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15 توصیه آژانس حفاظت از 
محیط زیست آمریکا

در روزهای آلوده، 
غذای خیابانی نخرید!

زمانی که میزان آلودگی هوا در کالنشهرها از حد مجاز 
خود فراتر می رود، شرایط اضطرار برای گروه های 

سنی و جنسی حساس یا بیماران قلبی و تنفسی به وجود 
می آید. از این رو، آژانس حفاظت از محیط زیست 

آمریکا، 15 توصیه کلی که بیشتر مربوط به تغذیه و شیوه 
زندگی می شود، برای ساکنان کالنشهرهای سراسر 

جهان که در ماه هایی از سال با آلودگی هوا درگیر 
هستند، مطرح کرده است...  صفحه 26

گفت وگویی با دکتر رضا 
صالحی محمدی

واقعیت محصوالت 
ارگانیک در ایران

انواع محصوالت ارگانیک به دلیل ویژگی های 
خاصشان،  جزو پرطرفدارترین محصوالت 

بین مردم سراسر دنیا هستند. براساس آخرین 
آمارهای منتشرشده، در حال حاضر بیش از 2 

میلیون محصول ارگانیک در سطح جهان تولید و 
عرضه می شوند... صفحه7

رشد رستوران گردهای اینستاگرامی 
سالمت عمومی جامعه را تهدید می کند؟

غذا بخـور  و 
پولـدارشو
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به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 
هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

توصیه های پیشگیرانه
 به مناسبت 

 روز ملی ایمنی در برابر زلزله

خونسردی تان  
را حفظ کنید!

پیش بینی دقیق زمان و مکان وقوع زلزله تا امروز 
به طور کامل امکانپذیر نبوده است اما آنچه که در 
این میان اهمیت بیشتری دارد،  آگاهی و رعایت 
نکات ایمنی برای کاهش آثار این بالی طبیعی 
و غیرقابل اجتناب است. درحقیقت آگاهی و 

عکس العمل درست و به موقع می تواند از ایجاد 
فاجعه انسانی پیشگیری کند و نجات بخش جان 

هزاران نفر باشد... صفحه 24

ویدیوئی که دل ها را  به تسخیر درآورد

همدمی 
همایون و تکتم

ت
الم

/ س
نی

هقا
م د

میث
 

هفته پیش ویدئویی از او در فضای مجازی منتشر 
شد و دل ها را تسخیر کرد. روز 24 آذرماه خیریه 

توانبخشی همدم مشهد، مهمان ویژه داشت؛ همایون 
شجریان. ویدئویی که با اقبال عمومی روبرو شده، 

مربوط به همین حضور همایون در همدم است، 
حضور او کنار تکتم، تکتم فرید که با همایون همنوایی 

می کند و مثل ستاره می درخشد... )صفحه2(



آنهایی که »کرال«، اولین ارکستر 
 اعظم 
صفایی

را  او  بودند،  دیده  را  ویژه  ملی 
می شناختند، همان دختری بود که 
سرش را پایین نگه می داشت. او 
در یکی از برنامه ها مهمانان را سورپرایز کرده بود؛ 
میکروفن را از دست مجری گرفته و به تنهایی 
ترانه »ای حرمت« را اجرا کرده بود. تکتم نه آن 
روز و نه روزهای قبل تر دیده نشده بود، اما در 
هفته پیش ویدئویی از او در فضای مجازی منتشر 
شد و دل ها را تسخیر کرد. روز 24 آذرماه خیریه 
توانبخشی همدم مشهد، مهمان ویژه داشت؛ همایون 
شجریان. ویدئویی که با اقبال عمومی روبرو شده، 
مربوط به همین حضور همایون در همدم است، 
با همایون  او کنار تکتم، تکتم فرید که  حضور 

همنوایی می کند و مثل ستاره می درخشد. 

تکتم یکی از 400 دختر همدم است، همدمی که از 
36 سال قبل در مشهد راه اندازی شده تا حامی دختران 
کم توان ذهنی باشد، دخترانی که یا سرپرست ندارند 
یا بدسرپرست هستند. به گفته دکتر زهرا حکمت، 
مدیرعامل »خیریه توانبخشی همدم« که نزدیک به 
17سال است با این دختران همراه و همدم است، 
این 400 دختر به چند گروه تقسیم می شوند؛ آنهایی 
که کم توان ذهنی عمیق هستند و نیاز به نگهداری 
دارند، گروه دوم بچه هایی هستند که تربیت پذیرند و 
هوش بهری شان بین 25 تا 45 است و تا حدی که 
کشش داشته باشند تحت آموزش های الزم در حد 
ساده و ابتدایی قرار می گیرند اما گروه دیگر بچه های 
آموزش پذیر هستند؛ یک عده از این دختران مدرسه 
می روند، البته مدرسه ممکن است در حد مدارس 
استثنائی باشد اما به هرحال نزدیک به 35 نفر از آنها 
بیرون از مجموعه به مدرسه می روند. بقیه دخترانی که 
در مجموعه هستند و حتی آن عده که مدرسه می روند 
در فصل تابستان وارد بخش هنری مجموعه می شوند.
کارگاه های  دارد؛  زیادی  تاکید  هنر  روی  همدم 
و  روی مس  قلم زنی  گلسازی،  فرشینه،  گلیم بافی، 
کنار  است.  دایر  موسسه  این  در  بدلیجات  ساخت 
این کارگاه ها تئاتر و موسیقی هم جایگاه ویژه ای در 
این موسسه دارد. دختران زیر نظر مربیان آموزش 
می بینند. همه این برنامه های هنری برای این است 
که دختران در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند و 
بین مردم حضور داشته باشند، استقالل داشته باشند 

و بتوانند درآمدزایی کنند. 
گروه موسیقی همدم یکی از گروه های موفق در این 
خیریه است. آنها جمعه 2 هفته پیش در سالن »سوره 
تهران« با عنوان »ارکستر ملی ویژه« برنامه جذابی را 
برگزار کردند که با استقبال زیادی مواجه شد؛ این 

برنامه رونمایی از اولین اجرای این دختران بود. اعضای 
ارکستر حدود 20 نفر بودند و گروه »کرال« این ارکستر، 
دختران آوای همدم بودند. همه بلیت ها به سرعت 
به فروش رسید و شخصیت های هنری از این برنامه 
حمایت کردند. مهم ترین اتفاق حضور استاد »لوریس 
چکناواریان« در این مراسم بود و حمایتی که او از 
دختران داشت. استاد چکناواریان اعالم کرد تالش 
می کند تا دختران در تاالر وحدت اجرا داشته باشند. 

ماجرای همنوایی »تکتم« با همایون 
شجریان

تکتم استعداد ویژه گروه کرال موسیقی آوای همدم است. 
او از کودکی در این مرکز نگهداری می شود و دکتر 
حکمت درباره استعداد او می گوید: »از همان کودکی 
استعداد موسیقی او کشف و به شکل درستی هدایت 
شد. معلم آواز تکتم به خوبی با او کار کرد. شاید در 
نگاه اول تکتم کم توان به نظر بیاید. به هرحال نابینای 
مطلق است و حرکات دست و رفتارهایش قابل کنترل 
نیست اما به حدی با تکتم کار شده و موسیقی برایش 
آرامش بخش بوده که اگر به او بگوییم نخوان، تصور 

می کند می خواهیم تنبیه اش کنیم.«
تکتم قبل از همایون با دیگر خواننده ها نیز همنوا شده؛ 
»میرزازاده«،  یغمایی«،  »مهدی  اشرف زاده«،  »حجت 

»مجید خراط ها« و ...
تهران  سوره  در  همدم  دختران  که  اجرایی  از  بعد 
مشهد  به  موسسه  از  بازدید  برای  همایون  داشتند، 
می رفت. در آن روز فقط تکتم و یکی دیگر از گروه 
موسیقی در موسسه بودند. بقیه گروه قرار بود روز 
بعد از اجرا با قطار راهی مشهد شوند. تکتم و دوستش 
تنها کسانی بودند که برای همایون برنامه اجرا کردند. 
تکتم خودش را آماده کرده بود تا یکی از کارهای 
همایون را برای خوشامدگویی بخواند اما او زمانی 
که شروع کرد به خواندن »چرا رفتی، چرا من بی قرارم«، 
همایون تاب نیاورد و خودش را به روی سن رساند. 
حکمت می گوید: »برنامه آنها به حدی مورد توجه 
همایون شجریان قرار گرفت و او را تحت تاثیر قرار 
داد که در کمال تواضع و فروتنی کنار تکتم نشست 
و با او همخوانی کرد. در این همخوانی بیشتر صدای 
تکتم شنیده می شود تا صدای خود همایون. کاری که 
کرد به خاطر شخصیت فوق العاده ای است که این 
مرد نازنین دارد و مسلما از پدری مانند »استاد شجریان« 
بزرگ غیر از چنین فرزندی انتظار نمی رود. همایون 
شجریان با چشمانی اشکبار کنار تکتم نشست و به 
آواز او گوش داد. در واقع دریایی از مهربانی از خود 
به یادگار گذاشت و این تنها تکتم نبود که مطرح و 
آوازش شنیده شد، بلکه ذات حقیقی این هنرمند هم 

بر همگان عیان شد.«

شماره ششصدونود و شش   یک دی نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

همخوانی همایون شجریان با  تکتم دختر نابینا  در بازدید از خیریه همدم

چرا من بی قرارم؛ تکتمی که اشک همایون را درآورد
مشق شب خوب است یا بد؟ هر سال روش 
تدریس، درس خواندن و ... تغییر می کند اما بر 
اساس تجربه ای که من از سال های حضورم در 
کالس دارم، نه مشق شب زیاد به روند تحصیلی 
بچه ها کمکی می کند و نه کتاب های آموزشی. 
مشق زیاد و کتاب های آموزشی بیشتر از اینکه 
کمک کننده باشند، وقت بچه ها را می گیرند. 

بین معلمان رسم است که برای رونویسی به 
بچه ها می گویند کامل از روی هر درس بنویسند، یا برای یادگرفتن 
ریاضی تمرینات زیاد حل کنند. من برای ریاضی چند سوال از 
خودم می دادم و هیچ وقت از بچه ها نمی خواستم سواالت کتاب های 
آموزشی را حل کنند. برای رونویسی هم الزم نبود از روی همه 
درس بنویسند، فقط یکی- دو پاراگراف را باید می نوشتند اما 
روز بعد در کالس از آنها می خواستم از روی آنچه که نوشته اند، 
بخوانند. با این کار دقتشان باال می رفت تا اشتباه نخوانند. هدف پر 
کردن صفحه نبود، می خواستم آنچه را که می نویسند، یاد بگیرند. 
سعی من این بود که بچه ها درس را در کالس یاد بگیرند. در 
ریاضی هر درسی که می دادم، یکی- دو سوال درباره همان درس 
می دادم که بچه ها حل کنند. هر کسی که مساله را درست حل 

می کرد، دو نمره می گرفت. 
این کار باعث می شد بچه ها با دقت درس را گوش بدهند. در درس 
علوم هم از آنها می خواستم خودشان تحقیق و بررسی کنند و به 
نتیجه برسند، مثال همین کاشت لوبیا در چند نوع خاک مختلف. 
بچه ها در چند نوع خاک لوبیا می کاشتند تا به این نتیجه برسند 
کدام خاک برای کاشت این گیاه بهتر است. برای درس تاریخ و 
جغرافیا خودم خالصه وار توضیح می دادم و از بچه ها می خواستم 
خودشان تحقیق کنند و کنفرانس بدهند. کنفرانس های آنها خیلی 

خوب بود و بقیه استقبال می کردند. 
مشق شب زیاد خوب نیست و نباید بچه را خسته کرد اما این 
هم درست نیست که کال وقتی دانش آموز خانه رفت کتاب را 
ببندد و کاری نکند. این که چقدر مشق به بچه ها بدهیم، به نظر 

معلم و کشش بچه ها بستگی دارد. 
نقش پدر و مادر هم در انجام مشق شب مهم است. آنها باید از 
دور مراقب باشند که بچه ها تکالیفشان را انجام بدهند؛ اینکه 
دانش آموز خوش خط باشد و تکالیف را درست انجام داده باشد. 
به نمره هایی که می گیرد توجه داشته باشند و آن را امضا کنند. 
والدین نباید مشق بچه ها را انجام دهند. دیده شده بچه تحقیق 
علوم دارد و پای تلویزیون نشسته و مادر و پدر تحقیق را انجام 
داده اند و صبح بچه آن را به مدرسه برده. کاری که پدر و مادر 
انجام می دهند یا مشقی که خواهر یا برادر بزرگ تر می نویسند، 
مشخص است. این کار کمک به بچه نیست.  من خودم در خانه 
به بچه هایم کمک می کردم اما هیچ وقت تکلیف آنها را انجام 
نمی دادم.  اگر بچه ها کتاب درسی شان را کامل بخوانند و هر روز 
از درسی که خوانده اند 3-2 تمرین انجام بدهند، به مشکل نمی خورند. 
الزم نیست هفته ای 100 مساله ریاضی حل کنند و چند صفحه 

مشق بنویسند. بچه ها را نباید خسته کرد.

 بچه ها را با مشق زیاد 
خسته نکنید 

دیدگاه

 رفعت 
فتوحی

معلم بازنشسته 
ابتدایی

حرکات  با  مطلق  نابینای  دختر  »تکتم« 
غیرقابل کنترل دست و بدن یکی از چهره های 
محبوب اینستاگرام شده، صحبت کردن برای 
او سخت تر از خواندن است. با این حال به 

چند سوال »سالمت« جواب داد. 
: تکتم جان!چند سال دارید و چه 
مدت است در این موسسه زندگی می کنید؟
28 سال دارم و بیشتر از 14 سال است که در 

این موسسه زندگی می کنم.
کردید  احساس  زمانی  از چه   :

عالقه مند به خواندن هستید؟
از بچگی عالقه مند به موسیقی و خواندن بودم.

پیدا  خواندن  با  احساسی  چه   :
می کنید؟

احساس خوبی به من دست می دهد، حس 
غرور می کنم.

: آموزش هم دیده اید؟ 
بله، معلم موسیقی داشتم. او به من گفت موفق 
می شوی. اسم اولین معلم من استاد »عباسعلی 
خمر« بود که فوت شد و معلمی که االن با من 
کار می کند »آیدا لعل محمدی« است که با او 

به ارکستر ملی رفتم.

: کدام یک از خوانندگان را دوست 
دارید؟

بیشتر از همه به همایون شجریان، یغمایی، 
ساالر عقیلی، مجید خراط ها، حجت اشرف زاده، 
حسین میرزازاده و کیوان ساکت عالقه دارم. 
: از »همایون شجریان« بگویید، با 

او آواز خواندید.
حس غرور به من دست داد، اصال فکرش 
را هم نمی کردم که بتوانم با استاد شجریان 
اجرا کنم، یکباره باالی سن آمد و من هم با 

او اجرا کردم.
: به تهران آمدید و برای مردم هم 

برنامه اجرا کردید؟
بله، بار اول بود و احساس خوبی کردم. 

داشتند  که حضور  هنرمندانی   :
درباره اجرایتان چه نظری داشتند؟

برنامه خیلی خوبی بود و هنرمندان به من گفتند 
صدای خوبی دارم.

: چه هدفی برای آینده دارید؟
دوست دارم فقط موسیقی یاد بگیرم و آن را 
ادامه بدهم چون موسیقی برای من آرامش بخش 

است.

خبر تلخ بود؛ هوادارانش که نه، همه را به 
شوک برد؛ مجید خراط ها نابینا شده است. 
اوایل هفته قبل بود که این خبر منتشر شد؛ 
»مجید خراط ها، خواننده پاپ در اثر بیماری 
مرموزی بستری و دچاری تاری دید شده 
است.« خبر به سرعت پیچید و هواداران 
و عالقه مندان این خواننده را نگران کرد. 
اولش باورش سخت بود و به نظر می رسید 
شایعه ای است که روزهای آینده تکذیب 
می شود اما نزدیکان او تایید کردند که بیماری 
ناشناخته ای خراط ها را خانه نشین و برای 
مداوای بهتر راهی شمال کشور کرده است. 
برای تایید این خبر و وضعیت بیماری با 
دکتر سعید خراط ها، برادر و مدیر برنامه های 

مجید گفت وگو کرده ایم. 

: از بیماری برادرتان بگویید، از چه 
زمانی درگیر این بیماری شدند؟

حدود 2 هفته پیش بیماری برادرم با درد چشم 
شروع شد. در شروع تنها مشکل درد و خارش 
چشم بود، بعد از معاینه ای که شد، پزشک قطره 
نفازولین تجویز کرد اما کم کم تمامی عالئم 
تشدید شد و در مراجعات بعدی پزشکان 

تشخیص دادند بیماری عفونی است و داروهای 
دیگری را تجویز کردند. چند روزی هم با 
این تشخیص پیش رفتیم اما با وجود مصرف 
داروها، عالئم تشدید شد و برادرم بهتر نشد. 
: یعنی تشخیص اولیه اشتباه بود، 
واکنشی  موضوع  این  به  راجع  پزشکان 

نشان ندادند؟
در مراجعات بعدی گفتند که بیماری دلیل 
ویروسی دارد و درمان طبق این تشخیص 
انجام شد و ادامه پیدا کرد اما کار به جایی 
رسید که مجید در دید به مشکل خورد، تار 
می دید. حدود 70 تا 80 درصد از بینایی از 
دست رفت. این اتفاق در کمتر از 48 ساعت 
رخ داد. درواقع در عرض 35 ساعت درصد 
باالیی از بینایی اش از دست رفت. تاری و 
افزایش درد چشم بیشتر شد، بدون اینکه 

درمانی شود. 
: در این شرایط وخیم و نگران کننده 
پزشکان کار خاصی برای او انجام دادند؟
با ارتباطاتی که با پزشکان داخلی و خارجی 
برقرار کردیم، توانستیم مشورت  بگیریم و 
دوستان با جمع بندی نظرات به این نتیجه 
رسیدند که این بیماری از گونه های التهابی 

اعصاب بینایی است. داروهایی را که باید 
تجویز می شد، تجویز کرده اند. مشغول مداوای 

آخری هستیم.
درمان جدید وضعیت  این  با   :

بهتر شده؟
داروهایی که درحال حاضر استفاده می کند، 
آرامبخش است و کمی آرام تر شده. پزشکان 
توصیه کرده اند از پارازیت های ماهواره ای، 

تشعشعات رادیویی، گوشی های همراه، نور، 
تلویزیون و هوای آلوده دور باشد تا در کاهش 
التهاب اعصاب بینایی تسریع شود. در حال 
این  از همه  حاضر در شمال کشور  دور 

شرایط مشغول استراحت است.
:آیا علتی برای این بیماری مشخص 

شد؟
انجام شد، علت های  که  آزمایش هایی  در 

مختلفی را مطرح کردند؛ گمانه هایی مانند 
بیماری »ام اس« هم بررسی شد و ما منتظر 
هستیم بعد از برگشت بینایی، بررسی های 
بیشتری درباره گرفتگی های عروق در مغز، 
قلب و احیانا چشم انجام دهیم. گفته شد ممکن 
است پارازیت های ماهواره ای و آلودگی های 

هوا هم علت این بیماری باشد. 
ضعیفی  ایمنی  سیستم  کل  :در 
نداشتند؟ اینکه مدام دچار بیماری شوند؟

نه، این طور نبوده که مدام بیمار شود و بدنی 
مستعد بیماری داشته باشد. همیشه مقاوم بوده 
و در این سال ها به یاد ندارم درگیر بیماری 
واگیرداری شده باشد. معموال سیستم اعصاب 

مقاومی هم دارد.
: وضعیت روانی  شان چطور است؟
خدا را شکر مجید انسان خودساخته ای است 
و روحیه خوبی دارد اما اینکه در مدت کوتاهی 
شاهد از دست رفتن بینایی باشی، به هر حال 
سخت است و پدر و مادر نگرانی شان بیشتر 
از خود مجید است. البته خیلی از دوستان 
و هواداران هم ناراحت و نگران وضعیت 

سالمت او هستند.
برگشت  با  رابطه  در  پزشکان   :

کامل بینایی چه صحبتی کردند؟ آیا بینایی 
برگشت پذیر است؟

پزشکان به ما امید دادند و ما هم امیدوار 
هستیم؛ ان شاا... بینایی برگردد و تاری دید 
برطرف شود تا بتوانیم به دنبال علت های 

اصلی و مقدم تر بیماری بگردیم.
: شما از نزدیکان ایشان هستید. آیا 
در این شرایط با شایعاتی مواجه شده اید 

یا مشکالتی برای شما پیش آمده است؟
 نه، در فضای مجازی تنها محبت مردم، پیام های 
پرمهر و دعای خیرشان را دیدم و از همه 
هواداران، هنرمندان و همکاران برادرم تشکر 
می کنم. حقیقت این است که مدتی با بیماری 
چشم برادرم درگیر بودیم و پنهانکاری نکردیم 
و آنچه را که اتفاق افتاده بود، مطرح کردیم. 
متاسفانه بینایی موضوعی حساس است. من با 
اعالم این موضوع در فضای مجازی دوست 
داشتم امکان این را که از دوستان مشورت 
بگیریم و متخصصانی به ما معرفی شود، از 
دست ندهم. خوشبختانه طرح این موضوع در 
فضای مجازی نتیجه داد و توانستیم از تجربیات 
دوستان چشم پزشک داخلی و خارجی استفاده 

کنیم و امیدواری هایمان را افزایش بدهیم.

سعید، برادر و مدیر برنامه های خواننده پاپ می گوید او در کمتر از 48 ساعت 80 درصد بینایی اش را از دست داد
پزشکان امید دادند؛ بینایی مجید خراط ها برمی گردد

تکتم: احساس غرور می کنم

کیفیت سوسیس و کالباس های تولیدشده با وجدان شرکت ها رابطه مستقیم دارد
 رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق فکر توسعه مازندران گفت: »نگهدارنده های شیمیایی در سوسیس و کالباس عاملی برای بروز سرطان 
است اما اگر میزان استاندارد آن رعایت شود، منعی ندارد.« به گزارش ایسنا، رضا اسماعیل زاده کناری درباره مهم ترین چالش های 
فراورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس اظهار داشت: »وجود نگهدارنده های شیمیایی مثل نیتریت و نیترات و استفاده از ضایعات 
در برخی فراورده های گوشتی از مشکالت سوسیس و کالباس بوده است.« وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با نظارت دامپزشکی 
و هیات نظارت بر مواد غذایی جلوی استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس گرفته شده، تصریح کرد: »در گذشته برخی از 
کارخانه ها از امعا و احشای مرغ در این فراورده های گوشتی استفاده می کردند اما اکنون با منع استفاده از ضایعات، از قسمت های اصلی 

مرغ، خمیری تهیه و در سوسیس و کالباس استفاده می شود.«

مصرف زیاد مکمل ها عارضه دارد
رئیس چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری شایع طب کودکان با اشاره به اینکه مکمل های ایرانی استاندارد و کیفیت الزم را دارند، گفت: »با این شرایط 
مصرف مکمل خارجی توصیه نمی شود.« به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر سیاری در چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان 
که در بیمارستان مفید تهران برگزار شد، اظهار داشت: »مکمل های ایرانی استاندارد هستند و لزومی به مصرف خارجی نیست بنابراین پزشکان اطفال می توانند 
نسبت به توصیه این مکمل ها اقدام کنند.« وی با بیان اینکه گاهی خانواده ها با کیسه هایی پر از مکمل نزد پزشک می آیند، افزود: »استفاده از مکمل ها باید در 
حد نیاز باشد چراکه مصرف بیش ازحد هم می تواند عارضه ایجاد کند.« رئیس چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری شایع طب کودکان،  تصریح کرد: 
»30 تا 50 درصد مردم ایران از کمبود ویتامین D رنج می برند و می توان این مکمل را از 3 تا 5 روزگی تا دوران سالمندی استفاده کرد. بر همین اساس 

وزارت بهداشت برنامه ای را برای ارائه مکمل ویتامین D مدنظر قرار داد و این موضوع را میان دانش آموزان دختر آغاز کرد.«
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اپی ژنتیک علم نوپایی است که دانشمندان امیدوارند بتواند تغییرات عاطفی و روانی را در نسل های بعد از ضایعه توضیح دهد

آیاروانزخمخوردهرابهارثمیبریم؟
ماه گذشته، نتیجه تحقیقی درباره زندانیان 
جنگ های داخلی منتشر شد که موارد 
مهمی در آن بود. احتمال مرگ فرزندان 
پسر زندانیان جنگ های داخلی که مورد 
آزار قرار گرفته بودند، 10 درصد بیش از سایر همساالنشان 

در هر سنی بعد از میانسالی بوده است.
آنچه از این تحقیق نتیجه شده، نظریه اپی ژنتیک را تقویت 
می کند. اپی ژنتیک مطالعه عوامل خارجی یا محیطی است که 
بدون ایجاد تغییری در توالی ژنی )فرمول ژنتیکی افراد(، باعث 
خاموش و روشن شدن ژن ها می شود و بر چگونگی خواندن 
آنها اثر می گذارد. به نظر دانشمندان مدافع این نظریه، در این 
پدیده بدون اینکه تغییری در مواد ژنی افراد ایجاد شود، رفتار 
نسل های بعد از ضایعات عمیق مانند جنگ ها، خشکسالی ها 
و قحطی های بزرگ بر اثر تغییرات شیمیایی که بر ژن ها بار 
می شوند، تغییر می کند. دانشمندان امیدوارند بتوانند با کمک 
اپی ژنتیک رفتار نسل های بعد از ضایعه یا تروما را توضیح 
دهند. براساس نظریه اپی ژنتیک، این اثر می تواند به نسل های 
بعدی به ارث برسد. این آثار شیمیایی به طور مستقیم ژن را 
تغییر نمی دهند و جهشی هم در فرمول ژنتیکی افراد ایجاد 
نمی شود، در عوض نوع عملکرد حاصل از ژن را تغییر می دهند. 
این تغییر عملکرد دیگر ژنتیکی نیست، بلکه اپی ژنتیکی است. 
مطالعات مربوط به اپی ژنتیک، جوان و  ابتدای راه هستند و 
عمر آنها به حدود یک دهه قبل می رسد. در آن زمان، محققان 
برای اولین بار اعالم کردند، کودکانی که هنگام قحطی بزرگ 
هلند، یک دوره قحطی بعد از جنگ دوم جهانی، در شکم 
مادرانشان بوده اند، نوعی نشان شیمیایی یا امضای اپی ژنتیکی 
روی یکی از ژن های خود دارند. کمی بعد پژوهشگران برخی 
ویژگی های سالمت این افراد مثل زیادتر بودن توده بدنی از 
حد متوسط را به همین نشان اپی ژنتیکی نسبت دادند. در آن 
زمان رژیم آلمان نازی برای تنبیه کارگران هلندی که مقابل 

این رژیم مقاومت کرده  بودند، راه مواد غذایی را به کشور 
بستند. درنتیجه این اقدام، بیش از 20هزار هلندی تا سال 1945 
میالدی؛ یعنی یک سالی که تا آزادی کشور طول کشید، از 

قحطی جان دادند.
هیجان یافته های ابتدایی در زمینه اپی ژنتیک، مطالعات را دامن 
زد، به طوری که از آن زمان که حدود یک دهه می گذرد، 
مطالعات بیشتری بر بازماندگان هولوکاست، قربانیان فقر با 
تمرکز بر به ارث بردن زخم های روانی، انجام شده است. 
اگر این مطالعات به نتیجه برسد، یعنی ما برخی نشانه ها را از 

تجارب والدین مان یا حتی اجدادمان به خصوص نشانه هایی 
از تجارب تلخ آنها را به ارث می بریم که هر روز سالمت ما 

یا حتی شاید فرزندان ما را تحت تاثیر قرار می دهند. 
پژوهشگران اپی ژنتیک در همین ابتدای کار با انتقادهایی روبرو 
شدند که می تواند این علم را در بدو  تولد از پیشروی باز 
دارد. منتقدان عقیده دارند آن بخش از زیست شناسی که 
توسط پژوهشگران اپی ژنتیک به آن استناد شده، اصال ممکن 
نیست و از سوی دیگر، هواداران اپی ژنتیک می گویند، حتی 
اگر منطق زیست شناسی آنها هم درست از کار درنیاید، باز 

هم یافته های آنها به قدر کافی قوی هستند.
به نظر کوین میشل، استادیار ژنتیک دانشگاه دوبلین در ایرلند، 
اینها درحقیقت ادعاهایی غیرعادی اند و بر پایه شواهدی که 
کمتر معمول هستند، جلو رفته اند. این یک بیماری علوم 
امروزی است. هرقدر ادعایی عجیب تر، هیجان انگیزتر و کمی 
انقالبی تر باشد، موانع بر سر شواهدی که برای اثبات ارائه 

می کنند، کمتر است.
نتایج تحقیقات نشان می دهند، منتقدان اپی ژنتیک زود قضاوت 
کرده اند. این علم هنوز جوان و ابتدای راه است. مطالعات 
به خصوص در موش ها شواهدی را نشان داده که زخم های 
روانی بین نسل ها منتقل می شوند. موشه سیزیوف، استاد 
داروشناسی در تایید این ادعا می گوید: »تاثیراتی که ما پیدا 
کرده ایم، کوچک اما سازگار و مهم اند. این همان راهی است 
که علم می رود. در اول ناقص و بعد که تحقیقات بیشتری 

انجام شدند، به تدریج محکم تر می شوند.«
فعال همه بحث ها درباره اپی ژنتیک در محور زیست شناسی 
و ژنتیک تمرکز دارند. تاثیرات مستقیم می گویند وقتی یک 
زن باردار الکل زیادی بنوشد، این کار در جنین هم می تواند 
باعث بروز نشانه های الکلیسم شود. به این دلیل که هر فشاری 

بر مادر در زمان بارداری، به درجات متفاوتی بر جنین هم اثر 
می گذارد. در این مورد به خصوص، نوشیدن الکل، مستقیم 
در رشد جنین در رحم اخالل ایجاد می کند اما هیچ کس تا 
حاال نتوانسته توضیح دهد تغییراتی که بر اثر آزار و اذیت 
در مغز ایجاد می شود، چگونه به طور کامل پیش از بارداری 
به اسپرم یا تخمک منتقل می شود. این موضوع اول بود. 
موضوع دوم اینکه حتی اگر فرض کنیم انتقال مواد شیمیایی 
روی ژن ها انجام گرفته، وقتی اسپرم یا تخمک به یکدیگر 
می رسند و روند طبیعی لقاح انجام می گیرد، اغلب نشانه  های 
شیمیایی از روی ژن ها زدوده می شوند. درنهایت با رشد و 
تکامل تخم لقاح یافته، حرکت هماهنگی برای تجدید سازمان 
اتفاق می افتد که حاصل آن تخصصی شدن سلول های مغز، 
پوست و... است. چطور می شود نشانی از زخم های روانی 
در تمام این مراحل همچنان سر جای خودشان باقی بمانند؟
یکی از راه های پاسخ به این پرسش ها، آزمایش های انجام گرفته 
روی حیوانات است. دانشمندان دانشکده پزشکی مریلند درستی 

نظریه اپی ژنتیک را بر موش های آزمایشگاهی سنجیده اند. 
آنها این موش ها را در زمان کودکی در شرایط ناهنجار قرار 
دادند، مثال به تناوب قفس شان را واژگون کردند یا موقع 
شب چراغ های اتاق را روشن نگه داشتند. ایجاد این نوع 
کودکی رنج آور، رفتارهای بعدی در ژن های موش ها برای 
مدیریت افزایش هورمون های فشار را تغییر داد. ضمن آنکه 
این تغییر به شدت با تغییراتی که فرزندان این موش ها برای 
مهار استرس از خود نشان دادند، همخوانی داشت، مثال واکنش 
این موش ها به هورمون های فشار نسبت به گروه کنترل که 
شرایط اضطراب آور کودکی در آنها اتفاق نیفتاده بود، کرخ تر 
یا منفعالنه تر بود. این یافته ها افق تازه ای را در علم ژنتیک 
برای دانشمندان گشوده و شاهد پیشرفت های چشمگیری 

در 5 سال گذشته بوده ایم.
منبع: نیویورک تایمز

2میلیوننفردرجهانفقرریزمغذیدارند
کمبود ریزمغذی ها می تواند رشد ذهنی و قدی را مختل کرده و سیستم ایمنی را ضعیف کند. طبق برآورد 

سازمان جهانی بهداشت، بیش از 2 میلیون نفر از مردم سراسر جهان از کمبود ریزمغذی ها رنج می برند. 
یکی از محققان این مطالعه گفت: »امنیت غذایی در جهان تنها به مفهوم دریافت میزان کافی کالری نیست. 
این امکان وجود دارد که فردی مقدار زیادی کالری دریافت کند اما دچار سوءتغذیه باشد.« به گزارش 
خبرگزاری شینهوا، متخصصان همچنین اظهار داشتند: »بزرگ ترین عامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی در آینده 
نزدیک، تغییرات اقلیمی است. تغییر در وضعیت آب و هوایی کنار تغییر در رژیم غذایی افراد درنهایت بر 

سیستم کشاورزی و آنچه کشت می شود، تاثیر خواهد گذاشت.
منبع: یورونیوز 

جهان

آمریکا

 مرجان 
یشایایی

انجمن رژیم های غذایی بریتانیا در آستانه سال نوی 
میالدی از مردم خواسته از گرفتن 5 رژیم غذایی معروف 

پرهیز کنند.
این 5 رژیم عبارتند از: خام گیاهخواری مطلق، آلکالین، 
پیوپی، کتوژنیک و مکمل های غذایی کیتی پرایس.سیان 
پورتر از انجمن تغذیه بریتانیا می گوید: »اگر رژیمی آنقدر 
خوب به نظر می آید که باورکردنی نیست، احتماال مفید 
هم نیست.« بنیاد تغذیه بریتانیا هم تایید کرده بهتر است 

از این 5 رژیم پرهیز شود.

خام گیاهخواری مطلق
هنرمندانی مانند گویینت پالترو، مگان فاکس و استینگ 
از این رژیم غذایی طرفداری کرده اند. گیاهخواری مطلق 
پرهیز از هر گونه غذای حیوانی از جمله لبنیات، تخم مرغ، 
عسل، صدف و حشرات است. خام خواری یعنی اینکه 
گیاه نباید به هیچ وجه تصفیه، کنسرو یا فراوری شیمیایی 
شود و نباید بیش از 4۸ درجه سانتی گراد حرارت ببیند.
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طرفداران این رژیم بر این باورند حرارت، آنزیم های 
طبیعی مواد غذایی را از بین می برد بنابراین بدن برای 
تجزیه و هضم این مواد باید بیشتر تالش کند، عالوه 
بر اینکه حرارت بخشی از مواد مغذی را هم از بین 
می برد. حرارت همچنین باعث ایجاد برخی مواد مغذی 
در بعضی گیاهان مثل هویج می شود، ضمن اینکه برخی 

گیاهان مثل سیب زمینی را نمی توان خام خورد .
توصیه نظام بهداشت و درمان بریتانیا به گیاهخواران 
 12B و ویتامین D مطلق این است که مصرف ویتامین

را به عنوان مکمل غذایی در نظر داشته باشند.

آلکالین
ملکه  یورک، عروس سابق  فرگوسن، دوشس  سارا 
بریتانیا و تام برادی، بازیکن فوتبال آمریکایی طرفدار 

این رژیم هستند.
 

حق نشر عکس EPAImage caption تام برادی
این رژیم برپایه این فرضیه شکل گرفته که )اسیدیته( 
خون و بدن انسان بر اساس آنچه می خوریم، تغییر 
می کند. برای این فرضیه هیچ نشانه علمی ای وجود 
ندارد. بدن انسان خون را در محدوده بسیار تنگ 7/35 

و 7/45 نگه می دارد چرا که اگر اسیدیته خون از این 
محدوده خارج شود، حیات به خطر می افتد و فرقی 
نمی کند که چه خورده باشیم. برای بدن طبیعی که تغذیه 
کرده باشد، در هر حالتی pH خون در همین محدوده 

باقی خواهد ماند.
طرفداران این رژیم غذایی بر این باورند که »اسید 

بیش از حد« باعث بیماری هایی مثل آرتریت 
)آرتروز(، پوکی استخوان، بیماری های کبد 

و کلیه و حتی سرطان می شود.
با خوردن  آنها توصیه می کنند  بنابراین 
غذاهای غیراسیدی مثل میوه و سبزیجات 

اسید بدن را خنثی کنیم.
پژوهش های موسسه تحقیقات بریتانیا نشان می دهند 

خوردن میوه و سبزیجات باعث کاهش وزن 
می شود اما تاثیری بر  اسیدیته خون ندارد.

توصیه نظام بهداشت و درمان بریتانیا 
این است که برای سودمندی رژیم 

آلکالین شواهد علمی وجود 
ندارد و محروم کردن 

بدن از گروه هایی از 
مواد غذایی، مفید 

نیست.

مکمل های غذایی 
کیتی پرایس

کیتی پرایس نوشیدنی هایی را به عنوان 
جایگزین صبحانه یا وعده های غذا یا برای 

بازیابی قوا و رساندن آب به بدن روانه بازار کرده 
است. بنا بر اعالم سایت رسمی این محصوالت، این 
نوشیدنی ها باعث تقویت قوام عضالت و محافظت از 
آنها می شوند و میل به خوردن هله هوله و همچنین ولع 

خوردن را کاهش می دهند.
انجمن رژیم های غذایی بریتانیا اعالم کرده کاهش سریع 
وزن می تواند نوعی مشوق باشد اما سرکوب اشتها نه 

توصیه می شود، نه سالم است، نه قابل دوام.
سارا کو از بنیاد تغذیه بریتانیا می گوید: »جایگزین های 
وعده های غذایی ممکن است برای کسانی که باید وزن 
زیادی کم کنند، مناسب باشد اما باید همیشه آنها را زیر 

نظر متخصص سالمت استفاده کرد.«
شرکت محصوالت کیتی پرایس به درخواست بی بی سی 

برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.

پیوپی
رژیم پیوپی مدعی است اصول رژیم مدیترانه ای را به 
کار گرفته و باعث کاهش وزن و کاهش احتمال ابتال 

به دیابت نوع دوم می شود.
پیوپی نام دهکده ای در ایتالیاست که لقب »سالم ترین 
دهکده دنیا« را دارد و ساکنان آن اغلب 10 سال بیشتر 
از مردم دیگر نقاط عمر می کنند و به 100 سالگی 
می رسند. رژیم غذایی آنها پر است از سبزیجات، ماهی های 
روغنی )تن، آزاد، سالمون، خال خالی و ساردین( و 
مغزدانه ها. گفته می شود این نوع تغذیه از دیابت نوع 

دوم جلوگیری می کند.

دکتر عاصم ملهوترا و دانال انیل با اقتباس از تغذیه مردم 
این روستا، رژیمی کم کربوهیدرات، پرچربی، حاوی 
سبزی و میوه و ماهی های روغنی را کنار ورزش و 

پرهیز از زیاده روی در نوشیدن الکل توصیه کردند.
آنها همچنین روزه گرفتن گهگاهی، پرهیز از گوشت 
قرمز و نشاسته )برنج، نان، سیب زمینی( و انواع 

شیرینی را توصیه کردند.
انجمن رژیم های غذایی بریتانیا اعالم کرده 
این دو نفر رژیم غذایی مدیترانه ای را 
برای مقاصد خود »مصادره« کرده اند. 
این انجمن توصیه آنها به گنجاندن روغن 
نارگیل و گل کلم به عنوان پایه )نان( پیتزا را 

»مسخره« خوانده است.
بنیاد تغذیه بریتانیا هم این موضوع را تایید می کند: 
»تغذیه مدیترانه ای در تمام وعده های غذا 
شامل پاستا )ماکارونی( و برنج است.«
مقدار  خوردن  به  توصیه 
اشباع شده  چربی  زیادی 
رژیم  بررسی  نتیجه 
در  مدیترانه ای 
نیست،  آن  کلیت 
شده  سعی  بلکه 
شواهد  که  را  آنچه 
لحاظ  تایید می کند در آن 
کنند؛ این نوع تغذیه باعث کاهش 
وزن می شود چون باعث انتخاب های 
سالم تری می شود و در کل فرد کالری کمتری 
دریافت می کند.  دکتر ملهوترا، متخصص قلب و 
مشاور مجمع ملی چاقی، در دفاع از این رژیم می گوید: 
»رژیم پیوپی ارزیابی مستقلی است که اسرار یکی از 
سالم ترین دهکده های دنیا را با آخرین تحقیقات پزشکی 
و تغذیه و ورزش پیوند می دهد تا بسیاری از افسانه های 
امروزی صنعت کاهش وزن و سالمت را بی اعتبار کند. 
شماری از پزشکان برجسته بین المللی، متخصصان تغذیه، 
پژوهشگران و متخصصان ورزشی از این رژیم حمایت 
کرده اند.« سخنگوی انجمن رژیم های غذایی بریتانیا به 
اظهارات دکتر ملهوترا چنین پاسخ داده: »تحلیل هایی که 
ما منتشر می کنیم بر اساس شواهد علمی است و روابط 
مهم ما با تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور تاثیری بر 
آن نمی گذارد. سخنگویان ما مثل تمام متخصصان تغذیه 

باید برای عضویت در نظام حرفه ای بهداشت و مراقبت 
به شواهد علمی پایبند باشند.

کتوژنیک
گفته می شود کوبی برایانت، ستاره بسکتبال آمریکا، کیم 
کارداشیان و الک بالدوین از این رژیم پیروی می کنند.

در این رژیم کربوهیدرات بسیار کم، چربی زیاد و 
پروتئین متوسط توصیه می شود و کربوهیدرات باید 
از سبزیجات بی نشاسته، مغزدانه ها و دانه ها تامین شود.
هدف این است که بدن به شرایط کتونی سوق داده شود؛ 
یعنی مثل زمانی که بدن نمی تواند قندخون )گلوکز( را 
از کربوهیدرات تامین کند و برای تولید انرژی شروع 
به سوزاندن چربی می کند. نکته منفی این است که گفته 
می شود این رژیم سرطان را درمان می کند، در حالی 

که این گونه نیست.
با نخوردن کربوهیدرات، مواد کم کالری دیگری که معموال 
همراه آن خورده می شود هم حذف خواهد شد؛ اگر 
کربوهیدراتی مثل پاستا را حذف کنید، سس خامه ای را 
هم حذف می کنید، اگر خوردن نان را کم کنید، خوردن 
کره را هم کم می کنید. اگر خوردن بیسکویت را کم 

کنید، خوردن شکر را هم کم می کنید.
به گفته کارشناسان، خطر این کار این است که خوردن 
فیبر )الیاف غذایی( که برای سالمت روده ها مهم است 
هم کاهش پیدا می کند. بنیاد تغذیه بریتانیا می گوید این 
روش ممکن است برای کاهش وزن در کوتاه مدت موثر 
باشد اما بعید است بتوان این کاهش وزن را حفظ کرد.
غذایی  رژیم های  انجمن  توصیه های  اینها  درنهایت 

بریتانیاست:
وضعیت خوردوخوراک و خلق وخوی خود را هر 

روز ثبت کنید تا به ارتباط این دو پی ببرید.
فهرستی از کارهایی را که ربطی به غذا ندارند، تهیه کنید 
تا با انجام دادن آنها حواس خود را از خوردن پرت کنید.
اهداف منطقی داشته باشید: کاهش 10-5 درصد 

وزن تاثیر عظیمی بر سالمت شما می گذارد.
هنگام خوردن کار دیگری مثل تماشای تلویزیون 

انجام ندهید زیرا باعث پرخوری می شود.
نصف بشقاب خود را با سبزی و ساالد پر کنید و 
نیمه دیگری را نیمی با پروتئین و نیمی با کربوهیدرات 

نشاسته دار مثل برنج و سیب زمینی.
منبع:رویترز

توصیهانجمنرژیمهایغذاییبریتانیابهپرهیزاز5رژیمغذاییمعروف

کابلآلودهترینشهرجهان
افغانستان تنها با چالش جنگ و ناامنی مواجه نیست. ده ها عامل در این کشور جان و زندگی مردم را تهدید می کنند 
که یکی از آنها هوای آلوده شهرها ازجمله کابل است که در فصل زمستان بیشتر با مصرف زغال سنگ و چوب 
چند برابر می شود. مردم افغانستان تنها مشکل جنگ و ناامنی ندارند، بلکه تداوم جنگ باعث شده تمام نیرو و 
توان مالی و فکری دولت برای مقابله با مخالفان مسلح صرف شود و هزینه های بخش های توسعه ای، بهداشتی و 
زیست محیطی بسیار اندک باشد که هیچ مشکلی هم حل نمی شود. همین وضعیت باعث شده هیچ توجهی به 
مواد سوخت برای گرمای منازل، خودروهای آالینده، کارخانه ها و آجرپزی ها نشود و آنها از انواع مواد آالینده 

استفاده کنند. بر اساس این بررسی از افزایش نفوس، موجودیت کارخانه ها و برخی موارد دیگر یاد شده است.
منبع: رویترز 

افغانستان

بهنظردانشمندانمدافعنظریهاپیژنتیک،
بدوناینکهتغییریدرموادژنیافرادایجاد
شود،رفتارنسلهایبعدازضایعاتعمیق

مانندجنگها،خشکسالیهاوقحطیهایبزرگ
براثرتغییراتشیمیاییکهبرژنهابار

میشوند،تغییرمیکند



»صبر كنيد عكس بگيرم بعد...« 
اين جمله را اين روزها خيلي 
مي شنويم، چه در رستوران 
باشيم، چه در خانه ميز غذايي 
چيده شده باشد يا سفره اي پهن، حتما يكي هست 
كه مي خواهد از غذايي كه همه بي صبرانه منتظر 
آماده شدنش بوده اند،  براي صفحه اينستاگرامش 
عكس بگيرد يا استوري بگذارد. بيشتر افراد به 
اين رفتار عادت كرده اند و هر جا كه باشند 
با مكث غذا را شروع مي كنند تا با غرولند 
آنهايي كه دست به گوشي شده بودند، روبرو 
نشوند. در شبكه های اجتماعی و به خصوص 
اينستاگرام هم عكس های رنگارنگ غذا مشتری  
زيادی دارد و اصطالحا »اليک خور«ش بيشتر از 
موضوعات ديگري است كه در اين فضا ها به 
اشتراك گذاشته مي شود. به نظر مي رسد خود 
رستورا ن ها و كافه  ها هم به اين بده وبستان هاي 
مجازي آشنا هستند و شايد به  همين دليل 
است كه آنها موقع سرو غذاها، نوشيدنی ها، 
دسرها و... بيشتر از قبل سعی می كنند سليقه 
به خرج بدهند، به خوراكي ها رنگ و لعاب 
بدهند و چيدمانشان خاص باشد. عكس از غذاها 
و نوشيدني ها و صفحه هاي مربوط به غذا در 
اينستاگرام به حدي زياد شده كه كار انتخاب 
رستوران و كافه و حتي غذا و نوشيدني اي را كه 
قرار است سفارش بدهيم، راحت كرده، كافي 
است سری به شبكه های مجازی بزنيم تا ببينيم 
فودبالگر مورد عالقه مان كدام رستوران، غذا 
و نوشيدني را به تازگي امتحان كرده  است. بله! 
فودبالگر مورد عالقه مان. اگر با فضاي مجازي 
خيلي سر و كار نداريد و تا به حال كلمه فودبالگر 
را نشنيده ايد بايد بگوييم شغل جديدي است 
كه به لطف فضاي مجازي ايجاد شده است. 
كساني كه به رستوران ها مي روند، غذايشان را 
مي خورند و با انتشار عكس يا ويدئويي آن 
غذا و رستوران را تبليغ مي كنند و در ازاي اين 

تبليغ پول مي گيرند. 
 

رستوران گردی؛  تفریح یا شغل؟ 
حمید سپندنام که ما او را به اسم »مستر تستر« 
می شناسیم، تقریبا اولین رستوران گرد معروف ایرانی 
است که فعالیتش را با فیس بوک شروع کرد. حاال 
او به چهره مشهور تمام عیاری تبدیل شده و کمتر 
کسی است که اینستاگرام برود و او را نشناسد. 
مستر تستر نخستین  بار کارش را با یک روزنامه 
اقتصادی شروع کرد. در حاشیه یک صفحه و در 
ستونی از تجربیات رستوران گردی اش می نوشت 
اما بعدها که شبکه های اجتماعی گل کرد، به این فکر 
افتاد که می تواند از ظرفیت این شبکه ها استفاده و 
شغل متفاوتی را در ایران راه اندازی کند. مستر تستر 
درباره تجربیاتش گفته  رستوران گردی در روزهای 
نخست تنها برایش هزینه داشت و هیچ درآمدی 
نداشت، تا اینکه با شهرت او در فضای مجازی 
کم کم رستوران ها سراغ آقای خوش خوراک آمدند 
و درخواست کردند غذایشان را تست کند و به آن 
امتیاز بدهد. این ارزیابی مستر تستر برای رستوران ها 
و به ویژه آنهایی که تازه راه اندازی شده بودند به 

معنی جذب هزاران مشتری خوش خوراک است.
دقیقا همان وقتی که کار مستر تستر گرفت و 
و  رستوران گردی  از  می شود  فهمیدند  همه 
تست غذاها پول درآورد، کم کم تسترهای غذا 
و رستوران گردهای اینستاگرامی رشد کردند تا 
جایی که بسیاری از صفحات پربازدید متعلق 
به این افراد است. رستوران گردها در واقع کار 
خاصی انجام نمی دهند،  آنها به رستوران خاصی 
که تازه افتتاح شده یا دنبال پیدا کردن مشتری های 
بیشتری است دعوت می شوند و بعد از خوردن 
غذاهای مختلف از منوی رستوران به دوستان 
صفحه خود معرفی اش می کنند یا سفارش می کنند 
حتما آن رستوران را امتحان کنند اما به ندرت 
پیش می آید که از غذایی انتقاد کنند و این طبیعتا 
به دنبال درآمدزایی از طریق این حرفه است. البته 
هستند بعضي از صفحات که کنار تبلیغ براي 
بعضي رستوران ها، ایراداتي هم از غذاي بعضي 
رستوران ها گرفته اند، به خصوص به مواد اولیه اي 
که استفاده  کرده اند و به نظر مي رسیده کیفیت الزم 
را نداشته  اما طبیعي است  این نوع نقدها در این 

صفحات کمتر دیده شود. 

شکموهای پردردسر
تعداد بازدیدهایی که از پست این افراد می شود 
نشانگر تاثیر آنها در فضای عمومی جامعه است 
اما اگر به صفحه شان سر بزنیم و نظرهای مخاطبان 
را نگاه کنیم، در این بین گروه هایی از جامعه هم 
نسبت به این شیوه از تبلیغات اعتراض دارند. 
برای مثال یکی از این فعاالن که به طرز خاص 
غذاخوردنش معروف است، بیشترین جنجال و 
دردسر را زیر پست هایش دارد. بسیاری از افراد 
معتقد هستند ولع او برای غذا خوردن و حتی 
کنار گذاشتن قاشق و چنگال و استفاده از دست 
موقع خوردن غذا باعث می شود فرهنگ عجیبی 
برای کثیف غذا خوردن میان اقشاری از جامعه راه 
بیفتد. یکي زیر آخرین پست او نوشته: »این طور که 
تو غذا می خوری آدم حداقل یک هفته از هرچی 
غذا هست بدش میاد«. یا زیر پست یکی دیگر از 
این رستوران گردها نوشته شده: »تو این شرایط 
اقتصادی دعوت کردن آدم ها به غذا خوردن اون هم 
تو این رستورانای الکچری و گرونقیمت درسته؟«
بعضي از این صفحات هزاران و چند صفحه 
میلیوني دنبال کننده دارند. یکي از صفحه هایي 
که بیشترین دنبال کننده را دارد، صفحه فست فود 
است. زیر هر پستي که در این صفحه گذاشته 
شده، دست کم 500 نفر نظر داده و هزاران نفر 
الیک کرده اند. ارتباط ادمین این صفحه با کاربران 
بیشتر از صفحات دیگر است. ادمین بیشتر سواالتي 

که مطرح شده جواب مي دهد و با آنها بحث 
مي کند.  در نگاه اول، چیزي از تبلیغات در 
این صفحه دیده نمي شود، اما زیر هر پست، 
آدرس هم هست، اگر روي آدرس کلیک 
کنید، تازه متوجه مي شوید که چقدر تبلیغات 

متنوع در این صفحه زیاد است. 
حلقه مفقودی که در تبلیغات این افراد دیده 

می شود توجه به سالمت و تبلیغ غذای سالم است. 
برای مثال یکی از همین فودبالگرها در صفحه اش 

عالوه بر عکس غذاها از طرز تهیه آنها هم فیلم به 
اشتراک می گذارد، بیشتر ویدئوها از تهیه غذاهای 
فست فودی است، غذاهایي که از نظر سالمت 
منع مي شوند. در این شرایط گسترش تاثیر این 
بالگرها می تواند عادات غذایی غلط میان مردم 
ایجاد کند چراکه تا اندازه ای الگوی مصرف غذا 
در جامعه ما از همین شبکه های اجتماعی گرفته 
می شود. شاید بهتر باشد این افراد کمی نگاه شان 
را از دید اقتصادی به الگوهای غذایی سالم هم 
تغییر دهند و با استفاده از همین میزان تاثیر در 
جامعه به جای ترویج غذاهای ناسالم عادات غذایی 
مبتنی بر سالمت را تبلیغ کنند. البته در بعضي از 
کامنت ها دیده شده که ایراداتي به نوع مواد اولیه 
که استفاده مي شود یا طرز پخت گرفته شده اما 

این نقدها انگشت شمارند. 

آشپزهای اینستاگرامی 
طیف دیگری از این فودبالگرها خودشان دست 
به کار شده اند و بعد از آشپزی برای خانواده میز 
ناهار یا شام را با ظرف های مختلف تزئین می کنند 
و از آن عکس مي گیرند و دستور تهیه غذا را به 
مخاطبان صفحه شان گزارش مي دهند. البته این 
افراد هم به عنوان بالگرهای حرفه ای از همین راه 
درآمد کسب می کنند،  اما کسب درآمد این افراد 
بیشتر از طریق پست ها و استوری های تبلیغاتي 
است. به تعدادی از همین بالگرها از طرف یک 
شرکت مواد غذایی پیام دادیم و تعرفه تبلیغاتی شان 
را در اینستاگرام سوال کردیم. جالب اینجاست که 
بیشتر تعرفه ها شبیه هم بود و البته باتوجه به تعداد 
دنبال کننده ها کمی متفاوت. میانگین تعرفه ها از هر 
استوری 200هزار تومان شروع می شود و تا هر 
استوری یک میلیون تومان مي رسد اما گذاشتن 
پست قیمت باالتري دارد، قیمیت هر پست از 
600هزار تومان تا 5میلیون تومان است. لزومي ندارد 
همه تبلیغات با مضمون غذا باشد، اما اگر با غذا 
باشد، بازخورد بیشتري دارد. یکی از همین بالگرها 
در مورد کارش به »سالمت« می گوید: »آموزش 
رایگان آشپزی در فضای مجازی تفاوت زیادی 
با نقد غذا و تبلیغ رستوران دارد،  در واقع فضای 
ایجادشده در اینستاگرام افراد زیادی را به آشپزی در 
خانه دعوت کرده و می توان گفت تقریبا این فرهنگ 
میان مردم جا می افتد که می توان غذای خوشمزه،  
باکیفیت و حتی با تزئین زیبا در خانه درست کرد 

و هم از که هم از نظر کیفیت مطمئن تر است 
نظر اقتصادی 

به صرفه  تر. به نظر من این کار باعث می شود 
بعضی غذاهای ایرانی که از یاد رفته اند 
دوباره به آشپزخانه ها برگردند اما این بار 

با ظاهری جذاب تر و بهتر.«

مرفه بي درد 
 بعضي از این فودبالگرها پا را  فراتر 

از مرزها گذاشته اند و در سفرهایي هم که 
دارند، از غذاهایي که در رستوارن ها مي خورند 
فیلم مي گذارند و پیشنهاد مي دهند اگر ما هم سفر 
مشابهي داشتیم، چه غذایي را کجا بخوریم. کساني 
که فن این فودبالگرها هستند، قربان صدقه شان 
مي روند و تشکر مي کنند که آنها را با شهرهایي 

که ندیده و نرفته اند، آشنا مي کنند 
اما  با خوراکي هایشان  به خصوص 

کساني هم هستند که خیلي موافق 
این تبلیغات نیستند یا با گذاشتن 

کامنت هاي »مرفه بي درد«، 
باعث مي شوند لقمه ها 

به راحتي از گلوي آنها 
پایین نرود یا اینکه 
با  مي گیرند  ایراد 
تبلیغات خوشمزه، 

ارزهاي بیشتري را از 
مملکت خارج نکنند.

رشدرستورانگردهایاینستاگرامیسالمتعمومیجامعهراتهدیدمیکند؟

غذا بخور و پولدار شو
 ریحانه 

تهرانی

این افرادي که در فضاهاي مجازي تبلیغ غذا و رستوران 
مي کنند، به ندرت تخصصي در این زمینه دارند، اما بعضي 
از صفحات با بقیه تفاوت اساسي دارند. این صفحه ها 
تاکید دارند که توسط یک متخصص اداره مي شوند. 
یکي از این صفحات متعلق به سهیال قزلباش است. او 
مدرک آشپزی ملل اش را از دانشگاه علمی-کاربردی 
گرفته و بعد از آن هم تا دلتان بخواهد درباره غذاهای 
بین المللی و البته راه اندازی رستوران تحقیق و مطالعه 
کرده است. او در حال حاضر کار راه اندازی رستوران را 
به صورت حرفه ای انجام می دهد و در فضای مجازی 
هم برای کارش سنگ تمام می گذارد و به گفته خودش 
به علت  از طریق همین فضا  بیشتر همکاری هایش 
دنبال کننده های زیادی که دارد پیش می آید. او که درباره 
آشپزی و البته فودبالگری اطالعات کاملی دارد معتقد 
است زیاد شدن این رستوران گردهای بی تخصص که 
بعضا غذاها را نقد هم می کنند، آفتی است که جلوی 

رشد منتقدان متخصص را می گیرد. 
:فودبالگرها تبليغاتی از رستوران های مختلف 
در فضای مجازی انجام می دهند و شايد در نوع 
تبليغات شان كمی اغراق داشته باشند. آيا اين موضوع 

عادات غذايی مردم را تحت تاثير قرار می دهد؟
این رستوران گردها فودبالگر حساب نمی شوند و حتی 
نمی توان روی خیلی از این افراد که در این زمینه فعالیت 
می کنند نام منتقد غذا گذاشت چراکه منتقد غذا الزم 
است  تخصص  و تحصیالتی داشته باشد، بنابراین این 
افراد صرفا کسانی هستند که در یک رستوران خاص 

غذا می خورند و همان را تبلیغ می کنند. به همین علت 
ممکن است کیفیتی که بیان می کنند کیفیت واقعی یک غذا 
نباشد. تعدادی تستر در دنیا هستند که بسیار معروف اند 
و تمام غذاها و مزه ها را به صورت تخصصی می شناسند 
و می دانند که هر غذا اصالتا از چه اجزایی تشکیل شده 
بنابراین از تمامی وجوه می توانند یک غذا را نقد کنند. 
این منتقدها به واسطه تخصص و آشنایی کافی خودشان 

گاهی به آشپز و رستوران ستاره می دهند.
اين  بين المللی  استانداردهای  به  :با توجه 
تسترهای غذا در فضای مجازی چه ويژگی هايی 

بايد داشته باشند؟
تستر غذا خیلی کلمه بزرگی است و روی بسیاری از 
آشپزهای بزرگ دنیا هم حتی نمی توان اسم تستر و منتقد 
غذا گذاشت. در کشورهای اروپایی و آمریکایی این 
افراد کامال شناخته شده اند و همه هم آنها را به همین 
تخصص قبول دارند چون اوال زبان دقیقی دارند که 
تمامی مزه ها را به خوبی تشخیص دهد و عالوه بر این 
علم نقد غذا را دارند و می دانند هر ماده غذایی چه 
کاربردی دارد. مساله دقیق بودن زبان هم یک بخش 
ذاتی دارد و هم بخشی از آن را می توان با تمرین و 

کار کردن تقویت کرد.
:برخی از فعاالن اينستاگرام در اين زمينه 
تاكيد دارند كه بايد به هر نحوی كه شده مخاطب 
خود را به خوردن غذا ترغيب كنند و حتی يكی از 
آنها ادعا كرده غذا خوردن با دست يكی از اصول 
فودبالگری و جذب مخاطب در سطح بين الملل است. 

اين نظر را با توجه به استانداردهای جهانی در اين 
زمينه تاييد می كنيد؟

من چنین چیزی را در استانداردهای تبلیغاتی غذا ندیده ام 
این وضعیت  با  اگر کسی را  افراد  از  اتفاقا خیلی  و 
غذاخوردن ببینند بیشتر اشتهایشان کور می شود. با کثیف 
خوردن غذا، در واقع به غذایی که برایش زحمت کشیده 
شده و آماده شده، بی احترامی می شود و این مساله تا 
جایی که من اطالع دارم هیچ کجای دنیا به عنوان یک 
اصل پذیرفته شده یا یک مدل تبلیغاتی پرطرفدار نیست. 
می توان گفت خیلی از این حرکات صرفا برای جمع 
کردن مخاطب است و با همین رفتارها مخاطبان زیادی 
پیدا می کنند، در حالی که بسیاری از افرادی که در این 
زمینه تخصص یا هنر دارند همچنان ناشناخته مانده اند.

:وضعيت رستوران هايی كه دغدغه سالمت 
دارند در ايران چگونه است؟

انداختن  راه  افرادی که قصد  میان  تفکر  این  کم کم 
یک رستوران را دارند در حال شکل گیری است که 
به سالمت غذا توجه ویژه اي داشته باشند. روند این 
جریان شاید کمی کند باشد اما در حال شکل گیری 
است. یکی از مواردی که به این تفکر و راه اندازی 
افزایش  برمبنای سالمت کمک کرده  رستوران هایی 
جمعیت گیاهخوار کشور است. با گسترش تفکر و 
هم  نوع  این  از  رستوران هایی  گیاهخواری  فرهنگ 
طرفداران خود را به تدریج پیدا کرده و در حال زیادشدن 
هستند. با این حال درصد بیشتری از مشتریان خواهان 
غذای ناسالم هستند. حتی غذاهای سنتی ایرانی هم 

کامال سالم نیستند و خیلی از آنها هم می توانند به 
سالمت افراد ضرر بزنند.

:نسبت رستوران های بين المللی يا فست فودها 
به رستوران های ايرانی كه راه اندازی می شوند چقدر 

است؟
متاسفانه اقبال برای راه اندازی رستوران ایرانی و سنتی 
بسیار کمتر از رستوران های بین المللی و فست فودهاست 
و این موضوع به ذائقه مردم مربوط می شود چون کارفرما 
اصوال دنبال سود است و هرآنچه که مردم بخواهند را 
باید ارائه دهد. البته غذاهای ایرانی سنتی هم کم کم 
گسترش پیدا کرده و برخی برندهای این حوزه هم 
واقعا خوب کار کرده اند و غذاهای سنتی و قدیمی 
ایرانی را با تزئینات و مزه های جدید به مشتری  معرفی 
می کنند. به همین علت مردم هم استقبال قابل توجهی به 
این غذاها نشان می دهند. نسبتا رستوران های شلوغی 
هم دارند اما به صورت کلی کارفرماها دنبال شلوغی 
یک رستوران و جواب سریع گرفتن از آن هستند. 
کمتر کسی پیدا می شود که با دغدغه ایرانی بودن و 
حفظ غذاهای اصیل ایرانی دست به راه اندازی یک 
رستوران بزند. این در حالی است که ما غذاهای ایرانی 
زیادی داریم که اصال شاید خیلی از آنها را نشناسیم. 
غذاهای ایرانی خوشمزه و اصیل و حتی سالمی داریم 
که آنقدر به آنها بها داده نشده که اصال به کلی فراموش 
شده اند. این غذاها حتی بخشی از فرهنگ و گذشته 
ما را هم نمایان می کنند، مثال مارچوبه در کشور ما 
یک گیاه الکچری محسوب می شود اما قدیم سوپ 

مارچوبه داشتیم.
:غذا جزيی از ميراث فرهنگی يک كشور 

محسوب می شود؟
بله، غذا یکی از مهم ترین اجزای میراث فرهنگی است 
و حفظ آن باعث معرفی کشور به دنیا می شود. عالوه بر 
این گردشگری را هم می تواند تقویت کند. گردشگران 
می توانند تاثیر زیادی در معرفی غذاهای یک کشور 
داشته باشند. غذاهای ترکیه دقیقا به همین علت تا این 
حد معروف شده و همه مردم دنیا غذاهای ترکی را به 
خوبی می شناسند. اگر صنعت گردشگری در کشور ما 
هم به همان اندازه پیشرفت کرده بود، دیگر ما دنبال 
این نبودیم که هر روز رستوران های ایتالیایی افتتاح 
کنیم، بلکه رستوران هایی افتتاح می کردیم که غذاهای 
خودمان را به آنها عرضه می کردیم اما این روند برعکس 

شده و ما غذاهای خارجی را به کشورمان آورده ایم.

