کند خودش را ترمیم، بازیابی و احیا کند. در حال حاضر در کشور آمریکا بین 
50 تا 70 میلیون نفر مشکل کم خوابی دارند. مطالعات زیادی حکایت از رابطه مستقیم بین خواب ناکافی و 
گروهی از بیماری ها دارد، مانند پرفشاری خون، چاقی، دیابت، افسردگی و ضعف سیستم ایمنی. تعجب آور نخواهد بود اگر 
بدانیم  76 درصد آمریکاییان آرزو دارند وضعیت خوابشان را بهبود ببخشند و خواب باکیفیت و کافی داشته باشند. البته این 
تنها مشکل آنها نیست و مشکل اختالل خواب کیفیت زندگی 45 درصد جمعیت جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. 
در کشور آمریکا آمار نشان می دهد بیشترین گروه جمعیتی که از کمبود خواب در عذابند دانشجویان سنین 18 تا 29 سال 
هستند و همین مساله منجر به بروز مشکالتی در کیفیت تحصیل و سالمت آنها شده است. کارشناسان علت این وضعیت را 
امکان دسترسی آسان آنها به وسایلی می دانند که تکنولوژی باالیی دارند. به عنوان مثال هر فرد به طور متوسط 4 ساعت از وقت 
خود را در شبانه روز صرف استفاده از تلفن هوشمند خود می کند. به عبارت دیگر، امروزه تکنولوژی خواب را از چشمان 
میلیون ها نفر ربوده است. 95 درصد این دانشجویان اظهار می کنند حتما قبل از خواب یا در طول شب از تلفن همراه خود 
استفاده می کنند. حال آیا باید با دیدن آمار افرادی که مشکل خواب دارند، تعجب کنیم؟ به گفته متخصصان، تکنولوژی های 
جدید با صفحات نمایش گوناگون در مقایسه با تلویزیون، فرد را هوشیارتر نگه می دارد. نوری که از این صفحات نمایش 
ساطع می شود مانع ترشح مالتونین می شود. مالتونین هورمونی است که نظم بیولوژیکال بدن را تنظیم می کند و خواب را 
بهبود می بخشد. با افزایش سطح هوشیاری و تغییر چرخه ساعت بدن به ساعات دیرتر، خواب رفتن برای فرد مشکل می شود. 
کارگران و کارمندانی هم که به خصوص شیفت های کاری شب دارند بسیار از این مشکل رنج می برند و همین مساله باعث 
می شود بهای سنگینی برای آن بپردازند، مانند خواب آلودگی هنگام رانندگی و تصادفات متعاقب آن  یا عدم تمرکز ذهنی. 

چرا ما به خواب نیاز داریم؟
خواب تاثیرات مثبتی روی سالمت سیستم های بدنمان دارد. اگر به طور مستمر شب ها خواب کافی نداشته باشیم، بدنمان مستعد بسیاری از بیماری ها 
خواهد شد و ارگان ها و سیستم های آن عملکرد خوبی نخواهند داشت. خواب کافی موجب می شود سیستم ایمنی بدنمان فعال باشد. اگر سیستم ایمنی بدن 
تضعیف شود بدن مستعد بیماری هایی مانند سرماخوردگی، گلودرد، آنفلوانزا و بسیاری دیگر از بیماری ها می شود. خطر بروز بیماری های قلبی- عروقی با 
خواب کافی کاهش می یابد. مطالعات نشان داده  افرادی که در شبانه روز کمتر از 7 ساعت می خوابند بیشتر دچار پرفشارخونی خواهند شد. واکنش های 
شیمیایی در سلول های بدن ما مواد غذایی را تجزیه می کنند. این واکنش ها »متابولیسم« نامیده می شود. نتایج مطالعات انجام شده نمایانگر رابطه خواب 
کافی و متابولیسم است. در واقع افرادی که در طول شبانه روز کمتر از 5 ساعت می خوابند نسبت به کسانی که 7 تا 8 ساعت می خوابند 40 درصد بیشتر 
شانس چاق شدن دارند. افرادی که کمتر می خوابند، تمایل بیشتری به خوردن مواد قندی و پرچرب دارند و فعالیت فیزیکی کمتری می کنند. احتمال ابتال 
به دیابت نوع دوم در افرادی که خواب ناکافی دارند، به خصوص افرادی که دچار اختالل خواب هستند مانند کسانی که دچار قطع تنفس  هنگام خواب 
می شوند، بیشتر است. همچنین خواب ناکافی فرد را دچار مشکالت نورولوژیکی مانند کاهش تمرکز، تضعیف حافظه و کاهش توانایی  شناختی می کند. 
توانایی های فیزیکی افراد هم در صورت نداشتن خواب کافی از این قاعده مستثنی نمی شوند و فرد هنگام رانندگی  یا نواختن یکی از ادوات موسیقی 
دچار مشکل می شود. برخی از آمارها در کشور آمریکا نشان می دهد علت 15 تا 33 درصد تصادفات رانندگی که منجر به مرگ شده خواب آلودگی راننده 
بوده است. باور متخصصان براین است که قسمت های خاصی از مغز از جمله کورتکس مغز، تنها هنگام خواب به حالت استراحت کامل در می آید. به 
عالوه در زمان خواب است که با وجودی که متابولیسم بدن کند می شود، سایر عملکرد های مغز به اوج فعالیت خود می رسند. همه ما حتما این تجربه 

را داشته ایم که وقتی به اندازه کافی نخوابیده ایم خیلی عصبی، مضطرب و ناراحت هستیم.

مرحله REM خواب 
خواب دیدن در این مرحله اتفاق می افتد. میزان فعالیت امواج مغزی به اندازه 
زمان بیداری است و میزان انرژی ای که مغز در این زمان مصرف می کند بیشتر 
از زمانی است که مثال یک مساله ریاضی را حل می کند. در این مرحله عضالت 
کامال بی حرکت هستند، به غیر از عضالت تنفسی که امکان تنفس را فراهم 
می کنند و عضالت ظریف چشم زیرا چشم ها در این زمان به تندی حرکت 
می کنند، گوییشما مشغول دیدن صحنه های خواب خود هستید. قبال تصور این 
بود که در این مرحله خاطرات حفظ می شود اما نتایج تحقیقات اخیر نشان 
داده امواج کند و عمیق مغزی تمام اطالعات روز را ادغام و مرتب می کنند و 

در این مرحله خواب آنها را تثبیت می کند.

آیا زمانی که چرت می زنیم جزو زمان خواب محسوب می شود؟

 چرت زدن می تواند حاالت خلقی ما را بهتر کند اما مثل یک خواب عمیق نیست. 
چرت منظم حتی عملکرد سیستم ایمنی را بهتر می کند و خستگی را از بین می برد. 
بهتر است چرت زدن  اوایل بعدازظهر باشد، زمانی که جسم پینه آل مغز مقدار کمی 

مالتونین آزاد می کند. زمان چرت زدن نباید بیشتر از 30 دقیقه باشد.

بی خوابی
سخت خواب رفتن، بیدار شدن های مکرر در طول خواب و صبح خیلی زود از 
خواب بیدار شدن، کج خلقی و خواب آلودگی در طول روز از عالئم بی خوابی 
است. گاهی علت بی خوابی اضطراب و نگرانی است و گاهی هم به علت به هم 
خوردن نظم ساعت سیرکادین بدن در اثر سفرهای طوالنی یا شیفت کاری. درمان 

نکردن بی خوابی منجر به بیماری یا حتی مرگ می شود.

درمان بی خوابی
به دلیل ارتباط نزدیک بین بی خوابی و رفتار فرد، درمان شناختی اغلب بخش مهمی 
از درمان است. به کمک مشاور  باید افکار و رفتارهایی را که موجب اختالل در 
خواب شما می شود پیدا کنید. گاهی تغییرات هورمونی یا مشکالت دستگاه گوارش 
یا ادراری علت بی خوابی است. گاهی هم استرس علت اصلی است. با شناختن 

عواملی که زمینه ساز بی خوابی می شوند می توانید مشکل را حل کنید.
گاهی اوقات علت بی خوابی مصرف داروهای آرام بخش و مسکن است. بیش از 
4 درصد افراد بزرگسال از این داروها بیش از اندازه استفاده می کنند. هر چند این 
داروها اضطراب را کاهش می دهند و خواب آور هستند، عوارض جانبی ناخواسته ای 
هم دارند، مثال ممکن است موجب خواب آلودگی در طول روز شوند یا توهم ایجاد 

کنند و باعث بروز برخی رفتارها مثل راه رفتن در خواب شوند.
برای درمان بی خوابی باید عامل بروز مشکل را شناخت و آن را درمان کرد. انجام 
حرکات آرامبخش و  ورزش یوگا  یا فعالیت هایی که موجب شل شدن و آرامش 
عضالت شوند از جمله راهکار هایی است که می تواند به حل مشکل کمک کند.

ما به چقدر خواب نیاز داریم؟ 
محققان معتقدند اغلب افراد به 7 تا 8 ساعت خواب در 
شبانه روز نیاز دارند، هرچند نیاز همه افراد یکسان نیست و 
بر اساس جنسیت و شیوه زندگی ممکن است تفاوت کند. 
به عنوان مثال خانم ها بیشتر از آقایان به خواب نیاز دارند. 
نوزادان به 16 تا 18 ساعت خواب  و نوجوانان به 8 تا 9 
ساعت خواب نیاز دارند. هرچه سن افزایش می یابد، افراد با 
مشکالت خواب بیشتر مواجه می شوند. کامال روشن است 
افرادی که خواب کافی و باکیفیت دارند طول عمرشان بیشتر 

است و از روزهایشان بیشتر لذت می برند.

قطع تنفس هنگام خواب )آپنه خواب(

در این اختالل تنفس فرد هنگام خواب برای تقریبا 10 ثانیه 
قطع می شود. در کشور آمریکا بیش از 18 میلیون نفر دچار 
این اختالل هستند. این اختالل به دو صورت است؛ یا مرکزی 
است، به این معنا که مغز در لحظاتی از خواب به سیستم 
تنفس فرد دستور تنفس نمی دهد و تنفس برای لحظاتی قطع 
می شود. علت آن می تواند مصرف الکل یا داروهای مخدر 
باشد. نوع دوم انسدادی است، به این معنا که وجود عاملی 
بر سر راه مجرای تنفس مانع دم وبازدم فرد  هنگام خواب 
می  شود. این اختالل زمانی ایجاد می شود که عضالت حلق و 
زبان شل می شوند و مسیر تنفس را مسدود می کنند. در نتیجه 
فرد خرخر  یا خروپف می کند. علت خرخر  یا خروپف این 
است که با قطع تنفس بالفاصله سطح اکسیژن اشباع در خون 
پایین می افتد، درنتیجه سیستم عصبی  خودکار تحریک می شود 
و باعث تنفس مجدد فرد خواهد شد. این فرایند حتی در 
زمان بیداری هم به دنبال قطع لحظه ای تنفس اتفاق می افتد. 
این واکنش سیستم عصبی ممکن است فرد را بیدار کند و 
مانع داشتن خواب عمیق شود. به همین دلیل صبح که فرد 
از خواب بیدار می شود احساس می کند اصال نخوابیده است.

چگونه خواب خوب و باکیفیتی داشته باشیم؟

آیا صبح ها از خواب بیدار شدن برایتان مشکل است؟ آیا سرکالس 
درس یا در یک جلسه سخنرانی خودتان را به زور بیدار نگه می دارید؟ 
آیا تا به حال هنگام رانندگی احساس خواب آلودگی کرده اید؟ اگر 
پاسختان مثبت است، نشانه این است که  خواب عمیق کافی ندارید. 
رعایت نکات زیر می تواند به داشتن خواب راحت به شما کمک کند:
 سعی کنید در طول روز با ساعت سیرکادین بدنتان هماهنگ 
شوید و زمانی را در هوای باز زیر نور خورشید بگذرانید یا در فضای 

بسته پنجره را باز کنید تا نور روز داخل اتاق بیاید.

 در طول روز زمانی را به ورزش و فعالیت های بدنی اختصاص 
بدهید.

 بالش و رختخواب مناسبی را انتخاب کنید و صبح پنجره را باز 
کنید تا هوای اتاقتان تهویه شود. وجود گل »لوندر« در اتاق به داشتن 

خواب خوب کمک می کند.
 محیط اتاقتان را تاریک، سرد و ساکت کنید. وسایل الکترونیک 

از جمله تلویزیون و تلفن همراهتان را خاموش کنید.
 از خوردن غذای سنگین و نوشیدنی های کافیئن دار قبل از خواب 
بپرهیزید و سعی کنید هنگام خواب نگرانی هایتان را از خود دور 

کنید و به مشکالتتان فکر نکنید.

 هنگام خواب ایمیل و پیام هایی که ممکن است باعث تشویش 
و ناراحتی شما  شود را نخوانید و اگر احیانا در جریان موضوعی 
قرار گرفتید که آرامش روانی تان  را مختل می کرد موضوع را روی  
کاغذ بنویسید و همان جا بنویسید که فردا در وقت مناسب به آن 

رسیدگی خواهید کرد.
 برای خواب رفتن کلنجار نروید. اگر بعد از رفتن به رختخواب تا 20 
دقیقه خوابتان نبرد، بلند شوید. نور کمی روشن کنید یا مطلبی بخوانید  
یا به موسیقی آرامی گوش کنید تا زمانی که احساس خواب کنید.

پزشکتان   با  نمی خوابید  هنوز خوب  نکات  این  رعایت  با  اگر 
مشورت کنید.

عواملی که موجب قطع تنفس هنگام خواب می شوند

چاقی مفرط، عادت به مصرف سیگار، الکل و ژنتیک نقش مهمی 
در این عارضه دارند. همچنین مشکالت آناتومیک از جمله بزرگی 
لوزه ها و  زبان، آرواره های کوچک  یا گردن بلند می توانند از علل 

بروز این اختالل باشند.

نحوه درمان
متداول ترین روش استفاده از کپسول اکسیژن و ماسکی است که فرد هنگام 
خواب استفاده می کند و به این ترتیب اکسیژن الزم را دریافت می کند و 
راه تنفسی وی بازمی ماند. روش دیگر استفاده از وسایل دندان پزشکی 
است که زبان و فک پایین را در وضعیت مناسبی قرار می دهد تا راه 
تنفس بازبماند. درنهایت جراحی آخرین راه درمان است. در عین حال 
فرد باید شیوه زندگی خود را هم تغییردهد، مثال وزن خود را کاهش 
دهد یا در صورت سیگاری بودن مصرف سیگار و الکل را قطع کند. 
حال که تا حدودی به مشکالت بی خوابی واقف شدید باید چاره ای 
بیندیشید. مهم ترین اقدام تغییر رفتار است. برنامه شما برای تغییر چیست؟

امروز
 رفتارهای خود را ارزیابی کنید و ببینید چه عواملی موجب می شوند 

خواب آرام و عمیقی نداشته باشید. برنامه ای بریزید که روز خود را به 
گونه ای دیگر و بدون عوامل بازدارنده شروع کنید.

 یک فهرست از کارهایی را که باید یا نباید انجام بدهید، تهیه کنید، 
مثال باید تلفن همراه خود را  ساعت 11 شب خاموش کنید یا بعد از 

ساعت 3 بعدازظهر هیچ نوشیدنی کافئین داری ننوشید.

طی 2 هفته آینده
 اتاق خوابتان را مرتب کنید، به طوری که بتوانید در آن خواب 
راحتی داشته باشید. اتاقتان را  هنگام خواب سرد، تاریک و ساکت کنید.

طی 4 ماه آینده
 یک برنامه منظم برای خوابتان  تعیین کنید. هر شب در یک 
ساعت مشخص به رختخواب بروید و صبح هم در ساعتی مشخص 

بیدار شوید، حتی در روزهای تعطیل.
 آداب خاصی برای خودتان تعیین کنید، مثال پیش از خواب 
حرکات کششی انجام دهید، مطلب جالبی مطالعه کنید یا به موسیقی 
آرام گوش کنید. هر کدام که بتواند بدن شما را از حالت تنشی 
که به دلیل فعالیت روزانه داشتید، خارج کند و به حالت آرامش 

برساند، مناسب است.
 در صورت لزوم از  مشاور کمک بگیرید.

وقتی که می خوابیم چه اتفاقی می افتد؟
همه ما انسان ها در بدن خود یک ساعت بیولوژیک به نام »سیرکادین« 
داریم که بر اساس آن به خواب می رویم، بیدار می شویم و کارهای 
روزانه خود را انجام می دهیم و این ساعت بیولوژیک توسط ابر 
ساعتی تنظیم می شود که فعالیت های سلول های عصبی، پروتیئن ها و 
ژن ها را هماهنگ می کند. هیپوتاالموس و جسم پینه  آل در مغز موجب 
ترشح هورمون مالتونین می شوند که عامل کلیدی در عملکرد ساعت 
سیرکادین است. افرادی که مسافرت های طوالنی دارند به طوری 
که ساعات شب و روز مقصد و مبدأ متفاوت است، نظم ساعت 
بیولوژیک بدنشان به هم می خورد و  دچار اشکال در خواب می شوند.  
خواب شامل دو مرحله است؛ REM که در این مرحله حرکات 
سریع چشم ها و دیدن رویا اتفاق می افتد و فعالیت امواج مغزی در 
 Non-REM این مرحله شبیه زمانی است که بیداریم. مرحله دیگر
نامیده می شود و در این مرحله برخالف مرحله قبلی فعالیت امواج 
مغزی کاهش می یابد و چشم ها دیگر حرکت ندارند و فرد وارد 
خوابی آرام می شود. در طول شب در هر دوره 90 دقیقه ای خواب از 
مرحله None REM به مرحله REM می رود و مجدد این چرخه 
تکرار می شود. روی هم رفته 75 درصد زمان خواب NonREM و 

25 درصد زمان خواب در مرحله REM سپری می شود.

مرحله Non-REMخواب 
در این مرحله بدن به حالت استراحت درمی آید و فعالیتی 
ندارد، مگر زمانی که فرد در تختخواب جابجا می شود، 
ماهیچه ها از حالت انقباض خارج می شوند و دمای بدن، 
ضربان قلب، میزان تنفس و امواج مغزی کند می شوند. 
سیستم گوارش برخالف سایر سیستم های بدن در این 
مرحله بسیار فعال می شود و شروع به ذخیره کردن مواد 
غذایی می کند. در این مرحله خواب ما رویا نمی بینیم و  
خود شامل 4 دوره است. دوره اول سبک ترین بخش 
خواب است که تنها چند دقیقه طول می کشد و مرحله 
گذار از بیداری به خواب است. در دوره دوم چشمان 
ما بسته می شود، حرکات بدن کند می شود و از محیط 
خود جدا می شویم. در دوره سوم و چهارم فشارخون 
پایین می افتد و ضربان قلب به اندازه قابل مالحظه ای کند 
می شود و وارد خواب عمیق می شویم. در این مرحله 
هورمون رشد ترشح می شود تا بافت های آسیب دیده 
بدن را ترمیم کند. در این مرحله حرف زدن و حرکت 
بدن به شدت کند می شود اما گاهی برخی افراد در 

این مرحله از خواب راه می روند.

 ترجمه: 
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محرومیت زمان  بندی شده روشی برای تربیت فرزندان

تنبیهزماندار

نحوه كتاب خواندن و اهمیت آن براي كودكان 

همراهبايارمهربان

برای  زمان بندی شده،  محرومیت  اصطالح 
آن  از  امروزه  و  آشناست  والدین  اغلب 
روش  کارآمدترین  و  بهترین  عنوان  به 
در  که  آنجا  از  یاد می شود.  فرزندان  تنبیه 
اصطالح،  این  درباره  اجتماعی  شبکه های 
اطالعات نادرستی به والدین داده می شود، 
بر آن شدیم نحوه درست اجرای محرومیت 
زمان بندی شده، مزایا و اشتباهات رایجی که 
ممکن است حین عمل با آن روبرو شویم 
را در این شماره مورد بررسی قرار دهیم. 
محرومیت زمان بندی شده به این معناست که 
کودک را بالفاصله پس از اینکه رفتار بدی 
انجام می دهد، به مدت معینی در یک مکان 

کسل کننده و مالل آور قرار دهیم.

محرومیت زمان  بندی شده چه مزایایی دارد؟
کودکی که محرومیت زمان بندی شده را تجربه 
کرده، بسیاری از رفتارهای بد را سریع کنار 
می گذارد و رفتارهای بهبودیافته را جایگزین 
آنها می کند. نکته مهم اینکه یادگیری این روش 
برای والدین آسان است و پس از به کار بردن 
آن، خشم و ناراحتی کمتری را تجربه می کنند 
و تبدیل به الگویی منطقی و غیرپرخاشگر برای 
کودکشان می شوند. همین کار باعث می شود 
رابطه والد و فرزندی آنها به سرعت به حالت 
عادی برگردد چون دیگر خبری از کتک زدن، 
قشقرق به پاکردن، کج خلقی کردن، بددهانی ، 

گاز گرفتن و... در رابطه نخواهد بود.
محرومیت زمان بندی شده در کدام سوءرفتارها 

موثر واقع می شود؟
این نوع محرومیت باید در مورد کودکی که 
رفتارهای پرخاشگرانه، هیجانی و خصمانه دارد 
یا دارای ویژگی هایی مانند بددهانی با والدین و 
بزرگساالن، غصب کردن اسباب بازی های سایر 
کودکان، پرت کردن اسباب بازی، لگد زدن به 
دیگران، گاز گرفتن، کشیدن مو، پرت کردن 
زباله، بدرفتاری یا صدمه زدن به حیوانات اهلی، 
سیلی زدن، نیشگون گرفتن و جیغ کشیدن، 
انجام کارهای خطرناک مانند دویدن در خیابان، 
فحش دادن، هل دادن دیگران، مسخره کردن، ادا 
درآوردن و نافرمانی است و به انجام این کارها 
عادت کرده، به کار گرفته شود. البته روان شناسان 

معتقدند این روش را باید در مورد کودکان بین 
۲ تا ۱۲ سال به کار برد.

محرومیت  از  نباید  مواردی  چه  در 
زمان بندی شده استفاده کرد؟

 در مواردی مثل تحریک پذیری، ناتوانی در انجام 
تکالیف، هراسان بودن، خیلی وابسته بودن و 
ترسو بودن کودک، نباید از این روش استفاده 
کرد. همچنین در مورد کودکی که منفعل و 
گوشه گیر است یا میل به تنها بودن دارد نیز 
بهتر  موارد  این  در  ندارد.  کارایی  این روش 
است از روش بی توجهی فعال استفاده کنید. 
به عنوان مثال در صورت مشاهده این رفتارها، 
اگر کودک در محل ایمنی حضور دارد، از اتاق 
بیرون بروید و تا زمانی که ساکت نشده به اتاق 
برنگردید یا می توانید به او پشت کرده و وانمود 
کنید که توجه تان به مورد دیگری جلب شده و 
هنگامی که رفتار بد کودک  متوقف شد، توجه 

خود را دوباره به او معطوف کنید.
اجرا  چگونه  زمان  بندی شده  محرومیت 

می شود؟
وقتی کودکی عمل نامناسبی انجام می دهد، ابتدا 
باید آن رفتار را متوقف کنید و رفتار نامقبول را 

نام ببرید تا کودک به وضوح متوجه شود که 
کدام کارش موجب ناراحتی شما شده است. بعد 
بالفاصله محرومیت زمان بندی شده را در مورد 
کودک اجرا کنید. یعنی زمانی را مشخص می کنید 
و از کودک می خواهید در زمان مشخص شده 
در مکانی که برایش معین کرده اید، باقی بماند. 
زمان سنج را در جایی قرار دهید که او بتواند 

آن را ببیند یا صدای آن را بشنود.

مراقب باشید در مدت محرومیت زمان بندی شده 
کودک نباید با خود اسباب بازی همراه داشته 
باشد. مدت قرار گرفتن کودک در این محرومیت 
یک دقیقه به ازای هر سال سنش محاسبه می شود. 
هدف فوری که با محرومیت زمان  بندی شده عاید 
می شود، توقف سریع رفتار مشکل ساز است و 
هدف بلندمدت آن که طی زمان حاصل می شود، 
این است که کودک به خود انضباطی می رسد.

محرومیت  برابر  در  کودکان  عکس العمل 
زمان بندی شده چیست؟

بسیاری از کودکان ترجیح می دهند سرزنش 
زمان  بندی شده  محرومیت  با  اینکه  تا  شوند 
محرومیت  نوع  این  کودکان  شوند.  مواجه 
ندارند چون وقتی در محرومیت  را دوست 
زمان بندی شده قرار می گیرند، توجه خانواده 
آنجایی که روش  از  از دست می دهند و  را 
محرومیت زمان بندی شده فوری و قاطع است، 
کودکان راهی برای فرار از آن ندارند. ممکن 
است اولین دفعه هایی که والدین از این روش 
استفاده می کنند، در متوقف کردن رفتار نادرست 
کودک موفق نباشند اما اگر در این زمینه تداوم 
داشته باشند، کودک رفتارهای نادرست خود را 
آسان تر کنار می گذارد. خبر خوب اینکه هیچ 
مطالعه ای نشان نداده محرومیت زمان بندی شده 

باعث آسیب هیجانی به کودکان شده باشد.
کودک باید متوجه شود چرا تنبیه شده است
باید قبال با فرزندمان درباره رفتار پرخاشگرانه 
و نادرست صحبت کرده باشیم و او باید بداند 
دقیقا چه انتظاری از او داریم. اگر می خواهد 
صحبت کند باید از گوش دادن انعکاسی استفاده 
کنیم؛ یعنی بعد از هر چند جمله، حرف هایش 
را خالصه کرده و دوباره بازگو کنیم. این کار 
را  متوجه شود حرفش  او  که  کمک می کند 
فهمیده ایم. یکی از مهم ترین کارهایی که باید به 
کودک کمک کنیم تا در آن مهارت پیدا کند این 
است که بتواند درباره احساساتش حرف بزند 
و آنها را نامگذاری کند. به عنوان والد کودک، 
باید تمامی احساسات فرزند خود را بپذیریم 
و به آنها احترام بگذاریم و  به او نشان دهیم 
به آنچه که گفته خوب گوش داده ایم. یادمان 

باشد کودکانی که احساسات خود را می شناسند 
بهتر آنها را مدیریت می کنند.

اشتباهات رایج در محرومیت زمان بندی شده 
چیست؟

صحبت یا مشاجره با کودک پس از فرستادن 
هنگام  است.  اشتباه  تعیین شده  مکان  به  او 
محرومیت نباید به خواهش ها و التماس های 
کودک توجه کنید و مدت محرومیت را به 
هیچ عنوان تغییر ندهید. استفاده از صندلی های 
کودک یا صندلی گهواره ای یا صندلی بزرگ 
پشتی دار هنگام محرومیت ممنوع است. استفاده 
از اتاق کودک یا مکانی که برای کودک جالب 
است نیز  اشتباه است. نگه داشتن کودک بدون 
استفاده از زمان سنج نیز کار درستی نیست. از 
آنجا که کودک درکی از زمان ندارد، خوب 
است از وسیله ای که زمان سنج دارد، استفاده 
شود. نباید کودک را پس از سپری شدن زمان 
محرومیتش وادار به معذرت خواهی کنید و 
نکته آخر اینکه تهدید به استفاده از محرومیت 
زمان بندی شده به جای استفاده از آن در عمل، 

اشتباه است.

آموزش و دادن آگاهي هاي 
 يكتا 

فراهاني
مختلف به کودکان در هر 
سني به روش هاي مختلفي 
انجام مي گیرد که یکي از 
انواع آن خواندن کتاب است اما اینکه چه 
کتابي را در چه سني براي کودکان بخوانیم، 
نکته مهمي است که حتما باید به آن توجه 
داشته باشیم. نکته مهم در این خصوص باال 
خود  توانایي هاي  و  اطالعات  میزان  بردن 
ماست که مي تواند در این زمینه بسیار مهم 
باشد؛ اینکه بتوانیم خواندن کتاب را در خانواده 
به گونه اي جا بیندازیم که کودکان به مطالعه 
و خواندن کتاب ترغیب شوند و از خواندن 
آن لذت ببرند. در این خصوص با دکتر سیما 
قدرتي، روان شناس و مشاور خانواده و عضو 
هیات علمي دانشگاه آزاد گفت وگو کرده ایم. 

خواندن  می توان  آیا  دکتر!  :خانم 
کتاب را از دوران جنیني شروع کرد؟

مطالعات مستندي درباره فواید کتاب خواندن در 
دوران جنیني وجود ندارد اما برخی پژوهش ها 
نشان مي دهد این کار باعث مي شود کودکان 
زودتر حرف زدن را آغاز کنند و تعداد واژگان 
کاربردي آنها هم بیشتر از همساالن شان خواهد 

بود.
:از چه سني باید براي کودک کتاب 

خواند؟ 
والدین باید کودک را از دوران خردسالي با 
کتاب آشنا کنند تا به نوعي با این فضا خو 
بگیرد. انتخاب کتاب باید مطابق با سن کودک 
باشد، مثال کتاب کودکان تا قبل از 3 سالگی 
باید حاوی تصاویر زیاد و رنگارنگ باشد تا 
بتواند کودک را جذب کند. ضمن اینکه بهتر 
است محتواي آن به طور خالقانه کودک را با 
موضوعات مختلف آشنا کند. والدین مي توانند 
کتاب  درباره تصاویر  بخواهند  فرزندشان  از 

نظر بدهد و بگوید چه چیزهایي از آن متوجه 
مي شود. همچنین کتاب باید محتواي آموزشي 
هم داشته باشد تا کودک بتواند چیزهایي را هم 

از آن یاد بگیرد. 
توجه داشته باشید کتاب هاي انتخابي ما براي 
کودکان تا زیر 3 سال باید پایان خوبي داشته 
توانایي  سنین  این  در  کودکان  چون  باشند 
نمي توانند  و  ندارند  را  خود  عواطف  تنظیم 
احساسات منفي را از خود دور کنند. جنس 
کتاب هاي انتخابي ما هم در این سنین باید به 
گونه اي باشد که آسیبي به کودک نزنند، مثال 
کتاب هاي پارچه اي یا مقوایي انتخاب مناسبي 

براي کودکان نوپا هستند. 
:کتاب خواندن براي کودکان از نظر 

روان شناسي چه تاثیراتي دارد؟
کتاب خواندن برای کودک پس از تولد و برقراری 
ارتباط کالمي با او چند فایده مهم دارد؛ نخست 
اینکه با خواندن کتاب به اندازه کافي براي کودک 
محرک فراهم مي شود. یکي از عواملي که به رشد 
هوش کودک کمک مي کند، »عوامل محیطي« 
است؛ یعني اگر محیط به میزان کافي محرک 
در اختیار کودک قرار بدهد، او نیز به اندازه اي 
که استعداد دارد مي تواند پیشرفت داشته باشد. 
خواندن کتاب هم مي تواند محرک الزم را براي 
کودک فراهم کند. ضمن اینکه هوش کالمي 
کودکاني که با خواندن کتاب آشنایي دارند، بیشتر 
است زیرا در معرض محرک هاي کالمي بیشتري 
قرار خواهند گرفت و همین مورد کودک را وادار 
مي کند تا حرف بزند و همه اینها در زمینه رشد 
هوش کالمي کودک تاثیرگذار است. از طرفی، 
خواندن کتاب باعث مي شود حتي  بچه هایي 
هم که خوب صحبت مي کنند، مهارت برقراري 
ارتباط بیشتري به دست بیاورند. به این ترتیب 
کودکان رشد اجتماعي بیشتري خواهند داشت.