در ایران »تستر« واقعی غذا نداریم

یکی از این فودبالگرها که به طرز 
خاص غذاخوردنش معروف است، 
بیشترین جنجال و دردسر را زیر 
پست هایش دارد. ولع او برای غذا 
خوردن و حتی کنار گذاشتن قاشق 
و چنگال و استفاده از دست موقع 
خوردن غذا باعث می شود فرهنگ 
عجیبی برای کثیف غذا خوردن میان 
اقشاری از جامعه راه بیفتد. یکي زیر 
آخرین پست او نوشته: »این طور که 
تو غذا می خوری آدم حداقل یک هفته 
از هرچی غذا هست بدش میاد«

این رستوران گردها فودبالگر 
حساب نمی شوند و حتی 
نمی توان روی خیلی از این 
افراد که در این زمینه 
فعالیت می کنند نام منتقد 
غذا گذاشت چراکه منتقد غذا الزم است  
تخصص  و تحصیالتی داشته باشد

مجاز و سالمت شماره ششصدونود وشش   یک دی نودوهفت4
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تربیت جنسی 
باید از سنین 
مهد کودک 
شروع شود. در 
غیر این صورت 
پیشگیری معنایی 
ندارد. از طرفی 
این کار باید با 
آگاهی و احتیاط 
علمی انجام شود 
و آموزش ها 
مبتنی بر بستر 
فرهنگی یک 
جامعه باشد

: چرا پیشگیری از آسیب و آزار جنسی 
در حوزه کودک را به عنوان حوزه تخصصی تان 
انتخاب کردید، آن هم در ایران با توجه به 
اینکه تحصیالت و بخشی از فعالیت های شما 

در خارج از کشور بوده است؟
من فکر می کنم که شما آغاز خوبی را انتخاب کردید 
تا باعث شود ما ریشه های مساله را با دقت بیشتری 
نگاه کنیم و خواننده ها با انسجام اطالعاتی پیش 
بروند و این مصاحبه را دنبال کنند. همان طور که 
گفتید تحصیالت من در ایران نبوده و 15 سال در 
ایران نبودم. دانشگاهی که در آن درس می خواندم 
پایه گذار نگاه پیشگیری در مسائل روان شناختی 
بود و در چارچوب تحقیق، ادعایشان این بود 
که پیشگیری در باالی 95 درصد جوابگوست و 
چرا ما  بودجه مان را چه از لحاظ بودجه انسانی و 
بودجه اقتصادی برای مسائلی بگذاریم که جواب 
نمی دهد یا اگر جواب بدهد، امکان عود آن وجود 
دارد و در این فرایند ممکن است به خود فرد و 
جامعه آسیب اساسی رسیده باشد. من از لحاظ 
تحصیالت دست پرورده نگاه پیشگیرانه هستم. 
نگاهی که اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم در 
ایران خیلی معنا ندارد. نگاه پیشگیری نگاه من 
برخاسته از پژوهش در علم و تجربه های بین المللی 
است. در فرایند کارهای تحصیلی ام در دوره دکتری 
در دوره انترنی مراجعی داشتم که با شکایت اولیه 
تغییر رشته تحصیلی نزد من آمد اما بعد از چند 
جلسه رازش را با من سهیم شد - خانمی متاهل و 
صاحب فرزند - او و 3 خواهرش توسط پدرشان 
مورد کودک آزاری جنسی قرار گرفته بودند اما 
خواهر چهارمی از این فاجعه سرنوشت ساز جهیده 
بود. در آن سال ها همه چیز خیلی بسته تر بود و 
تازه 2 دهه است که می شود راجع به موضوع 
کودک آزاری جنسی صحبت کرد بنابراین حرفش 

برای من تکان دهنده تر بود. از 
همان زمانی که متوجه نکته ای مهم شدم، به 
خواهری که از این فاجعه جهیده بود، فکر می کردم. 
حال شما من را در نظر بگیرید که در یک بستر 
پیشگیرانه در حال آموزشم. من تحصیالتم را به 
پایان رساندم و به ایران بازگشتم و نمی دانم در ایران 
چه خبراست، فقط دلم می خواهد در ایران باشم.
: دلیل بازگشتتان به ایران چه بود؟

اوایل انقالب هر کسی فکر می کرد که اینجا 
می تواند بیاید و اقدامات مهمی انجام دهد. من 
با این فکر و هدف که باید برای مردم کشورم 

کاری انجام دهم، بازگشتم. بسیار دوست داشتم 
تا روان شناسی را برای مردم به کار ببندم و حوزه 
فعالیتم فقط دانشگاه نباشد. دغدغه من این بود که 
چرا ما نباید در حوزه ای اولین باشیم. این برای 
من مهم بوده و هنوز هم هست. کمااینکه در 
حوزه پیشگیری از آزار جنسی، من در بسیاری از 
کشورها کارگاه ها و نشست های علمی و دوره های 
آموزشی داشتم. وقتی آنجا از من تعریف می کنند، 
تصور می کنم که از من تعریف نمی کنند، بلکه 

ایران را تحسین می کنند. 
: حوزه فعالیتتان را در کودک آزاری 

جنسی چطور انتخاب کردید؟ 
چه  در  که  نمی دانستم  ایران  آمدم  وقتی  من 
حوزه هایی نیاز بیشتری برای کار کردن وجود 
دارد. تصادفی روی داد، یعنی هر اتفاقی برای 
من افتاده زنجیره ای بوده و من اصال از زنجیره 
به  شگفت زده ام.  زندگی ام  در  اتفاقات  این 
درخواست سازمان بهزیستی پژوهش ملی در 
به دعوت  زمینه روسپیگری داشتم. همچنین 

مجله ای نگارش سلسله مقاله هایی درباره رشد 
کودک را آغاز کردم. در آن دوران رسیدم به 
تربیت جنسی کودکان و آسیب های جنسی در 
کودکی. البته مهم است که این را بدانید االن راحت 
می شود درباره کودک آزاری جنسی حرف زد و 
در یک دهه ونیم پیش این مساله تابو بود. در آن 
زمان چقدر بحث بود و نمی شد درباره اش حرف 
زد اما بعد از تصمیم من بر نوشتن این مقاالت و 
چاپ آنها فضا برای گفت وگو درباره کودک آزاری 
جنسی باز شد. من این مهارت را داشتم، به طوری 
که می توانستم درباره مسائل جنسی بنویسم اما 
در ظاهر مشخص نباشد اما خواننده موضوع را 
دریافت کند. یکی از مقاله هایم که مشخصا درباره 
آزار جنسی کودکان بود بسیار مورد استقبال قرار 
گرفت. در آن زمان بود که من متوجه شدم این 
مساله در ایران چقدر فراوانی دارد. نوشتن این 
مقاالت باعث شد از سراسر ایران افراد آزاردیده 
جنسی که نمی دانستند حرفشان را به چه کسی 
بگویند درخواست مالقات با من را داشته باشند 

و من دریافتم کودک آزاری جنسی محدود به 
جغرافیای خاصی نیست و در هر نقطه ای رخ 
می دهد. در تحقیق ملی که درباره روسپیگری کار 
کردم و این نوع اشخاص را به صورت میدانی 
و در سراسر ایران بررسی کردیم، متوجه شدیم 
یکی از مسائل عمده 25 درصد از زنان روسپی 
این است که در دوران کودکی تعرض جنسی 
در کودکی آن هم در خانواده داشتند. از یک سو 
مقاالتم و بازخوردی که از آنها گرفتم و از سویی 
دیگر نتیجه تحقیقاتم مرا بر آن داشت که به طور 
منسجم یافته ها و اطالعاتم را سازماندهی کنم و به 
این نتیجه مهم رسیدم که باید موسسه ای را بنیان 
گذارم که به پیشگیری از کودک آزاری جنسی به 

صورت متمرکز می پردازد.
: اهمیت تاکیدی که بر پیشگیری از 
آزار جنسی در کودکی دارید نسبت به دیگر 

دوران کودکی به چه علت است؟
وقتی آزار جنسی در کودکی رخ می دهد این 
مساله می تواند تمام زندگی فرد آسیب دیده را 

تحت الشعاع خود قرار دهد و بر اساس تحقیقاتم 
در بسیاری از زمینه ها می توانیم یک فروپاشی 
شخصیت را مشاهده کنیم، به ویژه اینکه چه کسی 
این آزار را مرتکب شده بسیار مهم است، مثال اگر 
پسر همسایه این کار را کرده باشد آنقدر تاثیری 
ندارد که پدر خانواده. همچنین ازآنجا که جامعه 
ما مبتنی بر ازدواج و خانواده است، این مساله 
می تواند روی روابط جنسی همسران تاثیر داشته 
باشد و حتی گرایش جنسی افراد را تغییر دهد. 
به هر حال تمام این اتفاقات و پیشامدها دست 
به دست هم داده و من را تبدیل می کند به کسی 
که باید مسائل مربوط به کودک آزاری جنسی را 
مورد بررسی قرار دهد. با ایستادگی در مقابل 
سختی ها و فشارها مجوز رسمی اولین موسسه 
پیشگیری از کودک آزاری جنسی را در خاورمیانه 
دریافت کردم. بالطبع عمده فعالیت های ما در ایران 
متمرکز است که در آن زمان در سطح بین الملل 
بسیار خبرساز شد. من معتقدم آزار جنسی در 

همه جای دنیا وجود دارد.

: با توجه به تاکید شما بر نقش پیشگیری 
برخی از مهم ترین اقداماتتان را در این موسسه 

نام ببرید. 
این مسیری بود که به تنهایی و با استمرار پیمودم 
و یکی از اتفاقات مهم آموزش حدود 900 مربی 
در سراسر ایران در موسسه بود. از دیگر تالش های 
من در موسسه تشویق قربانیان به شکایت و 

گزارش دادن است.
از آنجا که پیشگیری و آموزش رویکرد من است، 
کتابی تالیف کردم مبتنی بر بستر فرهنگی جامعه 
ایرانی با عنوان »من همه را دوست دارم اما...« تا 
با مطالعه این کتاب بتوان با آموزش از بروز چنین 

فاجعه  سرنوشت سازی جلوگیری کرد.
: اهمیت کتاب »من همه را دوست 

دارم اما...« در چیست؟
تربیت جنسی باید از سنین مهد کودک شروع 
شود. در غیر این صورت پیشگیری معنایی ندارد. 
از طرفی این کار باید با آگاهی و احتیاط علمی 
انجام شود و آموزش ها مبتنی بر بستر فرهنگی 
یک جامعه باشد بنابراین به جای ترجمه به فکر 
تالیف کتابی در این حوزه افتادم، مبتنی بر زبان، 
افکار و اعتقادات توده مردم که بسیار بادقت و 
بر اساس پژوهش های علمی تالیف کردم.  حتی 
تالش کردیم طرح ها و تصویرسازی های کتاب 
نیز با هویتی مأنوس و دور از ایجاد ترس و 
اضطراب برای کودکان ایرانی مصور شود. من 
معتقدم این کتاب برای والدین ایرانی که نمی دانند 
آموزش ها و تربیت جنسی چگونه باید باشد یک 

سرآغاز است.
: به عنوان سوال آخر و ایجاد سرفصلی 
تازه، آگاهی از چه نکاتی را برای پیشگیری 
از کودک آزاری جنسی مهم می دانید و توصیه 

می کنید؟
»غفلت« نکته مهمی است. هنوز در فرهنگ ما 
بسیاری از خانواده ها کودکشان را برای ساعت ها 
به همسایه می سپارند، غافل از اینکه بسیاری از 
موارد کودک آزاری در خانه همسایه گزارش شده 
است. سنین 5 تا 9 سالگی دوره ای است که نیازمند 
توجه و مراقبت بیشتری است، به این علت که در 
این بازه زمانی افراد بیشتر مورد آزار جنسی قرار 
می گیرند و یک ارتباط جنسی زودرس در کودکی 
بر کل فرایند زندگی یک انسان تاثیر می گذارد 
بنابراین آموزش و لزوم اقدامات پیشگیرانه در این 

زمینه بسیار حیاتی، مهم و سرنوشت ساز است.

گفت وگو با دکتر شهین علیایی زند، بنیانگذار اولین موسسه پیشگیری از کودک آزاری جنسی در خاورمیانه

کودک آزاری جنسی؛ رویدادی سرنوشت ساز
شهین علیایی زند دانش آموخته دکترای تخصصی روان شناسی و مشاوره از دانشگاه کلمبیا آمریکا و کارشناسی ارشد روان شناسی و مشاوره از دانشگاه داکوتای 
شمالی است. ایشان اولین موسسه پیشگیری از کودک آزاری جنسی را در خاورمیانه تاسیس کردند و در تمام سال های فعالیتشان به عنوان روان شناس و استاد دانشگاه 
دغدغه آموزش به موقع و کارآمد در حوزه پیشگیری از کودک آزاری جنسی را در ایران با عشقی عمیق و اهدافی منسجم داشته و دارند. به دلیل اهمیت موضوع 
کودک آزاری جنسی و لزوم پیشگیری از آن و حجم زیاد خبرهای مربوط به این مساله در سال های اخیر و اضطراب و ترس والدین از آن با دکتر علیایی زند درباره 

چگونگی انتخاب مسیر و تخصصشان گفت وگو کرده ایم تا مقدمه ای باشد برای آغاز سلسله توصیه های پیشگیرانه درباره کودک آزاری جنسی.

 سارا شریفی

را در  فرد  حوادث آسیب زاي دوران کودکي مي تواند سالمت 
طول زندگي وي تحت تاثیر قرار دهد و در این زمینه مي توان به 
کودک آزاري اشاره کرد. کودک آزاري معلولي است از عامل هاي 
چندگانه که مشکالت جبران ناپذیري را براي کودکان و نوجوانان 
درمعرض آسیب، ایجاد مي کند. هر نوع کوتاهي و غفلت و ارتکاب 
هر عملي که بهداشت و سالمت جسماني و رواني کودک را به خطر 
بیندازد و خدشه اي به آن وارد کند، کودک آزاري قلمداد می شود. 
همچنین کودک آزاري یکي از مسائل اجتماعي است که به علت 

ویژگي هاي تاثیرگذار آن، بررسي و برنامه ریزي مناسب برای 
پیشگیري و کمک به رفع و کاهش آن به شدت احساس 
مي شود بنابراین هدف کلي پژوهش حاضر مقایسه سالمت 
بدون تجربه  با تجربه و  افراد  روان و خودکارآمدي در 

کودک آزاري است. 

سالمت آسیب دیدگاه کمتر است
به طور کلي بین دو گروه افراد آزاردیده و آزارندیده از نظر 

سالمت روان و خودکارآمدي تفاوت هایي مشاهده شد. یافته هاي 
به دست آمده نشان داد سالمت روان در افراد آزاردیده جسمي کمتر 
از افراد آزارندیده جسمي است. همچنین سالمت رواني افراد 
آزاردیده جنسي کمتر از افراد بدون این تجربه است. سالمت رواني 
افرادي که مورد کودک آزاري عاطفي قرار گرفته اند کمتر از افراد 
بدون این تجربه است. عالئم جسماني، عالئم اضطرابي و اختالل 
خواب و عالئم افسردگي در افراد با تجربه کودک آزاري از نوع 
غفلت بیشتر از افراد بدون این تجربه است. همچنین خودکارآمدي 
از نظر استحکام خود در افراد با تجربه کودک آزاري جنسي کمتر 

از افراد بدون این تجربه است. 

از  خودکارآمدي 
نظر فعالیت هاي فوق برنامه 

در افراد با تجربه کودک آزاري عاطفي کمتر از 
افراد بدون این تجربه است. خودکارآمدي در زمینه یادگیري از طریق 
خودنظم دهي و از نظر برآوردن انتظارات دیگران در افراد با تجربه 

از  کودک آزاري 
افراد  از  نوع غفلت کمتر 
بدون این تجربه است. با توجه به نتایج 
به نظر مي رسد کودکان آزاردیده از کودکان بدون تجربه آزار، 
افسرده تر و مضطرب تر هستند و در مجموع از سالمت روان و 

خودکارآمدي کمتري رنج مي برند و برخالف گذشته، آزار بیشتر 
از نوع آزار عاطفي است. 

آثار آزار پایدار است
از آنجا که کودک آزاري یک رویداد آسیب زا و از نوع آزار عاطفي  
در آغاز زندگي کودک است، معموال آثار پایداري بر سالمت روان 
دارد و باعث ایجاد طیف وسیعي از اختالالت هیجاني و رفتاري 
مي شود. همچنین با توجه به نتایج یافته ها و میزان شیوع زیاد 
کودک آزاري و همچنین اثر آن بر سالمت رواني و خودکارآمدي 
کودکان، تداوم این آزارها پیامدهاي روان شناختي طوالني مدتي 

براي کودکان و نوجوانان به دنبال خواهد داشت. 

باید به کودکان آموزش جنسی داد
آموزش سالمت جنسی در بسیاری از فرهنگ ها با چالش هایی 
روبرو است. با وجودی که نوجوانان ایرانی به ویژه دختران، 
نیازهای آموزشی برآورده نشده زیادی در زمینه سالمت جنسی 
دارند، لزوم آموزش سالمت جنسی به نوجوانان به دالیل فرهنگی- 

اجتماعی موضوعی چالشی و عمدتا مجادله برانگیز است. 
فقدان دانش و نگرش درست جنسی، بدآموزی و وجود منابع 
نادرست آگاهی جنسی، تحوالت فرهنگی - اجتماعی، افزایش 
معضالت سالمت جنسی در نوجوانان و برخی دیدگاه های مذهبی 
از مهم ترین دالیل ضرورت آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان 
است. از طرفی تربیت جنسي کودکان در بستر خانواده و محیط 
مدرسه همواره مورد توجه و بحث بوده است. آموزش جنسي 
مساله اي پیچیده در فرهنگ هر جامعه اي است. نقش مدرسه و 
معلم در آموزش و توسعه سالمت جنسي در جوامع محافظه کار 

کمرنگ است.

بررسی وضع سالمت روان و خودکارآمدی در کودکان آسیب دیده از آزارهای جنسی

داغ کودک آزاری پایدار است



6هنر و سالمت شماره ششصدونود وشش  یک دی نودوهفت

جامباشگاههایکتابخوانیکودکانونوجوانانامسالجدیترازسالهایپیشدنبالمیشود

جامكتاببازان

گفتوگوبادبیراجراییطرحجامعباشگاههایکتابخوانیکودکونوجوان

كتابخوانیسالمتروانیجامعهراتضمينميكند

حتما تا به حال این جمله  را 
 ریحانه 

تهرانی
که سرانه مطالعه در ایران به 
رسیده،  دقیقه  دو  روزی 
شنیده اید. بعد از شنیدن این 
جمله اولین واکنش احساسی تاسف خوردن 
است و البته نگرانی برای پایین آمدن این آمار. 
احتماال پیش خودتان هم گفته اید براي باال رفتن 
این دقایق کاري کرده اید؟ قدمي برداشته اید؟ 
با این آمار نگران کننده و کمتر شدن هر ساله 
آن، کم کم نگرانی ها در این حوزه جدي تر شده 
و برخی نهادها با فعالیت های مختلف تالش 
می کنند کتابخوانی را دوباره به فهرست برنامه هاي 
روزانه مردم اضافه کنند؛ فعالیت هایی از نامگذاری 
یک روز برای کتاب گردی گرفته تا آخرین 
رویداد این حوزه که برگزاری جام باشگاه های 
نظر  از  نوجوان است.  کتابخوانی کودک و 
کارشناسان، عادت به مطالعه از سنین پایین؛ 
یعنی کودکی شروع می شود و در دوران نوجوانی 
می تواند به نقطه اوج خودش برسد، بنابراین 
در این حرکت های فرهنگی برای ترویج مطالعه، 
توجه به کودکان و نوجوانان جایگاه ویژه اي 

دارد. 

یكي از نهادهایي كه از پایين آمدن سرانه مطالعه 
نگران است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است. این وزارتخانه از 3 سال قبل طرحی را 
با عنوان »جام باشگاه های كتابخوانی كودكان و 
نوجوانان« اجرا مي كردند. طرح كه پيش از این 
تنها به صورت آزمایشی در چند شهر ایران اجرا 
شده، امسال شكل جدی تری به خود گرفته  است. 
ثبت نام برای شركت در این جام از ابتدای پایيز آغاز 
شده  و باشگاه های كتابخوانی كودک و نوجوان با 
ثبت نام در وب سایت شبكه ترویج كتابخوانی ایران، 
از امكان تخفيف كتاب از طریق كتاب فروشی های 
شهرشان بهره مند می شوند. هر فرد می تواند با 
تخفيف ۵۰درصدی تا سقف ۶۰هزارتومان كتاب 

بخرد. فهرست كتاب های برگزیده نهادهای مختلف 
در اختيار كتابفروشی ها قرار گرفته و می توانند 
بر اساس آن فهرست كتاب های مدنظرشان را 
انتخاب كنند و بخرند. در این طرح امكانی برای 
راه اندازی كتابخانه های كوچک فراهم شده تا هر 
عضو دست كم، یک كتاب به باشگاه ارائه  كند 
و با تاسيس و تقویت كتابخانه های كوچک با 
مشاركت اعضا، فرصتی پيش می آید تا اعضای 
باشگاه ها از این طریق كتاب هایشان را با هم مبادله 

كنند و با هم بخوانند، همچنين درباره كتاب های 
خوانده شده  گفت وگو و آنها را داوری كنند. در 
این جام كتاب برتر از نگاه اعضا در باشگاه انتخاب 
می شود. آنها در نامه هایی به نویسندگان، نظرشان را 
درباره كتاب های برتر می نویسند و كتاب هایی را كه 
پسندیده اند در فيلم های كوتاه موبایلی به دیگران 
معرفی می كنند. در بخشی دیگر، كتاب های برگزیده 
باشگاه ها با حضور نمایندگان آنها دوباره داوری 
می شود و كتاب یا كتاب های برگزیده كودكان 

و نوجوانان شهر انتخاب می شوند. همچنين با 
داوری فيلم ها و نامه های بچه ها از سوی داوران 
در هر شهر بهترین فيلم ها معرفی و بهترین نامه ها 
به نویسندگان انتخاب می شود و در مراسم پایانی 
از آنها قدردانی و جایزه بچه های شهر به نویسنده 

برگزیده اهدا خواهد شد.

جام کتابخوانی در فضای مجازی
برگزاری  ارشاد كه عهده دار  بر وزارت  عالوه 

این جام است، نویسندگان مختلفی خصوصا در 
گروه سنی كودک و نوجوان از برگزاری این جام 
حمایت كرده اند. همچنين افراد زیادی به صورت 
خودكار و داوطلبانه این باشگاه را به روستاهایی 
كه امكانات كمتری دارند، برده اند تا بتوانند در آن 
فضا هم كتابخوانی را بين این گروه سنی ترویج 
كنند. برای مثال علی اصغر سعيدآبادی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام عكس هایی از برگزاری 
این باشگاه های كتابخوانی كودكان و نوجوانان در 

روستاهای مختلف استان لرستان و یزد منتشر كرده 
 است. او زیر این عكس ها توضيح داده: »كارگاه های 
آموزشی ترویج كتابخوانی در این روستاها برگزار 
شد و قرار است باشگاه های كتابخوانی هم در 
1۵ روستای كشور شكل بگيرد. مربيانی كه به 
این روستاها رفته اند از استقبال مردم خوب این 

روستا ها ذوق زده شده اند.«

سنتی 5 ساله به نام کتاب گردی
یكی دیگر از اولين حركت های جمعی برای 
با كتاب ثبت یک روز به عنوان  آشتی مردم 
»روز كتاب گردی« است. كتاب گردی با ابتكار 
احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران 
- چند سال است با هدف تاكيد بر اهميت نقش 
كتابفروشان در سراسر كشور برگزار می شود و 
امسال هم با شعار »من هم می آیم« به كار خود 
ادامه داد. امسال فعاالن شبكه های اجتماعی هم 
برای كتاب گردی سنگ تمام گذاشتند و می توان 
گفت حضور هنرمندان، اهالی قلم و افرادی كه 
مردم دوستشان دارند در كتاب فروشی ها در این 
روز باعث شد جلوی كتاب فروشی ها بعد از 
مدت ها صف های طوالنی تشكيل شود و مردم 
هم با دست پر از این فروشگاه ها بيرون  بيایند. 
در واقع پویش كتابگردی امسال بر اساس آنچه 
در سطح شهر تهران و سایر شهرها و استان های 
كشور مشاهده شد، فراگير بود. حضور هنرمندان، 
اهالی فرهنگ و سياست و مطبوعات نيز بر تب 
كتابگردی و خرید كتاب افزود و آنها نيز دوشادوش 
مردم در این حركت فرهنگی شركت كردند 
بنابراین می توان به آینده این پویش و استقبال 
بيشتر مردم از آن اميدوار بود. سهم كودكان و 
نوجوانان نيز از این روز به نظر خوب می رسيد، 
همچنان كه آنها می توانستند با نویسندگان و 
شاعران مورد عالقه شان در كتاب فروشی های 
خاصی مالقات كنند یا اصال به كتاب فروشی ها 

بروند تا آنها را بشناسند.

سومین جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان 
در تهران از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. 
این طرح به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در سراسر کشور برگزار می شود و دبیری بخش تهران 
این جام برعهده مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج 
فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران است. این نخستین دوره این جام است که در 
تهران نیز برگزار مي شود و طرح در دوره های پیشین 
به صورت آزمایشی در چند شهر از کشور اجرا شده 
است. به گفته نسرین تیموریان، دبیر جام باشگاه های 
کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان استقبال از این 
طرح و شرکت در کارگاه های تسهیلگری فراتر از 
مقدمه ای  می تواند  طرح  این  بنابراین  بوده  انتظار 
برای ترویج شبکه های کتابخوانی در سطوح بیشتر 
جامعه باشد. با تیموریان درباره سازوکارها، اهداف 
و تمام جزییات طرح جامع باشگاه های کتابخوانی 

سراسر کشور گفت وگو کرده ایم. 

:طرح جامع باشگاه های کتابخوانی با چه 
هدفی اجرا شده  است؟

این طرح با توجه به كمبود مطالعه بين مردم كه با همه گير 
شدن استفاده از شبكه های اجتماعی، بيش از گذشته خود 
را نشان داده  مطرح شده  است. از اهداف اصلی طرح 
باشگاه های كتابخوانی نهادینه شدن اهميت كتابخوانی 
در اقشار مختلف جامعه است بنابراین این طرح از 
سنين كودک و نوجوان شروع می شود. مخاطب این 
طرح از كودكان تا نوجوانان حداكثر سنی 18 سال است 

ارشاد  و  فرهنگ  اداره  اسالمی برای افرادی كه و 
این زمينه  كمک كنند در می توانند 

طرح های تشویقی در نظر گرفته  است.
:نقش تسهیلگران این باشگاه ها به چه صورت 
تعریف شده و در واقع برای تشکیل یک باشگاه 
کتابخوانی باید چه مراحلی را پشت سر گذاشت؟
این زمينه عالقه مند هستند می توانند  افرادی كه در 
تشكيل  برای  تسهيلگران  آموزش  دوره   گذراندن  با 
این باشگاه ها اقدام كنند. این افراد بعد از گذراندن 
تهران  ارشاد شهر  اداره فرهنگ و  این كارگاه ها كه 
تشكيل می دهد، با توجه به عالقه مندی گروه مخاطب 
مورد نظرشان، می توانند با 8 تا 12 نفر باشگاه تشكيل 
دهند. در این روند مباحث مختلفی را كه مورد عالقه 
گروه خودشان است، مورد مطالعه و گفت و گو قرار 
می دهند. این تعامل فرهنگی به جز ترویج كتابخوانی، 
ترویج  نيز  را  گفت و گو  توانمندی های  و  تكنيک ها 
مي دهد. اعضای باشگاه با مطالعه كتاب سطح آگاهی 
خود را ارتقا می دهند بنابراین بحث و گفت و گوهای 
به  نسبت  باالتری  كيفيت  نوجوانان  و  كودكان  بين 
بوده  مطالعه همراه  با  گذشته خواهد داشت چراكه 
 است. همچنين كودكان و نوجوانان تمرین می كنند 
كه در جمع نظر خود را اعالم كنند و از آن طرف هم 

نظرات مخالف را بپذیرند.
:نحوه انتخاب کتاب ها برای سنین مختلف 

چگونه است و خرید چطور انجام مي شود؟
كتاب ها و مباحث مناسب با گروه  ها توسط كارشناسان 
كودک و نوجوان بررسی و انتخاب شده  است. فهرست 
كتاب هایی كه موثرتر هستند در سایتی كه به همين 
http://bookpromotion.( منظور تشكيل شده
ir/( منتشر شده است. كسانی كه عالقه مند هستند و 
این باشگاه ها را تشكيل می دهند می توانند با مراجعه 
به كتاب فروشی هایی كه فهرست شان در همين سایت 
بخرند.  قيمت  با نصف  را  كتاب ها  منتشر شده، 
برای اینكه باشگاه های مختلف همفكري داشته 
باشند، اداره فرهنگ و ارشاد جشنواره هایی 
جشنواره ها  این  است.  داده  تشكيل  را 
برای الگو قرار دادن فعاليت هایی كه 
بيشتر موثر بوده و گروه های مختلف 
كرده   جذب  كتابخوانی  برای  را 
برگزار می شود. این جشنواره ها با 
مولفه های مختلف می توانند 
باعث جذابيت بيشتر شوند. 
عالوه بر این، اعضای باشگاه 
سایت  در  می توانند  تسهيلگران  یا 
دیدگاه های  و  نظرات  این طرح  به  مربوط 
جلسات  برگزاری  از  بعد  كه  را  مختلفی 
كتابخوانی مطرح شده ، به اشتراک بگذارند.

:طرح جامع باشگاه های کتابخوانی در چه 
سطحی برگزار می شود؟

تمام  سطح  در  و  است  كشور  كل  برای  طرح  این 
شهرها و روستاها گسترش یافته. تالش شده بچه هایی 
كه برای این باشگاه ها انتخاب می شوند در یک رده 
باشند تا عالیق و مباحث نزدیكی به  سنی همسان 
یكدیگر داشته باشند. فضای خاصی هم برای تشكيل 
مثال  به طور  انتخاب نشده و می تواند  این گروه ها 
در جمع خانوادگی و فاميلی، جمع های دوستانه و... 
باشد. با اجرای این طرح بچه ها با احساس و فكر 
خود در زمينه  مورد عالقه خودشان همراه با مطالعه 
می توانند اظهارنظر كنند و در واقع دنيای واژگان خود 
را افزایش دهند و تعامل بهتری با همدیگر داشته باشند. 
در خروجی این كار سعی بر این است كه با تمامی 
سرای محله ها و فرهنگسراها و به طور كلی تمامی 
مراكز فرهنگی دولتی و خصوصی تعامل برقرار كنيم 
تا باعث افزایش و رونق مطالعه كتاب باشد. عالوه 
بر این كارگاه هایی كه در حال حاضر برگزار می شود 
رایگان است و بعد از گذراندن این دوره ما به كسانی 
كه در این كارگاه ها حضور داشتند، گواهی ای مبنی 
بر گذراندن این دوره و تشكيل باشگاه اعطا می كنيم 
كه با این گواهی می توانند به مراكز فرهنگی مختلف 
مراجعه كنند و باشگاه های كتابخوانی برای كودكان 

و نوجوانان تشكيل دهند.
:با توجه به اینکه این طرح از ابتدای مهرماه 
آغاز شده میزان استقبال تاکنون چقدر بوده است؟

از ابتدای شروع این طرح تا همين االن ميزان عالقه مندی 
و آگاهی ميزان استقبال فوق العاده بوده  است. در وهله 
اول كسانی كه از طریق این كارگاه ها با این مباحث آشنا 
می شوند نسبت به محبث كتاب و كتابخوانی افزایش 
پيدا كرده و همين موضوع باعث می شود بين دوستان 
و همكاران خود این فكر را اشاعه دهند. همچنين در 
مبحث اداری و غيراداری تعامالت بسياری داشتيم. 
برای مثال برای فرهنگيان كارگاه هایی در اداره فرهنگ 
و ارشاد در مناطق مختلف برگزار كردیم. بين گروه های 
مسكونی كارگاه هایی را برای 4۵۰ آپارتمان در منطقه 
اكباتان برگزار كردیم و به رغم اینكه این كارگاه در روز 
تعطيل تشكيل می شود، استقبال فوق العاده ای داشتيم 
و بعد از این كارگاه ها كسانی كه شركت كرده بودند 
ضمن تشكيل باشگاه های مختلف شروع به ترویج این 
فعاليت كردند و خود را به شركت در این كارگاه ها 
و تشكيل باشگاه های كتابخوانی دعوت كردند. بعد 
اتحادیه   مختلف  نمایندگان  از  را  كارگروهی  آن  از 
انجمن های اسالمی آموزش و پرورش تشكيل دادیم 
كه افرادی كه در آموزش و پرورش فعال هستند در 

این كارگاه ها شركت كردند و در واقع این افراد بعد 
از گذراندن دوره های كارگاهی به عنوان یک بازوی 
قدرتمند در این طرح وارد می شوند و كنار ما این 

مبحث را گسترش می دهند.
آن  کنار  و  کتابخوانی  شبکه های  :ترویج 
برگزاری این طرح ها تا چه اندازه می تواند به سالمت 

روان جامعه کمک کند؟
یكی از مهم ترین نيازهای سالمت روان جامعه ترویج 
كتابخوانی و تبدیل آن به یک فرهنگ در هر جامعه ای 
است چراكه سالمت جسم بدون سالمت روح ميسر 
نيست و سالمت روح هم تنها با آگاهی ممكن است. 
خيلی از مشكالت و مسائلی كه در ذهن ما وجود 
دارد با آگاهی به آرامش تبدیل می شود و الزمه این 
آگاهی هم فقط مطالعه هرچه بيشتر و ترویج آن به 
عنوان یک فرهنگ است. در واقع انسان بسياری از 
طریق  از  می تواند  را  خود  ذهن  حل نشدنی  مسائل 
بنابراین ميزان مطالعه ای  آگاهی و مطالعه حل كند. 
كه به دنبال آن آگاهی را برای افراد جامعه به ارمغان 
آورد با سالمت روان و همين طور سالمت جسم كه 
به دنبال سالمت روان می آید، رابطه مستقيم دارد و 
تامين سالمت روان جامعه هم یكی از اهداف اساسی 
این طرح و طرح های دیگری است كه برای ترویج 

كتابخوانی برگزار می شود.
:طرح باشگاه های کتابخوانی را از کودکان 
و نوجوانان شروع کرده اید؛ دلیل نگاه ویژه ای که 
به این گروه سنی داشتید چیست؟ کنار این طرح 
برای ترویج کتابخوانی در این گروه سنی چه تدابیر 

و سازوکارهای دیگری اندیشیده اید؟
برای ترویج فرهنگ كتابخوانی و نهادینه كردن آن در 
سنين پایين در آینده نزدیک طرح هميار كتاب كه با 
نهادینه شدن در آموزش و پرورش امكان پذیر است 
را اجرا خواهيم كرد. هميار كتاب در سطوح مختلف 
مدرسه برای ما گزارش هایی درباره كتابخوانی و ترویج 
كتاب ارائه می كند بنابراین همه دانش آموزان با اجرای 
این طرح نقش پررنگ تری در ترویج فرهنگ كتابخوانی 
خواهند داشت و عالوه بر آن الزمه رشد فرهنگ كشور 
توجه به مطالعه كتاب است كه باید از این سنين مورد 
توجه قرار گيرد. عالوه بر این الزم است ساعاتی را در 
آموزش و پرورش در هر مقطع تحصيلی برای مطالعه 
اختصاص دهيم و اميد است در این فرایند تمامی این 
نكات مورد توجه قرار گيرد و با گفت و گوهایی كه 
انجام گرفته، قصد داریم مطالعه را به عنوان یک اصل 
در حيطه آموزش و پرورش پررنگ تر كنيم. در واقع 
این مهارت و توانایی را جزو مهارت های اساسی هر 
انسان و به خصوص نوجوان و كودک خود قرار دهيم.

:برای تبدیل کتابخوانی به یک فرهنگ در 
اقداماتی در  اقشار چه  برای تمامی  سطح جامعه 

دست اجراست؟
عالوه بر این طرح ها، در سال جاری اداره فرهنگ و 
ارشاد از مروجان كتاب تقدیر كرد. موضوع جالبی 
كه در این جشنواره دیده می شد وجود افرادی بود 
كه در مكان هایی كه شاید تصور می شود كمتر به 
پرداخته  مهم  این  به  شود  داده  اهميتی  كتابخوانی 
در سطوح  را  كتابخوانی  افرادی  مثال  برای  بودند. 
كارگروه هایی  تشكيل  با  كشور  زندان های  مختلف 
برای كتاب و كتابخوانی با بازدهی بيش از 4 هزار 
نفر در این محيط ترویج داده  بودند. همچنين كسانی 
هم در بيمارستان ها برای افرادی كه مدت طوالنی 
را در بيمارستان  سپری می كنند خوانده و به كتاب و 
سرگرم كردن این افراد پرداخته و كتاب هایی مناسب 
با شرایط آن افراد در نظر گرفته و در اختيارشان قرار 
داده بودند. نمونه دیگری از این طرح ها فردی بود كه 
از كردستان آمده بود و برای كاميون دارهایی كه باید 
مسافت طوالنی را طی كنند و در این فاصله زمانی 
راننده دیگری كنارشان قرار می گيرد، كتاب هایی را 
اوقاتی  بود كه می توانستند در  توزیع كرده  تهيه و 
كه پشت فرمان نيستند از آنها استفاده كنند. جالب 
است بدانيد برخالف تصور خيلی از افراد، صنف 
رانندگان كاميون از این طرح بسيار استقبال كردند 
و رونق بسياری در این زمينه به  وجود آمده است. 
همه این مثال ها این پيغام را به ما می رساند كه مطالعه 
و كتابخوانی به یک صنف و گروه خاص محدود 
نمی شود و باید برای ایجاد نشاط و شادی در جامعه و 
سالمت حاصل از مطالعه در تمامی گروه های سنی و 
اقشار جامعه تالش كرد و حتی می توان از شبكه های 
اجتماعی هم به دليل مخاطبان بسياری كه دارد در 

این زمينه استفاده بهينه كرد.

موضوعجالبیكهدراینجشنوارهدیده
میشدوجودافرادیبودكهدرمکانهایی
كهشایدتصورمیشودكمتربهكتابخوانی
اهميتیدادهشودبهاینمهمپرداخته
بودند.برایمثالافرادیكتابخوانیرادر
سطوحمختلفزندانهایكشورباتشکيل
كارگروههاییبرایكتابوكتابخوانیبا
بازدهیبيشاز4هزارنفردراینمحيط
ترویجدادهبودند



گفت وگویی با دکتر رضا صالحی محمدی، متخصص کشاورزی و علوم باغبانی درباره:

واقعیت محصوالت ارگانیک در ایران

:از نظر شما، مهم ترین ویژگی یک محصول 
ارگانیک در حوزه کشاورزی چیست؟ 

یک محصول کشاورزی ارگانیک، محصولی است که 
در فرایند کاشت، داشت و برداشت آن به هیچ عنوان 
از هیچ گونه کود شیمیایی، سم یا آفت کش استفاده 
نشده باشد. عالوه بر این، یک محصول کشاورزی 
کامال ارگانیک که مطابق با استانداردهای جهانی 
باشد باید در مزرعه ای رشد کند که تا شعاع 30 
کیلومتری آن مزرعه، هیچ مزرعه دیگری از سم یا کود 
استفاده نکند. گاهی در قوانین محصوالت ارگانیک 
می بینیم که حتی زمین کشاورزی یک محصول تماما 
ارگانیک باید حداقل حدود 10 سال از هر گونه 
سم و کودی دور مانده باشد. ضمن اینکه عالوه بر 
نهاده ها و شرایط زمین کشاورزی، آب مورد استفاده 
در تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک هم باید از 
سرچشمه خود کامال پاک و بدون هر گونه ترکیبات 
شیمیایی احتمالی باشد. با این حساب، می بینید که 
تولید محصوالت ارگانیک، کار چندان ساده ای نیست. 
برای  سمی  یا  کود  از  باشد  قرار  :اگر 
نشود، پس  استفاده  ارگانیک  تولید محصوالت 
چگونه  بهتر  رشد  برای  گیاه  تغذیه ای  نیازهای 

تامین می شود؟ 
معموال برای تولید محصوالت ارگانیک از کودها 
یا ترکیباتی که پایه آنها آلی است، به جای کودهای 
شیمیایی استفاده می کنند. این ترکیبات آلی شامل 
موادی طبیعی مانند پودر استخوان، پودر ماهی، خون 
خشک شده، کود مرغی یا کود دامی می شوند. در 
مورد سم یا آفت کش نیز بهتر است بدانید معموال 
روش های طبیعی برای دفع آفات به کار برده می شوند. 
این روش های طبیعی حتی می توانند شامل مواردی 

مانند استفاده از زنبور برای دفع آفات باشند. 
بودن  باال  می توان  آیا  این حساب،  :با 
قیمت محصوالت ارگانیک را با توجه به شرایط 

سخت تولید آنها توجیه کرد؟ 
محصوالت  تولید  شرایط  است.  درست  کامال 
کشاورزی ارگانیک بسیار سخت و پیچیده است و 
اگر از فراهم سازی شرایط سخت محیطی بگذریم، 

باید به قیمت های باالی نهاده های آلی هم توجه 
داشته باشیم. همین موارد می توانند قیمت محصوالت 
ارگانیک را 3 تا 4 برابر بیشتر از سایر محصوالت کنند. 
محصوالت  می شود،  گفته  که  :آن طور 
ارگانیک کیفیت ظاهری چندان مطلوبی ندارند. 
با توجه به این نکته، آیا مصرف کننده به سادگی 
مجاب به پرداخت هزینه چندبرابری برای چنین 

محصوالتی خواهد شد؟ 
آمریکایی،  و  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  در 
به منظور شناساندن محصوالت ارگانیک به مردم، 
ابتدا فرهنگ سازی گسترده ای شد و به مردم آموزش 
محصول  یک  برای  بیشتر  کردن  هزینه  که  دادند 
کشاورزی ارگانیک و کامال سالم می تواند در بلندمدت 
احتمال ابتال به چه بیماری هایی را در آنها کاهش 
دهد و در نتیجه این هزینه بیهوده نخواهد بود. بعد 
از فرهنگ سازی بود که مسووالن این کشورها به 
بررسی پذیرش مردمی پرداختند تا متوجه شوند در 
صورت تولید این محصوالت پرهزینه، آیا قادر به 
عرضه آنها خواهند بود یا نه؟ محصوالت کشاورزی 
ارگانیک از نظر ظاهری یکدست، درشت و کامال 
بی عیب ونقص نیستند و حتی شاید بخش هایی از 
آنها زدگی یا کرم خوردگی داشته باشد اما به دلیل 
فرهنگ سازی گسترده ای که در برخی از کشورها 
برای فواید مصرف این محصوالت انجام گرفت، 
مردم به راحتی پرداخت هزینه های 3 تا 4 برابری 
برای خرید یک محصول کامال سالم را قبول کردند. 
کشاورزی  محصول  ایران،  در  ما  :آیا 

ارگانیک داریم؟ 
شرایط  فراهم سازی  اینکه  اول  نه،  دلیل،  چند  به 
محیطی مانند خاک بدون آلودگی شیمیایی )ناشی 
از کود و سموم شیمیایی(، آب کامال  استفاده  از 
عاری از آلودگی های شیمیایی یا حتی مزرعه هایی 
کنترل  را  آن  چند10کیلومتری  شعاع  تا  بتوان  که 
کرد، تقریبا در ایران عملی نیست. از طرف دیگر، 
نهاده های کشاورزی مانند پودر استخوان، پودر ماهی 
کردیم، چندان  اشاره  آنها  به  که  مواردی  یا سایر 
ارزان یا در دسترس نیستند که بتوان در حد وسیع 

از آنها استفاده کرد. به همین دلیل هم اگر مزرعه 
یا کشاورزی بتواند از صفر تا صد محصول خود 
را بدون هیچ گونه دخالت شیمیایی پرورش دهد 
باید بتواند این محصول را 3 تا 4 برابر باالتر از 
قیمت سایر محصوالت موجود در بازار به فروش 
هم  که  است  درحالی  این  نکند.  تا ضرر  برساند 
فرهنگ سازی کافی در ایران برای خرید محصوالتی 
که کیفیت ظاهری چندان مطلوبی ندارند، انجام نشده 
و هم شرایط اقتصادی مردم به گونه ای نیست که 
به راحتی بتوانند پرداخت 3 تا 4 برابری قیمت را 
بپذیرند. از این رو، با توجه به تمام دالیل ذکرشده، 
به نظر نمی رسد ما هیچ محصول کشاورزی کامال 
استاندارد و مطابق با معیارهای جهانی ارگانیکی در 

ایران داشته باشیم. 
:با توجه به نکاتی که به آنها اشاره کردید، 
پس چرا ما گاهی در کشور شاهد عرضه محصوالت 
کشاورزی ارگانیک یا حتی برگزاری نمایشگاه های 

مربوط به محصوالت ارگانیک هستیم؟ 
 واژه ارگانیک در برخی از مناطق ایران یا توسط 
برخی از تولیدکنندگان مورد سوء استفاده قرار گرفته و 
به دلیل کمبود آگاهی مصرف کننده از اصول ارگانیک 
بودن محصول، این سوء استفاده ها هر روز هم بیشتر 
می شود. برخی کشاورزان ما کمتر از سایرین از کود، 
سم یا آفت کش استفاده می کنند. این درحالی است که 
براساس قوانین تولید محصوالت ارگانیک در جهان 
نه تنها استفاده از کود و سم باید به صفر برسد، بلکه 
شرایط محیطی، خاکی و آبیاری مزارع هم باید کامال 
ارگانیک باشد. متاسفانه، برخی ارگان ها در ایران 
مجوزهایی به مزارعی که سم یا کود کمتر استفاده 
می کنند، برای عرضه محصول ارگانیک می دهند، 
در صورتی که این محصوالت فقط »نسبتا سالم« 
هستند و نه »ارگانیک«. اگر در ایران هم مانند بسیاری 
از کشورهای اروپایی، آمریکایی یا حتی تعدادی 
نظارتی  سیستم  هند،  مانند  آسیایی  کشورهای  از 
دقیقی وجود داشته باشد و آگاهی مردم در مورد 
محصوالت ارگانیک باال برود، شاید بتوان به تدریج 
تولید این محصوالت را با وجود هزینه های باالی آن 

آغاز کرد و مطمئن شد دیگر کسی از واژه ارگانیک 
سوء استفاده نمی کند. 

:این روزها در سطح کالنشهرها یا حتی 
شهرهای کوچکی که مزارع فراوانی دارند، شاهد 
مغازه های عرضه محصوالت کشاورزی ارگانیک 

هستیم. نظر شما در مورد آنها چیست؟ 
متاسفانه همان طور که گفته شد، از واژه ارگانیک 
سیستم های  نقص  و  مردم  آگاهی  کمبود  به دلیل 
شده  ایران  در  فراوانی  سوء استفاده های  نظارتی، 
است. از این رو، شاید برخی از مغازه ها را ببینید که 
با دکورهای چوبی، جعبه های سبز یا حتی سبدهای 
را  ارگانیک  محصوالت  فروش  ادعای  حصیری، 
دارند. گاهی زمانی که وارد این مغازه ها می شویم، 
نظر ظاهری  از  زیبا  بسیار  و  میوه های درشت  با 
به تنهایی می تواند  مواجه هستیم که همین مساله 
گواهی بر ارگانیک نبودن محصوالت آنها باشد. 
ضمن اینکه براساس دالیلی که پیش تر به آنها اشاره 
کردیم، در حال حاضر تنها امکان تولید محصوالت 
نسبتا سالم کشاورزی در ایران فراهم است و ما 
محصولی کامال ارگانیک و مطابق با استانداردهای 

ارگانیک جهانی در ایران نداریم.

7دیده بان تغذیه شماره ششصدونود وشش   یک دی نودوهفت

انواع محصوالت ارگانیک به دلیل ویژگی های خاصشان،  جزو پرطرفدارترین محصوالت بین مردم 
سراسر دنیا هستند. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، در حال حاضر بیش از 2 میلیون محصول 
ارگانیک در سطح جهان تولید و عرضه می شوند. آمارهای رسمی نشان می دهند کشورهای هند، 
اتیوپی و مکزیک، جزو پرچمداران تولید محصوالت ارگانیک استاندارد در جهان هستند و بیشترین 
نیاز به فراورده های ارگانیک در کشورهای اروپایی توسط هند تامین می شود. جالب است بدانید وسیع ترین زمین های 
کشاورزی برای تولید محصوالت ارگانیک هم در کشورهای لیختن اشتاین، استرالیا و سوئد واقع شده اند. این در 
حالی است که قوی ترین فروشگاه های عرضه محصوالت ارگانیک را می توان در آمریکای شمالی و برخی کشورهای 
اروپایی مانند دانمارک و هلند پیدا کرد. بد نیست این را هم بدانید که رشد فروشگاه های عرضه محصوالت ارگانیک 

در کشور دانمارک کنار فرهنگ سازی برای مصرف این محصوالت تا حدی بوده که در سال 2017 میالدی، حدود 
51/4 درصد از دانمارکی ها اقدام به تامین محصوالت مورد نیاز خود از طریق فروشگاه های ارگانیک کرده اند. به 
عبارت ساده تر، دانمارکی ها بزرگ ترین مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک در سطح جهان هستند. حاال که بحث 
از وسعت ساالنه تولید و مصرف محصوالت ارگانیک در سطح جهان شد،  شاید این سوال برای خیلی از ما پیش 
بیاید که آیا ما هم در ایران محصول کشاورزی یا دامی ارگانیک داریم؟ آیا نمایشگاه های محصوالت ارگانیکی که 
در ایران برگزار می شوند، واقعا محصوالتی ارگانیک و مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می دهند؟ آیا شرایط 
تولید محصوالت ارگانیک  در ایران فراهم است؟ در ادامه این مطلب،  گفت وگویی با دکتر رضا صالحی محمدی، 
متخصص کشاورزی، علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصالح سبزی انجام داده ایم تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. 

تمامی محصوالت غذایی ارگانیک،  از انواع میوه و سبزی گرفته تا 
گوشت و لبنیات، تعریف خاصی دارند و فرایند تولید آنها به گونه ای 
است که هیچ گونه ترکیب شیمیایی در طول روند تولید آنها، مورد 
استفاده قرار نگرفته باشد. بر این اساس اگر قرار باشد گوشت 
دام و طیور، شیر، لبنیات یا تخم مرغ، با عنوان »ارگانیک« عرضه 
شوند،  نباید از هیچ دارو،  آنتی  بیوتیک،  هورمون یا مکملی برای 
تغذیه، رشد و پرورش دام و طیور استفاده شود. البته بد نیست 
بدانید بر اساس قواعد و قوانین مربوط به محصوالت حیوانی 
ارگانیک، استفاده از واکسن ها به دلیل طبیعی یا بیولوژیک بودن 
پایه ای آنها،  منافاتی با ارگانیک شدن نهایی محصول یا فراورده 
دامی نخواهد داشت و دامداران یا مرغداران فعال در عرصه 
تولید محصوالت ارگانیک می توانند از واکسن ها برای پیشگیری 

از بیماری های مختلف در دام و طیور، کمک بگیرند. 
بهتر است بدانید انواع محصوالت ارگانیک حیوانی هم دارای 
دوره گذار هستند؛ یعنی این محصوالت در ابتدای راه تولید، 
جزو محصوالت عادی، بعد از مدتی جزو محصوالت طبیعی 
و در نهایت گروه محصوالت ارگانیک قرار می گیرند. متاسفانه 
بسیاری از افراد بدون توجه به این مراحل گذار، یک محصول 
طبیعی یا نسبتا سالم را معادل با محصول ارگانیک می گیرند که 

این مساله از نظر قوانین ارگانیک مورد قبول نیست. 
باتوجه به نکاتی که گفته شد و قوانین سفت و سختی که برای 
یک محصول ارگانیک واقعی وجود دارد، به نظر می رسد در 
بخش دام و طیور یا فراورده های آنها،  محصول ارگانیکی در 
ایران نداریم. شاید بتوان دلیل این فقدان را شرایط سخت تولید 
یا سودآوری پایین آن به علت قیمت تمام شده باالی محصوالت 
ارگانیک دانست. این دالیل باعث می شوند تولیدکننده ها، تمایل 
چندانی به تولید محصوالتی چند برابر گران تر که ممکن است 
اقبال چندانی در بازار فروش به دلیل شرایط اقتصادی مردم 
نداشته باشند، نشان ندهند. این در حالی است که تولید و مصرف 
انواع محصوالت ارگانیک، نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای 
تولیدکننده و مصرف کننده در سطح جهان محسوب می شود 
و باید از طریق فرهنگ سازی مصرف محصوالت ارگانیک در 
کشور نهادینه شود. ضمن اینکه شاید حمایت های دولتی در 
بخش آموزش و تولید محصوالت ارگانیک بتواند مشوق خوبی 
برای کشاورزان، دامداران و مرغدارانی باشد که میل به تولید و 

عرضه چنین محصوالتی در بازار دارند. 
با وجود مواردی که عنوان شد، مدتی است برخی فروشگاه های 
گوشت و فراورده های گوشتی در سطح کالنشهرهایی مانند تهران،  
با ادعای عرضه محصول ارگانیک وارد بازار کار شدند اما بد 
نیست بدانید در حال حاضر، فراورده دامی یا طیوری خاصی 
در کشور وجود ندارد که توانسته باشد برچسب ارگانیک را از 
مراکز مجازی مانند سازمان نظام دامپزشکی یا انجمن ارگانیک 
دریافته کرده باشد. از این رو،  کار چنین فروشگاه هایی مدتی پس 

از بازگشایی به تعطیلی کشیده شد. 
به عالوه، باتوجه به آگاهی پایین مردم نسبت به محصوالت ارگانیک 
واقعی، برخی از مصرف کنندگان یا عرضه کنندگان مرغ های سبز 
هم این محصول را ارگانیک می دانند یا ارگانیک می نامند. این 
در حالی است که در فرایند تولید مرغ سبز، فقط از آنتی بیوتیک 
استفاده نمی شود. برای تولید مرغ سبز،  مدیریت پرورش مرغ 
از اهمیت باالیی برخوردار است، به گونه ای که تولیدکننده باید 
مرغ را در شرایطی نگهداری کند یا پرورش دهد که احتمال 
ابتال به بیماری را در آن از بین ببرد. در این صورت، مرغ هم 
نیاز به تزریق آنتی بیوتیک پیدا نخواهد کرد. در کل، سازمان 
نظام دامپزشکی برای تایید مرغ سبز، طی 3 مرحله و به صورت 
تصادفی از مرغ ها نمونه گیری می کند. یک مرحله در روزهای 
ابتدایی تولد مرغ است،  یک مرحله در میانه های دوره پرورش 
و یک مرحله هم در انتهای روند تولید. اگر براساس نمونه گیری 
و آزمایش های 3 مرحله ای مشخص شود که هیچ گونه باقیمانده 
آنتی بیوتیکی یا باقیمانده نوعی داروی خاص ضدانگل در بدن 
مرغ ها نبوده،  مجوز عرضه مرغ به صورت مرغ سبز به آن مرکز 

پرورش مرغ داده می شود. 
سازمان  کنترل های  و  خاص  قوانین  براساس  سبز  مرغ های 
دامپزشکی در بسته بندی های کیسه ای سبزرنگ و تحت عنوان 
این  و  می شوند  عرضه  آنتی بیوتیک  بدون  مرغ  یا  سبز  مرغ 
محصوالت، به هیچ عنوان ارگانیک نیستند. عرضه مرغ سبز، 
تحت نظارت نهادهای نظارتی است و صرفا یک ادعا نیست. 
بنابراین، محصوالت دام و طیوری که ادعای ارگانیک بودن 
دارند هم باید به تایید مراجع نظارتی رسیده باشند و نباید در 

حد ادعا خودشان را مطرح کنند. 

در ایران 
فراورده حیوانی ارگانیک نداریم!

دکترآراسبدباغمقدم
دامپزشک و نایب رئیس کمیسیون بهداشت 

مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی

بر اساس قوانین تولید 
محصوالت ارگانیک در 
جهان نه تنها استفاده از 
کود و سم باید به صفر 
برسد، بلکه شرایط 
محیطی، خاکی و آبیاری مزارع هم 
باید کامال ارگانیک باشد. متاسفانه، 
برخی ارگان ها در ایران مجوزهایی به 
مزارعی که سم یا کود کمتر استفاده 
می کنند، برای عرضه محصول 
ارگانیک می دهند، در صورتی که این 
محصوالت فقط »نسبتا سالم« هستند 
و نه »ارگانیک«

 زهرا سادات 
صفوی



نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد ظاهرا 
حل کردن جدول کلمات متقاطع و سودوکو 
باعث حفاظت در برابر زوال ذهنی نمی شود.
به گزارش بی بی سی، تصور عمومی این بوده که 
کار کشیدن از مغز در سنین باال می تواند باعث 
جلوگیری از دچار شدن به زوال عقل شود.

نتایج یک تحقیق جدید در اسکاتلند نشان داد 
افرادی که در سراسر زندگی به طور مرتب 
فعالیت های فکری انجام می دهند، توانایی های 

ذهنی باالتری دارند.
به گفته این پژوهشگران، فعالیت فکری مداوم 
باعث می شود فرد در حد باالتر توانایی های 
شناختی قرار بگیرد، اما بر اساس این بررسی، 
سرعت سقوط توانایی های عقلی در این افراد 
کاهش نیافته بود. این پژوهش که یافته هایش 
در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، به وسیله 
دکتر راجر استاف در دانشگاه ابردین انجام 

شده است.
این بررسی روی ۴۹۸ نفر که در سال ۱۹۳۶ 
میالدی متولد شده بودند، انجام شد که از ۱۱ 

سالگی در یک گروه آزمایش هوش شرکت 
کرده بودند.

بررسی فعلی هنگامی شروع شد که این افراد 
حدودا ۶۴ ساله بودند و برای آزمایش حافظه 
و سرعت پردازش ذهنی تا 5 بار در طول یک 

دوره ۱5 ساله فراخوانده شدند.
دادن  انجام  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
فعالیت های حل مساله باعث محافظت فرد 
در برابر زوال عقل نمی شود اما انجام مرتب 
فعالیت هایی که ذهن را به کار می اندازند، 
با میزان توانایی ذهنی در سنین باال ارتباط 
داشت. البته این بررسی از مدل سازی برای 
یافتن ارتباط ها استفاده کرده بود و نمی تواند 
رابطه سببی را ثابت کند. همچنین بسیاری از 
شرکت کنندگان نتوانستند دوره بررسی را کامل 
کنند؛ برخی از بررسی خارج شدند و گروهی 

در طول این مدت درگذشتند.
قبال برخی بررسی ها نشان داده بود آموزش 
جنبه های  از  برخی  می تواند  شناختی 
توانایی های حافظه و تفکر را به خصوص در 

افراد میا نسال یا سالمند بهبود بخشد.
به اصطالح  داده   نشان  بررسی ها  این  نتایج 
»تمرین های مغزی« ممکن است به سالمندان 
کمک کند که وظایف روزانه شان را بهتر انجام 
دهند اما هیچ بررسی ای نشان نداده تمرین های 
مغزی از بیماری زوال عقل پیشگیری می کند.
سال گذشته در گزارشی که »شورای جهانی 

سالمت مغز« منتشر کرد، توصیه شده بود 
افراد به جای تمرین های مغزی در فعالیت های 
ابزارهای  تحریک کننده مغز مانند یادگیری 
موسیقی، طراحی، خیاطی و باغبانی شرکت 
کنند. بر اساس این گزارش، هر چه شخص 
این فعالیت ها را زودتر شروع کند، کارکرد 

مغزی اش در سنین باال بهتر خواهد بود. 

ژل های دندان درآوردن نوزادان که حاوی 
ماده بی حسی باشند دیگر در سوپرمارکت ها 

و مغازه ها فروخته نخواهند شد.
به گزارش بی بی سی، ژل هایی که حاوی ماده 

بی حسی لیدوکائین هستند )که در ژل های 
دیگر هم به کار می رود( از سال ۲۰۱۹ میالدی 
در انگلیس فقط در داروخانه ها به فروش 

خواهند رسید.

این تصمیم پس از بازبینی نهاد ناظر بر داروها 
در انگلیس گرفته شد که نشان داد این ژل ها 
خطر »بسیار اندک« آسیب زدن به کودکان 
دارند و شاهدی درباره تاثیربخش بودنشان 
وجود ندارد. به والدین توصیه شده پس از 
کاربرد این ژل ها لثه ها را ماساژ دهند یا از 

حلقه دندان درآوردن استفاده کنند.
این دستورالعمل را »سازمان ناظر بر داروها و 
فراورده های مراقبت بهداشتی« انگلیس صادر 
کرده که خواستار تجدیدنظر دستورات درباره 
استفاده از این ژل ها و هشدارهای ایمنی برای 

آنها هم است.
این سازمان اعالم کرده که بازبینی اش نشان 
از  استفاده  سودمندی  برای  شواهدی  داده 

ژل های دندان درآوردن وجود ندارد.
انستیتوی  آدامز، مدیر اجرایی  دکتر شریل 
»والدین  می گوید:   Health Visiting

مانند  غیردارویی  گزینه های  از  مراقبان  و 
مالش یا ماساژ دادن لثه ها یا حلقه های دندان 
درآوردن استفاده کنند.« به گفته آدامز، اگر 
کودک همچنان در روند دندان درآوردن دچار 
ناراحتی است، باید با داروساز یا پزشک درباره 

بهترین گزینه ها صحبت کرد.
او می افزاید: »دندان درآوردن یک روند طبیعی 
است.« توصیه او این است؛ نخستین عمل 
والدین برای تسکین ناراحتی کودکان دادن 
یک حلقه سرد دندان درآوردن یا مشابه آن به 
آنهاست تا ناراحتی شان را تسکین دهند. ماساژ 
لثه ها با یک انگشت تمیز هم سودمند است.
 به گفته آدامز، در صورتی که نوزاد به طور 
مداوم ناراحت باشد، والدین می توانند با یک 
داروساز مشورت کنند تا در صورت لزوم 
برای آنها گزینه دارویی مانند ژل های حاوی 

ماده بی حسی را تجویز کند.