:کتاب ها را چگونه بخوانیم تا اثردهی 
بیشتری داشته باشند؟

هدف از آشنایي کودکان با مطالعه در هر سني 
نباید صرفا خواندن کتاب و سرگرم شدن کودک 
باشد. توجه به مشارکت کودک موضوع بسیار 
مهمي است که باید به آن دقت کرد و برایش 
دستشان  کتاب  نباید  والدین  گذاشت.  وقت 
داشته  توقع  و  بخوانند  آن  روي  از  بگیرند، 
باشند بچه ها هم گوش کنند. کتاب خواندن 
براي کودکان نباید به صورت فعالیتي یک طرفه 
دوطرفه  تعاملي  به صورت  باید  بلکه  باشد، 
و حتما با همکاري خود کودک باشد. براي 
این کار مي توانیم نظر کودک را بپرسیم، مثال 
بگوید بهتر بود شخصیت هاي داستان چگونه 
رفتار مي کردند؛ یعني باید فضایي براي کودک 
فراهم شود تا بتواند درباره آنچه خوانده شده 
اظهارنظر کند. این کار به مرور زمان مي تواند 

باعث پرورش تفکر خالق در او شود. 
داستان،  گفتن  هنگام  بتوانند  والدین  اگر 
بیاورند  وجود  به  فرزندشان  براي  فضایي 
که بهتر بتواند متوجه قصه شود، تاثیرگذاری 
داستان را بیشتر خواهند کرد، مثال استفاده از 
عروسک هاي مختلف در نقش شخصیت هاي 
داستان کمک زیادي به این موضوع خواهد 
مي توانند  بچه ها هم  اینکه خود  کرد. ضمن 
در این زمینه همکاري داشته باشند. استفاده از 
چنین خالقیت هایي مي تواند باعث رشد هیجاني 
کودکان شود. ناتمام گذاشتن قصه و درخواست 
والدین برای پایان بندی داستان توسط کودک 
هم باعث مي شود او نسبت به چگونه به اتمام 
رساندن داستان فکر کند. همین موضوع تفکر 
خالق کودک را هم تقویت مي کند. ضمن اینکه 
با بررسي پایان هاي متفاوت براي یک داستان 
مي توان به تدریج کودک را با روش هاي مختلف 

حل مساله آشنا کرد.
یادتان باشد هر چقدر سن کودک پایین تر باشد، 
باید بیشتر به او کمک کنیم تا با شخصیت هاي 
داستان ارتباط بیشتر و بهتري برقرار کند؛ یعني 

هر چقدر الگوسازي بیشتر باشد، او هم بهتر 
مي تواند این کار را انجام دهد، مثال مي توانیم 
صداهاي خاص حیوانات داستان را به گونه اي 
براي کودک تقلید کنیم تا به شنیدن ادامه داستان 
و نتیجه گیری ترغیب شود ولي به تدریج با باال 
بیشتر  هم  تخیلش  قدرت  کودک  رفتن سن 
مي شود و بهتر مي تواند شخصیت ها را تشخیص 
دهد و دیگر نیازي نیست  با تغییر صدا و آهنگ 

کالم  او را در این زمینه کمک کرد.

تا  کودکان  داستان هاي  :محتواي 
چه حد مي تواند روی کودک تاثیر بگذارد؟
اگر والدین هوشمندانه براي فرزندشان کتاب 
انتخاب کنند، در هر مرحله از رشد مي توانند 
به او کمک کنند متوجه آنچه که در آن زمان 
مي تواند درک کند، بشود، مثال والدین مي توانند 
براي کودکي که پرخاشگري مي کند یا زیادي 
زودرنج است، داستاني تعریف کنند که در آن 
داستان با سوال کردن از کودک متوجه علت 
واقعي مشکالت او بشوند. ضمن اینکه والدین 
مي توانند خودشان هم عواقب این گونه رفتارها 
را براي او به خوبي توضیح دهند و تشریح 
کنند، مثال به او بگویند کساني که بداخالقي 
مي کنند یا زود مي رنجند، امکان دارد از داشتن 
دوست هاي واقعي محروم شوند و به این ترتیب 
تنها بمانند. البته مي توانیم روش هاي برخورد 
با این گونه رفتارها را در قالب داستان براي 
کودک توضیح دهیم. کمک کردن به کودک 
باعث  مختلف  احساس هاي  شناسایي  براي 
مي شود ضمن بیان احساسات خود برخورد 

مناسبي هم با آنها داشته باشد. این روش به 
نوعي »الگوسازي« است که به وسیله آن خیلي 
موارد را مي توان به کودک آموزش داد. انتخاب 
نوع داستان هم بسیار مهم است چون مي توان 
با هر کدام از آنها موردي را به کودک یاد داد. 
:آیا کتاب هاي کودکان را باید بر 

اساس جنسیت آنها انتخاب کرد؟
اگر هدف از آموزش و خواندن کتاب، تربیت 
جنسي باشد مي توان محتواي انتخابي را متناسب 
با جنسیت کودک انتخاب کرد، مثال یکي از 
آموزش هاي جنسي به کودکان آگاه کردن آنها 
از نقاط خصوصي بدن شان است؛ یعني تا 4-5 
سالگي باید کودک را از جنسیت خودش آگاه 
کرد و شناخت الزم را در این خصوص به او 
داد. به عالوه کودکان در سنین باالتر هم مي توانند 
خودشان با توجه به جنسیت شان کتاب انتخاب 
کنند. البته مي توان به کودک کمک کرد عالوه بر 
جذابیت ظاهري، محتواي آموزشي مطلوبي هم 
انتخاب کند. البته باید به عالیق و انتخاب کودک 

هم توجه کافي داشت.

 دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی کودک و 

نوجوان

از آنجا که دعوا همیشه بین دو طرف است، اعمال محرومیت 
زمان بندی شده در مورد هر دو طرف، اغلب از تنبیه یکی 
از آنها یا مداخله شخصی برای حل مشکالت مداوم میان 

بچه ها موثرتر است.
بد و بیراه گفتن، ژست های تهدیدکننده به خود گرفتن، داد 
و بیداد و مرافعه راه انداختن، اذیت و آزارهای خصمانه 
و... مشکالت رفتاری رایجی هستند که والدین دارای 
آنها روبرو می شوند. ممکن است  با  دو فرزند معموال 
شما در صورت ایفای نقش قاضی یا داور، مسوولیت 

بسیار سنگینی را برای حل مشکالت میان کودکان خود 
برعهده بگیرید.

در اغلب موارد والدین در این اختالفات مداخله کرده و 
سعی می کنند مشخص شود کدام یک ابتدا دعوا را شروع 
کرده، تا اینکه خطاکار را سرزنش و مالمت کنند. درنتیجه 
کودکان به جای اینکه خود، تعارضاتشان را حل وفصل 
کنند، برای حل مشکالتشان، بیش  از حد به والدین وابسته 
می شوند. پس بهترین کار این است که هنگامی  که دو 
کودک در حال مشاجره و دعوا با یکدیگر هستند، هر 

دوی آنها را صرف نظر از اینکه چه کسی دعوا را شروع 
کرده، به محرومیت زمان بندی شده بفرستید.

به  مجبور  شما  اینکه  نخست،  دارد؛  مزیت   3 کار  این 
دوم  نیستید.  اصلی  مقصر  تعیین  یا  یکی  از  جانبداری 
آنها  به  نسبت  فراوان  توجه  دادن  نشان  با  شما  اینکه، 
حین حل  وفصل دعوا، ناخواسته آنها را پاداش نمی دهید 
و سوم اینکه هر دو کودک از ادامه دادن مشاجره ناامید 
می شوند زیرا هر دو محرومیت زمان بندی شده کسل کننده 

و ناخوشایند را تجربه کرده اند.

محرومیتزمانبندیشدهدرمورددوکودککهباهمدعواکردهاندچگونهاعمالمیشود؟

محرومیتزمانبندیشدهبهاين
معناستکهکودکرابالفاصلهپس
ازاينکهرفتاربدیانجاممیدهد،به
مدتمعینیدريکمکانکسلکننده
وماللآورقراردهیم

اگروالدينهنگام
گفتنداستان،فضايي
برايفرزندشانبه
وجودبیاورندکهبهتر
بتواندمتوجهقصه
شود،تاثیرگذاریداستانرابیشتر
خواهندکرد
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آشنایی با کاربرد لیزر اربیوم در بهبود عفونت های زنانه، آتروفی واژینال، بی اختیاری ادرار و افتادگی رحم و مثانه

نقش لیزر اربیوم در بهبود بیماری های زنان 
دکترسونیاکاظمزادهآزاد
جراح و متخصص زنان، زایمان 

و نازایی

تاریخچه ورود لیزر به دنیای پزشکی به سال ها 
پیش باز می گردد. در روزهای ابتدایی معرفی 
این تکنولوژی، انتظار نمی رفت لیزر در زمینه 
پزشکی کاربردهای فراوان و روزافزون پیدا 
کند اما مدتی نگذشت که پزشکان و محققان 
به فرصت های پیش روی خود در استفاده از 
این ابزار پی بردند. امروزه لیزر نه تنها در ایجاد 
برش بافت در جراحی، بهبود بینایی، رفع گرفتگی 
عروق، رفع موهای زائد، چین و چروک ها و 
مشکالت پوستی، پوسیدگی و سفید کردن 
دندان ها و بهبود دردهای حاد و مزمن نقش 
دارد، بلکه به رفع بیماری های تناسلی زنان نیز 
کمک می کند. از کاربردهای لیزر در این زمینه 
می توان به بهبود بی اختیاری ادرار، رفع آتروفی 
واژن، درمان عفونت های قارچی و جوانسازی 
و زیباسازی واژینال اشاره کرد. در ادامه با 
نقش لیزر در بهبود بیماری های زنان بیشتر آشنا 

خواهید شد. 

درمان آتروفی واژینال و عوارض 
یائسگی

دستگاه تناسلی بانوان در دوران یائسگی مانند 
سایر ارگان های جنسی بدن دستخوش تغییراتی 
می شود. در این دوران، ترشح استروژن کاهش 
می یابد، دیواره های دستگاه تناسلی دچار تحلیل 
می شوند و خاصیت کشسانی طبیعی و جریان 
خون واژینال کاهش می یابد. درنتیجه فرد دچار 
افتادگی و شلی واژن می شود. این حالت بر روابط 
زناشویی تاثیرگذار است و باعث بروز درد هنگام 
رابطه می شود. از دیگر عوارض دوران یائسگی 
می توان به سوزش و خارش واژینال، کاهش 
رطوبت واژن و بی اختیاری ادرار یا مدفوع اشاره 
کرد. تمامی این مشکالت می توانند کیفیت زندگی 

بانوان را به شدت پایین بیاورند.
تحلیل و خشکی واژینال میان خانم ها بسیار شایع 
است. بیش از نیمی از بانوان با عبور از 40 تا 45 
سالگی، عالئم تحلیل تناسلی را تجربه می کنند. 
این بیماری عالوه بر یائسگی بر اثر عوامل دیگری 
مثل رادیوتراپی و شیمی درمانی و کاهش رابطه 
زناشویی نیز ایجاد می شود. در آتروفی واژینال 
به دلیل چروکیده شدن بافت، مخاط واژن و 
پیشابراه ملتهب و آسیب پذیر می شود و هنگام 
رابطه زناشویی، درد، سوزش و گاهی خونریزی 
ایجاد می کند. تغییر اسیدیته واژن بر اثر تحلیل 
احتمال بروز انواع عفونت ها را هم باال می برد. 
این مشکالت باعث کاهش میل جنسی، افسردگی 
و گاهی اختالل در بنیان خانواده می شود بنابراین 

درمان آنها اهمیت زیادی دارد. 
از روش های بهبود آتروفی واژن می توان به استفاده 
از ژل ها و کرم های نرم کننده اشاره کرد. البته این 
روش تاثیر موقت دارد و فقط به کاهش درد و 
خشکی هنگام رابطه کمک می کند. هورمون های 
خوراکی نیز عالئم آتروفی واژن را کاهش می دهند 
اما کم عارضه نیستند و نمی توان همیشه از آنها 
استفاده کرد. در حال حاضر مناسب  ترین درمان 
لیزر  از  استفاده  واژینال،  آتروفی  عالئم  برای 
غیرتهاجمی با طول موج 1940 است. لیزر با 
افزایش حرارت بافت واژن و حفظ عملکرد 
طبیعی مخاط واژن باعث تحریک کالژن سازی، 
عروق سازی و افزایش خونرسانی به بافت می شود. 
عمق نفوذ لیزر در این روش، سطحی است و به 
الیه های عمیقی واژن آسیب نمی رساند. این روش 
باعث بهبود سوزش، خارش، ترشح مزمن واژینال 
و کاهش ابتال به عفونت ها، زخم های واژینال و 

درد حین رابطه زناشویی می شود. 

درمان پروالپس های لگن: افتادگی 
مثانه، مقعد و رحم

مثل  لگن  اجزای  افتادگی  به  لگن  پروالپس 

مثانه، رکتوم و رحم گفته می شود. این بیماری 
علل متفاوتی دارد که از مهم  ترین آنها می توان 
به بارداری، زایمان، ژنتیک، اضافه وزن، افزایش سن 
و ورزش های سنگین اشاره کرد. کاهش قابلیت 
ارتجاعی مخاط واژن و اختالل در کالژن سازی 
بافت واژینال می تواند منجر به افتادگی مثانه به 
سمت دیواره قدامی واژن یا افتادگی مقعد به 
سمت دیواره خلفی واژن شود. ضعیف شدن 
بافت فاسیای لگن به دنبال کاهش کالژن سازی 
نیز در بروز این افتادگی ها تاثیرگذار است. از 
عوامل موثر در افتادگی رحم می توان به ضعف 
و کاهش االستیسیته دهانه رحم اشاره کرد. اگر 
این افتادگی ها شدید باشد، فرد داوطلب عمل 
جراحی می شود اما افتادگی های خفیف تا متوسط 
اجزای لگن را می توان با لیزر واژینال طی 2 تا 3 

جلسه به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. 

درمان بی اختیاری ادرار
مثانه و پیشابراه در حفره لگن قرار گرفته اند. 
عضالت کف لگن در حفظ و نگهداری از ادرار 
در مثانه نقش مهمی ایفا می کنند. این عضالت با 
انقباض خود در شرایط مختلف از ریزش ادرار 
جلوگیری می کنند اما اگر دچار ضعف و اختالل 
عملکرد شده باشند، بی اختیاری و ریزش ادرار 
ایجاد می شود. بی اختیاری ادرار یکی از بیماری های 
شایع در جوامع امروزی است که انواع مختلفی 
دارد و به علل متفاوتی ایجاد می شود. این بیماری 
در خانم ها شایع  تر است و در هر سنی می تواند 
ایجاد شود. در بی اختیاری استرسی، فرد هنگام 
افزایش فشار داخل شکم بر اثر خنده، عطسه، 
سرفه و ... دچار ریزش ادرار می شود. بارداری، 
زایمان، باال رفتن سن، بیماری های همراه با سرفه 
مثل آسم، حمل اشیای سنگین، اضافه وزن، چاقی، 
کاهش تونیسیته عضالت کف لگن و کاهش 
ساخت کالژن در مخاط از عوامل موثر در بروز 

این نوع بی اختیاری هستند. 
بی اختیاری تکراری یا تکرر ادرار از دیگر انواع 
بی اختیاری است که معموال به علت باال رفتن 
سن، کاهش ظرفیت مثانه، کاهش کالژن سازی در 
مخاط پیشابراه، عفونت های ادراری و بیماری های 

روانی ایجاد می شود. 

بی اختیاری ادراری عصبی نوع دیگری از این 
بیماری است که بر اثر اختالل در اعصاب مثانه 
و پیشابراه یا آسیب به اعصاب ستون فقرات به 
وجود می آید. در این بیماری، فرد قابلیت احساس 
پر شدن مثانه را از دست می دهد. بنابراین دچار 
بی اختیاری ادرار می شود و نمی تواند مثانه خود 

را به طور کامل تخلیه کند.
بی اختیاری ادراری از نوع استرسی را می توان با 
کمک روش هایی مثل فیزیوتراپی و ورزش های 
عضالت کف لگن بهبود بخشید اما نتیجه گیری 
از این روش ها بسیار زمانبر است. همچنین با 
کمک جراحی می توان به درمان بی اختیاری ادرار 
پرداخت اما این روش بی عارضه نیست و هزینه 
باالیی دارد. در حال حاضر مناسب  ترین روش 
برای بهبود بی اختیاری ادراری از نوع استرسی، 
ترمیم و تقویت عضالت کف لگن با استفاده از 
لیزر واژینال است. با این روش می توان به صورت 
سرپایی و بدون درد و عارضه، درجات خفیف تا 
متوسط بی اختیاری استرسی و بی اختیاری ترکیبی 
)ترکیب بی اختیاری استرسی و تکرر ادراری( را 
درمان کرد. اشعه لیزر در این روش با افزایش 
کالژن سازی و تقویت کالژن های موجود باعث 
استحکام دیواره مثانه و پیشابراه می شود. این درمان 
معموال طی 1 تا 3 جلسه با فواصل 1 ماه تا 6 
هفته انجام می شود. تاثیر لیزر بر بی اختیاری را 
می توان از جلسه اول درمان مشاهده کرد. الزم به 
ذکر است لیزردرمانی در بهبود بی اختیاری ادرار 
بر اثر آسیب ستون فقرات یا درگیری اعصاب 

محیطی تاثیری ندارد. 

درمان عفونت های قارچی واژن
یکی دیگر از موارد کاربرد لیزر در بیماری های زنان، 
درمان و پیشگیری از عفونت های عودکننده واژینال 
از جمله عفونت های قارچی است. بیماران مبتال 
به عفونت های عودکننده سال ها درگیر این بیماری 
هستند و با وجود دریافت درمان دارویی موفق به 
رفع مشکل خود نمی شوند. این موضوع بر روابط 
زناشویی تاثیر منفی می گذارد و در طوالنی مدت 
فرد را در معرض خطر سرطان های دهانه رحم 
و درد مزمن لگن قرار می دهد. لیزر واژینال در 
این موارد می تواند کمک کننده باشد. اشعه لیزر 

با افزایش تولید الکتیک اسید در ناحیه واژینال 
باعث بهبود عفونت های قارچی واژن می شود. 
این تاثیر را می توان از اولین جلسه درمان مشاهده 
کرد. پس از اتمام درمان با لیزر، بیمار باید در 
هفته ششم و همچنین 6 ماه بعد، برای بررسی 

تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت لیزر معاینه شود. 

رفع شلی و جوان سازی واژینال 
عضالت واژینال برای حفظ عملکرد خود باید از 
االستیسیته یا قابلیت ارتجاعی برخوردار باشند. این 
قابلیت بر اثر عواملی مثل بارداری، افزایش دفعات 
رابطه زناشویی، باال رفتن سن، ورزش های سنگین 
و اضافه وزن، کاهش می یابد و باعث شلی واژن 
می شود. از دیگر عوامل موثر در بروز شلی واژن 
می توان به سرطان پستان، شیردهی، تصادفات و 
مصرف بعضی داروها اشاره کرد که می تواند در 
ایجاد بی اختیاری ادرار حین خنده، عطسه و سرفه 
و همچنین افت عملکرد جنسی نقش داشته باشد. 
این مساله باعث کاهش اعتمادبه نفس و افسردگی 

در خانم ها می شود. 
شلی واژن را می توان با استفاده از لیزر برطرف کرد. 
در این روش، اشعه لیزر تنها در الیه سطحی مخاط 
واژن منتشر می شود و به بافت های عمقی آسیبی 
نمی رساند. لیزر همان طور که باعث جوان سازی 
پوست صورت می شود، در کانال واژن نیز بافت 
اندام تناسلی را جمع می کند و ساخت فیبروپالست 
را افزایش می  دهد. با افزایش تولید فیبروپالست ها، 
تولید کالژن نیز بیشتر می شود و کالژن های موجود 
تقویت خواهند شد. به این ترتیب بافت واژن و 
فاسیای داخل لگنی ترمیم می شود و ظرف کمتر 
از 1 ماه از شروع درمان، استحکام و خاصیت 
کشسانی دیواره واژن و میزان رطوبت آن افزایش 
می یابد. درواقع لیزر با گرمای خود باعث انقباض 
آنی فیبرهای کالژن و ضخیم  تر شدن آنها می شود. 
در نتیجه، بافت ناحیه منقبض و فشرده می شود 

و شلی واژن بهبود می یابد. 
لیزر عالوه بر رفع شلی واژن در این افراد به 
طور همزمان به بهبود بی اختیاری ادرار نیز کمک 
می کند. همچنین در روشن شدن رنگ دستگاه 
تناسلی خارجی و البیا، رفع چروکی و زیبا شدن 
واژن و رفع سوزش و قرمزی واژن تاثیرگذار 

است. این روش کم تهاجمی و بی خطر معموال 
طی 2 جلسه درمان انجام می شود و ماندگاری 
طوالنی مدتی دارد. قبل یا بعد از این درمان نیاز 
به مراقبت خاصی وجود ندارد و بیمار می تواند 
بالفاصله پس از درمان به زندگی و فعالیت های 
روزمره بازگردد. طبق مطالعات انجام شده، 95 
درصد از بیماران بعد از درمان لیزر رابطه زناشویی 
بهتر را گزارش کرده اند. همچنین 85 درصد 
از بیماران از نظر سفتی واژن حین مقاربت، 

تغییرات واضحی را تجربه کرده اند. 
درمان لیزر در جوان سازی واژینال، بیش از 1/5 
تا 2 سال ماندگاری دارد. پس از گذشت این 
مدت، کالژن به تدریج از بین می رود و فرد به 
تکرار لیزر نیاز پیدا می کند. درواقع روند از بین 
رفتن کالژن در بدن اجتناب ناپذیر است. البته 
روش های جراحی برای رفع اختالالت واژینال 
مثل شلی واژن نیز تاثیر دائمی ندارند زیرا با 
باال رفتن سن، بافت واژن به تدریج به حالت 
قبل بازمی گردد. عالوه براین، در جراحی رفع 
شلی واژن بخشی از بافت مخاط واژن برداشته 
می شود که می تواند باعث بروز درد هنگام رابطه 
زناشویی شود. بنابراین روش های کم تهاجمی مثل 
لیزر به روش های تهاجمی و جراحی ترجیح 

داده می شوند. 

1. روند استفاده از این نوع لیزر واژینال، کوتاه مدت و حداکثر 20 
تا 25 دقیقه است.

2. استفاده از این لیزر بدون درد است و بعد از اتمام لیزر به کرم های 
خنک کننده نیازی ندارد. با این حال بعضی بیماران حین اعمال لیزر 
مقداری درد و سوزش در ابتدای واژن خود حس می کنند. در این 

موارد می توان از بی حس کننده های موضعی استفاده کرد. 
گزارش  باالیی  درصد  با  واژینال  لیزر  با  درمان  به  پاسخ دهی   .3

شده است.
به حال عارضه  تا  ایمن است و  اربیوم واژینال  لیزر  با  4. درمان 

قابل توجهی برای آن ذکر نشده است.
5. استفاده از لیزر واژینال محدودیت سنی ندارد. با این حال بهتر 

است قبل از 70 سالگی انجام شود زیرا بعد از این سن، کالژن سازی 
کاهش می یابد و پاسخ دهی به لیزر کمتر خواهد  شد.

6. این نوع لیزر واژینال خطر سوختگی ندارد و باعث تخریب 
 500 تا   300 عمق  تا  حرارت  درمان،  این  در  نمی شود.  بافت 
میکرومتری واژن انتشار می یابد اما اگر پزشک درجات باالیی از 
لیزر را برای مدتی طوالنی روی یک ناحیه اعمال کند، احتمال 

سوختگی باال می رود.
7. این لیزر روی باروری تاثیری ندارد و استفاده از آن بعد از بارداری 

مجاز است اما بهتر است 6 تا 12 ماه بعد از زایمان به  کار برود. 
8. استفاده از لیزر واژینال برای اشخاص مبتال به سرطان پستان 

منعی ندارد.

1. لیزر واژینال، مخاط واژن در کانال واژینال، 
دیواره قدامی واژن، مجرای پیشابراه و مدخل 

ورودی واژن را تحت درمان قرار می دهد.
باید توسط  لیزر، فرد  از  استفاده  از  2. پیش 
متخصص زنان معاینه شود تا در صورت وجود 

عفونت یا بیماری خاص، درمان شود.
3. استفاده از لیزر واژینال در صورت غیرطبیعی 
به  ابتال  هنگام  پاپ اسمیر،  تست  نتیجه  بودن 
عفونت های لگن و دوران بارداری ممنوع است. 
4. قبل از انجام لیزر نیاز به مراقبت خاصی 
وجود ندارد اما بعد از لیزر بهتر است به مدت 

1 هفته از رابطه زناشویی و به مدت 2 هفته 
اجسام  و حمل  سنگین  ورزش های  انجام  از 

سنگین خودداری شود.
5. بین هر جلسه لیزر واژینال به طور متوسط 

باید 4 تا 6 هفته فاصله باشد.  
6. تاثیر این لیزر تقریبا تا 2 سال باقی می ماند 

و بعد از آن باید تکرار شود.
7. برخورداری از وزن مناسب و کاهش وزن، 

تاثیرگذاری لیزر واژینال را افزایش می دهد. 
لیزر،  از  بعد  لگن  کف  ورزش های  انجام   .8

پاسخ دهی به درمان را باال می برد.

8 نکته ای که باید قبل از انجام لیزر واژینال بدانید8 مزیت لیزر اربیوم واژینال

بیش از نیمی از بانوان با عبور از 40 
تا 45 سالگی، عالئم تحلیل تناسلی 
را تجربه می کنند. این بیماری عالوه 
بر یائسگی بر اثر عوامل دیگری مثل 
رادیوتراپی و شیمی درمانی و کاهش 
رابطه زناشویی نیز ایجاد می شود. در 
آتروفی واژینال به دلیل چروکیده 
شدن بافت، مخاط واژن و پیشابراه 
ملتهب و آسیب پذیر می شود و هنگام 
رابطه زناشویی، درد، سوزش و گاهی 
خونریزی ایجاد می کند

برای  که  است  درمانی  البیاپالستی، 
کاهش اندازه یا تغییر ظاهر البیاهای 
داخلی یا خارجی واژن انجام می شود. 
بزرگی و عدم تقارن در اندازه البیا 
به عوامل مختلفی مرتبط است که از 
مهم  ترین آنها می توان به ژنتیک، اضافه 
وزن، اختالالت هورمونی، بارداری و 
زایمان اشاره کرد. بزرگی البیا عالوه بر 
ظاهر نازیبایی که دارد می تواند منجر 
به خارش و سوزش در ناحیه تناسلی 
زناشویی  رابطه  هنگام  درد  بروز  و 
یا تماس لباس زیر با البیا شود. به 
همین دلیل افراد مبتال مجبور هستند 
استفاده  گشاد  لباس های  از  بیشتر 
و  اعتمادبه نفس  وضعیت  این  کنند. 
زندگی زناشویی فرد را تحت تاثیر 

قرار می دهد. 
البیاپالستی با کمک لیزر، بافت اضافی 
البیا را خارج کرده و به رفع مشکالت 
مذکور کمک می کند. این عمل به شکل 
انجام  موضعی  بی حسی  با  سرپایی 
نقاط  لیزر،  تابش  از  قبل  می شود. 
اشعه  می شوند.  عالمت گذاری  الزم 
مشخص شده  نقاط  روی  فقط  لیزر 
بر  تاثیری  هیچ  و  می شود  تابانده 
بافت های اطراف نمی گذارد. لبه های 
باقی مانده نیز با استفاده از بخیه های 
قابل جذب، بسته می شوند. بعد از اتمام 
درمان، فرد برای 1 تا 2 ساعت در اتاق 
ریکاوری باقی می ماند و بعد از آن 

مرخص می شود.
البیا ناحیه ای پرتعریق و حساس است. 
بنابراین استفاده از لیزر برای برش بافت 
اضافه آن، نسبت به چاقوی جراحی 
یا الکتروکوتر روشی کم تهاجمی تر و 
ایمن  تر محسوب می شود. البته تجربه 
و  البیاپالستی  در  پزشک  مهارت  و 
زیادی  اهمیت  نیز  لیزر  به کارگیری 
کوتاه  بسیار  عمل  این  مدت  دارد. 
است و پس از آن خونریزی، ورم یا 
کبودی ایجاد نمی شود زیرا اشعه لیزر 
همزمان با برش بافت، عروق خونی را 
مسدود می کند. بنابراین دوران نقاهت 
آن بسیار کوتاه است. این روش حتی 
بافت  روی  بخیه  جای  یا  جوشگاه 
باقی نمی گذارد. لیزر با افزایش تولید 
کالژن و بهبود جریان خون در ناحیه، 
به جمع شدن بافت، جوان سازی واژن 
و افزایش خاصیت ارتجاعی واژن نیز 

کمک می کند.
پیش از البیاپالستی با لیزر فرد باید به 
طور کامل از لحاظ سالمت عمومی، 
بیماری های ناحیه تناسلی، التهاب واژن 
و فرج معاینه شود و تست پاپ اسمیر 
انجام دهد. در صورت داوطلب شدن 
برای عمل باید از دو هفته قبل مصرف 
داروهایی مثل آسپیرین و مشتقات آن، 
داروهای ضدویروس  و   E ویتامین 
باعث  داروها  این  زیرا  کرد  قطع  را 
جراحی  هنگام  خونریزی  افزایش 
می شوند. بیماران باید از 3 روز پیش 
از عمل، استفاده از دخانیات را هم 
کاهش دهند و ترجیحا آن را ترک کنند 
یا حداکثر به روزی 3 تا 4 عدد برسانند. 
پس از البیاپالستی بیمار باید به مدت 
1 هفته استراحت داشته باشد و 4 هفته 
از برقراری رابطه زناشویی خودداری 
کند. طی این مدت حمام با آب داغ نیز 
ممنوع است. همچنین فرد باید فعالیت 
بدنی را برای مدتی کاهش دهد و از 
بلند کردن اجسام سنگین خودداری 
کند. بهبود کامل پس از البیاپالستی 
با لیزر معموال 6 هفته طول می کشد. 
درد و ناراحتی پس از عمل نیز ظرف 
4 تا 5 روز به میزان قابل توجهی کاهش 

می یابد.