نقشه سالمت

تولد نوزاد مبتال 
به تاالسمی ماژور 

در کرمانشاه به صفر 
رسید.  ایسنا

۳۷ اتاق ال دی آر 
مخصوص زایمان طبیعی 
در بیمارستان های استان 

خراسان شمالی فعال شده 
است. ایسنا

دوربين سالمت

هواپیما برای قلب 
پیوندی جامانده 

در آن به فرودگاه 
بازگشت

مسافربری  هواپیمای  یک 
آمریکایی که از شهر سیاتل به 
شهر داالس پرواز می کرد، به 
خاطر یک قلب انسان که در 
آن جا مانده بود، مجبور شده 
پس از چند ساعت پرواز 

به فرودگاه مبدا بازگردد.
شرکت هوایی ساوث وست 
اعالم کرد این هواپیما که 
سیاتل  به  کالیفرنیا  از 
در  بود  قرار  کرده،  پرواز 
شود  فراوری  بیمارستانی 
برای  آن  دریچه های  و 
درمان بیماران به کار رود 
اما این قلب از هواپیما خارج 
نشده  و نبود آن فقط هنگامی 
مشخص شد که هواپیما در 
نیمه راه داالس بود. قرار نبود 
این قلب برای بیمار خاصی 

استفاده شود.
مسافران  می شود  گفته 
درباره  خلبان  که  هنگامی 
علت  و  هواپیما  محموله 
توضیح  آنها  به  بازگشت 

داد، حیرت زده شدند.
استفاده  با  آنها  از  برخی 
همراه  تلفن های  از 
جستجو  به  هوشمندشان 
را  قلب  که  مدتی  درباره 
عمل  از  پیش  می توان 
که  پرداختند  نگه داشت، 
کارشناسان،  نظر  مطابق 
معموال بین ۴ تا ۶ ساعت 

است.
بر اساس گزارش ها هواپیما 
حدود ۳ ساعت در پرواز 

بود.
مسافران  میان  که  پزشکی 
بود، اما در انتقال این قلب 
دخیل نبود، به روزنامه سیاتل 
تایمز گفت: »این واقعه نشانه 

اهمالی آشکار است.«
به نوشته این روزنامه، پس از 
بازگشت هواپیما به سیاتل، 
قلب به یک مرکز بهداشتی 
اهدایی  بافت های  ذخیره 
می شود  گفته  و  شد  برده 
در محدوده زمانی ضروری 
مورد استفاده قرار گرفت.

سازمان  یک  سخنگوی 
اهدای  این  که  غیرانتفاعی 
بود،  داده  سامان  را  عضو 
اکنون  قلب  »این  گفت: 
تا  شد  خواهد  فراوری 
دریچه های آن در عمل های 
نجات بخش تعویض دریچه 
قلب استفاده شود، اما مدت 
زیادی طول خواهد کشید تا 
ایمپلنت از این بافت ساخته 

شود.«
جانسون،  مونیکا  گفته  به 
سخنگوی این سازمان، به 
اعضای خانواده اهداکننده 
رسیدن  در  تاخیر  درباره 
این قلب اطالع داده شده 
و آنها از اینکه باالخره قلب 
عزیز از دست رفته شان به 
برای  و  رسیده  بیمارستان 
دیگران قابل استفاده است، 
اظهار خوشحالی کرده اند.

بازگشت  از  پس  هواپیما 
به سیاتل به علت مشکلی 
مکانیکی که به گفته شرکت 
ساوث وست ربطی به واقعه 
به  نداشت،  اهدایی  قلب 

تعمیرگاه فرستاده شد.

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.

نوزاد دختری که در ۶ روزگی در جمهوری 
کنگو مبتال به ابوال تشخیص داده شده بود، 

توانست از این بیماری جان به در ببرد.
به گزارش بی بی سی، مادر این نوزاد به نام 
تشخیص  ابوال  عفونت  دچار  »بندیکت« 
داده شده و هنگام زایمان درگذشته بود. 
نشان  را  ابوال  بعد عالئم  نوزاد چند روز 
کرد  دریافت  مرتب  درمان  هفته   5 داد و 
تا جانش نجات یابد. پدر و عمه او نوزاد 
را از بیمارستان به خانه بردند. سخنگوی 
وزارت بهداشت کنگو دراین باره گفت: »پدر 
دختر، توماس بسیار خوشحال بود. این دختر 
نخستین فرزند او است.« ابوال عفونتی مرگبار 
است که باعث تب شدید، استفراغ، اسهال 
می شود.  خارجی  و  داخلی  خونریزی  و 
عفونت  این  دچار  افراد  از  نیمی  حدود 
می میرند، اما این عفونت در نوزادان حتی 

بیشتر مرگبار است.
جمهوری  در  ابوال  اخیر  شیوع  طول  در 

ابوال  عفونت  مورد   ۲۷ کنگو  دموکراتیک 
در  که  داده  رخ  سال   ۱ زیر  کودکان  در 
۲۱ مورد به مرگ مبتالیان انجامیده است.
موارد جان به در بردن کودکان دچار ابوال 

مانند بندیکت نادر است.
بندیکت در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ به دنیا آمد و 
در مرکز درمان ابوال در شهر بنی که کانون 

شیوع اخیر بیماری بوده، درمان شد.
او کم سن ترین بیماری است که پزشکان و 
داوطلبان او را درمان کرده اند. این دختربچه 

را اکنون »معجزه بنی« می نامند.
شیوع اخیر ابوال از ماه اکتبر کنگو را گرفتار 
کرده و هر هفته حدود ۳۳ نفر مبتال به این 
عفونت تشخیص داده شده  که شمار زیادی 

از آنها زن و کودک بوده اند.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد وضعیت 
در این کشور »نگران کننده« است و خطر 
ابوال  شیوع  بیشتر  گسترش  زیاد  بسیار 

وجود دارد.

در شیوع اخیر ابزارهای جدیدی در اختیار 
درمانگران قرار گرفته است. برای تقریبا ۴5 
هزار نفر واکسیناسیون ابوال انجام شده و 
برای نخستین بار چند داروی تجربی ابوال 
در حال آزمایش بالینی هستند اما تالش ها 
برای مهار ویروس ابوال به علت منازعات 

داخلی که باعث آواره شدن بیش از یک 
رفتن  و  شده  خانه هایشان  از  نفر  میلیون 
پناهجویان به کشورهای همسایه، با مانع 
روبرو شده است. از طرف دیگر، کارکنان 
بهداشتی باید با ۳ شیوع جداگانه فلج اطفال 
و نیز شیوع ماالریا و وبا هم مبارزه کنند. 

محققان دانشگاه شهید بهشتی با راه اندازی 
پایلوت دستگاه پالسما مدیسین در بیمارستان 
شهدای تجریش روش امیدبخشی در درمان 
بیماری ژنتیکی پروانه ای ارائه کردند، ضمن 
آنکه به نتایج خوبی در درمان ۱5 بیمار مبتال 

به زخم دیابتی دست یافتند.

عضو  خانی،  محمدرضا  ایسنا  گزارش  به 
پالسمای  و  لیزر  پژوهشکده  هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی از کاربرد فناوری پالسما 
در حوزه پزشکی خبر داد و افزود: »فناوری 
لیزر در سالیان اخیر در حالی کاربردهای زیادی 
در حوزه های پزشکی یافته که چالش های 

مختلفی ایجاد کرده است.«
در  »اگر  داد:  توضیح  باره  این  در  وی 
جراحی هایی مانند جوان سازی، لیزر به بافت 
پوست برخورد کند، احتمال جذب پالس های 
لیزر در غیر از نواحی که قرار است جراحی 
انجام گیرد، وجود دارد؛ از این رو است که در 
جوان سازی پوست اعالم می شود در اطراف 

پلک امکان استفاده از لیزر نیست.«
این محقق پژوهشکده لیزر و پالسمای دانشگاه 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه ما از سال ۲۰۱۰ 

مطالعات خود را در این حوزه آغاز کردیم، 
گفت: »از آنجایی که دانش فنی پالسما در 
این پژوهشکده موجود بود، در سال ۲۰۱۰ 
حدود ۶ دانشجوی مهندسی پالسما و فیزیک 
پالسما در حوزه پالسما مدیسین )پزشکی 
پالسما( برای ساخت ابزارهای پالسما در 

حوزه پزشکی پذیرش شدند.«
از  پژوهشکده  این  در  اینکه  بیان  با  خانی 
رژیم پالسمای سرد بهره بردیم، اظهار داشت: 
»پالسمای سرد ماده ای است که بدون هیچ 
آسیب حرارتی می توانیم بافت را در معرض 
آن قرار دهیم. در این روش تابش پالسما 
روی سطح بافت انجام می گیرد، به گونه ای 
که الکترون های پر انرژی آزاد می شوند و 
با استفاده از گاز به سمت پوست هدایت 

می شوند.«

این محقق از اجرای پایلوت دستگاه پالسما 
مدیسین برای جوان سازی پوست در برخی 
از بیمارستان ها خبر داد و افزود:» بر اساس 
مجوزهای کمیته اخالقی که برای این دستگاه 
دریافت شد، پایلوت آن در مرکز تحقیقات 
تجریش«  »شهدای  بیمارستان های  پوست 
 )EB( »پروانه ای«  زخم های  درمان  برای 

راه اندازی شد.«
به  مبتال  کودکان  »بدن  داد:  توضیح  وی 
بیماری ژنتیکی EB دائم دچار زخم همراه 
با عفونت می شود و در صورت مزمن شدن 
این زخم ها منجر به بروز سرطان خواهد 
شد. این گروه از بیماران رشد نمی کنند و 
آنها همواره زخم است و  لثه ها و پوست 
پانسمان های مورد استفاده برای این بیماران 

از خارج وارد می شود.«  

حلکردنجدولزوالعقلرامتوقفنمیکند

ژلهایدنداندرآوردنازسوپرمارکتهایانگلیسجمعمیشوند

نوزادیکهدر6روزگیبهابوالمبتالشدهبود،نجاتیافت

امیدهایتازهدرمانبیماریپروانهایوزخمدیابتباپالسما

»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 وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-55۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
 مشترکین: ۸5 ۱۴ ۱5 ۲۶   تحریریه: 5۶ ۱۲ ۱5 ۲۶  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۷۶ ۷۹ ۱۰ ۲۶ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

موسسه توانمندسازی کودکان مهروماه در منطقه محروم فرحزاد  
    

    ایرنا

 افتتاح بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی  
       خبرگزاری مهر

 نمایشگاه گروهی نقاشی »هنر فراتر از محدودیت ها« در گالری پردیس ملت        
   ایرنا 

جشنواره انار اورامان در فرهنگسرای نیاوران  
          ایرنا

 روز جهانی کوهستان در سنندج با نصب سردیس محی الدین حق شناس، ادیب 
سنندجی      

   ایرنا

 هنرجوی توان جو )معلول( در حال پته دوزی در موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( در بیرجند      

   ایسنا



يادداشت مهمان

تحرک در 
روزهای آلوده)11(

دلسوزي و گناه 
به چه قيمت؟
)15(

»طب ايرانی و 
مکمل«؛ دانشی فاخر 

برای ايرانيان)14(

ورزش و رژيم 
غذايی مکمل هم 

هستند )12( صفحات 9 تا 16

گان بــاخوانند 
تنــاسب و اندام
زنــــدگی بهتر
سالمت آزمـون 
ایـرانی طــب 
سالمـــت  روان 
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قدرشناسی

قدرشناسی روحیه ای است که با گذر زمان رشد 
می کند. خیلی بعید است وقتی زیر ۲۲ سال داریم، از 
دیدن گل ها یا از یک بعدازظهر بی سروصدا، یا یک 
فنجان چای یا قدم زدن زیر باران به وجد بیاییم. 
پیش خودمان می گوییم: »ای بابا، مسائل مهم تر و 
بزرگ تری هم هست که باید به آنها فکر کنیم؛ عشق 
رمانتیک، رضایت شغلی و مسائل سیاسی.« عادت 
ذهن این است که بر اتفاقاتی که در زندگی خوب 
پیش نرفته، متمرکز شود و درباره نداشته هایش 
وسواس بگیرد ولی با یک خلق جدید شاید بعد 
از کلی آرزو به دل ماندن و آشفتگی بشود مکث 
کرد و به چیزهایی که بد پیش نرفته، فکر کرد؛ 
خانه فعال تمیز و مرتب است، همه چیز را که 
در نظر بگیرم، هنوز سالم هستم، آفتاب اول صبح 
به آدم قوت قلب می دهد، همسرمان گاهی خیلی 
سخاوتمند است، دیروز کل عصر را خوشحال 
بودیم، این اواخر اوضاع آرام بود، فعال از کارمان 
لذت می بریم و ... خیلی نادر است که موارد کوچک 
اصال بر ما تاثیر نگذارند. به مرور ممکن است 
اهداف مهم تر همه ما به سنگ بخورند، شاید در 
روابط صمیمی به مشکالت حل نشدنی بربخوریم، 
شاید اهداف حرفه ای و واقعیت موجود در تضاد 
رنج آوری باشند، شاید ببینیم امور دنیا چه کند و 
با افت وخیز به سمت خیر پیش می رود و تازه 
این میان، حماقت ها، خیره سری ها و خل بازی های 
خودمان را هم ببینیم و بیشتر حالمان بد شود. حاال 
در اینجاست که داشته های کوچک طوری دیگر به 
چشم می آید و دیگر حواس پرت کن کوچک در 
راه سرنوشت باشکوه مان نیستند، دیگر توهین به 
بلندپروازی هایمان به حساب نمی آیند، بلکه لذت 
اصلی هستند وسط یک خروار مشکل... دعوتی 
هستند برای دور کردن اضطراب و خودخوری. یک 
واهه امید وسط دریای ناامیدی، آن وقت است که 
قدر یک تکه نان، یک بغل گل داوودی، یک برخورد 
دوستانه، یک آغوش امن، یک توجه ساده، یک 
حمام داغ و صبح بارانی را می دانیم و به یاد می آوریم 

که اوضاع می توانست خیلی بدتر از این باشد.

 سارا شریفی
روان شناس بالینی

 تهیه کننده صدا و سیما

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 695  شنبه  24 آذر 1397  32 صفحه  5000 تومان lamat . i r

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؟
صفحه2 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

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

تا چه حد می توانيد به ديگران اعتماد كنيد؟
یکی از سخت ترین انتخاب ها برای اغلب انسان ها این است که به فردی که اعتماد آنها را خدشه دار کرده، دوباره 
اعتماد کنند. حس اعتماد بسیار شکننده است و در صورت خدشه دار شدن، به دست آوردن اعتماد مجدد یا ترمیم 

آن کار بسیار سختی است... )صفحه 13(

آزمون خودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی و فردی



پرسش

پرسش اول: خانمی 35 ساله هستم. سابقه 
دو سقط مکرر دارم. می خواهم باردار شوم. 
گفته  آزمایشم  نتیجه  دیدن  از  بعد  پزشکم 
دارو  این  کنم.  تزریق  هپارین  داروی  باید 
چیست و چرا تجویز شده؟ اگر باردار شوم 
نیست؟  برای جنین مضر  بدنم  در  آثارش 

0918****600
پرسش دوم: در هفته 15 بارداری هستم. افت 
فشارخون شدید و سردرد آزارم می دهد. البته 
قبل از بارداری هم سردردهای تنشی را تجربه 
می کردم. چه کنم فشارم پایین نیاید و دچار 
سردرد نشوم؟ آیا می توانم برای تسکین درد 

مسکن بخورم؟ 622****0912

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: یکی از عللی که باعث می شود خانم ها 
لخته شدن خون  کنند،  سقط  مکرر  طور  به 
داخل عروق در بستر جفت است که موجب 
از بین رفتن جنین و درنهایت سقط می شود. 
البته این مساله عوارض مختلف دیگری هم 
به دنبال دارد. احتماال بررسی هایی هم که برای 
شما انجام شده نشان دهنده وجود این عارضه 
بوده و به همین علت پزشکتان تزریق داروی 
هپارین را تجویز کرده است. هپارین داروی 
ضدانعقاد خون است که جلوی لخته شدن خون 
را می گیرد. البته ما داروهای ضدانعقاد خوراکی 
هم داریم که نمی توان آنها را در دوران بارداری 
استفاده کرد. داروی هپارین باید در تمام طول 
مدت بارداری و حتی 6 هفته پس از زایمان 
دوره مصرف  که طول  آنجا  از  تزریق شود. 
کم عارضه تر  انواع  است  بهتر  است،  طوالنی 
داروهای ضدانعقاد خون تجویز شود. همچنین 
خانم بارداری که از داروهای ضدانعقاد خون 
استفاده می کند باید کنترل و ارزیابی هایی را 
طی بارداری انجام بدهد. نگران مصرف دارو 
نباشید زیرا داروهای ضدانعقاد خون از جمله 
هپارین داروهای بی ضرری هستند و مشکلی 

برای جنین ایجاد نمی کنند.

پاسخ دوم: سردرد دوران بارداری، افت فشارخون 
دوران  اساسی  مشکالت  قندخون  کاهش  و 
آنها  خانم ها  از  بسیاری  که  هستند  بارداری 
افت فشارخون و کاهش  را تجربه می کنند. 
تغییرات هورمونی  دلیل  به  معموال  قندخون 
و شلی و گشادی عروق ایجاد می شوند. این 
حالت در برخی خانم ها به قدری شدید است 
از حال بروند و غش کنند  که ممکن است 
بارداری طبیعی، خطرناک  این حالت در  اما 
محسوب نمی شود و همه خانم های باردار باید 
اطالع داشته باشند که ممکن است دچار افت 
فشارخون یا کاهش قندخون شوند تا آمادگی 
الزم را هنگام رویارویی با آن  داشته باشند. در 
این شرایط خانم باردار باید سریع دراز بکشد و 
پاهایش را در جایی باالتر از سطح بدن بگذارد 
تا خون بیشتری به سمت مغز برگردد و سپس 
از خانم ها  بنوشد. بسیاری  یک مایع شیرین 
اصرار دارند حتما سرم دریافت کنند، در حالی 
که نیازی به تزریق سرم نیست زیرا این عارضه 
خودبه خود برطرف می شود اما ممکن است روز 
بعد دوباره تکرار شود و عمال امکان پذیر نیست 
باردار در تمام طول دوره بارداری  که خانم  
به دلیل افت فشارخون دائم به مرکز درمانی 
مراجعه کند و سرم بزند. آنچه باید بدانید این 
است که تنها بیرون نروید، تنها در خانه نمانید، 
زمان استحمام تان را کوتاه کنید و... زیرا برخی 
خانم ها نسبت به افت فشارخون بسیار حساس 
هستند و ممکن است در اثر کاهش فشارخون 
زمین بخورند. تمام این حاالت در مورد کاهش 

قندخون هم صادق است.
سردرد هم یکی از عالئم شایع دوران بارداری 
است. بسیاری از این سردردها شدید نیستند 
و با مسکن های ساده که با نظر پزشک تجویز 
می شوند، بهبود می یابند اما اگر سردرد شدید 
باید توسط پزشک  باردار حتما  باشد، خانم 
نورولوژیست  یا  داخلی  اعصاب  متخصص 
مهمی  مسائل  است  زیرا ممکن  معاینه شود 
وجود داشته باشد که عالئم خود را به صورت 
سردرد نشان می دهد. خانم هایی که پیش از 
بارداری سابقه سردرد داشته اند ممکن است 
سردردهای بیشتر یا شدیدتری را تجربه کنند. این 
درد در مورد شما که سابقه سردرد تنشی دارید 
احتماال بیشتر است زیرا بارداری استرس زاست 
و نگرانی های خانم ها را افزایش می دهد. توصیه 
می کنم تا حدامکان نگران و مضطرب نباشید 
زیرا منشاء بسیاری از عوارضی که طی بارداری 
برای خانم ها ایجاد می شود همین استرس ها و 
اضطراب هاست. اگر استرس تان شدید است، 
بهتر است به روان پزشک مراجعه کنید و اگر 
شدید نیست می توانید به کالس های یوگا بروید 
یا فعالیت های آرامبخش برای خود در نظر بگیرید 
به مکان های پراسترس و تنش زا  از رفتن  و 
با  خودداری کنید. مصرف مسکن های ساده 

نظر پزشک برای درمان سردرد منعی ندارد.

با خوانندگان شماره ششصدونود وشش   یک دی نودوهفت10

پرسش

پرسش اول: با توجه به فصل سرما و شیوع 
بیماری های ویروسی از جمله سرماخوردگی 
ایمنی مان  سیستم  تا  کنیم  چه  آنفلوانزا،  و 
به   Cویتامین مصرف  آیا  شود؟  تقویت 
باشد؟  کمک کننده  می تواند  کافی  حد 

0912****534
 160 قد  با  ساله   30 خانمی  دوم:  پرسش 
سانتی متر و وزن 50 کیلوگرم هستم. تمایل 
دارم کمی وزنم را افزایش بدهم اما اشتهایی 
برای غذا خوردن ندارم، لطفا مرا راهنمایی 

کنید. 602****0938
پرسش سوم: آیا مصرف زیاد میوه هم سبب 

چاقی شکمی می شود؟ 019****0901

پاسخ
دکتر تیرنگ نیستانی

متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی
 

پاسخ اول: واقعیت این است که اگر افراد از 
برنامه غذایی متنوع، متعادل و متناسبی پیروی 
کنند و مشکل خاصی نداشته باشند، دستگاه 
ایمنی شان به خوبی عمل خواهد کرد، اما مساله 
اینجاست که آیا با دریافت اضافه تر یک ماده 
مغذی مانند ویتامینC می توان دستگاه ایمنی را 
آنچنان تقویت کرد که بتواند در برابر عفونت ها 
مقاوم باشد؟ پژوهش هایی که تاکنون انجام شده 
نتوانسته این مساله را ثابت کند و نکته مهم اینکه 
اگر تغذیه، نامناسب و نامتعادل باشد دستگاه 
ایمنی آنچنان آسیب خواهد دید که بدن را در 
برابر انواع عفونت ها و بیماری ها آسیب پذیر 
خواهد کرد. البته در بعضی از حاالت تنیدگی 
یا استرس ها، نیاز افراد به برخی ریزمغذی ها از 
جمله ویتامینC افزایش پیدا می کند تا بتوانند 
سیستم ایمنی بدن را در سطح خوبی نگه دارند. 

یادتان باشد ویروس ها تغییرات آنتی ژنیک دارند 
و این تغییرات باعث می شود دستگاه ایمنی 
ما در برابر ویروس ها به نوعی نارسا باشد و 
از  کند.  مقابله  آنها  با  باید  که  آن طور  نتواند 
این رو، افراد ممکن است در طول سال چند 
بار به این عفونت ها مبتال شوند بنابراین بهتر 
است با پیروی از برنامه غذایی خوب، متعادل 
و متنوع و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران یا 
در صورتی که خودمان بیمار هستیم، پرهیز از 
افراد سالم سعی کنیم به این بیماری ها مبتال 
 Cویتامین از  نمی توانیم  اینکه  نتیجه  نشویم. 
به تنهایی انتظار معجزه آسایی در پیشگیری از 
بیماری ها به خصوص سرماخوردگی و آنفلوانزا 

داشته باشیم.

پاسخ دوم: مساله کم وزنی به خودی خود شاید 
مشکل چندانی نباشد. برخی افراد ممکن است 
از لحاظ ظاهری و زیبایی از کم وزنی خودشان 
ناراحت باشند ولی از نظر پزشکی در بیشتر موارد 
کم وزنی به مداخله خاصی نیاز ندارد. آنچه از 
نظر ما اهمیت دارد، کاهش وزن ناخواسته است 
که باید حتما مورد ارزیابی قرار بگیرد و علت 
آن مشخص شده و درمان شود. کاهش وزن 
ناخواسته به این معناست که فرد بدون اینکه 
پرهیز غذایی خاصی داشته باشد، طی مدت 
کوتاهی دست کم ۵درصد یا بیشتر از وزنش 
را از دست بدهد و نداند علت آن چیست.  
افرادی که وزنشان کم است و تمایل دارند 
وزن زیاد کنند باید به این نکته توجه داشته 
باشند که اگر با تغذیه و دریافت کالری اضافی 
به تنهایی وزنشان را افزایش دهند، جنس بافتی 
که افزوده می شود از نوع بافت چربی خواهد 
بود که در بیشتر موارد در ناحیه شکم تجمع 
از  ناشی  وزن  افزایش  درنتیجه  می کند.  پیدا 
اندام  تناسب  به  نه تنها  بیشتر  کالری  مصرف 
و زیبایی ظاهری کمکی نمی کند، بلکه شکل 
ظاهری را هم به هم می ریزد. به همه کسانی 
پایین است توصیه  که فکر می کنند وزنشان 

می شود ابتدا به متخصص تغذیه مراجعه کنند 
تا مشخص شود آیا واقعا مشکل کمبود وزن 
دارند یا نه.  اگر فردی واقعا مشکل کمبود وزن 
داشته باشد باید از ۳ جنبه ارزیابی شود که 
شامل مشکالت پزشکی )سوءجذب، اختالالت 
هورمونی و...( عادات بد غذایی و ژنتیک است. 
و  قابل درمان  پزشکی  مشکالت  خوشبختانه 
عادات بد غذایی قابل اصالح هستند اما درمورد 
الغری ذاتی و سرشتی کار چندانی نمی توان 
انجام داد. ضمن اینکه در بسیاری مواقع نیازی 

هم به مداخله نیست. 
 BMI الزم به ذکر است شاخص توده بدنی یا
شما که از راه تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور 
قد به متر به دست می آید ۵۳/۱۹ است. براساس 
این فرمول، شاخص  توده بدنی بین ۵/۱۸ تا 
بنابراین  را نشان می دهد.  ۹/۲۴ وزن طبیعی 
وزن شما نه تنها کم نیست، بلکه در حد ایده آل 
و مطلوب قرار دارد. در صورتی که شاخص 
توده بدنی فردی کمتر از ۵/۱۸ باشد می تواند  
برای ارزیابی و گرفتن برنامه غذایی مناسب 

به متخصص تغذیه مراجعه کند.

پاسخ سوم: فروکتوز یا قند میوه قابلیت تبدیل 
شدن به گلوکز در کبد را دارد. در نتیجه می تواند 
در کبد ذخیره شود و کالری تولید کند. چنانچه 
کالری مازاد بر نیاز باشد به بافت چربی تبدیل 
و در بدن ذخیره می شود بنابراین مصرف زیاد 
میوه هم می تواند چاقی به دنبال داشته باشد. 
همچنین مطالعاتی که درخصوص قند فروکتوز 
انجام شده نشان می دهد دریافت زیاد این قند 
که به خصوص در صنایع غذایی ممکن است 
زیاد مورد استفاده قرار بگیرد می تواند زمینه ساز 
ابتال به بیماری های قلبی باشد. البته این بدان 
معنا نیست که مصرف میوه ها که حاوی قند 
قلبی  بیماری های  فروکتوز هستند، زمینه ساز 
است. منظور ما فروکتوزی است که به مواد 
غذایی افزوده می شود که ممکن است چنین 

مشکلی ایجاد کند.

پرسش

الغر  سریع  برای  راهی  چه  اول:  پرسش 
کنید.   راهنمایی  لطفا  دارد؟  وجود  شدن 

0935****573
پرسش دوم: خانمی 21 ساله هستم که قدم 
164 سانتی متر و وزنم 32 کیلوگرم است. هر 
کاری می کنم وزنم باال نمی رود. آزمایش ها 
هیچ مشکلی از نظر هورمونی یا اختالالت 
تیروئید نشان ندادند. از این موضوع بسیار در 
رنجم، به طوری که حتی از پله ها هم سخت 
باال می روم یا نمی توانم فرزندم را بغل کنم. 

لطفا مرا راهنمایی کنید. 901****0917

پاسخ
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

پاسخ اول: سریع الغر شدن کار بسیار نادرستی 
است و همه رژیم هایی که ادعا می کنند فرد 
را سریع الغر می کنند، غیرعلمی و غیراصولی 
هستند. قطعا هدف همه ما از الغری، داشتن 
اندامی زیبا و بدنی سالم است. ضمن اینکه 
می خواهیم نتایجی که از الغری به دست می آوریم 
ماندگار باشد. چاقی و اضافه وزن حاصل ماه ها 
و سال ها انباشت انرژی مازاد بر نیاز است که به 
صورت بافت چربی در اعضا و جوارح مختلف 
تجمع یافته بنابراین نمی توان به راحتی و طی 
مدت کوتاهی این چربی های اضافه را بدون 
عارضه آب کرد. نکته دیگر اینکه برخالف آنچه 
رژیم های غیرعلمی می گویند که نخورید تا 
الغر شوید، علم تغذیه می گوید بخورید و الغر 

شوید اما با اصول و قاعده. با نخوردن افراطی، 
بدن در حالت اضطرار قرار می گیرد و هورمون 
کورتیزولی که ترشح می شود، می تواند عملکرد 
6 غده درون ریز بدن را تغییر دهد. از جمله اینکه 
سوخت وساز یا متابولیسم پایه را کاهش می دهد 
و با ایجاد اختالل در هورمون های تیروئید به 
جای سوزاندن چربی ها، عضله سوزی می کند. با 
تحلیل عضالت محیط اسیدی می شود و بدن برای 
خنثی کردن محیط اسیدی شده، سراغ اسکلت 
و استخوان ها می رود و کلسیم را آزاد می کند، 
درنتیجه زمینه برای ایجاد پوکی استخوان فراهم 
می شود. در ادامه این مسائل آب میان بافتی هم به 
خارج از بافت ها تراوش پیدا می کند. همه اینها 
باعث می شود فردی که با نخوردن قصد الغری 
دارد، وزن و سایز کم کند اما این کاهش وزن 
نه تنها برایش مفید نخواهد بود، بلکه عوارض 
مختلفی هم خواهد داشت. ضمن اینکه پس از 
مدتی ولع خوردن در فرد شدت می گیرد و وزن 
کاهش یافته دوباره برمی گردد و حتی باالتر از 
وزن قبلی می رود زیرا مکانیسم بدن به شکلی 
طراحی شده که برای پیشگیری از قحطی دوباره 
و داشتن انرژی برای انجام فعالیت های غیرارادی 
حیات بخش مانند تپش قلب، تنفس، هضم و 
جذب، فعالیت های مغزی و غدد درون ریز و... 
اقدام به ذخیره انرژی به شکل چربی می کند و فرد 
این بار نه تنها چاق شده، بلکه میزان عضالتش 
نسبت به قبل کمتر و میزان بافت چربی اش 
بیشتر شده است. چنین افرادی پس از اینکه 
دوباره چاق می شوند مجدد به سمت رژیم های 
غیرعلمی می روند و این چرخه ادامه پیدا می کند 
و وزن آنها مانند یویو باال و پایین می رود. این 
مساله نه تنها زیبایی اندام و سالمت فرد را به 
خطر می اندازد، بلکه زمینه ابتال به بیماری های 

مختلف را فراهم خواهد کرد.

پاسخ دوم: شما جزو افراد بسیار الغر هستید. یکی از 
عوامل الغری شما می تواند استرسی باشد که نسبت 
به وزن و اندامتان دارید بنابراین باید نسبت به این 
موضوع آرامش بیشتری داشته باشید. اشاره کرده اید 
آزمایش ها هیچ مشکلی نشان نداده اند بنابراین بهتر 
است از نظر مکانیسم هضم و جذب غذا هم 
مورد بررسی قرار بگیرید. یکی از توصیه هایی 
که عوام به افراد خیلی الغر دارند این است که تا 
حدی که می توانی بخور تا چاق شوی اما توصیه 
ما این است که برای وزن گرفتن ابتدا استرس و 
اضطرابتان را مدیریت کنید، وعده ها و میان وعده ها 
را رعایت کرده و هیچ یک را حذف نکنید، شب ها 
زود بخوابید تا بدن فرصت بازسازی، جایگزینی و 
ترمیم بافت ها را داشته باشد، غذاهایتان را متنوع 
انتخاب کنید و خود را فقط به چند غذای خاص 
محدود نکنید زیرا میلیاردها سلول بدن ما به حدود 
۵0 ریزمغذی و ۲0 درشت مغذی نیاز دارند تا بتوانند 
کارشان را به درستی انجام بدهند. برای این کار از 
غذاهایی که دوست دارید و با بدن شما سازگار 
است شروع کنید و سپس به تدریج با بهبود اشتها 
که به دلیل کم خوری و بدخوری دچار مشکل 
شده بود، به نسبت اشتهای افزوده شده به حجم 

غذاها و تنوع آنها بیفزایید.
توجه داشته باشید الغری ۱۵0 عامل گوناگون 
دارد که مهم ترین آنها شامل ژنتیک، استرس و 
اضطراب، بیماری ها، اختالالت هورمونی، عادات 
بد غذایی و... است. چنانچه علت الغری به غذاها 
مربوط باشد می توان با صبوری و تمرین، وزن 
تحلیل رفته را دوباره برگرداند. فقط کافی است 
برای این کار از متخصص تغذیه کمک بگیرید 
و کنار آن حتما فعالیت بدنی مناسبی که خسته تان 
نکند، داشته باشید. با پیروی از دستورات متخصص 
تغذیه، پرهیز از استرس و ورزش مناسب پس 

از طی مدتی افزایش وزن پیدا خواهید کرد.

پرسش

پرسش: پسری 21 ساله دارم که پشت، کنار 
دارد.  اضافه  استخوان  زانویش  جلوی  و 
علت ایجاد این استخوان ها چیست و برای 
درمانشان چه باید کرد؟ 762****0915

پاسخ
دکتر تقی  بغدادی

و  کودکان  ارتوپدی  فوق تخصص 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: یکی از مواردی که ممکن است فکر 
کنیم جلوی زانو استخوان اضافه دارد بیماری 
شناخته شده ای است که در سنین رشد؛ یعنی 
۱۱ تا ۱6-۱۵ سالگی ایجاد می شود و معموال 
در پسر بچه ها شایع تر است. این بیماری، به 
دلیل لگد زدن ایجاد می شود. به این صورت که 

تاندون جلوی کشکک، صفحه رشد استخوان 
ساق را باال می کشد و التهابی در محل ایجاد 
می کند. التهاب داخل تاندون سبب می شود 
استخوان جلوی صفحه رشد برجسته شود. 
میزان برجستگی با توجه به میزان درد و مزمن 
بودن آن می تواند بیشتر شود. این برجستگی 
درد دارد، مثال وقتی کودک به صورت دوزانو 
روی زمین می نشیند، به این نقطه برجسته فشار 
وارد می شود و درد ایجاد می کند. درمان  هایی 
که در گذشته دور برای این بیماری وجود 
داشت شامل تزریق کورتون، گچ گرفتن پا و 
گاهی جراحی بود اما بعد ثابت شد اگر هیچ 
کدام از این کارها هم انجام نشود، بیماری 
دوره خود را طی می کند و دردها معموال پس 
از رسیدن به سن ۱۵-۱۴ سالگی خودبه خود 
از بین می روند اما وقتی فرد فعالیت دارد و 
مثال فوتبال بازی می کند، هنگام لگد زدن به 
توپ، تاندون کشیده و استخوان اضافه تحریک 

ایجاد  باعث  پیدا می کند و  التهاب  می شود، 
هسته  است  ممکن  ندرت  به  می شود.  درد 
استخوان ساز ثانویه اضافه ای که ایجاد شده، 
در سن ۱6-۱۵سالگی به قسمت اصلی جلوی 
صفحه رشد استخوان ساق جوش نخورد و 
یک  حد  در  استخوانی  برجستگی  به  عنوان 
فندق یا نخود در آن قسمت بماند و دردناک 
شود. چنانچه فردی در سن ۲۱-۲0 سالگی 
هنگام لمس این برجستگی درد داشته باشد 
و برجستگی ها در رادیوگرافی استخوان دیده 
اضافه  استخوان  و  باید جراحی شده  شوند 
خارج شود. موارد دیگری از استخوان های 
ناحیه  و  پا  بیرونی  کنار  ناحیه  در  را  اضافه 
پشت پا هم داریم. این استخوان های اضافه 
معموال دردناک نمی شوند و کاری هم به آنها 
نداریم اما اگر هر کدام از آنها دردناک شده 
و مانع فعالیت روزانه فرد شوند باید تحت 

درمان قرار بگیرند.

پرسش

اما  می خورد  شیرمادر  که  دارم  شیرخواری  نوزاد  اول:  پرسش 
او  به  می توانیم  آیا  بگیرد؟  وزن  تا  کنیم  است. چه  وزنش کم 

غذای کمکی بدهیم؟ 329****0919
پرسش دوم: نوزادی 16 روزه دارم که از روز دوم بعد از تولد 
قطره  دارد.  ادامه  هم  همچنان  و  کرد  قی  چشم هایش  از  یکی 
استریل چشمی داخل چشمش می ریزم اما فایده ای نداشته. روی 
پوست گردنش هم پر از دانه های ریز قرمز رنگ شده است. علت 
این مساله چیست؟ در ضمن ریفالکس هم دارد و شیر را باال 

می آورد. لطفا مرا راهنمایی کنید. 620****0918

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی

 

پاسخ اول: به سن کودک اشاره نکرده اید. اگر فرزندتان زیر 6 ماه 
باشد به مصرف غذای کمکی نیازی ندارد. با توجه به اینکه آنزیم های 
گوارشی و شرایط داخل معده و روده کودک آماده هضم و جذب 
غذا نیست، سعی کنید زودتر از موعد؛ یعنی قبل از 6 ماهگی به 
این  در  باشد.  کم  اگر رشد کودک  ندهید، حتی  او غذای کمکی 
شرایط ما شیر کمکی را تجویز می کنیم که امکان و قابلیت هضم 
و جذب در دستگاه گوارش کودک را دارد. اگر کودک باالی 6 ماه 
است می توان با توجه به ماهی که در آن قرار دارد، غذای کمکی 
به او داد. متاسفانه بسیاری از مادران با این تصور که شیرشان کم 
است و فرزندشان وزن نمی گیرد، بی جهت به کودک شیر کمکی 
می دهند، در حالی که بیش از ۹0 درصد کودکان زیر 6 ماه واقعا 
به مصرف شیر کمکی نیازی ندارند. توجه کنید اگر کودکی شیر 
مادر می خورد، بیش از 6 روز سن دارد، روزی 6 بار و بیشتر ادرار 
این  یعنی  بار پوشکش کمی سنگین تر می شود؛   ۲ تا   ۱ می کند و 
وزن  اگر  و  ندارد  مشکلی  شیرمادر  مصرف  میزان  نظر  از  کودک 
کودک  اگر  دیگر  عبارت  به  است.  دیگری  علت جای  نمی گیرد، 
چنین شرایطی را داشت؛ یعنی شیرمادر برای تغذیه کودک کفایت 
می کند و مادر نباید نگران کم بودن شیرش باشد و باید با کمک 
پزشک علل دیگری را که موجب وزن نگرفتن کودک می شوند، 
بررسی کنند. برخی مادران هم فکر می کنند شیرشان کافی است اما 
قوت الزم را ندارد که فرزندشان وزن نمی گیرد. بد نیست بدانید 
ترکیب شیر بیش از ۹6درصد مادران شیرده یکسان است و تفاوتی 
با هم ندارند. نکته دیگر اینکه ابتدای شیر همه مادران آب بیشتر و 
انتهای آن چربی بیشتری دارد بنابراین مادر باید سعی کند در هر 
نوبت شیردهی از هر پستان ۱۵ تا ۲0 دقیقه شیردهی داشته باشد تا 
کودک چربی انتهای شیر را هم بخورد. با این کار کودک وزن گیری 
خوبی خواهد داشت. مجدد تاکید می کنم بی جهت و بدون تجویز 

پزشک به کودک شیرکمکی ندهید.

پاسخ دوم: معموال وقتی فقط یک چشم نوزاد ترشح دارد، تشخیص 
احتمالی و قریب به یقین ما این است که مجرای اشکی نوزاد بسته 
است و اشک از چشم وارد بینی نمی شود. در نتیجه اشک در کاسه 
به  برای رشد میکروب  ها می شود و  باقی می ماند و محلی  چشم 
اصطالح »قی« می کند. برای حل این مشکل معموال قطره استریل 
چشمی تجویز می شود که مادر باید هر ۴ ساعت یکبار ۲ قطره از 
آن را داخل چشم کودک بچکاند و سپس از گوشه داخلی چشم 
به سمت قاعده بینی کودک، ماساژ مالیمی بدهد و انگشتانش را 
به سمت پایین بکشد تا با این کار مجرای اشکی باز شود. درمان 
باید ۱0 روز ادامه پیدا کند. این حالت ممکن است تا ۱ سالگی چند 
بار دیگر هم پیش بیاید که البته جای نگرانی نیست و در بیش از 
۹0درصد کودکان مجرای اشکی تا ۱ سالگی باز می شود. در تعداد 
باز نشود که در  تا آن زمان  از کودکان ممکن است مجرا  اندکی 
آن  صورت چشم پزشک با جراحی سرپایی مجرا را بازخواهدکرد.

ایجاد  نوزاد  پوشاندن  زیاد  دلیل  به  معموال  گردن  پوستی  مشکل 
پوستش  زیاد می پوشانید، عرق می کند و  را  نوزاد  می شود. وقتی 
عرق سوز می شود. بهتر است نوزاد را در حدی بپوشانید که موجب 
تعریقش نشود. دوم اینکه می توانید از دستمال های نخی نرم برای 
پوشاندن دور گردن نوزاد استفاده کنید تا عرق جذب دستمال شود. 
یادتان باشد امروزه استفاده از پودر بچه ممنوع است بنابراین به هیچ 
وجه از پودر بچه در ناحیه گردن یا ناحیه پوشک استفاده نکنید زیرا 
ذرات بسیار ریز و در حد میکرون پودر تالک در فضا پخش و وارد 
دستگاه تنفسی کودک می شوند و به ریه اش آسیب دائمی می زنند، 
به طوری که ظرفیت ریه در بزرگسالی  کاهش می یابد. امروزه به جای 
استفاده از پودر تالک، از تالک مایع استفاده می کنند که با برندهای 
مختلف در داروخانه ها به فروش می رسند. استفاده از تالک مایع  در 
ناحیه گردن هم می تواند از عرق سوز شدن پوست جلوگیری کند.

در پاسخ به قسمت سوم پرسش تان هم باید بدانید به باال آوردن 
شیر در ۲ ماه اول پس از تولد ریفالکس گفته نمی شود. ریفالکس 
یا برگشت محتویات معده به مری یا باال آوردن به طور کامل در 
۲ ماه اول زندگی طبیعی و فیزیولوژیک است و بیماری محسوب 
پزشک  و  باشد  نداشته  خوبی  وزن گیری  نوزاد  اگر  اما  نمی  شود 
تشخیص بدهد رشد ناکافی او به دلیل ریفالکس است، درمان را 

شروع خواهد کرد. 
از  می شود  توصیه  می آورد  باال  را  شیر  نوزادشان  که  مادرانی  به 
و  نگهدارنده  مواد  حاوی  غذایی  مواد  پرادویه،  غذاهای  خوردن 
نوشابه های  آبمیوه های صنعتی،  و  نوشیدنی ها  انواع  مانند  اسانس 
گازدار، کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها، گوشت های فراوری شده، 
کمپوت ها و کنسرو ها و هر ماده غذایی دیگری که در صنعت تهیه 
و  به جز محصوالت شیر  البته  کنند،  تولید می شود، خودداری  و 
لبنیات که آن هم بهتر است از مصرف محصوالت لبنی رنگی مانند 
شیرکاکائو، شیرقهوه و... پرهیز شود. در پخت غذاهای خانگی هم 
فقط از زردچوبه استفاده کنید و حتی زعفران هم به غذاهایتان نزنید. 
مصرف بعضی غذاها مانند بادمجان و ماهی را هم کم کنید. برخی 
مانند کیوی،  بودن معروف هستند،  به حساسیت زا  میوه ها هم که 
آناناس، توت  فرنگی، هندوانه، خربزه و مرکبات به جز لیموشیرین 
هم باعث تشدید ریفالکس نوزاد شیرمادرخوار می شوند و مادر باید 
از مصرف آنها خودداری کند. چنانچه کودک به 6 ماهگی رسید و 
همچنان ریفالکس داشت، همه این نکات تغذیه ای باید در مورد 

تغذیه تکمیلی او هم رعایت شود.



6 تمرین برای کاهش عوارض آلودگی هوا

تحرک در روزهای آلوده
کم تحرکی و بی تحرکی از جمله عادت هایی هستند که در نسل امروز دیده می شود. آلودگی هوا نیز یکی از دغدغه های جدی افراد است که 
در شهرهای بزرگ خود را بیشتر نشان می دهد؛ با وجود آلودگی هوا، کم تحرکی و بی تحرکی بیشتر می شود. با توجه به این شرایط مردم باید 
چکار کنند؟ راه حل آن چیست؟ آیا انجام فعالیت بدنی در هوای آلوده مضر است یا همچنان می تواند فواید خود را برای بدن داشته باشد؟ 

در صفحه »تناسب اندام« این شماره به این پرسش ها پاسخ  داده و 6 تمرین را برای داشتن فعالیت، با وجود آلودگی هوا پیشنهاد کرده ایم.

ورزش در مدت کوتاه و شدت باال

اگر شدت آلودگی هوا زیاد است، بهتر است در فضای بسته و داخل سالن یا در منزل به ورزش بپردازید اما اگر شرایط 
به گونه ای است که باید در فضای باز ورزش کنید حتما به این نکات توجه کنید. اصوال آلودگی هوا ابتدای روز و آخر 
شب کمتر است. شما می توانید با استفاده از برنامه های سنجش سطح آلودگی هوا از زمان دقیق آن باخبر شوید و برای 
آن ساعت برنامه ریزی کنید. همچنین محیط هایی که در اطراف آن درخت است، آلودگی کمتری دارند. نتایج مطالعات 
در سال 2012 میالدی نیز نشان داده انجام فعالیت با شدت باال در زمان کوتاه در هوای آلوده، تاثیر یکسانی برای 
ورزشکاری دارد که در هوای سالم فعالیت می کند. از این رو، متخصصان توصیه کرده اند در شرایط خاصی که مجبور 
هستید در هوای آلوده ورزش کنید، بهتر است شدت فعالیتتان را زیاد کنید و مدت را به زیر 20 دقیقه برسانید. نتایج 
پژوهش دیگر نیز نشان داده تقویت ریه ها می تواند به کاهش عوارض آلودگی هوا کمک کند بنابراین توصیه می شود 

افراد تنفس شکمی داشته باشند و حین انجام تمرین های ورزشی به نظم دم وبازدم خود توجه کنند.

گروه های حساس

آلودگی هوا برای افراد دارای حساسیت های تنفسی و آسم و بیماری های قلبی - عروقی 
خطرناک است. از آنجا که آلودگی هوا بر عملکرد سیستم عصبی تاثیر منفی دارد، در افراد 
مبتال به میگرن، موجب بروز سردردهای شدید می شود و قدرت حافظه را کاهش می دهد. 
کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی نیز به آلودگی حساس تر هستند. همچنین سرب ناشی 
از سوخت نامناسب خودروها در هوا احتمال تولد کودکان دارای نقص عضو، اوتیسم و 
باردار  بنابراین گروه حساس دیگر خانم های  افزایش می دهد  برابر  تا 3  را 2  بیش فعالی 
باشند. آلودگی هوا می تواند زمینه ساز بروز آلزایمر در  باید بیشتر مراقب خود  هستند و 
افراد میانسال و سالمند نیز بشود و در کودکان و دانش آموزان زمینه بروز زودرنجی، کاهش 

تحمل، بی حوصلگی، پرخاشگری و کم دقتی را فراهم کند.

برای تنفس 

• عمل دم باید از طریق بینی انجام شود )درون بینی 
فیلتر عمل می کنند؛  مانند  دارد که  قرار  مژک هایی 
گردوغبار و... را می گیرند و دمای هوا را با توجه به 

دمای بدن تنظیم می کنند(
• عمل بازدم از طریق دهانتان انجام شود.

• تنفس به آرامی انجام شود و از نوع شکمی باشد. به 
این ترتیب که شکم را یک بادکنک در نظر بگیرید و 
با عمل دم، بادکنک را پر از هوا کنید. با عمل بازدم، 
بادکنک داخل می رود و هوای درونش تخلیه می شود.

تمرین پنجم
نفستان را حبس کنید. با دست هایتان آب نسبتا 
صخنکی به صورتتان بپاشید. 5 مرتبه این تمرین 

را تکرار کنید.

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

انجام دهید.

تمرین ششم
مشابه تصویر روی زمین به 
شکل 7 بنشینید و 10 ثانیه 
وضعیت را حفظ کنید. 5 
ثانیه استراحت کرده و 4 
مرتبه دیگر نیز تمرین را 
تکرار کنید. توجه داشته 
تمرین  اجرای  در  باشید 
یادشده ستون فقرات باید 
صاف باشد و پنجه پاها 
نیز تا ارتفاع صورت باال 

بیایند.

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

را 3 مرتبه تکرار کنید.

تمرین اول
کف  و  بنشینید  تصویر  مشابه 
پاهایتان را به یکدیگر بچسبانید. 
حفظ  را  وضعیف  دقیقه   2 تا   1
کنید. 15 ثانیه استراحت کرده و 
تمرین را 2 مرتبه دیگر تکرار کنید. 

تمرین دوم
روی  از  را  پا  یک  و  بنشینید 
پای دیگر عبور دهید. زانو را 
به سمت شانه مخالف بکشید 
و اندکی باال تنه تان را به همان 
جهت بچرخانید. سپس تمرین 
را برای سمت دیگر بدنتان انجام 
دهید. تمرین را 4 مرتبه انجام 
دهید و هر مرتبه 15 ثانیه در 
وضعیت بمانید. استراحت بین 
هر مرتبه تمرین باید 15 تا 20 

ثانیه باشد.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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امروز اضافه وزن یکی از کابوس های هر زن و مردی است. آن زمان گذشت که یک الیه چربی زیر 
پوست نشان از تملک و بی نیازی بود. امروز به افرادی که وزن باالیی دارند به چشم افرادی نگاه می شود 
که به سالمت خود بی توجه اند. ارتباط بسیاری از بیماری ها مانند دیابت نوع2، فشارخون، حمالت قلبی 
و سکته های مغزی با چاقی، موضوع ثابت شده ای است. به همین دلیل دانشمندان مدام در جستجوی راه هایی هستند که 
بشر امروزی که هر روز سنگین تر می شود، بتواند از شر چربی های اضافی خالص شود. یکی از مهم ترین نشانه های چاقی 
افزایش دور کمر است. در ادامه درباره ارتباط اندازه دور کمر و چربی بدن با سالمت انسان اطالعاتی به دست می آورید.
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رابطه  اندازه دور کمر با سالمت
زنان با دور کمر بزرگ تر از 35 اینچ )88/9 سانتی متر( و 
مردان با دور کمر بزرگ تر از 40 اینچ )101/6 سانتی متر( 
نسبت به افراد با سایز پایین تر به طور کلی در معرض 
خطر بیشتری برای ابتال به بیماری های مرتبط با چاقی 
هستند. این بیماری ها شامل دیابت نوع2، کلسترول باال 

و فشارخون باالست. 

بسیاری از افراد از دست دادن چربی را کلید 
الغری می دانند

در هر صورت برای بیشتر ما از دست دادن چربی به معنی 
الغری است. به اعتقاد مایکل اسکو، استاد و همکار مدیر 
آزمایشگاه انسانی در دانشگاه آبرن مونتگومری، چربی بیش 
از هر عامل دیگری موجب افزایش سایز می شود. تنها روش 
از دست دادن مقدار قابل توجهی چربی )به ویژه اگر شما 
چربی زیادی دارید( سوزاندن چربی بیشتر از آن چیزی 

است که مصرف می کنید.

سایز اضافی اطراف ران شما بهتر از اطراف 
کمر شماست

 از آنجا که قسمت زیادی از چربی شکم به امعا و 
احشای انسان ارتباط دارد، این چربی در اعضای داخلی 
بدن پیچیده شده و با چربی زیر پوست متفاوت است، 

مانند آنچه در ران های خود می بینید. چربی اضافی 
شکم همچنین خطر ابتال به دیابت نوع 2، کلسترول باال، 

تری گلیسرید باال، فشارخون باال و بیماری قلبی را افزایش 
می دهد.

ورزش وزن کلی بدن را کاهش می دهد
برای از دست دادن چربی و وزن از هر منطقه خاص، باید 
فعالیت بدنی منظمی داشته باشید که سایز تمام بدن شما را 
کاهش می دهد. مشاهدات ثابت کرده اند عنوانی به نام الغری 
موضعی وجود ندارد و ورزش عالوه بر حفظ سالمت، به 
فرد کمک می کند وزن خود را در حالتی متعادل نگه دارد. 

زنان سخت تر از مردان وزن خود را کاهش می دهند
مردان توده عضالنی بیشتری دارند و میزان متابولیسم استراحت آنها باالتر از 
خانم هاست که باعث می شود از دست دادن وزن برای آنها ساده تر باشد. همچنین 
انباشت چربی در بدن زنان نسبت به مردان متفاوت است؛ بیشتر چربی زنان در 
ران، باسن و بازو جمع می شود. این قسمت های بدن سخت تر چربی خود را از 
دست می دهد. همچنین هورمون های زنان باعث ذخیره سازی کالری ها به شکل 

چربی ها می شوند و چربی فضای بیشتری از عضله می گیرد.

ژن شما همیشه وزن و سایز شما را کنترل می کند
عادت های شیوه زندگی شما بسیار مهم هستند. بعضی مردم به علت ژن هایشان، 
چربی بیشتری در بدنشان انباشته می شود. انتخاب شیوه زندگی برای آنها مهم 
نیست و هیچ وقت مانند یک فرد الغر نخواهند بود. اسکو در این باره می گوید: 
»شما می توانید برخی از این گرایش های ژنتیکی را خنثی کنید و با فعال شدن 
بیشتر، وزن را از دست می دهید. در هر وزنی که باشید، تغذیه خوب و تمرینات 

منظم برای سالمت کلی شما مهم است.«

روند کاهش وزن خود را با تمرین های کششی 
منظم کنید

اگر با تمرین های ورزشی بخش مشخصی از بدنتان را 
هدف قرار دادید، نگران نباشید، این تمرین ها به شما کمک 
می کند به راحتی وزن خود را از دست بدهید. تمرینات 
شکم می تواند موجب تقویت عضالت شکم شود که به 
بهبود وضعیت شما کمک می کند و حتی اگر چربی اطراف 
شکم را از دست ندهید می توانید اندازه دور شکم خود 
را کاهش دهید. با این حال اگر شما به طور قابل توجهی 
اضافه وزن دارید، با برنامه گسترده تر رژیم غذایی و ورزش 

به نتایج بهتری می رسید. 

برای از دست دادن 453 گرم چربی چه 
مقدار کالری باید از دست داد؟

این مقدار چربی 3 هزار و 500 کالری ذخیره می کند بنابراین 
مقدار الزم برای سوزاندن آن عموما 3 هزار و 500 کالری است، 
اما میزان واقعی کالری مورد نیاز با توجه به عوامل مختلف 
از جمله شیوه زندگی متفاوت است. همچنین ورزش تنها 
راه برای از دست دادن کالری نیست. شما می توانید همان 
نتیجه را با خوردن کالری کمتر از نیاز بدن خود داشته باشید. 
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند افراد زیادی بیش 
از ورزش روی رژیم غذایی تمرکز می کنند. بهترین راه برای 
از دست دادن وزن این است که آنها را با یکدیگر ترکیب کنید 

و هر دو؛ یعنی رژیم و ورزش را انجام دهید.

در هفته چه مقدار چربی بسوزانیم که بدنی 
خوش فرم داشته باشیم؟

شما باید تقریبا بیش از 1 کیلوگرم در هفته از دست بدهید. 
از دست دادن بیشتر از آن احتماال موقت است. شواهد نشان 
می دهند رژیم هایی که یکباره باعث کاهش وزن می شوند، 
رژیم های مطلوبی نیستند و درضمن احتمال بازگشت وزن 

در چنین رژیم هایی بیشتر است.

ارتباط چربی زیاد و بیماری
محققان چربی زیاد بدن را به بسیاری از مشکالت بهداشتی 
از جمله دیابت، آرتروز، بیماری قلبی، فشارخون باال، پوکی 
استخوان و برخی سرطان ها مرتبط می دانند. از دست دادن 
وزن می تواند به بهبود فشارخون، کلسترول، قندخون و 

سالمت و استقامت شما کمک کند.

چه کسی با شروع یک برنامه کاهش وزن کالری بیشتری از دست 
خواهد داد؟

هوارد ایزنسون، مدیر اجرایی مرکز رژیم غذایی و تناسب اندام دوک می گوید: 

»افرادی که به طور قابل توجه دارای اضافه وزن و غیرفعال هستند می توانند نتایج 

قابل توجهی را انتظار داشته باشند و از برنامه کاهش وزن بهترین نتیجه را برای 
سالمت به دست بیاورند.«



سواالت آقایان
1. اگر فرد »X« از من تعریف کند از او می پرسم منظورش چیست.
2. اگر ما تصمیم بگیریم همدیگر را در جایی برای ناهار 

مالقات کنیم، مطمئنم که »X« آنجا خواهد بود.
3. من حاضرم با »X« برای پیاده روی به جایی که نمی شناسم، 
بروم، در صورتی که او به من اطمینان بدهد آنجا را می شناسد.
4. من هیچ وقت حاضر نیستم از »X« مبل یا صندلی بخرم 

چون مطمئنم او قیمت واقعی را نخواهد گفت.
5. انتظار ندارم که »X« منصفانه بازی کند.

 »X« 6. اگر نتوانم خودم به دفتر پست بروم می توانم روی
برای پست کردن نامه ام حساب کنم.

7. من می توانم اسرار خود را با »X« در میان بگذارم. مطمئنم 
او به حرف های من گوش می کند.

8. من انتظار دارم که »X« حقیقت را بگوید.
9. اگر قرار باشد به پرواز هواپیما برسم، مطمئن نیستم که 

»X« مرا به موقع به فرودگاه برساند.
10. اگر »X« به آنچه که من می گویم و انجام می دهم به صورت 
یکدفعه بخندد، من حتما با خودم فکر خواهم کرد که او فرد 

بی عاطفه و خرده بینی است.
11. من می توانم با خیال راحت با »X« صحبت کنم و مطمئن 

باشم او به حرف های من گوش می کند.
X« .12« هیچ گاه عمدا عقاید مرا به دیگران وارونه جلوه نمی دهد.
13. اگر »X« بداند چه چیزی احساسات مرا جریحه دار می کند، 

مطمئنم هیچ وقت از آن علیه من استفاده نمی کند.
14. من نمی توانم رازهایم را به »X« بگویم و مطمئن باشم  او 

به حرف های من گوش می کند.
15. اگر »X« فکر می کرد که من موقعیت را خوب اداره کرده ام، 

جلوی دیگران از من انتقاد نمی کرد.
16. اگر من به »X« بگویم که چه چیزی موجب نگرانی من 

می شود، او هیچ وقت افکار من را احمقانه نمی داند.
17. اگر ساعت شماطه دار من خراب بشود و از »X« بخواهم 
در ساعت مشخصی به من تلفن بزند و مرا بیدار کند، مطمئنم 

که او این کار را خواهد کرد.
17. اگر من و »X« نتوانیم طبق برنامه قبلی با هم جایی باشیم، 

مطمئنم که او کار مهمی برایش پیش آمده.
19. اگر »X« قول بدهد که کاری را برای من انجام  حتما این 

کار را خواهد کرد.
20. اگر قرار باشد که »X« مرا با ماشین خود به جایی برساند و 
سر وقت دنبالم نیاید، حتما دلیل منطقی برای دیر آمدن خود دارد.
21. اگر تصمیم بگیریم برای ناهار همدیگر را در جایی مالقات 

کنیم، فکر می کنم »X« نیاید.

سواالت خانم ها
1. اگر من تصادف کنم یا صدمه ای ببینم، مطمئنم 

»X« هر کاری را که الزم باشد انجام می دهد.
2. اگر »X« وسیله ارزشمندی را از 

من قرض بگیرد و آن وسیله بشکند، 
مطمئنم پیشنهاد می کند که پول تعمیر 

آن را بپردازد.
من  شماطه دار  ساعت  اگر   .3
خراب شود و از »X« بخواهم 
سر زمان مشخصی مرا بیدار کند، 

مطمئنم این کار را خواهد کرد.
4. اگر »X« قبول کند از حیوان 

خانگی من در غیبت من مواظبت 
کند، مطمئنم هر چه از دستش بربیاید، 

انجام می دهد.
5. اگر »X« قول بدهد کاری برایم انجام دهد، 

حتما به قول خود عمل می کند.
6. اگر قرار باشد »X« مرا با ماشین خود به جایی برساند و سر 
وقت دنبالم نیاید، حتما دلیل منطقی برای دیر آمدن خود دارد.
7. من برای پول قرض دادن به »X« هیچ مشکلی ندارم زیرا 

مطمئنم در اولین فرصت پول مرا پس خواهد داد.
8. اگر من و »X« نتوانیم طبق برنامه قبلی با هم جایی باشیم، 

مطمئنم او کار مهمی برایش پیش آمده.
9. من می توانم با خیال راحت با »X« صحبت کنم و مطمئن 

باشم  او به حرف های من گوش می کند.
X« .10« هیچ گاه عمدا عقاید مرا به دیگران وارونه جلوه نمی دهد.
11. اگر »X« بداند چه چیزی احساسات مرا جریحه دار می کند، 
هیچ وقت نگران این نیستم که از این نقطه ضعف من علیه 

من سوء استفاده کند، حتی اگر رابطه ما با هم به هم بخورد.
12. من می توانم به »X« اعتماد کنم و مطمئن باشم او افکار 

مرا با دیگران در میان نمی گذارد.
13. انتظار دارم »X« حقیقت را به من بگوید.

آزمون خودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی و فردی

تا چه حد می توانید به دیگران اعتماد کنید؟
مایلیم  بیشتر  از ما همواره  روان شناسان و بسیاری 
که بدانیم مردم چه بیماری ای دارند تا اینکه چقدر 
این است که درصد  دلیل آن هم  سالمت هستند، 
بسیار باالیی از انسان ها دچار اختالالت روانی اند. 
شاید نیمی از ما حداقل یک بار تجربه یکی از این اختالالت مانند 
افسردگی یا اضطراب را داشته ایم. وجود این اختالالت مانع می شود 
بنابراین تالش برای درمان و  که فرد زندگی باکیفیتی داشته باشد 
کنترل این بیماری ها یکی از اهداف مهم متخصصان روان شناسی است.

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

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

و درک بهتری پیدا کنید. 
تست ذیل توسط متخصصان روان شناسی دانشگاه UCLA آمریکا 
طرح شده تا موانع و مشکالتی را که در زندگی با آن مواجه هستیم 

بهتر نمایان کند. 

سواالتی که در این آزمون مطرح می شود نشانگر عقیده و احساس 
شما نسبت به افراد دیگر است. با احترام فراوان نسبت به فردی که 
شما نسبت به او اطمینان زیادی دارید، )از این پس فرد »X« نامیده 
می شود( پس از مطالعه هر سوال میزان موافقت یا عدم موافقت خود 
را نسبت به سوال به طوری که به بهترین شکل بیانگر احساس و عقیده 
شما باشد، بر اساس نمره هایی که در زیر تعیین شده مشخص کنید. 
با سواالت مطرح شده  آقایان  برای  توجه کنید سواالت مطرح شده 

برای خانم ها متفاوت است.

 ترجمه: 
سیما اخالقی

سـوالها

1= به شدت مخالفم
2= مخالفم

3= تقریبا مخالفم
4=کمی مخالفم

5= نه موافق و نه مخالفم
6= کمی موافقم

7= تا حدودی موافقم
8= موافقم

9= به شدت موافقم

نحوهنمرهدهی

اعتماد کردن به دیگران برای بقای ما در جامعه ضروری 
اعتماد، ما حتی قادر نخواهیم بود کارهای  است. بدون 
روزمره خود را انجام دهیم، مثال به خواروبارفروشی برویم 
و خرید کنیم یا همسایه خود را سوار ماشین خود کنیم و 

به مقصد برسانیم یا حتی نزد پزشک برویم. 
ما باید باور داشته باشیم خواروبارفروش مواد غذایی سالمی 
به ما می فروشد یا همسایه ما یک روز دیگر که ماشین 
ما خراب است ما را سر راه خود به مقصد می رساند یا 
پزشک ما حداکثر تالش خود را خواهد کرد تا بهترین 

روش درمانی را برای ما به کار ببندد. 
ضعف های  ما  اجتماعی  تعامالت  ابتدایی ترین  در  حتی 
خود را نشان خواهیم داد و اگر نتوانیم به افرادی که در 
تعامل با آنها هستیم، اطمینان کنیم، مجبور خواهیم 
شد کنج عزلت برگزینیم و مسیر سخت زندگی 

را به تنهایی طی کنیم. 
زندگی بسیار دشوار و پیچیده است و 
با توجه به شیوه زندگی ما، زمانی را 
که می توانیم روی این کره خاکی 
سپری کنیم کوتاه تر از آن است که 
انتظار داریم و اگر بنا باشد همین 
بی اعتمادی  با  را هم  زمان کوتاه 
آنگاه  کنیم،  سپری  دیگران  به 
زندگی  برای  زیبایی  جهان جای 

ما نخواهد بود.
علم  متخصصان   70 دهه  در 
روان شناسی بر آن شدند برای شناخت 
بهتر جامعه، میزان اعتماد عمومی را ارزیابی 
کنند. به همین منظور تست های زیادی طراحی 

شد.
نتایج مطالعات نشان داد افرادی که توانایی بیشتری برای 
اعتماد کردن به دیگران داشتند، مشخصات فردی جذاب تری 
داشتند. آنها افراد متکی به نفسی بودند که توانایی های خود 
را باور داشتند و همان طور که ممکن است حدس زده 
باشید، این گروه از افراد تمایل بیشتری برای کمک گرفتن 

از دیگران داشتند.
نمایانگر نکات  این آزمون مطرح شده،  سواالتی که در 
مهمی است؛ اول اینکه یک اعتماد کور به دیگران می تواند 
نشانه بی تجربگی و عموما خطرناک باشد. داشتن کمی 
شک الزم است، مثال اگر قرار است یک ماشین دست 
دوم بخرید، کمی شک باعث می شود خرید بهتری داشته 
باشید. دوم اینکه اعتماد ما به دیگران باید هوشمندانه و 

آگاهانه و بنا بر شرایط خاص باشد. 
به همسرمان  ماشینمان  تعمیر  برای  نباید  مثال  عنوان  به 
اعتماد کنیم، در حالی که می دانیم هیچ گونه اطالعات و 

تخصصی نسبت به تعمیر ماشین ندارد. از سوی دیگر، 
نباید رازهای زندگی خود را با مکانیکی که ماشین ما را 
تعمیر می کند در میان بگذاریم. هدف طراح این آزمون از 
طرح سواالت فوق ریشه در باور وی دارد که معتقد است 
ما باید به هر کس بر اساس ظرفیت های شخصیتی او، نوع 
ارتباط با او و بر اساس موقعیت های خاص اعتماد کنیم.
طراح آزمون بر این باور است که نحوه تفکر مردان و 
زنان درباره اعتماد به دیگران متفاوت است و به همین 
دلیل برای هر گروه سواالت متفاوتی را مطرح کرده است. 
زنان بیشتر از مردان به دیگران اعتماد می کنند و همچنین 
برخالف مردان مایلند به فردی که یک بار اعتماد آنها را 

خدشه دار کرده، باز هم شانس دوباره بدهند. 
اگر امتیازی که شما کسب کرده اید، کمتر از 61 در گروه 
آقایان و کمتر از 51 در گروه خانم هاست به این معناست 
که بهتر است درباره ارتباط خود با شخص »X« بیشتر فکر 
کنید. این شخص ممکن است فرد قابل اطمینانی باشد اما 

نباید رازهای خود را با او در میان بگذارید. 
بهتر است به سواالت یک بار دیگر پاسخ دهید، با این 
تفاوت که فرد دیگری را به جای »X« قبلی در نظر بگیرید. 
اگر جمع امتیازات شما مشابه قبلی بود، به این معناست که 
قضاوت شما درست و دقیق بوده اما اگر جمع امتیازاتتان 
کمتر از جمع قبلی بود، نشان می دهد خود شما در این 
حوزه دچار مشکل هستید و اهمیتی ندارد چه فردی را به 
عنوان »X« در نظر گرفته اید. باید از خود بپرسید که چرا 
نمی توانید به دیگران اعتماد کنید یا چرا نسبت به امنیت 

اعتماد خود به دیگران دچار تردید هستید.
اگر امتیازی که به دست آورده اید، در گروه 

مردان کمتر از 54 و در گروه خانم ها 
کمتر از 46 است منعکس کننده این 
موضوع است که شما در زمینه اعتماد 

مشکل  دچار  انسان ها  سایر  به  کلی 
گرفتن  نظر  در  با  را  آزمون  هستید. 
 »X« فرد دیگری از زندگی تان برای

انجام دهید. 
امتیازهای خود را جمع ببندید. امتیاز 

پایین نشانگر این است که شما از نظر 
شخصیتی ظرفیت اعتماد به دیگران را 
ندارید. نداشتن اعتماد به دیگران موجب 

می شود نتوانید ارتباط رضایت بخش و 
موثری با آنها داشته باشید.

یکی از سخت ترین انتخاب ها برای اغلب 
انسان ها این است که به فردی که اعتماد آنها 

را خدشه دار کرده، دوباره اعتماد کنند. »جان« یک 
دریانورد است. او متوجه شد در دوره های طوالنی 

کاری که به سفر دریایی می رود، همسرش به او خیانت 
می کند. این واقعیت او را عصبانی و بسیار ناراحت کرده 
بود اما از سوی دیگر همسرش را عاشقانه دوست داشت 
و نمی توانست به طالق و جدایی از او فکر کند. او برای 
گرفتن راهنمایی نزد مشاور رفت زیرا دیگر وقتی که به 
سفر می رفت، خیالش آسوده نبود و تمامی مکالمات تلفنی 

او و همسرش درنهایت به مجادله ختم می شد.
حس اعتماد بسیار شکننده است و در صورت خدشه دار 
شدن، به دست آوردن اعتماد مجدد یا ترمیم آن کار بسیار 
سختی است اما »جان« پس از تفکر و مشاوره بسیار به 
این نتیجه رسید که باید ارتباطی را که برایش ارزشمند 
است، حفظ کند و آموخت که دوباره به همسرش اعتماد 
کند. او تصمیم گرفت کار در نیروی دریایی را رها کند 
زیرا برایش مشکل بود که ماه ها از همسرش دور بماند. 
در  بخواهد  همسرش  از  اینکه  که  شد  متوجه  همچنین 
شهری غریب دور از خانواده، فامیل و دوستانش زندگی 
کند، موجب می شود  بر اثر احساس تنهایی جذب افراد 

یا حتی مرد دیگری بشود.
جان همچنین متوجه شد بی اعتمادی به همسرش نهایتا 
را دچار بحران جدی خواهد کرد. شک و  آنها  ازدواج 
بی اعتمادی او موجب شده بود او و همسرش احساس 

خوشبختی نکنند. 
سرانجام او تصمیم گرفت به شک و تردیدهای خود پایان 
دهد. هر روز پس از برگشتن از سر کار به جای اینکه از 
همسرش پرس وجو کند که در طول روز در غیبت او چه 
کرده، با خوشرویی و مهربانی با او روبرو می شد و سعی 

می کرد در مهیا کردن شام به او کمک کند.
اما  برای »جان« بسیار سخت سپری می شد  ماه ها  اولین 
رفته رفته همسرش نسبت به رفتار محبت آمیز او 
عکس العمل نشان داد و ارتباط آنها به تدریج 
صمیمانه تر و عاشقانه تر شد. اکنون 
که 3 سال از این ماجرا می گذرد، 
گاهی »جان« به یاد آن خاطرات 
تلخ می افتد که به شدت دل او را 
به درد می آورد اما او یاد گرفته 
به آن اهمیتی ندهد. آنها رابطه 
بنا گذاشته اند که بر  جدیدی را 

اساس اعتماد دوباره است.
جان آموخت برای حفظ رابطه ای 
از  باید  بود  ارزشمند  برایش  که 
اعتماد  حس  و  کند  شروع  نو 
بسازد.  نو  از  دوباره  را  ازدست رفته 
یک رابطه صمیمانه ارزش چنین بهای 

گرانقیمتی را دارد.
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یکی از سخت ترین انتخاب ها برای 
اغلب انسان ها این است که به 
فردی که اعتماد آنها را خدشه دار 
کرده، دوباره اعتماد کنند. حس 
اعتماد بسیار شکننده است و در 
صورت خدشه دار شدن، به دست 
آوردن اعتماد مجدد یا ترمیم آن 
کار بسیار سختی است

شما باید نمره هایی را که به سواالت 
1 و 9 آقایان داده اید، به امتیازی که 
تعیین شده تبدیل کنید. نمره هایی را 
که به سایر سواالت داده اید، امتیاز آن 

سوال محسوب می شود. 
نمره 9 تبدیل می شود به امتیاز 1
نمره 8 تبدیل می شود به امتیاز 2
نمره 7 تبدیل می شود به امتیاز 3 

نحوهامتیازدهیبهسواالت
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گفت وگو با دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

»طب ایرانی و مکمل«؛ دانشی فاخر برای ایرانیان
بیماری پابه پای آدمیزاد قدم 
در کره خاکی گذاشته است. 
بشر نیز از همان ابتدا در پی 
چاره جویی و درمان برآمد. 
بر اساس برخی شواهد باستان شناسی، صدها 
سال پیش از میالد حضرت مسیح)ع(، شخصی 
به نام تریتا در ایران، عنوان اولین پزشک را در 
جهان به خود اختصاص داد. با گذر زمان و 
پس از تسخیر ایران توسط اسکندر، کتاب های 
پزشکی ارزشمندی به یونان فرستاد که ترجمه 
و استفاده شد و بقیه را به آتش کشید. از همین 
رو، به گواه پژوهشگران غربی، طب از ایران به 
یونان منتقل و این کشور به عنوان قطب پزشکی 

جهان معرفی شد.
نگاهی بسیار مختصر در زمینه علم پزشکی در ایران 
نشان از سابقه درخشش و قدمت پرافتخار آن در 
سرزمین عزیزمان دارد. گرچه طی سال های گذشته 
اصول طب ایرانی به فراموشی سپرده شد،  تالش 
متخصصان این حوزه بار دیگر سبب احیای »طب 
ایرانی« شد، به طوری که امروزه تعلیم دانشجویان 
این حوزه به شکل کامال آکادمی و تخصصی در 

دانشگاه های پزشکی کشور دنبال می شود.
اهمیت این مساله ما را بر آن داشت تا »طب 
ایرانی« و اصول کاربردی آن در زندگی مردم را 
به طور جدی و هدفمند دنبال کنیم. در نخستین 
شماره سراغ یکی از قطب های موفق طب ایرانی 
در کشور؛ »دانشکده طب ایرانی و مکمل« دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد رفتیم. در این راستا با دکتر 
مهدی یوسفی، رئیس دانشکده و استادیار گروه طب 
ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت وگو کرده ایم تا این طب ایرانی را به 

درستی به ایرانیان معرفی کنیم.
: آقای دکتر! لطفا درباره »طب سنتی 

ایران« توضیح دهید. 
طب سنتی ایران را »طب مزاجی« یا »طب اخالطی« 
نیز می گویند زیرا اساس تشخیص و درمان برمبنای 
تعیین مزاج در حالت صحت و در حالت بیماری 

است.
طب سنتی در باور عموم گاهی با بعضی وجوه 
و نمادهای خود معرفی می شود. به طور مثال این 
طب را با گیاه درمانی، حجامت و ... معادل  می دانند. 
فیتوتراپی)گیاه درمانی( و فولکلور مدیسین)طب 
بومی( خود شاخه های مستقلی از طب مکمل 
هستند و ممکن است در بعضی موارد با طب 

سنتی ایران همپوشانی داشته باشند.
طب سنتی ایران یک مکتب طبي کامل و پویاست 
که دید کلی نگر نسبت به انسان دارد. در این دیدگاه 
حفظ سالمت مقدم بر درمان است.  بر اساس 

تعریف این طب در کتاب های سنتی، این طب 
علمی است که تغییرات بدن انسان را بررسی 
می کند که این تغییرات می تواند در جهت حفظ 
سالمت یا ایجاد بیماری باشد. توجه به روش 
زندگی و تامین هوای سالم، تغذیه درست، فعالیت 
کافی، استراحت به اندازه و تعادل حاالت روانی 
)حفظ الصحه(  شعار طب سنتی است  و درمان بر 
پایه مزاج شناسی و اخالط )دم، صفرا، بلغم، سودا( 
است.  گاهی طب سنتی معادل با طب اسالمی 

فرض می شود اما تعالیم و دستورات طبی پیامبر 
اکرم)ص( و معصومین)ع(  بسیار فراتر از اصول 
علمی اومانیستی)انسان گرایانه( است بنابراین باید با 
رعایت ظرافت ها و دقایق فراوان اصول و روش های 
آن را پس از اطمینان از اصالت سند و موضوع 
و استفاده از مضامین علم کنونی، در قالب یک 

روش یا مکتب درمانی ارائه  کرد.
: علل استقبال از طب سنتی در دنیا 
و طبیعتا ایران را نسبت به دهه های گذشته چه 

می دانید؟
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب 
سنتی مجموعه ای است از دانسته ها، مهارت ها و 
اعمال که بر پایه نظریه ها، باورها و تجربه های 
بومی  و فرهنگ های مختلف قرار گرفته است، 
خواه قابل شرح باشد یا نباشد که در بهداشت و نیز 
پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری های 
جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع 
به مجموعه ای از روش های تشخیصی و درمانی 
گفته می شود که با تفکر حاکم بر سیستم های 

بهداشتی رایج تفاوت کلی دارد. 
طب سنتي در سراسر دنیا وجود داشته و مختص 
ایران نیست. از جمله آنها می توان به طب سنتی 
چین، آیورودا  یا طب سنتی هند، طب سنتی 
کشورهای آمریکای جنوبی و نهایتا ایران اشاره 
کرد. ریشه دار بودن در فرهنگ مردم، کل نگر 
بودن طب سنتی و سهولت دسترسی و ارزان تر 
بودن خدمات طب سنتی از دالیلی است که 
این سازمان توسعه و ترویج طب سنتی  را 
در دستور کار بهداشت و درمان همه کشورها 

قرار داده است.
با این رویکرد و توجه به اهمیت روش های درمانی 

طبیعی، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی فراوانی برای 
آموزش و پژوهش درخصوص طب سنتی در 
سراسر دنیا از جمله ایران تشکیل شده و هم اکنون 
دانشجویان متعددی در این رشته سراسر ایران و 
در دانشکده های طب سنتی در مقطع PhD در 

حال تحصیل هستند.
: دیدگاه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی را در این زمینه چطور می توان 

ارزیابی کرد؟
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
طب سنتی ایران را سامانه و مکتبی کامل شامل 
روش های تشخیصی، سبب شناسی و درمان با 
تکیه بر تفاوت های بین فردی )مزاج( در زمینه 
حفظ سالمت و درمان بیماری ها می داند که متکی 
بر پشتوانه علمی و تجربی چندهزارساله ایرانیان 
و ملل دیگر و برخوردار از توجه به جنبه های 
اخالقی و تربیتی و آموزه های اسالمی است که 
به کوشش حکیمان بزرگ دوره تمدن اسالمی، 
بازنگری و تدوین یافته و به نقطه کمال نسبی 

خود رسیده است.
: شرایط عمومی شرکت کنندگان برای 
ادامه تحصیل در رشته طب سنتی- ایرانی را 

چیست؟
الزم به ذکر است برای شرکت در این رشته داشتن 
مدرک پزشکی عمومی و آشنایی با زبان پارسی 
قدیمی، انگلیسی و عربی تا حدودی الزامی و 

داشتن عالقه شرط اصلی آن است.
سالمتکده های   حاضر  حال  در  این  بر  عالوه 
تخصصی »طنین توسعه تندرستی«، »سالمت طب 
قلب توس« و »پردیس« زیر نظر دانشکده طب سنتی 
و مکمل در مشهد توسط استادان و متخصصان این 

رشته در حال ارائه خدمات هستند. درمانگاه های 
تخصصی نیز در بیمارستان های قائم )عج(، امام 
رضا)ع(، رضوی و درمانگاه ولیعصر)عج( مشغول 

به فعالیت هستند. 
طب  دانشکده  در  چینی«  »طب   :
مکمل و ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

چه جایگاهی دارد؟ 
گروه آموزشي طب چیني متشکل از فارغ التحصیالن 
این رشته هستند که پس از دریافت درجه دکتراي 
تخصصي بالیني از کشور چین،  در حال حاضر به 
عنوان عضو هیات علمي به ارائه خدمات درماني،  
پژوهشي و کمک آموزشي مشغول هستند. مراحل 
تایید این گروه آموزشي و گروه آموزشي داروسازي 
سنتي بالیني در شوراي گسترش وزارت متبوع 

در جریان است.

 مریم سادات 
کاظمی

گیاهان  از  بشر  استفاده  تاریخچه 
حیات  با  همراستا  باید  را  دارویی 
انسان دانست که به تدریج و با گذر 
زمان، آدمی توانست گیاهان مختلف و 
خواص دارویی آنها را بشناسد. شواهد 
باستان شناسی گویای آن است که از 
از میالد حضرت  پیش  3 هزار سال 
مسیح)ع(، پیشرفت جوامع در مصر، 
استفاده  با  چین  و  هند  خاورمیانه، 
گسترده تر از گیاهان همراه بوده است. 
انسان ها  میان  هم  هنوز  تمایلی  چنین 
وجود دارد، به طوری که در آفریقا و 
آسیا، 80 درصد مردم استفاده از شیوه های 
سنتی را نسبت به درمان های نوین برای 
مراقبت های اولیه سالمت ترجیح می دهند. 
در کشورهای پیشرفته نیز طب مکمل 
با استقبال گسترده ای نسبت به گذشته 
روبرو بوده و بررسی ها نشان می دهد تقریبا 
80درصد ساکنان این جوامع، شیوه های 
درمانی مانند طب سوزنی یا هومئوتراپی را 
تجربه کرده اند. همچنین بر اساس تحقیقی 
که چند سال پیش انجام گرفت، 74درصد 
دانشجویان پزشکی در آمریکا معتقدند 
طب مدرن قابلیت کارکرد روش ها و 

توصیه های سنتی را دارد. 
طب سنتی چینی

طب چینی مجموعه ای از اصول درمانی 
است که در طول هزاران سال در چین 
شکل گرفته و اصول سنتی کشورهای ژاپن 
و کره را نیز دربرمی گیرد. بر اساس دیدگاه 
این طب، فرایندهای بدن انسان به هم وابسته 
بوده و به طور مداوم با محیط در تعامل 
است، به نحوی که برای پیشگیری، مقابله 
و درمان بیماری ها باید ناهماهنگی های 
بدن و محیط را در نظر داشت. استفاده 
از گیاهان دارویی در طب چینی جایگاه 
ویژه ای دارد و به عنوان فرهنگ بومی این 

سرزمین نیز شناخته می شود. 
طب سنتی آیورودا

»آیورودا« طب سنتی مرسوم در هند و 
سریالنکا محسوب می شود که مانند اصول 
طب چینی بر مراقبت عمومی و اصالح 
شیوه زندگی تاکید دارد و معتقد به استفاده 
نکردن از درمان های مدرن است. آیورودا 
کنار اصول و راهکارهایی که برای جسم 
دارد به به حاالت روانی و معنوی انسان 

نیز توجه می کند. 
گرچه تاریخچه این طب کهن به بیش 
از 3 هزار سال پیش برمی گردد، اصول 
آن در درمان و پیشگیری از بیماری ها 
به نحوی است که در مواردی هنوز 
طب مدرن نتوانسته توجیهی برای آن 
داشته باشد. بر مبنای این اصول، تجویز 
درمانی برای هر بیماری و هر فردی 
منحصر به فرد است و باید جداگانه در 
نظر گرفته شود و نشان عدم تعادل در 
بدن را الزمه درمان می داند. در طب 
آیورودا از گیاهان دارویی، ماساژ و یوگا 

برای درمان استفاده می شود. 
طب سنتی  آفریقا

در طب سنتی قاره سیاه، علل بیماری ها 
تنها محدود به عوامل جسمی و روانی 
نمی شود، بلکه نیروهای جادویی، شیطانی، 
نجوم و حتی تاثیر ارواح بر دیگران نیز بسیار 
مورد توجه است. مردمان این سرزمین 
روش های عجیبی مانند بو کردن زخم ها 
برای تشخیص عفونت، تعبیر خواب و... 
را برای تشخیص سابقه بیماری و وضعیت 
جسمانی فرد به کار می برند. همچنین 
عالوه بر تجویز گیاهان دارویی، روش هایی 
مانند بادکش، ماساژ، پرهیزهای غذایی، 
جادوگری، تسخیر ارواح، خونگیری و... 

نیز رواج دارد.
www.santorun.com :منبع

طب سنتی در دنیا؛ از 
گذشته تا امروز

پس از راه اندازي 
رشته طب سنتي ایراني 
در کشور در سال 
1386 و تبدیل آن به 
مقطع دکتراي تخصصي 
PhD در سال 1387،  دانشگاه 
علوم پزشکي مشهد طي مجوز شماره 
194416/آ مورخ 89/5/25 وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي 
از مهر ماه سال 1389 با ظرفیت 3 
دانشجو در رشته طب سنتي ایراني 
اقدام به پذیرش دانشجو کرد  تحصیالت آکادمیک این رشته از چه زمان 

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد؟
پس از راه اندازي رشته طب سنتي ایراني در کشور در سال 1386 و تبدیل 
آن به مقطع دکتراي تخصصي PhD در سال 1387،  دانشگاه علوم پزشکي 
مشهد طي مجوز شماره 194416/آ مورخ 89/5/25 وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي از مهر ماه سال 1389 با ظرفیت 3 دانشجو در رشته طب 

سنتي ایراني اقدام به پذیرش دانشجو کرد.
علوم  دانشگاه  با  مشترک  به صورت  پذیرش شده،   دانشجویان  دوره  اولین 
پزشکي تهران،  در محل دانشکده طب سنتي تهران آغاز به تحصیل کردند. 
شوراي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در جلسه 89/9/17 راه اندازي دانشکده 
طب سنتي را تصویب کرد و در مصوبات 91/4/24 خود، براي دانشکده 
طب سنتي و مکمل 3 گروه آموزشي طب سنتي ایراني،  طب چیني و مکمل 
این  دانشجویان  نظر گرفت. دومین گروه  در  را  بالیني  داروسازي سنتي  و 
دانشکده، در بهمن ماه سال 1389،  سومین گروه در بهمن 90 و چهارمین 
گروه در مهر 91 آغاز به تحصیل کردند. دانشجویان دو گروه اخیر از ابتداي 
تحصیل،  در محل دانشکده طب سنتي و مکمل مستقر شدند. پنجمین دوره 

دانشجویان در بهمن ماه سال 91 وارد دانشکده شدند.

شماره تلفن های سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«
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چرا در روابط براي همديگر دلسوزي مي كنيم؟ 

دلسوزي و گناه به چه قيمت؟
برقراري  و  قوانين  رعايت 

 یکتا فراهانی
توازن در هر رابطه اي در هر 
بسيار  باشد،  كه  سطحي 
واجب و ضروري است؛ اينكه 
كسي مجبور نباشد به خاطر دوست داشتن 
ديگري يا دلسوزي براي او در رابطه اي بماند 
و ادعا كند فقط به خاطر طرف مقابل است كه 
در رابطه مانده چون نمي خواهد او آزار ببيند، 
اما اينكه كسي ما را دوست داشته باشد ولي 
ما متقابال چنين حسي به او نداشته باشيم نبايد 

در ما احساس گناه ايجاد كند.
گاهي ما در يك رابطه احساس دلسوزي مي كنيم 
و با وجود اينكه به نيازهاي ما به اندازه كافي 
توجه نمي شود و احساس خوبي از آن دريافت 

نمي كنيم باز هم در آن مي مانيم. 
 در واقع ما مسوول احساس و حال بد ديگران 
نيستيم. وقتي از روي ترحم و دلسوزي در 
رابطه اي باقي مي مانيم، زندگي خودمان هم با 

مشكالت زيادي مواجه مي شود. 
چرا اين گونه احساسات مانع مي شود تا بتوانيم 
از روابط خود بيشتر لذت ببريم و چرا نسبت به 
بعضي افراد احساس گناه يا دلسوزي داريم؟ در 
اين خصوص با دكتر يدا... دميرچي، روان شناس 
باليني و مدرس دانشگاه گفت وگو كرده ايم. 

: چرا احساس دلسوزي و گناه مي كنيم؟
دلسوزي نسبت به ديگران چند منشاء دارد؛ منشاء 
شخصي اين است كه ما نياز داريم به ديگران 
عشق بورزيم و اين در واقع يكي از نيازهاي 

اساسي خودمان است. 
دلسوزي در واقع نوعي ابراز محبت و جلب 
توجه است كه از قضا خواسته فرد ديگري هم 

در اين بين برآورده مي شود.
: اما چرا چنين احساسي داريم و اگر 
بخواهيم رابطه اي را ترك كنيم يا قاطعيت و 
خشونت به خرج دهيم احساس گناه مي كنيم؟ 
يعني  است؛  آموزشي  گناه  احساس  منشاء 
نبايد هايي  و  بايد  والدين  و  جامعه  ديگران، 
ما  وقتي  كرده اند.  ايجاد  ما  در  بچگي  از  را 
كودكي  در  جامعه  يا  والدين  كه  به صدايي 
شروع  مي كنيم  رجوع  كرده اند  ايجاد  ما  در 
به »خودسرزنشي« خواهيم  كرد، مثال اگر در 
كودكي كار اشتباهي كرده ايم و مورد بازخواست 
قرار گرفته و شماتت شده ايم، حاال با يادآوري 

آنها احساس گناه سراغمان مي آيد. 
وجود چنين احساساتي باعث مي شود نتوانيم 

حس خوبي نسبت به خودمان پيدا كنيم. 

دلسوزي  و  گناه  احساس  منشاء   :
چيست؟

احساس دلسوزي دو منشاء دروني و بيروني دارد 
ولي احساس گناه فقط جنبه بيروني و آموزشي 
دارد. گاهی برخی افراد با وجود اينكه در ارتباطي 
آسيب مي بينند باز هم احساس دلسوزي مي كنند 
و مي خواهند به نوعي به طرف مقابل كمك كنند. 
تئوري هاي روان شناسي مانند تئوري »انتخاب« 
ويليام گلسر عقيده دارد با وجود اينكه ما فكر 
مي كنيم از آن رابطه ناخوشنود هستيم حتما هنوز 
در آن دستاوردهايي داريم اما شايد از خيلي از آنها 
آگاه نباشيم و نظام روان شناختي ما هنوز موردي از 
باقي ماندن در آن ارتباط دريافت  كند كه مي تواند 
توجه، مهرباني يا هر مورد ديگري باشد كه هنوز 
مطلوب ماست، هر چند خودمان متوجه نشويم. 
: احساس گناه تا چه حد به مهرطلبي 

وابسته است؟
با توجه به اينكه ما نيازي به نام »نياز به قدرت« داريم، 
مي خواهيم به ما توجه شود، ديده شويم و مورد 
تحسين قرار بگيريم، مثال سال ها با شخص نامناسبي 
زندگي مي كنيم ولي خوشنوديم كه ديگران فكر 
كنند ما چقدر خوب و مهربان هستيم كه توانسته ايم 

سال ها آن فرد را تحمل كنيم. 
 بنابراين حس خوبي به ما دست مي دهد چون 
توانسته ايم مهر، توجه، تاييد، تحسين و تشويق 
ديگران را به نوعي خود جلب كنيم اما آگاه 
نيستيم كه در واقع اين توجه را به چه بهايي به 

دست مي آوريم. 
در چنين روابطي حداقل مي توانيم با خودمان 
صداقت داشته باشيم و بپذيريم كه حاضريم حتي 
با وجود بودن در چنين شرايطي توجه ديگران 
را به خود جلب كنيم كه ريشه در نياز ما به 

برخورداري از قدرت دارد. 
وقتي ما خود را آدم خوبي نمي دانيم و حس 
خوبي نسبت به خودمان نداريم؛ يعني نياز به 
قدرت ما تامين نشده و همين موضوع باعث 

مي شود خود را سرزنش كنيم. 
: اين گونه احساسات تا چه حد به 

ترس هاي ما مربوط مي شود؟
احساس  مانند  احساسات  از  بسياري  ريشه 
نداشتن  و صبوري،  فداكاري  گناه،  دلسوزي، 
شهامت و جرأت الزم براي بيان احساسات واقعي 
است. در واقع احساس گناه ريشه ديگري دارد كه 
گاهي ناديده گرفته مي شود ولي بسيار مهم است كه 
اگر فردي در رابطه اي مانده كه احساس دلسوزي 
نسبت به طرف مقابل خود دارد، به احتمال زياد 
رفتار »شهامت گونه« اي ندارد و مي توان گفت 

رفتارهاي خجوالنه اي دارد و از پيامدهاي احتمالي 
روبرو شدن با واقعيت گريزان است. 

توجه داشته باشيم درواقع ما آدم خجالتي نداريم 
اما رفتار خجوالنه داريم؛ يعني خجالت نوعي رفتار 
اكتسابي است ولي در شخصيت فرد نهفته نيست. 
اگر مي بينيم بچه اي خجالتي است و والدينش هم 
همين خصوصيت را دارند، به اين علت است كه 

اين  رفتار را از آنها آموخته است. 
: چرا از روبرو شدن با واقعيت فرار 

مي كنيم؟
خيلي اوقات ما از رويارويي با واقعيت و پذيرفتن 
آن اجتناب مي كنيم و سعي در تغيير دادن پديده هاي 
بيروني داريم و به نوعي خودمان را گول مي زنيم 
و كاله سر خودمان مي گذاريم؛ يعني وقتي شهامت 
نداريم به طرف مقابلمان بگوييم ما در ارتباط با او 
هيچ دستاوردي نداريم و آسيب مي بينيم، خود را 

پشت احساسات ديگري پنهان مي كنيم. 
توجه داشته باشيم مغز ما از احساس حماقت 
كردن گريزان است. بنابراين وقتي به هر دليل 
حس مي كند در جايگاهي قرار گرفته كه منفعت 
زيادي برايش ندارد، خودش را توجيه مي كند 
و با دليل تراشي خود را پشت نقاب صبوري، 
فداكاري و دلسوزي و بسياري ديگر از صفات 

ارزشي انساني پنهان خواهد  كرد، مثال به خودش 
نمي گويد من جرأت اعتراض كردن ندارم و در 
ارتباطي كه هيچ نفعي برايم ندارد باقي مانده ام، بلكه 
مي گويد من صبرم زياد است و در رابطه مانده ام. 
از تنش خوشم نمي آيد و چيزي نمي گويم. در 
واقع من فداكارم بنابراين مشكالت طرف مقابل 

را مي پذيرم و چيزي نمي گويم. 
فراموش نكنيم هيچ رفتاري از ما صادر نمي شود، 
مگر اينكه اول منفعت خودمان برآورده شود. 
دلسوزي و فداكاري هم رفتارهاي هدفمندي 
هستند. در واقع هدف از انجام همه اين رفتارها 

هم برآورده شدن نيازهاي خود ماست. 
انتخاب  در  نقشي  چه  ما  افكار   :

رفتارهاي ما دارد؟
افكار ما نقش مهمي در نوع انتخاب هاي ما و 
رفتارهايمان دارد و گاهي يكي از دشمنان ما مي شود؛ 
به اين صورت كه مدام به ما مي گويد بي عرضه و 
ناتوان هستيم و ما هم براي توجيه اين گونه رفتارهاي 
خود مي گوييم پس بايد از خودمان بگذريم، به 
بهاي اينكه ديگري به هدف خودش برسد و اين 

يعني  ما اصال عزت نفس بااليي نداريم. 
به اين ترتيب كه ما حال خوب و بد خود را 
گره زده ايم به حال خوب و بد ديگران و تاييد 

و تحسين ديگران. در واقع اگر آنها ما را تاييد 
نكنند، ما ديگر آدم خوبي نيستيم. اين تفكرات 
كم كم تبديل به باور هاي ما مي شوند؛ باورهاي 
اشتباهي كه مثل تله ما را گير مي اندازند و به 
خاطر آن باورها خود را توجيه مي كنيم.  گاهي 
هم به داليل وابستگي هاي بيمار گونه اي كه به 
همديگر پيدا مي كنيم نمي توانيم دست از طرف 
مقابل برداريم چون در واقع در رابطه با او گير 
افتاده ايم. توجه داشته باشيم رابطه اي كه بيش از 
3 بار قطع شود نوعي بيماري در آن وجود دارد. 
يكي از طرفين، هر دو طرف يا رابطه بيمار است و 
حتما بايد فكري برايش كرد، مثال در نظر بگيريم 
وقتي ما جايي دعوت نشويم ولي به آن مكان 
برويم و بخواهيم آنجا بمانيم چه حالي خواهيم 
داشت؟ آيا فكر نمي كنيم عزت نفس خود را 
از بين برده ايم، با اين توجيه كه طرف مقابل را 
دوست داريم؟ اگر او ما را دوست نداشته باشد 
كه ماندن ما نمي تواند عقيده اش را عوض كند. 
نمي خواهيم،  كه  را  كسي  چرا   :

مي پذيريم؟
يكي از مشكالتي كه در اين زمينه بايد به آن 
توجه داشته باشيم اين است كه افراد تعريف 
درستي از عشق و دوست داشتن ندارند. كسي 

كه عاشق مي شود، بهترين ها را براي طرف مقابلش 
مي خواهد، برايش وقت مي گذارد و احترام قائل 
است و فعاليت هاي مشترك براي خودش و طرف 

مقابل تعريف مي كند. 
ما اغلب تصوير آرماني از طرف مقابل خود در 
ذهنمان مي سازيم و براي او ويژگي هاي مطلوبي 
در نظر مي گيريم. بعد از رسيدن به چنين نتيجه اي 
ذهنمان آن را آنقدر پردازش مي كند تا هر كسي 
را مطابق با همان آرمان هاي خود مي دانيم، فكر 
مي كنيم همان فردي است كه در انتظارش بوده ايم؛ 
غافل از آنكه او فقط چند تا از ويژگي هاي مطلوب 
ما را دارد و ما از بقيه آنها خبر نداريم. بنابراين 
عاشق او مي شويم ولي به تدريج كه جلو مي رويم، 
متوجه مي شويم مطلوبيت الزم را براي طرف 

مقابل نداريم. 
در چنين رابطه اي موازنه اي وجود ندارد. دوست 
داشتن ويژگي هاي فرد آرماني كه از قبل آن را در 
ذهن ساخته ايم و رسيدن به فردي كه بعضي از 

آنها را دارد، نام عشق به خود مي گيرد. 
به خصوص  هورموني  تغييرات  اينكه  ضمن 
تغييرات هورمون اكسي توسين هم باعث احساس 
عشق در وجود افراد مي شود.  از نظر ويليام گلسر، 
بنيانگذار تئوري انتخاب، نياز به عشق ورزيدن در 
وجود همه افراد نهادينه شده و يكي از نيازهاي 
مهم ماست. البته ما اغلب آن را در وجود كسي 
جستجو مي كنيم كه نيازهاي ديگر ما را هم تامين 
كند؛ از جمله نياز به قدرت، امنيت، بقا، آزادي و... 
بنابراين ماندن در رابطه اي كه در آن براي طرف 
مقابل دلسوزي يا احساس گناه مي كنيم، بعضي 
ديگر از نيازهاي بسيار مهم ديگرمان  مثل نياز 
به قدرت و جلب توجه را تامين مي كند، هر 
چند خود از آن آگاه نباشيم  ولي اين كار در 
طوالني مدت ما را آزار مي دهد، خسته مي كند 
و عزت نفس و اعتمادبه نفسمان را از بين مي برد 
كه براي شناخت علت واقعي آن حتما بايد به 

متخصص مراجعه كرد.

دلسوزي در واقع نوعي 
ابراز محبت و جلب 
توجه است كه از قضا 
خواسته فرد ديگري 
هم در اين بين برآورده 
مي شود.

15سالمت روان شماره ششصدونود وشش   يك دی نودوهفت

 لیال بهنام
روان درمانگر تحلیلی

برخورداري از قدرت و امنيت در هر رابطه اي 
بسيار مهم است. وقتي در جايگاهي باشيم 
كه عالوه بر قدرت بتوانيم امنيت كافي هم 
داشته باشيم، نه تنها خودمان احساس بهتري 
ارتباط  مي توانيم  بلكه  داشت،  خواهيم 
موفق تري هم داشته باشيم اما چگونه مي توان 
امنيت و قدرت الزم را براي خود، رابطه و 

طرف مقابل فراهم آورد؟ 

دو واژه قدرت و امنيت به فراواني در ارتباطات 
روزمره به كار مي  روند چون همه افراد به آن 
نيازمندند. اين دو واژه در مقابل واژه »خطر« 
معنا پيدا مي كند و در واقع خطر هر مورد عيني 
يا ذهني است كه حيات رواني يا فيزيكي انسان 

را تهديد مي كند.
امنيت به اين معناست كه خطري وجود ندارد 
و قدرت نيز به اين معناست كه ما مي توانيم 
در صورت بروز خطر بر آن مسلط باشيم.  البته 
اين مفاهيم هيچ وقت به شكل مطلق مصداق 
پيدا نمي كنند ولي به هر حال انسان از بدو 
تولد در جستجوي كسب و تجربه امنيت و 
قدرت است. بنابراين طبيعي است كه در دوران 
بزرگسالي هم در ارتباطات ميان فردي به دنبال 
آن باشد و براي به دست آوردنش تالش كند. 

راه هاي مختلف رسيدن به امنيت 
براي آگاهي از چگونگي رسيدن به امنيت ابتدا 
مي توان به راه هاي كسب قدرت و امنيت به 
شيوه هاي ناسالم اشاره كرد. راه هاي گرفتن امنيت 
مي تواند به دو روش باشد؛ نخستين راهي كه 
مي توان به آن توجه كرد، همان مدلي است كه 

ما در دوران كودكي به دنبال آن بوديم. به اين 
ترتيب كه همان شيوه اي را كه در كودكي به 
ما امنيت مي بخشيد دوباره در بزرگسالي هم 
جستجو كنيم؛ يعني دريافت يكطرفه محبت، 

خدمات و انرژي از فرد ديگر. 
توجه داشته باشيم بعضي افراد در بزرگسالي 
هم همچنان در وضعيت وابستگي قرار دارند، 
نمي توانند مستقل باشند و مي خواهند همه چيز 
را فقط از ديگران دريافت كنند. اگرچه اين روش 
به طور موقت مي تواند باعث امنيت شخص 
شود، حكم بازنوازي تجربه امنيت را براي او 
دارد اما مدل بسيار شكننده اي است و فرد براي 
ترميم اين حس شكننده و اين نيازمندي مجبور 
است هميشه امنيت را از ديگران دريافت كند و 
دنبال آن در جايي به غير از وجود خود باشد. 
امنيتي كه به اين صورت به دست مي آيد، ناپايدار 
است زيرا به محض اينكه شخص آن را دريافت 
مي كند، آرام مي شود اما وقتي هم كه نتواند به 
آن برسد بي قرار خواهد بود و حتي نياز بيشتري 

به دريافت آن احساس مي كند. 
متاسفانه اين نوع وابستگي ها در روابط بين فردي 
هم  كه  است  زياد  بسيار  زناشويي  روابط  و 
باعث فشار به ديگري مي شود، هم خود فرد 
فشار و شكنندگي زيادي را تجربه مي كند و 

هم طرف مقابل. 

قهرمان سازي 
روش ديگر گرفتن امنيت آويزان شدن به فرد 
ديگر است. در اين روش فرد ناامن سعي مي كند 
فرد ديگري را به شدت ايده آل بداند، او را بسيار 
بزرگ تر از آنچه هست، بكند و او را صاحب 
تمام توانايي ها بداند و به اين ترتيب از داشتن 
فردي قوي كنار خود احساس امنيت داشته باشد. 

به اين ترتيب فرد احساس ضعف و ناتواني 
خود را كنار شخص ديگري پنهان مي كند كه 

اين همان سيستم قهرمان پروري است. 
اين كار؛ يعني قهرمان پروري در دنياي بعضي 
افراد جريان دارد. البته به غير از دوران نوجواني 
كه اين گونه كسب امنيت كردن طبيعي و بهنجار 
است، در سال هاي بعدي رشد اين نوع رفتارها 
شيوه هاي كسب امنيت نابهنجار تلقي مي شوند 
چون هر چقدر فرد خود را در مقابل »من« 
ديگري ناتوان و ضعيف بداند، بيشتر احساس 
ضعف مي كند بنابراين بيشتر نياز دارد تا قهرماني 
وجود داشته باشد تا به واسطه قدرت او احساس 
توانايي بيشتري كند؛ يعني در اين مدل هم فرد 
هر چقدر بيشتر خودش را نيازمند به يك فرد 
ايده آل مي بيند، بيشتر به او عادت مي كند و اين 

كار را ادامه مي دهد. 
در واقع اين افراد در تمام سال هاي رشد خود 
را به افراد ديگري وابسته مي كنند يا پيرو يك 
قهرمان مي دانند، غافل از اينكه امنيتي كه به 
واقعي  امنيت  مي كنند،  دريافت  اين صورت 

و دروني نيست. 

قدرت و امنيت كاذب 
توجه داشته باشيد روش هاي توليد قدرت هاي 
كاذب و نابهنجار هم وجود دارد. يكي از اين 
روش ها كسب قدرت از طريق زورگويي است؛ 
يعني كنترل كردن ديگران با رفتارهاي آزاردهنده. 
كسي كه براي كسب قدرت به چنين روشي 
مجهز مي شود، خودش فردي بسيار ناامن است 
و در واقع ناامني زياد و وحشت از اينكه ممكن 
است خطري او را تهديد كند و احساس اينكه 
شايد نتواند در مقابل مشكالت فرضي از پس 
مراقبت از خودش بربيايد، او را وادار مي كند 

دنياي بيرون را با آزارگري كنترل كند و به اين 
صورت احساس قدرت كاذب كند؛ احساسي 
كه در واقع احساس واقعي ارزشمندي و تسلط 

بر خود و دنياي بيرون نيست. 
بسياري اوقات مي بينيم اين افراد با فرض ايجاد 
است« سعي  بد  ديگري  و  »من خوبم  تفكر 
اين  اما  كنند  كنترل  را  بيرون  دنياي  مي كنند 
روش بيشتر باعث آزار خودشان مي شود. راه 
ديگري كه براي توليد قدرت وجود دارد اين 
است كه فرد در جايگاه ايده آلي براي ديگران 
قرار بگيرد؛ يعني افراد خودشيفته و كساني كه 
فرض مي كنند ايده آل ترين هستند، قدرت فرضي 
را براي ديگران و  البته براي خودشان ايجاد كنند. 
اين خصوصيت هم مي تواند در طرف مقابل 
احساس ضعف و ناتواني به وجود بياورد و 

ناامني ايجاد كند اما مي تواند در خود فرد باعث 
احساس قدرت شود و به محض اينكه ديگري 
را از ايده آل بودن و برتر دانستن بيرون بياورد، 

باز هم احساس ضعف و ناتواني مي كند. 
بنابراين تمام اين راه ها اگر چه به طور موقت 
امنيت در  باعث احساس قدرت و  مي تواند 
افراد شود اما احساسي كه به اين صورت به 
وجود مي آيد بسيار شكننده، ناپايدار و وابسته 

به موقعيت است. 
اين گونه افراد نمي توانند در روابط بين فردي 
روابط  جايگاه  به  و  برسند  واقعي  امنيت  به 

بالغ-بالغ دست يابند. 

امنيت پايدار 
 تالش براي ايجاد امنيت در ديگري به واسطه 

دادن محبت، خدمات و انتقال حس ارزشمندي 
در رابطه هاي انساني تنها راه كسب قدرت و 
درنتيجه توليد امنيت پايدار در خود است؛ 
اين  قدرت  و  امنيت  كسب  سالم  راه  يعني 
است كه ما بتوانيم به ديگري امنيت بدهيم 
و در دادن اين امنيت به ديگري خودمان هم 

احساس امنيت كنيم. 
روابط  در  ديگري  به رشد  واقع كمك  در   
مساوي و احترام به عزت نفس طرف مقابل و 
هر چه متعلق به اوست، مثل افكار، احساسات 
و عقايد مي توانند باعث به وجود آمدن پيام 
»تو خوبي« در ديگران شوند بنابراين اعتماد 
با  بين فردي شكل مي گيرد و به اين ترتيب 
ايجاد اعتماد است كه امنيت و درنتيجه قدرت 

و امنيت به وجود مي آيد. 

حس تحمل ناپذير شکنندگی 

امنيت و قدرت هر دو باهم 



 بیش از 90 درصد آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص 
می یابد. دغدغه مندان آب از نیاز به تعطیلی یا کوچک شدن بخش 
کشاورزی در ایران سخن می گویند و در مقابل دغدغه مندان غذا 
بر ضرورت استمرار کشاورزی برای تامین امنیت غذایی تاکید 
می کنند. آنچه کمتر از آن سخن به میان می آید، نقش آب در اقتصاد 

اجتماعی و سیاسی ایران است. 

تعداد  برای  تامین کننده شغل  ایران، بخش کشاورزی  اقتصاد  در 
قابل توجهی از جمعیت است. به عبارت دیگر، در غیاب بخش  های 
قوی صنعت و خدمات، از آب و خاک کشور برای اشتغال زایی 

استفاده می شود.
در این وضعیت، ایران مانند فرد تنبلی است که کسب وکار درست و 
حسابی ندارد اما ارث زیادی به او رسیده است. در نبود درآمد، این 
فرد برای امرار معاش، مال و اموال به ارث رسیده را می فروشد و به 
قولی، از جیب می خورد و تا زمانی که آه در بساطش مانده و مالی برای 
فروش دارد برای ایجاد کسب وکاری مناسب و پایدار به تکاپو نمی افتد.
هیچ کس نمی تواند منکر نیاز کشور به تامین امنیت غذایی )نه خودکفایی 
غذایی( باشد. در حالی که ایران می تواند با کشاورزان کمتر، آب کمتر و 
سطح زیر کشت کمتر محصول بیشتری تولید کند، کوچک کردن بخش 

کشاورزی به منزله افزایش بیکاری در قشر آسیب پذیر و بیکار شدن 
تعداد زیادی کشاورز در کشور است که فرصت  های شغلی جایگزین 

در بخش  های خدمات و صنعت در انتظار آنها نخواهد بود.
اقتصادی، مهاجرت، تنش و بحران  های  بیکاری قشر آسیب پذیر 
اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. پس تا زمانی که فرصت  های 

شغلی جایگزین برای کشاورزان موجود نیست، سیاستمداران ادامه 
روند موجود را ترجیح می دهند که روندی مغایر با اصول توسعه 
پایدار است و نابودی آب و خاک و محیط زیست و درنتیجه بدتر شدن 
وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان و سایر اقشار را به دنبال خواهد 
داشت. بنابراین در حالی که دست اندرکاران همچنان درصدد پیدا کردن 
راهکارهای حل مشکل ورشکستگی آبی ایران در بخش  های آب و 
کشاورزی و مخالفان و موافقان اصالح کشاورزی درگیر بحث تقابل 
آب و غذا هستند، ریشه  ها و راه حل  های اصلی حل مشکل آب کشور 

در حوزه آب و کشاورزی نیست.

مادامی که اقتصاد کشور تنها به نفت وابسته بماند و بخش  های صنعت 
و خدمات گسترش نیابد، ایران از جیب خواهد خورد. آب و خاک 
و منابع طبیعی و محیط زیستی و نفت و گاز که از اجدادمان به ارث 
رسیده، فروش می رود و فدای اقتصاد می شود تا مملکت بتواند سرپا 
بماند. درنتیجه رفته رفته منابع ته می کشند و سرزمین نابود خواهد شد 
و همراه آن بیکاران و فقیران زیادتر می شوند و شاید آن زمان دیگر 
برای اصالح مدل اقتصادی کشور خیلی دیر شده باشد.  اصالح آب 
و کشاورزی ایران بدون درمان ریشه ای اقتصاد آن، به نوعی آب در 

  هاون کوفتن است!

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

خاکایرانهمچنانقاچاقمیشود
مدیرکلدفترآبوخاکسازمانحفاظتمحیطزیست:

قاچاقخاکهایایرانازدهه۸۰شروعشدهوهمچنانادامهدار
است.مقصداینخاکهایقاچاقشدهکشورهایحاشیهخلیج

فارسبهویژهاماراتوقطراستکهدراماراتبرایساختجزایر
مصنوعیودرقطربرایخشککردندریااستفادهمیشود.

افزایشمهاجرتهاازسیستانوبلوچستانبهیزد
نمایندهمردمیزددرمجلسبااشارهبهوجود6۰هزارنفرمهاجر
درایناستان،حلنشدنمعضلآبدراستانهاییمانندسیستان
وبلوچستانراسببافزایشمهاجرتبهاستانیزدوناامنیدر

استانهایمهاجرفرستدانست.

درمسیرقلهشهباز-درهغوله
۲۳آذرماه۹۷-محسننانبده

عکسمنتخبپوستریوزپلنگبانظرسنجیازهمراهانانجمن
یوزپلنگایرانیانتخابشد.

عکاس:امیدطاریفر

دکلهایانتقالبرقمعموالباعثزشتشدنچهرهطبیعت
میشوند.امامهندسانایسلندیدریکاقدامخالقانه؛ازایندکلها

بهعنواننمادهایزیبایهنریاستفادهکردهاند.

بهمناسبتروزملیحملونقلمراسمهمرکابینمادینمدیران
حملونقلشهریکشوردربوستاناللهتهرانانجامشد.

خاطره سبز

خبر سبز

یادداشت سبز

باالخره همه توافق کردند

نمی دانم تا به حال در باتالق گرفتار 

 سیدنادر 
صادقی راد

رفتارشناس 
حیوانات

تجربه  چنین  اگر  نه.  یا  شده اید 
برای  را  آن  ندشته اید،  تلخی 

دشمنتان هم آرزو نمی کنم!
فصل بهار ما- من و دوستم- را برای 
گرفتن ماهی سوف به رودخانه 
زیبایی منتهی به یک سد در استان 
اصفهان کشاند و به هوای گذراندن 
روزی خوش و گرفتن ماهی به دل طبیعت دلکش و 
دریاچه زدیم. فصل دل انگیز بهار در کشور ما موعد 
طبیعت گردی است، اما باید احتیاط کنیم تا طبیعت 

روزهای خوش را به کاممان تلخ نکند.
خاطره از اینجا شروع می شود که به حوالی رودخانه 
رسیدیم و شب قبل از آنکه برای ماهیگیری برویم، 
در روستایی در همان حوالی اطراق کردیم. آن شب، 
روستاییان به ما گفتند تا به حال چند رأس از احشام آنها 
بی آنکه ردی از خود بگذارند، ناپدید شده اند. توجهم 
جلب شد و کمی پرس وجو کردم، اما نتوانستیم از 
حرف های اهالی بومی اطالعات بیشتری به دست 

بیاوریم.
 فردای آن روز به محلی رفتیم که قرار بود ماهیگیری 
کنیم. قسمت هایی از آب پیشروی و قسمت هایی هم 
پسروی داشت و گل والی بود. غروب نزدیک می شد. 
روزی خوش را گذرانده بودیم و با ماهی هایی که گرفته 
بودیم، برمی گشتیم. سگم- ریتا- هم همراهمان بود. 
سگ باهوشی که خوب می توانست مراقب باشد. 
دوستم کمی عقب تر از من می آمد. چند لحظه ای که 
گذشت، سگ به طرف دوستم رفت و بنای پارس 
کردن گذاشت. به طرف صدا رفتم و دیدم دوستم برای 
اینکه مسیر امن را میانبر بزند، از راهی دیگر آمده و در 
گل والی گیر کرده و تا زانو فرو رفته. گل والیی که آدم 
را فرو می برد، هیچ نشانه  ظاهری ای ندارد و قبل از 

اینکه گرفتارتان کند، فکر می کنید روی زمین سفتی 
قدم گذاشته اید. فاصله ما 5 متر بیشتر نبود. دوستم گفت: 
»من گیر کرده ام« گفتم: »پایت را بیرون بکش«، اما معلوم 

شد امکان هیچ حرکتی را ندارد.
 ظرف چند دقیقه دوستم مقابل چشمان من تا نزدیک 
کمر در باتالق فرو رفت. مضطرب شده بود و می شد 
سایه ترس را در چشم هایش دید. می توانستم به کمک 
طناب دوستم را نجات دهم، پس در کوله پشتی ام دنبال 
طنابی گشتم که معموال همراه داشتم، اما آن روز از بد 
حادثه طنابی با خود نیاورده بودم. هیچ وسیله ای نداشتم 
و دوستم داشت جلوی چشمانم از دست می رفت. 
اگر با دقت بیشتری وسایل را فراهم کرده بودم، به آن 
دردسر نمی افتادیم و با چند متر طناب قضیه به کلی 
فرق می کرد. وقتی در باتالق گیر می کنید، باید تا حدی 
که امکان دارد، بدن، پاها و دست هایتان را باز و سطح 
اتکا را بیشتر کنید. به همین دلیل به رفیقم گفتم روی 
شکم بخوابد، اما سرعت پایین رفتن بیشتر شده بود و 
امکان این کار هم دیگر نبود. خودم به شکم خوابیدم و 
سعی کردم به همان حالت خزیده به او نزدیک شوم، اما 
احساس کردم در همان حال، در حال فرو رفتن در آن 
استخر گل والی هستم. رفیقم در حال پایین رفتن بود 
و وحشت مرگ از نگاهش می بارید و ریتا همین طور 

دور ما می چرخید و پارس می کرد.
من به هر کاری متوسل شدم تا همراهم را نجات بدهم. 
به هر جایی که می توانستم چنگ می زدم تا دور او از 
گل والی خالی شود و بتواند خود را بیرون بکشد، اما 
چسبندگی الیه های غیرمتراکم گل والی امکان بیرون 
کشیدن او را از من گرفته بود. جدال نابرابری بود که انگار 
داشت به نفع طبیعت پایان می گرفت. هیچ نمی فهمیدم 
که ناخن های دست هایم براثر چنگ زدن به دوستم و 
گل والی اطرافش کنده شده بودند. کامال ناامید شده 
بودم، اما به نظرم ترسی که سراپایم را گرفته بود، نیرویم 

را چندبرابر کرد. تمام زورم را جمع کردم و با قدرتی 
که نمی دانم در آن لحظه از کجا آمد، با یک »یا علی« 
دوستم را تا کمر از باتالق بیرون کشیدم. عاقبت هر دو 
توانستیم خوابیده به شکم و به حالت نیمه خیز از میان 

گل والی بیرون بیاییم.
 با بیرون آمدن ما، الیه های گل والی دوباره به حالت اولیه 
برگشت؛ یعنی همان حالتی که نمی توان تشخیص داد 
زیر این زمین به ظاهر سفت، دامی است مهلک. خدا را 
شاکرم که خاطره خوش آن روز با تلخی به پایان نرسید. 
به چشم دوستم و خانواده اش قهرمان نجات بخش 

بودم، اما معتقدم در نجات ما دعای خالصانه مادرم که 
همیشه بدرقه راه سفرهایم بوده و تجربه ای که در این 
سال ها اندوخته بودم و روحیه ای که توانست به خود و 
دوست همراهم جسارت و دلداری بدهد، موثر افتاد. 
فهمیدیم آنچه روستاییان شب قبل برایمان تعریف کرده 
بودند، افسانه نبوده، اما قاتل احشام آنها نه موجودی 

ناشناخته، بلکه باتالق اطراف دریاچه بوده.
آخرین منظره ای که از این جدال طاقت فرسا به یاد 
دارم، کالهم است که وسط گل والی جا مانده بود و 

سگم جستی پرید، آن را به دندان گرفت و برایم آورد.

پس از مذاکره ای 2 هفته ای در اجالس کپ24 خبر 
امیدوارکننده ای است که در کاتویس لهستان، نزدیک 
به 2٠٠ کشور جهان )از جمله ایران( در مورد نحوه 
اجرای توافقنامه پاریس و شفافیت بیشتر به توافق 

رسیدند. 
کشورهای  بعضی  مواضع  دلیل  به  مذاکرات  این 
مانند آمریکا، روسیه و عربستان  صادرکننده نفت 
در مورد علم تغییر اقلیم و گزارش اخیر »گردهمایی 
درون دولتی درباره تغییرات اقلیمی«، آی پی سی سی، 
با مشکالتی مواجه بود اما توافق نهایی مورد قبول این 
3 کشور و همچنین کشور برزیل که در مواردی با سایر 

کشورها اختالف داشت، قرار گرفت.
 هرچند ترامپ در تحقق وعده های انتخاباتی خود در 
اولین اقدامات بعد از مستقر شدن در پست ریاست 
جمهوری آمریکا، آلوده کننده ترین کشور جهان، میان 
بهت کارشناسان محیط زیست از این توافق خارج 
شد، به هر حال آمریکا هم با مفاد اجالس کاتویس 

لهستان موافقت کرد. 
همه کشورهای جهان در سال 2٠15 میالدی توافق 
کردند با اجرای توافقنامه پاریس که به ابتکار سازمان 
ملل متحد تدوین شده بود، با کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، گرمای فزاینده زمین را مهار کنند. هر کشور 
به نسبت سهم خود در آالیندگی جهان تعهدی را برای 
انجام این توافق برعهده گرفت، اما این توافق که با 
استقبال و پشتیبانی بیشتر کارشناسان اقلیم در جهان 
روبرو شده بود، عمال با فرازوفرودهای بسیاری روبرو 

شده که احتمال موفقیت را کمرنگ کرده است.
رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای 

کاهش تغییرات آب وهوایی و گرم شدن زمین به وسیله 
کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن، با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال 2٠5٠ میالدی ساالنه 
جان حدود یک میلیون نفر را از مرگ نجات دهد، 
اما بسیاری ازجمله شرکت های نفتی که منافعشان با 
مصرف بیشتر سوخت های فسیلی گره خورده، از ابتدا 

ساز مخالف کوک کردند.
مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی اغلب عقیده دارند 
این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای 
آنها صرف شود، توجیه اقتصادی ندارد، 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 وهوایی 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 کارشناسان هزینه اقدامات کنفرانس 
پاریس را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی 
تخمین زده اند، در 15 کشوری که بیشترین میزان 
شده،  گزارش  آنجا  از  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
هزینه های سالمت برای جبران این پدیده به حدود 

4درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.

برمبنای گزارشی تحت عنوان »حیات وحش در جهانی 
که گرم می شود« که به بررسی این موضوع از دیدگاه 
تنوع زیستی پرداخته، نیز اگر خواهان جلوگیری از 
تغییرات زیستی هستیم باید تالش هایمان را بیشتر 
کنیم. با وجودی که کشورهای جهان در پاریس توافق 
کردند افزایش دمای زمین را در حد کمتر از 2 درجه 
سیلسیوس نگه دارند-  حدود 1/5 درجه- اما اقدامات 
آنها نشان می دهد، افزایش دما تا حدود 3/2 درجه 
خواهد بود. نتایج مطالعات نشان می دهند، افزایش 
4/5 درجه ای دما سبب می شود، 5٠درصد از گونه های 

در »منطقه اولویت« در معرض خطر انقراض بومی 
قرار گیرند، اما اگر افزایش در حد توافق پاریس؛ یعنی 
کمتر از 2 درجه باشد، این تاثیر نصف خواهد شد. این 
آمارها نشان می دهند، بشر باید هرچه زودتر چاره ای 
برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بیندیشد. خطر 
افزایش دما درباره گونه های گیاهی که سخت تر از 
حیوانات توان هماهنگی با تغییرات محیطی را دارند، 

مخرب تر است. 
منبع: سازمان جهانی بهداشت، محیط زیست سازمان ملل 

متحد، روزنامه نیویورک تایمز 

بیکاری با ورشکستگی آبی؟

محیط زیست شماره ششصدونود وشش   یک  دی نودوهفت16

قاب سبز

گرفتاری در باتالق را برای دشمنتان هم آرزو نکنید!
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سال چهاردهم  شماره 696  شنبه 1 دی 1397

کلینیک    وخانواده

بررسی ریشه هاي ترس كودكان از انواع تزریق 

وااااااای آمپول! 
ترس هاي ما ريشه در اتفاقاتي دارند كه شايد خودمان هم از آنها آگاه نباشيم. گاهي 
در كودكي بر اثر اتفاقي، ترسي در وجود ما رخنه كرده كه رهايي از آن چندان كار 
آساني نيست. ترس از تاريكي، تنهايي، ارتفاع، خوردن دارو يا تزريق سرم و آمپول 

از جمله ترس هايي هستند كه شايد حتي در بزرگسالي هم نتوانيم به آساني از آنها 
رهايي يابيم...)صفحه 20(

نگاهی به عکس های سیاه و 
 سفید و رنگی  

گرافی ساده همان عکس سیاه و سفید معمولی 
است که مثال در مواردی که دست و پایتان 

شکسته برای تشخیص از شما می گیرند.
 اشعه ایکس از بافت های بدن عبور می کند 
از آن عکس  اندامی که  از  فیلمی  و روی 
می گیرند اثر می گذارد. این اشعه از بافت های 
نرم رد می شود و فیلم را می سوزاند پس، بافت 
نرم سیاه می افتد و استخوان مقدار زیادی از 
اشعه را جذب می کند. زمانی که اشعه به 
استخوان برخورد می کند اثر کمتری روی 
فیلم می گذارد و استخوان سفید می افتد. بر 
اساس میزان عبور اشعه ایکس از بافت های با 
کیفیت های مختلف تصویری ثبت می شود که 
در اصطالح عامیانه به آن عکس سیاه و سفید 
می گویند و برای دیدن آرتروز، شکستگی و 
نقایص استخوانی و سنگ کلیه مفید است.
 سی تی اسکن از همان تکنیک گرافی ساده 
استفاده می کند ولی باتوجه به تنظیم کسی 
که پشت دستگاه سی تی  نشسته از مقاطع 
بدن در فواصل در حد چند میلی متر عکس 
سیاه وسفید می گیرد و به همین دلیل شما از 
درون یک حلقه رد می شوید تا مقطع به مقطع 
و برش به برش از شما با اشعه ایکس عکس 
بگیرد ولی اینجا فیلمی در کار نیست و با 
رایانه هر  به وسیله  تکنولوژی دیجیتال و 
اشعه را جذب  میزانی که  اساس  بر  نقطه 
کرده در یک طیف رنگی از سیاهِ سیاه تا 
سفیِدسفید می افتد و از مجموع این نقاط 

تصویر به دست می آید.
همان  مثل  سی تی اسکن  تکنولوژیک  پایه 
باز  و  است  ایکس  اشعه  با  ساده  عکس 
و  و خون  استخوان  دیدن  بهتر  برای  هم 
اسکلت بدن به کار می رود ولی کاربردهایی 
و   دارد  احشا هم  و   ریه  و  مغز  دیدن  در 
برای بهتر دیدن بافت های سخت بهترین 

گزینه است.

 دکتر مهدی خواجوی
 جراح مغز و اعصاب

عضو جامعه جراحان مغز 
اروپا SNAE مننژیوما



بااهدایهرقطرهخونجانتازهایرابهکالبدهمنوعخودمیدمید

»زیر و  زبر« اهدای خون
تاکنون هیچ جایگزینی 
برای خون انسان پیدا 
نشده و به همین دلیل 
هزاران  جان  ساله  هر 
بیمار به قطره های خون اهدایی از سوی 
سایر همنوعانشان گره می خورد. برخی 
صدمات، تصادفات و  بیماری ها موجب 
می شود حجم خون فرد به شدت کاهش 
پیدا کند. بدون خون کافی، اکسیژن کافی 
به بدن فرد نمی رسد و این مساله به معنای 
پایان زندگی برای فردی است که تنها با 
دریافت خون از انسان دیگر می توانست 

به حیات خود ادامه دهد. 

تاریخچه اهدای خون به قرن هفدهم و 
دانشمندی به نام »ویلیام  هاروی« برمی گردد. 
او با انجام مطالعات بی شمار و پی بردن به 
چگونگی سیستم گردش خون، موفق شد 
اولین انتقال خون را از یک سگ به سگ 
دیگر انجام دهد اما تجارب بعدی برای انتقال 
خون از حیوانات به انسان همه با شکست 
مواجه شد. اولین انتقال خون از حیوان به 
انسان توسط دکتر »جان بابتیست دنیس« 
پزشک ارشد لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه 
انجام شد. او خون یک گوسفند را به یک 
پسر 15 ساله منتقل کرد و این پسر پس از 
عمل انتقال خون زنده ماند. پس از آن او 
تجربه مشابهی را برای انتقال خون از یک 
سگ به انسان انجام داد که موفقیت آمیز بود. 
به نظر می رسد در هر دو مورد میزان خون 
انتقالی بسیار کم بوده است. پس از آن »دنیس« 
انتقال خون را روی دو انسان دیگر انجام داد 
که در هر دو مورد منجر به مرگ آنها شد.