البیاپالستی 
با لیزر

نیز کمک بهبود دردهای حاد و مزمن نقش دارد، بلکه پوستی، پوسیدگی و سفید کردن دندان ها و رفع موهای زائد، چین و چروک ها و مشکالت جراحی، بهبود بینایی، رفع گرفتگی عروق، امروزه لیزر نه تهنا در ایجاد برش بافت در  زنان  تناسلی  بیماری های  رفع  زمینه به  این  در  لیزر  کاربردهای  از  رفع می کند.  ادرار،  بی اختیاری  بهبود  به  قارچی می توان  عفونت های  درمان  واژن،  آتروفی 
و جوانسازی و زیباسازی 

واژینال اشاره کرد.



بروز  باعث  ازخصوصياتي كه  يكي 
مشكالت زيادي در رابطه ها مي شود 
نداشتن احساس استقالل، وابستگي 
از دست دادن  از حد و ترس  بيش 
طرف مقابل و طرد شدن است. نوع دلبستگي بسياري 
از ما به گونه اي است كه وقتي وارد رابطه اي مي شويم 
براي اينكه ترك نشويم، سعي مي كنيم خواسته هاي خود 
را ناديده بگيريم و آنقدر به اين كار ادامه مي دهيم تا 
هم براي خودمان خسته  كننده مي شود و هم با ناديده 
انگاشتن خود به تدريج استقالل واقعي و عزت نفس 

خود را از بين مي بريم.
 چگونه مي توانيم در عين حفظ استقالل خود به ديگري 
هم اجازه بدهيم نظر خودش را بدهد و مستقل باشد؛ حتي 

اگر مخالف ميل ما رفتار كند؟
در واقع بايد ياد بگيريم ضمن اينكه به خواسته هاي همديگر 
احترام مي گذاريم استقالل خودمان را هم حفظ كنيم و بيش 

از حد هم به همديگر وابسته نشويم. 
در اين خصوص با دكتر يدا... دميرچي، روان شناس باليني و 

مدرس دانشگاه علم و فرهنگ گفت و گو كرده ايم.
: به طور كلي استقالل به چه معناست؟  

استقالل به اين معناست كه ما بتوانيم بدون اينكه تحت 
تاثير محيط يا فرد ديگري قرار بگيريم طبق ارزش هاي 
خود رفتار كنيم،در عين حال كه مانع نياز هيچ كس ديگري 
نشويم و هزينه اي را هم به دوش كسي نيندازيم؛ يعني ما به 
خواسته هاي خود بدون در نظر گرفتن فشارهاي محيطي 
فكر كنيم و همچنين از لحاظ مالي، فكري و عاطفي مستقل 
باشيم و بيش از اندازه هم به ديگران وابسته نباشيم و در 

واقع به آنها نچسبيم.
 البته انعطاف پذيري هم در اين مورد بسيار مهم است؛ به 
اين صورت كه هدف را فداي مشكالت نكنيم، گاهي تغيير 

مسير دهيم و تحت تاثير ديگران هم قرار نگيريم. 
: چرا داشتن استقالل در ارتباط مهم است؟  

در استقالل نوعي آزادي عمل و رهايي و آزاد بودن هم 
وجود دارد. داشتن آزادي عمل يكي از نيازهاي اساسي و 
ژنتيك ماست كه حتما بايد به آن توجه شود چون همه 
انسان ها آزاد آفريده شده اند و هيچ كس دوست ندارد حق 

انتخاب از او گرفته شود. 
داشتن استقالل در يك رابطه بسيار مهم است چون به نوعي 
هويت هر شخص را تعيين مي كند. ما فقط وقتي مستقل 
باشيم مي توانيم به فرديت خود توجه داشته باشيم؛ از خودمان 
حرف بزنيم، بگوييم چه كسي هستيم، ارزش هاي ما چيست 
و نقاط قوت و ضعفمان كدامند. البته داشتن استقالل در حوزه 
مالي هم بسيار مهم است كه خود را متكي به ديگران ندانيم.

مثال در ارتباط زناشويي امروزي كه خانم ها خودشان كار 
مي كنند، عالوه بر اينكه استقالل مالي دارند مي توانند در 
بسياري از زمينه ها هم خودشان تعيين  كننده باشند بنابراين 

ظرفيت آزادي بيشتري هم دارند؛ موردي كه در گذشته 
كمتر شاهد آن بوديم.

: چطور در ارتباط استقالل خود را از دست   
مي دهيم؟

داشتن استقالل بسيار مهم است ولی متاسفانه بسياري از ما 
آموزشي در اين خصوص نديده ايم و بلد نيستيم چگونه 
مي توانيم از حقوق خود دفاع كنيم، به گونه اي كه طرف 
مقابل هم ناراحت نشود، در عين حال كه كنترل خود را 

هم دست طرف مقابل ندهيم.
اگر مغز ما شبيه تلويزيون باشد و ما كنترل آن را دست 
شخص ديگري بدهيم، در واقع او براي ما تعيين مي كند 
كه چطور آن را تنظيم كند يا آن را روي چه كانالي بگذارد. 
مثال اينكه اجازه مي دهيم او به راحتي ما را خوشحال يا 
ناراحت كند يا امر و نهي كند كه چكار بكنيم يا نكنيم اما 
اگر ياد بگيريم كنترل آن را به دست خود بگيريم كسي 

نمي تواند براي ما تعيين تكليف كند. 
اين موضوع شايد خيلي ساده به نظر برسد اما در ارتباط 
بسيار مهم است چون وقتي ما احساس آزادي عمل داشته 
باشيم، حس خوبي هم داريم كه در رابطه و در طوالني مدت 

امر بسيار مهمي است.
البته شايد اوايل از اينكه مطابق ميل ديگري رفتار كنيم، حس 

خوبي داشته باشيم اما بعد از مدتي براي ما آزاردهنده خواهد 
شد. بنابراين فراموش نكنيم ديگران در رابطه معموال تالش 
خواهند كرد  ما را كنترل كنند چون هر كس دوست دارد 
حرف خودش را به كرسي بنشاند ولي اين ما هستيم كه 

اين اجازه را به آنها مي دهيم يا نمی دهيم.
: براي داشتن استقالل برداشتن چه گام هايي   

مهم است؟
واقع  در  مالي  استقالل  از  مهم تر  باشيم  داشته  توجه 
برخورداربودن از استقالل فكري است؛ يعني اينكه ما براي 
خود مسير خاصي را مشخص كنيم. در اين مسير بايد به 

چند سوال مهم جواب دهيم.
 خواسته هاي خود را مشخص كنيم؛ اينكه دوست داريم 

چه كارهايي انجام دهيم تا به هدف خود برسيم؟
 داشته هاي ما براي رسيدن به خواسته هايمان چيست و 

به چه نتيجه اي مي توانيم برسيم؟
  در اين راه چگونه فردي مي خواهيم باشيم؟

وقتي خواسته ها و داشته هاي ما مشخص شد، مي توانيم بگوييم 
به اندازه اي از استقالل فكري رسيده ايم. پس از آن بايد براي 

رسيدن به خواسته هايمان برنامه ريزي كنيم.
وقتي به چنين مرحله اي از استقالل برسيم، ديگر توجه 
خود را متمركز بر گذشته نمي كنيم كه مثال پدر و مادرمان 

چقدر در گذشته براي ما كم گذاشته اند و در حال حاضر 
ديگران چگونه دارند با ما رفتار مي كنند. وقتي به ارزش هاي 
خود توجه مي كنيم، به عوامل ديگر و افراد ديگر هم وابسته 
نيستيم تا برايمان تعيين تكليف كنند چون مي خواهيم مطابق 

ارزش هاي خودمان زندگي كنيم.
: چه مواردي را براي داشتن استقالل در رابطه   

بايد در نظر داشت؟
بعضي زن و شوهر ها از ابتدا توافق مي كنند كه هيچ حريم 
خصوصي ای براي خود نداشته باشند حتي براي گوشي هاي 
تلفن همراه، فضاهاي مجازي،ايميل يا ...بسياري از مشاوران بر 
اين عقيده اند كه اين حوزه ها كامال خصوصي هستند و كسي 
حق ندارد بدون اجازه وارد چنين فضاهايي شود. البته مي توان 
گفت هيچ استاندارد خاصي در اين موارد بين زن و شوهر ها 
در ارتباط زناشويي وجود ندارد و مهم ترين موضوع توافق دو 
طرف است. براي رسيدن به توافق هم مي توان از تجربه افراد 
ديگر و نظر متخصصان در اين زمينه استفاده كرد و درنهايت 
به تصميم درستي رسيد. البته افرادي كه به طور سنتي زندگي 
مي كنند، سنت از قبل براي آنها چارچوب هايي را در نظر 
گرفته اما كساني كه روش زندگي مدرني دارند بايد در مورد 
هر چيز خودشان به توافق برسند؛ از حساب وكتاب هاي مالي 

گرفته تا نوع رفت وآمدها، تربيت بچه ها و...

: حفظ استقالل در ارتباط چگونه امكان پذير   
است؟

زن و شوهر ها مي توانند در عين حال كه با هم زندگي 
مي كنند، مستقل از هم باشند. اين مستقل بودن به معناي 
جدا از هم بودن نيست، بلكه به اين معناست كه مي توانند 
در عين حال كه با هم هستند، استقالل فكري هم داشته 
باشند و مهم تر از هم اينكه در عين حال كه همديگر را 
دوست دارند، بيش از حد هم به همديگر يا خانواده هايشان 
وابسته نباشند. يكي از مشكالت مهم در زندگي هاي 
زناشويي اين است كه  افرادفكر مي كنند طرف مقابل 
يا نظردادن هاي خانواده خود  به ديدارها  بيش از حد 
وابسته و متكي است.   اگر زن و شوهر به طور مستقل 
فكر كرده و با همديگر مشورت كنند حتما به نتيجه 
بهتري مي رسند. در واقع هركس مي تواند بدون توجه 
به نظر ديگري موضوع را از منظر خود ببيند ولي اگر 
خواست، گاهي هم مطابق ميل همسرش رفتار كند چون 
حفظ رابطه خوب برايش مهم است. يعني تنها جايي كه 
ما حق داريم گاهي خواسته هاي خود را ناديده بگيريم، 
زماني است كه مي خواهيم در ارتباط به نتيجه بهتري 
برسيم. البته اين كار هم هميشه نبايد يكطرفه باشد چون 

بعد از مدتي احساس قرباني بودن مي كنيم.
: چطور مي توان هم مستقل بود و هم ارتباط   

خوبي را حفظ كرد؟
ابتدا بايد خودمان و ارزش هاي مورد عالقه مان را بشناسيم 
و بعد از آن بتوانيم به خواسته هاي طرف مقابل هم توجه 
داشته باشيم. فرض كنيم بخواهيم در ارتباط استقالل 
خود را حفظ كنيم؛ در اين صورت براي رفتن به سفر 
نمي توانيم هميشه خودمان تعيين  كننده باشيم؛ به بهاي 
حفظ استقالل خود و ناديده گرفتن طرف مقابل.  با اين 
روش فقط خودمان به استقالل مي رسيم، به بهاي اينكه 
مانع رسيدن طرف مقابل به نيازهايش شده ايم. ضمن 
اينكه اگر هم بخواهيم هميشه مطابق ميل طرف مقابل 
هم رفتار كنيم استقالل خودمان را از دست مي دهيم. 

به اين ترتيب بعد از مدتي در ارتباط احساس اضافي 
مي كنيم  فكر  و  مي دهد  دست  ما  به  بودن  بي فايده  و 
ارزش  بي  نيست و حس  ما مورد توجه  اصال حرف 

بودن مي كنيم.
براي رسيدن به نتيجه بهتر بايد حالت بينابين داشت؛ يعني 
همان طور كه به فكر استقالل خود هستيم، به نظر طرف 
مقابل هم توجه داشته باشيم و با توجه به تمام موارد هر 
بار با توافق به نتيجه بهتري برسيم و بدانيم هدف حفظ 
ارتباط بهتر است، نه مطابق ميل ديگري رفتار كردن. 
بنابراين گذاشتن هر گونه منت و ادعايي غير از اين در 
طوالني مدت رابطه را خراب تر خواهد كرد. اگر وارد 
جنگ قدرت شويم، اسير توقعاتي مي شويم كه رابطه 

را هم با مشكالت زيادي مواجه مي كند.

چگونه در زندگي مشترك مي توان استقالل داشت؟

عاشق و كنار هم، اما مستقل 
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اختالفات فرهنگي و مذهبي همسران 

ازدواج به سبک ایرانی-اسالمی
اختالف ها و شباهت ها در 

 ليال بهنام
روان درمانگر 

تحليلي 

گريز ناپذير  عاطفي  روابط 
كه  همان قدر  ما  هستند؛ 
گاهي حس هاي  مي توانيم 
مشتركي با همديگر داشته باشيم، فضاها و 
عاليق متفاوتي هم  داريم كه ناشي از تفاوت 
فرهنگي،  اختالفات  خانوادگي،  تربيت  در 
مذهبي و قوميتي است كه مي تواند باعث 

بروز مشكالتي شود.
اما اصوال براي رسيدن به نتيجه بهتر بايد چه 

موارد و مشتركاتي وجود داشته باشد؟ 

بروز شباهت ها و تفاوت ها 
بين  تشابهات  ميزان  چقدر  هر  كلي  طور  به 
زندگي  احتمال  باشد،  بيشتر  زن وشوهر 

كم چالش تر و سازگاري بيشتر وجود دارد. 
و  چالش ها  بيشتر  تشابهات  وجود  واقع  در 
بايد  ولي  مي رساند  حداقل  به  را  تعامالت 
ديد »شباهت« در چه مفهومي است و در چه 
موضوعات و مواردي اهميت حياتی تري دارد؛ 

يعني شباهت در فرهنگ، تحصيالت، وضعيت 
اقتصادي، باور هاي مذهبي و عرفي تا چه اندازه 
مي تواند تضمين كننده خوشايند بودن زندگي 

زناشويي باشد. 
مي توان گفت سهم عمده از شكل گيري ارتباط 
موثر و كم چالش بين فردي شناخت و آگاهي 
زن وشوهرها نسبت به مسائل خودشان است؛ 
ارتباطي  الگوهاي  و  نقص ها، كمبودها  يعني 
اما  رابطه  به  شدن  وارد  از  قبل  دروني شده 
در  به ويژه  و  حال  هر  به  انكاركرد  نمي توان 
شروع زندگي مشترك بعضي مسائل واقعي در 
دنياي بيرون به عنوان محرك هاي معنا دار در 
افزايش تعارض ها، كمبود ها و نقص هاي ارتباطي 
نخستين موثرند. البته اين شباهت ها و تفاوت ها 
به  خودي خود نمي توانند دردسرآفرين باشند اما 
مي توانند محرك هاي قوي و موثري دربرانگيختن 

مسائل فردي ما در ارتباطات اوليه مان باشد. 

رويارويي با مشكالت ارتباطي گذشته 
بايد توجه داشته باشيم در ازدواج به طرز عجيب 

و موثري با مسائل و حس هاي ارتباطي، تجربيات 
و نقص و ناكامي هايي كه در ارتباط با والدين 
خود داشته ايم، مواجه مي شويم و همه آنها برايمان 
دوباره زنده مي شود؛ بدون اينكه نسبت به آنها 
هوشيار باشيم.   نگراني و تلخي اين است كه 
ناهوشيار ذهن خود  ما معموال تحت بخش 
ارتباط بين فردي مان را دچار چالش مي كنيم اما 
اختالفات و تفاوت هاي بين زن وشوهرها در هر 
موضوعي مي تواند محرك بسيار تاثيرگذار بيروني 
در برانگيختن تعارضات فردي در رابطه باشد 

و به همين دليل قابل توجه است. 

محرك هاي موثر
توجه داشته باشيم اختالفات عامل اصلي موثر 
در رابطه نيستند، بلكه محرك تاثيرگذاري در 
بروز مشكالت هستند.  فرض كنيم در ظاهر 
شباهت هاي اوليه بين افراد در زندگي زناشويي 
وجود دارد و حتي به دليل وجود همين شباهت ها 
با همديگر ازدواج كرده اند، مثال از لحاظ قوميتي، 
فرهنگي، مذهبي و... تفاوت زيادي با همديگر 

نداشته اند.  با اين وجود با بحران جدي در بروز 
اختالفات زناشويي مواجه هستيم اما نمي توانيم 
مدعي باشيم آمار طالق و بررسي شيوع آن 
كه شباهت هاي  است  بيشتر  ازدواج هايي  در 

معنادارتري وجود داشته باشد.

شناخت 
به طور طبيعي ما تاثير شباهت را بي ارزش قلمداد 
نمي كنيم چون چالش هاي بين فردي اوليه را 
كم مي كند ولي در مورد طول زندگي مشترك 
فردي و مشكالت  بدانيم مسائل جدي  بايد 
و تعارضاتي كه خود فرد در زندگي شخصي 
قبل از ازدواج با اطرافيانش داشته در ارتباط 
مشكالت زيادي به وجود می آورد.  به همين 
دليل هم هست كه به جاي تمركز بر شباهت 
روان شناسان  و...  فرهنگي  تحصيلي،  سني، 
تاكيد بيشتري بر »شناخت« قبل از وارد شدن 
در رابطه مي كنند؛ يعني اين موضوع به مراتب 
تضمين كننده تداوم بيشتر رابطه است تا وجود 

شباهت هاي بيشتر. 

تاثيرگذاري تفاوت ها 
در مورد فرهنگ و به ويژه باورهاي فرهنگي و 
مذهبي مي توانيم بگوييم اين باورها در واقع بخشي 
از ساختار »خود« ما را تشكيل مي دهند. به اين 
صورت كه اگر باورمان اين است بخش جدي 
از ساختار خود ما همانندسازي با شخصيت، باور 
و نگاه والدين مان است بايد فرض كنيم باورهاي 
عرفي و مذهبي بخشي از ساختار خود ما را هم 

به خودش اختصاص داده  است. 
بين فردي  ارتباط  در  وقتي  است  طبيعي 
مي خواهيم وارد رابطه اي شويم كه از لحاظ 
باورهاي مذهبي يا مفاهيم فرهنگي باورهايي 
مغاير ما دارد، روانمان دچار اضطراب مي شود 
چون در اين هنگام دو راه بيشتر به نظر نمي رسد؛ 
يكي اينكه با باورهايي كه تار و پود ذهن مان 
را تشكيل داده وارد ارتباط با كسي مي شويم 

كه اساسا آنها را زير سوال مي برد و معنا و 
مفهومي برايش ندارد. در چنين شرايطي نيز 
با دو واكنش مواجه مي شويم؛ يا بايد با فرد 
جديد سازگار شويم كه همين موضوع ما را 
دچار اضطراب مي كند و در واكنش هاي دفاعي 
فرو مي برد چون انگار از بخشي از خود جدا 
مي شويم. امكان هم دارد تدافعي عمل كنيم و 
ديگري را تحقير و تمسخر كنيم و... درنهايت 
رابطه منجر به چالش بين فردي خواهد شد.  از 
سوي ديگر هم ممكن است اين باورها بعدا به 
واسطه »من« انسان يعني »بالغ« او به روزرساني 
شده باشند؛ يعني اين باورها متعلق به والدين 
ما بوده كه به »من« تعلق ندارند و در سال هاي 
آينده رشدي ما اصالحيه اي بر باورهاي مذهبي 
و فرهنگي دروني شده خود زده ايم كه گرچه 
در ساختار وجودي ما قرار دارند، »بالغ« ما آن 
را معتبر نمي داند.  در چنين شرايطي احتمال 
سازش بين فردي با وجود تفاوت ها بيشتر است؛ 
يعني خانواده ما خانواده مذهبي است، باور هاي 
عميقي دارد و متعلق به قوميت خاصي است 

ولي خود ما خيلي به آنها اعتقاد نداريم. 
افرادي كه چنين انعطافي دارند راحت تر مي توانند 

با تفاوت هاي فرهنگي كنار بيايند. 

آهنگ صداهاي والدين 
فراموش نكنيم ما در مقابل صداهاي والدين خود 
معموال دو كار انجام مي دهيم؛ يا عين آنها را تكرار 

مي كنيم و تسليم بي چون و چراي آنها مي شويم 
يا در مقابلشان مي ايستيم. هر دو انتخاب به نوعي 
تجربه »خود« است چون »خود« يك آزادي عمل 
دارد؛ واكاوي مي كند و نگاه مي كند ببيند خودش 

از والدينش چه مي خواهد. 

 روان آسيب شناسي هاي جدي 
خانواده

نكته ديگري كه در مورد تفاوت فرهنگي افراد 
قابل تامل است، نقش روان آسيب شناسي هاي 
جدي خانواده در فرهنگ ايران است. ما در 
فرهنگ خود اصوال در ازدواج 3 نوع ارتباط 
را تجربه مي كنيم؛ يكي ارتباط زن وشوهر با 
با  طرفين  خانواده  ارتباط  ديگري  همديگر، 
همديگر و با زن وشوهر.  اصوال هر چقدر هم 
همسران رشديافته و بالغ باشند و بتوانند با 
تفاوت ها سازش كنند، ما در سطح خانوادگي به 
اين علت كه نسبت به تفاوت ها تعصب داريم، 
نه باور، مشكالت جدي در چنين فضاهايي 
خواهيم داشت چون تعصب يعني نابالغي جدي 
در باورهاي ذخيره شده و ترس هاي جدي ما 

نسبت به از دست دادن. 
گاهي حتي وقتي خود همسران هم با تفاوت ها 
كنار مي آيند بايد منتظر آن باشند كه در ارتباطات 
خانوادگي متحمل بحران ها و فشارهاي زيادي 
شوند چون آنها معموال حاضر نيستند خالف 
باورهاي قبلي و تعصب گونه خود رفتار كنند. 

ترس از طرد خانواده ها 
توصيه روان شناسان بر اين است كه حتما شباهت هايي بين همسران 
وجود داشته باشد اما نكته مهم ديگر اين است كه بسياري اوقات 
زن وشوهرها در مواجهه با تفاوت ها و فاصله هاي زياد مذهبي و قومي 
از طرد والدين و خانواده ها وحشت دارند؛ يعني فكر مي كنند اگر مطابق 
ميل والدين عمل نكنند، احتماال محكوم به طرد مي شوند و ممكن 

است خانواده را از دست بدهند. 
اين موضوع باعث بروز اضطراب مي شود و درنتيجه رابطه هاي بين فردي 
را با چالش مواجه مي كند بنابراين مي توان گفت به بعضي افراد توصيه 

نمي شود با وجود تفاوت ها با يكديگر ازدواج كنند: 
1. افرادي كه باورهاي مذهبي و عرفي آنها »انتخاب بالغ« خودشان 
شده است؛ يعني بخشي از خودشان است كه بالغانه آن را پذيرفته اند. 

به اين ترتيب پذيرش »ديگري« متفاوت كار دشواري است. 
2. گروه بعدي افرادي هستند كه خودشان يا والدينشان به باورهاي 

مذهبي و فرهنگي خود تعصب دارند. براي اين گروه افراد هم ارتباط 
گرفتن با ديگري متفاوت كار دشواري است. 

3. افراد وابسته به خانواده هم كساني هستند كه نمي توانند وارد روابطي 
شوند كه تفاوت زيادي با طرف مقابل دارند. اين افراد در واقع بسيار 
وابسته به خانواده و والدين هستند و ترس از طرد دارند زيرا برايشان 
دشوار است برخالف ميل والدين يا باورهايشان گام بردارند. در غير 

اين صورت دچار استرس و فروپاشي مي شوند. 
4. به نظر مي رسد افرادي كه مقابل والدين خود تجربه احساس شرم 
و گناه دارند نيز نمي توانند وارد روابطي با اختالفات زياد شوند چون 
والدين مي توانند معترض شوند كه چرا با وجود زحماتي كه كشيده اند، 
فرزندانشان انتخاب درستي نكرده اند و به اين ترتيب به آنها احساس 
گناه بدهند.  در واقع هر چه رشد »من« انسان بيشتر باشد و بالغ او 
بيشتر رشد كرده باشد، راحت تر مي تواند با تفاوت هاي فرهنگي،  قومي 

و مذهبي كنار بيايد.

داشت  کم  قطعه ای  او 
آغاز  این  نبود.  شاد  و 
راه  پس  ماجراست 
و  صحراها  می افتد، 
کوه ها را زیر پا می گذارد 
و از جنگل ها و باتالق ها 
می گذرد و به قطعه های 
گوناگون برمی خورد اما 
هریک از آنها اشکالی 
دارد. باالخره به قطعه ای 
کامال  که  برمی  خورد 
او  و  درمی آید  جور 
اما  می کند،  کامل  را 
شده...  کامل  که  حاال 
اینجا  در  سیلوراستاین 
با کلمات و تصویرهای 
ساده و پر معنا به موضوع 
همیشگی انتخاب دوست 
و همدم و همراه پرداخته 
با  برای خوانندگانی  و 
هر سن و سال قصه ای 
خواندنی آفریده است. 



تاریخچه ماده اعتیادآور و داستان قانونی سازی آن در برخی کشورها

 قربانیان کانابیس قانونی
اواخر مهر ماه سال جاری بود 

 نیلوفر 
جامه بزرگی

که خبر قانونی سازی مصرف 
محصوالت  تفریحی 
کانابیسی در کشور کانادا بین 
مردم دست به دست شد و همین خبر عاملی 
شد تا نوجوانان در کشور ما تصور کنند استفاده 
از این ماده مخدر مضر نیست و این پرسش که 
اگر این ماده مضر است چرا در کشورهای دیگر 
قانونی است، ذهن برخی از آنها را درگیر کرده 
است. در ادامه سعید امدادی، کارشناس اعتیاد 
و روان شناسی عمومی، عضو انجمن روان شناسان 
آمریکا)A.P.A( به این پرسش پاسخ می دهد.

:آقای دکتر! کانابیس چیست؟
شاهدانه یا همان کانابیس گیاهی است دارای دو 
جنس نر و ماده شبیه گزنه که بلندی آن تا 2 متر 
می رسد و غنچه های متعدد، برگ های کشیده و 

دانه های ریزی دارد.
از ساقه های نوع نر این گیاه برای تهیه الیاف 
بافت طناب، گونی و پارچه های ضخیم و تولید 
مواد کامپوزیت استفاده می شود. داخل این گیاه 
دانه های سیاه رنگی وجود دارد که درحقیقت همان 
شاهدانه ای است که به عنوان آجیل مصرف می شود 
و طعم مطبوعی دارد. این دانه ها برای خوراک 
بعضی پرندگان زینتی و همچنین تهیه روغن و 
تولید صابون نیز مورد استفاده قرار می گیرند اما 
از نوع ماده این گیاه گروهی از مواد اعتیادآور 

کانابیسی تولید می شوند.
:یعنی کدام مواد مخدر حاصل این 

گیاه هستند؟
حشیش، علف، بنگ، ماری جوآنا، گراس، گل، 

سیگاری، جوینت و... از کانابیس تولید می شوند 
که بذرهای آن عمدتا در 3 نوع ساتیوا، ایندیکا و 

رودرالیز تولید و کشت می شود.
به  مخدر  محصوالت  بیشتر  :پس 

کانابیس ربط دارند. 
بله، تمامی این محصوالت کانابیسی اعتیادآور و 
روانگردان هستند و ماده ای سمی به نام دلتا – 9– 
تتراهیدروکانابینول)تی اچ سی( در آنها وجود دارد 
که اصلی ترین ماده شیمیایی فعال در کانابیس است. 
حدود 450 نوع ماده شیمیایی دیگر نیز در گیاه 
کانابیس یافت می شود که تتراهیدروکانابینول یا 
همان تی اچ سی، از اصلی ترین آنها ست و مصرف 
آن روی کارکرد مغز اثر سوء دارد. میزان تی اچ سی 
موجود در محصوالت کانابیس از 4 درصد تا 50 
درصد متغیر است و باال بودن سم تی اچ سی در 
محصوالت کانابیس عامل اصلی و خطرناکی است 
که موجب اختالل در عملکرد طبیعی مغز می شود.