6 ماه بعد دانشمند دیگری به نام »الور« در 
کشور انگلستان در تجربه مشابهی خون یک 
گوسفند را به فردی که دچار جنون بود، منتقل 
کرد، با این ایده که گوسفند حیوان آرام و 
اجتماعی است و ممکن است خون او در 
رگ های این فرد روانی روحیات و اخالق 
او را تغییر دهد. دکتر »الور« اولین کسی 
بود که تالش کرد وسیله ای را برای انتقال 
خون بسازد و جالب است بدانید وسایلی 
را که او طراحی کرد شبیه سرنگ و کتتری 
است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد.
این آزمایش ها که همگی منجر به مرگ 
فرد مورد آزمایش شد جنجال زیادی را 
در کشورهای فرانسه و انگلستان به پا کرد. 
انجمن  میالدی  سال 1668  در  سرانجام 
پادشاهی انگلستان و دولت فرانسه انجام 
این آزمایش ها را ممنوع اعالم کردند. در 
سال 1670 میالدی هم واتیکان انتقال خون 
را محکوم کرد و به همین دلیل روند انتقال 
خون برای 150 سال به دست فراموشی 

سپرده شد.

انتقال خون در دوره جدید
علم انتقال خون مدرن به اولین دهه قرن 
که  بود  زمان  این  در  بازمی گردد.  بیستم 
گروه های خونی توسط دانشمند اتریشی 
»کارل لندستینر« کشف شدند.  اولین تجربه 
در این زمینه در قرن نوزدهم توسط پزشک 
متخصص زنان وزایمان به نام دکتر »جیمز 
بالندل« انجام گرفت. او سعی کرد برای 

جلوگیری از خونریزی بیمار خود به کمک 
سرنگ، خون فرد دیگری را به بیمار خود 
تزریق کند. در این تجربه فرد اهدا کننده همسر 
بیمار بود که پزشک مقداری از خون او را 
به بدن همسرش که دچار خونریزی شدید 
شده بود، تزریق کرد. بیمار نجات پیدا کرد و 
همین اقدام زمینه تجربیات بعدی این پزشک 
را فراهم آورد. او بین سال های 1825 تا 1830 
میالدی 10 بار عمل انتقال خون را انجام داد 
که نیمی از آنها موفقیت آمیز بود. این پزشک 
طی چند سال وسایل متعددی را هم برای 
انتقال خون ابداع کرد. این تجربیات برای 
این پزشک ثروتی برابر با 50 میلیون دالر 

به ارمغان آورد.
به هر حال اولین اعمال انتقال خون بسیار 
پرخطر بودند و تعداد زیادی از بیماران جان 
خود را از دست می دادند. در سال 1845 
شهر  در  کوچکی  بیمارستان  در  میالدی 
»ادینبورگ« یک انتقال خون موفقیت آمیز 
گزارش شد. بیمار زنی بود که دچار خونریزی 
شدید رحم شده بود. پس از آن در این مرکز 
درمانی تعداد بی شماری عمل موفقیت آمیز 
انتقال خون انجام گرفت و به همین دلیل 
این مرکز در آن زمان مهم ترین مرکز انتقال 

خون شناخته شد.
کشف  دنبال  به  میالدی   1901 سال  در 
گروه های خونی توسط دانشمند اتریشی، 
انتقال خون به روش علمی پایه گذاری شد. این 
دانشمند برای این کشف فوق العاده صاحب 
جایزه نوبل پزشکی سال 1930 میالدی شد.
دانشمند دیگری هم از کشور چکسلواکی در 
سال 1906 میالدی موفق به کشف گروه های 
خونی شد. او برای نامیدن گروه های خونی 
 I,II,II,IV از شماره هایA,B,O به جای
استفاده کرد و در حال حاضر در کشورهای 
روسیه و سایر کشورهایی که جزو اتحاد 
جماهیر شوروی بودند همین نحوه نامگذاری 

رعایت می شود.

انواع اهدای خون 
اهدای خون کامل

این نوع اهدای خون متداول ترین شکل اهدا 
محسوب می شود که طی آن یک واحد خون 
)0/568 لیتر در بریتانیا و 0/473 لیتر در آمریکا( 
توسط ماشین از فرد گرفته می شود. سپس 
به کمک سانتریفیوژ در مراکز انتقال خون 
اجزای تشکیل دهنده خون شامل گلبول قرمز، 

پالکت و پالسما جدا می شود.

آفرزیس 
در این روند بخش مورد نیازخون مانند پالکت، 
پالسما و گلبول قرمز توسط ماشین جدا 
می شود و باقی مانده خون گرفته شده دوباره 
به بدن فرد اهدا کننده بازخواهدگشت. در 
این روش از طریق کتتری خون از یک بازو 
گرفته شده و وارد دستگاهی می شود که در 
آن بخش مورد نظر خون جدا  شده و سپس 
باقی مانده خون از طریق کتتر دیگری روی 
بازوی دیگر فرد اهدا کننده به جریان گردش 

خون وی بازمی گردد.
آفرزیس پالکت

در این روند تنها پالکت از خون جدا می شود. 
پالکت ها در جریان گردش خون به بافتی که 

صدمه دیده و دچار خونریزی شده، می روند 
و با تشکیل لخته موجب قطع خونریزی 

می شوند.
معموال برای افرادی که دچار لوسمی هستند 
یا به تازگی تحت شیمی درمانی بوده اند یا 
نوزادانی که دچار عفونت شدید شده اند، 

پالکت تزریق می شود.
اهدای گلبول قرمز مضاعف

در این فرایند میزان گلبول قرمزی که از 
خون فرد اهدا کننده گرفته می شود، 2 برابر 
مقداری است که در یک انتقال خون معمولی 
استخراج می شود. وظیفه گلبول های قرمز 
رساندن اکسیژن به بافت بدن است. افرادی 
که بر اثر تصادف یا صدمات مختلف دچار 
خونریزی شدید شده اند و همچنین افرادی 
که دچار کم خونی با عالئم شدید هستند 

فقط به گلبول قرمز نیاز دارند.
آفرزیس پالسما

پالسما بخش مایع خون را تشکیل می دهد 
و به لخته شدن خون کمک می کند. از آنجا 
که پالسما  حاوی پروتئین و مواد دیگری 
مانند الکترولیت هاست، عملکرد ارگان های 
بدن را بهبود می بخشد. معموال از تزریق 
پالسما برای افرادی که دچار مشکالت کبدی 
هستند یا دچار سوختگی های شدید یا عفونت 

باکتریایی شده اند، استفاده می شود.

فواید اهدای خون
بنا بر اظهار سازمان صلیب سرخ آمریکا، با 
اهدای خون یک انسان می توان زندگی 3 
نفر را نجات داد. هر فرد در کشور آمریکا 
هر 2 ثانیه به خون نیاز دارد اما عالوه بر 
فواید غیرقابل انکاری که اهدای خون برای 
فرد گیرنده خون دارد، از تاثیرات مثبتی 
که روی خود فرد اهدا کننده هم می گذارد 

نمی توان گذشت.
اهدای خون هم از نظر روانی و هم از نظر 
فیزیکی برای فرد اهدا کننده سودمند است. 
بنابر یکی از گزارش های »فدراسیون سالمت 
روان« آمریکا، کمک کردن به دیگران موجب 
می شود فرد احساس کند توانسته تغییری در 
زندگی افراد دیگر به وجود بیاورد، درنتیجه 

نسبت به خود احساس بهتری پیدا می کند، 
استرس او کمتر می شود، نسبت به جامعه 
خود احساس تعلق می کند و حس تنهایی 

او تا حد زیادی از بین می رود.

کاهش خطر بیماری های قلبی
مطالعات بی شماری نشان داده اهدای منظم 
خون به دلیل کاهش غلظت خون و کاستن 
سطح کلسترول خون خطر ابتال به بیماری های 
قلبی و حمله قلبی را در این افراد به شدت 
کاهش می دهد. اهدای خون سطح آهن خون 
را پایین می آورد و همین عامل احتماال خطر 

حمله قلبی را کمتر خواهد  کرد.

کاهش خطر سرطان
نتایج مطالعات نشان داده افرادی که به طور 
منظم خون اهدا می کنند کمتر به برخی 
سرطان ها مبتال می شوند. سرطان کبد، روده 
بزرگ، ریه، مری و معده که با باال بودن سطح 
آهن خون در ارتباط هستند در این افراد کمتر 
بروز می کند. همچنین نتایج تحقیقی در سال 
2016 میالدی نشان داد اهدای خون سطح 
نشانگرهای التهابی را پایین می آورد و ظرفیت 

آنتی اکسیدان را افزایش می دهد. 

افزایش مصرف کالری
در هر بار اهدای خون 65 کالری انرژی 

مصرف می شود.

معاینه پزشکی، یک توفیق اجباری 
زمانی که فرد تصمیم به اهدای خون خود 
می گیرد، معاینه می شود تا از سالمت بودن 
خون او اطمینان حاصل شود. این یک توفیق 
اجباری محسوب می شود زیرا فرد از نظر 
داشتن فشارخون باال، بیماری هایی مانند ایدز 
و هپاتیت مورد معاینه و آزمایش قرار می گیرد.

آیا اهدای خون برای فرد 
اهدا کننده خطری دارد؟

اهدای خون از نظر سالمت کامال ایمن است. 
وسایلی که برای انتقال خون استفاده می شوند 
کامال استریل هستند بنابراین هیچ گونه خطری 

از نظر امکان انتقال عفونت وجود ندارد.
اگر شما فرد سالمی هستید می توانید بدون 
هیچ نگرانی از به خطر انداختن سالمت خود، 
اقدام به این عمل بشردوستانه کنید. تنها پس 
از گذشت 24 ساعت بدن شما مایع از دست 
رفته و پس از گذشت چند هفته گلبول های 
قرمز از دست رفته را کامال جایگزین می کند.

چه آزمایش های غربالگری ای 
روی خون اهدایی انجام 

می شود؟
سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 
از  پیش  باید  اهدایی  خون های  تمامی 
بیماری های  نظر  از  بیماران  به  تزریق 
مورد  سیفلیس  و   B,C هپاتیت  ایدز، 
کشورهای  بین  بگیرند.  قرار  آزمایش 
99/6درصد  پیشرفته  جهان، کشورهای 
خون های اهدایی را پیش از تزریق از نظر 
بیماری های ذکرشده مورد آزمایش قرار 
می دهند اما متاسفانه بسیاری از کشورهای 
فقیر و در حال توسعه به دلیل محدودیت 
دسترسی به کیت های آزمایشگاهی قادر به 
انجام این غربالگری نیستند. به همین دلیل 
هم میزان شیوع بیماری های انتقال یافته از 
طریق خون در کشورهای پیشرفته بسیار 
پایین تر از سایر کشورهاست. این تفاوت 
همچنین گویای تفاوت سیستم انتخاب 
و آموزش افراد اهدا کننده خون در این 

کشورهاست.

چه افرادی واجد شرایط اهدای 
خون هستند؟

برای اینکه فردی واجد شرایط اهدا باشد باید:
 سالمت نسبی داشته باشد.

 سن فرد بر اساس قوانین اغلب کشورها 
باید باالتر از 16 تا 17 سال باشد.

 وزن فرد کمتر از 50 کیلوگرم نباشد.
 در معاینات پزشکی که در این رابطه انجام 

داده می شود، سالمت تشخیص داده شود.
منابع:
Statistica، Economist
WHO، Myoclinic،

 سیما اخالقی

مردم چه کشورهایی بیشتر مایلند برای کمک به دیگران خون خود را اهدا کنند؟

در نظرسنجی ای که در سال 2018 میالدی از مردم 28 کشور به عمل 
آمد از آنها پرسیده شد آیا مایلند برای کمک به دیگران خون اهدا کنند؟ 
بررسی پاسخ ها نشان داد مردم کشور عربستان بیشترین عالقه را به اهدای 
خون نشان دادند و پس از آن مردم هندوستان و چین. جالب است بدانید 
بر اساس این نظرسنجی که در نوع خود تازه ترین نظرسنجی محسوب 
می شود، این میزان عالقه به مشارکت در کشور آمریکا و پس از آن در 

کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی در پایین ترین حد بود.

نابرابری جهانی در تامین خون
اهدای خون در کشورهای ثروتمند طرفداران بیشتری دارد و میزان این 

مشارکت در سراسر جهان یکسان نیست.
هر یک نفر اهدا کننده خون می تواند جان 3 نفر را از مرگ نجات دهد. 
بیشترین تعداد افراد اهدا کننده خون در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند 
و البته این آمار فقط به این دلیل نیست که آنها بهترین سیستم بهداشتی را 
دارند. تقریبا 30درصد خون های اهدایی از کشورهای اروپایی تامین می شود، 
در حالی که تنها یک دهم جمعیت جهان را دارند. کشورهای آفریقایی که 
بزرگ ترین جمعیت جهان را دارند، تنها 5درصد خون را تامین می کنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد نسبت اهدای خون در یک کشور با میزان 
ثروت در آن کشور همبستگی دارد، مثال مردم کشورهای اروپایی نسبت به 
مردم آمریکای التین تمایل بیشتری به اهدای خون دارند. در کشورهایی که 
سیستم بهداشتی ناکارآمدی دارند، بیشتر افراد اهدا کننده از افراد فامیل بیماران 
هستند یا افرادی که در ازای دریافت پول خون اهدا می کنند، در حالی که 

عمومی در کشورهای ثروتمند میزان مشارکت 
با هدف کمک به دیگران بسیار باالست. 

وضعیت اهدای خون در سراسر جهان
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، میزان مشارکت مردم در اهدای 
خون بین کشورهای پیشرفته و سایر کشورها تفاوت معناداری دارد، به 
طوری که در کشورهای ثروتمند این میزان 32/1درصد، در کشورهای 
در حال توسعه 14/9درصد و در کشورهای فقیر 4/6 درصد مشارکت 
گزارش شده است. به عبارت دیگر، نیمی از ذخیره بانک خون در سراسر 
جهان توسط کشورهای ثروتمند تهیه می شود که تنها 19 درصد جمعیت 

جهان را در خود جاداده اند. 
74 کشور بخش عمده ذخیره خون اهدایی خود را از طریق اهدای 
داوطلبانه مردم خود تامین می کنند، در حالی که در سایر کشورها این 
خون از طریق پرداخت پول به فرد اهدا کننده یا از طریق خانواده بیمار 

تامین می شود. 
طبق مطالعات سازمان بهداشت جهانی، تعداد اهدا کنندگان خون به 
صورت داوطلبانه طی سال های 2008 تا 2013 میالدی در برخی کشورها 
افزایش چشمگیری داشته است. بیشترین افزایش از کشورهای جنوب 
شرق آسیا به میزان 75 درصد و پس از آن کشورهای آفریقایی به میزان 
37 درصد گزارش شده است.  همچنین بررسی های آماری نشان داده 
30 درصد جمعیت اهدا کنندگان زن هستند و اغلب اهدا کنندگان را 

جوانان تشکیل می دهند.

عربستان سعودی

هندوستان  
چین  

آفریقای جنوبی

برزیل  

اسپانیا  
ایتالیا  

آمریکا  

فرانسه  

استرالیا

کره جنوبی

بریتانیا
آلمان  

روسیه  
ژاپن  

58درصد

52 درصد

40درصد
31درصد

30درصد

30درصد

23درصد
23درصد

23درصد

20درصد

19درصد
18درصد
17درصد

16درصد
11درصد

خون، زندگی
خون، مایع حیات بخشي است که در رگ هاي بدن جریان 
دارد تا مواد غذایي و اکسیژن را به تمام سلول هاي بدن 
برساند و مواد زائد را از آنها دور کند. درواقع، خون با عمل 
تلمبه ای قلب در بدن به گردش درمی آید و با گذشتن از 
کنار تک تک سلول ها، مواد غذایی و اکسیژن را از دستگاه 
گوارش و تنفس می گیرد و به سلول های بدن می رساند. 
از طرف دیگر، مواد دفعی سلول ها را برای دفع به کلیه ها، 

کبد و شش ها حمل می کند.
خون، یک سیزدهم وزن بدن هر فرد را تشکیل می دهد. بر 
این اساس شخص بالغ با وزن حدود 70 کیلوگرم به طور 
متوسط حدود 5 لیتر خون دارد. در واقع، مقدار خون هر 
شخص با وزن بدنش تناسب دارد، به طوري که مقدار خون 
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آقایان70 میلي لیتر و در 

خانم ها 65 میلي لیتر است.
جالب است بدانید در هر میلی متر مکعب از خون که معادل 
یک قطره خون است، تقریبا 5 میلیون گلبول قرمز، 7 هزار 
و 500 گلبول سفید و 300 هزار پالکت، همچنین به ازاي 
هر 600 گلبول قرمز، یک گلبول سفید و حدود 40 پالکت 

وجود دارد.

اجزای خون
از 2 بخش تشکیل شده؛  بافت زنده است که  خون یک 
بخش مایع یا پالسما که مایع زرد کهربایی و حاوی آب، 
امالح، مواد غذایی، هورمون ها، مواد انعقادی و سایر مواد 
محلول است. پالسما حدود 55 درصد حجم خون را تشکیل 
می دهد. بیشتر مواد شیمیایی الزم برای زنده ماندن سلول ها 
در پالسما حل شده اند، مانند غذا، اکسیژن و امالح که همگی 
آنها ناگزیر باید از راه خون به سلول ها رسانده شوند. مواد 
زائد تولیدشده در سلول ها نیز برای دفع از طریق پالسما 
به اندام های دفعی منتقل مي شوند. هورمون ها، عوامل شیمیایی 
محلول  پالسما  در  نیز  انعقادی  فاکتورهای  و  تنظیم کننده 
هستند. فراوان ترین ماده حل شده در پالسما را پروتئین هایی 
به نام »آلبومین« و »گلوبولین« تشکیل می دهند. آلبومین به 
افزایش قوام خون کمک می کند. گلوبولین ها انواع مختلفی 
دارند و باعث دفاع بدن در برابر عفونت ها مي شوند. کلیه ها 
و دستگاه گوارش، نقش اساسی در تنظیم ترکیب پالسما 
برعهده دارند؛ یعنی از طریق تنظیم میزان جذب و دفع آب، 
امالح و سایر مواد غذایی و انتقال آنها درون رگ ها ترکیب 

پالسما را تنظیم می کنند.
 بخش سلولی که 45درصد حجم خون را تشکیل می دهد 
و  سفید  گلبول های  قرمز،  گلبول های  گروه   3 شامل  و 

پالکت هاست:
1. گلبول های قرمز: کار اصلی گلبول های قرمز انتقال اکسیژن 
از شش ها به سلول های بدن برای استفاده سلول ها و برداشت 
دی اکسیدکربن از سلول ها و حمل آنها به شش ها برای دفع 
به محیط خارج از بدن است. این کار به کمک نوعی رنگدانه 
قرمز رنگ به نام »هموگلوبین« که  درون گلبول های قرمز 

قرار دارد، انجام می گیرد.

2. گلبول های سفید: گلبول هاي سفید به دو گروه اصلي تقسیم 
مي شوند؛ گلبول هاي سفید گرانول دار و گلبول هاي سفید بدون 
گرانول. انواع گرانول دار به 3 گروه »نوتروفیل، ائوزینوفیل، 
بازوفیل« و انواع بدون گرانول به دو گروه »مونوسیت و 
اهمیت کار گلبول هاي سفید  تقسیم مي شوند.  لنفوسیت« 
در بدن، کمتر از گویچه های سرخ نیست. آنها به شیوه های 
گوناگونی در برابر حمله موجودات ذره بینی به بافت ها و 
جریان خون از بدن دفاع می کنند. برای نمونه، نوتروفیل ها 
و مونوسیت ها میکروب ها را می بلعند، سپس آنها را هضم 
می کنند که به این عمل »ذره خواری« می گویند و گروهي 
هنگام ورود   ، B نوع  لنفوسیت های  نام  به  لنفوسیت ها  از 
میکروب ها به بدن شروع به تولید فعال آنتي بادي اختصاصی 
ضد آن میکروب ها می کنند تا بدن را نسبت به بیماري های 

ناشی از آنها ایمن کنند.

3. پالکت ها: پالکت ها اجزاي سلولي کوچکی هستند که 
در عمل انعقاد خون شرکت می کنند. پس از ایجاد ضایعه 
خونریزی دهنده پیش از هر چیز پالکت ها در نقطه آسیب دیده، 
حالت چسبنده به خود می گیرند، شروع به تجمع می کنند 
و به زودی یک صفحه پالکتی نرم اما موقت برای مسدود 
کردن محل خونریزی درست می شود. برای پایدار شدن انعقاد 
خون، فاکتورهای انعقادی خاصی درون پالسما آزاد می شوند 
فاکتورهای  فیبرینوژن و سایر  فعال کردن  با  که درنهایت 
انعقادی غیرفعال و از قبل آماده موجود درون پالسما، ژل 
ویژه ای به نام »فیبرین« را شکل می دهند و به این ترتیب 

عمل انعقاد خون کامل می شود.

تولید سلول های خون
در یک انسان بالغ، مغز استخوان بخش عمده خون سازی 
را در بدن برعهده دارد. در دوران جنینی بخش های دیگری 
از جمله کبد و طحال نیز در خون سازی نقش دارند، اما به 
تدریج با تولد و بلوغ، نقش اساسی را مغز استخوان برعهده 
می گیرد. برخي سلول هاي خوني مانند لنفوسیت ها در غدد 

لنفاوي هم تولید مي شوند.

عمر سلول های خون
گلبول های قرمز فقط تا 4 ماه عمر می کنند و عمر گلبول های 
سفید از این هم کوتاه تر است. در واقع دامنه عمر گلبول های 
سفید متفاوت است. از حدود چند روز برای انواع گلبول های 
سفید گرانول دار تا بیش از 6 ماه برای انواع بدون گرانول. 
سلول های خونی که با گذشت زمان پیر و فرسوده شده اند، در 
کبد و طحال تخریب می شوند و از بین می روند تا سلول های 
جوان و تازه نفس وارد رگ ها شوند. خوب است بدانید با اهداي 
حدود 450 سي سي خون، هیچ مشکلي متوجه فرد نیست. در 
عرض 12 تا 24 ساعت قسمت مایع یا پالسمای خون و در 

عرض 3 تا 4 هفته اجزای سلولي خون جایگزین مي شوند.
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نگاهی بر عوامل، عالئم و راه های پیشگیری از درد لگن

1 درد و 20 متهم!
 دکتر شاهد صدر

 متخصص کایروپراکتیک، عضو 
انجمن علمی کایروپراکتیک 

ایران

لگن از مفصل گوی و کاسه ای تشکیل شده 
و حرکت پاها را در جهات مختلف امکان پذیر 
می کند. درواقع سر استخوان ران )فمور( به 
یک گوی شباهت دارد که در حفره ای کاسه مانند 
)استابولوم( در لگن قرار می گیرد. درد لگن 
اسکلتی دستگاه  شایع  مشکالت  از   یکی 
-عضالنی است که بیشتر در سنین 40 تا 60 
سالگی ایجاد می شود. این درد علل متفاوتی 
دارد و به صورت حاد و ناگهانی یا تدریجی 
ایجاد می شود. اگرچه درد لگن در بسیاری از 
موارد به مفصل گوی و کاسه ای مربوط است، 
دیگر اجزای تشکیل دهنده لگن یا ساختارهای 
دربرگیرنده آن نیز می توانند در بروز درد تاثیرگذار 
باشند. درحقیقت هرگونه التهاب در نواحی 
مختلف لگن می تواند باعث درد و ناراحتی 
در لگن یا حتی ران ها، زانوها و کمر شود. در 
ادامه با عوامل مختلف درد لگن آشنا می شوید.

شکستگی و دررفتگی
ضرب دیدگی و شکستگی استخوانی، شایع ترین 
علت درد لگن در افراد مسن است. درد ناشی 
از شکستگی بالفاصله با شدت زیاد بروز پیدا 
شدت  حرکت  هرگونه  با  درد  این  می کند. 
می یابد. شکستگی لگن می تواند بر اثر کاهش 
تراکم استخوان یا زمین خوردگی و ضربه ایجاد 
شود. بعضی از بیماری ها مثل سرطان استخوان، 
تومورها و کیست های خوش خیم استخوانی و 
بیماری ژنتیکی پاژه استخوان نیز می توانند بافت 
استخوانی را ضعیف کنند و باعث افزایش خطر 
شکستگی در ناحیه لگن شوند. ضربه و تصادفات 
عالوه بر خطر شکستگی، احتمال دررفتگی مفصل 
لگن را هم افزایش می دهند. در این وضعیت، سر 

استخوان ران از حفره استابولوم بیرون می آید.

استرین و اسپرین 
استرین  و اسپرین دو آسیب بافتی دردناک هستند 
که بر اثر ضربه، زمین خوردگی یا آسیب های 
ورزشی ایجاد می شوند. استرین به دلیل آسیب 
و التهاب عضالت و تاندون ها اتفاق می افتد و 
اسپرین به آسیب رباط یا لیگامان مربوط است. 
مفصل لگن در طول روز طی فعالیت های مختلف 
مثل راه رفتن و پریدن، وزن زیادی را متحمل 
می شود. عضالت، تاندون ها و لیگامان ها طوری 
طراحی شده اند که از مفاصل در برابر فشار وزن 
محافظت کنند. حال اگر این ساختارها ملتهب 
 شوند، لگن نمی تواند عملکرد طبیعی خود را حفظ 
کند و دچار آسیب و درد می شود. درد ناشی از 
کشیدگی و پارگی رباط ها، تاندون ها و عضالت 
معموال شدید است و بالفاصله احساس می شود.

حرکات مکرر 
درد لگن ممکن است ناشی از فعالیت های تکراری 
باشد. درواقع هر نوع فعالیت طوالنی مدت با 
حرکات مکرر لگن به تدریج باعث ایجاد التهاب 
در تاندون ها و لیگامان های لگن می شود. عالوه 
بر این، حرکات مکرر می توانند باعث از بین 
رفتن تدریجی غضروف مفصل لگن شوند و 
به البروم )غضروف محافظ حفره استابولوم( و 
کپسول مفصلی آسیب وارد کنند. درد ناشی از 
آسیب حرکات تکراری زمانی بروز پیدا می کند 
که عضالت درگیر دچار گرفتگی شوند یا سطح 

مفصل، تاندون ها و لیگامان ها ملتهب شود.

بورسیت
»بورس« یا »بورسا« کیسه هایی پر از مایع در اطراف 

مفاصل و تاندون ها هستند که مانند بالشتک های 
محافظ از فشار وارد بر مفصل می کاهند و با ایجاد 
لغزش، حرکت مفصل روی اجزای استخوانی را 
تسهیل می کنند. »بورسیت« زمانی اتفاق می افتد 
مثل  مختلف  دالیل  به  بورس  کیسه های  که 
ضرب دیدگی یا حرکات مکرر دچار التهاب و 
آزردگی شوند. با ایجاد این التهاب، حجم مایع 
موجود در حفره استابولوم و کپسول مفصلی 
لگن افزایش می یابد و درد ایجاد می کند. التهاب 
بورس های مفصل لگن یکی از شایع ترین علل 
درد لگن است. این درد تیز و شدید است و 
معموال از لگن به دو طرف ران منتشر می شود. 

نشانگان درد تروکانتر بزرگ 
عضالت باسن تحت عنوان ماهیچه های سرینی 
شناخته می شوند. ضعف در این عضالت باعث 
کاهش ثبات لگن می شود. در این وضعیت، اجزای 
جلویی لگن وارد فعالیت جبرانی می شود تا از 
مفاصل محافظت کنند و ثبات لگن را افزایش 
دهند. این مساله، تاندون های متصل کننده عضالت 
سرینی به لگن را تحت فشار قرار می دهد و باعث 
اختاللی به نام »نشانگان درد تروکانتر بزرگ« 
می شود. تروکانتر در قسمت باالی استخوان ران 
قرار دارد و بخش اصلی استخوان لگن را تشکیل 
می دهد. در محل عبور عضالت و تاندون ها از این 
بخش استخوانی یک کیسه بورس قرار دارد که 
از عضالت و تاندون ها محافظت می کند. التهاب 
در این کیسه باعث نشانگان درد تروکانتر بزرگ 

یا »بورسیت تروکانتریک« می شود. 

تاندینوپاتی
بیماری ها و اختالالت مربوط به تاندون، تحت 
عنوان »تاندینوپاتی« شناخته می شوند. تاندون های 
لگن، عضالت سرینی را به لگن وصل می کنند و 
به لگن ثبات می بخشند. همچنین طی حرکات و 
فعالیت های روزمره مثل راه رفتن و باال رفتن از پله از 
لگن محافظت می کنند. تاندون های لگن ممکن است 
به دلیل اعمال وزن و فشار زیاد و عدم استراحت دچار 
التهاب، نیم پارگی یا پارگی شوند. انداختن یک پا روی 
پای دیگر و نشستن طوالنی مدت در این وضعیت 
یا انداختن وزن روی یک پا هنگام ایستادن از دیگر 

عوامل تاندینوپاتی و درد لگن هستند.

آرتروز 
آرتروز مفصلی یا استئوآرتریت شایع ترین علت 
درد لگن در افراد باالی 50 سال است. این بیماری 
بر اثر باال رفتن سن و از بین رفتن تدریجی 
غضروف محافظ مفاصل ایجاد می شود. با از 
بین رفتن این غضروف، سر استخوان های لگن 
روی هم ساییده می شوند و درد و التهاب ایجاد 
می کنند. درد ناشی از آرتروز لگن ممکن است 
به پاها نیز منتقل شود و دامنه حرکتی را محدود 
کند. افراد مبتال به آرتروز لگن عالوه بر درد 
و خشکی مفصل ممکن است حین حرکت، 
صدایی »کلیک« مانند از ناحیه لگن بشنوند. درد 
ناشی از آرتروز معموال بعد از مدتی بی تحرکی 
شدت می یابد و با شروع حرکت آرام می شود 
اما با افزایش فعالیت، مجدد بازمی گردد. دیگر 
انواع آرتروز مثل آرتروز روماتوئید یا روماتیسم، 
اسپوندیلیت آنکیلوزان )آرتروز خودایمنی ستون 
فقرات(، آرتروز مرتبط با بیماری های التهابی روده 
مثل کرون یا کولیت زخمی نیز می توانند باعث 

درد لگن شوند. 

فعالیت های ورزشی سنگین
ورزش های سنگین و تمرینات شدید مثل فوتبال 
و دو، در صورت عدم برخورداری از آمادگی 
جسمانی کافی می توانند باعث بروز درد در 
ناحیه لگن شوند. تغییر در تمرینات همیشگی 

و شروع فعالیت ورزشی جدید نیز می تواند 
فرد را مستعد آسیب یا درد لگن کند. درد لگن 
به دنبال ورزش می تواند بر اثر عوامل مختلف 
مثل التهاب بورس ها، تاندینوپاتی و آسیب به 
نوار خاصره ای درشت نی یا نوار متصل کننده 

لگن به استخوان درشت نی ایجاد شود. 

التهاب سیاتیک
التهاب عصب سیاتیک یکی دیگر از عوامل درد 
لگن است. درد ناشی از این التهاب معموال تیز 
و خنجری است. این درد از پایین کمر شروع 
می شود و به باسن و ناحیه جلویی و جانبی لگن 
و پاها منتشر شود. التهاب سیاتیک ممکن است 
در انگشتان پا نیز گزگز و بی حسی ایجاد کند. درد 
سیاتیک معموال هنگام بلند شدن از حالت نشسته 
و صاف کردن زانو، تشدید می شود. این عارضه 
دالیل متعددی دارد که از جمله آنها می توان به 
تنگی کانال نخاع، آرتروز ستون فقرات کمری، 
بیرون زدگی یا پارگی دیسک های بین مهره ای و 

گرفتگی عضالت پایین کمر اشاره کرد. 

نشانگان پیریفورمیس
نشانگان پیریفورمیس به علت کوتاه شدن یا 
سفت شدن و گرفتگی عضله پیریفورمیس رخ 
می دهد. پیریفورمیس عضله کوچکی است که 
آنجایی  از  باسن قرار دارد.  در عمق لگن و 

که عصب سیاتیک از زیر عضله پیریفورمیس 
عبور می کند، گرفتگی در این عضله می تواند 
بر سیاتیک فشار وارد کند و باعث درد در باسن 
و انتشار این درد به کمر و پشت ران شود. 
درواقع حدود 6 درصد از دردهای سیاتیکی به 
این نشانگان مرتبط هستند اما در این بیماری 
برخالف سیاتیک واقعی، اختالل عصبی در 
در  نشانگان  این  ندارد.  وجود  تحتانی  اندام 
دوچرخه سواران  و  تنیس بازان  اسکی بازان، 
بیشتر رخ می دهد. همچنین در زنان شایع تر 
از مردان است. از عوامل آن می توان به ورزش 
غیراصولی، تغییر در بیومکانیک لگن، ضربه به 
باسن و آسیب دیدگی عضله پیریفورمیس اشاره 
کرد. درد در نشانگان پیریفورمیس معموال با 
ایستادن یا نشستن طوالنی مدت، برخاستن از 
خواب، اجابت مزاج و اعمال فشار موضعی بر 
پشت باسن تشدید می شود. همچنین با چرخش 
داخلی ران و نزدیک شدن آن به محور مرکزی 

بدن افزایش می یابد. 

نکروز استخوان
نکروز به معنای مرگ بافت به دنبال اختالل در 
خونرسانی است. در نکروز سر استخوان ران 
)فمور(، ذخیره خونی استخوان پایان می یابد و 
استخوان به تدریج ضعیف و دردناک می شود. 
این بیماری معموال در افرادی به وجود می آید 
که برای طوالنی مدت از داروهای کورتونی مثل 

پردنیزولون استفاده کرده اند. 

بارداری
در دوران بارداری میزان ترشح هورمون ها دچار 
تغییر می شود. این تغییرات، عضالت و لیگامان ها 
را شل می کنند تا مادر برای زایمان آماده شود. 
بزرگ شدن شکم و شل شدن لیگامان ها احتمال 
یا  پارگی  افزایش می دهد.  را  بروز درد لگن 
نیم پارگی غضروف محافظت کننده از مفصل 
لگن از دیگر عوامل درد لگن در خانم های باردار 
است. در این دوران، اعصاب محیطی نیز ممکن 
است ملتهب شوند و درد لگن ایجاد کنند. یکی 
از این اعصاب، عصب پوستی فمورال جانبی در 
ران  است. عالوه بر بارداری، این عصب ممکن 
است بر اثر پوشیدن لباس های تنگ و بیماری 

دیابت تحریک شود و درد لگن ایجاد کند. 

فتق
فتق از عوامل دیگر درد لگن است. فتق زمانی 
اتفاق می افتد که در محل اتصال عضالت دیواره 
شکم، ضعف یا پارگی وجود داشته باشد یا 
بخشی از یک ارگان از بافت اطراف خود بیرون 
بزند. فتق های شکمی می توانند باعث درد در 
ناحیه جلویی لگن شوند. این فتق ها در بارداری 
نیز به دلیل فشار جنین بر شکم شایع هستند. 
فتق فمورال یا کشاله ران نوعی دیگر از فتق 

است که در کانال اطراف مفصل لگن ایجاد 
می شود و باعث بروز درد می شود.

فیبرومیالژیا
این بیماری نوعی نشانگان درد سیستمیک است 
که می تواند در نقاط مختلف بدن از جمله لگن 
باعث بروز درد و ناراحتی شود. عامل فیبرومیالژیا 
هنوز ناشناخته است اما متخصصان آن را در 
گروه بیماری های روان تنی قرار می دهند. افراد 
مبتال به فیبرومیالژیا معموال اختالالت خواب، 
خواب آلودگی، افسردگی و گرفتگی عضالنی 

را نیز تجربه می کنند.

سایر عوامل درد لگن
سینوویت: الیه سینوویوم یا غشای سینوویال 
است.  لگن  از الیه های محافظ مفصل  یکی 
التهاب در این بافت باعث تجمع مایع در کپسول 

مفصلی و درد و تورم می شود.
کم خونی داسی شکل: بعضی از بیماری های 
داسی شکل  سلول  بیماری  مثل  سیستمیک 
می توانند در بروز دردهای لگنی تاثیرگذار باشند. 
این بیماری می تواند در فاز بحرانی خود باعث 
تورم مفاصل بدن از جمله مفصل لگن شود. 
یا  ویروسی  عفونی  بیماری های  عفونت: 
رایتر  نشانگان  الیم،  بیماری  مثل  باکتریایی 
و عفونت های ناشی از مسمومیت غذایی نیز 
می توانند در بروز التهاب و درد لگن تاثیرگذار 

باشند.
فشار  اعمال  با  اضافه وزن: چاقی  و  چاقی 
مضاعف بر مفاصل بدن، احتمال بروز آرتروز 
را در نقاط مختلف بدن از جمله مفصل لگن 

افزایش می دهد.
سرطان استخوان: سرطان با منشاء استخوان 
یا سرطانی که از ارگان های دیگر به استخوان 
دست اندازی کرده، می تواند با درد شدید و مداوم 
استخوان همراه باشد. این درد معموال ربطی 
به فعالیت ندارد و با استراحت بهتر نمی شود. 
محل درد و انتشار آن در استخوان به محل 

درگیری سرطان بستگی دارد. 
درد با منشاء خارج از لگن: درد در ساختارهای 
خارجی لگن مثل زانو و کمر گاهی اوقات به 

لگن نیز منتشر می شود. 

راه های بهبود و پیشگیری از درد لگن

درد و التهاب، نشانه وجود یک اختالل در ساختار لگن 
و  معاینه  با  حتما  باید  و  است  آن  اطراف  بافت های  یا 
از  بگیرد.  قرار  درمان  و  بررسی  مورد  تصویربرداری 
زیر  موارد  به  می توان  لگن  درد  بهبود  راهکارهای ساده 

اشاره کرد:
 تقویت عضالت لگن، ران و باسن

 استراحت کافی پس از فعالیت های سنگین و جلسات 
ورزشی 

 انجام ورزش های سبک مثل شنا و دوچرخه سواری
 خودداری از انجام ورزش های سنگین مثل دو و ایروبیک 

تا زمان بهبود

 گرم کردن قبل از ورزش و سرد کردن پس از ورزش
 پوشیدن کفش مناسب برای ورزش و پیاده روی

 پیروی از برنامه اصالحی و ورزشی تجویزشده توسط 
متخصص

توسط  مانیپوالسیون  و  دستی  درمان های  از  استفاده   
پزشک متخصص

 افزایش انعطاف پذیری و محور حرکتی مفاصل با کمک 
تمرینات اصالحی و کششی 

 اصالح وضعیت های بدن در حالت خوابیدن، نشستن، 
ایستادن و راه رفتن

 خوابیدن به پشت و قرار دادن بالش زیر زانوها یا خوابیدن 
به پهلو و قرار دادن بالش بین دو زانو در زمان خواب

با  نامناسب  و  قدیمی  تشک های  کردن  جایگزین 
تشک هایی که از قوس های بدن حمایت می کنند.

 خودداری از انداختن پا روی پا برای مدت طوالنی 
در حالت نشسته 

 پرهیز از انداختن وزن روی یک پا در حالت ایستاده 
 کاهش وزن اضافه 

 استفاده از کمپرس سرد روی لگن بعد از ورزش برای 
پیشگیری از درد و التهاب

 استفاده از کمپرس گرم در محل بروز درد بعد از گذر 
از مرحله حاد درد

 رهاسازی عضالت لگن و پشت از طریق ماساژ 
 خودداری از فعالیت های تکراری و مداوم لگن

درد لگن یکی از مشکالت شایع 
دستگاه اسکلتی-عضالنی است که 
بیشتر در سنین 40 تا 60 سالگی 
ایجاد می شود. این درد علل متفاوتی 
دارد و به صورت حاد و ناگهانی یا 
تدریجی ایجاد می شود
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بررسی ریشه هاي ترس كودكان از انواع تزریق 

وااااااای آمپول!
 دکتر سارا ساعدی

متخصص روان شناسی سالمت 
و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی 

كه  دارند  اتفاقاتي  در  ريشه  ما  ترس هاي 
شايد خودمان هم از آنها آگاه نباشيم. گاهي 
در كودكي بر اثر اتفاقي، ترسي در وجود 
ما رخنه كرده كه رهايي از آن چندان كار 
آساني نيست. ترس از تاريكي، تنهايي، ارتفاع، 
خوردن دارو يا تزريق سرم و آمپول از جمله 
ترس هايي هستند كه شايد حتي در بزرگسالي 
يابيم.  آنها رهايي  از  به آساني  نتوانيم  هم 
بنابراين نوع نگاه ما به هر موضوعي نبايد 
به گونه اي زمينه ساز ترس و وحشت براي 
فرزندان مان شود، مثال بسياري از والدين براي 
تشويق و ترغيب فرزندان شان براي مراجعه 
به پزشك يا خوردن دارو و تزريق آمپول به 
روش هاي مختلف كودكان را مي ترسانند، 
به طوري كه اين ترس شايد حتي در بزرگسالي 
نيز همراه آنها باشد و رهايي از آن كار چندان 

ساده اي نباشد.

تحمل درد گاهی اجتناب ناپذیر 
است

پدیده درد و تحمل آن برای هیچ كس آسان نیست 
و همه انسان ها در زندگی به نوعی از درد و 
پیامدهای جسمانی و روانی آن اجتناب می كنند 
اما گاهی الزم است برای رسیدن به سالمت 
جسمانی، بعضی درد ها را تحمل كنیم، مثال 
برای پیشگیری از بروز بیماری های سرخک، 
سیاه سرفه، فلج اطفال، كزاز و... در كودكان، 
والدین موظف هستند نوزاد را همزمان بعد از 
تولد و همچنین در ماه های دوم، چهارم، ششم، 
دوازدهم و هجدهم واكسینه كنند تا بدن آنها در 
برابر ورود بسیاری از میکروب ها، ویروس ها 
و... ایمن شود. قطعا این ایمن سازی با توجه به 
قدرت جسمانی نوزادان گاهي منجر به ایجاد 
ورم، قرمزی، تب و درد هنگام دست زدن به 

محل تزریق واكسن می شود. 
بي شک همه افراد این احساسات را كه معموال 
به عنوان نخستین تجربه درد ناشی از تزریق 
مطرح است، تجربه كرده و به دلیل ناتوانی در 
اجتناب از این تجربه، آن را در مراحل ابتدایی 
تحقیقات  نتایج  اما  پذیرفته اند  خود  زندگی 
در  رفتن سن  باال  با  نشان مي دهند همزمان 
بسیاری از افراد به دالیل مختلف ژنتیکی یا 
تزریقات مداوم و دردناک و همچنین واكنش 
آموخته شده از سوی والدین یا اعضاي دیگر 
خانواده، پذیرش درد ناشی از تزریق مورد تردید 
قرار می گیرد تا جایي كه حتي ممکن است با 
وجود اینکه تزریق آمپول برای درمان بیماری 
ضروری است، افراد به شکل های مختلفی از 

آن اجتناب می كنند.

ترسی به نام فوبياي تزریق وجود دارد 
اجتناب از درد كه معموال در 5 درصد افراد 

بزرگسال و تعداد بیشتری از كودكان جامعه 
ترسي  صورت  به  را  خود  است،  مشهود 
غیرمنطقی از مواجه شدن با هرگونه آمپول و 
تزریق نشان می دهد كه به اصطالح در علم 
روان شناسی به آن »فوبیای تزریق یا آمپول« 
انواع  از  یکی  ترس  نوع  این  می شود.  گفته 

شایع اختالل هراس است.
تعادل،  مانند عدم  با عالئمی  تزریق  فوبیای 
تعریق،  تهوع،  حالت  سر،  سبکی  سرگیجه، 
افزایش ضربان قلب یا تپش قلب، تنگی نفس، 
ناراحتی معده و لرزش همراه است. البته ممکن 
است این ترس یا اضطراب در كودكان خود را 
به صورت گریه، قشقرق، میخکوب شدن یا 
چسبیدن به دیگران نشان دهد. گاهی هم این 
ترس به قدری شدید است كه ممکن است 
فرد از هرگونه مراجعه به دندان پزشک )كه 
معموال شروع كار با تزریق بی حسی است ( 
خودداری كند یا هنگام مراجعه باعث اخالل 
در كار پزشک و حتي مانع اقدامات تزریقی 

و جراحی شود.

فوبيای تزریق با سایر ترس ها چه 
تفاوتی دارد؟

تفاوتی كه در عالئم فوبیای تزریق با سایر فوبیاها 
وجود دارد این است كه پس از افزایش اولیه 
ضربان قلب كه در همه افراد هنگام مواجهه 
با عامل ترس ایجاد می شود، در اغلب موارد 
كاهش ضربان قلب و كاهش فشارخون روی 
می دهد كه می تواند موجب شوک، غش، فقدان 

نبض  نسبی،  یا  كامل  به صورت  هوشیاری 
خیلی ضعیف و غیرقابل لمس و تنفس تقریبا 

نامحسوس شود. 
متاسفانه فرد مبتال به این فوبیا حتما الزم نیست 
در كلینیک یا درمانگاه یا مطب پزشک باشد 
تا به این هراس دچار شود، بلکه محرک های 
می توانند  هم  او  زندگی  محیط  در  ساده تر 
او  در  هراسی  واكنش های  بروز  زمینه ساز 
شوند. به عنوان مثال دیدن زخم، سوزن های 
نوک تیز، بیمارستان و حتی استشمام بوی ماده 
ضدعفونی كننده یا الکل كه یادآور تزریقات 
به وسیله سوزن است هم ممکن است باعث 

ایجاد این فوبیا در فرد شوند.

چه عواملی باعث بروز فوبيای 
تزریق می شوند؟ 

یکی  ژنتیکی  آمادگی  می دهد  نشان  شواهد 
از دالیلی است كه نقش بسزایی در تجارب 
نتایج  كه  به طوری  دارد،  افراد  زندگی  اولیه 
عوامل  تاثیر  درباره  انجام گرفته  تحقیقات 
ژنتیکی در ابتال به هراس های خاص به ویژه 
فوبیاي تزریق نشان می دهند شیوع یک نوع 
هراس خاص بین اعضای خانواده افراد مبتال 
به این اختالل نسبت به سایرین باالتر است. 
برای مثال تزریق هراسی، بیشترین میزان شیوع 

را در اقوام درجه 1 فرد دارد. 
عالوه بر این نقش خانواده در ایجاد اختالل 
اضطراب كودكان و فوبیای تزریق همیشه مورد 
از  اضطراب  انتقال  است.  گرفته  قرار  توجه 

پدر و مادر به كودک معموال بر اثر مشاهده و 
الگوسازی رفتارهاست، به این شکل كه ممکن 
است كودک با دیدن ترس والدین از آمپول 
و تزریق و اجتناب مکرر آنها از مراجعه به 

پزشک، همان واكنش را نشان دهد. 
گاهی تمسخر و تحقیر یکی از اعضاي خانواده 
درباره تصور درد ناشی از تزریق هم می تواند 
اختالل  این  شدن  مزمن  و  تشدید  به  منجر 
در كودک شود.  گاهی هم والدین تهدید به 
تزریق آمپول و رفتن نزد پزشک را یکی از 
ابزارهای تنبیه كودكان بازیگوش قرار می دهند 
و هر وقت فرزندشان تکالیف مدرسه خود را 
انجام نمي دهد یا مشغول بازی است و كارهاي 
دیگر خود را فراموش مي كند یا كار بدی انجام 
می دهد، او را به تزریق آمپول تهدید می كنند. 
بد  در ذهن كودک تصویر  تهدید  این  قطعا 
و ناراحت كننده اي از آمپول به جا مي گذارد.

بعضي اوقات هم والدین هنگام تزریق به كودک 
اطمینان می دهند این كار اصال درد ندارد و او 
نباید گریه كند، در صورتي كه مي توانیم براي 
آماده شدن بیشتر كودک به او بگوییم: »االن 
قراره یک آمپول بزني كه فقط یک كوچولو 
درد داره ولي بعد زود خوب مي شه و یادت 
مي ره« به این ترتیب كودک عالوه بر اینکه 
شناخت بیشتري نسبت به موقعیت به دست 
آماده  درد  تحمل  براي  را  می آورد، خودش 
مي كند، در صورتي كه اگر واقعیت را به او 
آمپول  از  اجتنابش  و  كودک  نفرت  نگوییم، 

بیشتر مي شود.

بازي درماني بهترین روش درمان 
ترس  است

به عقیده درمانگران، بهترین روش كاهش ابتال 
به ترس هاي مختلف »بازی درمانی« است كه 
نقش  در  بازي  از طریق  باید  والدین  آن  در 
پزشک و با كمک اسباب بازی و روش های 
معمول پزشکی، معاینه پزشکی و تزریق را برای 
كودک خود متناسب با نیاز و سطح درک او 

عادی سازی كنند.
همچنین والدین می توانند از طریق قصه گویی 
عالوه بر اطالع رسانی در مورد تاریخچه آمپول 
و هدف و فواید انواع تزریق درخصوص اینکه 
آمپول بدون درد نیست ولي این درد فقط چند 
ثانیه طول می كشد هم با فرزندشان صحبت كنند.
كلینیک های  به  مي توانند  والدین  عالوه  به 
تخصصی كودكان كه فضاي داخلی آنها برای 
مراجعه  باشد،  لذت بخش  و  مناسب  كودک 
یا با پزشک اطفال در این باره مشورت كنند 
و اجازه دهند پزشک یا روان پزشک بعضي 
عالیق فرزندشان را شناسایي كند تا از این 
طریق زمینه گفت وگوی پزشک و كودک با 

اعتماد و آرامش بیشتري همراه شود.
پرت كردن حواس كودک به روش هاي مختلف 
مانند توجه او به بازي هاي الکترونیکي به ویژه 
هنگام سرم زدن و... هم مي تواند كمک كننده 
باشد. بنابراین والدین می توانند برای منحرف 
موقعیت هاي  از  فرزندشان  ذهن  كردن 
ناخوشایند، از آی پد یا یک وسیله الکترونیکی 
در اتاق انتظار استفاده كنند، به طوری كه كودک 

به جای نگرانی و افکار منفی، بیشترین وقت 
و ذهن خود را صرف بازی كند.

به پرسش های فرزندتان، پاسخ 
درست بدهيد 

هیچ گاه به سواالت فرزندتان پاسخ نادرست ندهید. 
اگر كودک  به هر طریقی فهمید كه قرار است به 
او آمپول بزنید و از شما در این باره سوال كرد، به 
او دروغ نگویید و از جواب دادن هم طفره نروید 
چون ممکن است دیگر به حرفتان اعتماد نکند. 
اتفاقا خودتان از قبل او را براي این كار آماده كنید.
شما مي توانید تنها با كمی لبخند به او توضیح 
دهید كه قرار است آمپول از بدنش در برابر 
بیماری ها محافظت كرده و حالش را خوب كند 
تا بتواند بدون هیچ گونه ناراحتی جسمانی به 

بازی و فعالیت بپردازد و لذت ببرد.

پزشك یا پرستار را در جریان ترس 
زیاد كودك از تزریق قرار دهيد

قبل از تزریق با پزشک یا پرستار در مورد ترس 
زیاد كودک از تزریق صحبت كنید تا آنها برای 
انجام فرایند تزریق، عالوه بر استفاده از بی حسی 
موضعی، از سرنگ های مخصوص كه شکلی 
متفاوت از شکل سرنگ های رایج دارند و كمک 
می كنند دارو در مدت بسیار كوتاه و به سرعت به 
بدن بیمار تزریق شود، استفاده كنند تا روند آمپول 
زدن خیلی كوتاه تر و با كمترین درد انجام شود. 
بیشتر كودكان به واسطه ترسی كه دارند ماهیچه های 
خود را هنگام تزریق سفت می كنند. در این شرایط 
والدین باید به كودک یادآوری كنند سفت كردن 
ماهیچه ها هنگام تزریق آمپول درد را بیشتر می كند 
و ممکن است به بدن هم آسیب وارد كند. بنابراین 
كودک باید سعی كند برای پیشگیری از درد، 
دست ها، شانه ها و آرواره را شل كند، از راه بینی 
نفس بکشد و هوا را با شمارش 10 عدد از دهان 

به صورت معکوس خارج كند.
وضعیت بدن هنگام تزریق نیز مهم است بنابراین 
می توان به  كودک  فرصت داد تا به ما بگوید بهترین 

نحوه تزریق بـرای او كـدام است.
قبل از تزریق برای كودک داستان كوتاهي تعریف 
كنید كه قهرمان داستان چگونه توانسته بر ترسش 
غلبه كند. چنانچه كودک هنگام تزریق دچار حمله 
و تشنج شد، عقب بایستید و به پزشک و پرستاران 
اجازه دهید كارشان را انجام دهند چون ممکن است 
كودک با دیدن شما بي تابي بیشتري نشان دهد.

در این وضعیت بیمار را سریع به حالت افقی 
می خوابانند تا حداكثر خونرسانی به مغز انجام 
شود و نبض و رنگ پوست به حالت عادی 
برگردد، همچنین تنفس سریع تر و عمیق تر و 

هوشیاری بیمار هم زودتر انجام شود. 
البته پزشکان باید توجه داشته باشند بیمار بعد 
از برقراری هوشیاری، احساس ضعف و سستی 
دارد و برخاستن سریع ممکن است او را دچار 
حمله دیگری كند. بنابراین تا زمانی كه احساس 
ضعف بیمار كامال برطرف نشده نباید به او اجازه 

برخاستن داد یا خوراكی براي خوردن به او داد.

دكوراسيون  و  بيمارستان 
 ترجمه: عفت 

عباسیان
سفيدرنگش، لباس سفيد كاركنان، 
بيماران نگران حاضر در مطب يا 
وسايل عجيب وغريب اين حرفه از 
عواملی هستند كه بر روح لطيف كودک به شدت 
تاثير می گذارند. ترس از درد كشيدن، مزه بعضی 
داروها، بوهای تازه ای كه به مشام شان می رسد و نيز 
ترس از آمپول، عوامل ديگری هستند كه پزشك را 
در نظر كودک، ترسناک می كنند! راهكارهای زيادی 
وجود دارند كه با كمك آنها می توانيد مالقاتی خوب 
و دلپذير برای كودكتان ترتيب  دهيد. برای آشنايی با 

اين ترفندها با ما همراه باشيد.

با توضيحات ساده شروع  كنيد
با همان زبان ساده و كودكانه، به كودک توضیح دهید 
كجا می روید، در مطب پزشک چکار خواهید كرد، 
خواهید  آنجا  مدت  چه  و  هستند  آنجا  كسانی  چه 
بود. اطالعات اضافه به او ندهید! مختصر و كوتاه! 
اگر احیانا از شما سوالی پرسید، با صبر و حوصله 
یا  پزشک  مطب  در  بگویید  و  دهید  توضیح  او  به 
دندان پزشک چه چیزی در انتظار اوست. اگر جواب 
سوالی را نمی دانستید، از پزشک كمک بگیرید. یادتان 
باشد توضیحات شما نقش مهمی در آرامش كودک 
دارد، كودكی كه هنگام مالقات با پزشک آرام است 
و استرس ندارد، روند درمان را نیز به خوبی سپری 
خواهد كرد. از كودكتان بپرسید چه احساسی دارد 
مالقات  این  از  او  كردید  احیانا حس  اگر  و سپس 

می ترسد، هر دو با هم فکر كنید كه چگونه می توانید 
بر این ترس غلبه كنید.

كودك را برای مالقات با دندان پزشك 
آماده كنيد

به كودكتان توضیح دهید دندان پزشک »دكتر دندان ها 
است« و وقتی داخل دهان او را نگاه می  كند، درواقع 
می خواهد مطمئن شود حال دندان ها خوب است. وارد 
جزییات نشوید چون ممکن است كودكتان را بی جهت 

نگران كنید.
آموزش برخی حركات ساده به كودک كمک می  كند 
كارهایی كه دندان پزشک از او می خواهد را به درستی 
انجام  دهد و درد كمتری را تحمل كند. به عنوان مثال 
بینی نفس بکشد و همزمان  با  تا  او تمرین كنید  با 
اگر  كه  كنید  تمرین  او  با  نگه  دارد!  باز  را  دهانش 
دهانش پر از آب شد، چگونه می تواند با تف كردن، 
از  تصویری  می توانید  حتی  كند!  خالی   را  دهانش 
كارهای دندان پزشک را برای كودک بازسازی كنید، 
مثال به او بیاموزید دهانش را باز كرده و دندان هایش 
دیگری  كار جالب  كند.  نگاه   آینه  در  را هرازگاهی 
كه می توانید انجام دهید، این است كه عینک دودی 
برای كودک تهیه كنید چون المپی كه دندان پزشک 
برای بررسی داخل دهان استفاده  می كند، ممکن است 
چشمان او را اذیت  كند و درنتیجه بر همکاری كودک 

با پزشک تاثیر منفی بگذارد.

از گفتن خاطرات تلخ خود بپرهيزید

از  بدی  خاطرات  گذشته  در  خودتان  احیانا  اگر 
دندان پزشکی و مطب پزشک داشته اید، به هیچ عنوان 
آنها را برای فرزندتان بازگو نکنید! چون با این كار فقط 
به رابطه او با پزشک آسیب خواهید زد! یادتان باشد 
علم دندان پزشکی نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری 
داشته  و بدون شک بسیاری از دردها و ناراحتی های شایع 
مطب دندان پزشکی در گذشته، امروز دیگر بی معناست!
به جای اینکه به كودكتان بگویید »ممکن است دردت 
بیاید« برای او توضیح دهید حین كار، ممکن است موارد 
جدیدی را ببیند و حس  كند، مثال انواع صداها، بوها، 
گرما، سرما و... كه شاید خیلی دلچسب و خوشایند 
نباشند و مهم تر از همه اینکه باید قوی باشد و بتواند 
دهانش را برای مدت طوالنی تری باز نگه  دارد! به او 
نگویید در مطب دندان پزشکی چیزی حس نخواهد كرد 
چون بدون شک چیزهای زیادی را حس  خواهد كرد 
كه الزاما دردناک نیستند. بنابراین ذهن او را روشن نگه 
 دارید و با توضیحات نادرست و اضافه، تصویر ذهنی 

او را خراب نکنید!

از كتاب های آموزشی كمك بگيرید
در بازار كتاب، برای كودكان كم سن وسال تر كتاب های 
جالبی وجود دارد كه در  آنها تمام جزییات مالقات با 
پزشک یا دندان پزشک در قالب نقاشی، توضیح داده  شده 
است. پیشنهاد می كنیم یکی از این كتاب ها را تهیه  كنید 
و قبل از رفتن به مطب پزشک برای كودک بخوانید. 
حتی  می توانید همراه كودكتان به نقاشی ها نگاه كنید و 

برای هر نقاشی داستان جدیدی بسازید. 

طبا لحنی اميدواركننده و اطمينان بخش با 
كودك صحبت  كنيد!

یادتان باشد مالقات با پزشک را برای كودک خیلی بزرگ 
نکنید! به او اطمینان بدهید این یک مالقات كامال ساده 
است و قرار است با فرد جدیدی آشنا شود كه می تواند 
به او كمک كند تا همیشه شاد و خوشحال باشد. از كلمه 
»آمپول« استفاده  نکنید و به او نگویید آمپول درد ندارد! 
چون درحقیقت فقط به او دروغ گفته اید. همچنین هنگام 
صحبت با كودک نباید از افعال منفی استفاده كنید، خصوصا 
زمانی كه قرار است او را متقاعد كنید كاری انجام دهد. 
به عنوان مثال به او نگویید در مالقات با پزشک چیزی 
حس نخواهد كرد، درد نخواهد داشت یا اینکه اصال نباید 

از چیزی بترسد! افعال منفی را كنار بگذارید و به جای 
آن به او بگویید پزشک انسان مهربانی  است و عاشق 
بچه ها ست! یادتان باشد كودک بار منفی جمالت را كامال 
درک می كند و این بار منفی فقط درد و اندوه او را بیشتر 
خواهد كرد. اگر احیانا خودتان از پزشک، دندان پزشک یا 
آمپول واهمه دارید، در برابر كودک كامال خوددار باشید. 
هر حرف یا حركتی كه حکایت از این ترس داشته باشد، 
در حضور كودک ممنوع است.  نگرشی مثبت از مالقات 
با پزشک داشته باشید و این نگرش و روحیه مثبت را در 

حرف و عمل به دلبندتان منتقل كنید. 
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چگونه كودک را برای مالقات با پزشک یا دندان پزشک آماده كنیم؟
دكتر كه مهربونه ...!

ابزارهای گاهی والدین تهدید به تزریق آمپول و  از  یکی  را  پزشک  نزد  مدرسه تنبیه کودکان بازیگوش قرار می دهند رفتن  تکالیف  فرزندشان  وقت  هر  بازی و  انجام نمي دهد یا مشغول  جا این تهدید در ذهن کودک تصویر بد به تزریق آمپول تهدید می کنند. قطعا مي کند یا کار بدی انجام می دهد، او را است و کارهاي دیگر خود را فراموش خود را  به  آمپول  از  ناراحت کننده اي  و 
مي گذارد.



شایع ترین  پستان  سرطان 
است  زنان  میان  سرطان 
تشخیص  صورت  در  که 
و درمان به موقع  می توان 
از آن نجات یافت. با دکتر صدف علی پور، 
جراح سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در مورد تشخیص و 
تا  کرده ایم  گفت و  پستان  سرطان  درمان 
این  مورد  در  بیشتری  اطالعات  خانم ها 

موضوع داشته باشند.

بین  پستان  سرطان  شیوع   آیا   :
خانم ها باالست؟

درواقع سرطان پستان شایع ترین سرطان بین 
خانم ها در دنیاست. در ایران نیز شایع ترین 
سرطان خانم هاست. متاسفانه به دلیل جوان 
بودن جمعیت کشور سن این بیماری در کشور 
از  پایین تر )حدود 10 سال کمتر(  ما بسیار 

جوامع غربی است.
بروز  به چه شکلی  بیماری  این   :

می کند و چگونه تشخیص داده می شود؟
شایع ترین عالمت بیماری توده است که در 
پستان بروز می کند و به صورت یک غده جدا 
از بافت غددی پستان و سفتی داخل بافت 

مشخص می شود. 
البته سایر عالئم می تواند شامل تغییر رنگ و  
تورم موضعی بخشی از پستان، ترشح خونی 
داخل  یا  پوسته پوسته شدن  پستان،  نوک  از 

برگشتن آن و... دیگر باشد.
معموال اگر بیمار از قبل تحت نظر نباشد، پس از 
بروز این عالئم به مراکز درمانی مراجعه می کند 
و تشخیص با توجه به سن بیمار بر اساس 
معاینه، سونوگرافی و  ماموگرافی داده می شود. 
البته تشخیص قطعی و نهایی سرطانی بودن یا 
نبودن ضایعات پستان بر اساس نمونه برداری 
از توده و بررسی میکروسکوپی توسط پزشک 

پاتولوژیست خواهد بود.
کردید.  اشاره  نمونه برداری  به   :
بسیاری از ما شنیده ایم که سوزن زدن به 
سبب  پستانی  غده  دست کاری  یا  پستان 
باور  این  آیا  می شود،  آن  شدن  وحشی 

درست است؟
این باور قدیمی است. توده ای که نمونه برداری 
می شود، اگر سرطانی باشد، با این کار تشخیص 

داده می شود و تحت درمان قرار می گیرد و اگر 
هم توده سرطانی نباشد که پس از نمونه برداری 
مشخص می شود ولی نمونه برداری توده پستان 
نمی تواند توده خوش خیم و بی خطر را به توده 

بدخیم و سرطانی تبدیل کند.
: آیا راهی برای تشخیص به موقع یا 

قبل از بروز این عالئم وجود دارد؟
اگر خانم ها اطالعات مناسبی در مورد  بله، 
بیماری داشته باشند و مراقبت های الزم را به 
عمل بیاورند. امروزه گفته می شود الزم است 
خود  پستان  وضعیت  به  نسبت  خانمی  هر 
زمانی  فواصل  به  یعنی  باشد؛  داشته  آگاهی 
خود را مورد معاینه قرار دهد و در صورت 
بروز عالئم و نشانه های بیماری مراجعه کند.