:استفاده از این محصول در کشورهای 
دیگر رایج تر است؟

محصوالت کانابیس بیشتر برای تفریح یا به عنوان 
دارو استفاده می شوند، اگر چه ممکن است در 
برخی خرده فرهنگ ها و مناسک نیز مورد استفاده 
قرار گیرند. در سال 2013 میالدی، بین 128 تا 232 
میلیون نفر محصوالت کانابیس )حدود 4/9 درصد 
از جمعیت جهان در سنین بین 15 تا 65 ساله( 
محصوالت اعتیادآور کانابیس را مصرف کرده اند 
که بیشترین میزان استفاده از یک ماده اعتیادآور در 
جهان است. کشورهایی که بیشترین میزان مصرف 
این مواد اعتیاد آور را داشته اند زامبیا، ایاالت متحده، 
کانادا و نیجریه هستند. نتایج یک آمار در سال 
2016 میالدی، نشان می دهد حدود 51 درصد از 

مردم در ایاالت متحده در طول عمر خود حداقل 
یک  بار این ماده اعتیادآور را استفاده کرده بودند. 
:یعنی در برخی فرهنگ ها استفاده از 

آن به غلط رایج شده است؟
کانابیس بارها از یک راز پنهان در خرده فرهنگ ها 
و مراسم و مناسک به یک مخاطره اجتماعی و در 
ادامه به ابزاری در خدمت پزشکی تبدیل شد و 
نهایتا به صورت تجارتی غیرقانونی درآمد و در 
برخی کشورها قانونی شده است. اولین استفاده از 
کانابیس ها به قرن ها قبل از میالد حضرت مسیح)ع( 

برمی گردد.
 محصوالت کانابیسی در طول تاریخ گاهی برای 
تجارت، گاهی در حوزه پزشکی به عنوان دارو، 
گاهی برای تلقین و اثر گذاری بر پیروان و گاهی 
برای ایجاد سرخوشی و از خود بی خود شدن 
توسط اقشار گوناگون مورد استفاده قرار گرفته 
است. برخی مستندات تاریخی حاکی از این است 
که اواخر قرن هجدهم، چند کشور در جهان اسالم 
و حوزه آن، مصرف محصوالت اعتیادآور کانابیس 
را ممنوع اعالم کرده بودند. در سال  های 1830 
میالدی پزشکی ایرلندی که در هند تحصیل می کرد، 
دریافت عصاره  های کانابیس می تواند به کاهش 
درد و استفراغ معده در افراد مبتال به وبا کمک 
کند. تا اواخر قرن نوزدهم، عصاره  های کانابیس 
در داروخانه ها و دفاتر پزشکان در سراسر اروپا و 
ایاالت متحده آمریکا برای درمان مشکالت معده 
و سایر بیماری  ها فروخته می شد. مکزیک  هایی 
که طی سال های پر سروصدای انقالب مکزیک 
به ایاالت متحده مهاجرت کردند، روش تفریحی 
مصرف ماری جوآنا را به فرهنگ آمریکا معرفی 
کردند. ترس عمومی از اعتیاد به کانابیس موجب شد 

سال 1931 میالدی بسیاری از کشورها محصوالت 
کانابیس را غیرقانونی اعالم کنند. 

کدام  در  محصول  این  از  :استفاده 
کشورها قانونی است؟

در حال حاضر محصوالت کانابیس در 46 ایالت 
آمریکا قانونی است )در برخی از این 46 ایاالت 
برای مصارف پزشکی و در برخی ایاالت برای 

مصارف تفریحی طبق مقررات هر ایالت( 
از سال 1996 میالدی افراد مبتال به بیماری  های شدید 
یا مزمن به صورت قانونی اجازه استفاده محدود از 
ماری جوآنا که یکی از محصوالت کانابیس است را 
برای مقاصد پزشکی و به عنوان دارو داشته اند. در 
سال 1972میالدی دولت هلند مواد اعتیادآور را به 
گروه  های پرخطر و کم خطر تقسیم کرد و کانابیس 
را در رده مواد اعتیادآور کم خطر قرار داد. هرچند 
خریدوفروش و حمل ونقل کانابیس مجاز نیست، 
استفاده محصوالت کانابیسی در کافی شاپ  های 
بعضی محله  های کشور هلند به صورت قانونی 
امکانپذیر است. در سال 2001 میالدی، کانادا جزو 
کشورهایی بود که کانابیس  های پزشکی را قانونی 
کرد. از سال 2003 میالدی، چند نوع دارو برای 
مصارف پزشکی در داروخانه  های هلند عرضه شد 
که مواد اصلی تشکیل دهنده آن کانابیدیل است که 
از گیاه کانابیس مشتق شده و خواص درمانی دارد. 
الزم به ذکر است میزان ماده سمی و اعتیادآور 
اصلی موجود در گیاه کانابیس در این داروها 

نزدیک به صفر است.
کلرادو اولین ایالتی در آمریکا بود که در سال 2012 
میالدی فروش ماری جوآنا را قانونی اعالم کرد.

سال 2014 میالدی، واشنگتن پس از کلرادو، دومین 
ایالت آمریکا بود که مصرف ماری جوآنا در آن 
قانونی اعالم شد. هر شهروند باالی 21 سال در این 
ایالت اجازه دارد تا 28 گرم از این ماده اعتیادآور را 
با خود همراه داشته باشد. همچنین خرید حدود 
450 گرم محصول کانابیس به صورت جامد مانند 
شکالت و خرید حداکثر 2 کیلوگرم از این ماده 
اعتیادآور به صورت مایع، آزاد اعالم شده است. 
سال 2015 میالدی، اروگوئه برای اولین بار مصرف 
تفریحی کانابیس را قانونی اعالم کرد. در اسپانیا 
نیز شهروندان برای پرورش دادن کانابیس جهت 

مصرف شخصی مجازات نمی شوند.
:آیا تمهیدات قانونی برای استفاده از 

این محصول نیز وضع شد؟
بله، در بسیاری از کشورها قانون هایی نیز همزمان 
وضع شد. به عنوان نمونه کانادا در ماه اکتبر 2018 
میالدی استفاده تفریحی از محصوالت کانابیس 
را قانونی اعالم کرد، با این وجود رانندگی تحت 
تاثیر کانابیس، همراه داشتن و مصرف محصوالت 
کانابیس برای افراد زیر سن قانونی، حمل 30 
گرم محصوالت کانابیس در یک محل عمومی 
و نگهداری بیش از150 گرم در محل اقامت 
از  خصوصی ممنوع است. همچنین هر یک 
استان های کانادا مقررات مخصوص به خود را 
در رابطه با کانابیس دارد که رعایت نکردن آنها جرم 
محسوب می شود و مجازات قانونی در پی دارد. 
در برخی کشورهای دیگر نیز قانونی بودن استفاده 

فقط برای مصارف پزشکی است. از جمله این 
کشورها استرالیا، کانادا، شیلی، کلمبیا، آلمان، یونان، 
اسرائیل، ایتالیا، پرو، لهستان، سریالنکا و بریتانیا 
هستند. برخی کشورها نیز قوانین محدود کننده ای 
دارند که فقط اجازه استفاده از داروهای کانابینوئیدی 
خاص مانند Sativex یا Marinol را می دهند.
: سوال اساسی این است که چرا استفاده 

از این ماده مخدر قانونی است؟
دست اندرکاران و دولتمردان به طور کلی اهداف 
را  کانابیس  محصوالت  قانونی سازی  از  خود 

این گونه عنوان می کنند:
1.جلوگیری از دسترسی نوجوانان و جوانان زیر 

سن قانونی به محصوالت اعتیادآور و پرخطر
2.محافظت و باال بردن سطح بهداشت و امنیت 
و سالمت اجتماعی با نظارت بر کیفت و استاندارد 

محصوالت اعتیادآور
3.جلوگیری و کاهش فعالیت های مجرمانه قاچاق 

مواد اعتیادآور 
4.اعمال مجازات های شدید قضایی برای افرادی 

که خارج از چارچوب قانونی عمل می کنند.
5.کاهش فشار موجود برسیستم قضایی در ارتباط 

با مواد اعتیادآور
6.تجارت، درآمدزایی و ایجاد اشتغال به صورت 
قانونی )انتظار می رود قانونی کردن مصرف تفریحی 
کانابیس یک صنعت با ارزش به مبلغ بیش از 4 
میلیارد دالر در کانادا ایجاد کند(. در حال حاضر 
ارزش بازار محصوالت کانابیس در ایاالت متحده 
آمریکا 8 میلیارد دالر است و پیش بینی می شود 
بازار ماری جوآنای قانونی آمریکا تا سال 2025 
میالدی، ارزشی بالغ بر 25 میلیارد دالر داشته باشد.
با این تفاسیر قانونی کردن این ماده مخدر به 
دلیل کم ضرر بودن آن نیست و این ماده بالطبع 

عوارض زیادی دارد.
مصرف  عوارض  و  آثار  است.  درست  کامال 
محصوالت کانابیس زیاد است. تحقیقات اولیه 
نشان می دهد حتی استفاده از کانابینوئیدهای موجود 
در محصوالت پزشکی که به عنوان دارو برای 
برطرف کردن عالئمی مثل  تهوع و استفراغ در 
طول شیمی درمانی و برای افزایش اشتهای افراد 
مبتال به ایدز و  برطرف کردن دردهای مزمن و 
گرفتگی عضالنی کاربد دارند، می تواند در بروز 

سکته نیز نقش مهمی داشته باشد.
شواهد نشان می دهد مصرف حشیش، علف، بنگ، 
ماری جوآنا، گراس، گل، سیگاری، جوینت و... به 
صورت تفریحی آثار موقت جسمی و ذهنی مانند 
کاهش حافظه کوتاه مدت، خشکی دهان، اختالل 
در مهارت  های حرکتی، قرمزی چشم، پارانویا، 
اضطراب، سرخوشی، بهت زدگی، تغییر ادراک، 
باال رفتن خلق وخو و افزایش اشتها دارد. استفاده 
منظم از کانابیس موجب ایجاد و تشدید اختالل 
مصرف مواد و آسیب های عصبی و شناختی، به ویژه 
در نوجوانان وجوانان می شود. از دیگر عوارض 
جانبی بلندمدت مصرف این مواداعتیادآور می توان 
به بروز مشکالت رفتاری در کودکانی که مادران شان 
در دوران بارداری این مواد را استفاده می کردند، 
اشاره کرد. نتایج مطالعات  در رابطه با استفاده از 

ماری جوآنا نشان می دهد افرادی که به ماری جوآنا 
معتاد شده اند به طور متوسط 6 نمره از بهره هوشی 
)IQ( خود را از دست می دهند. تصویربرداری از 
مغز مصرف کنندگان مداوم کانابیس تغییر ساختار 
مغز آنها، به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی را 
نشان داده است. اختالالتی که بر اثر تغییر در ماده 
خاکستری مغز رخ می دهد، به ویژه در سنین 16 
تا 19 سالگی تاخیر رشد و ناتوانی یادگیری را به 
دنبال دارد. استفاده مکرر از THC می تواند خطر 
بالقوه مشکالت حاد را در آینده با بروز اختالل 
افسردگی، اضطراب و روان پریشی افزایش دهد. 
اختالالت مرتبط با مصرف مواد، اختالالت خلقی، 
اختالالت روانی و اختالل شخصیت در افرادی که 
از اختالالت خود بی خبر هستند یا تحت درمان 
دارویی و روان شناختی قرار دارند پس از مصرف 
محصوالت کانابیسی که عمدتا دارای تی اچ سی 
باال هستند تشدید می شود و آسیب های جسمی 
و روانی جبران ناپذیری برای ایشان خواهد داشت.

: با وجود قانونی شدن این محصول 
در برخی کشورها و تبلیغات تجاری در بعضی 
فضاهای مجازی چگونه می توان مصرف این 
ماده را کاهش داد و از رواج استفاده از آن 

پیشگیری کرد؟
 با توجه به قانونی سازی محصوالت کانابیسی 
می رود  انتظار  کشورها،  بسیاری  در  اعتیادآور 
سیاست گذاران، دست اندرکاران و فعاالن حوزه 
بهداشت اجتماعی راه حل هایی برای جلوگیری از 
دسترسی آسان اقشار آسیب پذیر به این محصوالت 
ارائه دهند تا قربانیان این گذار جهانی به حداقل 
برسد. آموزش ها و مداخالت جامع، مناسب و 
به موقع در حوزه پپیشگیری، درمان و کاهش 
آسیب های ناشی از مصرف مواد اعتیادآور، از طریق 
رسانه های جمعی، سازمان ها و نهادهای اجتماعی 
مانند خانواده، مدرسه و سازمان های مردم نهاد بسیار 
موثر خواهند بود. استفاده از مشوق های انگیزشی 
برای نوجوانان، جوانان، مادران و افراد تحت درمان 
اختالالت از جمله اقدامات موثری است که می توان 
در این حوزه به آن پرداخت و در آینده ای نه چندان 
دور شاهد ثمرات مثبت آن بود. همه خانواده ها 
باید هرچه بیشتر با این محصول آشنا شوند تا در 
صورت بروز بحران بتوانند فرزندان و خانواده 
خود را مدیریت کنند. پیوستگی ارتباط مناسب 
در خانواده نیز نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد 

نوجوان دارد.

وزارت بهداشت و درمان کانادا تخمین زده در سال 2017 میالدی، 
بیش از 4 هزار کانادایی به علت مصرف مسکن های مخدر موسوم 
به داروهای شبه افیونی)اپیوئید( جانشان را از دست داده اند. مصرف 
اوپیوئیدها در کانادا به بحرانی تبدیل شده که خانواده ها را از پا 

درمی آورد.

دولت کانادا در نظر دارد برای مهار این بحران دسترسی معتادان به 
»اوپیوئید«، به هروئین نسخه ای و متادون نسخه ای را آسان کند. به 
گفته وزیر بهداشت و درمان کانادا، برداشتن موانع از سر راه هروئین 
نسخه ای و متادون، تصمیمی حیاتی برای مقابله با مرگ های ناشی 
از مصرف مسکن های مخدر »اوپیوئید« است و قرار است با انجام 
اصالحات قانونی الزم، به کسانـی کـه از اعتیـاد بـه اوپیوئیدهـا 
رنـج می برند اجازه داده شود در مراکزی خارج از بیمارستان ها مانند 
کلینیک های درمان اعتیاد، به هروئین نسخه ای دسترسی داشته باشند. 
دولت کانادا در ماه گذشته 231 میلیون دالر بودجه برای مهار بحران 
اوپیوئید اختصاص داد. وزارت بهداشت کانادا روز 27 ژوئن اعالم 
کرد برای جلوگیری از گسترش اعتیاد مواد مخدر، استان ها و مناطق 
کانادا می توانند تحت قانون جدید این وزارتخانه داروهای مخدر 

ضروری را که در کشور موجود نیست، وارد کند.
وزارت بهداشت کانادا، فهرستی از این مخدرها را برای واردات 

منتشر کرده است. از جمله این داروها ویویترول تزریقی و سابوکسون 
است. مدت اعتبار این مجوز داروهای اعالم شده 1 سال است و 
پس از آن حذف خواهد شد، مگر در مواردی که وزارت بهداشت 
کانادا اعالمیه ای مبنی بر ادامه دسترسی به دارو برای موارد ضروری 

یا ادامه بهداشت عمومی صادر کند.
داروهای مخدری که برای درمان اختالالت مصرف مخدر و بیماری 
سل در زمان های ضروری استفاده می شود، از سوی مقامات بهداشت 
عمومی معرفی شده  است. از جمله داروهای دیگری که برای واردات 
نیاز به تایید دارند، می توان به داروهای مربوط به درمان ویروس های 
همه گیر یا سایر موارد اضطراری در زمینه بهداشت عمومی و نظامی 
اشاره کرد. در حالی که آمار معتادان به داروهای تجویزی مانند 
اکسی کدون یا میزان فروش غیرقانونی قرص    های فنتانیل در کانادا 
مشخص نیست، آمار مرگ ومیر در اثر مصرف بیش از حد مواد 
مخدر در سال گذشته 2 هزار و 500 نفر اعالم شده است. این آمار 
در سال جاری رو به افزایش است. دکتر »ترسیا تام«، مسوول امور 
بهداشت عمومی کانادا می گوید: »بدون تردید کانادا دچار بحران 
بهداشت عمومی بی    سابقه در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر 
و مرگ ومیر ناشی از آن شده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، آمار 

مرگ ومیر بیش از 3 هزار نفر خواهد بود.«
منبع: کندین پرس

راهکارکانادایی مقابله با اعتیاد دارویی

در حال حاضر ارزش 
بازار محصوالت 
کانابیس در ایاالت 
متحده آمریکا 8 میلیارد 
دالر است و پیش بینی 
می شود بازار ماری جوآنای قانونی 
آمریکا تا سال 2025 میالدی، ارزشی 
بالغ بر 25 میلیارد دالر داشته باشد
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نگاهی به مدت الزم برای هضم گروه های غذایی مختلف

غذاهای زودهضم و 
دیرهضم کدامند؟

هضم غذا، عملکرد پیچیده ای در بدن ماست که به وسیله سیستم گوارشی انجام می شود. طی این فرایند بدن شما 
 ترجمه: 

سحر نیکزادی
غذایی را که مصرف کرده اید به مواد مغذی ای  تبدیل می کند که برای تامین انرژی، رشد و ترمیم سلولی به آن 
نیاز دارید. به طور کلی، از زمانی که غذا می  خورید 24 تا 72 ساعت وقت الزم است تا غذا در دستگاه گوارشتان 

گردش کند و به اصطالح عمل هضم انجام شود اما 
گوارش غذا در این مرحله پایان نمی یابد و این مقوله پیچیده 

همچنان ادامه دارد. درحقیقت مدت دقیق آن وابسته به 
مقدار و نوع غذایی است که شما طی روز میل 

کرده اید. عالوه بر این، سایر عوامل از جمله 
و  )سوخت وساز(  متابولیسم  جنسیت، 

بیماری های گوارشی هم می توانند در 
افزایش و کاهش مدت این روند طبیعی 
تاثیر گذار باشند. به همین منظور و 
برای آشنایی بیشتر در »پوستر سالمت« 
این شماره نگاهی دقیق تر به مدت 
الزم برای هضم گروه های مختلف 
غذایی خواهیم انداخت تا شما 
بتوانید با آگاهی و انتخاب درست 
از  رژیم غذایی سالمی پیروی 

کنید و در مراسمی مانند شب یلدا 
خوراکی های  ساعت  چند  طی  که 

مختلفی خورده می شود، به آن توجه 
کنید. 

90 دقیقهبرنج قهوه ای، گندم، آرد ذرت و جوغالت 
90 دقیقهعدس، باقال، نخود، نخود فرنگی، لوبیا قرمزحبوبات 

120 دقیقهدانه سویا، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و کنجددانه و آجیل
150 تا 180 دقیقهبادام، بادام زمینی، بادام هندی، فندق و گردو

90 دقیقهشیر، ماست و پنیر کم چربلبنیات

انواع گوشت

30 دقیقهزرده  تخم مرغ
45 دقیقهتخم مرغ کامل

45 تا 60 دقیقهماهی و سایر غذا های دریایی
90 تا 120 دقیقهمرغ بدون پوست

120 تا 135 دقیقهبوقلمون بدون پوست
180 تا 240 دقیقهگوشت گاو و گوسفند

مدت هضمماده غذاییگروه غذایی

میوه ها
20 دقیقههندوانه

30 دقیقهطالبی، گرمک
30 دقیقهپرتقال، گریپ فروت و انگور
40 دقیقهسیب، گالبی، هلو و گیالس

30 تا 40 دقیقهگوجه فرنگی، کاهو، خیار، کرفس، فلفل قرمز و سبزسبزی های خام

سبزی های بخار پز یا آبپز
40 دقیقهسبزیجات برگ سبز، اسفناج، کلم پیچ و کلم برگ

کدو سبز، کلم بروکلی، گل کلم، لوبیا سبز، هویج و 
کدو حلوایی

45 دقیقه

60 دقیقهکنگر، سیب زمینی و ذرتسبزی های نشاسته ای
15 تا 20 دقیقهانواع میوه و سبزیجاتآب میوه و سبزی ها

مقایسه زمانی هضم خوراکی ها 

چربی ها 
فقط دیرهضم

چربی های موجود در مواد غذایی از واحدهایی به نام اسیدهای 
چرب ساخته شده اند. در کل، هضم چربی در مقایسه با سایر 

گروه های غذایی طوالنی تر انجام می شود و با خاصیت ویژه خود در 
متراکم کردن انرژی، کالری بیشتری در مقایسه با سایر غذا ها دارد. غذا ها و 
ترکیبات مملو از چربی معده را دیر تر تخلیه می کنند و به اصطالح دیرهضم 

هستند. مهم تر اینکه بدن شما تمایل دارد به جای استفاده از چربی به عنوان یک 
منبع سوختی ضروری، آن را ذخیره کند. این ویژگی می تواند توضیح واضحی 

برای وجود چربی های ناخوشایند در قسمت های مختلف بدنتان باشد. به 
خاطر داشته باشید افزایش چربی و در نتیجه اضافه وزن همراه با آن یکی از 
شایع ترین عوامل ابتال به بیماری های خطرناک قلبی- عروقی، فشارخون، 

دیابت و سایر بیماری های مزمن است. پس سعی کنید تا حد امکان 
از مصرف غذا های سرخ کردنی پر چرب مثل سیب زمینی 

سرخ شده، انواع فست فود  و... بپرهیزید. 

پروتئین های 
زودهضم و دیرهضم

کربوهیدرات ها از قندهای ساده ای تشکیل شده اند و دقیقا همین 
ویژگی است که باعث تجزیه شدن سریع آ نها می شود، در مقابل پروتئین ها 

متشکل از مولکول های پیچیده تری هستند که آنها را دیرهضم می کند. درحقیقت، 
روند به هم زدن این پیوند های شیمیایی و کاهش میزان پروتئین ها با مولفه های اصلی 
خود؛ یعنی آمینو اسید ها طوالنی تر خواهد بود. بنابراین، برای هضم پروتئین سیستم 

گوارش شما نیازمند زمان بیشتری خواهد بود. این ویژگی کافی است تا پروتئین را به یک 
منبع غذایی یا به عبارت دیگر، سوخت بادوام برای بدن تبدیل کند. همین موضوع مصرف 
پروتئین را برای ورزشکاران و بدنسازان حیاتی می کند. احتماال اولین منبع پروتئینی که 
به ذهن ما خطور می کند، گوشت است اما الزم است بدانید گوشت قرمز حاوی مقدار 
زیادی چربی هم است که سیستم گوارش ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. عالوه بر 

این، دستگاه گوارش ما برای هضم گوشت نیازمند زمان طوالنی تری خواهد بود 
که موجب تولید ترکیباتی می شود که برای سیستم گوارش بدن مضر هستند. 

پس توصیه می شود مصرف گوشت را کاهش دهید تا به عملکرد سیستم 
گوارشی خود کمک کنید. شما می توانید به عنوان جایگزین 

گوشت قرمز از گوشت های سفید مثل انواع ماکیان و 
ماهی سفید که زود تر هضم می شوند، 

استفاده کنید. 

کربوهیدرات های 
زودهضم و دیرهضم

به طور کلی، زودهضم ترین مواد غذایی در این گروه؛ یعنی کربوهیدرات ها جا 
می گیرند. این مواد متشکل از شکر، اکسیژن، هیدروژن و مولکول های کوچک و ساده کربن 

هستند. کوچک ترین این مواد؛ یعنی گلوکز می تواند به راحتی از سد غشای سلولی بگذرد و خیلی 
سریع به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد. نشاسته و سایر کربوهیدرات های عمده قابل هضم از 

مقدار زیادی مولکول های گلوکز ساخته شده اند. بدن شما این ترکیبات را به مولکول های گلوکز می شکند 
یا تجزیه می کند. این بدان معناست که مواد می توانند خیلی سریع هضم شوند. با این وجود، عوامل دیگری هم 

در هضم مواد نشاسته دار موثرند که با کاهش سرعت این روند طبیعی و اثر گذاری در آن سیستم گوارشی را دچار 
تغییر می کنند.  به طور طبیعی، اگر کربوهیدرات ها بیشتر فراوری و تصفیه شوند، بدن ما  خیلی سریع تر می تواند آنها را 
هضم کند. نان سفید، قند و برنج سفید از این قبیل مواد خوراکی هستند اما در مقابل، کربوهیدرات هایی با فیبر غذایی 

باال هم وجود دارد که هضم شان آهسته تر انجام می شود و همزمان دارای مزایای بسیاری برای بدن ما هستند. بعد از صرف 
غذا، زمانی که مواد نشاسته دار به کندی به گلوکز تبدیل می شوند، فیبر کمک می کند تا مواد غذایی که مصرف کرده اید 
به شکل متعادل میزان قندخون را افزایش دهد. نتیجه اینکه شما برای مدت طوالنی تری احساس سیری خواهید کرد و 
تمایلی به خوردن مضاعف میان وعده های چاق کننده مثل اسنک های حاضری نخواهید داشت. همان طور که گفتیم 
مواد خوراکی ای که در گروه غذاهای زودهضم قرار می گیرند خیلی سریع از دستگاه گوارش عبور می کنند.  نکته 
حائز اهمیت این است که تمامی کربوهیدرات ها زودهضم نیستند و می توانند در گروه مواد غذایی دیرهضم قرار 

 گیرند. این خوراکی ها عبارتند از حبوبات، انواع لوبیا، عدس، جو، برنج قهوه ای و آرد سبوس دار. عالوه 
بر آنها، میوه هایی با فیبر باال مثل سیب، هلو، گالبی و آلو سیاه هم دیر تر هضم می شوند، در حالی که 

سایر میوه های دارای قند بیشتر تقریبا سریع تر  هضم خواهند  شد.  پیشنهاد می کنیم، اگر طرفدار 
مصرف سبزیجات هستید از آنها به ویژه نوع خامشان که حاوی فیبر باال هستند، استفاده 

کنید. سبزیجات برگ سبز تیره مانند انواع کلم به خصوص کلم بروکلی و بروکسل 
نیز حاوی ترکیبات معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان هایی هستند که 

به عملکرد بهتر دستگاه گوارش در مواجهه با مشکالت 
گوارشی کمک بیشتری می کنند. 

دستگاه 
گوارش در یک نگاه

همان طور که می دانید هضم غذا می تواند بین افراد مختلف اعم از 
زن و مرد متفاوت باشد. طبق تحقیقات انجام شده در این زمینه مشخص شد 

مواد غذایی در روده بزرگ مردان به مدت 33 ساعت و در زنان تا 47 ساعت باقی 
خواهند ماند و بعد به مرور تجزیه می شوند. ابتدا غذا تقریبا به شکل سریع در سیستم 

گوارش گردش می کند و بعد از گذشت 6 تا 8 ساعت مواد خوراکی از معده عبور می کنند 
و به روده کوچک منتقل می شوند. سپس این مواد وارد روده بزرگ می شوند )کولون( تا عمل 

هضم به شکل کامل تری انجام گیرد. برای مثال، جذب آب و در آخر هم حذف و پاک سازی غذای 
هضم نشده. گوارش شما مبتنی بر غذایی است که در طول روز مصرف کرده اید. به طور مثال برای 
هضم گوشت قرمز یا ماهی 2 روز متوالی زمان الزم است تا این مواد خوراکی به شکل کامل هضم 
و دفع شوند. پروتئین و چربی های موجود در آنها متشکل از مولکول های پیچیده ای است که مدت 

هضم را طوالنی تر می کند اما در مقابل، میوه ها و سبزیجات که سرشار از فیبر هستند، تنها طی 
یک بازه زمانی کوتاه برای مثال کمتر از یک روز هضم می شوند. خوب است بدانید مصرف 

این نوع خوراکی های حاوی فیبر باال می تواند باعث بهبود چشمگیر در عملکرد سیستم 
گوارشی تان نیز شود. گفتنی است، مواد غذایی ای که خیلی سریع هضم می شوند و به 

عنوان غذاهای زودهضم شناخته می شوند عبارتند از غذاهای فراوری شده حاوی 
شکر. این مواد غذایی تنها طی مدت کوتاهی در بدن تجزیه می شوند و 

شما خیلی سریع احساس گرسنگی خواهید کرد. از این رو، 
تاثیر مصرف این مواد غذایی در رژیم های کنترل 

وزن باید مدنظر قرار گیرد. 
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زيبايی       وتغذيه

مصرف محصوالت ارگانیک، قانون زیبا و سالم ماندن در بارداری 

بايدها و نبايدهای مراقبت 
از پوست در بارداری 

دوران بارداری سرشار از روزهای شیرین، هیجان انگیز و دلهره آوری است. در همین دوران پوست و موی 
خانم های باردار در پی هجوم هورمون ها که همه چیز را زیر و رو کرده اند، واکنش های متفاوتی نشان می دهد. 

حساسیت موضوع بارداری به حدی است که خیلی از خانم ها در زمینه زیبایی و مراقبت از پوست و مو دچار 
سردرگمی می شوند. در این مطلب باید و نبایدهای زیبایی در بارداری را بررسی می کنیم. )صفحه29(

 دکتر محمدرضا وفا 
متخصص تغذیه و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پرخوری و روی هم خوری 
در شب يلدا ممنوع! 

تمام  کنار  و  است  نزدیک  یلدا  شب 
خوبی هایی که می توانیم برای این شب 
در نظر بگیریم، متاسفانه مشکالتی از نظر 
خوردوخوراک در این شب بلند سال برای 
و  پرخوری  از  می شود؛  ایجاد  خیلی ها 
یا  دل  سر  سنگینی  تا  گرفته  ریفالکس 

سوء هاضمه. 
به دلیل  بیشتر  مشکالت  این  معموال 
مواد غذایی  یا روی هم خوری  پرخوری 
مختلف ایجاد می شوند. از این رو، توصیه 
می شود در شب یلدا مانند تمام روزها و 
شب های دیگر سال، اصل تعادل در برنامه 
غذایی را رعایت کنید، مثال قرار نیست حاال 
که شب یلدا مهمان اقوام هستید، از ظهر 
چیزی نخورید و به امید پرخوری شب 
بمانید. شما باید وعده ناهار خود را مانند 
همیشه میل کنید و شام یلدا را بسیار سبک تر 
و زودتر از شام سایر روزهای سال بخورید. 
بهتر است میوه ها به صورت کامل مصرف 
شوند زیرا آب میوه ها کالری باالتری نسبت 
به خود میوه دارند. حواستان باشد با وجود 
مرغوب بودن میزان پروتئین و چربی های 
موجود در مغزها و دانه ها نباید در مصرف 
آنها افراط کنید زیرا مغزدانه ها کالری باال 
و هضم نسبتا سختی دارند و می توانند 
شما را دچار دل درد و سوء هاضمه کنند.
 از طرف دیگر، بهتر است شیرینی ها در 
شب یلدا بسیار محدود مصرف شده یا با 
میوه های شیرین مانند خرمالو جایگزین 
شوند. در ضمن، به همه افراد توصیه می شود 
آخرین وعده خوراکی یا آشامیدنی خود را 
حداقل 2 ساعت قبل از خواب میل کنند تا 
دچار اختالل خواب در این شب نشوند.  

بیشتر بخوانید

»صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود« 
را در صفحه 26 همين شماره بخوانيد.
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توصیه های کاربردی برای برگزاری یلدایی سالم و ارزان

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود
 دکتر محمدحسن انتظاری

متخصص تغذیه، مدیر گروه 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان

شب یلدا نزدیک است و خیلی از خانواده ها 
دوست دارند این شب را کنار یکدیگر 
شاید  که  است  حالی  در  این  بگذرانند. 
کمی  روزها،  این  اقتصادی  مشکالت 
کرده  سخت  را  مهمانی ها  یا  رفت وآمد 
باشد. اگر شما هم جزو آن گروه از افرادی 
تمام  وجود  با  دارید  تمایل  که  هستید 
کنار  را  خاطره انگیزی  یلدای  مشکالت، 
عزیزان تان داشته باشید، پیشنهاد می کنیم 
با رعایت توصیه هایی که در ادامه مرور 
می کنید، یلدایی سالم تر و کم هزینه تر را 

برای خود و خانواده تان ترتیب دهید. 

9 نکته درباره شام در شب یلدا
یلدا  درباره شام  نکته  مهم ترین  و  1. اولین 
این است که اصال براساس رسوم قدیمی 
ایرانی، ضرورتی به برگزاری مهمانی شام 
برای یلدا نیست و شما می توانید با حذف 
شام از مهمانی و برگزاری شب نشینی، تا حد 
زیادی از هزینه های مهمانی یلدا کم کنید. از 
طرف دیگر، شب یلدا  کنار رسم هایی مانند 
حافظ خوانی، خوراکی های سنتی زیادی هم 
دارد و حذف وعده شام در این شب،  مشکل 
چندانی از نظر گرسنه ماندن برایتان ایجاد 

نمی کند. 
مصرف  و  طبخ  قصد  حال  هر  به  2. اگر 
شام برای شب یلدا داشتید، به شما توصیه 
می کنیم حتما شامی سبک آماده کنید و آن را 
بین ساعت 7 تا 8 شب بخورید تا در پایان 
شب احساس پری و سنگینی نداشته باشید. 
3.هرچه شام این شب حاوی چربی، گوشت 
باشد، مشکالت گوارشی  و نمک کمتری 
ایجاد  برایتان  شب  پایان  در  هم  کمتری 

خواهد شد. 
4. شاید بتوان گفت یک سوپ یا آش سبک، 
برای شام دورهمی  می تواند گزینه خوبی 

یلدا باشد. 
با  اصلی  غذای  پختن  به  اصرار  5. اگر 
گوشت در شب یلدا دارید، گوشت ماهی 
گوشت  از  سبک تر  سفید،  گوشت های  و 
قرمز هستند و هضم ساده تری هم دارند. 

6. پلوهای مخلوط نسبت به برنج و خورش، 
نیاز به افزودن گوشت کمتر و سبزیجات 
بیشتری دارند. از این رو، گزینه ای با هزینه 
محسوب  بیشتر  سالمت  و  کمتر  نهایی 

می شوند. 
یا  کتلت ها  گیاهی،  کوکوهای  7. انواع 
شامی ها هم به دلیل باز بودن دست شما برای 
افزودن سبزی ها، حبوبات و سیب زمینی به 
آنها، می توانند گزینه سالم و مقرون به صرفه ای 

برای شام مهمانی یلدا باشند. این گروه از 
میان کودکان  غذاها، طرفداران زیادی هم 

دارند. 
یلدا  شام  میز  از  را  نوشابه  است  8. بهتر 
سنتی  شربت  آن،  جای  به  و  کنید  حذف 
خانگی و کم شیرین مانند شربت خاکشیر یا 
تخم شربتی را برای این شب در نظر بگیرید. 
با این کار عالوه بر حفظ سالمت اعضای 
خانواده،  هزینه نوشیدنی همراه شام را هم 

کم می کنید. 
به ساالد، هزینه  9.سبزی خوردن نسبت 
کمتری برای شما دارد زیرا نیاز به افزودن 
سس، روغن و سرکه به آن وجود ندارد و 
پس  است.  نظر  این  از  هم  سالمی  گزینه 
برای ارزان و سالم تر شدن شام یلدا، سبزی 

خوردن را جایگزین ساالد کنید. 

5 نکته درباره میوه در شب یلدا
1.لزومی به گنجاندن انواع میوه ها در مهمانی یلدا 
نیست و همان میوه های سنتی یلدا مانند هندوانه،  
انار و خرمالو برای این شب کفایت می کند. 

2. بهتر است هندوانه را به دلیل مدر بودن 
آن، در ساعات اولیه شب مصرف کنید و 
استفاده از انار را به دلیل خاصیت هضم کنندگی 
آن، به بعد از مصرف آجیل ها موکول کنید. 
کوچک تر  اندازه های  در  را  3. میوه ها 
مشابه،  وزن  در  بتوانید  تا  کنید  خریداری 
تعداد بیشتری میوه در اختیار داشته باشید. 
4.می توانید برای مهمان ها یا اعضای خانواده 
خود به جای میوه های درسته، ساالد میوه 
به خرید  نیاز  این صورت،   در  کنید.  تهیه 
ایجاد  فرد  هر  برای  میوه  هر  از  عدد  یک 
کلی  هزینه  در  می توانید  شما  و  نمی شود 
میوه ها،  صرفه جویی بیشتری انجام دهید. 

5. اگر انار را به صورت دانه شده در پیاله های 
کوچک همراه با گلپر برای مهمان ها سرو 
کنید، هم ظاهر زیباتری دارد و هم تعداد 
کمتری انار برای مهمانی کافی خواهد بود. 
یادتان نرود گلپر می تواند طبع سرد انار را 

متعادل و نفخ کمتری ایجاد کند. 

4 نکته درباره دسر در شب یلدا
1.خیلی ها در سال های اخیر گرایش و تمایل 
زیادی به خرید و مصرف انواع شیرینی، دسر 
و کیک در شب یلدا پیدا کرده اند. این در 
حالی است که شیرینی ها و کیک های قنادی، 
جایگاهی در یلدای سنتی نداشته اند و حذف 
آنها عالوه بر افزایش ارزش تغذیه ای میز 
یلدای شما، بسیاری از هزینه های اضافی را 

هم کم خواهد کرد. 
2. شما می توانید به عنوان یک دسر سنتی، 
سالم و کم هزینه یلدایی، از لبو، بِه یا کدو 
حلوایی پخته که با کمی عسل رقیق، طعم دار 

شده کمک بگیرید. 

3.انواع شیرینی های سنتی مانند نان برنجی، 
شیرینی های خانگی یا ژله های خانگی که با 
شکر بسیار کم تهیه می شوند هم می توانند 
گزینه های سالم تر و مقرون به صرفه تری باشند. 
برای تهیه ژله های خانگی می توانید از پودر 
ژالتین و آب انار طبیعی استفاده کنید تا حال 
و هوای یلدایی تری به دسرهای خود بدهید.
یا  فتیرها  زندگی تان،   محل  در  4.اگر 
کلوچه های سنتی و محلی طبخ و عرضه 
می شوند هم می توانید آنها را جایگزین کیک 

و شیرینی های گرانقیمت کنید. 

6 نکته درباره آجیل در شب یلدا
1.همه ما می دانیم این روزها قیمت آجیل 
بسیار باال رفته و شاید خیلی ها توان خرید 
انواع مغزها را برای آجیل یلدا نداشته باشند. 
با این حال، جای نگرانی نیست زیرا آجیل 
یلدا، جزو آجیل های شیرین است و نیازی 
به افزودن حجم باالیی از 4 مغز اصلی به 

صورت شور در آن وجود ندارد. 
2. شما می توانید به جای گردو، بادام، پسته، 
فندق و بادام هندی که قیمت باالیی دارند، 
برشته،  گندم  برشته،  نخود  بادام زمینی،  از 

کدو،  تخمه  کنجد،  شاهدانه،  برنجک، 
تخمه هندوانه، کشمش یا مویز برای 

تهیه آجیل یلدا کمک بگیرید. 
یا  مغزها  انواع  است  3.بهتر 
کامال  صورت  به  را  دانه ها 
انواع  کنید.  خریداری  خام 
خام آنها، هم سالم تر هستند 
برای  کمتری  هزینه  هم  و 

شما دارند. 
برای  می توانید  4. شما 

ارزش  و  حجم  افزایش 
مقداری  یلدا،  آجیل  تغذیه ای 

خرمای خشک و خردشده، انجیر 
خشک و توت خشک را هم به آن 

اضافه کنید. 
5.آجیل ها هرچقدر 
باز  باشند،  سالم  هم 
هم کالری قابل توجهی 
دارند و باید در مصرف 
برای  آنها، محدودیتی 
خود در نظر بگیرید تا 
در ساعات پایانی شب 
با احساس پری، سنگینی 
سر دل و ریفالکس مواجه 

نشوید. 
6. اگر بتوانید مقداری ذرت 

خشک تهیه کنید و آن را در 
منزل حرارت دهید، یک ظرف 

ذرت بوداده، ارزانقیمت و جذاب 
را هم کنار آجیل یلدا برای کودکان 

خواهید داشت. 

و خالصه اینکه...
1. سعی کنید شام یلدا را بسیار زود و بسیار 

سبک بخورید. 
2. بهتر است آخرین خوراکی ها حدود 2 

ساعت پیش از خواب مصرف شوند. 
3.سعی کنید شب یلدا با خودروی شخصی 
به مهمانی نروید تا عالوه بر کاهش ترافیک 
از مسیر را  از سال، مقداری  این شب  در 
پیاده روی کنید تا هنگام خواب سنگین نباشید. 
4. بهتر است در این شب به جای چای از 
انواع دمنوش های سنتی مانند دمنوش نعناع یا 
دمنوش زیره همراه با هل و دارچین استفاده 

کنید تا عالوه بر سنتی تر کردن یلدا، کمکی 
هم به هضم و کاهش نفخ احتمالی تان 

کرده باشید. 
5.اگر قرار است برای مهمانی یلدا 
بیش از 2 خانواده کنار یکدیگر 
باشید، بهتر است هزینه ها را تقسیم 
کنید یا هر خانواده مسوولیت 
خرید یک خوراکی یلدایی را 

برعهده بگیرد. به این ترتیب، 
فشار 

مالی کمتری به صاحبخانه وارد می شود و او 
هم مانند مهمان ها، زمان بیشتری برای لذت 

بردن از بودن در جمع خواهد داشت. 
6. یلدا، بهانه ای برای با هم بودن هاست. 
انار، هندوانه،  با یک سینی  شما می توانید 
لبو، نخودچی و کشمش، تخمه آفتابگردان 
و یک نوع دمنوش سنتی هم آن را برگزار 
کنید و با حافظ خوانی، قصه گویی یا مرور 
خاطرات کنار عزیزان خود از این شب زیبا 

لذت ببرید.

شما می توانید به جای گردو، بادام، 
پسته، فندق و بادام هندی که 
قیمت باالیی دارند، از بادام زمینی، 
نخود برشته، گندم برشته، برنجک، 
شاهدانه، کنجد، تخمه کدو، تخمه 
هندوانه، کشمش یا مویز برای تهیه 
آجیل یلدا کمک بگیرید و برای 
افزایش حجم آجیلتان، مقداری خرمای 
خشک و خردشده، انجیر خشک یا 
توت خشک را هم به آن اضافه کنید

آشنایی با مراسم و خوراکی های شب یلدا در شهرهای مختلف ایران

از آش انار شیراز تا خاگینه خرمای زنجان
برگزاری مراسم شب یلدا به عنوان یکی از آیین های سنتی ایرانی 

 راضیه 
فیض

در تمام شهرهای کشورمان مرسوم است. اگر از انار، هندوانه و 
آجیل شیرین که پای ثابت سفره یلدای بسیاری از ایرانی ها هستند، 
بگذریم، معموال می بینیم مردم هر کدام از شهرهای ایران، خوراکی های 
خاصی برای این شب در نظر می گیرند. خواندن ادامه این مطلب، شما را بیشتر با 

رسوم خوراکی شب یلدا در نقاط مختلف ایران آشنا خواهد کرد. 

 شیراز و آش انار
آش انار، یکی از آش های سنتی شیراز و بسیار 
پرطرفدار برای شب یلداست. معموال شیرازی ها 
این آش زمستانی را به عنوان پیش غذا و کلم پلوی 
شیرازی با گوشت قلقلی را به عنوان غذای 
اصلی یلدا در نظر می گیرند. آش انار از ترکیب 
نخود، لوبیا، برنج،  آب انار، دانه انار،  سبزی آش 
و گوشت چرخ کرده تهیه و با مقدار زیادی 

پیازداغ و سیر سرخ شده سرو می شود. 

 خراسان جنوبی و کف بیخ
 در خراسان جنوبی، دسر بسیار جالبی برای شب یلدا تهیه 
می کنند که آماده کردن آن، کار ساده ای نیست. َکف بیخ، از چند 
مرتبه جوشاندن ریشه گیاه چوبک و ترکیب کردن آب حاصل 
از این جوشیدن با شیره تهیه می شود و گردو یا پسته به عنوان 
تزئین روی آن قرار می گیرند. البته این آب باید پیش از ترکیب 
با شیره، کف دیگ های بزرگ یا تغار ریخته و حسابی زده 
شود تا به قوام مورد نظر که شبیه خامه هم زده است، برسد. 

 مازندران و خورش ناردون
 در استان مازندران معموال میوه ازگیل به عنوان 
میوه ای محلی در سفره یلدا جا دارد. عالوه بر آن، 
مازنی ها تمایل به طبخ خورش ناردون با ترکیب انار، 
مرغ و رب انار برای شب یلدا دارند و وجود انار 
در مراسم یلدا را نماد باروری و سالمت می دانند. 

  یزد و آش شولی
 یزدی ها برای بیمه کردن بدن خود در برابر سرمای کویری زمستان، 
آش شولی را برای شام یلدا در نظر می گیرند. این آش با ترکیبی 
از باقال، اسفناج، شوید، چغندر، عدس و آرد گندم تهیه و با پیاز 

داغ و سرکه سرو می شود. 

 خراسان شمالی و حلوای مغز
 خراسان شمالی هم معموال زمستان های سردی دارد. از این رو، ساکنان این 
خطه هم ترجیح می دهند مانند زنجانی ها، یک خوراکی با مزاج بسیار گرم 
را در سفره یلدای خود داشته باشند. حلوای مغز خراسانی با ترکیب گردو، 
بادام، کنجد یا مغزهای روغنی دیگر که به خوبی کوبیده شده اند، تهیه می شود. 
معموال خراسانی ها مغزها را بعد از کوبیدن، به صورت توپ های بسیار کوچک 

درمی آورند و آنها را قبل از مصرف در شیره انگور می غلتانند. 

 زنجان و خاگینه خرما
زنجانی ها معموال زمستان های 
سردی را پیش رو دارند و 
خوردن خاگینه خرما به عنوان 
غذایی با مزاج کامال گرم را 
شروع خوبی برای پا گذاشتن 

به فصل سرما می دانند.

استان کهگیلویه و بویراحمد و غذاهای سفید
مردمان استان کهگیلویه و بویراحمد بر این باورند که 
خوردن غذاهای سفید در شب یلدا، باعث باز شدن درهای 
رحمت الهی و افزایش بارش برف در زمستان می شود. از 

این رو،  آنها حتما غذاهایی مانند شیربرنج 
و آش دوغ را در سفره شام یلدا 

خود می گنجانند. 

 استان مرکزی و خوراکی های بومی
 در استان مرکزی، مخصوصا شهر اراک، 
رنگ  برای  بومی  خوراکی های  از  بیشتر 
استفاده  یلدا  سفره  به  بخشیدن  لعاب  و 
می کنند. لبو،  نخودچی، کشمش، برنجک، 

ذرت بوداده،  انگور و شربت شیره انگور، 
پای ثابت سفره یلدای اراکی هاست. در اراک 
و خشک،  سرد  هوای  و  آب  دلیل  به  هم 

به خصوص در زمستان ها، مردم 
ترجیح می دهند خوراکی هایی 
با طبیعت بسیار گرم را در سفره 

یلدای خود داشته باشند. 

 آذربایجان و آش خشیل
 سرمای استان های شمال غرب ایران، زبانزد 
همه است و مردمان آذربایجان با طبخ و مصرف 
غذای با مزاج گرم، به استقبال شب یلدا و 
زمستان می روند. معموال بیشتر خانواده های 
آذربایجان شرقی و غربی، آشی به نام آش 
َخشیل برای شب یلدا آماده می کنند. این آش 
از ترکیب بلغور گندم، آرد گندم، آب سرد و 
شیر تهیه و با عسل و کره محلی سرو می شود. 



1. انار جزو میوه های بومی ایران است که سطح کشت مناسبی هم در 
کشورمان دارد. این میوه از شهرهای شمالی ایران تا نواحی مرکزی 
مانند ساوه و یزد کشت می شود. انواع پرطرفدار انار ایران را می توان 

بین انارهای نواحی خشک و کویری پیدا کرد.
2.انار شیرین، طبیعتی سرد و  تر دارد و می توان با مخلوط کردن آن 
با انار ترش یا زنجبیل، باعث متعادل شدن مزاج آن شد. انار ترش هم 
طبعی سرد و خشک دارد و معموال از عسل به عنوان مصلح آن در 

طب سنتی نام برده می شود. 

3.ویتامین C، فیبر، پتاسیم و ویتامین های گروه B به جز B12،  از 
مهم ترین مواد مغذی انار محسوب می شوند. از این رو، مصرف انار تازه 
یا استفاده از آن در غذا،  می تواند ارزش تغذیه ای نهایی غذا را باالتر ببرد. 
4.دانه های انار، دارای اسیدهای چرب غیراشباع و مفید برای بدن هستند. 
به همین دلیل هم تاکید می شود اگر دندان هایتان مشکلی ندارند،  حتما 
 دانه های انار را هنگام خوردن این میوه خوش طعم، به خوبی بجوید. 
5.بهتر است خانم ها بدانند روغن موجود در دانه انار حاوی فیتواستروژن  

است که به پیشگیری از ابتال به سرطان پستان کمک می کند. 

6.انار،  قوی ترین آنتی اکسیدان های موجود در طبیعت را در 
قدرت سیستم  افزایش  بر  آن عالوه  و مصرف  داده  خود جا 
به سرطان های مختلفی  ابتال  از  باعث جلوگیری  بدن،   دفاعی 
از جمله سرطان پستان، روده بزرگ، ریه،  پوست و پروستات 
می شود. خواص آنتی اکسیدانی انار، حدود 2 تا 3 برابر بیشتر 

از چای سبز است. 
مانع  می توانند  انار  در  موجود  آنتوسیانین های  و  7.فالونوئیدها 
از  بعد  انار  یا آب  انار  این رو،  مصرف  از  گرفتگی عروق شوند. 

وعده های غذایی برای افراد مبتال به فشار خون یا چربی  خون باال،  
بسیار مفید خواهد بود. 

8.مصرف آب انار به دلیل خواص ضدالتهابی،  ضدمیکروبی و ضدقارچی 
آن برای کمک به بهبود سریع تر بیماری های دهان و دندان مفید خواهد بود. 
9.خواص رب انار طبیعی،  به اندازه خواص آب انار یا حتی کمی 

بیشتر از آن است. 
10. از آنجایی که مصرف انار می تواند باعث ایجاد نفخ شود،  خوردن 

آن با زیره و گلپر،  مفید خواهد بود.

نفخ انار را با زیره و گلپر بگیرید

نگاه  متخصص گیاهان دارویی

دکترمحمدحسینصالحیسورمقی/ استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1.بهتر است برای تهیه انارپلو از انارهایی با طعم ملس کمک 
بگیرید که غذای شما بیش از حد ترش یا شیرین نشود.

2.کشمش پلویی را با کشمش معمولی جایگزین نکنید تا 
دانه های کشمش، بافت نامطلوبی به غذا ندهند. 

3.بخار دیدن دانه های انار هنگام دم کشیدن برنج، تا حدی 
باعث نرمی آنها می شود اما اگر می خواهید دانه انارها نرم تر 
باشند، یا آنها را قبل از طبخ بخارپز کنید یا از انارهایی با 
دانه های نرم تر استفاده کنید. البته در این صورت،  بافت و 

رنگ نهایی غذا کمی متفاوت خواهد شد. 

4.اگر می خواهید کنار انارپلو، کمی مرغ بپزید، به جای 
رب گوجه از رب انار برای طبخ آن مرغ کمک بگیرید تا 

طعم بهتری  برای غذا ایجاد شود.

5.اگر تصمیم دارید ساق مرغ را با این پلو همراه کنید،  
پیشنهاد می کنیم آن را به عنوان ته دیگ، زیر پلو قرار دهید. 
این کار باعث یکنواخت شدن عطر و طعم مرغ و پلو می شود. 
برای تهیه ته دیگ ساق باید ساق های مرغ را از حدود 12 
ساعت قبل با مقداری نمک، کره و زعفران دمکرده طعم دار 
کنید. سپس زمانی که برنج در حال جوشیدن است،  آنها 
را کف قابلمه بچینید و اجازه بدهید یک طرف شان کامال 
برنج  داشتید  که قصد  زمانی  و  آن  از  طالیی شود. پس 
آبکش را داخل قابلمه بریزید،  ساق ها را برگردانید تا در 
طول دقایق دم کشیدن برنج، طرف دیگر آنها هم طالیی 
و کامال پخته شوند. فقط حواس تان باشد در طول مدت 
پخت،  حرارت را پایین بیاورید تا ساق ها کامال مغزپخت 

شوند و نسوزند.

6.اگر دنبال چاشنی متفاوتی برای این غذا روی میز شام 
مهمانی یلدای خود هستید، به شما پیشنهاد می کنیم مقداری 
پودر انار، پودر زیره و پودر تخم گشنیز را با هم ترکیب 
کنید و کنار دیس پلو بگذارید. این ترکیبات، نیاز به افزودن 

نمک اضافی را هم برطرف خواهند کرد. 

سامانگلریز/مدرس آشپزی

6 نکته برای 
پخت انارپلو

پیشنهادی برای شام شب یلدا

انارپلو قزوین 

طـرز تـهـیـه
1.برای تهیه این خوراک بهتر است برنج را از حدود 2 تا 12 ساعت قبل 

از پخت، خیس کنید.
2.برنج خیس کرده را داخل قابلمه آب جوش بریزید و اجازه بدهید تا 

زمان مناسب برای آبکش شدن، بجوشد.
3.کره را داخل تابه نچسبی بریزید و کشمش پلویی که آن را هم شسته 

و آب کشیده اید را حدود یک دقیقه در تابه تفت بدهید. 
4.خالل پسته را به تابه بیفزایید و حدود یک دقیقه دیگر به تفت دادن 

خود ادامه دهید. 
زعفران  با  همزمان  را  انار  دانه های  و  گشنیز  تخم  نمک، گشنیز،  5.حاال 
دمکرده به سایر مواد داخل تابه اضافه کنید و حدود 2 دقیقه تمام مواد را 

با هم تفت بدهید تا طعم و عطر یکنواختی بگیرند. 
6.برنج را آبکش کنید و کف قابلمه به عنوان ته دیگ، مقداری سیب زمینی 

یا برگ کاهو بچینید. 
7.مانند لوبیاپلو یا هر پلوی مخلوط دیگری،  باید یک الیه برنج و یک 
الیه از مواد داخل تابه را درون قابلمه بریزید تا تمام برنج ها و مواد میانی، 

به اتمام برسند. 
8.حدود 45 تا 50 دقیقه طول می کشد تا انارپلوی شما دم بکشد و آماده 

سرو شود.

یک پیشنهاد

اگر می خواهید انارپلوی شما یک نوع گوشت داشته باشد 
اما نیاز به طبخ تکه های زیادی از گوشت همراه با آن پیش 
نیاید، می توانید مقداری مرغ را بپزید،  ریش ریش کنید و پس 
از کمی تفت دادن، آنها را مانند سایر مواد میانی البالی پلوی 
پلوی شما شیرین تر  اگر دوست دارید طعم  بریزید.  خود 
اگر طعم ترش تری   بیشتر کنید و  باشد، مقدار کشمش را 
را می پسندید، از دانه های انار ترش با مقداری بیشتر کمک 
بگیرید. برای ایجاد عطر بیشتر در این غذا، می توانید قبل 
از دم کردن آن حدود یک پنجم پیمانه زعفران دمکرده که 
را روی  مخلوط شده  کره آب شده  قاشق غذاخوری   2 با 

برنج بکشید.

پیشنهاد سرآشپز

/120 آماده می شود

/80 پخته 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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25 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

عنوان  به  یلدا  شب 
طوالنی ترین شب سال، 
رسم و رسوم مختلفی 
را از نظر خوراکی بین 
قوم های مختلف ایرانی دارد، مثال مردمان 
برای  می دهند  ترجیح  شمال کشورمان 
شام یلدا،  مرغ ناردونی داشته باشند یا 
شب،  این  در  دارند  دوست  تبریزی ها 
کوفته انار و گردو را در سفره غذایی 
قزوینی ها  میان،  این  در  بگذارند.  خود 
هم نوعی پلوی مخلوط برای شب یلدا 
می پزند که به »نارپلو« یا همان »انارپلو« 
معروف است. این پلوی خوش عطر به 
دلیل همراهی خوراکی های یلدایی مانند 
انار و کشمش، می تواند به عنوان تنوع 
غذایی امسال در سفره یلدای شما هم 
جا بگیرد. طرز تهیه این غذا بسیار آسان 
است و عطر دلپذیر آن، خاطره دلچسبی 
از یلدا برای اعضای خانواده تان به یادگار 

خواهد گذاشت. 
 

همراهان این غذا 
انارپلو، غذایی بسیار مغذی و مطلوب برای 
افراد گیاهخوار است اما در صورت تمایل 
می توانید آن را همراه با ساق مرغ یا گوشت 
قلقلی سرخ شده سرو کنید. معموال سرو این 
پلو در قزوین و برای مهمانی ها،  بیشتر با 
تکه های ساق مرغ انجام می شود. از آنجایی 
که این غذا، خورش ندارد یا آبکی نیست،  
می توان ساالد شیرازی یا ساالد کاهو را به 
عنوان بهترین گزینه همراه برای آن در نظر 
گرفت. اگر می خواهید ساالد کاهو را با انارپلو 
همراه کنید، بهتر است ترکیبی از رب انار، 
آب نارنج، نمک و روغن زیتون را به عنوان 
سس این ساالد در نظر بگیرید تا هماهنگی 
بهتری  برای طعم غذایتان ایجاد شود. میان 
نوشیدنی ها، شربت تخم شربتی یا شربت 
آبلیموی کم شیرین، همراهان مطلوب تری 
 برای این غذا هستند. اگر می خواهید سبزی 
خوردن را با انارپلو همراه کنید، حتما داخل 
سبزی خود از برگ های گشنیز و جعفری 

هم استفاده کنید. 
 

میزان کالری
مواد غذایی تشکیل دهنده این غذا در مجموع 
1525 کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
تقسیم کردن غذای تهیه شده میان 4 نفر، 
به هر یک از آنها 380 کیلوکالری انرژی 
خواهد رسید. در صورتی که این غذا را با 
گوشت قلقلی  یا مرغ میل می کنید، به ازای 
هر 60 گرم گوشت 75 تا 65 کیلوکالری به 

عدد یادشده افزوده می شود.

 ندا احمدلو
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:این اولين باری است که در »ميزگرد 
تغذیه« در مورد شرکتی صحبت می کنيم که 
دست به اقدامی جالب زده و از متخصص 
تغذیه دعوت کرده تا کارمندانش را ویزیت 
کرده و در صورت لزوم برای آنها رژیم مربوط 
به بيماری یا کاهش وزن تجویز کند. فکر 
می کنيد این کار چرا باید انجام می شد و 

چه فوایدی دارد؟
کارکنان  سالمت  سطح  هرچه  حال  هر  به 
بيشتري  آمادگي  با  کار  نيروی  باشد،  باالتر 
به فعاليت مي پردازد و از وقت خود نهایت 
استفاده را می برد. این قضيه در حال حاضر 
در دنيا مطرح است؛ یعنی تمامی شرکت های 
مطرح سطح سالمت کارمندانشان را باال نگه 
بيشتري  کارآمدی  و  کار  کيفيت  تا  می دارند 
داشته باشند. کارمندانی که دچار مشکل هستند 
و  فشار خون  مثل چاقي،  عارضه هایی  از  و 
حواس شان  می برند  رنج  قلبی  بيماري های 
و  است  مشکالتشان  و  بيماری  به  معطوف 
به دليل ناخوشی و بيماری ناچار به گرفتن 
مرخصی های مداوم برای استراحت یا درمان 
هستند. به همين دليل در طب کار رایج است 
که کارمندان را از نظر سالمت بررسی می کنند. 
به تازگی  شرکت نفت غير از اینکه از پزشک 
و  معاینه  را  کارمندان  عمومی خواسته  مقيم 
بررسی کند، از من نيز درخواست کرده کنار 
پزشک عمومی بيمارانی که مبتال به بيماری های 
متابوليک هستند را زیر نظر داشته باشم تا عالوه 
بر درمان دارویی درمان تغذیه ای دریافت کنند. 
همان طور که می دانيد درمان دارویی هم هزینه 
باالیی را به فرد تحميل می کند و هم داروها 

عوارض جانبی دارند. 
:دقيقا و شما چه نوع آزمایش هایی 

را الزم دانستيد؟

با دستگاه بادی آناالیزر ترکيب چربی و عضالت 
و آب و بافت استخوانی اندازه گيری و شاخص 
توده بدنی برحسب قد و وزن محاسبه و برای 
افراد آزمایش های الزم تجویز شد. بسياری از 
کارمندان وزن طبيعی داشتند اما ترکيبات بدنی 
آنها متناسب نبود و به کمک بادی آناالیز این 
برای  نتایج  برحسب  شد.  مشخص  موضوع 
افراد مختلف برحسب شرایطشان رژیم های 
کاهش وزن و ورزش های متناسب تجویز شد. 
بيماری هایی  چه  کارمندان  :ميان 

شایع تر بود؟
کبد چرب که تنها درمان آن کاهش وزن تدریجی 
است. آنزیم های کبدی و تری گليسرید در این 
افراد باال بود که نمونه آن هم آقای جوانمرد بودند. 
:فکر می کنيد حضور شما در این 
شرکت به جای اینکه بيماران به مطب شما 

مراجعه کنند چه مزیتی داشت؟
بسياری از افراد شاغل و کارمندان مثل کارمندان 
شرکت نفت واقعا وقت کافی برای مراجعه 
به متخصص ندارند. اصوال ما تا قبل از اینکه 
مجبور نباشيم به متخصص مراجعه نمی کنيم 
به  پایمان  می شویم  بيمار  که  زمانی  فقط  و 
مطب باز می شود که این کار اشتباهی است 
و باید پيشگيری را سرلوحه قرار داد. وقتی 
در یک شرکت، متخصص تغذیه حضور دارد 
و نيازي نيست کارمند براي مراجعه از محل 
کارش خارج شود، به موقع و سریع تر مراجعه 
کرده و پرسش هاي خود را مطرح مي کند. این 
اقدام از سياست های خوب شرکت نفت بود 
و سبب ترغيب کارمندان برای اصالح شيوه 

زندگی شان شد. 
:به نظر شما اضافه وزن یا کمبود وزن 
چه آثار مخربی بر کارکرد افراد شاغل دارد؟

و  زودرس  با خستگی  است  مترادف  چاقی 

فردی  کار.  محل  در  خواب آلودگی  افزایش 
که وزن پایين تری  دارد قاعدتا چابک تر است 
و تحرک سریع تری  خواهد داشت. فرد چاق 
تحرک کمي دارد و بازده کارش پایين است 
از  کاری  ساعات  طول  در  بيشتری  زمان  و 

دست می دهد. 
:آیا بر غذاهایی که توسط شرکت 

طبخ می شد هم نظارتی داشتيد؟
بله، غذاهای رژیمی در منو اضافه شد و قرار 
شده امالح و ميزان کالری در منوی غذایی زده 
شود تا دست افراد در کنترل وزنشان باز باشد. 
:در مورد آقای جوانمرد هم برایمان 

بگویيد. 
ایشان هم کبد چرب و تري گليسرید باال داشتند 
را  تغذیه ای  موارد  خوب  خيلی  توانستند  و 
نيز  ساالنه جدیدشان  آزمایش  کنند.  رعایت 

از  عالئمی  و  هستند  سالم  کامال  داده  نشان 
کبد چرب در ایشان دیده نمی شود. 