: روش های تشخیص سرطان پستان 
کدامند؟

اغلب خانم ها می گویند که معاینه پستان برایشان 
سخت است و متوجه تغییرات نمی شوند. یک 
روش بسیار خوب مراجعه به پزشک مجرب 

و معاینه به فواصل مناسب است. 
به سن، سوابق  توجه  با  مناسب  فاصله  این 
تا هر 2  یکبار  ماه  از هر 6  بیمار  و شرایط 
سال یکبار می تواند متفاوت باشد. راه دیگر 
سالمی  خانم  یعنی  است؛  ماموگرافی  انجام 
که هیچ عالمتی ندارد، اگر ماموگرافی کند، 
بسیار زودتر از زمانی که عالمت ایجاد شود 
می تواند متوجه سرطان شود. حتی در مواردی 
مراحل پیش سرطانی با ماموگرافی تشخیص 

داده می شوند.
: ماموگرافی از چه سنی الزم است؟
 اینکه ماموگرافی از چه سنی باید شروع شود 
و فاصله مناسب انجام ماموگرافی چقدر است، 
در دنیای علم مورد بحث و بررسی است ولی 
با توجه به سن پایین سرطان پستان در ایران 
احتماال انجام ماموگرافی در فرد بدون عالمت 

از 40 سالگی مناسب تر است. 
پس  از آن فاصله مناسب ماموگرافی بعدی 

توسط پزشک مشخص می شود.
پستان  سرطان  درمان  مورد  در   :
قابل درمان  بیماری  این  آیا  دهید.  توضیح 

است؟
به وسعت و شدت  با توجه  بله، درمان آن 
بیماری متفاوت است. اگر بیماری در زمان 
مناسب تشخیص داده شده باشد، درمان اصلی 

جراحی است ولی بر اساس وضعیت تومور، 
در اغلب موارد درمان های کمکی هم قبل یا 
بعد از جراحی مورد نیاز است که این درمان ها 
می تواند شامل شیمی درمانی، پرتودرمانی و 

هورمون درمانی باشد.
آیا  چیست؟  جراحی  از  منظور   :
نگرانی اغلب خانم ها که پستان آنها به صورت 

کامل برداشته می شود، درست است؟
سرطان  موارد  همه  در  قدیم  زمان های  در 
امروزه  ولی  می شد  انجام  عمل  این  پستان 
با پیشرفت هایی که در زمینه درمان بیماری 
انجام گرفته، در بسیاری از موارد امکان حفظ 
پستان وجود دارد و محل تومور و بخشی از 
بافت پستان سالم اطراف آن برداشته می شود. 
با تکنیک های جدید تغییر فرم و  شکل پستان 
را می توان به حداقل رساند. اگر هم نیاز به 
برداشتن کامل پستان باشد، اغلب در فاصله 
زمانی مناسب و گاهی در همان زمان، بازسازی 

پستان انجام می شود.
که  است  لفظی  شیمی درمانی   :
به خودی خود ترس و اضطراب برای بیشتر 
برای  شما  توضیح  می کند.  ایجاد  افراد 

خوانندگان ما در این مورد چیست؟
به عنوان روش  به شیمی درمانی  بیماران  اگر 
بسیار موثر در درمان بیماری نگاه کنند، حس 
متفاوتی پیدا خواهند کرد. درواقع جراحی و 
پرتودرمانی روی پستان و تومور اثر می کنند، 
هورمون درمانی  و  شیمی درمانی  درحالی که 
روی همه سیستم های بدن اثرگذار هستند و 
با این هدف تجویز می شوند که سلول های 
سرطانی که به صورت میکروسکوپی یا به شکل 
واضح در بدن منتشر شده اند را کنترل کنند. 
شیمی درمانی  بیماری،  وضعیت  به  توجه  با 
در کنترل بیماری موجود و پیشگیری از عود 
آینده بیماری بسیار مفید خواهد بود. وقتی 
ما بیماران را به همکاران انکولوژیست خود 
ما  از  مو  ریزش  مورد  در  می کنیم،  معرفی 

سوال می کنند. 
ریزش مو کماکان جزو عوارض بسیاری از 
خانم ها  ولی  است  شیمی درمانی  داروهای 
اطمینان داشته باشند پس از ختم دوره رمان، 
اغلب  اتفاق می افتد و در  رویش مجدد مو 
موارد موها به زیبایی قبل و گاهی حتی زیباتر 

و پرپشت تر از قبل رشد می کند.

با  آیا   :
این درمان ها سرطان 

پستان ریشه کن می شود؟
 به درجه و مرحله تومور و سرعت و شدت 
رشد آن بستگی دارد. هدف اولیه درمان بیماری 
موجود است. پس از ختم درمان بیمار باید 
تحت نظر باشد تا در صورت عود بیماری 
اقدامات الزم انجام شود. با توجه به وضعیت 

بیماری فواصل ویزیت و بررسی های مورد 
نیاز متفاوت خواهد بود.

: توصیه های پایانی؟
اول اینکه، به یاد داشته باشید 

اغلب توده های پستان و 
عالئم و نشانه هایی که 
در پستان خود متوجه 

سرطان  می شوید، 
نیستند. بهترین کار این است 

که مراقب سالمت خود باشید 
و برای این کار از پزشکانی مجرب 

پستان  از سرطان  اینکه،  دوم  بگیرید.  کمک 
نترسید. سرطان پستانی که به موقع تشخیص 
داده شود، قابل درمان است و اگر در مرحله 

پیش سرطانی باشد، قابل پیشگیری است.

درباره تشخیص و درمان سرطان پستان

از سرطان پستان نترسید
 علی اکبر 

ابراهیمی

21زنان شماره ششصدونود وشش   یک دی نودوهفت

سرطان پستان، شایع ترین سرطانی است 
مبتال می شوند. در  آن  به  که خانم ها 
کشورهای غربی این بیماری بیشتر در 
سنین باالی 50 سال دیده می شود ولی 
در کشور ما بیماران جوان تر هستند و 
در بسیاری از موارد به علت ناآگاهی 
از عالئم بیماری در مراحل پیشرفته تری 

مراجعه می کنند.

زودتر  پستان  سرطان  هرچقدر 
تشخیص داده شود، درمان آن آسان تر 
دلیل  به همین  است.  موفقیت آمیز تر  و 
الزم است بانوان برای حفظ سالمت خود 
حقایقی را در مورد این بیماری بدانند.

سرطان  ایجادکننده  اصلی  علت  هنوز 
پستان شناخته نشده و در واقع همه زنان 
در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند، 
ولی مهم ترین عواملی که باعث افزایش 
می شوند  پستان  سرطان  به  ابتال  خطر 

عبارتند از:
 سابقه فامیلی ابتال به سرطان پستان، 

به خصوص در مادر، خواهر یا دختر
 سابقه سرطان پستان در خود فرد

 سن اولین زایمان بیشتر از 35 سال
 نازایی

 بلوغ زودرس
 یائسگی دیررس

 چاقی پس از یائسگی
 مصرف زیاد چربی حیوانی در رژیم 

غذایی
 سابقه تابش اشعه زیاد به قفسه سینه
 برخی از بیماری های خوش خیم پستان

البته باید تاکید کرد وجود یکی از این 
شرایط یا تمام آنها در هر فرد به معنای 
ابتالی قطعی وی به این بیماری نیست و 
این عوامل صرفا احتمال ابتال را افزایش 
می دهند. به عبارت دیگر افرادی که هر 
یک از این شرایط را دارند باید بیشتر 

از سایرین به سالمت پستان خود توجه 
کنند. همچنین بسیاری از بیماران مبتال 
به سرطان پستان هیچ یک از عوامل فوق 
را ندارند بنابراین همه خانم ها در معرض 

خطر ابتال هستند.
این بیماری با عالئم زیر امکان بروز دارد:

1. توده یا تومور پستان: شایع ترین عالمت 
سرطان پستان، وجود یک توده سفت، 

منفرد و بدون درد در پستان است.
2. ترشح از نوک پستان: ترشحات نوک 
پستان به ویژه اگر خونی، خونابه ای یا آبکی 
باشند و خروج آنها خودبه خود و بدون 
فشار باشد، نیازمند بررسی از نظر وجود 

سرطان هستند.
3. تغییرات پوست پستان: هر گونه تغییر 
شامل فرورفتگی، برآمدگی، تغییر رنگ یا 

زخم باید مورد توجه قرار گیرد.
به  توجه  پستان:  نوک  تغییرات    .4

پوسته پوسته شدن  قرمزی،  فرورفتگی، 
همراه با خارش، انحراف یا هر تغییری 

در نوک پستان مهم است.
5. تغییر اندازه در پستان: غیرقرینه شدن 
اندازه پستان ها که به تازگی ایجاد شده 

باشد، باید بررسی شود.
6. بزرگی غدد لنفاوی زیربغل

با وجود اینکه نمی توان از ایجاد سرطان 
تشخیص  با  کرد،  جلوگیری  پستان 
زودرس و به موقع آن، شانس بیشتری 
بیماری  این  موفقیت آمیز  درمان  برای 

وجود دارد.
تشخیص  برای  شناخته شده  روش   3
زودرس سرطان پستان وجود دارد که 

عبارتند از:
خودآزمایی پستان

 معاینه پستان توسط پزشک
 ماموگرافی

عالئم و راه های تشخیص سرطان
خودآزمایی پستان شامل 2 مرحله است:

نگاه کردن
 مراحل نگاه کردن عبارتند از:

به  بدن  طرف  دو  در  را  دست ها  الف- 
را  پستان ها  و  دهید  قرار  آویزان  حالت 

از نظر تغییرات غیرطبیعی بررسی کنید.
ب- دست ها را در دوطرف سر به صورت 
صاف باال ببرید و به پستان ها خصوصا از 
نظر فرورفتگی پوست و تورفتگی نوک 
پستان ها و سایر عالئم غیرطبیعی نگاه کنید.
دهید  فشار  کمر  روی  را   دست ها  ج- 
و شانه ها را عقب بکشید. در این حالت 
پستان های خود را مانند حالت های قبل 

به دقت بررسی کنید.
به صورت  را  و دست ها  د- خم شوید 
در  دهید.  قرار  تنه  طرف  دو  در  آویزان 
آینه، به دقت به ظاهر پستان ها نگاه کنید.
در هر یک از این 4 حالت، پستان ها را هم 
از روبرو و هم از کنار نگاه کنید و آنها را 
از نظر عالئم سرطان پستان که قبال گفته 

شد، بررسی کنید.

لمس
آخر  )بند  انگشتان  نرمه  از  معاینه  برای 
انگشت( استفاده کنید. هیچ گاه بافت پستان 
را بین انگشت شست و سایر انگشتان فشار 
ندهید زیرا ممکن است اشتباهی احساس 

کنید یک توده را لمس کرده اید.
از انتهای باالیی پستان )حدود استخوان 
ترقوه( تا پایین پستان )لبه پایینی دنده ها( 
و از جناغ سینه تا تمام زیر بغل باید معاینه 
اطراف  از  می توانید  کار  این  برای  شود. 
پستان به طرف نوک پستان در دایره های 
فرضی هم جهت با عقربه های ساعت، لمس 

را انجام دهید.
در صورت لمس توده در پستان و سفت 
پزشک  به  پستان  از  قسمتی  بافت  شدن 

مراجعه کنید.

بغل  زیر  لمس  پستان،  لمس هر  از  پس 
انتهای  در  دهید.  انجام  را  طرف  همان 
معاینه، پستان ها را در جهات مختلف مانند 
حالت دوشیدن فشار مختصری دهید و به 
ترشحات نوک پستان توجه کنید. لمس 
پستان ها را می توان زیر دوش هنگام حمام 
کردن انجام داد. در این حالت که پستان 
و انگشتان خیس و لغزنده هستند، ممکن 

است توده ها بهتر لمس شوند.

معاینه پستان توسط پزشک
معاینه پستان از 20 سالگی به بعد توصیه 
می شود. این معاینه باید در فواصل 12-6 ماه 
انجام شود. توجه داشته باشید تنها پزشک 
است که می تواند ماهیت و نوع ضایعه را 
تشخیص دهد. بهترین زمان برای انجام معاینه 

ماهیانه، 2 تا 3 روز پس از قطع خونریزی 
ماهیانه است. در دوران یائسگی، بارداری 
و شیردهی معاینه را در روز اول هر ماه یا 
هر روز دلخواه دیگر می توانید انجام دهید.

ماموگرافی
ماموگرافی، عکسبرداری از پستان به وسیله 
اشعه ایکس است. در صورتی که خانمی 
اولین  باشد،  نداشته  پستان  در  مشکلی 
ماموگرافی برای تشخیص زودرس در سنین 
39-35 سالگی انجام می شود. هرچند در 
کشورهای غربی با توجه به شیوع بیماری 
و امکانات موجود، در 49-40 سالگی هر 
2-1 سال و پس از آن تا سن 65 سالگی و 
باتوجه به نظر پزشک بهتر است هر سال 

ماموگرافی انجام شود.

غربالگری  سرطان پستان

به یاد داشته 
باشید اغلب 

توده های 
پستان و عالئم 

و نشانه هایی 
که در پستان 

خود متوجه 
می شوید، 

سرطان 
نیستند



برای  سختی  درد  خیانت 
در  و  است  همسران 
روان شناسی به عنوان »تروما« یا 
همان »ضربه روحی شدید« از 
آن یاد می شود. خیانت ممکن است به دالیل زیادی 
رخ دهد که بررسی و درمان آن گاهی نیاز به نظر 
کارشناس و همت هر دو طرف دارد. به راستی 
مرز خیانت کجاست؟ آیا با افزایش محبوبیت 
استفاده از وسایل ارتباط جمعی، گفت وگوهایی 
که به صورت دیجیتال با سرعت زیاد رد و بدل 
می شوند، خیانت است یا نه؟ و چقدر باید مراقب 
گفتار و رفتار خود و همسرمان در این حوزه ها 
باشیم؟ در ادامه دکتر دلبر نیروشک، روان شناس 
بالینی از آمریکا با رویکرد تغییر و تحول بیشتر 

در این باره توضیح می دهد.

: آیا چت کردن خیانت است؟
این کار به خودی خود خیانت نیست اما می تواند 
به سمت خیانت هدایت شود. اگر فردی را وارد 
حریم خصوصی تان کنید و درباره دلتنگی هایتان 
بگویید و آن فرد بازخورد عاطفی بدهد، از یکدیگر 
نظر بگیرید و با هم درددل کنید، شخص دیگری 
را هم طراز همسرتان کرده اید. دقیق تر اینکه همین 
گفت وگوهای به ظاهر ساده پیام »ما می توانیم هرچه 
بیشتر به یکدیگر نزدیک شویم« را مخابره می کند.

: یعنی صحبت های کوچک هم ممکن 
است راهی برای خیانت باشند؟

خیانت اتفاقی نیست که یکباره بیفتد، درست مانند 
این است که قصد ورود به آب سرد استخری دارید. 
اگر  ابتدا کمی نوک پاهایتان را به آب بزنید، کم کم 
این توانایی را پیدا می کنید که دل به دریا بزنید. حتی 
افرادی که در فرهنگ غرب از ابتدا با شرایطی آزاد 
رشد کرده اند در شرایطی نمی توانند عبور از خط 
قرمز رابطه را مدیریت کنند و کنترل شرایط از 

دست شان خارج می شود. 
: یک مشاور با جنس مخالف 

نیز درددل ها را می شنود. 
مشاور گوش می کند اما بازخورد او 

در مقابل اتفاقات تخصصی است، 
نه از جنس صمیمیت، همدلی و 
همدردی. همدلی به این معنا که 

»درکت می کنم، تو هم حق داری متفاوت باشی« و 
ارائه راهکار است اما همدردی یعنی »آخی، چقدر 
شرایطت بده. من اگر می توانستم شرایط را برای 
تو بهتر می کردم.« این گونه همدلی ها احساس و 
توهم خوشایندی  ایجاد می کنند و طرفین یکدیگر 
را جای همسرشان تصور می کنند. در این شرایط 
فردی که تصورات زیبایی از او داریم در مقایسه 
با همسری که به طور واقعی با او زندگی می کنیم، 

احساسات ما را برمی انگیزاند.
: یعنی هر رابطه ای با جنس مخالف 

ممکن است بستری برای خیانت باشد؟
من با این جمله مخالف هستم. همیشه ارتباط با 
جنس مخالف منجر به خیانت نمی شود. خیانت 
زناشویی مراحلی دارد که آخرین مرحله ارتباط 
جنسی است. ممکن است با لحن کالم وارد حریم 
خصوصی کسی شوید. اگر شما همکار هستید، نیاز 
دارید با رعایت حریم درباره تخصص و موضوع کار 
صحبت کنید. رعایت حریم به این معنی است که 
درباره مسائل شخصی گفت وگو نکنید و از یکدیگر 
نظر نگیرید. درنهایت نظر شخصی همکار را در 

برابر نظر شخصی همسر برتر ندانید. 
: پس منظورتان کالم ها و نظرات درباره 

زندگی شخصی است؟
بله، خیانت غولی با شاخ های بزرگ یا زامبی نیست 
که با اطمینان به خودتان بگویید هرگز به آن تبدیل 
نمی شوید. هیچ ضمانتی وجود ندارد که شما درگیر 
این مشکل نشوید. زمانی که درباره مسائل شخصی 
از دیگران سوال می کنید، ذهن با مقایسه، کالمی را 
می پذیرد که برایش خوشایند است. زمانی که این 
مقایسه رخ داد، شما به طور ناخودآگاه فرد دیگر 
را بر همسر خود برتری داده اید و آرام آرام وارد 
مسیری جدید می شوید. البته با آگاهی می توانید 

ارزش ها را مدیریت کنید. 

: مدیریت ارزش به چه مفهوم است؟
ابتدا باید ارزش های خود را بشناسید تا مشخص 
کنید چقدر به آنها پایبند هستید. آیا برای خودتان 
خط قرمز تعریف کرده اید؟ ممکن است برای کسی 
صحبت با جنس مخالف و برای دیگری تماس 
فیزیکی و ... خط قرمز باشد. بنابراین تعریف مرزهای 

خیانت و مدیریت ارزش ها متفاوت است.  
: مفاهیم ارزش ها متفاوت اند؟

دقیقا! من همیشه به همه پیشنهاد می کنم  قبل 
از ازدواج مفاهیم ارزشی خود را برای یکدیگر 
تعریف کنند. اگر ارزش های دو نفر در تعارض 
باشد، به طور حتم با مشکل روبرو خواهند شد. 
»قالب فرهنگ« همان ارزش انسان هاست؛ قومیت، 
یعنی دو انسان یک جنس با دو نوع متفاوت از باور 
هستند. »فرهنگ ما به هم نمی خوره« جمله ای رایج 
است که خانواده   ها با زبان خودشان مفهوم تفاوت 

ارزش ها را به درستی بیان می کنند. 
چه  است  ممکن  قومیتی  تفاوت   :

مشکالتی ایجاد کند؟
وقتی ارزش ها در رابطه دو نفر مشخص نباشد، 
ممکن است یکی از افراد به اشتباه قضاوت کند. در 
موارد زیادی شاهد هستیم یکی از همسران می گوید 
رابطه عادی با جنس مخالف دارد اما همسرش 
سخت بر این باور است که او در حال شکستن 
مرزها و خیانت است. حتی ممکن است برخی 
رفتارهای هر روزه شما در نظر همسرتان خیانت 
باشد. درحقیقت هیچ کدام دروغ نمی گویند و تنها 
عامل این دعوا تفاوت نگرش در ارزش های دو 

طرف است. 
: چه کنیم تا سوءتفاهم ها به دعوا ختم 

نشوند؟
 مساله مهمی است. گاهی همسران یکدیگر را 
به خیانت متهم می کنند و شخص به گناه نکرده 
محکوم می شود، درنتیجه لج بازی و کشمکش 
می کند. درحقیقت هر دو حق دارند ولی ابتدا درباره 
مرزهایشان با یکدیگر صحبت نکرده و مرزها را به 
درستی مشخص نکرده اند بنابراین دچار  مشکل 
شده اند. بهتر است قبل از ازدواج با تهیه فهرستی از 

مرزها درباره خط قرمزهای یکدیگر صحبت کنید. 
این کار سن و سال ندارد، حتی اگر سال ها از 
زندگی تان گذشته، باز هم می توانید با همسرتان 
گفت وگو کنید. هر زمانی که شروع کنید، می توانید 
جلوی تعارضات را بگیرید و با فردی که شریک 
عاطفی شماست بهتر و بیشتر ارتباط برقرار کنید.

: این گفت وگوها مشکالت را بیشتر 
نمی کند؟

درست است که صحبت کردن کار دشواری است 
اما شدنی است. گفتن تنها به معنای بیرون آوردن 
عبارات نیست، باید بدانید، چطور، کجا، کی و با چه 
لحن و عنوانی لب به سخن بگشایید، تا تاثیرگذار 
باشید. قبل از اینکه گفت و گو را آغاز کنید، فکر کنید 
برای صحبت تان چه دالیلی دارید و راه درست بیان 
آن چیست؟ ممکن است درخواست شما درباره نوع 
پوشش باشد که بدون بیان دلیل مناسب به خصوص 
اگر همسرتان شخصیت قدرت طلبی داشته باشد، 
در نزاع با شما درمی آید. اگر بدون دلیل و تحت 
زور مجبورش کنید، بعد از مدتی راه به جایی 
می رسد که به جای حل مشکل هریک  دنبال اثبات 
قدرتمندی هستید. اگر با عصبانیت درخواست خود 
را گفته اید، نباید انتظار کنش مناسب را داشته باشید. 
همیشه طوری سخن بگویید که توقع دارید، بشنوید. 
: حاال اگر در نظر بگیریم که دو نفر 
با ارزش های دینی مختلف با یکدیگر زندگی 
می کنند، درنهایت باید چه کنند؟ آیا خانم یا آقا 
باید تالش کنند برای خودشان ارزش جدید 

تعریف کنند؟
خیلی بهتر است که افراد قبل از ازدواج بدانند پوشش 
یا حجاب در کجای اولویت شان قرار دارد. ممکن 
است برای خانمی سفر مذهبی، نماز خواندن و 
شرکت در مراسم مذهبی شوهر ارزش باشد. در 
این صورت باید درباره دالیل اهمیت این موضوعات 
از  3 زاویه با همسرش صحبت کند که عبارتند از:
1.  بعد عاطفی: اگر یکی از همسران احساس کند 
که تنهاست، رابطه را خاتمه می دهد. »زمانی که این 
کار را برای من انجام می دهی، میزان صمیمیت ما 
بیشتر می شود و وفاداری و عالقه بین ما افزایش 
پیدا می کند. اگر کمی مانند من رفتار کنی، من 

احساس تنهایی نمی کنم.« 
2. اضطراب و تشویش: درباره دالیل اضطراب 
و تشویش اش صحبت کنید. »وقتی پوشش داری، 
کمتر به تو نگاه می کنند و کمتر در معرض خطر 
هستی.« منطق خود را انتقال دهید. بهتر است احساس 
قلبی تان را بگویید. »چون نگران تو هستم، دوست 
ندارم خطرات احتمالی تهدیدت کند، دوست دارم 

این قوانین را رعایت کنی.« 
3. قدرت انتخاب: درنهایت کسی در رابطه تاثیرگذار 
است که حق انتخاب می دهد. 
یک سوم نیاز همه انسان های 
جهان داشتن حق انتخاب 
و قدرت تصمیم گیری 
است. اجازه بدهید 
مقابل  طرف 
درباره  نیز 

ارزش های  
حرف  خود 
نگویید  بزند. 
با  حتی  باش«،  »زود 
وجود پذیرش قلبی، همسرتان 
به فرصت نیاز دارد تا مساله 
این  کند.  را هضم  جدیدی 
احتمال را هم بدهید که او 

درخواست 
شما را رد کند. 

: برخی افراد 
معتقدند چت کردن 

فقط جنبه سرگرمی دارد.
یک  که  غلط  راهنمایی  سرگرمی برای این 

خودت پیدا کن نادرست است. این جمله از لحاظ 
روان شناسی و علمی غلط است. وقتی وابسته به 
فرد دیگری می شوید و او جای خالی همسرتان 
را پر می کند، موضوع جدی شده  است. پیکان 
داستان زندگی به سمت آن »سرگرمی« می چرخد. 
در این حالت تصور کنید چه اتفاقی برای فرزندان 
خانواده ای که سرگرمی های متفاوت دارند، می افتد. 
فرزندان نقطه مهم اتصال در زندگی هستند. این 
باور که مشکالت بین شما و همسرتان هست و 
هر دو بچه ها را دوست دارید، باوری اشتباه است. 
میزان صمیمیت شما با همسرتان با تربیت فرزندان 

در ارتباط مستقیم است.
: برخی ها می گویند ارتباط های دیگر 

می تواند از طالقشان پیشگیری کند.
ما نمی گوییم طالق که در قرآن هم آمده، بد است. 
در بحرانی ترین شرایط انتخاب بین بد و بدترین 
است. در شرایطی که خیانت بر طالق ارجح می شود، 
تبعات بیشتری در پی دارد و بچه ها نیز با دیدن 
زیر پا گذاشتن ارزش ها توسط پدر یا مادر آسیب 
می بینند. زیر پا گذاشتن اخالق و حریم خانواده در 
همه جای دنیا ناپسند است. برخی پدر و مادرها بر 
این باورند که فرزند ما مشکالت را می بیند و به 
ما حق می دهد که با فرد دیگری در ارتباط باشیم. 
این باور غلط است. درست است که او مشکالت 
را می بیند و درک می کند اما فساد را هم در والد 
خود شاهد است. حتی در آینده با الگو برداری در 
ناخودآگاه  و همذات پنداری، به احتمال بیشتری در 
گودال مشکالت مشابه گیر می کند. از همین رو، 
آسیب خیانت فقط مربوط به یک نفر نیست و یک 

نسل به راه نادرست کشیده می شوند.
: راهکار چیست؟

در مواردی تاکید بر مسائل شرعی نیز نمی تواند 
فرد را از انجام خیانت بازدارد و هر فرد با آگاهی 
از غلط بودن کار خیانت می کند بنابراین باید با او 

صحبت شود تا درنهایت انتخاب کند.
توصیه کلی این است که نیاز خود و دلیل کارتان 
لذت جنسی چنین  علت  به  اگر  بشناسید.  را 
راه دشواری را طی و ناراحتی را با خانواده و 
فرزندان تان همراه می کنید، سراغ مشاور بروید 
مشکالت  از  جنسی  راهکارهای  گرفتن  با  و 

پیشگیری کنید.
همیشه نیت رسیدن به رابطه جنسی نیست. شروع 
رابطه ممکن است یافتن فضای امن و راحت 
باشد. گاهی فرد دنبال کسی است که دوستش 
داشته باشد یا به او احترام بگذارد. برخی مردان با 

خانمی بدون ظاهری زیبا ارتباط برقرار می کنند که 
علت ورود به این رابطه ها نداشتن زبان مشترک 
با همسر است. برای حفظ رابطه هرکدام از شما 
باید از خود سوال کنید چگونه می توانم به همسرم 

احساس آرامش بیشتری بدهم؟ 
بسیاری از افراد از رفتن سراغ مشاور دوری می کنند. 
برخی ها از مصرف قرص و دارو نگران اند. در واقع 
بسیاری از راهکارها نیاز به قرص و دارو ندارد. 
یادگیری تکنیک ها در روابط زناشویی می تواند از 

بروز بسیاری از خیانت ها پیشگیری کند.
: آیا قبول دارید با مدرن شدن دنیا شیوه 
زندگی ها هم دستخوش تغییرات شده است؟

تمدن یعنی هر فرد قادر باشد با وجود قابل دسترس 
بودن هر نوع لذتی خودش را مهار کند. این فرد 
قوی است و در اسالم هم آیه و حدیث های 
به  این روزها  این باره وجود دارد.  زیادی در 
بهانه تمدن برخی ها جدا زندگی می کنند. اگر 
صیغه طالق آنها خوانده نشده باشد، فرزندشان 
مدرک مستندی نمی بیند و در این بین نمی تواند 
رابطه دیگری را برای والدین مشروع بداند. برای 
فرزندان پذیرش این مساله که مادر و پدرم جدا 
شده اند و ازدواج مجدد دارند، مقبول تر است. 
در این حالت ارزش ها سر جایشان هستند و  

راه جدیدی آغاز شده است. 
: برخی ها معتقدند نباید خودشان را 

فدای فرزندانشان  کنند.
دزدی فقط این نیست که ما کیف کسی را بدزدیم، 
دزی می تواند دزدی عاطفی باشد. الزم نیست  
خودتان را فدای فرزندانتان کنید. تعهد انسانیت 
است و در همه جای دنیا حتی بین حیوانات 
هم حریم مفهوم دارد. از این رو، بهتر است با 

همسرتان صادق و شفاف باشید.
: در آخر چه توصیه هایی دارید؟

نفر  یک  بودن  با  ندارد  حق  »هیچ کس  جمله 
سراغ فرد دیگری برود« را با سوال »چکار کنم 
که همسرم سمت فرد دیگری نرود«، جایگزین 
کنید. جمله ای با کلمه »حق ندارد« محرک است 
و فرد با سواالتی مانند چرا حق ندارد، کنجکاوتر 
می شود و باالخره سعی می کند آن روی سکه را 
هم ببیند. یک سند و امضا شرط الزم و کافی برای 
وفاداری نیست. این باور اشتباه را کنار بگذارید که 
نوشته شدن نامتان در شناسنامه یکدیگر پایان راه 
است. همیشه باید تالش کنید خود و همسرتان 
را وفادار نگه دارید. این نکته را هم بدانید که در 
هر زمان می توانید با راهکارهایی برای بازگشت 
خانواده تالش کنید اما با پیشگیری از بحران 

همیشه یک قدم جلوتر هستید.

تکنولوژی، خیانت احساسی را تسریع می کند اما تنها 
متهم پرونده نیست! خیانت های احساسی به شکل 
دوستی شروع می شوند و به تدریج با ایجاد اعتماد پیش 
می روند. قصد اولیه می تواند ارتباط دوباره به شکل 
دوست باشد. با جلو رفتن زمان، مکالمات خصوصی تر 
شده و فرد متاهل کم کم متوجه می شود خاطرات 
قدیمی دوباره زنده شده و جایگزین همسرش شده اند.
وقتی در خانه با همسرتان هستید، همه مشکالت 
زندگی روزمره همراهتان است و خیلی راحت دلتان 
می خواهد مسوولیت های امروزتان را فراموش کنید و 
عاشقانه کردن این زندگی با کسی غیر از همسرتان از 

طریق رسانه های اجتماعی ساده تر می شود.

از کجا بفهمید در معرض خیانت دیجیتال 
هستید؟

از خودتان بپرسید آیا با همسرتان احساس نزدیکی 
می کنید؟ اگر این طور نیست، از خودتان بپرسید آیا 
خودتان را از نظر احساسی در دسترس او قرار داده اید؟ 

وقتی شبکه های اجتماعی برایتان بیشتر از ازدواجتان 
حکم سیستم پشتیبانی را پیدا می کند، شما و ازدواجتان 
در معرض خطر هستید. وقتی دنبال تبادالت دیجیتال 
با دیگران هستید، احتیاط کنید. نباید همیشه درگیر 
این باشید که برای پیام های جدید وضعیت آنالین 
خودتان را بررسی کنید. این عادت ها و همچنین 
تعریف کردن خاطرات، رویاها و ترس هایتان با کسی 
جز همسرتان، صمیمیت بیشتری بین شما و آن فرد 
ایجاد می کند و فاصله احساسی بین شما و همسرتان 

را بیشتر خواهد کرد.

5 سوال برای تعیین مرزهای ارتباطات 
دیجیتال

متخصصان توصیه می کنند برای جلوگیری از این 
مشکالت، این ۵ سوال را  کنار همسرتان جواب 
دهید تا مرزهای ارتباطات دیجیتال خود را تعیین کنید:
1. آیا همه آدم ها را نباید قبول کنید؟ تصمیم بگیرید که 
عشق های قدیمی، دوستان، برخی همکاران، کارفرماها 

یا کارمندان، مشتریان یا کسانی که شخصا نمی  شناسید، 
باید جزو دوستان شما در شبکه های اجتماعی باشند 

یا نه؟
2. آیا محدودیت زمانی وجود دارد؟ سعی کنید زمانی 
از روز را )مثل صبح زود یا آخر شب( مشخص کنید 

که طی آن به هیچ وجه آنالین نشوید.
3. آیا باید حریم خصوصی وجود داشته باشد؟ از 
همسرتان سوال کنید که اشکالی ندارد پیام خصوصی 
به دوستان آنالینتان بفرستید یا برخی پیام ها را فقط 

باید از طریق پیام های عمومی ارسال کنید.
۴. آیا محدودیت موضوعی وجود دارد؟ از خودتان 
بسیار  موضوعات  برخی  همسرتان  اگر  بپرسید 
خصوصی یا عکس های خصوصی را به دوستان 
آنالین خود نشان دهد، چه احساسی پیدا می کنید؟

5.آیا محدودیت مکانی وجود دارد؟ در این مورد 
صحبت کنید که آیا برخی محیط ها برای آنالین شدن 
شما نامناسب است یا نه، مثل جمع های خانوادگی، 

قرارهای شبانه، در اتومبیل یا دستشویی.

آیا در معرض خطر خیانت احساسی ناآگاهانه هستید؟

گفت وگو با دکتر دلبر نیروشک، روان شناس بالینی در مورد قوانین ارتباط و رمز خیانت در شبکه های اجتماعی

خیانت آنالین به سبک دیجیتال
 نیلوفر 

جامه بزرگی

زیر پا گذاشتن 
اخالق و حریم خانواده در 

همه جای دنیا ناپسند است. برخی 
پدر و مادرها بر این باورند که فرزند ما 

مشکالت را می بیند و به ما حق می دهد که با فرد 
دیگری در ارتباط باشیم. این باور غلط است. درست است 

که او مشکالت را می بیند و درک می کند اما فساد را هم در 
والد خود شاهد است. حتی در آینده با الگو برداری 

در ناخودآگاه  و همذات پنداری، به احتمال 
بیشتری در گودال مشکالت مشابه 

گیر می کند

همسران شماره ششصدونود وشش   یک دی نودوهفت22



نوآوری های پزشکی و داروسازی در سال 2018 میالدی

15 دستاورد + 3 راه حل

1. درمان سرطان به کمک نانوتکنولوژی
پزشکی  علوم  در  نانوتکنولوژی  از  بردن  بهره 
موجب شده درمان بیماری ها دقیق تر، کمترتهاجمی، 
کم هزینه تر و ساده تر از گذشته باشد. نتیجه این روند 
کیفیت بهتر زندگی بیمار و کاهش هزینه های سیستم 
درمانی به خصوص در کشورهای کم درآمد است.

داخلی،  تومورهای  از  تصویربرداری  برای 
ریزوسیله های پزشکی با استفاده از فلزاتی مانند 
طال و نقره با ابعاد 1 تا 100 نانومتر ساخته شده که 
به کمک آن پزشک می تواند سلول و عملکرد سلولی 
تومور را مورد بررسی قرار دهد. این تکنولوژی 
جایگزین خوبی برای سایر وسایل تصویربرداری 
از جمله عکسبرداری رنگی و عکسبرداری به کمک 

رادیوایزوتوپ هاست.
محققان دانشگاهی در یکی از کشورهای آسیایی 
وسیله ای را ساخته اند که خود آن را nanobot یا 
»کرم ریز« می نامند. این ریزروبات دارو را به سلول 
سرطانی می رساند، بدون اینکه به سلول های سالم 
اطراف تومور آسیبی برساند. ابعاد آن25-23 نانومتر 
است و از یک رشته DNA ساخته شده است. رشته 
DNA به صورت یک حلزون درآورده می شود و 
دارو درون آن قرار می گیرد. وسیله در طول مسیر 
خود تا رسیدن به تومور سرطانی از دارو محافظت 
می کند و به محض رسیدن به سلول سرطانی دارو 
آزاد می شود. این دانشمندان تاکنون موفق شده اند 
برای شناسایی 12 نوع سلول سرطانی از این نوع 
روبات ها DNA بسازند. تیم تحقیق سرگرم مطالعه 
روی این طرح هستند که رفتاری زنبورمانند را در 
این روبات کرمی شکل ایجاد کنند تا بتواند به بافت  
بدن متصل شود و عصب و بافت آسیب دیده را 

ترمیم کند.
در تجربه مشابهی در دانشگاهی در آمریکا، دانشمندان 
وسیله ای به نام microcannon یا »توپ جنگی 
ریز« ساخته اند که در بدن به سمت تومور سرطانی 
هدایت می شود و در محل تومور باز می شود و با 
آزاد کردن داروی ضدسرطان سلول های سرطانی 
را از بین می برد. ایده ساختن این وسیله از توپ 
جنگی گرفته شد. ریزوسیله درون بدن بیمار توسط 
امواج اولتراسوند هدایت می شود و پس از رسیدن 
به تومور باز شده و بر اثر تحریکی که با همین امواج 
انجام می گیر د داروی درون خود را آزاد و در عین 
حال بافت تومور را نسبت به دارو نفوذپذیر می کند. 
این وسیله 5 میکرومتری از یک بافت متخلخل و از 
جنس طال ساخته شده و برای ایمنی بیشتر وسیله را 
با پوششی از ذرات سیلیس با ضخامت یک میکرومتر 
می پوشانند و سپس آن را در محلول ژل محرک 
»پرفلورکربن« )PFC( قرار می دهند. ژل محرک 
به محض رسیدن به محل تومور و تابیدن امواج 
اولتراسوند بخار می شود و حباب هایی تولید می کند 
که به سرعت متورم می شوند و توپ های ریز حاوی 

دارو را به سمت سلول هدف هدایت می کنند.

2. ماشین مغزی میانجی
در سال 2015 میالدی رئیس جمهور وقت آمریکا 
خواستار تمرکز و تالش بیشتر صنایع تولید اعضای 
مصنوعی انسان شد. در کشور آمریکا حداقل 100 

هزار آمریکایی دچار قطع دست شده اند و 6 میلیون 
نفر فلج هستند. در پاسخ به این درخواست، صنایع 
با مضاعف کردن مطالعات و تالش خود سعی 
کردند ابزارهایی را بسازند که هم از نظر قیمت 
مقرون به صرفه باشد و هم کاربرد آن برای فرد معلول 
راحت تر باشد. تحقیقات انجام شده به تولید اعضایی 
که توسط رایانه کنترل می شوند، ختم شد. تولید این 
ماشین های میانجی مغزی از سال 2012 میالدی 
سرعت زیادی گرفته و به کمک آن فرد می تواند بدون 
نیاز به مرکز درمانی و در محیط خانه از آن استفاده 
کند.  مطالعات بی شماری روی ساخت ابزارهایی 
انجام گرفته که بتوان در خود مغز جاگذاری کرد، 
ولی اکنون سمت وسوی تالش ها به سوی ابزارهایی 
است که از بیرون بدن فرد به کمک او می آید، مانند 
»هد ست« هایی که روی پیشانی فرد قرار می گیرد و 
سیگنال های مغزی را به عضو قطع شده می رساند.

درمان  برای  نوآورانه  چرخش های  از  یکی 
آسیب های نخاعی استفاده از ایمپلنت های نخاعی 
با استفاده از فیبرهای پلیمری است که ضخامت هر 
یک از آنها کمتر از یک تار موی انسان است. فیبر 
پس از قرار گرفتن در محل آسیب دیده، داروی 
مورد نیاز را در محل قرار می دهد و سیگنال های 
الکتریکی را منتقل می کند. اکنون با پیشرفت هایی 
که در این زمینه رخ داده، دانشمندان دانشگاه 
»ماساچوست« آمریکا با استفاده از این فیبرها برای 
حفاظت از عصب تازه ترمیم شده داربستی را در 
محل آسیب دیده درست می کنند. یکی از محققان 
این پروژه می گوید: »سرانجام روزی می رسد که 
به کمک تکنولوژی می توانیم آسیب های نخاعی 
را ترمیم کنیم و اختالالت عصبی و روانی مانند 

اسکیزوفرنی و پارکینسون را درمان کنیم.«

3. واکسن سرطان – آزمایش روی 
نمونه های انسانی آغاز شده

دانشمندان دانشگاه »استنفورد« در ماه فوریه 2018 
اعالم کردند می توانند اولین آزمایش های واکسن 
خود را روی انسان شروع کنند. آزمایش های قبلی 
واکسن که روی موش ها با موفقیت انجام گرفت، 
نشان داد با تزریق عوامل محرک سیستم ایمنی تمام 
رد پاهای سلول های سرطانی به کلی پاک شده و 
جلوی متاستاز سلول ها به سایر ارگان های بدن گرفته 
شد.اولین آزمایش های انسانی روی بیماران مبتال 
به سرطان خون انجام گرفته است. دانشمندان باور 
دارند این گام بزرگ برای ریشه کن کردن بیماری 

سرطان خواهد بود.

4. ساخت ایمپلنت های مغزی که 
حافظه انسان را تا حدود 15 درصد 

بهبود می بخشد
در ماه فوریه 2018 وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد 
»پیس میکر« جدیدی را ساخته که با جاگذاری کردن 
آن درون مغز افراد مبتال به آلزایمر، صرع و پارکینسون 
می توان حافظه این افراد را بهبود بخشید. دستگاه 
مذکور با فرستادن پالس های الکتریکی مغز را تحریک 
می کند. هرچند این وسیله در نوع خود جدید نیست، 
نسبت به دستگاه های قبلی توانایی های بیشتری دارد.

5. پیوند کامل صورت برای اولین بار
در ماه ژانویه این سال، پزشکان فرانسوی موفق 
شدند اولین پیوند کامل صورت را با موفقیت روی 
صورت فردی انجام دهند که 10 سال پیش تحت 
این عمل قرار گرفته و بدن او پیوند قبلی را پس 
زده بود. این نوع جراحی بسیار مشکل و شانس 

پس زدن پیوند بسیار باالست. اهمیت این جراحی 
در این است که نشان داد امکان پیوند مجدد وجود 

دارد و هنوز ما موارد زیادی را باید یاد بگیریم.

6.  قرص ضدبارداری برای مردان
نتایج مطالعه ای که امسال در گردهمایی جامعه 
متخصصان غدد درون ریز در شیکاگو ارائه شد، 
نشان داد تجویز قرص های ضدبارداری در مردان 
موجب کاهش سطح تستوسترون و کاهش تولید 
اسپرم شده است. این دارو که با نام DMAU معرفی 
شد باید به صورت روزانه مصرف شود. به گفته 
محققان، پیش از آنکه این دارو بتواند روانه بازار 
شود و در دسترس همگان قرار گیرد باید مطالعات 

بیشتری روی آن انجام شود.

7 – تزریق بدون سوزن 
محققان دانشگاه MIT وسیله ای را برای تزریق دارو 
ابداع کرده اند که نیاز به سوزن ندارد. این وسیله دارو 
را با فشار زیاد به زیر پوست بیمار می فرستد و از 
آن طریق دارو جذب گردش خون بیمار می  شود.

8.لنزهای درمانی چشمی
چشمی  لنزهای  دانشگاه  هاروارد  محققان 
Theraoptix را ابداع کرده اند که وقتی روی چشم 
بیماری که دچار یکی از بیماری های چشمی است، 
قرار داده می شود، دارو را به تدریج درون چشم 
بیمار آزاد می کند. از این نوع لنز می توان برای درمان 

بیماری های چشمی مانند گلوکوم  استفاده کرد.
این وسیله امسال برنده جایزه 25 هزار دالری 
نوآوری های پزشکی شده و مورد تایید سازمان 
غذا و داروی آمریکا هم قرار گرفته است. لنزها را 

برای حداکثر 2 هفته می توان روی چشم قرار داد 
و نشان داده شده رهاسازی تدریجی دارو بسیار 
موثرتر از روش های دیگر مصرف داروی چشمی 

بوده است.

9. پیشرفت در ساخت رحم مصنوعی
پزشکان اغلب مجبور می شوند رحم بیمارانی را که 
به دلیل شیمی درمانی و درمان های مشابه در معرض 
خطر ناباروری قرار دارند از بدن آنها خارج کرده و 
فریز کنند تا پس از طی شدن دوره درمانی رحم را 
مجدد به بدن فرد پیوند بزنند. این عمل این خطر 
را دارد که با بازگرداندن رحم به بدن فرد مجدد 
سلول های سرطانی موجود در بافت رحم شروع 

به رشد کنند.
از  استفاده  با  دانمارکی موفق شدند  دانشمندان 
تکنولوژی پزشکی فولیکول های رحم را روی 
بافت مهندسی شده ای که تنها حاوی پروتئین و 
کالژن و عاری از سلول سرطانی بود، رشد بدهند. 
آنها موفق شدند این رحم مصنوعی را به بدن موش 
پیوند بزنند و امیدوارند آن را طی 3 تا 4 سال آینده 

روی نمونه های انسانی آزمایش کنند.

10. تغییر تعادل مواد شیمیایی مغز در 
افراد معتاد

دانشمندان به خوبی می دانند افرادی که معتاد به 
استفاده از مواد مخدر هستند حاضر نیستند اعتیاد 
خود را ترک کنند، با این توجیه که این ماده ترکیب 
شیمیایی مغز آنها را تغییر داده و با وجود آگاهی از 

عوارض بد مواد حاضر به ترک آن نیستند.
دانشمندان به تازگی اعالم کردند با انجام مداخالتی 
که خود آن را »گیرنده 2C سروتونین« نامیده اند، 
قادرند سیگنال هایی را که از مغز فرستاده می شود، 
ضعیف کنند، درنتیجه فرد معتاد تمایل کمتری به 
استفاده از ماده مخدر پیدا می کند. آنها ثابت کردند 

این روش در موش موفق بوده است.

11. خلق برنامه  های تخصصی و دوست 
با کاربر

تکنولوژی سالمت با ارائه برنامه  های متعددی که 
شیوه زندگی افراد را هدف قرار می دهد کمک بسیار 
بزرگی به بهبود کیفیت زندگی بیماران و افراد سالم 
کرده است. از جمله برنامه  هایی که زمان مصرف دارو 
را به فرد یادآوری می کند و نحوه انجام کمک های 
اولیه را به افراد آموزش می دهد  یا برای بیمار این 

امکان را فراهم می کند تا بدون حضور در مطب 
پزشک توسط وی مورد معاینه قرار بگیرد.

همچنین برای والدینی که کودک مبتال به اوتیسم 
دارند برنامه  هایی طراحی شده که به آنها این امکان 
را می دهد که کودک خود را بدون مراجعه به مراکز 
درمانی ارزیابی کنند. به عنوان مثال می توانند واکنش 
کودک خود را نسبت به محرک های مختلف مورد 

ارزیابی قرار دهند.

12. استفاده از باکتری برای 
تصویربرداری پزشکی

محققان انجمن »کالیفرنیا« با استفاده از مهندسی 
ژنتیک موفق شدند گونه هایی از باکتری »سالمونال« و 
»ای کوالی« را خلق کنند که با کمک امواج اولتراسوند 
به عضو مورد بررسی فرستاده و بازگردانده می شود. 
این موضوع به این معناست که اکنون پزشکان 
می توانند با استفاده از این تکنولوژی سالمت پی ببرند 
درون عضو بیمار فرد چه می گذرد، در حالی که قبال 
با کمک ابزارهای تصویربرداری امکان دیدن آن نبود.

13. پزشک در خانه
تصور کنید یک نمایشگر در اختیار دارید که اطالعات 
مربوط به وضعیت قلب شما را به گوشی تلفن  همراه 
شما و همزمان به مطب پزشک معالجتان می فرستد. 
این تکنولوژی با نام Confirm RX اکنون در اختیار 
بیماران قرار دارد. این وسیله پوشیدنی در نوع خود 
اولین به شمار می رود و اطالعات مربوط به وضعیت 
قلب بیمار را عالوه بر تلفن  همراه خود فرد و مطب 
پزشک معالج وی، به شبکه سیستم درمان کشور 

هم ارسال می کند.

14. اسپری تنفسی هوشمند
استفاده نادرست از افشانه های تنفسی مساله ای 
تنفسی  اسپری  دلیل  همین  به  و  است  متداول 
هوشمند مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این 
اسپری که با تکنولوژی باالیی در نوع خود ساخته 
شده زمان استفاده از اسپری را به بیمار یادآوری 
می کند، زمان هر بار استفاده از دارو را ثبت می کند 
و نحوه درست استفاده از دارو را آموزش می دهد. 
اهمیت کارکرد این اسپری بیشتر زمانی مشخص 
می شود که با ثبت زمان های مصرف دارو به پزشک 
نشان می دهد آیا بیمار برنامه درمانی خود را به 

درستی رعایت کرده یا نه.

15.  امکان درمان کم شنوایی با دارو
پزشکان معموال برای درمان کم شنوایی وسایل 
کمکی مانند سمعک را تجویز می کنند اما به تازگی 
شرکتی اعالم کرده دارویی را تولید کرده که می تواند 
کم شنوایی را درمان کند. این شرکت اکنون  دنبال 

یافتن سرمایه گذار برای تولید داروی خود است.
صنایع داروسازی به دلیل حضور در بازار پررقابت 
اقتصادی و تکنولوژیکی تحت فشار زیادی قرار 
دارند بنابراین این شرکت ها برای اینکه از قافله عقب 
نمانند باید دائم در حال نوآوری و ابداع وسایل و 

داروهای جدید باشند.
منابع: 
 Interesting Engineering ، Continuum
FTN News ، ASME ،Biopharma

در سال میالدی جاری که تقریبا 
روزهای آخر آن را سپری می کنیم، 
ثابت شد محققان حوزه پزشکی 
سخت در تالشند با بهره بردن از 
آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی ها 
راه هایی برای درمان بیماران و بهبود 
کیفیت زندگی انسان ها پیدا کنند. 
این پیشرفت ها نور امید را به قلب 
انسان هایی می تاباند که زیر بار 
بیماری های مزمن قامت خم کرده اند

همچنان که تکنولوژی فرمان تحقیقات بیومدیکال و حوزه بهداشت را در دست دارد و با سرعت هر چه تمام تر به پیش می رود، فاصله ای که بین علوم پزشکی و علم مهندسی سنتی  وجود داشته رفته رفته کمتر 
می شود. وسایل پزشکی و رایانه ها روزبه روز کوچک تر، سریع تر و هوشمندتر می شوند و صنایع ساخت وسایل پزشکی طبابت را برای پزشکان راحت تر، درمان را برای بیماران موثرتر و هزینه درمان را برای کل  سیما اخالقی

سیستم بهداشتی کمتر کرده است. بنا به باور کارشناسان، تغییر مهمی که در سال 2018 میالدی ایجاد شد، ظهور تکنولوژی های مشتری محور بود. افزایش طول عمر افراد میزان بروز بیماری های مرتبط با سن مانند 
بیماری های قلبی- عروقی، دمانس، سکته مغزی، بیماری های ریوی و سرطان را افزایش داده و تکنولوژی های مدرن در خط مقدم مبارزه با بیماری هایی قرار گرفته که علل اصلی مرگ این انسان هاست، مثل وسایل 
پوشیدنی و هوشمند که امکان پی بردن به عالئم بیماری ها و حتی درمان عالئم اولیه بیماری ها را در همان مراحل اولیه فراهم می کند. بیماران با استفاده از وسایل ابداعی مدرن می توانند بسیاری از بیماری های خود را مدیریت کنند 
و همین عامل منجر به بهبود کیفیت زندگی آنها و کاهش تقاضا برای دریافت درمان های پیشرفته تر شده است. همکاری بین سازندگان وسایل پزشکی و شرکت های ارائه کننده تکنولوژی های مدرن هم افزایش چشمگیری داشته و 
درمان بیماری ها را آسان تر کرده است. در سال میالدی جاری که تقریبا روزهای آخر آن را سپری می کنیم، ثابت شد محققان حوزه پزشکی سخت در تالشند با بهره بردن از آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی ها راه هایی برای درمان 
بیماران و بهبود کیفیت زندگی انسان ها پیدا کنند. این پیشرفت ها نور امید را به قلب انسان هایی می تاباند که زیر بار بیماری های مزمن قامت خم کرده اند. هر چند بسیاری از آنها مراحل آزمایشی خود را طی می کنند، همچنان امید 

بسیاری وجود دارد.برای پی بردن به عظمت کاری که طی سال 2018  میالدی انجام گرفته، به پاره ای از پیشرفت ها در زمینه بهداشت و سالمت و درمان بیماری ها اشاره می کنیم:

3 راه حل 
محل این نوآوری ها البراتوارهای دانشگاهی، شرکت های 
داروسازی خصوصی و سازمان های تحقیقاتی هستند. از 
جمله این ابداعات که در سال 2018 میالدی به بازار عرضه 
شد و سیستم بهداشت و سالمت را تحت تاثیر قرار داد 
می توان به پیشرفت هایی در ویراستاری ژنی به خصوص 
CRISPR ، توجه بیشتر به تحقیقات میکروبیوم، تولید 
داروهای هدفمند، کشف آنتی بیوتیک های جدید و رویکرد 
مثبت نسبت به هوش مصنوعی برای ساخت داروهای 
جدید اشاره کرد. برخی از این پیشرفت ها که با مهر 2018 

ممهور شد عبارتند از:

شرکت های  توسط  مصنوعی  هوش  از  استفاده   .1
داروسازی و بیوتکنولوژی

استفاده از هوش مصنوعی موضوعی نیست که موجب 

تعجب زیادی شود اما طی چند سال گذشته استفاده از این 
تکنولوژی در صنایع داروسازی شدت بیشتری گرفته است. 
این صنایع در حال حاضر با استفاده از هوش مصنوعی 
تمامی مراحل ساخت یک دارو از مرحله تحقیق گرفته تا 
ارزیابی نحوه اثر دارو و ارائه فرمول جدید برای داروی 
مورد نظر و پیش بینی خطرات احتمالی مصرف دارو را 
به انجام می رسانند. همچنین نرم افزارهایی که بر اساس 
هوش مصنوعی پایه ریزی شده قادر هستند برای دستیابی 
به فرمول مورد نظر ترکیبات شیمیایی دیگری ارائه کنند. 
همچنین به کمک هوش مصنوعی اکنون می توان برنامه های 
پری کلینیکال و کلینیکال را طراحی کرد و اطالعات داده شده 

را آنالیز کرد.

2.هدف گرفتن RNA با ریزمولکول ها
این یک روند چالش برانگیز در فضای کشف داروهای جدید 
است. هرچند شرکت های بزرگ داروسازی، موسسات 

تحقیقاتی و بیوتکنولوژیک در این زمینه دست به فعالیت های 
گسترده ای زده اند، نگرانی هم درباره آن زیاد است.

در یک ارگانیسم زنده، رشته DNA تمام اطالعات مربوط 
به سنتز پروتئین را در خود ذخیره دارد. RNA  اطالعات 
کدگذاری شده را از روی DNA کپی برداری می کند و 
برای سنتز پروتئین به ریبوزوم می برد. بسیاری از داروها 
با این هدف ساخته می شوند که پروتئینی را که موجب 
بروز بیماری می شود هدف قرار دهند زیرا برخی اوقات 
تنها سرکوب کردن عامل بیماری زا برای درمان بیماری 
کافی نیست. به نظر می رسد اگر بتوانیم مبارزه با بیماری 
را از مراحل ابتدایی تر آغاز کنیم، کار بسیار هوشمندانه ای 
 RNA انجام داده ایم. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم روی
تاثیر بگذاریم، مانع سنتز پروتئین بیماری زا شده ایم. به این 
ترتیب با تغییر ژنوتیپ )کد ژنتیکی( فنوتیپ )ظاهر بیماری( 

ناخواسته را تغییر داده ایم.
مشکلی که پیش روی محققان قرار دارد این است که 

RNA هدف خوبی برای ریزمولکول ها نیست زیرا فرم 
ظاهری این مولکول به صورت خطی است و می تواند 
به صورت نامتناسب بپیچد و تا بخورد و به ندرت به 
شکلی درمی آید که بتوان دارویی درون آن قرار داد. به 
عالوه برخالف پروتئین ها، مولکول های RNA تنها از 4 
نوع نوکلئوتید تشکیل شده اند که موجب می شود تمامی 
مولکول ها یکسان به نظر برسند بنابراین شناسایی آنها برای 

مولکول های ریز کار ساده ای نیست.
با این حال بسیاری از مطالعات انجام شده اخیر نشان داده 
با کمک ریزمولکول های شبه دارو و از نظر بیولوژیکی 
فعال می توان مولکول های RNA را هدف قرار داد. اکنون 
 Merck, Novartis, شرکت های بزرگ بسیاری مانند
Biogen برنامه های تولید داروی خود را روی این زمینه 

متمرکز کرده اند.
3. کشف آنتی بیوتیک های جدید

امروزه نگرانی ها درباره مقاومت دارویی رو به افزایش است. 

هر ساله مقاومت دارویی علت 700 هزار مرگ در سراسر 
جهان است و بر اساس برآورد دولت بریتانیا، در صورت 
ادامه این روند رقم مرگ ومیر تا سال 2050 میالدی به 10 
میلیون نفر خواهد رسید. باکتری ها به راحتی می توانند تکامل 
پیدا کنند و نسبت به آنتی بیوتیکی که معموال موجب از بین 

رفتن آن می شده مقاوم می شوند.
تجویز غیرمسووالنه آنتی بیوتیک برای درمان بیماری های 
ساده و مصرف گسترده آن در دامداری ها شرایط را دشوارتر 
کرده و موجب شده شاهد جهش ژنتیکی بیشتری در باکتری ها 
باشیم و از سرعت ایجاد مقاومت دارویی حیرت کنیم. 
از سوی دیگر، حوزه کشف آنتی بیوتیک های جدید برای 
شرکت های داروسازی در مقایسه با ساخت داروهای دیگر 
جالب نیست. شاید به همین دلیل است که از زمان ساخت 
آخرین آنتی بیوتیک 30 سال می گذرد اما این روزها به دلیل 
تغییرات سودمندی که در زمینه قوانین و اقتصاد ایجاد شده، 
شرکت های داروسازی نسبت به تولید آنتی بیوتیک های 
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پیش بینی دقیق زمان و مکان وقوع زلزله تا امروز به طور کامل امکانپذیر 
 ترجمه: 

سحر نیکزادی
نبوده است. شدت و  وسعت یک زلزله می تواند به شکل لرزش های 
ثانیه و  خفیف و تکان های سختی باشد که گاهی برای مدت چند 
حتی چند دقیقه طول  می کشد اما آنچه که در این میان اهمیت بیشتری 
دارد،  آگاهی و انجام نکات ایمنی برای کاهش آثار این بالی طبیعی و غیرقابل اجتناب 
فاجعه  ایجاد  از  می تواند  به موقع  و  آگاهی و عکس العمل درست  است. درحقیقت 

انسانی پیشگیری کند و نجات بخش جان هزاران نفر باشد. به همین منظور و 
در آستانه روز ملی ایمنی در برابر زلزله در »پوستر سالمت« این 

شماره به این موضوع حیاتی خواهیم پرداخت تا شما 
و  ایمنی  نکات  انجام  ضرورت  با  را 
اضطراری که هر فردی در هر مکانی حین 

وقوع زلزله و در موقعیت های متفاوت باید 
از آنها آگاه باشد، آشنا کنیم. 

توصیههایپیشگیرانهبهمناسبت5دی
روزملیایمنیدربرابرزلزله

خونسردیتان
راحفظکنید!

اگر در هتل اقامت دارید...

اگر هنگام شروع زلزله در اتاق هتل هستید، توصیه می کنیم باز هم 
همان  جا بمانید. به خاطر داشته باشید گاهی اوقات شدت پس لرزه های 
احتمالی می تواند از خود زمین لرزه هم بیشتر باشد. اگر میزی در اتاق تان 
هست زیر آن پناه بگیرید و در صورت نبود آن از گوشه های اتاق که 
ایمن به نظر می رسند، استفاده کنید. حتی اگر در طبقات باالی ساختمان قرار دارید، باز 
هم ماندن در یک محل و پناه گرفتن در جایی مناسب می تواند عاقالنه ترین کار ممکن در 

این شرایط حساس و اضطراری باشد. 

اگر در فروشگاه هستید...

از قفسه های اجناس در فروشگاه که احتمال ریزش آنها بسیار زیاد است، فاصله بگیرید. پناه 
گرفتن زیر سبد های بزرگ خرید و رگال های لباس می تواند به حفاظت از شما کمک کند. 
مجدد توصیه می کنیم روی زمین و روی زانوهایتان بنشینید. به محل امنی پناه ببرید و با پوشاندن 

سر تان به وسیله دست ها از خودتان محافظت کنید و تا اتمام زمین لرزه همان جا بمانید. 

اگر در خیابان و خارج از ساختمان هستید...

بیرون بمانید و به هیچ عنوان وارد ساختمانی نشوید. به فضای باز و دور از ساختمان ها، درخت ها 
و چراغ های راهنمایی و رانندگی پناه ببرید. همان جا بمانید تا لرزش ها تمام شوند. به یاد داشته 
باشید خطر ناک ترین مکان ها در این زمان دقیقا بیرون ساختمان ها هستند زیرا شدت زلزله می تواند 
منجر به سقوط هر نوع جسمی از ساختمان ها شود و خسارات جبران ناپذیری به بار بیاورد. 
خسارات جانی ناشی از زلزله اغلب زمانی اتفاق می افتد که آوارها و اجسام گوناگون از ساختمان ها روی افراد در 
حال فرار می افتند. درحقیقت لرزش سطح زمین به ندرت عامل آسیب است و در مقابل سقوط دیوار، ریزش و 

شکستگی شیشه ها و افتادن اجسام منجر به آسیب های جانی شده است.

اگر در مدرسه هستید...

خوشبختانه یکی از اولین مکان هایی که نکات ایمنی در مواجهه با زلزله در آن آموزش داده می شود مدرسه ها هستند. دانش آموزان باید به خوبی از اهمیت و 
چگونگی انجام این موارد آگاه باشند. باز هم توصیه می شود از پنجره ها، هر نوع شیشه یا اجسام متحرک فاصله بگیرید. زیر نیمکت ها بروید و با کمک دست ها 
از سر و گردنتان محافظت کنید و تا پایان لرزش ها همان جا بمانید. توصیه می شود اگر هنگام شروع زلزله در کتابخانه مدرسه هستید، از قفسه کتاب ها فاصله 

بگیرید و اگر میز یا نیمکتی در نزدیکی تان قرار داشت زیر آن بمانید.  

اگر در مکان های عمومی و پرجمعیت هستید...

توصیه می شود هنگام وقوع زلزله در مکان های عمومی و پرجمعیت مانند سالن سینما، تئاتر و  ورزشگاه های ورزشی از 
یورش ناگهانی برای فرار امتناع کنید. این کار نه تنها عملی نیست، بلکه می تواند باعث ایجاد خسارات جانی بیشتری هم 
بشود. توصیه می کنیم روی زمین و تا حد ممکن  مقابل صندلی یا نیمکت خود بنشینید. سر و گردن تان را با بازوهایتان 
بپوشانید و تا پایان یافتن زمین لرزه همان جا بمانید. سپس بعد از اتمام لرزش ها، محل را به آرامی ترک کنید و مراقب سقوط 

احتمالی اجسام باشید.  

اگر در ماشین و در حال رانندگی هستید...

اگر در حال رانندگی هستید، با احتیاط و دقت الزم خودرو خود را متوقف کنید. یادآوری می کنیم احساس لرزش ناشی از زلزله می تواند شبیه خرابی و درست کار نکردن ماشین به نظر 
برسد. پس بی احتیاطی نکنید و با زود تصمیم گیری اشتباه احتمال بروز خطرات بیشتر را باال نبرید. برای مثال، اگر وسط بزرگراه هستید همان جا ماشین را متوقف نکنید. تا میزانی که امکان 
دارد از ترافیک فاصله بگیرید و دور شوید. به هیچ عنوان زیر یا روی پل هوایی و حتی درختان و خطوط برق نایستید. داخل ماشین بمانید تا زمین لرزه به طور کامل متوقف شود. چنانچه 

مجدد شروع به رانندگی کردید، مراقب شکستگی های احتمالی در کف خیابان و سقوط مصالح ساختمانی باشید.

اگر در مناطق کوهستانی هستید...

اگر در منطقه کوهستانی هستید، مراقب ریزش سنگ ها، 
رانش زمین، سقوط درختان و سایر آوار هایی باشید 
که خطرات ریزش  آنها با لرزش های ناگهانی زمین 

بیشتر هم می شود. 

اگر معلولیت دارید...

دارای  افراد  می شود  توصیه   
معلولیت که از صندلی چرخدار 
یا واکر استفاده می کنند و توانایی 
نشستن روی زمین را ندارند به 
نزدیک ترین محل ایمن مانند گوشه های دیوار دور 
از پنجره پناه ببرند و با دست ها از سر  و گردن شان 

محافظت کنند. 

اگر در منزل هستید...