نگاه متخصص تغذیه

: آقای جوانمرد! چند سال دارید؟
49 ساله هستم.

:قد و وزن تان چقدر است؟
قدم 173 سانتي متر و وزنم در حال حاضر 91 کيلوگرم است. 

:چه زمانی برای کاهش وزن به متخصص تغذیه مراجعه کردید؟
در واقع من مراجعه نکردم. ایشان از طرف شرکت به دیدار ما آمدند و 

زحمت کشيدند. تقریبا 4 ماه پيش بود.
:چطور؟

شرکت نفت طی برنامه ای از متخصص تغذیه اي دعوت کرده بود تا 

تمام همکاران را بررسی کند و در صورتی که نياز به درمان خاصی 
است یا باید وزن اضافه کاسته شود، اعالم و راهنمایی کند. عده ای از 
کارکنان که تمایل به این کار داشتند، بررسی شدند. دسته جمعی رژیم 

کاهش وزن گرفتيم. 
:شما چقدر اضافه وزن داشتيد؟

109 کيلوگرم بودم و این اضافه وزن باعث شده بود نفسم باال نياید. قند 
و تری گليسریدم باال بود و کمبود ویتامين D داشتم که در آزمایش ها 

مشخص شد. 
:فکر می کنيد رژیم کاهش وزن، آن هم دسته جمعی و کنار 

همکاران چه تاثيراتي داشته است؟
از نظر روانی که باعث شد اعتمادبه نفسم خيلی باال برود. احساس سبکی 
می کنم و مثل قبل چابک و سرحالم. کنار همکاران بودن هم باعث شد 
تشویق شوم و عادت هاي غذایی ام را با انگيزه  قوی تری  اصالح کردم. 

:چه تغييری در برنامه غذایی تان دادید؟
تغيير خاصی نبود، جز اینکه حجم غذایی که می خوردم را کم کردم. 
قبال هم از تمام گروه های غذایی می خوردم اما حجم غذای دریافتی ام 
و به ویژه منابع غذایي کربوهيدراتي باال بود که کم کردم و در عين حال 

پياده روی را به برنامه روزانه ام افزودم. 

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.

آقای جوانمرد که در طول 4 ماه 18 کیلوگرم وزن کم کرده، می گوید: 
نفسم باال نمی آمد اما حاال چابک و سرحالم!

وقتی در یک شرکت، 
متخصص تغذیه حضور 
دارد و نیازي نیست 
کارمند براي مراجعه از 
محل کارش خارج شود، 
به موقع و سریع تر مراجعه کرده و 
پرسش هاي خود را مطرح مي کند. این 
اقدام از سیاست های خوب شرکت نفت 
بود و سبب ترغیب کارمندان برای اصالح 
شیوه زندگی شان شد

اقداماتی مانند آنچه شرکت نفت در راستای اصالح شيوه زندگی 
و تغذیه ای کارمندانش انجام داده، ستودنی است اما این اقدامات 
کنار جنبه های مثبت، جنبه هاي منفی هم دارند. از جمله جنبه های 
مثبت می توان به این نکته اشاره کرد که تداوم رعایت الگوهای 
سالم غذایی زمانی که در یک شرکت و جمع زیادی از همکاران 
رعایت شود، نسبت به زمانی که تنها توسط یک فرد رعایت شود 
تداوم بيشتری  خواهد داشت. اگر در سازمانی این فرهنگ جا 
بيفتد که غذای چرب و فست فود و... نباید مصرف شود، رعایت 
رژیم کاهش وزن برای تمام افراد ساده خواهد شد. در غير این 
صورت زمانی که یک فرد رژیم دارد و غذای رژیمی مصرف 
می کند، وقتی ميان همکارانی می نشيند که غذای پرکالری و چرب 
و  است  ناجوري  کرد وصله  احساس خواهد  می کنند،  مصرف 
تعارف و وسوسه هم آزار دهنده می شود. نکته مثبت دیگر وجود 

نوعی نظارت دسته جمعی است. 
نوعی رقابت نيز در پيشی گرفتن از هم برای کاهش وزن به وجود 
می آید و کسانی که ناموفق هستند تالش می کنند با دیدن دیگران 

خود را به سطح رضایتمندی برسانند.
 اما اینجای ماجرا مانند تيغ دولبه است و می تواند با جنبه های 
منفی ماجرا همراه شود. اینکه در یک شرکتی کارمندان زیر ذره بين 
بروند و احساس کنند بداندام هستند می تواند سبب پایين آمدن 

اعتمادبه نفس آنها و افسردگيشان شود. 
از سوی دیگر، به هر حال کسانی هستند که نمی توانند مانند سایرین 
وزن کم کنند و این موضوع به دليل بيماری ها و شرایط جسمی و 
مخصوصا روانی شان است. این افراد در رقابت ضربه می خورند. 
در ضمن باید پذیرفت افراد مختلف از نظر بدنی، ژنتيکی و... 
نيستند و نمی توان دستور واحدی برای همه تجویز  مشابه هم 
البته این موضوع  باید هر فرد جداگانه بررسی شود که  کرد و 
در شرکت نفت به درستی اجرا شده ولی در بسياری شرکت ها 
این گونه نيست و رژیم ثابتی به تمام افراد داده می شود. درنهایت 
اقدام مثبت دیگر اصالح پخت وپز در رستوران شرکت و افزودن 

برچسب کالری بوده که بسيار قابل تحسين است.

به آثار منفي درمان های 
دسته جمعی هم توجه كنيد

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ عضو هيات علمي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران

 

نگاه روان شناس

یا  بدغذایی و سوء تغذیه  اختالل در چربی های خون،  چاقی و 
مصرف فست فودها و بی تحرکی از علل ایجادکننده کبد چرب 
است. قندخون باال، چربی خون باال و کبد چرب، 3 بيماری هستند 
که با هم ارتباط دارند. البته با کنترل قند و چربی و کاهش وزن، 
مي توان به درمان کبد چرب کمک کرد. متاسفانه این یک حقيقت 
است که حدود 70 درصد افراد جامعه اضافه وزن دارند، در حالی 
که جلوگيری از آن می تواند سبب پيشگيری از ابتال به بيماری های 
مزمن شود و کيفيت زندگی و تصویر ذهنی هر شخص از خود 

و اعتماد به نفسش را باال ببرد.
 افراد در زمان های متفاوتی از عمر برحسب تغييرات هورمونی، 
شرایط زندگی، وضعيت استرس، مشغوليت های ذهنی، وضعيت 
تغذیه اي و ميزان فعاليت های جسمانی دچار تغييرات وزني می شوند. 
به رژیم  غذایی  دقيق  تنظيم وزن، توجه  برنامه درست  در یک 
خصوصا رژیم  غذایی با چربی غيراشباع و برنامه درست ورزشی 

با مصرف انرژی باال 3 روز در هفته ضروری است. 
پشت ميزنشينی عامل مشکالت عدیده ای از جمله ناهنجاری های 
قامتی مثل قوز، مشکالت گردنی، زانو و عوارض قلبی- عروقی 
و بيماری های مزمنی است که شایع ترین آنها چاقی است. برای 
پيشگيری از بروز این قبيل عوارض باید در درجه اول مراقب 
افزایش وزن باشيم و کنار آن با اصالح وضعيت نشستن از بروز 
سایر عوارض پيشگيری کنيم اما برای جلوگيری از افزایش وزن 

به دنبال پشت ميزنشينی راه حل هایی توصيه می شود:
پياده روی را در برنامه روزانه خود بگنجانيد. اگر محل  1.حتما 
کار تا خانه تان زیاد نيست، به جای استفاده از اتومبيل، پياده این 
مسير را طی کنيد و اگر مسافت زیاد است، ماشين خود را در 
محلی کمی دورتر پارک کنيد تا ناچار باشيد کمی پياده روی کنيد.
به خصوص 4-3 روز در  باشيد،  داشته  منظم ورزشی  2.برنامه 

هفته ورزش هوازی انجام دهيد.
نرمش و حرکات  کنيد و کمی  کار، حرکت  بين  3.در فواصل 
کششی انجام دهيد. اگر امکان آن را ندارید، پشت ميز کارتان 
عضالت تان را منقبض کنيد تا این کار سبب بهبود گردش جریان 

خون و افزایش سوخت وساز و متابوليسم تان شود. 

ورزش هوازي را به 
كارمندان توصيه مي كنم

  دکتر احمد باقری مقدم/   عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نگاه متخصص پزشكي ورزشی

تاکید دکتر حسین ایمانی به سوژه »میزگرد تغذیه«
چاقي مترادف است با خستگي زودرس!

در محلی که کار می کنيد چند درصد همکاران 
دچار مشکل اضافه وزن و چاقی هستند؟ آیا محل 
کارتان سالن غذاخوری دارد و غذا سرو می کند؟ 
روی غذاها ميزان کالری درج شده یا غذایی برای 
افرادی که رژیم دارند جداگانه طبخ می شود؟ فکر می کنيد ایده 
خوبی است که در یک شرکت بزرگ همه کارمندان با هم شيوه 
زندگي سالمی را پيش بگيرند و مشوق هم برای کاهش وزن باشند؟ 
مهمان »ميزگرد تغذیه« این هفته ما کارمند شرکت نفت هستند و 
همراه با جمعی از همکاران رژیم کاهش وزن داشته اند. با ما همراه 
شوید تا ماجرای کاهش وزنشان را از زبان خودشان بخوانيد و نظر 

موافق و مخالف متخصصان را در این رابطه دنبال کنيد.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن 
افشین جوانمرد با حضور دکتر حسین ایمانی، 

متخصص تغذیه، دکتر حسین ابراهیمی مقدم، 
روان شناس و دکتر احمد باقری مقدم، 

متخصص پزشکی ورزشی

18 کیلوگرم 
کاهش وزن با 

همكاران

میزگرد تغذیه شماره ششصدونود وپنج   بيست وچهار آذر نودوهفت28

توجه  آقای جوانمرد جلب  مورد  در  که  مسائلی  از  یکی 
می کند، کنار انگيزه و پشتکار شخصی شان، امکانی است 
که از سوی شرکت برای ایشان و سایر همکاران مهيا شده 
است. حضور متخصص تغذیه در محل کار، این امکان را 
فراهم می کند تا فرد مرتب تحت نظر باشد و بتواند بدون 
اینکه دغدغه مرخصی گرفتن و جابجایی داشته باشد، از 
خدمات آموزشی و درمانی وی استفاده کند و به تدریج 

شيوه زندگی خود را تغيير دهد. 

عامل موفقیت؛ حضور متخصص 
تغذیه در محل کار 



پوست شماره ششصدونود وپنج   بیست و چهار آذر نودوهفت29

مصرف محصوالت ارگانیک، قانون زیبا و سالم ماندن در بارداری 

بایدها و نبایدهای مراقبت از پوست در بارداری 

دانستنی هایی درباره مکمل های تقویت مو و ناخن

افراد سالم به مکمل نیاز ندارند

شیرین،  روزهای  از  بارداری سرشار  دوران 
همین  در  است.  دلهره آوری  و  هیجان انگیز 
دوران پوست و موی خانم های باردار در پی 
هجوم هورمون ها که همه چیز را زیر و رو 
کرده اند، واکنش های متفاوتی نشان می دهد. 
حساسیت موضوع بارداری به حدی است که 
خیلی از خانم ها در زمینه زیبایی و مراقبت از 
پوست و مو دچار سردرگمی می شوند. در این 
مطلب باید و نبایدهای زیبایی در بارداری را 

بررسی می کنیم.

کرم ضدآفتاب بزنیم یا نزنیم؟
دوران بارداری دوران تغییرات فراوانی است و 
پوست بیش از هر زمان دیگری مستعد بروز لک های 
پوستی و تیره شدن است. برای مقابله گام به گام با 
این لکه ها تا حدامکان از قرار گرفتن در معرض 
آفتاب در ساعات 12 تا 4 بعد از ظهر بپرهیزید. 
تابستان و زمستان بدون استفاده از کرم ضدآفتاب 
مناسب از منزل خارج نشوید و در طول روز به 
طور مرتب از کرم های ضدآفتاب استفاده کنید. 
در صورتی که پوست چربی دارید از لوسیون ها و 
ژل های ضدآفتاب یا کرم های بدون چربی استفاده 
کنید. بهتر است برای کاهش خطر حساسیت از 

کرم های ضدآفتاب  مینرال غافل نشوید.
الیه  برداری بکنیم یا نکنیم؟

در طول 9 ماه بارداری پوست نیاز به مراقبت 
بهینه دارد. در نتیجه رطوبت  بخشی و تغذیه آن 
بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت 
اما از آنجایی که در این دوران پوست حساس تر 
می شود از الیه برداری اجتناب کنید چون ممکن 

است باعث تیرگی پوستتان شود.
از کرم های اسید میوه استفاده بکنیم یا نکنیم؟

آلفاهیدروکسی اسید یا AHA معموال به میزان 
اندک )تا 5 درصد( در ترکیب انواع کرم ها استفاده 
می شود و تاثیر رطوبت بخشی و الیه برداری کامال 
سطحی دارد. بنابراین خطر مسمومیت برای جنین 
وجود ندارد. در نتیجه اگر پیش از بارداری از 
این نوع محصوالت استفاده کرده اید نیازی نیست 
مصرفشان را قطع کنید اما اگر پیش از بارداری 
از کرم هایی با اسیدهای میوه استفاده نکرده اید، 

دوران بارداری زمان مناسبی برای امتحان این 
نوع کرم ها نیست چون تغییرات هورمونی زیاد 
این دوره معموال باعث ایجاد حساسیت زیاد در 
پوست می شود. درنتیجه پوست بیشتر در معرض 
قرمزی قرار می گیرد و واکنش های بیشتری نشان 
می دهد. بهتر است دوران بارداری را با کرم های 
مرطوب کننده سپری کنید و فعال سراغ این نوع 

کرم ها نروید.
اپیالسیون بکنیم یا نکنیم؟

حساسیت رگ های خونی و سنگین شدن پاها به 
دلیل افزایش میزان خون و مایعات بدن در دوران 
بارداری عادی است. بنابراین توصیه می شود به طور 
موقت اپیالسیون با موم داغ را فراموش کنید چون 
باعث تحریک اپیدرم یا روپوست می شود. بهترین 
کار برای از بین بردن موهای زائد در دوران بارداری 
استفاده از موم ولرم یا دستگاه های اپی لیدی است.

فر یا رنگ مو بکنیم یا نکنیم؟
رنگ کردن موها در دوران بارداری را فراموش کنید 
چون همه متخصصان با این کار مخالف هستند. 
رنگ شیمیایی نباید به هیچ عنوان با پوست سر 
تماس داشته باشد. اگر اصرار به رنگ کردن مو 

دارید، احتیاط کرده و از رنگ های گیاهی استفاده 
کنید. در خصوص فر کردن موها گفته می شود 
مواد استفاده شده برای فر کردن موها به خون راه 
پیدا می کند یا اینکه به دلیل تغییرات هورمونی، 
موها فر نمی شوند اما این باورها اشتباه است. اگر 
موهایتان سالم است و عادت به فر کردن دارید 
می توانید ادامه دهید. البته باید در دوران بارداری 
این کار را به یک آرایشگر حرفه ای بسپارید و 
حتما او را در جریان بارداری تان قرار دهید اما 
برای اولین بار در دوران بارداری اقدام به فر کردن 
موها نکنید چون بدن خانم های باردار نسبت به 

ترکیبات شیمیایی حساس است.
کرم های ضدترک بزنیم یا نزنیم؟

زمانی که منتظر یک فرشته کوچک هستید باید 
منتظر ترک های پوستی نیز باشید. بنابراین مهم ترین 
کار این است که مراقب ترک خوردن پوست 
باشید. برای این کار از کرم های ضدترک سرشار 
از روغن های مغذی االستین، کالژن و ویتامین ها 

استفاده کنید.
خودمان را به دستگاه سوالریوم بسپاریم یا 

نسپاریم؟

هرگز این کار را نکنید. حتی خورشید کم جان 
زمستان نیز احتمال لک دار کردن و پررنگ کردن 
لکه های قهوه ای پوست را در خانم های باردار 
افزایش می دهد و چنین دستگاه هایی وضعیت 
را به مراتب وخیم تر خواهد کرد. عالوه بر این 
سنگینی پاها در دستگاه های سوالریوم دوچندان 
می شود و خطر اختالالت جدی در گردش خون 

در کمین است.
کرم های حاوی ویتامینA بزنیم یا نزنیم؟

در   Aویتامین حاوی  محصوالت  از  استفاده 
دوران بارداری ممنوع است زیرا ممکن است 
حتی استفاده موضعی از آنها به صورت کرم و 
لوسیون به میزان کم نیز باعث بروز ناهنجاری هایی 

در جنین شود. بنابراین بهتر است احتیاط کرده و 
استفاده از محصوالت حاوی رتینول را به بعد از 

بارداری موکول کنید.
سونای خشک و بخار برویم یا نرویم؟

به دلیل افزایش میزان هورمون های خون، رگ ها 
بیش از پیش منبسط و گشاد می شوند. در نتیجه 
زمانی که آنها را در معرض گرمای زیادی قرار 
دهید، وضعیت شان بدتر می شود. توصیه می  کنیم 
قبل از رفتن به سونا با پزشک خود مشورت کنید تا 
وضعیت گردش خون و همچنین ضربان قلب تان 

را بررسی کند.
ژل و بوتاکس بزنیم یا نزنیم؟

اگر منتظر تولد فرزندتان هستید، بهتر است فعال 
دور تزریق ژل، بوتاکس، پیلینگ و لیزر موهای زائد 
را خط بکشید. واقعیت این است که پوست شما 
در وضعیت عادی قرار ندارد و این کارها ممکن 
است واکنش های جدی از لکه های قهوه ای گرفته تا 
التهاب و... ایجاد کند که به سختی التیام می  یابد. این 
وضعیت ناشی از به هم ریختگی هورمون جنسی و 
تغییر در هورموهای ترشح شده از غدد فوق کلیوی 
است. درنهایت اینکه این قبیل اعمال زیبایی باید 

حداقل 3 ماه بعد از تولد فرزندتان انجام شود.
سراغ عصاره های روغنی برویم یا نرویم؟

درباره  دقیقی  پژوهش  هیچ  اینکه  وجود  با 
رایحه درمانی و بارداری انجام نگرفته، این واقعیت 
قابل کتمان نیست که عصاره های روغنی بسیار 
قوی و فعال هستند. بنابراین استفاده خالص از 
آنها بی خطر نیست و برای خانم های باردار ممنوع 
است. البته استفاده میزان اندکی از این عصاره ها در 
ترکیب با روغن های گیاهی مشکلی ایجاد نمی کند 
اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کرده و قبل 

از استفاده با پزشکتان مشورت کنید. 
از لیف های خشن استفاده بکنیم یا نکنیم؟

نیازی نیست باردار باشید تا از این قبیل کارها 
دوری کنید. لیف های خشن فیبرهای محافظ 
اپیدرم را حساس و تحریک کرده و مشکل 
برجستگی های واریسی روی پاها را تشدید 
شدید  ساییدن  عمل  باشد  یادتان  می کنند. 
پوست باعث بروز لکه هایی روی پوست یا 
خشکی آن می شود. نتایج پژوهش های اخیر 
نشان می دهد بیشتر حمالت اگزما در دوران 
بارداری مشاهده می شود بنابراین بهتر است از 
الیه برداری یا ماساژ محکم پوست با لیف های 

خشن خودداری کنید.

کرم های الغری استفاده بکنیم یا نکنیم؟
بارداری زمان مناسبی برای رژیم گرفتن یا امتحان 
انواع روش های الغری نیست پس این قبیل کرم ها 
را در گنجه ها و کشوهای میزتان قرار دهید و بعد 

از زایمان سراغشان بروید.
نگران ریزش مو باشیم یا نباشیم؟

در دوران بارداری ریزش موها کاهش می یابد و تا 
حدودی متوقف می شود اما 4 ماه پس از زایمان 
ریزش موی زیادی مشاهده می شود. نگران نشوید؛ 
این ریزش شدید ممکن است چند ماهی ادامه یابد 
و سپس به میزان طبیعی برسد. در دوران بارداری 
از مصرف خودسرانه هرگونه داروی شیمیایی و 

گیاهی خودداری کنید.
آرایش بکنیم یا نکنیم؟

خوشبختانه بیشتر خانم های باردار مراعات می کنند 
و در این دوران حساس آرایش نمی کنند یا  سراغ 
مواد آرایشی-بهداشتی ارگانیک و طبیعی می روند. 
باید بدانید اغلب رژلب ها، الک ها، کرم پودرها و... 
حاوی ترکیباتی هستند که در غدد درون ریز بدن 
اختالل ایجاد می کنند. ناگفته نماند بیشتر محصوالت 
بهداشتی نیز حاوی مواد نگهدارنده هستند که 
برای سالمت مشکل سازند. از جمله ترکیبات 
 ،Aآسیب رسان می توان به آفت کش ها، بیسفنول
فتاالت ها یا پارابن اشاره کرد که در ترکیب اغلب 
لوازم آرایشی وجود دارند و برای خانم های باردار 
و جنین خطرناک هستند. این ترکیبات شیمیایی که 
قادرند از جفت عبور کنند، در سیستم هورمونی 
اختالل ایجاد می کنند و باعث تاخیر در رشد یا 
بروز ناهنجاری های مادرزادی در جنین می شوند. 
کرم ها،  برخی  ترکیب  در  پارابن  باشد  یادتان 
شامپوها، شامپوهای بدن و... وجود دارد. توجه 
کنید »تریکلوزان« که یک ماده ضدباکتری سمی 
است و در ترکیب برخی خمیردندان ها وجود 
دارد نیز برای خانم های باردار مضر است و باید 
از آن دوری کرد. همچنین توصیه می شود سراغ 
دئودورانت های حاوی آلومینیوم نروید. فراموش 
نکنید الکل نیز جزو ترکیباتی است که باعث خشکی 
و تحریک پوست می شود.  توصیه بر این است که 
فهرست ترکیبات تشکیل دهنده کرم های ضدآفتاب 
و تمام موادی که استفاده می کنید را با دقت مطالعه 
کنید و از خرید محصوالتی که حاوی این ترکیبات 
هستند، بپرهیزید. فراموش نکنید یک قانون کلی در 
زیبا ماندن در دوران بارداری وجود دارد و آن اینکه 

از محصوالت ارگانیک و طبیعی استفاده کنید.

برای  بار  چند  حال  به  تا 
خوش حالت  یا  درخشان 
تقویت  یا  موهایتان  شدن 
کردن آنها یا برای جلوگیری 
از شکستن گاه وبیگاه ناخن هایتان به قرص و 
شربت و پودر متوسل شده اید و چقدر نتیجه 
گرفته اید؟ امروزه انواع و اقسام مکمل های 
مراقبت از پوست و مو و ناخن در بازار وجود 
دارد که همه آنها وعده داشتن پوستی صاف و 
بی نقص و درخشان و موهایی بی عیب و براق 
را به شما می دهند. خیلی از چهره های مشهور 
داخلی و خارجی هم هر روز مکمل خاصی 
را در صفحات مجازی شان تبلیغ می کنند و 
مدعی اند این همان جادویی است که برای 
جوان ماندن ابدی به آن نیاز دارید. با وجود 
همه این تبلیغ ها، منابع علمی اثربخشی این 
محصوالت را به طور کامل تضمین نکرده 
و حتی خیلی از متخصصان پوست مصرف 
این مکمل های خوراکی را برای افراد سالم 
تجویز نمی کنند، اما آیا معنایش این است که 
خریدن این مکمل ها مصداق بارز پول دور 
ریختن است یا واقعا ممکن است مصرفشان 

فایده داشته باشد؟ 

1. بیوتن 
شناخته  نیز   B7  ویتامین عنوان  با  که  بیوتن 
می شود، نقش مهمی در متابولیسم پروتئین ها 
و  مو  پوست،  داشتن  برای  و  دارد  بدن  در 
ناخن سالم ضروری است. افرادی که دچار 
کمبودهای تغذیه ای جدی هستند، معموال از 
رنج  و...  مو  ریزش  پوست،  خشکی  اگزما، 
می برند. به گفته دکتر مالنی پالم، متخصص 
پوست و استادیار دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو 
استفاده از مکمل های ویتامینی در چنین شرایطی 
می تواند به رفع این مشکالت کمک کند اما 
مقاله تحقیقاتی مروری،  نتایج 18  بر اساس 
اگر شما بتوانید 30 میکروگرم بیوتن موررد 

نیاز بدن را تامین کنید، مصرف مقادیر بیشتر 
این ویتامین کمک زیادی به شما نخواهد کرد 
و تا زمانی که رژیم غذایی متعادل و متنوعی 
داشته باشید، تامین مقدار بیوتن مورد نیاز بدن به 
راحتی انجام می گیرد. این ویتامین در تخم مرغ، 
ماهی سالمون، تخمه آفتابگردان، سیب زمینی 
شیرین، بادام، بروکلی و اسفناج یافت می شود. 

2. مولتی ویتامین های دوران 
بارداری

درخشان  موهای  معموال  باردار  خانم های 
رشد  هم  سرعت  به  که  دارند  ضخیمی  و 
می کنند اما برخالف آنچه که عامه مردم تصور 
می کنند این مساله ارتباط خاصی به مصرف 
مکمل های مولتی ویتامین مصرفی شان ندارد. 
درواقع خانم های باردار این تغییر در موهایشان 
که  هستند  بارداری  هورمون های  مدیون  را 
باعث سرعت بخشیدن به رشد موها می شود. 
شواهد علمی وجود ندارد که نشان دهد مصرف 
مکمل های دوران بارداری یا پره ناتال می تواند 
رشد موها را افزایش دهد. بنابراین در صورتی 
که باردار هستید یا برای بارداری اقدام کرده اید، 

سراغ این مکمل ها نروید. 

3. کراتین 
کراتین یک پروتئین ساختاری است که بخش 
تشکیل  را  ناخن  و  مو  پوست،  از  عمده ای 
نیاز  مورد  کراتین  می تواند  ما  بدن  می دهد. 
خود را به اندازه کافی بسازد، اما بعضی ها ادعا 
می کنند مکمل یاری با کراتین می تواند باعث 
تقویت و درخشان شدن موها و ضخیم تر شدن 
تار آنها شود. با این حال باید بدانید شواهد 
علمی این مساله را تایید نمی کند. واقعیت این 
است که کراتین به شدت نسبت به اسیدهای 
هضم کننده ای که در معده وجود دارد، مقاوم 
است بنابراین مصرف این مکمل ها به جای 

فایده ممکن است ضرر هم داشته باشد. 

4. کالژن 
پروتئین  نوع  یک  کراتین  مانند  نیز  کالژن 
بدن  در  طبیعی  طور  به  که  است  ساختاری 
ظاهر  و  پوست  نرمی  باعث  و  دارد  وجود 
توپر آن می شود اما وقتی با افزایش سن تولید 
کالژن در بدن کاهش پیدا می کند، چین وچروک 
در پوست  ایجاد می شود. نتایج تحقیقی که 
تجاری  شرکت  یک  توسط  آن  مالی  منابع 
تامین شده، نشان داده خانم هایی که روزی 
حاوی  محصوالت  از  غذاخوری  قاشق   3
و  پوست  خشکی  می کنند،  استفاده  کالژن 
اما  را تجربه می کنند،  چین وچروک کمتری 
این راه حل قطعی رفع چروک یا پیشگیری 
اسیدهای  به  معده  در  کالژن  نیست.  آن  از 
شماست  بدن  این  و  می شود  شکسته  آمینه 
آمینه  اسیدهای  این  می کند  برنامه ریزی  که 
مورد استفاده قرار بگیرند یا نه. اسید های آمینه 
می توانند به پروتئین هایی تبدیل شوند که کبد 
را ترمیم یا مغز را تنظیم می کنند یا در ساختار 
رگ های خونی مورد استفاده قرار می گیرند. 
البته ممکن است باعث ساخته شدن کالژن در 
پوست نشوند. به بیان دیگر، کالژن می تواند 
مکمل ضدپیری باشد اما هیچ تضمینی برای 

اثربخشی اش وجود ندارد. 

 C5. ویتامین
نتایج  است.  آنتی اکسیدان  نوعی   Cویتامین
تحقیقات نشان داده ویتامینC می تواند جلوی 
پیر شدن پوست و همین طور سرطانی شدن 
سلول های پوستی را از طریق افزایش ساخت 
کالژن یا جلوگیری از تخریب آنها بگیرد. عالوه 
)رنگدانه  مالنین  ایجاد  با   Cویتامین این  بر 
پوستی( مبارزه می کند اما مشکل اینجاست 
که همه ویتامینC که وارد بدن می شود –حتی 
به پوست نمی ر سد. تاثیر  مقادیر باالی آن– 
 Cویتامین حاوی  که  موضعی  محصوالت 
هستند، در این زمینه از مکمل های خوراکی 

بیشتر است اما حتی در مورد اثربخشی آنها 
هم اما و اگرهای زیادی وجود دارد. 