اگر داخل خانه هستید، همان جا بمانید! به یاد داشته باشید توجه به اقدامات الزم به حفظ ایمنی و عملکرد بهترتان کمک موثری خواهد کرد و نجات دهنده جانتان خواهد بود. روی زمین روی زانو هایتان بنشینید و زیر 
سطح محکم و مقاومی پناه بگیرید. سعی کنید زیر میز بروید و از جای خود تا پایان یافتن کامل زمین لرزه ها تکان نخورید. اگر میزی نزدیک تان نیست با کمک بازو های خود سر، صورت و گرد ن  تان را بپوشانید و در 
گوشه یا کنج دیوار ساختمان  پناه بگیرید، به این ترتیب می توانید از آسیب دیدگی سر  و گردن که در هوشیاری  شما بسیار موثر خواهد بود، جلوگیری  کنید. تا می توانید از پنجره ها، شیشه ها، شومینه، در ورودی، دیوار ها 
و هر نوع اسباب و اثاثیه سنگین که امکان سقوط شان وجود دارد، فاصله بگیرید. اگر در زمان وقوع زلزله در اتاق خواب و روی تخت تان هستید، در صورت نزدیک نبودن تخت زیر پنجره و اجسام بزرگی مثل کتابخانه 
همان جا بمانید و صورتتان را روی تشک تخت قرار دهید و با استفاده از یک بالش سرتان را بپوشانید.  چنانچه در آشپزخانه هستید، هرچه سریع تر از آن خارج شوید. به خاطر داشته باشید هنگام وقوع زلزله آشپزخانه به دلیل حجم لوازم 
مختلف می تواند یکی از خطر ناک ترین نقاط ممکن باشد. برای مثال، شدت لرزش زمین می تواند به راحتی لوازم سنگین وزن از جمله یخچال را به حرکت دربیاورد و منجر به افتادن آن  روی زمین و حتی خود شما شود. توصیه می کنیم 
برای پیشگیری، چرخی در خانه بزنید و دنبال اشیایی بگردید که ممکن است  هنگام وقوع زلزله خطر ساز باشند و با تغییر و تدبیر به بهترین شکل ممکن احتمال ایجاد خسارت را کاهش دهید. مجدد یادآوری می کنیم تا پایان یافتن لرزش ها 
سر جای خود بمانید. تحقیقات بیانگر آن است که بیشتر صدمات زمانی اتفاق افتاده اند که افراد ساکن در ساختمان در حال تالش برای خارج شدن  از ساختمان و رفتن به مکان دیگری بوده اند. توصیه دیگری که باید به خاطر داشته باشید 

استفاده نکردن از آسانسور است. هنگام وقوع زلزله از آسانسور استفاده نکنید! در این زمان استفاده از آسانسور حتی اگر کار هم می کند به هیچ عنوان ایمن نخواهد بود. 
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زيبايی       وتغذيه

زندگی در کالنشهرها، تهدیدی برای سالمت پوست

آلودگی هوا پوستتان را 
خراب می کند!
در محیط های شهری، سطح پوست در اثر آلودگی هوا و اشعه های ماورای بنفش، خشک 
و آسیب پذیر می شود. در واقع تلفیق اشعه های ماورای بنفش A وB  با ذرات آلوده هوا، 
شرایط افزایش تولید رادیکال های آزاد را فراهم می آورد. این تولید بیش از اندازه، 
درنهایت تولید پروتئین اکسیدشده در سطح پوست را افزایش می دهد و همین شرایط، 
روند پیری قشر خارجی پوست را تشدید می کند... )صفحه29(

 دکتر حسین ایمانی 
متخصص تغذیه و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

در روزهای آلوده
 ويتامین D را دريابید

تغذیه ای  توصیه های  مهم ترین  از  یکی 
در روزهای آلوده سال، افزایش دریافت 
آنتی اکسیدان ها برای مبارزه با رادیکال های 
آزاد در بدن است. آنتی اکسیدان ها، به وفور 
در سبزی ها، میوه ها و صیفی های تازه و 
کامل وجود دارند. بنابراین طبیعی است که 
اولین توصیه تغذیه ای برای روزهای آلوده 
سال، باال رفتن سهم میوه ها و سبزی ها در 
رژیم غذایی باشد. نکته قابل توجه دیگر، 
آلودگی  شرایط  در   Dویتامین نقش 

هواست. 
سیستم  می شود،  آلوده  هوا  که  زمانی 
کنند  دوپینگ  باید  ما  ریه های  و  ایمنی 
تا بتوانند به خوبی از پس عوامل آالینده 
از ترکیبات  ، یکی   Dبربیایند.  ویتامین
کارآمد برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی 
و سیستم تنفسی در بدن است. به همین 
دلیل هم توصیه می شود اگر تصمیم به 
این  در  لبنیات  یا  خرید و مصرف شیر 
روزهای آلوده سال را دارید، حتما انواع 
انتخاب  را  آنها   D ویتامین  با  غنی شده 
کنید و فراموش نکنید زرده تخم مرغ هم 
حاوی مقداری ویتامین D  است. بنابراین 
خوردن روزانه یک عدد تخم مرغ هم در 
چنین شرایطی می تواند برای بدن مفید 
باشد. توصیه تغذیه ای دیگر برای روزهای 
آلوده سال، مصرف منابع غذایی دریایی 

و مغزدانه های خام است. 
از  مناسبی  غذایی، حجم  گروه های  این 
جاداده اند  خود  در  را  سلنیوم  و  زینک 
تقویت  به  می تواند  آنها  از  استفاده  و 
سیستم دفاعی بدن، کمک بزرگی بکند. 
این روزها، دور غذاهای  بهتر است در 
خط  شیرین  و  شور  سرخ کرده،  چرب، 
بکشید تا بدنتان کمتر با التهاب یا استرس 

اکسیداتیو مواجه شود. 
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توصیه های تغذیه ای برای کاهش عوارض آلودگی هوا بر بدن

تغییر الگوی مصرف در شرایط اضطرار 

15 توصیه تغذیه ای آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا

در روزهای آلوده، غذای خیابانی نخرید!

معموال همه ساله و با سرد 
شدن هوا،  پدیده وارونگی 
یا اینورژن رخ می دهد که 
در اثر آن، سطح آالینده های 
هوا باال می رود و ما با مشکل نفس گیری 
به نام »آلودگی هوا« مواجه می شویم. اگر 
از بحث نقش های خرد و کالن شهروندی 
یا دولتی در کاهش آلودگی هوا بگذریم، 
به این نکته می رسیم که چطور می توانیم 
خود و اعضای خانواده مان را هرچه بیشتر 
از خطرات ناشی از آلودگی هوا در امان 
که  دارد  وجود  راهی  آیا  و  داریم؟  نگه 
آثار مخرب آلودگی هوا را بر بدن کمتر 
کنیم؟ پاسخ این است که قرار نداشتن در 
معرض آلودگی هوا، بهترین راه برای دور 
برای بدن است  آثار زیانبار آن  از  ماندن 
با  مواجهه  شهری،  مدرن  زندگی  اگر  اما 
امری  صورت  به  برایتان  را  هوا  آلودگی 
روزمره درآورده، توصیه می کنیم حداقل 
با رعایت نکات تغذیه ای که در ادامه به 
آنها اشاره می کنیم، قدرت سیستم دفاعی 
بدن  را در برابر عوامل آالینده موجود در 

هوا افزایش بدهید. 
 

ویتامین C بیشتر دریافت کنید
انواع  قدرتمندترین  از  یکی   C ویتامین 
آنتی اکسیدان ها برای بدن است. حضور این 
ویتامین محلول در آب در بدن، باعث دفع 
قابل توجه رادیکال های آزاد از بدن می شود. 
هستند  مضری  ترکیبات  آزاد،  رادیکال های 
التهاب و اختالل  ایجاد  که می توانند باعث 
شوند  بدن  سلول های  تک تک  عملکرد  در 
و افزایش آنها در بدن،  با باال رفتن احتمال 
شد.  همراه خواهد  بیماری ها  انواع  به  ابتال 
عالوه بر این، زمانی که ویتامین C کافی در 
بدن وجود داشته باشد،  شرایط مناسبی برای 
در  می شود.  فراهم  E هم  ویتامین  بازتولید 
شرایط آلودگی هوا، شما باید روزانه مقادیر 
کافی از ویتامین C )تقریبا روزی 2 وعده( را 
از طریق میوه ها و سبزی های تازه دریافت کنید. 
جعفری،  گشنیز،  غذایی:  منابع  مهم ترین 
مرکبات،  تیره،  برگ سبز  سبزی های  کلم، 

فلفل دلمه ای، کیوی و پیاز.

ویتامین E را نادیده نگیرید
ویتامین E به عنوان یک ویتامین محلول در 
چربی، در صف اول مبارزه با آسیب های داخلی 
ناشی از آلودگی هوا قرار دارد. در شرایطی 
حواستان  باید  شما  می شود،   آلوده  هوا  که 
به مصرف خوراکی های حاوی این ویتامین 

باشد و ویتامین E کافی را در رژیم روزانه تان 
بگنجانید )تقریبا روزی یک وعده( 

آفتابگردان،   روغن  غذایی:  منابع  مهم ترین 
روغن کانوال، روغن زیتون،  بادام زمینی، بادام، 
چرب،  ماهی های  خام،  آفتابگردان  تخمه 
ریحان،  پونه،  تند،  فلفل  خام،  مغزدانه های 

فلفل قرمز و جعفری  

با بتاکاروتن  دوست شوید
بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین A در بدن است 
که دریافت آن می تواند به شدت باعث کاهش 
در  و  بدن  در  اکسیداتیو  استرس  و  التهاب 
شرایط باال بودن میزان آالینده های هوا شود. 
بهتر است زمانی که هوا آلوده می شود، شما 
حداقل 2 وعده از مواد غذایی حاوی بتاکاروتن 

را در سفره غذایی خود جا دهید. 
مهم ترین منابع غذایی: گشنیز، اسفناج، کاهو، 

هویج، تربچه، کدو تنبل و برگ تربچه

نگاهی هم به امگا3 داشته باشید
اسیدهای چرب امگا3، همیشه به عنوان بهترین 
چربی ها برای بدن مطرح بوده و هستند. امگا3 
عالوه بر کاهش التهاب در بدن، می تواند به 
خوبی بدن را در برابر آثار مخرب ناشی از 
آلودگی هوا،  مخصوصا آثار منفی آن روی قلب 

و عروق، محافظت کند. در شرایط آلودگی هوا، 
بد نیست  حداقل هفته ای 3 وعده خوراکی های 

حاوی امگا3 مصرف کنید. 

دانه  خام،   گردوی  غذایی:  منابع  مهم ترین 
چیای خام، بذر کتان خام، تخم گشنیز، روغن 

زیتون، ماهی های چرب.

ادویه های ضدالتهاب را بشناسید
اگر اهل آشپزی و غذاهای خوشمزه باشید،  
حتما می دانید ادویه ها، عضو جدانشدنی تمام 

دستورهای آشپزی شرقی و غربی هستند اما 
آیا می دانید همین ادویه ها می توانند در شرایط 
آلودگی هوا به کمک تان بیایند و سطح التهاب 
کم  شما  بدن  در  را  اکسیداتیو  استرس  یا 
آنتی اکسیدان های  ادویه ها،  از  برخی  کنند؟ 
بسیار فراوانی دارند و می توانند آثار مخرب 
آلودگی هوا را بر ریه ها هم کاهش دهند. از 
این رو، توصیه می شود در شرایط آلودگی 
هوا، هم حجم مصرف این ادویه ها را کمی 
باالتر ببرید و هم مقداری از آنها را به صورت 
خام و در آخرین مرحله سرو روی غذا، ساالد 

یا سس ساالد بپاشید. 
مهم ترین ادویه های ضدالتهاب: زردچوبه، 

زنجبیل، انواع فلفل، جوز هندی و کاری.
cambridge :منبع

زمانی که میزان آلودگی هوا 
در کالنشهرها از حد مجاز 
خود فراتر می رود، شرایط 
اضطرار برای گروه های سنی 
و جنسی حساس یا بیماران قلبی و تنفسی 
به وجود می آید. از این رو، آژانس حفاظت 
از محیط زیست آمریکا، 15 توصیه کلی که 
بیشتر مربوط به تغذیه و شیوه زندگی می شود، 
برای ساکنان کالنشهرهای سراسر جهان که در 
ماه هایی از سال با آلودگی هوا درگیر هستند، 
مطرح کرده است. این توصیه ها شامل موارد 

زیر می شوند:

1.به هیچ عنوان در روزهای آلوده سال، غذاهای 
خیابانی که در فضاهای باز تهیه و عرضه می شوند 
را خریداری و مصرف نکنید. این توصیه شامل 
انواع خوراکی ها، نوشیدنی ها، اسنک ها و دسرها 

می شود. 
2.هرچند توصیه به عدم استعمال دخانیات 
برای تمام روزهای سال مطرح است، این نکته 
با تاکید بیشتری در روزهای آلوده سال باید 
رعایت  شود. در روزهای آلوده سال، به هیچ 
عنوان به هیچ فردی اجازه کشیدن سیگار در 
فضاهای سرپوشیده را ندهید. اگر او به فکر 
سالمت خودش نیست، لزومی ندارد سالمت 

شما را بیش از اندازه به خطر بیندازد!
3.تا جایی که می توانید دور سفرهای داخل 
شهری غیرضروری در روزهای آلوده سال خط 
بکشید. این توصیه با تاکید بیشتری برای کودکان، 

سالمندان، خانم های باردار و بیماران قلبی و 
تنفسی مطرح می شود. 

4.در روزهای آلوده سال، حداقل روزی 2 تا 3 
عدد میوه تازه فصل و 3 تا 5 وعده سبزی یا صیفی 
تازه یا بخارپز مصرف کنید تا آنتی اکسیدان های 
الزم برای مبارزه با عوامل آالینده موجود در هوا 
که وارد بدنتان می شوند، دریافت کرده باشید. 
هر وعده سبزی و صیفی می تواند معادل یک 

لیوان در نظر گرفته شود. 
5.حتما در منزل یا محل کار خود،  گلدان های 
طبیعی داشته باشید. بهترین گیاهان موجود برای 
تصفیه فضاهای سرپوشیده در شرایط آلودگی 
گیاه  یا گل سایه،  پتوس  مانند  گیاهانی  هوا، 

گندمی و گیاه آگلونما هستند. 
6.مصرف روزانه خوراکی های حاوی منیزیم 
مشکالت  حساسیت،  بروز  احتمال  می تواند 
تنفسی یا عفونت در اثر آلودگی هوا را کمتر 
کند. بنابراین بد نیست منابع غذایی حاوی منیزیم 
را در چنین روزهایی بیشتر مصرف کنید. اسفناج، 
کینوا، غالت سبوس دار  تلخ،  بادام، شکالت 
و آووکادو   منابع سرشار از منیزیم محسوب 

می شوند.  
7.به هیچ عنوان در روزهای آلوده سال برای 
ورزش یا پیاده روی به مکان های سرباز نروید 
یا فرزندان خود را برای تفریح به پارک نبرید. 
باشگاه های ورزشی سرپوشیده یا سالن های بازی 
سرپوشیده، انتخاب های مناسب تری برای این 
روزها هستند. ضمن اینکه شما می توانید در این 
روزها، ورزش یا سرگرمی های خانگی برای 

خود و فرزندان تان در نظر بگیرید. 
8.بهتر است در این روزها، یک دستگاه کوچک 
خانگی برای تصفیه هوا داشته باشید. وجود این 
دستگاه برای خانواده هایی که کودک، سالمند، 
دارند،  باردار  خانم  یا  تنفسی  و  قلبی  بیمار 

ضروری تر است. 
9.حتما اگر در روزهای آلوده سال مجبور به 
خروج از منزل شدید، از ماسک های فیلتردار 
استفاده کنید. ماسک های معمولی،  هیچ فایده ای 
در شرایط آلودگی هوا ندارند. بهترین ماسک های 
فیلتردار برای آلودگی هوا، ماسک های N95 و 
N99 هستند )این ماسک ها در داروخانه های 

ایران هم در دسترس اند(
پنجره های  یا  است  باز  پنجره ها  درز  10.اگر 
دوجداره ندارید، حتما درز آنها را در روزهای 

آلوده سال با درزگیر بپوشانید.
طبیعت  به  هفته  آخر  تعطیالت  برای  11.اگر 
نکنید  روشن  آتش  عنوان  هیچ  به  می روید، 
و غذاهای کبابی نخورید. بهتر است از منزل، 
غذاهای ساندویچی یا کمی سوپ و آش گرم 
در فالسک های مخصوص غذا با خودتان به 
پیک نیک ببرید. برای گرم شدن هم به جای 
روشن کردن آتش، حتما چای و نوشیدنی های 

گرم دیگر همراهتان داشته باشید.   
12.اگر مسیر محل کار،  مهمانی یا دانشگاه رفتن 
چند نفر از شما باهم یکی بود، از یک خودرو در 
روزهای آلوده سال برای رفت وآمد استفاده کنید 
و هر یکی- دو نفر،  با یک خودروی شخصی 

راهی خیابان نشوید. 

به  کمک  و  انرژی  مصرف  کاهش  13.برای 
کم شدن آلودگی هوا، کمی لباس های داخل 
خانه خود را ضخیم تر و بیشتر کنید تا بتوانید 
یکی- دو از شوفاژها یا بخاری های منزل را 

خاموش نگه دارید. 

14.به هیچ عنوان در روزهایی که هوا آلوده است، 
در منزل یا محل کار خود شومینه روشن نکنید. 
شومینه ها، به شدت باعث اتالف انرژی و آلوده تر 

شدن هوا در فضاهای سرپوشیده می شوند. 
15.در روزهای آلوده سال، بیشتر از وسایل 

حمل ونقل عمومی مانند تاکسی،  اتوبوس و 
مترو کمک بگیرید. خودروهای شخصی، نقش 

پررنگی در دامن زدن به آلودگی هوا دارند.
منبع: سایت رسمی آژانس حفاظت از محیط زیست 
آمریکا

 ترجمه: 
راضیه فیضی

 ترجمه: ندا 
احمدلو

آشنایی با سوپرخوراکی ها

انواع  میان   دکتر محمدحسن انتظاری 
متخصص تغذیه، مدیر گروه 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان

خوراکی ها،  
برخی از آنها 
دلیل  به 
در گروه  قوی،  و  فراوان  آنتی اکسیدانی  ترکیبات  داشتن 
خوراکی های خاص برای مبارزه با آلودگی هوا قرار می گیرند. 
بهتر است این خوراکی ها را در رژیم روزانه خود بگنجانید 

تا آثار زیانبار آلودگی هوا را بر بدن کمتر کنید. 
1.کلم بروکلی: این سبزی دارای ترکیبات خاصی مانند 
سولفورافان یا ترکیبات ضدسرطان است. از این رو، مصرف 
آن به صورت تازه و خام یا کمی بخارپزشده در شرایط 
آلودگی هوا،  می تواند بدن را برای مبارزه با آالینده های 
موجود در هوا،  بسیار قوی کند. به همین دلیل هم توصیه 
می شود در روزهای آلوده سال، حتما کلم بروکلی را به 
رژیم غذایی خود برگردانید و برای بهبود اثر آن در مبارزه با 
آلودگی هوا، کلم را در ترکیب با سایر سبزی های برگ سبز، 

کنار کمی آبلیموی تازه، فلفل سیاه و روغن زیتون میل کنید. 
2.گوجه فرنگی: این سبزی حاوی ترکیبی به نام لیکوپن 
لیکوپن،  نوعی آنتی اکسیدان بسیار قوی است که  است. 
دریافت آن احتمال ابتال به بیماری های تنفسی ناشی از 
آلودگی هوا را به شدت کم می کند. به همین دلیل هم 
توصیه می شود در روزهای آلوده سال،  حتما روزی یک 

عدد گوجه فرنگی کنار غذا یا ساالد خود مصرف کنید. 
3.روغن زیتون: این روغن، ترکیبی به نام آلفا توکوفرول 
دارد که این ترکیب، نوعی ویتامین E محسوب می شود. 
تحقیقات ثابت کرده اند آلفا توکوفرول موجود در روغن 
زیتون می تواند تا حد مطلوبی جلوی آثار مخرب ناشی از 
آلودگی هوا روی عروق خونی را بگیرد و به این ترتیب، 
محافظ خوبی برای حفظ سالمت قلب باشد بنابراین بهتر 
است در موارد مواجهه با آلودگی هوا، حتما روزی 1 قاشق 
غذاخوری روغن زیتون را به ساالد یا غذایتان اضافه کنید. 
4.چای سبز: این چای، دارای آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های 
فراوانی است که باعث بهبود عملکرد کبد در دفع سموم از 

بدن می شوند. به عالوه،  آنتی اکسیدان های فراوان موجود در 
چای سبز می توانند با مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن، 
احتمال افزایش التهاب یا ابتال به بیماری های تنفسی در 
روزهای آلوده سال را هم کمتر کنند. با این حساب، بهتر 
است در شرایط آلودگی هوا حداقل 2 تا 3 فنجان چای 

سبز در طول روز بنوشید. 
که  دارد  »پکتین«  نام  به  ترکیبی  میوه،  این  5.سیب: 
به  آنتی اکسیدانی قوی محسوب می شود. به همین دلیل 
شدت توصیه می شود در این روزهای آلوده سال، حتما 
روزی یک عدد سیب را در میان وعده عصر خود بگنجانید. 
6.آب: این نوشیدنی، ترکیب خاص و عجیبی ندارد اما 
عملکرد  به  سال،  آلوده  روزهای  در  کافی  آب  نوشیدن 
بهتر کبد و کلیه ها کمک می کند تا آنها بتوانند با سرعت 
بیشتری عمل دفع سموم را از بدن انجام دهند. حتی اگر 
در روزهای سرد سال، تمایلی به نوشیدن آب نداشتید، 
برای محافظت بدن در برابر آلودگی هوا حتما نوشیدن 

روزی 6 تا 8 لیوان آب را فراموش نکنید.

بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین A در 
بدن است که دریافت آن می تواند به 
شدت باعث کاهش التهاب و استرس 
اکسیداتیو در بدن و در شرایط 
باال بودن میزان آالینده های هوا 
شود. بهتر است زمانی که هوا آلوده 
می شود، شما حداقل 2 وعده از مواد 
غذایی حاوی بتاکاروتن را در سفره 
غذایی خود جا دهید  



1. کاهو به عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده این ساالد، مزاجی سرد و تر 
دارد. از این رو،  بهتر است  حتما مقداری نعناع خشک یا تازه را همراه 

کمی زیره به سس این ساالد اضافه کنید تا مزاج آن  متعادل تر شود. 
2. گشنیز از دیگر مواد اصلی موجود در این ساالد است که طبیعت سرد 
و خشکی دارد. بنابراین به هیچ عنوان نمک و فلفل را از ترکیب سس 

این ساالد کنار نگذارید و اگر میل و ذائقه آن را داشتید،  کمی دارچین 
یا زنجبیل را هم داخل سس ساالدتان بریزید. 

3. کاهو خاصیت خواب آوری دارد و خوردن آن همراه با وعده شام 
مفید است اما به خاطر داشته باشید باید آن را حدود 2 تا 3 ساعت قبل از 
خواب مصرف کنید تا ویژگی مدر بودن آن در طول خواب، اذیتتان نکند. 

4. گشنیز دارای آنتی اکسیدان های فراوانی است و خوردن آن می تواند 
به تنظیم قند و فشارخون نیز کمک کند. 

5. هویج هم مزاج گرم و تری در این ساالد دارد و بهتر است ادویه هایی 
که مزاج گرم و خشکی دارند را کنار آن داشته باشید. 

6. پرتقال، تنها میوه سرشار از ویتامین موجود در این ساالد است و 

به دلیل سردی مزاج آن و تشدید این سردی کنار کاهو،  توصیه می کنیم 
عالوه بر ادویه های گرم، اگر می توانید حدود یک قاشق غذاخوری عسل 

را هم به سس این ساالد اضافه کنید. 
7. خوشبختانه کنار این ساالد سرد،  ما روغن زیتون با مزاج گرم و خشک 

را داریم که هرگز نباید از مواد اولیه سس ساالد کنار گذاشته شود.

به سس ساالدتان کمی نعناع خشک، زیره و عسل بزنید!

نگاه  متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. به دلیل وجود پیاز خام در این ساالد و خردشدن سبزی ها، 
بهتر است آن را تنها برای یک وعده غذایی آماده و از نگه داشتن 

آن در یخچال برای وعده بعدی خودداری کنید. 
2. اگر قرار است سس هر ساالدی را پیش از سرو روی آن 
بکشید، بهتر است این کار را درست قبل از خوردن ساالد انجام 
دهید. این کار باعث می شود سبزی های ساالد حالت پالسیده 

به خود نگیرند و تمام سس هم ته نشین نشود. 
3. برای سرو چنین ساالدهایی که سبزی های رنگی در آن 
وجود دارد، بهتر است تناسب رنگ را در چیدن ساالد رعایت 
کنید تا همه رنگ ها به خوبی به چشم بیایند و ساالد شما را 

برای مصرف کننده جذاب تر کنند. 
4. در ساالدهایی که از فیله پرتقال یا سایر مرکبات استفاده 
می شود، باید این فیله ها در باال ترین قسمت ساالد چیده شوند 

تا له نشوند و آب نیندازند. 
5. هرچه سبزی ها و صیفی های ساالد به صورت ریزتری 
خرد شوند، ظاهر زیباتری برای مصرف کننده خواهند داشت. 
6. حواستان باشد تمام سس های سبز که مانند سس این 
ساالد بر پایه یک نوع سبزی مانند گشنیز، جعفری، ریحان 
یا نعناع تهیه می شوند باید در کوتاه ترین زمان ممکن مصرف 
شوند تا سبزی داخل سس حالت لزج به خود نگیرد و بافت 

سس را خراب نکند. 
7. به خاطر داشته باشید فلفل های دلمه ای،  همیشه جزو 
خوش عطرترین سبزی های رنگی هستند که می توانند ساالدهای 

مخلوط را زیباتر و خوشمزه تر کنند. 
8. بهتر است هویج داخل ساالد را درشت رنده کنید تا آب 

نیندازد و اگر از گوجه گیالسی استفاده می کنید، آن را خرد نکنید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

8 نکته 
درباره این ساالد 

پیشنهادی مملو از آنتی اکسیدان برای روزهای آلوده سال

ساالد سبزیجات با پرتقال  

طـرز تـهـیـه
1. تمام سبزی هایی را که برای ساالد در اختیار دارید به خوبی بشویید و روی 
پارچه نخی پهن کنید تا آب آنها کامال کشیده شود. بدترین اتفاقی که می تواند 

برای یک ساالد بیفتد، این است که سبزی ها آب بیندازند!
2. خیار یا کدو را پیش از خرد کردن،  پوست بگیرید و به قطعات مربعی 

کوچک، تقسیم کنید. 
3. بهتر است کلم ها و کاهوها را با یک درجه از ریزی و درشتی خرد کنید 

تا ساالد هماهنگ تری داشته باشید. 
4. بیبی اسفناج ها باید به صورت برگ های خردنشده برای این ساالد آماده شوند. 
5. پرتقال ها را پوست بگیرید و پرپر کنید. سپس پوسته نازک و شفاف 
رویی آنها را هم جدا کنید تا فیله های آبدار و یکدستی از پره های پرتقال 

در اختیارتان باشد. 
6. حاال تمام مواد ساالد را با ترتیبی که می پسندید، داخل ظرف مخصوص 

ساالد بچینید و سراغ تهیه سس ساالد بروید. 
7. برای تهیه سس این ساالد،  کافی است تمام مواد اولیه سس را داخل 
مخلوط کن بریزید و حدود 2 دقیقه آنها را کامال هم بزنید تا بافت سس، 

غلیظ و یکنواخت شود. 
8. سس سبز ساالد شما می تواند در ظرف جداگانه یا سرو شده روی سبزی ها 
باشد. البته اگر قصد سرو سس روی ساالد داشتید،  حتما سس را الیه به الیه 

روی ساالد بکشید تا تمام قسمت های ساالد به خوبی آغشته به سس شوند.

یک پیشنهاد

اگر دچار اضافه وزن هستید، می توانید سرکه سیب را جایگزین 
آبلیمو در سس این ساالد بکنید و میزان فلفل موجود در سس را 
به 2 برابر افزایش بدهید. افراد الغر یا کسانی که می خواهند کمی 
وزن اضافه کنند، می توانند حدود نصف لیوان گردوی خردشده یا 
تخمه آفتابگردان خام را به این ساالد بیفزایند. به خاطر داشته باشید 
ساالد سبزیجات رنگی بر پایه کاهو است و شما می توانید غیر 
از کاهو، تمام سبزی ها و صیفی ها را با انواع مورد عالقه خودتان 
جایگزین کنید، مثال به جای کلم بروکلی، از کلم بروکسل یا حتی 

گوجه گیالسی در تهیه این ساالد کمک بگیرید.

پیشنهاد سرآشپز

/35 آماده می شود

/15 قابل سرو کردن است

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

مواد الزم برای سس ساالد )برای 4 نفر(

15 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

مهم ترين  از  يكي 
توصيه هاي تغذيه اي كه 
هميشه در روزهاي آلوده 
مي شود،  مطرح  سال 
افزايش سطح آنتی اكسيدان های دريافتی 
در بدن است. انواع ساالد كه با سبزيجات 
تازه و رنگی كنار برخی صيفی ها و ميوه ها 
تهيه می شوند،  می توانند تنها در يک وعده 
غذايی، حجم بسيار بااليی از قوی ترين 
آنتی اكسيدان ها مانند ويتامين C را برای 
مبارزه با راديكال های آزاد به بدن برسانند. 
از اين رو، تهيه ساالد سبزيجات رنگی با 
پرتقال و سس سبز می تواند گزينه مطلوبی 
برای پيش غذای روزهای آلوده سال باشد. 
شما می توانيد اين ساالد را به عنوان يک شام 
سبک هم در برنامه غذايی خود داشته باشيد. 
اين ساالد مكزيكی، فيبر بسيار باال و سديم 
بسيار پايينی دارد. همچنين حاوی  ويتامين ها 
و آنتی اكسيدان های فراوانی است كه قدرت 

سيستم ايمنی بدن را افزايش  می دهد. 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این ساالد همراه سس حاوی 10 
گرم چربی )3 گرم چربی اشباع(، 7 گرم فیبر، 
15 گرم کربوهیدرات، 3 گرم پروتئین، 187 
میکروگرم فوالت، 0 میلی گرم کلسترول، 6 
 ،A گرم قند، 3290 واحد بین المللی ویتامین
53 میلی گرم ویتامین C، 89 میلی گرم کلسیم، 
2 میلی گرم آهن، 149 میلی گرم سدیم و 701 
میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 
 ،C 88 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین
66 درصد به ویتامین A و 47 درصد به 

فوالت را هم تامین کند. 

همراهان این ساالد 
اگر می خواهید این ساالد را به عنوان یک وعده 
غذایی کامل مصرف کنید، بهتر است به ازای 
هر نفر، حدود یک فنجان نان ساالد روی میز 
قرار دهید. سرو این ساالد همراه عدس پخته 
هم می تواند پروتئین مورد نیاز بدن را به طور 
کامل تامین و آن را به یک وعده غذایی مناسب 
تبدیل کند. اگر می خواهید نوشیدنی جذابی 
با ساالد خود میل کنید، یک لیوان موهیتوی 
خانگی را به شما پیشنهاد می کنیم. آب انار 
یا آب پرتقال طبیعی هم می توانند همراهان 

خوبی برای ساالد شما باشند. 

میزان کالری
مواد غذایی یادشده در مجموع 935 کیلوکالری 
انرژی دارند که در صورت تقسیم کردن ساالد 
میان 4 نفر، به هر یک 233 کیلوکالری انرژی 
خواهد رسید. در صورتی که این ساالد با نان 
میل شود، به ازای هر 30 گرم نان باید 80 

کیلوکالری به عدد یادشده افزود.

 ندا احمدلو
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كيلوكالري120عدد2پرتقال بزرگ
كيلوكالري75ليوان3كاهوی خردشده

كيلوكالري25ليوان1كلم بنفش خردشده
كيلوكالري25ليوان1كلم سفيد خردشده

كيلوكالري25ليوان1هویج رنده شده
كيلوكالري15ليوان1بيبی اسفناج

كيلوكالري25ليوان1كدوی سبز یا خيار خردشده
كيلوكالري5ليوان1/4پياز بنفش خام و خاللی خردشده

كيلوكالري10ليوان1/2گشنيز خردشده
بروكلی یا كاهوی بنفش یا 

هر سبزی ساالد دیگری
كيلوكالری25ليوان1

كيلوكالري25ليوان1گشنيز ساطوری شده
كيلوكالري540ليوان1/2روغن زیتون فرابکر یا بکر

كيلوكالري0ليوان1/4آبليموی تازه
كيلوكالري20ليوان1/4آب پرتقال تازه

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/2نمک
كيلوكالري0قاشق چای خوری1/2فلفل سياه تازه سایيده شده

كيلوكالري0حبه1سير رنده شده
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انا هلل و انا الیه راجعون

سرکار خانم مظفری 
و  می گوییم  تسلیت  را  عزیزتان  برادر  درگذشت 
از دست رفته رحمت و مغفرت و  برای آن عزیز 
برای شما و بازماندگانشان صبر و اجر از درگاه الهی 

مسألت داریم.

هفته نامه سالمت

salamat.ir



:شاخص توده بدنی مهمان این 
هفته باالی 40 است. به نظر شما، ایشان 
برای رسیدن به وزن مطلوب باید چکار 

کند؟
 70 تا   60 حدود  روز،  دانش  اساس  بر 
درصد چاقی های شدید به مسائل رفتاری 
ایشان  و شیوه زندگی مربوط است. اگر 
می خواهند رژیم غذایی مناسبی که منجر به 
کاهش وزنشان بشود، داشته باشند حتما باید 
آموزش هایی در مورد رفتارهای مختلف 
غذایی،  وعده های غذایی،   انتخاب غذا و 
جلسات  و  برنامه  در  خوردن  غذا   نحوه 

داشته  رژیم درمانی شان  مختلف 
نخست،  مرحله  در  اگر  باشند. 
دقیق  و  استاندارد  کامل،   روش 
رژیم درمانی که همراه با تغییر در 
شیوه زندگی است در مورد ایشان 
موفق شوند،   نتوانند  و  اجرا شود 
همراه  رژیم درمانی  دوم  مرحله 
تایید  مورد  استاندارد  داروهای 
برای  آمریکا  غذاوداروی  سازمان 
ایشان که شاخص توده بدنی باالیی 
دارند، توصیه می شود و اگر باز هم 
می توانند  بود  ناموفق  مرحله  این 
سومین مرحله که جراحی هایی برای 

کاهش وزن است را انجام دهند.
: با انجام عمل جراحی 

نیازی به رژیم درمانی ندارند؟
جراحی  عمل  انجام  با  حتی 
استاندارد،  باید رژیم غذایی خاص و 
برنامه ورزشی مناسبی داشته باشند 
تا مانع افزایش وزن و برگشتن به 
وزن قبلی شود. بسیاری از افراد با 

وجود اینکه عمل جراحی انجام داده اند،  
بعد از عمل به علت رعایت نکردن رژیم 
ورزشی  تمرینات  ندادن  انجام  و  غذایی 
برمی گردند  قبلی  وزن  به  دوباره  خاص 
که این موضوع بر سالمت بدن اثر منفی 

و جدی تری خواهد داشت.
: ایشان در دوره کودکی خیلی 
کم تحرک بوده و تنقالت زیاد مصرف 
می کرده اند. این موارد در چاق شدن شان 

تاثیر داشته است؟
بله، علت اصلی چاقی همین است؛ یعنی 
کم تحرکی.  و  پرکالری  غذاهای  خوردن 

وقتی انرژی دریافتی از خوردن مواد خوراکی 
بیشتر از نیاز بدن باشد، مازاد آن به صورت 
بافت چربی در بدن تجمع پیدا می کند. از 
طرف دیگر وقتی فرد تحرک کافی ندارد 
این بافت چربی در بدن مصرف نمی شود 
و کم کم فرد چاق و چاق تر می شود. در این 
میان کم کاری تیروئید هم می تواند مزید بر 
علت شود. زمانی هم که فرد چاق شود، 

تحرکش روز به روز کمتر خواهدشد.
شامانی  آقای  فشارخون   :
باالست. این مساله به چاقی شان ارتباط 

دارد؟
فشارخون باالی ایشان نیز از عوامل 
خطر جدی است؛ احتماال کبد چرب 
کبد  اگر سونوگرافی  و  دارند  هم 
انجام دهند، به احتمال زیاد مشکالت 
جدی کبدی دارند و یکی از داوطلبان 
اگر  هستند.  جراحی  انجام  جدی 
ایشان وزن کم نکنند بیماری های 
می آید.  سراغ شان  عروقی  قلبی- 
همچنین ممکن است قند خونشان 
باال برود که شروع بیماری دیابت 
است. اگر دچار کبد چرب باشند 
این احتمال وجود دارد که به سیروز 
کبدی مبتال شوند و تمام این عوامل 
به شدت می تواند سالمت شان را 

تهدید کند.
: و توصیه آخر؟

توصیه می کنم به متخصص تغذیه 
مراجعه کنند و قبل از انجام عمل 
را  وزن خود  از  مقداری  جراحی 
با  جراحی  عمل  تا  دهند  کاهش 

موفقیت بیشتری انجام شود. 

نگاه متخصص تغذیه

: شما از چاقی شدید شکایت دارید، چاقی تان 
از کجا شروع شد؟

من از وقتی که یادم می آید چاق بودم.
: فکر می کنید علت چاقی تان چه بوده است؟
کم تحرکی و پرخوری. جنب وجوش نداشتم و بیشتر وقتم 
به نشستن پای تلویزیون و رایانه می گذشت و هله هوله و 

فست فود و نوشابه هم زیاد می خوردم. 
: چاقی چه مشکالتی برایتان ایجاد کرده است؟ 
می رفتم  استخر  به  دوستانم  با  وقتی  نوجوانی  دوره  در 

احساس خوبی نسبت به بدنم نداشتم. بعد هم مشکالت 
پوستی؛ جوش ها و حساسیت های پوستی،  خارش و زبری 
پوست به علت کبد چرب اذیتم می کند. مشکل دیگر پیدا 
کردن لباس مناسب است. با کمی فعالیت خسته می شوم، 
نفس کم می آورم و دچار تپش قلب می  شوم. فشارخونم 

هم باالست.
: برای کاهش وزن چه اقدامی کردید؟

چند بار رژیم گرفته ام که هر بار ناموفق بود و ادامه ندادم. 
: برای کاهش وزن سراغ ورزش نرفتید؟

قبال ورزش های مختلفی را تجربه کردم ولی عالقه ای به 
ادامه دادنشان نداشتم.

: حرف یا پرسش آخر؟
برای حفظ سالمت و رسیدن به تناسب اندام می خواهم 
وزن کم کنم. با توجه به شاخص توده بدنی باالی 40 و 
عدم موفق بودنم در رعایت رژیم غذایی،  تصمیم گرفته ام 
نمی دانم  اما  بدهم  انجام  را  جراحی  عمل های  از  یکی 
کدامشان برایم مناسب است. از این رو، از متخصصان 

می خواهم در این باره راهنمایی ام کنند. 

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.
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در رژیم گرفتن ناموفق بودم 

بسیاری از افراد 
با وجود اینکه 
عمل جراحی انجام 
داده اند،  بعد از 
عمل به علت رعایت 
نکردن رژیم غذایی و انجام ندادن 
تمرینات ورزشی خاص دوباره 
به وزن قبلی برمی گردند که این 
موضوع بر سالمت بدن اثر منفی و 
جدی تری خواهد داشت

آقای شامانی وزن و شاخص توده بدنی بیش از حد معمول دارند که ممکن است 
علت آن پرخوری و بیماری های داخلی باشد. اگر چاقی شان به علت بیماری های 
داخلی باشد، ابتدا باید آزمایش های غدد انجام بدهند و از نظر هورمون تیروئید 
و هورمون های غده فوق کلیه بررسی شوند، قندخونشان نیز باید بررسی شود تا 

مشخص شود اشکالی در وضعیت غددشان وجود دارد یا نه.
سونوگرافی کبد و آزمایش های کبدی نیز برایشان توصیه می شود. در برخی بیماران 
به علت استرس و اضطراب، پرخوری و چاقی شایع است و اگر بیمار مشکلی از 
نظر پرخوری روانی دارد برای درمان باید تحت نظر روان پزشک قرار گیرد. با توجه 
به اینکه آزمایش های قبلی نشان داده  این آقا مبتال به کبد چرب هستند، کبد چرب 
ایشان خطرناک تر از خود چاقی است بنابراین توصیه اکید می کنم ابتدا نسبت به 

درمان کبد چرب شان اقدام کنند.

ابتدا کبد چرب تان 
را درمان کنید

 دکتر ایرج خسرونیا/ رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور  

نگاه متخصص داخلی

چاقی یکی از معضالت زندگی امروز است که آمار آن به شدت رو به افزایش است 
و ممکن است متوسط تا شدید باشد. در افرادی که چاقی شان متوسط و شدید 
است،  درمان های متفاوت در نظر گرفته می شود. باید بدانید چاقی در هر اندازه ای 
که باشد، اولین و اصلی ترین درمان آن رژیم غذایی و ورزش است. نتایج مطالعات 
نشان داده چاقی در افرادی که از مصرف بیش از حد کالری پرهیز می کنند و میزان 
فعالیت روزانه شان متناسب با کالری دریافتی شان است، کامال ناشایع است. اگرچه 
برخی افراد چاق اظهار می کنند زیاد غذا نمی خورند، باید توجه داشت عالوه بر 
حجم و مقدار غذا، نوع آن هم در مقدار کالری دریافتی تاثیر زیادی دارد. به طور 
مثال، مصرف بیش از حد نان، برنج و انواع مواد نشاسته ای، مصرف شیرینی ها بین 
وعده های غذایی، مصرف فست فودها،  استفاده از سس ها که خود حاوی چربی اند و 
همچنین نوشابه ها که کالری فراوانی دارند از عوامل مهم چاقی در جوامع امروز است. 
برای پیشگیری از چاقی ابتدا کم کردن قابل توجه کالری مواد غذایی و دوم ورزش 
و افزایش فعالیت های بدنی ضروری است. در برخی افراد چاقی به حدی می رسد 
که ضمن اینکه ورزش و رژیم غذایی توصیه می شود، این موارد برای فرد کافی 
نیست و اقدامات دیگر مثل بالن گذاری و انواع روش های جراحی برای درمان چاقی 
الزم است. البته مالک تعیین نیاز یا عدم نیاز به روش های تهاجمی  اندازه گیری 
شاخص توده بدنی است که از تقسیم وزن بدن بر اساس کیلوگرم بر قد بر اساس 
متر به توان دو محاسبه می شود. در مورد بیمارانی که شاخص توده بدنی شان باالی 
30 است، چاقی قابل توجه است. در مورد بیمارانی که این عدد باالی 40 است، 
اقدامات تهاجمی مثل بالن گذاری و جراحی توصیه می شود، به ویژه در افرادی که 
رژیم غذایی دقیق تحت نظر متخصص که شامل 6 ماه رژیم دقیق و مداوم است، 

2 بار با شکست مواجه شود. 
در مورد بیمارانی که شاخص توده بدنی بین 35 تا 40 است اما بیمار دچار عوارض 
ناشی از چاقی مانند تنگی نفس، فشارخون و دیابت است، اقدامات درمانی توصیه 
می شود. 2 گروه از روش های درمانی تهاجمی  بیشتر استفاده می شوند؛ گروه اول 
روش های اندوسکوپیک است که متداول ترین آنها گذاشتن بالن الغری داخل معده 
است. معموال این بالن ها با آب یا هوا پر می شوند و از طریق اندوسکوپی داخل 
معده قرار می گیرند. این بالن ها اغلب بین 6 ماه تا  1سال در معده باقی می مانند و 
با جلوگیری از پرخوری موجب کاهش وزن می شوند. بالن در بیمارانی که به این 
درمان خیلی خوب جواب می دهند تا 25 کیلوگرم کاهش وزن ایجاد می کند و عارضه 
مهمی  ندارد اما ممکن است در برخی موارد نادر تخلیه شود و در جایی از روده 
گیر کند. بالن در 2مورد استفاده می شود؛ یکی برای افرادی که چاقی شان قابل توجه 
نیست و دوم بیمارانی که به هر دلیلی داوطلب جراحی نیستند یا تمایلی به جراحی 
ندارند. برای بیمارانی که دارای شاخص توده بدنی بین 35 تا 40 هستند نیز بالن 
توصیه می شود. در مورد بیمارانی که چاقی شان بسیار شدید است نیز ابتدا استفاده از 
بالن توصیه شود تا مقداری از وزن بدنشان کم شود و بعد از آن جراحی خواهندشد. 
گروه دیگر روش های درمانی تهاجمی  چاقی، روش های جراحی است که یا از طریق 
جراحی باز انجام می شوند یا جراحی الپاراسکوپی. یکی از ساده ترین جراحی هایی 
که انجام می شود »گاستریک باندینگ« یا حلقه گذاری است که از طریق الپاراسکوپی 
روی معده قرار داده می شود و حجم معده کاهش پیدا می کند و خوردن فرد را 
کم می کند. حلقه گذاری اثری شبیه بالن گذاری دارد و در مواردی که بیمار چاقی 
کم و متوسط دارد، استفاده می شود. گروه دیگر جراحی ها،  جراحی هایی هستند که 
حجم معده را محدود می کنند که معروف ترین آنها »گاستروکتومی  قسمتی«  است. 
در این روش قسمتی از معده نگه داشته  شده و بقیه برداشته می شود و با کاهش 

شدید حجم معده، خوردن فرد کم خواهدشد.
گروه دیگر جراحی ها »جراحی های بای پس« هستند. در این روش قسمتی از لوپ 
روده باریک باال آورده و به معده وصل می شود. این لوپ ممکن است تا نزدیکی 
روده بزرگ برسد. در این روش برای بیمار سوء جذب مصنوعی ایجاد می شود. 
این سوء جذب مصنوعی به دلیل کاهش جذب مواد غذایی باعث کاهش وزن 
می شود. بین روش هایی که گفته شد، بای پس موثرترین روش است که عوارض 
آن نیز بیشتر از سایر روش هاست. البته اگر بیمار خوب کنترل شود، این عوارض 

به حداقل خواهد رسید. 
مهم ترین عارضه بالن گذاری تهوع و استفراغ است که کم کم بیمار به آن عادت 
می کند. همچنین ممکن است بالن سوراخ شده و وارد روده شود. برای جلوگیری 
از این موضوع داخل بالن ها مایع رنگی تزریق می شود که در صورت سوراخ شدن 
و جذب این مایع رنگی و مشاهده آن در ادرار،  بالن سوراخ شده باید سریع خارج 
شود. در مورد روش هایی مانند »گاستروکتومی  قسمتی« به دلیل کاهش حجم معده 
و عدم تحمل حجم مواد غذایی تهوع،  استفراغ و درد شکم پیش می آید؛ به دلیل 
کاهش عملکرد کیسه صفرا ممکن است سنگ کیسه صفرا به وجود بیاید. بنابراین 
باید مطمئن شد بیمار قبل از جراحی سنگ کیسه صفرا دارد یا نه. این مساله در 
جراحی بای پس بیشتر است. نرسیدن مواد غذایی به کیسه صفرا و عدم تخلیه کیسه 
صفرا باعث افزایش سنگ عالمت دار در کیسه صفرا می شود. مهم ترین عارضه عمل 
بای پس ناشی از سوءجذب مواد غذایی به ویژه سوء جذب ویتامین های محلول در 
چربی است. بیمار ممکن است دچار اسهال مزمن یا اسهال چرب شود که باید با 
کنترل و مصرف دارو این عوارض را کاهش داد. همین طور مصرف ویتامین های 

محلول در چربی و سایر ویتامین ها به بیمار توصیه می شود.
هر بیمار برای درمان ابتدا باید به طور دقیق معاینه شود و با توجه به ترکیب و 
ساختار و اندازه های بدنی اش درمان مناسب را آغاز کند اما به طور کلی در مورد آقای 
شامانی با توجه به شاخص توده بدنی باال پس از رژیم غذایی استاندارد،  گذاشتن 
بالن توصیه می شود و پس از آن نیز اگر شرایط الزم برای انجام عمل جراحی را 

داشته باشند، عمل بای پس را به ایشان توصیه می کنم.

بای پس را 
به شما توصیه می کنم

  دکتر شهرام آگاه/   عضو هیات علمی دانشگاه ایران

نگاه متخصص گوارش

تاکیددکترمحمدرضاوفابهسوژه»میزگردتغذیه«
حتی پس از جراحی هم برای حفظ وزنتان باید رژیم بگیرید

مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« جوانی 
وزن  سانتی متر،   182 قد  با  ساله،   19
150 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 45 
است که از چاقی شدید خسته شده و 
تصمیم گرفته برای کاهش وزن سراغ جراحی برود. به 
همین دلیل از متخصصان »سالمت« راهنمایی خواسته 

تا انتخاب بهتر و مناسب تری داشته باشد. 
متخصصان  نظر  و  ایشان  با  ما  گفت وگوی  ادامه  در 

»سالمت« را بخوانید. 

 فرزانه 
فوالدبند

»میزگردتغذیه«دربارهرونددرمان
چاقیشایانشامانیباحضور

دکترمحمدرضاوفامتخصصتغذیه،
دکترایرجخسرونیامتخصصداخلی

ودکترشهرامآگاهفوقتخصص
گوارش

کدام روش 
جراحی را 

انتخاب کنم؟

میزگرد تغذیه شماره ششصدونود و شش    یک دی نودوهفت28
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زندگی در کالنشهرها، تهدیدی برای سالمت پوست

آلودگیهواپوستتانراخرابمیکند!

چگونه از دالیلی که موجب پیری زودهنگام پوست می شوند، جلوگیری کنیم؟

پیرنشیجوان!

در محیط های شهری، سطح 
پوست در اثر آلودگی هوا 
و اشعه های ماورای بنفش، 
آسیب پذیر  و  خشک 
می شود. در واقع تلفیق اشعه های ماورای 
بنفش A وB  با ذرات آلوده هوا، شرایط 
تولید رادیکال های آزاد را فراهم  افزایش 
می آورد. این تولید بیش از اندازه، درنهایت 
تولید پروتئین اکسیدشده در سطح پوست 
افزایش می دهد و همین شرایط، روند  را 
پیری قشر خارجی پوست را تشدید می کند. 
لکه هایی  و  می شود  کدر  و  تیره  پوست، 
بر سطح آن پدیدار خواهد شد که همگی 
پوست محسوب  پیری  اولیه  نشانه های  از 
می شوند. به همین دلیل الزم است روزانه 
از کرم مرطوب کننده مناسب استفاده شود.

آلودگی هوا فلور طبیعی پوست را 
دچار مشکل می کند

اگر باکتری ها و فلور طبیعی بدن )مجموعه 
میکروب ها و باکتری های مفید بدن( در اثر 
آلودگی هوا دچار تغییر شوند، اولین ارگانی 
که به سرعت واکنش نشان خواهد داد، پوست 
است. درحقیقت در این شرایط، پوست نسبت 
به عفونت ها حساس می شود و بیماری های 
پوستی از قبیل آکنه، اگزما و چه بسا مالنوم 
)وخیم ترین نوع سرطان پوست(، سراغ فرد 

می آید.
به تازگی دانشمندان کره ای به نتیجه مهم و 
قابل توجهی دست یافته اند و آن اینکه آلودگی 
هوا به شکل قابل توجهی برای فلور طبیعی 
گذشته،  سال  چند  طی  است.  مضر  پوست 
انجام  روده  فلور  روی  بسیاری  مطالعات 
مانند  روده ای  مختلف  ناراحتی های  و  شده 
کرون  بیماری  تحریک پذیر،  روده   نشانگان 
)نوعی بیماری التهابی روده(، دیابت، چاقی 
و... مورد بررسی قرار گرفته اند. امروزه تقریبا 
همه دانشمندان بر این نکته واقفند که فلور 
طبیعی با سالمت عمومی بدن ارتباط  تنگاتنگی 
دارد، به نحوی  که هر گونه تغییر و تحولی 
که در آن به وجود می آید، سالمت بدن را 
تحت تاثیر قرار می دهد. میان انواع فلورهای 
بدن، شاید ناشناخته ترین فلور، فلور پوست 

باشد که متشکل از میلیون ها باکتری، ویروس 
زندگی  پوست  سطح  در  که  است  قارچ  و 
می کنند. شاید برایتان عجیب باشد اما همین 
مجموعه، بدن را از عفونت ها، آکنه، اگزما و 

مالنوم مصون می دارد!
نتیجه  این  به  بسیار  تحقیقات  طی  محققان 
بزرگ،  و  صنعتی  شهرهای  که  رسیده اند 
محیط سمی و ناسالمی برای پوست محسوب 
می شوند. درواقع میان تمام ارگان های بدن، 
پوست و فلور پوست در برابر آلودگی هوا 
بسیار حساس  اند، به طوری  که شاید بتوان این 
دو را در صف  اول حساس ترین ارگان های 
دریافته اند  کره ای  دانشمندان  داد.  قرار  بدن 
هرقدر شهر محل سکونت یک فرد بزرگ تر 
و شلوغ تر باشد، به همان اندازه فلور پوستی 

این فرد سالمت کمتری خواهدداشت.

فلور پوست، خدمتگزار دستگاه 
ایمنی بدن!

تقریبا همه دانشمندان بر این باورند اگر تعادل 
فلور پوست به هم بخورد )کاهش بیابد یا بیش از 
حد باالبرود(، سطح پوست در برابر عفونت ها و 
حساسیت ها آسیب پذیرتر می شود. درحقیقت 
زمانی که باکتری های خوب و مفید در سطح 
پوست وجود داشته باشند، باکتری های مضر 
مجالی برای فعالیت و عرض اندام نخواهند 
داشت! از سوی دیگر، این باکتری های مفید 
با تولید باکتریسید )باکتری  ُکش( یا با تحریک 
سیستم ایمنی بدن، قادر هستند باکتری های 

مضر و مزاحم را از بین ببرند.
را  آن  پوست،  فلور  در  بی نظمی  همچنین 
دستخوش تغییرات پیچیده و بسیاری می کند. 
به عنوان مثال آکنه به دنبال تکثیر باکتری های 

مولد آکنه در سطح پوست بروز می کند، به طوری 
 که این تکثیر باکتریایی به شکل  گیری جوش ها 

در سطح پوست ختم می شود.
در التهاب های پوستی ناشی از بیماری اگزما 
نیز تکثیر باکتری  استافیلوکوک طالیی، عامل 
اصلی این بیماری محسوب می شود. البته الزم 
تکثیر  باکتری فقط زمانی  این  به ذکر است 
می یابد که فلور پوست با کمبود باکتری های 
مفید مواجه می  شود. در این حالت پوست به 
اشکال گوناگون عکس العمل نشان می دهد. 
به عنوان مثال التهاب های متنوع پوستی بروز 
می کند که همگی منشاء جوش ها و بثورات 
جلدی هستند. پروفسور »بریژیت درانو« که از 
متخصصان پوست دانشگاه نانت کشور فرانسه 
است، توضیح می دهد: »اگر فلور پوست در 
سالمت کامل باشد، خطر ابتال به سرطان های 

پوستی نیز به شکل چشمگیری کاهش می یابد.«

حفظ باکتری های مفید، راهی برای 
داشتن پوستی زیبا و باطراوت!

مکان  یک  و  روستا  در  زندگی  بدون شک 
امکان پذیر  افراد  تمام  برای  خوش آب وهوا 
نیست! پس چه راهکاری می توان برای حفظ 
پوست از آلودگی ها ارائه داد؟ چگونه می توان 
در یک شهر شلوغ و آلوده زندگی کرد و در 
عین حال پوست سالمی داشت؟ درحقیقت 
اگر مشخصه های پوستی مثل pH  پوست، 
رطوبت سطح پوست،  شکل ظاهری پوست 
و... بر کیفیت باکتری های مفید پوست تاثیر 
بگذارند، مراقبت های پوستی مثل استعمال کرم، 
شستشو و حفظ پاکیزگی پوست و... نیز در 
حفظ سالمت پوست بی تاثیر نیستند. پروفسور 
درانو تمام افراد را از مصرف بیش از اندازه 
معتقد  و  برحذر می دارد  زیبایی  ماسک های 
است استعمال این ماسک ها کنار ضدعفونی 
و پاک سازی های مکرر و افراط گونه پوست، 
باکتری های مفید سطح پوست را به مرور زمان 
نابود می کند. عالوه بر این، بعضی محصوالت 
آرایشی بیو که حاوی عصاره گیاهان گوناگون 
هستند نیز ثبات و تعادل فلور پوست را به هم 
می زنند، به طوری  که استعمال آنها در بلندمدت، 
نتیجه ای جز مشکالت و بیماری های پوستی 
در پی  نخواهد داشت. البته هنوز تاثیر مثبت یا 
منفی شیرپاک کن ها یا کرم های مرطوب کننده 

بر فلور پوست، اثبات نشده  است.
ادامه اضافه می کند: »در  پروفسور درانو در 
گذشته برای معالجه آکنه از پماد های حاوی 
آنتی بیوتیک استفاده می شد، در حالی  که این 
درمان، از اساس اشتباه بود! به این دلیل که 
آنتی بیوتیک ها، باکتری های مفید سطح پوست 
را نیز از بین می برند. به همین دلیل این نوع 
پمادها، نه تنها تاثیری در بهبود آکنه ندارند، 
بلکه حتی بهبود آن را نیز به تاخیر می اندازند 
و بروز و گسترش تغییرات فلور پوست را 

تشدید می کنند!« 

توصیه هایی برای مراقبت از پوست 
در شهرهای آلوده

شاید زندگی در کالنشهرهای آلوده، در نگاه 

اما  نباشد،  اول تهدیدی جدی برای پوست 
در عمل واقعیت چیز دیگری است. پوستی 
که تحت تاثیر آلودگی  هوا قرار دارد، به مروز 
زمان به شدت آسیب خواهد دید! آلودگی به 
قشر خارجی پوست حمله و به مرور زمان 
سد دفاعی پوست را نابود می کند. البته این 
آلودگی ها فقط به محیط خارج از منزل ختم 
نمی شوند، بلکه آلودگی های داخلی نیز تاثیرات 

خاص خود را بر پوست می گذارند.
روزانه  که  مرطوب کننده ای  کرم  متاسفانه 
مصرف می کنید برای محافظت از پوست در 
برابر آلودگی هوا کافی نیست. برای مراقبت 
از پوست در برابر این شرایط حاد، باید روزانه 
کارهای اساسی و پایه ای تری انجام دهید. قبل 
از استعمال کرم های محافظ پوست، اولین و 
مهم ترین کاری که باید انجام دهید، پاک کردن 
آرایش و مواد آرایشی از سطح پوست است. از 
کنار این مرحله مهم بی توجه عبور نکنید! اما در 
عین حال دقت داشته باشید از شیرپاک کن هایی 
و  را خشک  پوست  که سطح  کنید  استفاده 
آسیب پذیر نکنند. در ادامه مقداری پنبه تمیز 
را با آب پاک کننده آرایش )آب میسالر( آغشته 
کنید و آرام روی سطح پوستتان بزنید. شما 
می توانید یک بار در هفته از الیه بردار یا ماسکی 
بگیرید  نیز کمک  باشد  پوستتان  مناسب  که 
تا تمام آلودگی های احتمالی از سطح پوست 

پاک سازی شوند.
سراغ محصوالت شناخته شده بروید، خصوصا  
محصوالتی که ضد اشعه های ماورای بنفش 
خورشید هستند و این قابلیت را دارند تا یک 

الیه کامال محافظ برای پوست باشند.
فراموش نکنید تحت هر شرایط جوی، حتی 
باید هوای  زمانی  که هوا بسیار سرد است، 
منزل را سبک و تمیز نگه  دارید! این تنها راهی  
است که به کمک آن می توانید آلودگی فضای 
داخلی منزل را کنترل کنید و به حداقل برسانید.
اگر سیگاری هستید،  اینکه   آخرین توصیه 
عزمتان را جزم کنید و سیگار را کنار بگذارید! 
تنباکو  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 
حاوی 4 هزار نوع ماده سمی است! پس تا 
کار از کار نگذشته و خیلی دیر نشده، دست 

به کار شوید! 
http://sante.lefigaro.fr :منبع

تقریبا   پوست  پیری  روند 
و  آغاز  سالگی   30 از 
سست  اصطالحا  پوست 
سالگی   40 سن  در  می شود.  شل  و 
چین وچروک های پوستی معموال در پیشانی 
و گوشه چشم ها آشکار می شوند. در 50 
بیشتر  پوستی  چروک های  میزان  سالگی 
مشهودتر  لب ها  اطراف  در  مخصوصا  و 
زمان  گذر  در  پوست  درحقیقت  می شود. 
خشک و کم آب می شود، لطافت و شادابی 
خود را از دست می دهد و به جای اینکه 
انعطاف پذیرتر شود، خشک و آسیب پذیرتر 
خواهد شد.پیری زودهنگام پوست پدیده ای 
رایج و البته کامال اجتناب ناپذیر است. پیشینه 
ارثی و نیز شکل و عادات زندگی افراد در 
بروز این مساله نقش مهمی دارد. البته پیری 
بسیاری دارد که  زودهنگام پوست دالیل 
مهم ترین آنها شامل وراثت، قرارگرفتن در 
معرض نورآفتاب، استعمال دخانیات و نیز 

نوع تغذیه است.

وراثت
واکنش پوستی تمام افراد در برابر پدیده پیری 
پوست به یک شکل نیست. بعضی افراد به 
برای  بیشتری  آمادگی  وراثتی،  پیشینه  علت 

ابتال به این بیماری دارند.  

آفتاب
نور آفتاب روند پیری پوست را تشدید می کند 
دلیل اصلی ترین عامل در  به همین  دقیقا  و 
بروز این پدیده غافلگیرکننده است! اگر به طور 
مداوم در معرض نور خورشید هستید، بدون 
شک پوستتان به مرور زمان طراوت و شادابی 
خود را از دست می دهد و درنهایت بروز پیری 
زودهنگام پوست، حتمی خواهد بود. در این 
حالت چین وچروک های عمیق، بی شمار و نیز 
لکه های قهوه ای رنگ در سطح پوست شکل 
می گیرد و پوست، نرمی و انعطاف خود را 

از دست می دهد.
اشعه های UV بر سلول های پوست تاثیرات 
بدی می گذراند و از همه بدتر اینکه چرخه 
نابود  را  حساس  سلول های  این  دی ان ای 
می کنند. در چنین وضعیتی سلول های پوستی 
کمتر مالنین، کالژن و االستین تولید می کنند و 
درنتیجه فرایند پیری پوست شدت می گیرد. 
خشک  را  پوست  ویرانگر،  اشعه های  این 
می کنند، به طوری  که پوست با کمبود رطوبت 
شدید مواجه می شود. در این میان قسمت هایی 
از بدن که بیشتر در معرض آفتاب هستند، مثل 
صورت و دست ها، آسیب بیشتری می بینند. 
تاثیر نور آفتاب بر افراد سفیدپوست بیشتر از 
افرادی  است که پوست تیره تری دارند زیرا 
پوست افراد سبزه میزان مالنین بیشتری دارد. 

دخانیات
استعمال دخانیات کنار نور آفتاب، از دیگر عوامل 
اصلی پیری زودهنگام پوست محسوب می شود. 
مصرف تنباکو منجر به پیدایش چروک هایی 
سطح پوست می شود. این ماده، قابلیت ارتجاعی 
پوست را به مرور زمان از بین می برد و درنهایت 
پوست شفافیت خود را از دست می دهد و به 

رنگی شبیه خاکستری در می آید. 

تغذیه
بروز  به  منجر  نیز  مناسب  تغذیه ای  نداشتن 
پیری پوست می شود. فقر آنتی اکسیدان ها و 
اسیدهای چرب اصلی و نیز مصرف الکل همگی 
نشان دهنده تغذیه ناسالم و غیراصولی ا ست. 
عالوه بر این استرس و کمبود خواب از دیگر 
عوامل تشدیدکننده روند پیری پوست هستند. 