6. امگا3
از  گروه  آن  جزو  امگا3  چرب  اسیدهای 
مکمل هایی هستند که واقعا می توانند اثر خوبی 
روی پوست و مو داشته باشند. این اسیدهای 
چرب ضروری مواد مغذی مورد نیاز برای داشتن 
سلول های سالم پوست و مو را فراهم می کنند. 
غشای سلول های پوستی از یک الیه حاوی 
کلسترول ساخته شده و امگا3 برای حفظ و 
نگهداری آنها الزم است. عالوه بر این مصرف 
امگا3 به استحکام مو کمک می کند. پس اگر به 
طور مرتب از ماهی هایی مانند تن یا سالمون 
استفاده نمی کنید، به طور روزانه 500 میلی گرم 
DHA و EPA )مهم ترین اسیدهای چرب 

امگا3 که در ماهی های چرب یافت می شود( 
مصرف کنید. 

7. رزوراترول
است  طبیعی  آنتی اکسیدان  نوعی  رزوراترول 
که اثر ضدسرطانی آن به اثبات رسیده است. 
همچنین به نظر می رسد مصرف آن می تواند 
به حفظ سالمت عضله قلب کمک کند اما آیا 
مصرف رزوراترول واقعا برای پوست مفید است؟ 
نتایج بعضی مطالعات نشان داده استفاده از این 
آنتی اکسیدان مشهور می تواند با افزایش سرعت 
ساخت سلول های تازه، اثر ضدپیری داشته باشد. 
با این حال شواهدی وجود ندارد که نشان دهد 
استفاده از مکمل های حاوی این آنتی اکسیدان 
بتواند به شما کمک کند تا جوان تر از سن واقعی تان 
به نظر برسید. پس بهتر است به جای پول خرج 

کردن برای خرید مکمل های رزوراترول، به همان 
توصیه های امتحان شده قدیمی توجه کنید که 
شامل استفاده از محصوالت حاوی ترتینوئین 
یا تازاروتن است. همچنین بیشتر شواهد در 
مورد پیشگیری از تخریب پوست، به حفاظت 

از آن در برابر نور خورشید مربوط می شود.

 ترجمه: 
مستانه تابش

 دکتر زهره تهرانچی
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

بهترین کار برای از بین بردن موهای 
زائد در دوران بارداری استفاده از موم 
ولرم یا دستگاه های اپی لیدی است
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خانم های باردار معموال موهای 
درخشان و ضخیمی دارند که به 
سرعت هم رشد می کنند اما برخالف 
آنچه که عامه مردم تصور می کنند 
این مساله ربطی به مصرف مکمل های 
مولتی ویتامین شان ندارد



»میزگرد پوست« در مورد جوش های چرکی و علل 
بروز و درمان آنها با حضور دکتر سیدمسعود داوودی، 
متخصص پوست، دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص 
پوست، دکتر فریده رادمهر، متخصص   پوست و دکتر لیال 

شیربیگی، متخصص طب سنتی

پوست چرب علت 
بروز جوش های 

چرکی است

بروز جوش ها با سیستم 
داخلی بدن در ارتباط 
است

نظافت و شستشوی 
شانه و برس تان را 
فراموش نکنید به راحتی نمی توان از شر جوش های چرکی سر خالص شد

جوش ها ارتباطی با کبد ندارند

 دکتر لیال شیربیگی
عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه 

تهران

 دکتر فریده رادمهر
متخصص   پوست  دکتر سیدمسعود داوودی/ متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ متخصص پوست، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص طب سنتی

نگاه متخصص   پوست
نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست  

از دیدگاه طب ایرانی، بروز جوش ها با سیستم 
داخلی بدن در ارتباط است. جوش های 
از  نشانه ای  می تواند  بزرگ  و  چرکی 
رژیم های  باشد.  بدن  )پرشدگی(  امتالء 
غذایی کم کالری، مصرف انواع آش ها و 
خوراکی های سبزیجات بدون گوشت برای 
مدت محدود 14 روزه می تواند کمک زیادی 
به درمان جوش ها بکند. نتایج مطالعات نشان 
داده اند مصرف شیر در افراد مستعد به جوش 
در ایران اوضاع را بدتر می کند. پس پیشنهاد 
می شود مصرف شیر و فراورده های حاصل از 
آن در این رژیم 14 روزه قطع شود. بسیاری 
از افراد مبتال به جوش های چرکی کف سر، از 
چربی زیاد پوست سر نیز شاکی هستند. سدر 
یکی از گیاهان ضدعفونی کننده و ضدچربی 
کف سر است که می تواند موجب تقویت 
از ریزش موی  موها شود و تا حدودی 
سر نیز جلوگیری کند. از این رو، ماسک 
سدر، می تواند پیشنهاد مناسبی برای کاهش 
جوش های کف سر  باشد. برای تهیه این 
ماسک، باید 2 قاشق غذاخوری پودر برگ 
سدر را با 3 قاشق غذاخوری ماست و 1 قاشق 
مرباخوری آبلیمو کامال مخلوط کنید. نکته 
مهم در تهیه این ماسک این است که سدر 
کامال پودر باشد و این مخلوط خیلی رقیق 
تهیه شود تا کف سر را به راحتی بپوشاند 
و به کف سر نچسبد و موجب کنده شدن 
با  موها نشود. در صورت قوام، می توان 
اضافه کردن آب کمی مخلوط را رقیق تر 
کرد. پس از تهیه ماسک سدر باید کل سر 
را با این مخلوط پوشاند و سپس روی سر  
کاله پالستیکی گذاشت. این ماسک باید 15 
دقیقه روی سر بماند و سپس با آب ولرم 

به صورت مالیم شسته شود.

جوش های چرکی ناحیه سر در مواردی با 
آکنه های دوران بلوغ ظاهر می شوند؛ یعنی 
جوش  ها عالوه بر صورت، پشت و بازوها در 
ناحیه سر هم تظاهر پیدا می کنند. گاهی این 
جوش ها به  صورت آبسه درمی آیند و بسیار 
دردناک هستند. حتی در برخی موارد التهاب 
شدید باعث تخریب موها و تشکیل جوشگاه 
می شود. در این افراد درمان زودهنگام بسیار 
اهمیت دارد تا بتوان از تشکیل جوشگاه ها 
جلوگیری کرد. در نتیجه درمان هایی که برای 
آکنه انجام می شود، به رفع این جوش ها هم 
کمک می کند. یادتان باشد وجود جوش های 
چرکی در ناحیه پشت سر به خصوص در 
افراد دارای پوست تیره و موهای مجعد به 
درمان فوری نیاز دارد، در غیر این صورت 
زمینه تشکیل کلوئید یا گوشت اضافه در 
ناحیه درگیر فراهم خواهد شد. به همین 
دلیل، مراجعه به متخصص پوست و مصرف 
منظم و طوالنی مدت آنتی بیوتیک هایی که 
تجویز می شود در رفع جوش های چرکی 

روی سر بسیار کمک کننده است.
نکته دیگر اینکه شستشوی منظم موهای 
سر اهمیت زیادی دارد. جوش های چرکی 
ناحیه سر به هیچ وجه نباید دستکاری شوند 
و بیماران نباید آنها را تخلیه کنند. گاهی 
دستکاری جوش ها باعث زخم، خونریزی 
و اضافه شدن عفونت های ثانویه می شود 
که درمان را مشکل تر و طوالنی تر می کند. 
همچنین به افرادی که از جوش هاي چرکی و 
ملتهب ناحیه پشت سر شکایت دارند، توصیه 
می شود تعداد دفعات اصالح موها را کاهش 
دهند چون التهاب مکرر در اثر ضربات وارده 
احتمال ایجاد جوش ها را بیشتر می کند. به 
عالوه باید توجه داشت استفاده از لباس هاي 
با یقه تنگ یا یقه اسکی، پوشیدن کاله در 
موتورسواران و استفاده از شانه های چوبی 
هم باعث بدتر شدن جوش ها می شود. در 
واقع، شانه چوبی به دلیل ویژگی های فیزیکی، 
برجستگی  ها و فرورفتگی های متعددی دارد. 
این خلل و فرج با گذشت زمان و استفاده 
مکرر با عوامل بیماری زا پر می شوند بنابراین 
در این شرایط نه تنها نقش مثبتی در حفظ 
سالمت پوست و مو نخواهند داشت، بلکه 
به تدریج باعث بروز مشکالت پوستی و 
تشدید جوش ها خواهند شد. از این رو، 
رعایت بهداشت و نظافت انواع شانه ها و 
برس های سر به خصوص در افرادی که روی 

سرشان جوش می زند اهمیت خاصی دارد.

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.

:آقایدکتر!چرارویپوستسرجوشمیزند؟
مسدود شدن مجاری چربی ساز روی سر می تواند از عوامل موثر در پدیدآمدن 
جوش باشد. وقتی غدد چربی ساز پوست در سر صورت، و... انسداد پیدا 
می کنند، چربی در این نواحی تجمع می یابد و گاهی با آلوده شدن آن با 
میکروب، عفونی می شود. آن وقت جوش، دمل چرکی یا کیست در پوست 
آمدن جوش های روی سر  پدید  در  موثر  دیگر عوامل  از  شکل می گیرد. 
می توان به داشتن موهای چرب، زمینه ابتال به خارش، اگزما، آکنه، روزاسه، 
بیماری های پسوریازیس، لیکن پالن و لوپوس جلدی اشاره کرد. این بیماری ها 
معموال با خارش همراه هستند و به دلیل خارش زیاد پوست سر و ایجاد 
خراش و زخم، بستر رشد عفونت را فراهم می کنند. درنتیجه جوش های 

چرکی ایجاد می شود که معموال هم لمس شان با درد همراه است. 
دلیل دیگر این مساله وجود شوره سر است. وقتی شوره سر شدت پیدا کند 
»درماتیت سبورئیک« می گویند.  آن  به  که  بیماری ظاهر می شود  به شکل 
درماتیت سبورئیک معموال با ظهور جوش های چرکی و دانه های قرمز روی 
سطح پوست سر همراه است و به دلیل مقاومت به درمان، معموال تا سال ها 
باقی می ماند. گاهی هم عامل وراثت در بروز جوش کف سر دخالت دارد. 
عفونت های قارچی و باکتریایی نیز می توانند باعث ظاهر شدن جوش های 
سر شوند. این ضایعات ممکن است در پی عفونت  در اثر استفاده از لوازم 
و  دامپروری  و  دامداری  مثل  مشاغلی  واسطه  به  یا  آرایشگاه ها  در  آلوده 
ارتباط با حیوانات ایجاد شوند. البته از نظر سنی، بروز عفونت های قارچی 

در کودکان شایع تر از بزرگساالن است. 
بیماری پری فولیکولیت آبسدانس یا فولیکولیت دکلوان هم عامل موثر در 
بروز جوش کف سر است. گاهی این جوش ها، دردناک و آزاردهنده و با 
خارش همراه هستند و وضعیتشان با شانه کشیدن یا خاراندن  بدتر می شود. 

:چرببودنموهادربروزاینضایعاتتاثیردارد؟  
بله، جوش های چرکی در پوست سر کسانی که پوست و موی چربی دارند، 
بیشتر تظاهر پیدا می کند. پوست و موی این افراد، به دلیل چرب شدن به 
مراقبت بیشتری نیاز دارد. از این رو، مبتالیان باید عالوه بر مصرف داروهای 
آنتی بیوتیکی که پزشک تجویز می کند، موهای خود را با شامپوهای مخصوص 
موی چرب بشویند. اگر هم بعد از یک دوره درمان، مجدد جوش ها نمایان 
استفاده  انواع شامپوهای طبی که خاصیت ضدعفونی کننده دارند،  شد،  از 
کنند. گاهی در مراحل خفیف بیماری، عالوه بر این توصیه ها، استفاده از 
شامپوی بتادین نیز برای ضدعفونی کردن سر پیشنهاد می شود تا از بروز 

دوباره جوش های چرکی جلوگیری شود.

چه دچار دارند، چربی موی و پوست که کسانی معموال :
مشکالتپوستیایمیشوند؟

شوره سر از مشکالتی است که ممکن است این افراد تجربه کنند. شوره سر 
باعث ایجاد پوسته روی سر می شود و با خارش همراه است. خاراندن مکرر 
سر منجر به ایجاد زخم و درنهایت عفونی و دردناک شدن آن می شود. البته 
موی چرب، زیبایی و ظاهر این افراد را هم تحت تاثیر قرار می دهد. به همین 
دلیل، اغلب افراد مبتال از این مساله شکایت دارند که حتی پس از شستشو 
احساس می کنند موهایشان چرب است و به اصطالح خودشان احساس 
سنگینی روی موها می کنند. معموال از کم پشت بودن موها هم گله مند هستند 
چون وقتی مویشان چرب است، به کف سر می چسبد و کم پشت، روغنی و 
کثیف به نظر می رسد. پس از شستشو هم فقط برای مدتی کوتاه مو حجم 

بیشتری به خود می گیرد و ظاهر خوش حالت تری دارد.
:برایکاهشاینعالئماستفادهازشامپوهایمخصوصمویچرب
چقدرموثراست؟درهرنوبتحمام،چندباربایدموهاراشامپوزد؟

هر بار استفاده از شامپوهای مخصوص موهای چرب برای شستشو، رضایت 
بیشتری را برای این افراد به دنبال دارد. البته کنار این نوع شامپوها شاید 
برای کاهش بهتر چربی سر، استفاده از داروهای موضعی نیز توصیه شود. 
با این حال در درصد کمی از این بیماران، تنها استفاده از داروهای موضعی 
در رفع چربی بیش از حد مو جوابگو نیست و باید داروهای خوراکی هم 
تا شدید  متوسط  آکنه  برای  آنتی بیوتیک های خوراکی  مثال  کنند،  دریافت 
تجویز می شوند تا بار باکتری در بدن کاهش یابد. روش درست شامپو زدن 
مو این است که چند دقیقه ای روی سر بماند. بنابراین بهتر است ابتدا یک 
بار موها خیلی سریع، با یک شامپوی معمولی یا حتی مخصوص موهای 
چرب شسته شود تا آلودگی های سطحی روی پوست سر و مو از بین بروند. 
سپس برای بار دوم، الزم است به مدت 5-3 دقیقه شامپو روی سر بماند 

تا چربی بهتر از بین برود. 
:باالبودنچربیخوندربروزمشکالتپوستیتاثیردارد؟

بروز  باعث  و  ندارد  افزایش چربی سر  با  ارتباطی  بودن چربی  خون  باال 
چنین مشکالتی در پوست نمی شود ولی استفاده از برخی داروها برای بهبود 
مشکالت معده یا پارکینسون  منجر به افزایش ترشح غدد چربی می شود و 

پوست را چرب تر می کند. 
:داروهاییکهبرایایشانتجویزشده،چهتاثیریدربهبود

جوشهادارند؟
کتوکونازول، یک نوع شامپو است که عالوه بر کاهش چربی مو، تا حدودی 

عنوان  به  هم  ریفامپین  کپسول  دارد.  و ضدقارچی  خاصیت ضدمیکروبی 
آنتی بیوتیک، برای درمان عفونت به کار می رود. به دلیل عفونی بودن، لمس 
این جوش های پوستی دردناک است و حین شانه زدن یا شستشوی روزانه 
سر که با دست ماساژ داده می شود، فرد احساس درد و ناراحتی می کند. 
بنابراین استفاده از شامپو، به تنهایی در رفع جوش های چرکی موثر نیست 
و باید آنتی بیوتیک مصرف می شود. آنتی بیوتیک ها باعث کنترل عفونت و 
چرک می شوند و از شدت درد می کاهند ولی بیماران باید توجه داشته باشند 
ممکن است بدن برخی از آنها نسبت به این داروها مقاومت پیدا کند. از 
این رو، آنتی بیوتیک های متفاوت در دفعات مختلف تجویز می شود تا ببینیم 

کدام  یک اثر بهتری دارد.
:چراداروهادربهبودوضعیتایشانتاثیرینداشتهاست؟

هرچند برای اظهارنظر دقیق نیاز به معاینه است، به نظر می رسد مشکل ایشان 
بیماری پری فولیکولیت آبسدانس یا فولیکولیت دکلوان باشد. متاسفانه در 
بیشتر موارد، عامل موثر اصلی در بروز بیماری برطرف نمی شود، درنتیجه 
بعد از مدتی دوباره جوش های چرکی روی سر عود می کنند. به همین دلیل 
این بیماران نباید فقط به یک دوره درمان اکتفا کنند. ضایعات التهابی این 
بیماری های پوستی را می توان به آکنه هایی که روی صورت و بدن می زند، 

تشبیه کرد. 
در اثر ابتال به آن، فولیکول های مو ملتهب می شوند و با آلوده شدن آنها 
به میکروب، عفونت گسترش می یابد که عموما ناشی از عفونت باکتریایی 
بین  از  میکروبی  تجمع  آنتی بیوتیک   تجویز  با  است.  استافیلوکوک طالیی 
با  ایشان  دلیل هم  به همین  کاسته می شود.  التهاب ضایعات  از  و  می رود 
مصرف کوآموکسی کالو حس می کردند جوش های سر بهتر رفع می شود. 
در حال حاضر به این آقا توصیه می شود دوباره به پزشکشان مراجعه کنند 
تا داروهای جدیدتر دریافت کنند و تحت نظر ایشان بمانند تا با نتایج درمان 
بهبود حاصل شود و هرگز درمان را نصفه رها نکنند تا هم جوش ها دوباره 

برنگردند و هم مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد نشود. 
:وحرفآخر؟

بیماران باید به این نکته توجه کنند که تاثیر داروها موقت است و احتمال 
تکرار و عود جوش های چرکی روی سر وجود دارد، مخصوصا در فولیکولیت 
دکلوان که جزو بیماری های آزاردهنده و مزمن است. در بعضی مواقع عمق 
جوش های سر به قدری زیاد می شود که تخریب ریشه مو را به دنبال دارد 
و بیمار مجبور است به کرات از داروها استفاده کند. حتی مصرف رآکوتان 

هم نمی تواند صددرصد آن را رفع کند.

بیشتر مراجعه کنندگان به کلینیک های پوست و مو که از 
شکایت  پوستی  لک های  یا  مو، جوش صورت  ریزش 
دارند، خواهان انجام آزمایش کبد هستند، در حالی که این 
مشکالت پوستی با بیماری های داخلی مانند کبد ارتباطی 
ندارد. مشکالت کبدی بیشتر باعث بروز التهابات عروقی 

در بیماران می شود. از ضایعات پوستی می توان به زرد شدن 
رنگ پوست و چشم ها، گشاد شدن رگ های صورت و 
تغییرهای ناخنی در بیماران مبتال به نارسایی کبد اشاره کرد. 
افراد مبتال به هپاتیت مزمن، التهاب کبد یا نارسایی کبد نیز 
معموال دچار التهابات دیواره عروقی به نام »واسکولیت« 

می شوند که عالئم آن به صورت ضایعات خونریزی دهنده 
ریز روی پوست ایجاد می شود. به طور کلی مشکالت کبدی 
با بروز ضایعات عروقی و خونریزی دهنده همراه است که 
خیلی شایع نیست و جای نگرانی ندارد. مردم باید بدانند 
ضایعات پوستی ناشی از کبد، به اندازه ای نیست که اغلب 

ناراحتی های پوستی خود را به آن نسبت  دهند. با این حال 
خارش پوستی به خصوص خارش مزمن و طوالنی  می تواند 
در اثر مشکالت کبدی یا کلیه تظاهر پیدا کند. از این رو، 
این مساله باید در بیمارانی که در مراجعه به کلینیک از این 

عارضه شکایت دارند، مدنظر قرار بگیرد و بررسی شود.

جوشهایرویصورت،مشکلپوستیشایعیهستندکههمهمادر
دورههایسنیمتفاوتبهدلیلاسترسیاوجوداختالالتیدربدندچار
آنهاشدهایماماجوشهاممکناستدرنقاطدیگریازبدنمثلسر
ظاهرشوندکهالبتهخیلیشایعنیست؛جوشهایچرکیایکهلمسشان
دردناکاستوبعضاسوزشوخارشیغیرقابلتحملدارندکهنیازبهبررسيودرمان
دارد.درمیزگرداینهفتهمشکلمردیرابررسیمیکنیمکهدچارجوشهایچرکیکف
سرشدهاست.ایشاندرپیامیبرایماننوشته:»مردی30سالههستم.4سالاستروی
پوستسرمجوشهایچرکیریزبادانههایقرمزمتورمودردناکمیزند،بهطوریکه
حتیموقعشانهکردنهمدردمیگیرند.جنسموهایمچرباستوازشامپویمخصوص
مویچرباستفادهمیکنم.بهپزشکمراجعهوازکتوکونازول،ریفامپینوسایرشامپوها
استفادهکردهاماماتاثیرموقتداشتندوباقطعدارودوبارهجوشهابرگشتند.آزمایش
کبدچربدادم،مشکلینداشت،فقطچربیخونمباالست.نکتهایکهتوجهمراجلب
کردهاینکهوقتیبرایدرمانسرماخوردگی،آنتیبیوتیکیمثلکوآموکسیکالومیخورم،
جوشهاخیلیکممیشوند.بههمیندلیلاحساسمیکنمدرگیرمشکلباکتریاییشده
باشم.لطفاراهنماییبفرمایید.«اگرمیخواهیددرموردچگونگیایجادجوشکفسرو

راههایدرمانآنبیشتربدانید،نظرمتخصصان»سالمت«رابخوانید.
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6 ماده یا شیئی که هرگز نباید به پوست صورتتان بزنید

شستن صورت با لیف ممنوع!
همه ما در طول روز، ترکیبات مختلفی 
را به پوست صورت خود می زنیم؛ 
از انواع کرم های آرایشی و بهداشتی 
و  پاک کننده  محصوالت  تا  گرفته 
ترمیمی! گاهی ترکیبات یا اشیایی که ما روی پوست 
خود ماساژ می دهیم، می توانند مشکالتی برای پوستمان 
ایجاد کنند یا باعث بروز التهاب و آسیب های پوستی  
شوند. از این رو، به تازگی انجمن متخصصان پوست 
آمریکا، فهرستی از ترکیبات و اشیای مضر برای پوست 
صورت را اعالم کرده و به همه افرادی که به سالمت 
و زیبایی پوستشان اهمیت می دهند، هشدار داده که 
هرگز این ترکیبات یا اشیاء را روی پوست صورت 
خود نزنند. در ادامه این مطلب، بیشتر با این موارد 

آسیب رسان و دلیل منع مصرف آنها آشنا می شوید.

1.برسالیهبردار
اگر جزو آن گروه از افرادی 
هستید که پوست صورتتان 
یا  می شود  پوسته  مدام 
دارید،  سطحی  لک های 
حتما استفاده از برس های 
الیه بردار را تجربه کرده اید. 
یا  برقی  که  برس ها  این 
شارژی هستند، با گردش دورانی روی پوست، باعث 
الیه برداری خفیف تا شدید )با توجه به درجه و قدرتشان( 
به شما  بیشتری  می شوند و احساس رضایت ظاهری 
می دهند. بهتر است بدانید استفاده از این برس ها نه تنها 
می تواند باعث التهاب های پوستی موقت بشود،  بلکه به 
مرور زمان باعث آسیب های پوستی و به جا ماندن جوشگاه 
از  استفاده دوره ای  این آسیب ها خواهد شد.  از  ناشی 
برس های اسکراب )آن هم انواع مویی و نرم آنها(، تنها 
برای نواحی خاصی از پوست مانند ساق پا و به منظور 
بیرون آوردن موهای زیرپوستی بدون اشکال خواهد بود. 

چاره چیست؟
هفته ای یک مرتبه حدود یک قاشق چای خوری عسل را 
با یک قاشق غذاخوری شکر دانه درشت مخلوط کنید، 
از  بعد  نشوند.  داخل عسل حل  که شکرها  به طوری 
استحمام و در حالی که داخل حمام هنوز بخار داشت، 
پوست صورت خود را با این ترکیب الیه بردار و طبیعی 
ماساژ دهید تا پوسته ها و لک های سطحی از بین بروند.

2.عطر
برخی از ما عادت داریم 
ماندگاری و پخش  برای 
بیشتر بوی عطرهای خود، 
پوست  روی  را  آنها 
صورتمان اسپری کنیم. این 
انواع  که  است  حالی  در 
ترکیبات  حاوی  عطر 

به  می توانند  و  هستند  فراوانی  آروماتیک  و  شیمیایی 
سادگی باعث تحریک پوست صورت،  قرمزی، خشکی، 
 خارش و حتی در مواردی، ایجاد حساسیت های پوستی 

به شکل بروز کهیر شوند. 
چاره چیست؟

برای ماندگاری و پخش بوی بیشتر عطرها، آنها را روی 
قسمت های نبض دار بدن مانند داخل مچ، پشت گوش 
و کنار گردن، اسپری کنید. اگر حساسیت پوستی دارید، 
می توانید عطر را فقط روی لباس خود اسپری کنید. اسپری 

کردن عطرها روی موها هم چندان توصیه نمی شود. 

3.لیف
بسیاری از ما،  مخصوصا 
قدیمی ترها، فکر می کنیم 
اگر لیف یا پارچه های زبر 
و نرم مختلف را در حمام 
صورتمان  پوست  روی 
نکشیم، به طور حتم پوست 
نخواهیم  شادابی  و  تمیز 
داشت. این در حالی است که استفاده از لیف بدن برای 
صورت، به چند دلیل ممنوع است؛ اول اینکه پوست 
صورت نسبت به پوست نواحی دیگر بدن، نازک تر، 
حساس تر و گاهی خشک تر است. بنابراین ساییدن آن 
با لیف و کیسه می تواند باعث از بین رفتن چربی طبیعی 
و الیه های سطحی پوست صورت شود. این مساله با 
خشکی و التهاب پوست رابطه مستقیمی دارد. عالوه بر 

استفاده  دلیل  به  پوست صورت  کردن  نازک تر  اینکه 
مداوم از لیف، می تواند احتمال بروز لکه های پوستی 
در اثر تماس با نور آفتاب را افزایش دهد. نکته دوم این 
به  را  بدن  سطح  باکتری های  می تواند  لیف  که  است 
پوست حساس و ظریف صورت منتقل کند و احتمال 

التهاب و آکنه های پوستی را افزایش دهد. 
چاره چیست؟

لیف، هفته ای یک  با  به جای شستن پوست صورت 
مرتبه بعد از اتمام استحمام و زمانی که حمام بخار کافی 
داشت، حدود 1 تا 2 دقیقه پوست صورت را با یک ژل 
مالیم اسکراب، ماساژ بدهید. روزهای دیگر هفته هم 
کافی است که در پایان استحمام،  پوست صورت را تنها 
با یک پَن آنتی باکتریال )پن نوعی شوینده غیرصابونی 
است( بشویید و نیازی به ساییدن آن با لیف وجود ندارد!

4.اسکرابهایحاویپوستمغزها
محصوالت  از  استفاده 
الیه برداری که به صورت 
ژل یا صابون اسکراب در 
هستند،  موجود  بازار 
طرفداران خاص خود را 
دارند. متخصصان پوست 
به شدت بر استفاده نکردن 
از اسکراب های خشن تاکید دارند. زیرا موثرند و برای 
الیه برداری پوست حاوی ترکیبات زبری مانند پوسته 
سخت مغزها ) پوست فندق، گردو یا بادام( هستند و 

به مصرف کنندگان اطمینان می دهند که ماساژ دادن این 
مواد روی پوست صورت،  باعث نرمی و شادابی پوستشان 
خواهد شد. این در حالی است که اسکراب های خشن 
می توانند به سادگی باعث ایجاد زخم و جوشگاه های 
پوستی شوند، لک های پوستی به جا بگذارند یا حتی 
در مواردی، منجر به پاره شدن مویرگ ها و خونریزی های 

زیرپوستی بشوند. 
چاره چیست؟

فقط یک یا نهایت دو بار در هفته از ژل های اسکراب 
مالیم که حاوی دانه های آبرسان به پوست هستند، استفاده 
کنید. اسکراب های آبرسان، احتمال خشک شدن و آسیب 
دیدن پوست صورت را کم می کنند. ژل های اسکراب 
را شب ها مصرف کنید که پوست شما تا صبح فرصت 
ترمیم مناسبی داشته باشد. بهتر است بعد از مصرف این 
محصوالت و خشک کردن صورت، پوستتان را با کمی 

کرم مرطوب کننده ماساژ بدهید. 

5.پرایمرهایآرایشی
این روزها استفاده از انواع 
پرایمرهای آرایشی برای 
آرایش  بیشتر  ماندگاری 
صورت،   پوست  روی 
کرده  پیدا  زیادی  رواج 
پرایمرها،   است. 
هستند  مایع  محصوالتی 
زده  صورت  پوست  روی  آرایش  پایه  عنوان  به  که 

کردن  یکدست  و  منافذ  تمامی  بستن  با  و  می شوند 
پوست، هم کار آرایش را ساده تر می کنند و هم آرایش 
را برای مدت طوالنی تری با همان کیفیت اولیه روی 
پوستتان نگه می دارند. این در حالی است که متخصصان 
پوست آمریکایی تاکید می کنند که یکی از آرزوهای 
برای  آرایشی  پرایمرهای  از  استفاده  توقف  آنها، 
معتقدند  متخصصان  این  است.  روزانه  آرایش های 
کار  پوستی،  روزنه های  کامل  بستن  با  پرایمرها 
اکسیژن رسانی به پوست را مختل می کنند و در نتیجه،  
و  سرسفید  سرسیاه،  جوش های  انواع  بروز  احتمال 
دیگر،  طرف  از  می آورند.  فراهم  را  پوستی  لک های 
افراد مبتال به آکنه با حبس کردن باکتری های مولد آکنه 
توسط پرایمرهای آرایشی، ممکن است باعث تشدید 

آکنه ها و کند شدن روند درمان آنها  شوند. 
چاره چیست؟

را  روزانه  صورت  به  آرایشی  پرایمرهای  از  استفاده 
فراموش کنید و این محصول را فقط برای شرکت در 
مراسم خاصی مانند عروسی ها در نظر بگیرید. به جای 
استفاده از پرایمر آرایشی، هر شب با استفاده از ماسک 
میوه های طبیعی، عسل یا سفیده تخم مرغ، به طور طبیعی 
به رفع مشکالت پوستی خود اقدام کنید تا نیاز به مصرف 
ایجاد نشود.  این محصول پرخطر آرایشی برای شما 
از پرایمر را داشتید،  اگر قصد استفاده بسیار محدود 
 cyclopentasiloxane, ترکیبات  که  محصوالتی 
 cyclohexasiloxane, dimethicone, phenyl,

trimethicone  ندارند را انتخاب کنید.