در صورت بروز پدیده پیری 
زودهنگام پوست چه اقدامی باید 

انجام داد؟ 
امروزه هیچ دارو و درمانی برای متوقف سازی 
ندارد!  وجود  پوست  پیری  روند  کاهش  یا 

درحقیقت پزشکی زیبایی یا جراحی زیبایی 
فقط از عهده زیباسازی صورت برمی آیند و 
آنجا که بحث فرایند طبیعی پیری پوست به 
میان می آید، این دو شاخه علمی حرف چندانی 
برای گفتن ندارند! با وجود این راهکارها و 
توصیه های بسیاری وجود دارند که اگر آنها 
را به کار ببندید، قطعا به شکل وسیعی روند 
داد.  خواهید  کاهش  را  پوست  پیری  سریع 
زمینه  این  در  موثر  راهکارهای  با  ادامه  در 

آشنا می شوید.

خود را از نور آفتاب حفظ کنید! 
نور خورشید اصلی ترین عامل پیری پوست 
است. قرارگرفتن در معرض نورآفتاب، آن  هم 
طی سال های متمادی، تاثیر سوئی روی پوست 
خواهد داشت، به طوری  که زمینه های بروز 
پیری پیش از موعد پوست را فراهم می کند. 
عمیق تر  پوستی  چروک های  ترتیب  این  به 
بیشتر  پوست،  روی  قهوه رنگ  لکه  های  و 
لطافت  و  نرمی  از  حالت  این  در  می شوند. 
پوست کاسته می شود. به همین دلیل متخصصان 
پوست توصیه می کنند استفاده از کرم ضدآفتاب 
با SPF مناسب )شاخص محافظت پوست 
در برابر نور آفتاب( را  فراموش نکنید چون 
نقش مهمی در کاهش روند پیری پوست دارد. 

به اندازه کافی آب بنوشید
یادتان باشد روزانه به طور متوسط 1/5 لیتر 
آب بنوشید؛ البته نه اینکه یک دفعه چند لیوان 
آب پشت سر هم میل  کنید، بلکه در ساعات 
مختلف و هر بار یک لیوان! آبرسانی به پوست 
اگر به طور مداوم و درست انجام شود، یکی 
از مهم ترین راهکارهایی ا ست که روند پیری 

پوست را به حداقل می رساند.

مصرف کرم مرطوب کننده را در 
اولویت قرار دهید

برای مراقبت و تغذیه قشر خارجی پوست، 

دارد،  باالیی  اهمیت  آن  مرطوب سازی 
برنزه  را  پوستتان  تازگی  به  اگر  به خصوص 
کرده اید، مصرف کرم مرطوب کننده را فراموش 
نکنید! 3-2 بار در روز کرم را به قسمت هایی 
از بدن که بیشتر در معرض نورآفتاب قرار 

دارد،  بزنید.

غذاهای حاوی آنتی اکسیدان را در 
سبد غذایی خود بگنجانید 

دریافته اند  خود  تحقیقات  طی  دانشمندان 
آنتی اکسیدان ها در کاهش روند پیری پوست، 
و  متنوع  تغذیه ای  درحقیقت  موثرند.  بسیار 
متعادل که مملو از میوه  و سبزیجات است، 

تغذیه ای سالم محسوب می شود. 

دور سیگار خط قرمز بکشید!
برای غلبه بر روند پیری پوست، الزم  است 
سیگار نکشید یا اگر سیگاری هستید، آن را 
اراده  تنها  ترک سیگار،  برای  بگذارید.  کنار 
کافی نیست، بلکه این انگیزه شماست که نقش 
مهمی در موفقیت تان دارد. بعد از ترک تنباکو، 
پوست به سرعت شفافیت و انعطاف پذیری 
سابق خود را به دست می آورد. بنابراین برای 

این  به  مبارزه کنید!  با خودتان  ترک سیگار 
موضوع خطیر به چشم یک چالش نگاه  کنید و 
برای خوشحالی همسر و فرزندانتان و مهم تر 
از همه برای حفظ سالمتتان  این عادت را کنار 
بگذارید! رو آوردن به ورزش و انجام فعالیت 
بدنی مستمر،  در ترک سیگار نقش مهمی دارد.

استرس و دلواپسی را از خود دور 
کنید

پیری  در  مهم  عوامل  از  یکی  نیز  استرس 
زودهنگام پوست محسوب می شود و مساله ای 
است که امروزه گریبان بسیاری از افراد را گرفته 
 است. استرس معموال با زودرنجی و اضطراب 
همراه است و فرد همواره احساس بدی نسبت 
به خودش دارد. خوشبختانه روش های بسیاری 
برای غلبه بر استرس وجود دارد. به عنوان 
مثال هیپنوتیزم به شما این امکان را می دهد 
تا در خوابی عمیق و راحت فرو بروید. در 
این حالت استرس به میزان باالیی مهار و از 
تنش های روانی کاسته می شود. آرامش درمانی 
یا ریلکس تراپی نیز به تنش زدایی و آسودگی 
حکم  نیز  سوزنی  طب  می کند.  کمک  بدن 
نوعی انرژی درمانی را دارد که در متعادل سازی 

انرژی های بدن نقش مهمی ایفا می کند. البته 
الزم  به ذکر است تمام این درمان ها حتما باید 
توسط متخصص انجام  گیرد چون بعضی از 
این درمان ها به بیماران اعصاب و روان توصیه 
نمی شود. بهترین راه برای غلبه بر استرس،  
را  امکان  این  به شما  است! خنده  خندیدن  
می دهد که انرژی های منفی را تخلیه  کنید و 
با  بکاهید.  از شدت موقعیت های استرس زا 
دوستانتان بیرون بروید، با هم بخندید و از 

زندگی لذت ببرید! 

به کیفیت و میزان خواب خود 
اهمیت بدهید

کم خوابی یا بدخوابی نیز در بروز پدیده پیری 
زودهنگام پوست، تاثیری مستقیم دارد. ساعات 
خواب شما باید ریتم منظمی  داشته باشد و مهم تر 
اینکه باید سر ساعت بخوابید و سر ساعت از 
بعدازظهر  کوتاه  شوید. خواب  بیدار  خواب 
نیز در سالمت پوست بسیار موثر است. برای 
داشتن خوابی آرام، پیشنهاد می کنیم وعده شام 

را حداقل 2 ساعت قبل از خواب میل  کنید.
https://sante-medecine. :منبع
journaldesfemmes.fr
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»میزگرد پوست« درباره خال های قرمز پوست 
با حضور دکتر ندا ادیبی، متخصص پوست، دکتر 
مجتبی امیری، متخصص پوست و دکتر بهروز 

باریک بین، متخصص پوست

خال های قرمز 
بی خطر و پس رونده 

هستند!

خال هایتان را 
دستکاری نکنید

بروز هر زائده پوستی نامتقارن را به خصوص در سنین باال جدی بگیرید 

خال های قرمز، کامال بی خطر هستند 

دکتربهروزباریکبین
متخصص پوست

دکترنداادیبی/ متخصص پوست، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترمجتبیامیری/ متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست  

ِچری آنژیوما، آنژیوم گیالسی یا خال های 
قرمز، جزو آن گروه از خال هایی هستند 
چندانی  نگرانی  خودی خود  به   ما  که 
درباره آنها نداریم. به عبارت ساده تر، 
باشد،  محدود  خال ها  این  تعداد  اگر 
مشکل خاصی برای فرد در نظر گرفته 
نمی شود و با احتمال خیلی باال، خال 
به صورت طبیعی و به مرور زمان از 
به  قرمز  خال های  رفت.  خواهد  بین 
عنوان نوعی ضایعه عروقی، زمانی باید 
مورد توجه قرار بگیرند که تعدادشان 
باال برود.  ناگهانی  در بدن به صورت 
نتایج مطالعات نشان داده اند 75 درصد 
از افراد باالی 75 سال به طور طبیعی با 
خال های قرمز مواجه می شوند. از طرف 
دیگر،  تغییرات هورمونی دوران بارداری 
هم می توانند باعث بروز خال های قرمز 
شوند. معموال ما آنژیوم های گیالسی را 
در افرادی که استروژن مصرف می کنند 
می توان  حساب،   این  با  می بینیم.  هم 
نقش برجسته ای برای تغییرات هورمونی 
در بروز خال های قرمز در نظر گرفت. 
محدود  بروز  طبیعی  موارد  که  حاال 
آنژیوم های گیالسی را  مرور کردید و 
متوجه شدید اگر این خال ها به صورت 
موردی به وجود بیایند نباید باعث نگرانی 
شوند،  بد نیست به این نکته بپردازیم 
که در چه مواردی باید این خال ها را 
جدی گرفت. توجه داشته باشید هرچند 
خودی خود  به  گیالسی  آنژیوم های 
به  آنها  تعداد  اگر  هستند،  بی خطر 
صورت ناگهانی در بدن افزایش بیابد، 
شما باید به متخصص پوست مراجعه 
قرمز  خال های  تعداد  افزایش  کنید. 
می تواند احتمال ابتال به همانژیوم های 
کبدی یا برخی بدخیمی های داخلی را 
برای فرد مطرح کند. از این رو،  ممکن 
کبد،   سونوگرافی  انجام  پزشک  است 
آزمایش یا نمونه برداری از خال را تجویز 
کند تا مطمئن شود بدخیمی های داخلی 
یا مشکالت کبدی در پس این خال ها 
وجود نداشته باشند. بد نیست به این 
نکته هم اشاره کنیم که گاهی شرایط 
جغرافیایی محل زندگی یا مصرف برخی 
داروهای خاص هم می توانند باعث بروز 

خال های قرمز شوند. 
شما  قرمز  خال های  تعداد  اگر  حاال 
و  پزشک  به  مراجعه  با  و  بود  زیاد 
الزم، مشخص شد  بررسی های  انجام 
بیماری یا بدخیمی قابل توجهی ندارید 
این  درمان  خوشبختانه  بدانید  باید 
خواهد  ساده  بسیار  قرمز،  آنژیوم های 
بود. درمان با لیزر PDL، سوزاندن یا 
فریز کردن می تواند شما را از شر این 
خال ها رها کند. خوشبختانه ذات این 
خال ها یا ضایعات عروقی هم به گونه ای 
است که پس از درمان  معموال جای آنها 
باقی نمی ماند. باز هم تاکید می کنم این 
خال ها به خودی خود بدخیم نمی شوند 
و فقط ممکن است نشانه ای از نوعی 
بدخیمی داخلی باشند. از این رو، نباید 
در صورت زیاد بودن تعداد این خال ها 
چندان هم نسبت به آنها بی تفاوت بود. 
نکته بسیار مهم دیگر درباره انواع خال 
این است که تحت هیچ شرایطی، هیچ 
نوع خالی را در منزل دستکاری نکنید یا 
با روش های سنتی سعی در کندن خال 
نکنید. اگر خال ها بدخیمی داشته باشند، 
کندن آنها با نخ یا تیغ در منزل می تواند 
به شدت سالمتتان را به خطر بیندازد.

یک نکته دیگر که باید به آن هم توجه 
داشته باشیم، این است که در مواردی 
خال  با  را  اسکین تگ ها  ما  بیماران 
نوعی  اسکین تگ ها  می گیرند.  اشتباه 
زائده پوستی هستند که معموال رنگی 
نزدیک به پوست یا گاهی کمی پررنگ تر 
از آن دارند. این زائده های پوستی که 
گردن،  مانند  قسمت هایی  در  معموال 
کشاله ران و زیربغل بروز می کنند، جزو 
زائده های خوش خیم پوستی هستند و 
هیچ خطری ندارند. اسکین تگ ها نه از 
فردی به فرد دیگر سرایت می کنند و نه در 
بدن پخش می شوند. خوشبختانه درمان 
اسکین تگ ها هم مانند خال های قرمز 
بسیار ساده است و می توان آنها را با فریز 
کردن، سوزاندن یا در مواردی با کمک 
قیچی های مخصوصی از میان برداشت. 
این زائده های پوستی هم معموال بعد از 
درمان، اثری از خود به جا نمی گذارند و 
به طور کلی شانس عود یا ایجاد مجدد 

آنها هم چندان وجود ندارد.

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.

:خانم دکتر! اگر بخواهیم اطالعات خود را درباره خال ها افزایش 
بدهیم، باید چه نکات مهمی را در مورد آنها بدانیم؟

اولین نکته درباره خال ها این است که آنها از نظر ذاتی، به 2 گروه خال های 
مادرزادی و خال های اکتسابی تقسیم می شوند. خال های مادرزادی، همان 
خال هایی هستند که از ابتدای تولد نوزاد در قسمت هایی از پوست بدن او 
وجود دارند یا در چند ماه ابتدایی پس از تولد بروز می کنند. این در حالی 
است که خال های اکتسابی در سال های بعدی زندگی ایجاد می شوند و از 
بدو تولد همراه با فرد نیستند. نکته دیگر اینکه انواع خال ها می توانند مسطح 
یا برجسته باشند و غیر از خال های عروقی که به رنگ قرمز نمایان می شوند،  

بقیه آنها رنگی از قهوه ای کمرنگ تا مشکی دارند. 
:برخی افراد معتقدند نباید به خال های مادرزادی دست زد. نظر 

شما در این باره چیست؟
اتفاقا خال های مادرزادی جزو خال هایی هستند که ما توصیه می کنیم آنها 
را بردارید. درواقع،  با اینکه معموال خطر بدخیمی در خال های مادرزادی 
زیر 1 درصد است، به دلیل صفر نبودن این خطر، برداشتن آنها بهتر از باقی 

گذاشتن شان است. 
اگر بخواهیم درباره اولویت برداشتن این خال ها بگوییم، بهتر است بدانید 
خال های مادرزادی با قطر بیشتر از 20 سانتی متر که جزو خال های بزرگ 
محسوب می شوند، باید حتما برداشته شوند. خال های بین 1 تا 20 سانتی متر، 
ندارد و  آنها وجود  برداشتن  برای  اورژانسی  که  متوسط هستند  خال های 
والدین می توانند تا 14 یا 15 سالگی فرزند خود صبر کنند و سپس آنها را 
بردارند. خال های کوچک تر از این هم فقط اگر از نظر زیبایی فرد را با چالش 
مواجه کنند باید برداشته شوند ولی ضرورتی برای برداشتن آنها وجود ندارد. 
باید جدی  آنها  تمام  آیا  اکتسابی چطور؟  مورد خال های  :در 

گرفته شوند؟
نه چندان. خال های اکتسابی فقط در چند صورت باید کامال جدی گرفته 
یعنی شما در محل  باشند؛  داشته  تغییر حس  این خال ها  اگر  مثال  شوند، 

بروز خال احساس خارش، سوزش یا درد بکنید، باید بالفاصله تحت نظر 
متخصص پوست قرار بگیرید. از طرف دیگر، خال های اکتسابی نامتقارن، 
چند رنگ، دارای حاشیه نامنظم یا آنهایی که قطر بیش از 6 میلی متر پیدا 
می کنند هم باید توسط متخصص پوست بررسی شوند. از آنجایی که امکان 
بدخیم شدن این خال ها وجود دارد، به تمام افراد توصیه می شود همیشه 
حواس شان به خال های اکتسابی خود باشد و اگر چنین مواردی را مشاهده 

کردند، بالفاصله به پزشک مراجعه کنند. 
 35 از  غیرطبیعی  ظاهر  با  خال هایی  ناگهانی  بروز  باشید  داشته  خاطر  به 
سالگی به بعد هم باید کامال جدی گرفته شود؛ حتی اگر این خال ها تغییر 

حس نداشته باشند. 
: آیا بروز خال در قسمت های خاصی از بدن مانند سینه، گردن 

یا صورت خطرناک تر است و باید دقت بیشتری به آنها داشت؟
نه، بروز خال در قسمت های مختلف بدن مهم نیست و حتی مهم هم نیست 
که نوع خال،  مسطح باشد یا برجسته! نکته مهم فقط این است که خال ها 

تغییرشکل یا تغییررنگ ندهند و از حالت طبیعی خال خارج نشوند. البته 
ناگفته نماند بیشتر افراد  تومورهای پوستی خطرناک را به دلیل شباهت رنگی 
که با خال ها دارند، با خال اشتباه می گیرند و با این کار به شدت سالمت 
خود را به خطر می اندازند. از این رو، باز هم تاکید می کنم بروز هر زائده 
پوستی نامتقارن را مخصوصا با افزایش سن جدی بگیرید و حتما در مورد 

آنها با پزشکتان مشورت کنید. 
:توصیه شما برای مراقبت های بعد از برداشتن خال چیست؟

خال ها باتوجه به نوع و اندازه شان با روش های مختلفی برداشته می شوند اما 
نکته مهم برای پیشگیری از باقی ماندن جای خال این است که اوال در 48 
ساعت اول،  پوست قسمتی که خال آن برداشته شده در معرض تابش نور 
خوشید قرار نگیرد. دوم اینکه محل برداشتن خال را تا حدود 48 ساعت آب 
نزنید یا نشویید و سوم هم اینکه استفاده از کرم های ترمیمی یا گاهی عسل 

را برای ترمیم جای زخم ناشی از برداشتن خال فراموش نکنید. 
گاهی ما حدود یکی- دو ماه بعد از برداشت خال، توصیه ای هم به انجام 
یک لیزر فراکشنال ساده برای از بین رفتن سریع تر جای خال داریم. یادتان 
باشد افرادی با پوست های تیره تر، بیشتر مستعد لک شدن پوست بعد از 
برداشتن خال هستند و باید توصیه های پزشک خود را حتما رعایت کنند 

تا کمتر با چنین مشکلی مواجه شوند. 
:آیا امکان عود مجدد خال ها بعد از برداشتن آنها وجود دارد؟

بله، هر نوع خالی با هر روشی که برداشته شود، احتمال عود مجدد دارد. بهتر 
است بدانید پزشک شما فقط قسمت های قابل مشاهده خال ها را با روش های 
مختلف برمی دارد. این در حالی است که اگر سلول میکروسکوپی خاصی 
که مربوط به خال است، زیر پوست شما وجود داشته باشد و قابل مشاهده 
هم نباشد، امکان رشد دوباره خال از طریق همان سلول به وجود می آید. 
البته به احتمال زیاد، اندازه خال جدید به اندازه خال قبلی نخواهد بود و 
ممکن است محل بروز آن هم کمی با خال قبلی فاصله داشته باشد. در 
هر صورت، امکان برداشتن این خال های مجدد هم همیشه وجود دارد. 

خال های قرمز، همیشه یکی از موضوعات نگران کننده میان 
بسیاری از افراد مبتال به آنها بوده و هستند. بهتر است بدانید 
این خال ها در اصطالح پزشکی با نام »آنژیوم گیالسی« 
شناخته می شوند. درواقع، آنژیوم های گیالسی، نوعی از 
ضایعات عروقی هستند که به صورت خال خودشان را 
بروز می دهند. به عبارت ساده تر، تکثیر مویرگ ها به صورت 
محدود می تواند باعث ایجاد خال های قرمز شود. این خال ها 
با میزان برجستگی متفاوت از زیر 1 میلی متر تا 2 میلی متر 
بروز می کنند و معموال اندازه گستردگی سطحی آنها هم 
می تواند از کوچکی سرسوزن تا حدود 4 میلی متر متغیر باشد. 
نکته دیگر درباره این خال ها، آن است که ما در بیشتر موارد 

خال های قرمز را روی تنه مشاهده می کنیم و امکان بروز 
آنها در ناحیه صورت، کمتر از سایر قسمت های بدن است. 
آنژیوم های گیالسی در مواردی به آنژیوم های وابسته به سن 
هم معروف می شوند زیرا امکان بروز آنها با افزایش سن 
و از میانسالی به بعد، بیشتر از سنین جوانی خواهد بود. به 
طور کلی، تعداد این خال ها در بدن افراد مختلف، بسیار 
متغیر است و نمی توان مرز محدودی برای امکان بروز آنها 
در نظر گرفت اما نکته قابل توجه در مورد چنین خال هایی 
این است که آنها خاصیت پس رونده دارند؛ یعنی حتی اگر 
هیچ اقدامی برای برداشتن آنها هم انجام ندهید، خودشان 

به مرور زمان از بین خواهند رفت. 

در مورد احتمال ابتال به این خال ها می توان گفت عالوه بر 
افزایش سن،  افرادی با پوست های روشن تر و خانم هایی که 
قرص های پیشگیری از بارداری مصرف می کنند هم بیشتر 
در معرض ابتال به خال های قرمز قرار می گیرند. عالوه بر 
این، گاهی در مراحلی از ابتال به سیروز کبدی هم فرد بیمار 
با آنژیوم های گیالسی در نقاطی از بدن خود مواجه می شود. 
این ضایعات پوستی، معموال  میان عزیزانی که در زمان جنگ، 

شیمیایی شده اند هم با فراوانی بیشتری مشاهده می شود. 
با تمام این تفاسیر، بد نیست بدانید خوشبختانه خال های 
قرمز کامال بی خطر هستند و مشکلی برای سالمت شما ایجاد 
نمی کنند. از این رو، اصال نیاز یا ضرورتی برای درمان آنها 

وجود ندارد. با این حال اگر چنین خال هایی دارید و از نظر 
زیبایی ظاهری ترجیح می دهید آنها را بردارید، روش هایی 
مانند لیزردرمانی یا کرایوتراپی می توانند به کمک شما بیایند 

و این خال ها را به طور کامل از بین ببرند. 
معموال چه از روش لیزردرمانی و چه از روش کرایوتراپی 
برای درمان این خال ها استفاده شود،  می توان تمام آنها را 
در طول یک جلسه درمانی از بین برد. فقط ممکن است 
در مواردی که یکی-دو ضایعه بیش از اندازه بزرگ باشند، 
نیاز به برداشتن خال ها در 2 جلسه پیش بیاید که در این 
صورت، بهتر است بین جلسات درمانی برای برداشتن چنین 
خال هایی حدود 2 تا 3 هفته فاصله زمانی در نظر گرفت. 

»من تعداد زیادی خال قرمزرنگ روی سینه و چند عدد هم در قسمت 
نزدیک به گیجگاه سرم دارم. برخی از این خال ها صاف و برخی دیگر 
گوشتی هستند. عالوه بر این،  تعداد زیادی خال های ریز گوشتی در دو 
طرف گردن و قسمت سینه ام دارم. سوال من این است که بهترین راه 
از بین بردن این خال ها چیست؟ در هر جلسه درمان،  چه تعداد خال را 
می توان برداشت؟ و فاصله زمانی برداشتن خال ها باید چقدر باشد؟« خال ها، همیشه جزو 
آن گروه از ضایعات پوستی هستند که می توانند از نظر زیبایی برای فرد آزاردهنده باشند. 
این ضایعات پوستی رنگی، انواع مختلفی دارند؛ برخی خوش خیم هستند و برخی بدخیم؛ 
بعضی خال هستند و بعضی ضایعات عروقی. برخی از آنها هم مسطح هستند و برخی 
دیگر برجسته! نکته مهم و مشترک درباره تمام خال ها این است که ما بدانیم کدام  یک 
از آنها می توانند برای سالمتمان خطر داشته باشند و کدام یک، کامال بی خطر هستند. به 
همین بهانه، در میزگرد زیبایی این شماره پای صحبت های متخصصان »سالمت« نشستیم 
تا هم دانش خود را درباره خال ها باال ببریم و هم بدانیم تفاوت خال های قرمز با خال های 

رایج قهوه ای چیست.

 راضیه فیضی
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برخی مشکالت پوستی ناشی از آلودگی لوازم آرایش و ماندگی مواد آرایشی است

لوازم آرایشت را بشوی!
در  آرایشی«  »مواد  امروزه 
جامعه ما به اقالم پرمصرف 
تبدیل شده و سن استفاده 
دوران  به  نیز  لوازم  این  از 
نوجوانی رسیده است. فارغ از توصیه های مکرر 
متخصصان مبنی بر به حداقل رساندن مصرف 
مواد آرایشی به دلیل صدماتی که به پوست 
وارد می شود، »بهداشت آرایش« یکی از مباحث 
جدی در این زمینه است که متاسفانه چندان 
مورد توجه نیست.  مواد آرایشی با پوست 
حساس صورت و مخاط های چشم و لب ها 
در تماس مستقیم هستند. از همین رو، توجه به 
اصول بهداشتی در مورد نگهداری و استفاده از 
آنها برای جلوگیری از تکثیر باکتری ها و ایجاد 
زمینه ابتال به عفونت های پوستی، آکنه و قرمزی 
پوست بسیار اهمیت خواهد داشت. در واقع، 
اگر نسبت به چنین اصولی دقت نشود، لوازم 
آرایش در پشت زیبایی ظاهری، آسیب های 

جدی به سالمت پوست وارد می کنند.

پیش از آرایش کردن دست هایتان 
را بشویید

 نظافت دست ها قبل استفاده از هر نوع ماده 
آرایشی، اولین و مهم ترین اصل بهداشت آرایش 
است؛ پس حتما ابتدا دست ها را بشویید یا با 
ژل آنتی باکتریال تمیز کنید. این نکته به خصوص 
در مورد ناخن و نوک انگشتان اهمیت بیشتری 
خواهد داشت زیرا با محتویات تیوپ کرم و... 

هنگام باز کردن، کامال در تماس است.
 اگر دچار هر نوع عفونت مانند ورم ملتحمه 
چشم یا تبخال هستید، آرایش را تا زمان بهبود 
کنار بگذارید زیرا تماس ریمل، رژلب یا هر یک 
از برس ها یا پدهای آرایشی موجب آلوده شدن 
محتویات محصول می شود و عاملی برای ایجاد 

عفونت در آینده خواهد بود. 
 هرگز وسایل آرایشی را با دیگران به اشتراک 
نگذارید تا آلودگی به عفونت ها و عوامل بیماری زا 

کاهش یابد.
 در مورد آرایش چشم ها، فقط از محصوالت 
خاص چشم استفاده کنید و رژلب یا مدادهای لب 
را هرگز برای آرایش اطراف چشم ها و پلک ها 

به کار نبرید. 
 هرگز وسایل آرایشی را درون کیف دستی تان 
نریزید و حتما کیف کوچک و تمیزی را برای آنها 
در نظر بگیرید. از طرفی، پس از استفاده نیز در 
محصول را کامال ببندید تا با آلودگی های محیط 

تماس پیدا نکند. 

بهداشت مواد آرایشی را فراموش 
نکنید

 مرطوب کننده ها و کرم پودرها
استفاده از  مرطوب کننده ها و کرم پودرهای تیوپی 
بهترین انتخاب برای این محصوالت است اما در 
مورد انواعی که به شکل قوطی عرضه می شود 
باید اصول بهداشتی را جدی تر گرفت. برای اینکه 
محتویات درون قوطی آلوده نشوند، هیچ گاه کرم 
را مستقیم با انگشت برندارید. گوش پاک کن یا 
کاردک پالستیکی کوچک که قابل شستشو باشد، 
مانع ورود آلودگی های پوست به محتویات ظرف 
می شود. البته به خاطر داشته باشید زمانی که گوش 
پاک کن آغشته به کرم را روی پوست کشیدید، 
مجاز به استفاده دوباره در ظرف نیستید و وسیله ای 
مانند کاردک یا قاشق را نیز باید پیش از برداشتن 

مجدد کرم، بشویید.
 پودرهای آرایشی

محصوالت آرایشی مانند سایه چشم، رژگونه و 
پنکیک که به شکل پودر هستند، به دلیل رطوبت 
بسیار پایین، محیط مساعدی برای تکثیر باکتری ها 
نیستند. البته تماس مکرر برس و پدهای آرایشی، 
برای  می کند.  تسریع  را  آلودگی  انتقال  زمینه 

جلوگیری از این مشکل، باید برس و پد را پس 
از هر بار استفاده کامال تمیز کنید. همچنین یک بار 
در ماه، مقداری الکل را روی یک دستمال کاغذی 
یا تکه ای پنبه اسپری کنید و به آرامی روی سطح 
هر یک از محصوالت پودری بکشید تا یک الیه 
نازک از آن جدا شود. این کار سبب ضدعفونی 
شدن سطح محصول آرایشی می شود و ذرات 
باقی مانده سبوم و سلول های مرده پوست را که 

احیانا وجود دارد، حذف می کند. 
مدادهای آرایشی

پیش از اینکه مداد آرایشی را استفاده کنید، بهتر 
است کمی آن را بتراشید تا آلودگی های سطحی 
از بین برود. در صورت امکان پس از تراشیدن 
مدادهای اطراف چشم، نوک آنها را با دستمالی 
آغشته به الکل ضدعفونی کرده و پس از خشک 
شدن استفاده کنید. تراش مخصوص مدادهای 
آرایشی را به طور مرتب با الکل تمیز کنید و در 
جعبه ای تمیز و دربسته یا کیسه بدون منفذ بگذارید. 
رعایت این نکته بهداشتی بسیار اهمیت دارد زیرا 
مدادها در تماس مستقیم با مخاط های صورت 
هستند و در برابر عفونت ها بسیار حساس اند. 
همچنین فراموش نکنید هر مداد کاربرد خاص 
خود را دارد و استفاده از مداد لب برای چشم یا 
برعکس اصال درست نیست. از طرفی، توصیه 
می شود برای داخل چشم تنها از سرمه استفاده شود. 

ریمل
از آنجا که ریمل یکی از پرکاربردترین وسایل 
آرایشی است که با حساس ترین بخش صورت؛ 
یعنی چشم ها در تماس است، توجه به بهداشت 
آن اهمیت فوق العاده ای دارد. اولین نکته اینکه هر 
فردی حتما از ریمل خود استفاده کند. همچنین در 
زمان استفاده نباید برس آن را با انگشتان لمس کرد 
و آن را در سطحی غیر از مخزن خود گذاشت. 
برخی افراد تصور می کنند با ریختن چند قطره 
افزایش  روغن زیتون در ریمل، کیفیت آن را 
می دهند، در حالی که این کار باعث خراب شدن 
ریمل می شود. آنچه در نگهداری ریمل اهمیت 
دارد این است که در آن را همیشه محکم ببندید 
و از از رفت وبرگشت مکرر فرچه درون مخزن 

خودداری کنید. 
در شرایطی که چند نفر قصد استفاده از یک 
ریمل را دارند، باید از برس های یکبار مصرف 
استفاده کرد. استفاده از برس مشترک ریمل یکی 

از عوامل انتقال عفونت به چشم هاست. 
 رژلب و براق کننده لب

بهترین توصیه در مورد استفاده از رژلب این 
است که ماده به کمک گوش پاک کن یا وسیله ای 
قابل شستشو برداشته شده و روی لب ها کشیده 

شود. در غیر این صورت، رژلب ها را هر ماه 
با دستمالی آغشته به الکل تمیز کنید. در مورد 
براق کننده لب نیز سطح آن را به همین ترتیب 
باید مرتب ضدعفونی کرد. البته برای رژهای مایع 
که برس آن درون مخزن قرار می گیرد، انتخاب 
انواع باکیفیت، عدم اشتراک گذاری با دیگران و 
بیرون انداختن آن پس از یک سال حتی به رغم 
داشتن مایع را باید مهم ترین اصول بهداشتی در 

نظر گرفت.

قلموهای آرایشی را تمیز کنید؟
کنار مواد آرایشی، قلموها ابزار اصلی هستند که 
تاثیر زیادی در نتیجه مطلوب کار خواهند داشت 
اما نکته مهم اینکه قلموها را باید مرتب تمیز کرد تا 
عالوه بر اینکه مأمنی برای باکتری ها نشوند، قابلیت 
بهتری نیز داشته باشند. در واقع، استفاده روزمره و 
تماس مداوم این وسایل با پوست باعث می شود 
ذرات عرق، آلودگی ها، گردوغبار، سلول های مرده 
و احتماال عفونت ناشی از جوش ها روی قلمو باقی 
بماند. جالب تر اینکه چنین آلودگی هایی دوباره به 
پوست منتقل می شود و انسداد منافذ پوست و آکنه 
را در پی دارد. گرچه ایده آل این است که پس از هر 
نوبت استفاده از قلمو، آن را به این نحو تمیز کرد 
اما از آنجا که ممکن است فرصت نداشته باشید، 

حداقل یک بار در هفته این کار را انجام دهید.

روش شستشوی  قلموی آرایشی
برای این منظور، ابتدا موهای قلمو را با آب ولرم 
خیس کنید، بدون اینکه آب به دسته قلمو برسد. 
مقدار کمی صابون یا شامپو را کف دست بریزید 
و قلمو را روی آن به شکل چرخشی بکشید. اگر 
چند قطره روغن زیتون به آن اضافه کنید، تاثیر 
بهتری دارد. سپس این قسمت را با آب بشویید 
تا تمام ذرات شوینده از بین برود. اگر روی قلمو 
حجم زیادی از مواد آرایشی باقی مانده، بهتر است 
ابتدا قلمو را در ظرفی از آب خیس کنید تا زودتر 
و راحت تر تمیز شود. در مواردی مانند ابتال به 
جوش های پوستی یا تبخال نیز توصیه می شود 
پس از شستشوی قلمو، آن را در مقداری الکل 

خیس کنید تا کامال استریل شود. 

خشک کردن قلموی آرایشی 
اما مرحله مهم تر، خشک کردن قلمو به خصوص 
در انواعی است که موهای بسیار ظریف و طبیعی 
دارند. در وهله اول، پس از شستشو، بدون اینکه 
موهای قلمو را بکشید، فقط به آرامی فشار دهید 
تا بیشترین مقدار آب از آن خارج شود. سپس 
قلمو را روی پارچه ای نخی یا چند الیه دستمال 

کاغذی بگذارید. هرگز نباید قلمو را به حالت 
برعکس قرار دهید زیرا باعث می شود قلمو فرم 

خود را از دست بدهد. 
پدهای آرایشی را چطور بشوییم؟

پدهای آرایش نیز به عنوان ابزاری که مدام با پوست 
در تماس هستند و از طرفی مقدار بیشتری آلودگی 
را جذب می کنند، نیاز به شستشوی مرتب دارند. 
افرادی که روزانه از پد استفاده می کنند، حتما باید 
هر هفته یک بار آن را به خوبی بشویند. حتی 
در صورت عدم استفاده مرتب نیز باید این کار 
هر دو هفته یکبار انجام شود تا ذرات باقی مانده 
مواد آرایشی روی سطح پد کامال از بین بروند.

-برای شسشتوی پد نیاز به محلولی از آب گرم و 
حدود یک قاشق صابون مایع دارید که در مورد 
پوست های حساس شامپو بچه توصیه می شود. 
سپس پد را به این محلول آغشته کنید، چند بار 
بفشارید تا کامال خیس شود و اجازه دهید حدود 

30 دقیقه در محلول بماند. 
زمانی که محلول رنگ کرم یا قهوه ای روشن 
پیدا کرد، می توان مطمئن شد تمام ذرات آرایشی 

از آن خارج شده است. 
اگر بعد از این زمان هنوز سطح اسفنج تمیز 
نشده و مواد آرایشی روی آن چسبیده، کمی شامپو 
یا صابون مایع را به آرامی با نوک انگشتان روی 
آن بکشید و بگذارید چند دقیقه دیگر بماند. به 
خاطر داشته باشید هرگز نباید برس، اسفنج یا 

وسیله دیگری را روی پد بکشید. 
پد را با آب گرم آبکشی کنید و مرتب فشار دهید 
تا همه مواد آرایشی جدا شود. آبکشی را تا جایی 

ادامه دهید که آب جداشده کامال روشن باشد.
پس از اینکه آب اضافی از پد خارج شد، آن را 
درون حوله ای بگذارید و به آرامی بغلتانید. سپس 
بهتر است پد را روی سطح خشکی بگذارید تا 
با جریان هوا کامال خشک شود. زمانی که کامال 

خشک شد می توانید از آن استفاده کنید.

استریل کردن پد پس از شستشو
حتی به رغم شستشوی مرتب پد آرایشی، استریل 
کردن آن در هر ماه نیز ضرورت دارد. در واقع 
گرچه با شستشوی پد، می توان از شر باکتری های 
سطحی آن راحت شد، گرمای ناگهانی و شدید 
تنها راه برای از بین بردن باکتری های عمق پد 
آکنه  اگر جوش های  به خصوص  بود،  خواهد 
غیرمعمولی روی پوست ظاهر شده یا پد بوی 
بدی پیدا کرده، نشانه تجمع سریع باکتری ها درون 
آن است که باید  پد را  فوری ضدعفونی کرد. 
این کار به خصوص برای افرادی که روزانه از پد 
آرایشی استفاده می کنند بسیار اهمیت دارد و در 

چند مرحله ساده قابل اجراست:
در ظرف مخصوص مایکروویو، حدود 2/5 
سانتی متر آب بریزید و پد را در مرکز آن بگذارید. 
البته پد باید خیس باشد. در غیر این صورت ممکن 

است خراب شود یا بسوزد.
-ظرف را به مدت 30 ثانیه در مایکروویو بگذارید. 
در این فاصله به پد نگاه کنید. اگر پد کمی متورم 
یا دود کمی ظاهر شد، جای نگرانی نیست اما در 
صورت حجیم شدن خیلی زیاد پد یا دود شدید، 

حتما دستگاه را خاموش کنید.
پس از 2 دقیقه در مایکروویو را باز کنید. مراقب 
باشید اسفنج بسیار داغ است؛ پس بالفاصله آن 

را برندارید.
پد را در دستمال خشک کن بپیچید و اجازه 

دهید در دمای محیط کامال خشک شود. 

چه زمانی باید محصوالت آرایشی را 
دور انداخت؟

مواد آرایشی نیز مانند دیگر محصوالت بهداشتی 
و زیبایی، تاریخ انقضا دارند. در وهله اول برای 
اطمینان از اینکه محصول تا چه زمانی قابل استفاده 
است، باید به بروشور آن توجه کرد. البته توصیه 
می شود تاریخی که محصول باز شده را یادداشت 

کنید تا در بهترین زمان مصرف، استفاده شود.
نکته دیگر اینکه مواد آرایشی و عطر نباید در 
معرض گرما، نور خورشید و رطوبت قرار گیرند 
زیرا خیلی سریع دچار تغییر و فساد می شوند؛ پس 
حمام به هیچ وجه محیط مناسبی برای نگهداری 
آنها نخواهد بود. بهتر است محصوالت زیبایی 
در فضایی دور از نور و اتاقی که هوای خشک و 
درجه دمای ثابتی دارد، قرار گیرند. عالوه بر این 
طبق یک قاعده کلی، هر نوع تغییر در رنگ، بو 
یا ساختار مواد آرایشی نشان دهنده فساد محصول 
است و باید دور انداخته شود اما برای حفظ 
سالمت پوست الزم است بهترین مدت استفاده 

از وسایل آرایشی را بشناسیم: 
 زمانی که قلموها نرمی شان را از دست بدهند، 

کیفیت مطلوبی برای مصرف نخواهند داشت. 
ریمل را حداکثر پس از 4 ماه استفاده باید 
کنار گذاشت، حتی اگر هنوز مواد آن تمام نشده 
باشد. مدت طوالنی تر از این زمان زمینه رشد و 
تکثیر باکتری ها را فراهم می کند و به دلیل تماس 
با حساس ترین عضو صورت؛ یعنی چشم ها باید 

جدی گرفته شود.
انواع ماسک را حدود 2 تا 3 ماه می توان در 

یخچال نگهداری کرد.
ماندگاری خط چشم 3 تا 6 ماه است.

سرم های آبرسان پوست به دلیل مقدار آب 
زیاد قابلیت ماندگاری کمتری نسبت به کرم های 
معمولی دارند و با توجه به کیفیت بین 3 تا 6 ماه 

قابل استفاده خواهند بود.
کرم پودرهای مایع، کرم های اطراف چشم و 
دیگر انواع کرم و پاک کننده های صورت تا 1 

سال قابل مصرف است.
شامپوها، ژل های شستشو، رژلب و الک )البته 
به شرطی که کامال در آنها محکم بسته شده باشد( 

دو سال قابلیت مصرف دارند.
در مورد کرم ضدآفتاب بهتر است پس از پایان 

تابستان دور انداخته شود.

 ترجمه: 
مریم سادات 
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زنده  بافتی  عنوان  به  پوست 
که سد دفاعی در برابر عوامل 
به  می شود،  خارجی محسوب 
غیر از تاثیراتی که از عملکرد 
بدن  داخلی  سیستم های 
عوامل  تاثیر  تحت  می پذیرد، 
خورشید،  نور  مانند  خارجی 
سرما، خشکی هوا و... نیز خواهد 
بود. پوست به طور موضعی به 
در  محافظت  مرطوب کننده، 
برابر سرما، گرما، نور خوشید 
و پاک کردن آلودگی ها از طریق 
شستشوی درست، محصوالت 
نیاز  جوان سازی  و  الیه بردار 
دارد. به جز این موارد، استفاده 
از هر ماده دیگری از جمله لوازم 
آرایشی به درجات مختلفی برای 
از همین  پوست آسیب زاست. 
رو، مواد آرایشی را نمی توان جنبه 
مثبت برای پوست در نظر گرفت 
زیرا تاثیرات منفی شان غالب تر 
است و حتی در صورت عدم 
کیفیت و استاندارد الزم عوارض 

منفی تشدید نیز می شوند. 
از جمله آسیب های مواد آرایشی 
یا  درماتیت  به  باید  پوست  بر 
حساسیت های پوستی اشاره کرد 
که یکی از مهم ترین علل زمینه ای 
بیماری های پوست هستند. این 
عامل  می توانند  همچنین  مواد 
ایجاد آکنه باشند. از طرفی، باقی 
پوست  روی  مواد  این  ماندن 
پوستی  منافذ  انسداد  سبب 
می شود و عملکرد غدد چربی 
و تعریق پوست را دچار اختالل 
می کند. مواد آرایشی همچنین 
سبب تحریک آکنه می شوند و 
در موارد بروز تبخال می توانند 
)در  دیگران  به  انتقال  باعث 
و  مشترک(  استفاده  صورت 

عفونی شدن تبخال شوند. 
گریم  کرم های  و  کرم پودرها 
پایه روغنی  اینکه  دلیل  به  هم 
ضخیمی دارند، معموال احتمال 
و  سرسفید  دانه های  و  آکنه 
سرسیاه و درماتیت را باال می برند. 
مقدار  در  دلیل حتی  همین  به 
کم نیز برای پوست ضرر دارند. 
مواد آرایشی دور چشم عالوه بر 
ایجاد صدمات فیزیکی به مژه ها، 
یکی از علل اصلی اگزمای دور 
چشم محسوب می شوند. عالوه 
بر این ممکن است مواد وارد 
سبب  و  شده  چشم  ملتحمه 

التهاب شوند. 
از سوی دیگر، توصیه می شود 
رژلب هایی را انتخاب کنید که 
و  باشند  مرطوب کننده  حاوی 
تا حد امکان هنگام صرف غذا 
آنها را تمیز کنید تا مانع ورود 

ترکیبات آن به دهان شوید.
مواد  از  استفاده  کلی،  طور  به 
باید به حداقل ممکن  آرایشی 
برسد و حتما از برندهای باکیفیت 

و استاندارد انتخاب شود.

استفاده از مواد 
آرایشی را به حداقل 

برسانید

نگاه کارشناس
 دکتر مجتبی 

امیری
متخصص پوست و 

استادیار دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه ا... )عج(

ریمل را حداکثر پس از 4 ماه 
استفاده دور بیندازید، حتی اگر هنوز 
مواد آن تمام نشده باشد زیرا نگه 
داشتن آن در زمان طوالنی تر زمینه 
رشد و تکثیر باکتری ها را فراهم 
می کند و به دلیل تماس با چشم ها 
امکان عفونت را افزایش خواهد داد
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عکس و مکث

شماره ششصدونود و شش  شنبه یک دی نودوهفت

من مادر یک دختر مبتال به فنیل کتونوری یا  PKU هستم. بیماری فنیل کتونوری 
یک نقص متابولیکی مادرزادی است. تجمع غیرطبیعی اسیدآمینه فنیل آالنین در 
باعث  بیماری خطرناک است و  این  به  مبتالیان  مایعات بدن و سیستم عصبی 
بروز اختالالتی در مغز و پوستشان می شود. این بیماران باید غذاهای مخصوصی 
بخورند و رژیم غذایی خاصی داشته باشند که رعایت آن هم برای بیماران و هم 
خانواده های آنها چندان راحت نیست. دختر من هم مشکالت زیادی داشت و تا 
امروز که 32 ساله شده و مدرک کارشناسی ارشد گرفته، راه بسیار پرفرازونشیبی 

را طی کرده ایم.
بیماری دخترم را یک گفتاردرمان تشخیص داد. وقتی به پزشک مراجعه کردم، 
گفتند نیمی از مغز فرزندتان آسیب دیده، نمی توانیم برایش کاری انجام بدهیم و 
دیر شده ولی خواست خدا بود که گفتاردرمانگر راهنمایی مان کرد که عقب نشینی 

نکنیم و با اصرار و پافشاری، درمان را پیگیری کنیم.
از همان 1/5 سالگی که هنوز بیماری تشخیص داده نشده بود، به دستور پزشک 
بار دخترم را گفتاردرمانی و کاردرمانی می بردم چون  تا 5  عمومی، هفته ای 4 
متوجه شده بودم از نظر یادگیری و صحبت از همسن وساالنش عقب تر است. راه 
طوالنی و خسته کننده بود و طی مسافت از شرق به شمال شهر، 2/5 ساعت طول 
می کشید. با وجود همه این تالش ها، دخترم یادگیری پیدا نمی کرد. کار سخت 

و طاقت فرسایی بود ولی به تالشم ادامه دادم و ناامید نشدم. فقط به خوب شدن 
فرزندم فکر می کردم و همسرم هم در این مسیر همراهم بود.

وقتی از مرکز توانبخشی به منزل می آمدم، همه آموزه ها را با دخترم تکرار و تمرین 
می کردم. روزانه آنقدر این تمرین ها را تکرار می کردم که تنها وقت فراغتمان هنگام 

خواب یا در حال خوردن غذا بود. 
هر کاری که کاردرمانگر انجام می داد، در خانه تکرار می کردم. با شعر و آواز و 
شکلک کلمات را یاد می دادم ولی حین آموزش جدی بودم تا حرف شنوی هم پیدا 
کند. چند بچه همسن وسالش را هم در این تمرین شریک می کردم چراکه دخترم 
تقلید خوبی داشت؛ از من می شنید ولی از بچه ها تقلید می کرد. آن زمان هنوز 
از غذاهایی که می خوردیم، به دخترم می دادم چون نمی دانستم به چه بیماری ای 
مبتالست و او هر بار بی قرارتر و پرخاشگرتر می شد. 5 ساله بود و هنوز کلمات 
را شکسته و ناقص می گفت. آموزش و تمرین هم جوابگو نبود، تا اینکه روزی 
کاردرمانگرش گفت یک بروشور از خارج آمده که در آن عالئم یک بیماری نوشته 
شده و این عالئم با نشانه های غزال مطابقت دارد؛ نداشتن تمرکز و یادگیری، 

ادراری که بوی موش مرده می دهد، رنگ پریده و اگزما.
ایشان یک متخصص ژنتیک به ما معرفی کرد و قرار شد به او مراجعه کنیم. 

ادامه دارد...

به دلمان عیدی بدهیم
 زهراسادات صفوی

این روزها زندگی ها سخت تر شده. انگار 
هر روز که می گذرد، زندگی سخت تر 
می شود. سر آدم ها بیشتر در یقه شان 
فرو می رود و بی تفاوت تر و بی رحم تر 
می شوند. شاید زمانی فکر می کردیم 
پای تکنولوژی که به خانه ها باز شود، 
همه چیز راحت تر و گرفتاری هایمان 
کمتر می شود. آن وقت بهتر می توانیم 
دنیا  آدم های  دیگر  و  خودمان  برای 
لباسشویی  اما ماشین  وقت بگذاریم 
آمد، ماشین ظرفشویی آمد، بیشترمان 
اتومبیل خریدیم، دیگر ساعت ها وقت 
برای شکستن یخ حوض و شستن ظرف 
و رخت نگذاشتیم و مسافت های طوالنی 
را با خودروی شخصی مان خیلی زود 
دنیایمان شلوغ تر و  طی کردیم ولی 
درهم پیچیده تر شد. وقت اضافه نیاوردیم 
که هیچ، بیشتر دویدیم و کمتر به جایی 
رسیدیم. چشم هایمان برای دیدن دنیا 
بازتر نشد که هیچ، انگار کوری دل هم 
گرفتیم و دیگر هیچ کس را غیر از خودمان 
ندیدیم.  این روزها زندگی سخت تر 
است چون دل هایمان سخت تر شده، 
چون قناعت و محبت را از یاد برده ایم 
و یادمان رفته اگر با همین فرمان جلو 
دنیادوستی مان را  برویم، چشم تنگ 

سرانجام خاک گور پر می کند.
این روزها دغدغه هایمان، غصه هایمان و 
درگیری هایمان بیشتر است، چون کسی 
نیست که دردِ دل برایش بگوییم و ما کسی 
نیستیم که دردِ دل بشنویم. همدلی و دل 
بستن به دلخوشی های کوچک یادمان 
رفته و فرصت های کوچک و بزرگ را 
برای شادی و شاد بودن از دست می دهیم.  
یک فرصت جدید پیش رویمان است؛ 
تولد حضرت عیسی مسیح )ع( که از 
مهرش به آدم ها زیاد خوانده و شنیده ایم. 
ایامی که شادی هموطنان مسیحی مان 
می تواند به دل ما هم سرایت کند و 
بخواهیم ما هم سهمی در شاد کردن 

آدم های دیگر داشته باشیم.
 این روزها که در سرمای زمستان بوی عید 
می آید، به دلمان عیدی بدهیم؛ عیدی ای 
از جنس مهربانی و چراغانی کردن یک 

خانه کم نور.

حرف آخر

ستون آخر
سرخ  انار  یک  مثل  است،  جوان 
تازه روییده در پاییز. مادر است، مثل 
همه مادرها که هزار و یک آرزو برای 
بچه هایشان دارند و می خواهند دنیا را 
برایشان قشنگ کنند اما مگر درد بیماری 
می گذارد؟ این خانم 3 کودک دارد که 
آخرینشان شیرخوار است و درست بعد 
از تولدش بیماری مادر بروز کرد. او دچار 
بیماری سارکوم است. یک بار جراحی 
قلب شده و در حال حاضر یک لخته در 
قلبش دارد. باید روزانه 2 آمپول بزند، 6 
جلسه شیمی درمانی شده و الزم است 5 
جلسه دیگر شیمی درمانی برایش انجام 
شود اما در هزینه درمان و زندگی شان 
درمانده اند. همسر این خانم قبال در 
آژانس کار می کرده ولی برای تامین 
هزینه درمان مادر فرزندانش، اتومبیلش 
را فروخته و پول پیش خانه  شان را هم 
خرج کرده است. حاال مجبور شده اند 
به منزل پدر همسرش نقل مکان کنند. 
بیا رنگ  این روزهای سپید زمستان، 
سپیدی به روزگار این خانواده بزنیم و 
نگذاریم مادری با درد بیماری و پدری 
با درد نداری روزها را بگذرانند. پای 
3 کودک در میان است، دلت نلرزد، 
دلمان نلرزد، وای به روزگارمان. برای 
کمک به آنها می توانی وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن75983000 )داخلی2( یا 
شماره همراه 09198012677 تماس 

بگیری.
موسسه  در  کد 22815  با  خانم  این 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي
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شما منتشر شود.

معرفی کتاب

زندگي خردمندانه 
همه ما در طول زندگي تجربه هیجان هاي دردسرساز از قبیل خشم، 
حسادت، احساس گناه، افسردگي، اضطراب و... را داشته ایم. کارهایمان 
را به دالیل مختلف به تعویق انداخته و اهمال کاري کرده ایم، در مقابل 
انتقادها برخورد درست نشان نداده ایم، شهامت و ریسک کافي براي 
رسیدن به خواسته هایمان نداشته و تصمیمات نه چندان درستي در 
مواجهه با مسائل گرفته ایم.  کتاب زندگي خردمندانه نوشته مایکل نینان 
و ویندي درایدن، ترجمه دکتر زهرا اندوز و دکتر حسین حمیدپور که 
توسط انتشارات ارجمند منتشر شده، در زمره کتاب هاي خودیاري 
است که با استناد به تحقیقات علمي و مطالعات موردي به بررسي 
علل احتمالي این مسائل و ارائه روش هاي کاربردي براي رفع یا تعدیل 
آنها مي پردازد. یکي از مطالب آموزنده وکاربردي کتاب ارائه مدل 
ABC آشفتگي هاي هیجاني است که دکتر آلبرت آلیس، روا ن شناس 
آمریکایي ارائه کرده است. این مدل علت آشفتگي ما را برابر حوادث 

ناخوشایند زندگي بررسي مي کند. 
A : واقعه فعال ساز )اتفاق ناخوشایند و استرس زا( 

B : باورها و افکار آشفته ساز و خودآسیب رسان 
C : پیامدهاي هیجاني و رفتاري 

این مدل بیان مي کند اگرچه وقایع تاثیر زیادي بر مسائل هیجاني 
ما و رفتارهاي ناشي از آن دارند،  افکار و باورهاي ما )B( نقش 
تعیین کننده تري در بروز رفتارها و احساسات ما دارند که به طرز 
فکر ما بستگي دارد و براي درک رفتار C، باید رويB  تمرکز کنیم 
و نه رويA . پس براي تغییر دادن احساسات و 
رفتارها، باید شیوه تفکرمان را تغییر دهیم. دکتر 
آلیس پیشنهاد مي کند به این مدل، دو مولفه دیگر 

اضافه کنیم:
D :  مورد چالش قراردادن یا زیر سوال بردن 

تفکرها و باورهاي آشفته ساز
E : نگرش موثر )از بین بردن موثر گناه و اشتباه(
پيام اصلي كتاب: »نحوه تفکر ما درباره رخدادهاي 
زندگي، مي تواند تاثیر شگرفي بر شیوه ابراز احساس 

و رفتار ما بر رویدادها داشته باشد.«

گاهی والدین می گویند چه کسي در دوران کودکی احساس ما را 
درک مي کرد؟ مگر ما چطور بزرگ شدیم؟ آنها در ناخودآگاه خود از 
والدینشان عصباني اند اما در تربیت فرزندشان، همان راهی را می روند 

که پدر و مادرشان رفته اند.
 الزم است همه کودک عصباني درونمان را بشناسیم و سعي کنیم 
آن را به کودکمان هم بشناسانیم تا او هم در آینده به فرزندانش یاد 

بدهد که چگونه با احساساتش مواجه شود. 
برخی والدین سعي مي کنند با تنبیه و وضع قوانین راه درست را به 
فرزندان خود آموزش دهند، غافل از اینکه کودکشان را خشمگین و 
لجباز مي کنند چون زماني که هیجان کودک باالست، با منطق و حل 
مساله سعي در پایین آوردن آن دارند اما راه ورود به قلب کودک، 
پذیرفتن احساسات اوست.  مهارت همدلی، چگونگی درک احساسات 
افراد دیگر در شرایط مختلف است. به عبارت دیگر، همدلي یعني 
توجه داشتن و احترام گذاشتن به احساسات، نیازها و تقاضاهاي آنها، 
نگرانشان بودن و پذیرش آنها همان گونه که هستند. همدلي یعني توان 
فهم عقاید و باورهاي دیگران، احترام به تفاوت واکنش ها و پاسخ 
درست و ظریف به واکنش دیگران. انسان با همدلی معنا پیدا می کند. 
پایه و اساس اخالق عملی، همدلی است و برای ارتباطات، مهربانی، 
عشق، دوست داشتن و برای رسیدن به موفقیت، ضروری و کلید 
جلوگیری از قلدری و ظلم و ستم، اما چه زمان کودکمان همدلی را 
یاد مي گیرد؟ زماني که صداي هیجان او را بشنویم و به آن پاسخ دهیم. 
کار سختي است چون از کودکي به ما گفته اند: »هیس، دخترها فریاد 
نمي زنند«، »مرد که گریه نمي کنه«، »زمین خوردي؟ چیزي نیست، 

درد نداشت، بلند شو، قوي باش، مردها از هیچ چیز نمي ترسند!«
وقتي کودک احساساتش را نمي شناسد، وقتي نمی داند چطور آن را 
بیان کند و به عنوان والد به احساساتش احترام نمی گذاریم، چگونه 
انتظار داریم دیگران را درک کند و به احساسات آنها اهمیت بدهد؟ 
کودک باید یاد بگیرد ناکامي و شکست را هم کنار شادي تجربه کند. 
او باید بداند مرد هم گریه مي کند، دختر مي تواند حرف بزند و حقش 

را بگیرد، آدم بزرگ ها هم مي ترسند و...
 خیلي از آدم ها از احساس هاي منفي خود فرار و فکر مي کنند با نادیده 
گرفتن آن خوشحال ترند اما وقتی احساسي بیان نشود، زبان بدن آن 
را به شکل هاي دیگر بیان مي کند، درست مثل کودکي که بلد نیست 
حسش را بگوید و شروع مي کند به داد و فریاد و پرخاشگري. این 

رفتارها یعني »مامان، بابا، منو ببین و صدامو بشنو«
زمانی که والدین عشق و محبت را به طریقی پرمعنا به کودک و 
نوجوان انتقال می دهند، کمک می کنند فرزندشان احساسات منفی 

خود را بیرون بریزد، التیام یابد و رفتارهای همدالنه را یاد بگیرد.
یادمان باشد آموزش همدلي به کودکان الزم است زیرا:

همدلی عامل مهمی در ایجاد رفتارهای نوعدوستانه محسوب می شود. 
کودکانی که همدلی بیشتری دارند، با دیگران مهربان ترند و رفتارهای 
مراقبتی بیشتری دارند. آنها حساس و نگران آسیب رساندن به دیگران 
هستند، همدلی با رفتارهای اجتماعی، پذیرش همساالن و خودپنداره 
ارتباط دارد و در گسترش رفتارهای اجتماعی مناسب تاثیرگذار است. 
همدلی رفتارهای پرخاشگری کالمی، جسمی و خشونت های بین فردی 
را کاهش می دهد،ارتباط بین فردي افراد را تقویت می کند، احساس 
درک شدگي و رهایي از تنهایي، حمایت اجتماعي و عالقه اجتماعي 
را افزایش می دهد، احترام و اعتماد را باال می برد، مسوولیت پذیري و 
ایثار را ارتقا می دهد، باعث کاهش بیماری های روان تني، افسردگي 
و... می شود، به توانمندي جامعه می انجامد و دلبستگي ایمن در 
کودک ایجاد مي کند.یادمان باشد همدلي زبان مهرباني است پس، از 
کودکي آن را به کودکانمان آموزش دهیم تا مانند ما از احساساتشان 
اجتناب نکنند، غم، ترس، ناکامي و خشم را تجربه کنند و براي شاد 

زیستن مهارت پیدا کنند.

چادر مامانشو سفت گرفته. قایمکي با اون چشماي 
درشت و صورت قشنگ بغ کرده اش وراندازم مي کنه. 
مي گم: »بیا ببینمت. اسمت چیه؟« اخم هاشو مي کشه 

تو هم و با بدخلقي مي گه: »مسیح«
مي گم: »مي دوني چقدر اسمت قشنگه؟«

محلم نمي گذاره و محکم تر مي چسبه به مامانش.
- حاال واسه چي قایم شدي مسیح؟ از من مي ترسي؟

مامانش برمي گرده سمتش و بهش مي گه: »مسیح، بیا 
پسرم. بیا بشین خانم دکتر چشماتو معاینه کنن. بابا 

تو ماشین منتظره.«
بغض کرده اما غرور قشنگي تو صورتشه که نمي گذاره 
اشک ها سر بخورند پایین. دستمو دراز مي کنم طرفش. 

بیا دیگه.
با تردید میاد. دستشو مي گیرم و نگاهش مي کنم که 
 هاج و واج زل زده به دستگاه و پلک نمي زنه. مي گم: 

»مي خواي ببینیش؟«

چشم هاي درشت عسلي اش رو مستقیم مي ندازه توي 
چشمام. یه جوري قشنگه که هیچ راهي واسه مقاومت 

نمي ذاره. 
دو قدم میاد نزدیک تر. بلندش مي کنم، مي نشونم روي 
پاهام. سبکه، مثل پر. مي گم: »مامانش، بشین تا مسیح 

چشم هاتو معاینه کنه.«
سرشو مي بره جلو، مي خنده. یه جوري که انگار بهار 
شده. خنده اش شیرینه، مثل طعم شیرکاکائوي داغ زیر 
بارون، مثل وقت هایي که مي گفتي عاشقتم دیوونه...

مي گم: »حاال دیگه نوبت منه. بشین رو پاي مامان تا 
چشم هاتو ببینم. خب؟«

مي پره پایین، مي شینه تو بغل مامانش، مثل شازده ها. 
مستقیم نگاه مي کنه تو اسلیت، با همون خنده بي نظیر، 
حتي جم  که  اون  بي  عیده،  اول  آفتاب صبح  انگار 

بخوره از جاش...
وقت رفتن، از دم در با صداي قشنگش مي گه: »تو 

چرا مثل بقیه دکترا نیستي؟«
مي خندم: »مگه من چجوري ام؟«

مي گه: »آخه تو مهربوني، من دیگه ازت نمي ترسم.«
واسه  شیرین زبوني اش.  واسه  مي ره  ضعف  دلم 

»سین« هاش که یک کم مي زنه.
مامانش مي گه: خداحافظي کن بریم مسیح جان!

برمي گرده زل مي زنه بهم. عین آدمي که از کشف یه 
سرزمین جدید برگشته. بعد تو یه لحظه، میاد طرفم 

و محکم بغلم مي کنه.
دست هام  هاج و واج موندن میون زمین و هوا. مثل یه 
تیکه جواهر که تو بیابون داده باشن دست آدم. نمي دونم 
باید باهاش چکار کنم. دست هامو حلقه مي کنم دور 
تن کوچولوش. یه چیزي تو دلم هري مي ریزه پایین. 
تکون  برام دست  در  دم  از  مامانش صداش مي کنه. 
مي ده و مي ره. پیغمبر کوچولوي قشنگي که رسالت 

امروزش، بغل کردن من بود...

»آدمی به مرور آرام می گیرد، بزرگ می شود، بالغ می شود و پای اشتباهاتش می  ایستد. 
آنها را به گردن دیگران نمی اندازد و دنبال مقصر نمی گردد، گذشته اش را قبول 
می کند، نادیده اش نمی گیرد و اجازه می دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته 

بماند.اصال از یک جایی به بعد، حال آدم، خودش خوب می شود.«
محمود دولت آبادی، جای خالی سلوچ
برخاستن ها،  و  افتادن ها  حوادث،  تندباد  برابر  در  گرفتن  قرار  زمان،  گذشت 
زخمی شدن ها و دوباره التیام یافتن ها و در یک کالم تجربه زندگی، باعث »بزرگ 
شدن« ما می شود اما پرسشی که به ذهن متبادر می شود، این است: »آیا در بسیاری 
از موارد این بزرگ شدن، نوشداروی پس از مرگ سهراب نیست؟« آنچه در دهه 
سوم زندگی باید به کار می آمد، چه گرهی از کار آدمی در دهه پنجم زندگی او 

باز می کند؟ جز آنکه تجربه ای شود که به نسلی منتقل شود که از پشت سر می آیند 
و آنها نیز گوش شان بدهکار این تجربه ها نیست و تجربه خود را طی می کنند و 

این چرخه تکراری همچنان ادامه یابد. 
روان درمانی شیوه ای است که به شکل برنامه ریزی شده، از سوی فردی آموزش دیده 
در جهت تقویت ساختار شخصیتی فرد به کار گرفته می شود. شرایطی فراهم می کند 
که فرد بتواند با مقاومت هایی که همه انسان ها برای تغییر دارند، روبرو شود. در 
این فرایند چیزی برعهده گذشت زمان و تصادف گذاشته نمی شود. اتاق درمان 
به مثابه ماشین زمانی است که در آن فرد به گذشته، حال و آینده سفر می کند و با 
تجاربی دست وپنجه نرم می کند که نویدبخش تغییراتی شوند که به شکلی واقعی 

به کار شرایط کنونی زندگی او بیایند و دستاوردی عملی برای او داشته باشند.

مسیحی برای مهربانی

تغییر؛ چگونه، چه زمان چرا و چه  فایده؟

داستان زندگی

زندگی سالم

همدلي زبان مهرباني است، به 
کودکان مان بیاموزیم

زندگی سالم

قسمت اول؛ روزهای قبل از تشخیص 

مادرانه

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشت اند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.  
          حضرت مسیح)ع(

 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت،درمانگر 
کودک وبازی درمانگر

 معصومه شاهمیری راد
مولف کتاب »مزه  سالمتی« ویژه بیماران مبتال به فنیل کتونوری مادر 
یک دختر مبتال به این بیماری

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
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