6.مومداغ
اگر از روش وکس کردن 
برای از بین بردن موهای 
خود  صورت  اضافی 
استفاده می کنید،  بهتر است 
بدانید زدن موم داغ روی 
برای  آن  پوست و کندن 
موها،  ریشه  درآمدن 
می تواند عوارض کوتاه مدتی مانند ایجاد تاول،  سوختگی 
یا زخم های پوستی و عوارض بلندمدتی مانند به جا 
ماندن جوشگاه زخم و سوختگی یا شل شدن پوست 

صورت را  به دنبال داشته باشد. 
چاره چیست؟

بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد صورت،  
قبل  است.  موبر  کرم های  از  استفاده  یا  آنها  اصالح 
از  از مصرف کرم موبر، آن را روی بخش کوچکی 
قسمت داخلی بازو امتحان کنید تا مطمئن شوید به 
ترکیبات موجود در آن حساسیت ندارید. بهتر است 
اصالح را هم پس از استحمام که پوستتان به اندازه 
کافی انعطاف پذیر است انجام دهید تا دچار خارش و 

سوزش پوستی نشوید.   
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 ترجمه: ندا 
احمدلو

اگر دغدغه موهایتان را دارید، الزم 
 ترجمه: عفت 

عباسیان
است عادات خاصی را در خود تقویت 
کنید. به عنوان مثال انتخاب شامپوی 
مناسب، ماساژ پوست سر یا مصرف 

مکمل های غذایی در شادابی موها تاثیر زیادی دارد. 

1.فرقسرتانراماساژدهید!
فرق سر منطقه ای استخوانی، بدون ماهیچه و تقریبا بی تحرک 
است؛ به همین دلیل ماساژ این قسمت، جریان خون را در 
ریشه موها تقویت می کند و در رشد موها نقش مهمی دارد. 
برای این منظور سرتان را پایین بیاورید و از پشت گردن 
تا پیشانی را با حرکات دورانی نوک انگشتان ماساژ دهید. 
سپس پوست فرق سرتان را با حرکات انگشتان، جلو و عقب 
ببرید و درنهایت به کمک انگشتان فشارهای کوچکی به 

پوست این ناحیه وارد کنید.

2.ازشامپوییباPHمناسباستفادهکنید!
PH مناسب برای شامپو، عدد 5/5 است. شامپویی که چنین 
مشخصه ای دارد، کامال برای مو مناسب است چون خیلی 
کف نمی کند و درنتیجه قدرت پاک کنند گی زیادی ندارد. 
شامپوهای بیو که بدون سورفکتانت هستند، چنین خاصیتی 

دارند و غالبا برای موهای چرب مناسبند. 

3.میزانشامپویمصرفیرامدیریتکنید!
اگر موهایتان را هر روز می شویید، میزان شامپوی مصرفی 
را به حداقل برسانید. تنها به شستشوی فرق سر بسنده  
کنید و ساقه موها را با کف دست به هم بزنید و درنهایت 
با فشار آب ولرم، آبکشی کنید. برای بار دوم، موهایتان 
را با آب خنک بشویید! با این کار موهای درخشان تری 
خواهید داشت. اگر موهای چرب یا نازکی دارید، از 
نرم کننده استفاده  نکنید. روی ساقه موها ماسک مخصوص 
مو بزنید. با این عمل فیبر مویی در عرض دو دقیقه احیا 

خواهد شد. 

4.بهتعداددفعاتاستعمالشامپودقتکنید!
شستن موها، آن هم هر روز، ایده خوبی نیست. اگر هر روز 
موهایتان را شستشو دهید، پوست سرتان و نیز فیبرهای مویی 
آسیب جدی می بینند و در طوالنی مدت این احتمال وجود 
دارد که موها چرب شوند و سرتان شوره بگذارد! آرایشگران 
توصیه می کنند موها را حداکثر 2 بار در هفته بشویید اما با 
این حال به نوع موهایتان دقت  کنید و بی مطالعه راهکاری 

را انتخاب  نکنید. 

5.نحوهشستشویدرستموهارابیاموزید!
قبل از اینکه موها را زیر آب ببرید، از ریشه تا نوک آنها 
را به خوبی شانه بزنید تا گره های احتمالی باز و موهای 
مرده از بقیه موها جدا شوند. در ادامه موها را خیس  
کنید و اندازه یک فندق شامپو روی ریشه موها بزنید. 
با نوک انگشتان شامپو را روی پوست سرتان،  اطراف 
گوش ها و پشت گردن پخش کنید و پوست سر را به 
خوبی ماساژ دهید. نیازی به استعمال شامپو روی ساقه 
موها نیست چون با کف ایجادشده، ساقه ها نیز تمیز 
خواهند شد. اگر عموما در معرض آلودگی هوا قرار 
دارید، پیشنهاد می کنیم موهایتان را 2 مرتبه و دقیقا به 

همان روش شامپو بزنید. 

6.ازمصرفنرمکنندهغافلنشوید!
بعد از اینکه موهایتان را با آب ولرم آبکشی کردید، از 
یک نرم کننده استفاده کنید. البته شاید به نظرتان مصرف 
اما نرم کننده هم از گره خوردن  نرم کننده الزم نباشد، 
موها جلوگیری می کند، هم ظاهر بهتری به موهایتان 
می دهد و هم مانع شکستگی موها می شود. مانند شامپو، 
نرم کننده را نیز براساس نوع موهایتان انتخاب کنید اما 
پیشنهاد ما به شما این است که برای حفظ سالمت 
موها و نیز مراقبت از محیط زیست، حتما از شامپوی 
بدون سیلیکون استفاده کنید زیرا سیلیکون، موها را به 

مرور زمان خفه می کند!

7.موهارابااحتیاطخشککنید
اجازه دهید موها به طورطبیعی خشک شوند اما اگر معموال 
از سشوار استفاده می کنید، حتما هنگام کار به فاصله سشوار 
تا موها دقت کنید چون حرارت باال، سبوم )چربی پوست( 
را افزایش می دهد و در نتیجه موها الکتریسیته پیدا می کنند.

8.شانهمناسبیانتخابکنیدونحوهدرست
شانهزدنرایادبگیرید!

بهتر است برس انتخابی شما مویی باشد. برس مویی به 
طور طبیعی موها را نرم و حالت پذیر می کند. موها را هر 
روز برس بزنید و هنگام کار سرتان را به جلو خم کنید و 

به آرامی برس را روی موهایتان حرکت دهید.

9.برایرنگکردنموها،ازرنگهایطبیعی
کمکبگیرید!

اگر دلتان می خواهد با رنگ آمیزی موها، جلوه ای خاص 
به چهره تان بدهید، پیشنهاد می کنیم از رنگ  های گیاهی 
استفاده کنید چون هم موجب رشد موها می شود و هم از 

آنها حفاظت می کند.

10.سبدغذاییخودرااصالحکنید!
تازه، حبوبات، غالت و موادغذایی  میوه و سبزیجات 
حاوی ویتامینB را در برنامه غذایی خود بگنجانید. الزم 
به ذکر است ماهی ها، تخم مرغ، ماست، دانه های روغنی، 
جگر و... منبع غنی ویتامینB هستند. هرازگاهی میزان 
آهن خونتان را بررسی کنید که احیانا به فقرآهن دچار 
نشده  باشید. اگر ریزش مو دارید یا ریشه موهایتان ضعیف 
است، مکمل ویتامینB، اسیدهای آمینه گوگرددار، روی 

و سلنیوم مصرف کنید. 

11.آرامباشیدواسترسراازخوددورکنید!
حفظ   را  خود  آرامش  شرایطی  هر  تحت  بگیرید  یاد 
کنید. برای این منظور، صبح ها اول وقت نفس عمیق 

بکشید و استخوان های کتف و پشت گردن را ماساژ 
بدهید. ماهیچه های پشت گردن را به آرامی رها کنید. 
این قسمت از بدن اعصابی که به فرق سر می روند را 
هدایت می کند. به همین دلیل در حفظ آرامش و رفع 

خستگی آن دقت کنید. 

12.مراقبتبهینهموهابااستفادهازماسکهای
مویی

برخالف آنچه که روی جعبه ماسک های مخصوص مو 
نوشته شده،  اگر این ماسک ها را قبل از شامپو زدن به موها 
و روی موهای خشک استفاده کنید، آثار مثبت و چشمگیری 
خواهد داشت! اما دلیل آن چیست؟ وقتی موها را خیس 
می کنیم، منافذ پوست بسته و غیرقابل نفوذ می شوند. در این 

حالت مواد مفید موجود در ماسک توان نفوذ 
به ریشه را ندارند و در نتیجه مصرف 

نخواهد  محسوسی  تاثیر  ماسک 
داشت. بنابراین ماسک های مویی 

را حتما با موی خشک مصرف 
کنید و یادتان باشد هرچه مدت 
استراحت ماسک روی موها 

بیشتر باشد )یک ساعت تا 
یک شب(، تاثیر بیشتری 

مانند  داشت.  خواهد 
شامپو، ماسک بدون 

سیلیکون انتخاب 
کنید تا موهایتان 

از ریشه، قوی 
بادوام  و 

شوند، 
نه فقط 

نظر  از 
زیبایی و 

ظاهر!

13.استعمالروغنهایگیاهی،معجزهایدر
شادابیموها!

روغن های گیاهی در شادابی و سالمت موها بسیار 
جمله  از  و...  نارگیل  آرگان،  زیتون،  روغن  موثرند. 
روغن های گیاهی مناسب مو هستند که می توانید براساس 
نیاز موها از آنها کمک بگیرید. چند ساعت قبل از مصرف 
شامپو )شب قبل، بهترین زمان ممکن!(، روغن گیاهی 
موردنظر را از ریشه تا نوک موها بزنید. اگر موهایتان 
به دالیل مختلف آسیب  دیده اند، می توانید آنها را قبل 
از مصرف روغن کمی مرطوب کنید. این کار به شما 
این امکان را می دهد تا موها را به راحتی آبکشی کنید. 
اگر نوع موهایتان چرب است، قطعا الزم است روغن 
را فقط روی ساقه موها بزنید و چه بسا گاهی اوقات 
فقط به نوک موها! سپس موها را داخل یک حوله 
گرم بپیچید یا اگر بعد از استعمال روغن قصد 
دارید بخوابید، یک کاله توردار روی موها 
بکشید. درنهایت اجازه  دهید موها 30 
دقیقه یا یک شب به همان حالت باقی 
بمانند. هنگام شستشو، موها را با آب 
گرم و یک شامپوی مالیم آبکشی 
کنید. در ادامه، 2 بار دیگر شامپو 
بزنید تا اثر روغن به جا مانده روی 
موها کامال از بین برود. با اینکه 
روغن های گیاهی برای رشد و 
تغذیه موها بسیار مناسبند، در 
مصرف آنها افراط نکنید 
بلندمدت  در  چون 
موها  مجموعه 
و  سنگین  را 

بی حالت 
می کنند.  

چگونه موهایی جوان و شاداب داشته  باشیم؟
نکته باریک تر از مو برای شادابی موها
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زدن موم داغ 
روی پوست و 

کندن آن برای 
درآمدن ریشه 
موها، عوارضی 

مانند ایجاد 
تاول،  سوختگی 

یا زخم های 
پوستی، به جا 

ماندن جوشگاه 
زخم و سوختگی 

یا شل شدن 
پوست صورت را 
به دنبال خواهد 

داشت
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شماره ششصدونود و پنج  بیست وچهار آذر نودوهفت

نام کتاب: »با زندگی برقصیم«
نوشته سوزان جفرز

»خویش نامتعالی« آن بخش از وجود ماست که چنان آموزش بدی دیده که گمان 
می  کند تنها راه بقا و دوام این است که به احساسات دیگران بها ندهیم.

خویش نامتعالی به این اعتقاد دارد که دنیا علیه ماست. خویش نامتعالی در حکم آن 
واله هراسیده ای است که می  گوید نمی توانیم با مسائل و معضالت زندگی برخورد کنیم.
خویش نامتعالی فاقد هر گونه پنداره است و متوجه نیست که می  توانیم از همه 

حوادث زندگی، خوب یا بد، برای رسیدن به تعالی استفاده کنیم. 
بنابراین هر آینه نشانه ای از یک تهدید خیالی یا تصوری وجود داشته باشد، خویش 
نامتعالی بالفاصله نیاز ما به کنترل را مطرح می   کند. بنابراین راه خالصی از اعتیاد 
به کنترل این است که خود را از تاکتیک های هراس خویش نامتعالی دور کنیم و 
به سطح خویش متعالی برسیم که خویش معنوی ماست و در آنجا احساس امنیت 

خاطر واقعی می  کنیم. ما می  آموزیم که:
»خویش متعالی« مکان همه چیزهای خوب از قبیل عشق، قدرت، خالقیت، شادی، 
رضایت خاطر و تنعم است. خویش متعالی می  داند که ما از قدرتی برخورداریم که 

می  توانیم آنچه را برای ما اتفاق می  افتد به خوبی برگزار کنیم.

خویش متعالی دنیای بیرون را تهدیدی متوجه زندگی ما نمی داند، به جای آن دنیای 
بیرون را مکانی برای یادگیری، رشد و از خود مایه گذاشتن به حساب می  آورد. 
خویش متعالی می  داند که تمام موقعیت های زندگی ما، خوب یا بد، می  تواند در 

خدمت آموزش دادن به ما برای رسیدن به شرایط بهتر باشد.   
بار نشانه ای از یک تهدید حقیقی یا خیالی بیرونی وجود داشته باشد،  پس هر 
خویش متعالی ما را آرام می  کند و به ما قول می  دهد که همه چیز خوب و بر وفق 
مراد ماست. در نتیجه نیازی به دفاع و کشیدن دیوار و توسل به سایر حفاظ های 
ایمنی نداریم. نیازی به این نیست که همه چیز را کنترل کنیم. در قلمرو خویش 

متعالی می  توانیم بگوییم:  
همه چیز به خیر و خوبی و در حد کمال اتفاق می  افتد. هر اتفاقی در زندگی من 

بیفتد از پس آن برمی  آیم. از آن مطلبی می  آموزم و پیروز می  شوم.
این کار را می  کنید، متوجه می  شوید  حوادث زندگی خود را مرور کنید. وقتی 
در  و  بوده اید  هراس  احساس  و  تقال  و  تالش  در  که  داشته  مواقعی وجود  که 
مواردی برعکس، همه چیز به خیر و خوشی در جریان بوده و شما در آرامش 
قرار داشته اید. مورد نخست را شرایط »خویش نامتعالی« و مورد دوم را شرایط 

»خویش متعالی« می  نامند.

یلدایی برای تولد  دوباره
 زهراسادات صفوی

»زمانی دوست داشتم َخیّری بزرگ شوم. 
چند سال بعد یکی از دوستانم از من 
پولی قرض خواست با مبلغ و مدت 
مشخص. گفتم: »ندارم« با اینکه داشتم. 
درست همان شب بود که فهمیدم هر 
چیز لیاقتی می خواهد به قدر ظرفیتی 

که داری!«
نمی دانم این جمله ها را چه کسی نوشته 
اما آنقدر آن را در فضای مجازی و 
شبکه های پیام رسان مختلف دیده ام که 
بتوانم حدس بزنم حداقل یک بار در یکی 
از گروه های دوستانه یا مورد عالقه مان 
به چشم  بیشترمان آمده.  نمی دانم این 
جمله ها را چه کسی نوشته اما می دانم 
اگر دلمان آنقدر کدر نشده باشد که بعد 
از خواندنش بی تفاوت بگذریم، وصف 
حال خیلی از ماست. مایی که وقتی 
کودک بودیم، دلمان خیلی زود برای 
مورچه ها  گربه ها،  آدم ها، شاپرک ها، 
باغچه می سوخت.  و حتی گل های 
مایی که دلمان می خواست آدم های 
خوبی بشویم؛ پزشک و معلم و پلیس 
و آتشنشان و مهندس و حتی رفتگر 
آدم های  که  بشویم، همه شغل هایی 
مشغول به آنها، به مردم کمک می کنند. 
چه می دانستیم مادیات قرار است کجای 
زندگی مان را بگیرد که بخواهیم به درآمد 

شغل آینده مان فکر کنیم؟ 
کاری به شغل رویایی  کودکی ندارم. آدم 
خوبی هستیم؟ بهانه نیاوریم و ننالیم از 
آدم های دنیا. اگر از شنیدن و دیدن رنج 
و سختی ساکنان دنیا دلمان نمی لرزد 
و دستمان نمی رود به اینکه هر کاری 
تقصیر  فقط  نکنیم،  دریغ  می توانیم، 
خودمان است و بس. به قول نویسنده 
ناشناسمان، لیاقت و ظرفیتش را نداریم.
جرات کن و به یمن قدم های سپید 
زمستان، شروع دوباره ای را آغاز کن. 
یلدا پیش رویمان است؛ انار و آجیل 
و هندوانه و شیرینی، مبارک خانه ات 
و به کام خانواده ات، اما فکر کن چه 
می شود اگر کام خانواده دیگری را هم 
شیرین و چشم کودکانی را چراغانی 
کنی. چه می شود اگر این یلدا، سالروز 
دوباره صاف شدن دلت و تولد دوباره 
رویاهای کودکی ات باشد. آخ که یلدا 
جان می دهد برای دوباره آرام شدن، 

الیق شدن...

حرف آخر

ستون آخر

دانشجو  دختر  یک  مادر  خانم  مریم 
است. دختر جوانی که هر چند سعی 
مادر،  بیماری  غم  بر  عالوه  می کند 
کمی از هزینه های درمان او را هم بر 
دوش بکشد اما این بار برای شانه های 
نحیفش زیادی سنگین است. مریم خانم 
به سرطان تخمدان مبتالست. او منشی 
یک کلینیک بوده که قبال هزینه درمانش 
را به دلیل اینکه در مرخصی استعالجی 
بود، تامین می کرد اما با طول کشیدن 
بیماری، دیگر هزینه ای به او پرداخت 
نشد. حاال 4 دوره از شیمی درمانی اش 
مانده که هزینه هر دوره آن 4۰۰ هزار 
تومان می شود. مریم خانم همسر ندارد 
و با مادر و دخترش زندگی می کند. 
زندگی اش تا به حال با کمک همکاران، 
دوستان و دختر دانشجویش به سختی 
گذشته اما هزینه های زندگی و درمان، 
اجاره خانه و ... او را مستاصل کرده 
من  سال،  سرد  روزهای  این  است.  
و تو می توانیم هوای دل این خانواده 
را گرم و بهاری کنیم. اگر می خواهی 
لیاقت و ظرفیت خوب بودن را داشته 
باشی، می توانی وجه نقد را به کارت 
بانک پارسیان با شماره 8۰۰1-۰756-

خیریه  موسسه  نام  به   6221-۰61۰
امدادگران عاشورا واریز کنی و با شماره 
تلفن75983۰۰۰ )داخلی2( یا  شماره 
همراه ۰9198۰12677 تماس بگیری.

موسسه  در  کد 232۰5  با  خانم  این 
امدادگران عاشورا شناخته می شود. 

دوست گرامي!
شما مي توانید آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نیکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنید تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

معرفی کتاب

تغذیه در دیابت
آمارها نشان می دهد بیش از 12۰ میلیون نفر در دنیا به دیابت 
مبتال هستند. اگر به این تعداد افراد دچار دیابت پنهان را هم 

اضافه کنیم، بسیار نگران کننده خواهد بود. 
مصرف  و  تحرک  کاهش  زندگی،  شیوه  تغییر  شهرنشینی، 
غذاهای آماده، شور و پرکالری شیوع بیماری دیابت را در 
افزایش داده است، بیماری ای که عوارض و  تمام کشورها 

هزینه زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند. 
آگاهانه و  برنامه غذایی  دیابت  افراد دچار  اگر  خوشبختانه 
عوارض  و  باشند، مشکالت  داشته  علمی  بر شواهد  مبتنی 
این بیماری به طور چشمگیری کاهش می یابد بنابراین چنین 
بیمارانی باید به سرعت  در رفتار و عادت های تغذیه ای خود 

تجدید نظر کنند. 
این تغییر، سخت به نظر می رسد اما با در نظر گرفتن پیامدهای 
مثبت آن، می توان خود را با شرایط وفق داد. برای گام برداشتن 
در این مسیر، راهنمایی الزم است تا گام ها آگاهانه و درست 
برداشته شوند و کتاب »تغذیه در دیابت« می تواند ایفاگر نقش 

راهنمایی کاربلد و علمی باشد. 
در این کتاب سعی شده به جای محدود کردن انواع خوراکی ها 
برای افراد دیابتی، رفتارهای غذایی برای داشتن شیوه زندگی 
سالم آموزش داده شود تا طی این مسیر برای فرد مبتال به 

دیابت آسان تر شود. 
کتاب »تغذیه در دیابت« را دکتر سید حمید حسینی و بهشاد 
علیمددی تالیف کرده اند و انتشارات تیمورزاده آن را در 16۰  

صفحه منتشر کرده است.

آیین ها و آداب و رسوم هر ملت، سازنده عناصر فرهنگی 
جامعه محسوب می شوند. تنوع، تفاوت ها و کثرت آیین ها 
و آداب و رسوم از دالیل غنای فرهنگی یک جامعه است.

هویت  حفظ  راه های  از  یکی  هویت،  بحران  روزگار  در 
و  سنتی  رسوم  و  آداب  و  آیین ها  به  بازگشت  فرهنگی، 

فولکلوریک است.
یکي از این آیین ها، دور هم بودن و پاسداشت رسوم شب 
یلداست که نسل هاست آخرین شب پاییز را زیباتر می کند، 
اما نسل جدید ما خیلي از آداب و رسوم خبر ندارند. آن 
هم در حالی که آگاه بودن از این آداب و رسوم  به مستحکم 

شدن ارتباطات خانوادگي کمک مي کند.
شرکت در دورهمی های خانوادگي، مهارت اجتماعي کودک 
را افزایش مي دهد. صله رحم به معنای برقراری پیوند و داشتن 
لطف و مهربانی به دیگران است و وقتی این مهارت را به 
صورت عملی به کودک یاد می دهیم، در واقع او را یک 

قدم در مسیر رشد اجتماعی پیش برده ایم.
فرزند ما کنار اعضای خانواده و اقوام بیشتر احساس امنیت 
او  رشد  فرایند  در  مهم  بسیار  عاملی  حس،  این  می کند. 
محسوب می شود و می تواند به سالمت روان او کمک کند.

و  همسن  با  می توانند  خانوادگی  دورهمی های  در  بچه ها 
سال های خود که آنها را می شناسند، تعامل بیشتری داشته 
باشند و این روابط در شکل گیری هویت کودک نیز نقش دارد.

بعضی کودکان به  علت تک فرزند بودن، برخی مهارت ها را 
نیاموخته اند بنابراین در برقراری روابط بین فردي و تعامل با 
همساالن دچار مشکل مي شوند. حضور در جمع دوستان و 
اقوام به بهانه های زیبایی مانند شب زنده داری در طوالنی ترین 
شب سال، چهارشنبه سوری و... هم مهارت هاي زندگي  آنها 
را بیشتر مي کند، هم با فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین خود 
بیشتر آشنا مي شوند و هم احترام به بزرگ ترها را یاد مي گیرند.

در واقع، وقتی فرزند ما در چنین جمع هایی قرار می گیرد، 
از  کند،  افراد حساب  این  روی  می تواند  می کند  احساس 
پیشنهادهای سودمندشان بهره ببرد، با آنها همفکری کند و 

از حمایت الزم عاطفی در مواقع لزوم بهره مند شود. 
را  اجتماعي  حمایت  صمیمی،  جمع های  این  در  شرکت 
افزایش مي دهد و به کودکان خجالتي کمک مي کند بر حس 
خجالت خود غلبه کنند، در جمع هاي بزرگ حرف بزنند، از 

بزرگ ترها مهارت یاد بگیرند و بر اضطراب خود غلبه کنند.
 رستوران شلوغ است. آنقدر که صدا به صدا نمي رسد. 
داستان ظهرهاي جمعه همیشه همین است؛ ازدحام و 
هیاهوي شیرین، همین خنده هاي بلند دلچسب، برخورد 
مداوم قاشق ها و بشقاب ها و میزهایي که مدام پر مي شوند 
از آدم ها به صرف لبخند و آشتي و بریان با نان سنگک 

تازه و دوغ محلي.
عاقبت میز کوچک دونفره اي نصیبمان مي شود براي نشستن. 
نگاه مي کنم به سیني هاي بریاني که توي هوا سر مي خورند. 
به لیوان هاي چاي نبات داغ با بخار هوس انگیزشان. چشمم 
مي افتد به چشم زن میز کناري. بي هوا لبخند مي زنم. شیرین 
و مهربان مي خندد و مي گوید: »سالم، خوش اومدین. 

ظهر بخیر.«
دست کم 7۰ سال را پر کرده، اما هنوز هم با تمام چروک هاي 
زیر چشمش، یک جور قشنگي زیباست. بزم دونفره شان را 
مردي کامل مي کند، با نگاهي خیره به روبرو و چشم هایي 
نسبتا بیرون زده. سرش مدام و بي اختیار تکان تکان مي خورد 

و انگار یک بند دارد چیزي را توي دهانش مزه مزه مي کند. 
حالتي که عارضه مصرف بعضي داروهاي مربوط به سیستم 

عصبي است.
زن خم شده به سمت مرد. آرام آرام چیزي را برایش زمزمه 
مي کند. شاید خاطره اي شیرین از سال هاي دور. از آن 
وقت ها که مرد مي توانست توي چشم هاي زن نگاه کند و 
در برابر این حجم وسیع خواستن، قلبش از جا کنده شود. 
زن محتویات لیوان چاي نبات را هم مي زند و مي دهد 
دست مرد. لیوان تکان مي خورد و چاي  مي ریزد روي 
میز. زن اما بي ذره اي پریشاني، آب دهان مرد را که روي 
صورتش سرازیر است، با دستمال خشک مي کند. بعد 
تکیه مي دهد به صندلي، اشاره مي کند به مرد، به تجسم 
بي بدیلي که از عشق در دل دارد و آرام مي گوید: »آدم 
خوبه با عشقش بیاد بیرون، چه وقتي که مثل شماها 

جوونه، چه تو پیري.«
مي خندد، از آن لبخندهاي قشنگ که مي شود هزار بار برایشان 

مرد. می گوید» ما باهم زیاد مي آییم بیرون. مي ریم رستوران، 
پارک، کافي شاپ. نه که چندساله تنها شدیم، حوصله مون 
سر مي ره تو خونه. بچه ها همه گذاشتن رفتن اون ور دنیا...«
بعد دوباره رو مي کند به پیرمرد، توي موهایش دست 
مي کشد و قلب من داغ مي شود. انگار یک گله اسب، 

توي سینه ام به تاخت مي دوند.
- واسه شب یلدا قراره یه مهموني کوچیک بگیریم، 
همین جا. شما هم تشریف بیارین. خوشحالمون مي کنین.
به نرمي گوشه دهان مرد را پاک مي کند. کت را مي اندازد 
روي شانه اش و مثل تازه عروس ها چیزي در گوش مرد 
مي گوید و ریزریز مي خندد. بعد هر دو بلند مي شوند و 
آرام آرام، بازو به بازوي هم، راه مي افتند. آنقدر نرم که 
انگار هزار پروانه کوچک از روي شانه شان آب مي خورند.
صداي زن توي سرم مي پیچد: »آدم خوبه با عشقش بیاد 
بیرون«. همه اسب هاي توي سینه ام اما انگار به خوابي 

عمیق رفته اند.

در مطالعات امروزه و رویکردهای جدید، هر فردی در بافت رابطه تعریف می شود. 
اگر بخواهیم چنین نگاهی به انسان کنیم، باید توجه جدی به بافت رابطه و تعامالت 
انسانی داشته باشیم. متاسفانه دنیای امروز دنیای انزواست و عمق روابط به طور 

معناداری کاهش یافته  است.
شاید نگاهی دوباره به سنت ها باعث بازاندیشی به تعامالت خانوادگی شود. در 
گذشته تعامالت خانوادگی و فامیلی به طور معمول وجود داشت ولی امروزه 
مشغله افراد و دنیای مدرن، منجر به کاهش تعامالت و روابط فامیلی شده است. 
این کاهش روابط درنهایت می تواند منجر به افسردگی و اضطراب تنهایی شود.

نگاه مادی گرا به انسان و تقلیل او به ماشین، تکنولوژی و اعداد تا حدی توانسته 
با محدود کردن روابط انسانی، فرد را در دنیای تنهایی او)نه از نوع فلسفی و 
متعالی( سرگردان کند. وقتی افراد در یک جمع خانوادگی و دوستانه قرار می گیرند، 

ناخودآگاه غم ها و شادی هایشان را به اشتراک می گذارند و حس بهتری پیدا می کنند 
زیرا می توانند با صدای بلند فکر و احساس کنند.

شب یلدا یکی از معدود مناسبت های ایرانی است که هنوز زنده است و اقوام 
گرد هم می آیند تا طوالنی ترین شب سال را جشن بگیرند.

انجام رسم و رسومات و شب زنده داری به طور نمادین پایبندی به روابط انسانی و 
شادمانی است و می تواند بهانه ای شود برای کنار هم بودن اعضای خانواده و اقوام.
باشیم  کنار هم  عنوان طوالنی ترین شب سال  به  را  یلدا  باشد شب  شاید الزم 
تا تاریکی ها را کنار یکدیگر پشت سر بگذاریم و به روز و روشنی نگرشی از 

جنس دیگر بیابیم.
به دور از مشغله ها، تلخی ها و تنهایی ها، لحظات محدود با هم بودنمان را در شب 

یلدا و روزها و شب های مشابه، خوشرنگ تر و متفاوت تر کنیم.

جشن دونفره یلدا

یلدا، دریچه ای رو به روشنی 

داستان زندگی

زندگی مثبت

هویت کودک 
در دورهمی ها شکل می گیرد

زندگی سالم

خویش متعالی تان را دریابید

برگی از یک کتاب

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد       که بگرفت این شب یلدا مالل از ماه و پروینم  
          سعدی

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت،درمانگر 
کودک وبازی درمانگر

نیم
تس
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