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تاکید دوباره دکتر زهرا 
عبداللهی، رئیس دفتر 
بهبود تغذیه جامعه به 

مصرف کنندگان

نمک دریـا 
مجـوز ندارد!

یکی از مشکالت بهداشت و سالمت در کشور ما باال 
بودن 2 یا 3 برابری سرانه مصرف نمک است که ارتباط 

مستقیمی با افزایش فشارخون و بیماری های قلبی-
عروقی و حتی سرطان ها دارد. با رونق گرفتن دوباره 

طب سنتی و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، از زمانی که 
طب سنتی با طب اسالمی و طب ایرانی مخلوط شد، 

سر و کله نمک دریا نیز پیدا شد...  صفحه  7

به مناسبت 7 اسفند؛ روز »زن« 
و تجلیل از »مقام مادر«

بانـو؛ سالمت را 
جـدی بگیـر!

»مادر« واژه ای مقدس برای همه ماست؛ واژه ای 
تداعی گر گذشت، مهربانی و فداکاری. جایگاه 
مادر در خانواده چنان محکم و تاثیرگذار است 

که سالمت، شادابی و کامیابی هر یک از اعضای 
خانواده را رقم می زند اما گاهی مادران آنقدر 
دغدغه همسر و فرزندان را دارند که نسبت به 
سالمت خود بی توجه می شوند... صفحه15

درباره مسائل بهداشتی 
واردات گوشت

گوشت های 
وارداتی 

باکیفیت هستند؟
قیمت گوشت در هفته های اخیر به 120 هزار تومان 

هم رسیده و دولت برای منطقی کردن افزایش قیمت 
گوشت، گوشت های وارداتی را با عنوان »گوشت 
تنظیم بازار« به مردم عرضه می کند و وعده داده از 

هفته آینده توزیع گوشت با افزایش واردات گوشت 
به کشور، نظم بیشتری بگیرد... صفحه2

حرف های مادرانه 

بانوی پرمهر سینما

صفحه4
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

روز 29 اكتبر )7 آبان( در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 
روز جهاني سکته مغزي نامگذاری شده است. بر 

اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هر سال 17 
میلیون نفر دچار سکته مغزي مي شوند  كه 6 میلیون 

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت مي كنند. در كشور 
ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 
بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراكز زیبایی یا 
آرایشگاه ها بزنید، با انواع و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 
می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی كه این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 
كاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 

است...صفحه 30

جستجوی كلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 
اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 
مراكز غیرتخصصی كه این خدمات را انجام 

می دهند، كافی است. حاال شما می توانید 
انتخاب كنید كه این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجیح می دهید به محلی دیگر 
مراجعه كنید.... صفحه31

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 
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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

سیگار 
نتیجه کاشت مو را 
تضعیف می  کند
صفحه30

گفت وگوی اختصاصی    با »گوهر خیراندیش« 

به مناسبت روز مادر

والدت حضرت افطمه زهرا )س( و روز زن مبارک باد

حرف های مادرانه 

حرف های مادرانه بانوی پرمهر سینما

حرف های مادرانه بانوی پرمهر سینما

بانوی پرمهر سینما



شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

در جهان امروز، تولید و مصرف کفش 
در حال افزایش است و در حین تولید 
انبوه قیمت ها کاهش می یابند. درنتیجه، 
کفش ها اغلب چرخه عمر کوتاهی دارند 
و با کاهش بهره وری استفاده از کفش مواجه ایم. به عالوه، 
صنعت مد که مصرف را تبلیغ می کند تا 8 بار در سال 
تغییر می کند. این روند اتالف بسیار زیادی را در فاز پایان 
زندگی کفش به وجود می آورد. محل های دفن زباله، به 
علت بروز شیرابه ها، آلودگی زیست محیطی جدی را در 
آب های زیرزمینی و رودخانه ها ایجاد می کنند. همچنین 
فضاهای دفن زباله به ویژه در برخی کشورهای اروپایی 
که در آنها چنین فضاهای در دسترسی وجود ندارد، به 

شدت در حال محدود شدن هستند. 
اتحادیه اروپا طی سال های اخیر و برای ارتقای تولیدات 
کفش که آثار زیست محیطی کمتری به جا می گذارد، طرح 
کفش اروپایی اکو را به عنوان یک ابزار بازاریابی و تبلیغاتی 
برای کفش های دوستدار محیط زیست بنیان گذاشته است. 
آن  با  کفش  تازگی صنعت  به  که  اصلی  چالش  اگرچه 
مواجه شده، میزان قابل توجه زباله های به وجودآمده است. 
پاسخ صنعت کفش به این مساله ناچیز بوده است. فقط 
یک تولیدکننده عمده کفش؛ یعنی شرکت نایک، اقداماتی 
را برای مدیریت زباله های خود انجام داده است. برنامه 
طرح  تنها  نایک  شرکت  کفش«  یک  از  مجدد  »استفاده 
بازیابی تاسیس شده توسط یک تولیدکننده کفش است. 
شکل دیگر از فعالیت استفاده مجدد در قسمت کفش، 
جمع آوری کفش های کهنه یا دورریخته شده و توزیع آنها 
برای کشورهای در حال توسعه است. کفش هایی که قابلیت 
نو شدن و استفاده مجدد را دارند به شرکت ها و افراد در 
کشورهای در حال توسعه فروخته می شوند. این کشورها 
می توانند کفش ها را تعمیر کنند سپس به فروش برسانند 
یا اینکه به صورت آزاد میان مردم توزیع کنند. هرچند 
مباحث سفت و سختی در مورد چنین فعالیت هایی و در 
رابطه با آسیب زیست محیطی کلی و پیامدهای اقتصادی 

برای جماعت های محلی وجود دارد.
در بیشتر کشورها برای مدت طوالنی مدیریت فرایند انتهایی 
اتالف برعهده آژانس های دولتی و مقامات محلی بوده و در 
اغلب موارد هم اکنون نیز به همین ترتیب است. در خود 
صنعت کفش نیز نبود مدیریت رسمی زنجیره در سرتاسر 
چرخه عمر یک کفش و همیشگی کردن آثار زیست محیطی 
منفی وجود دارد. با این وجود، مفهوم مسوولیت تولید کننده 

به گونه فزاینده ای در حال فراگیر شدن است. 
 ما چشم اندازی را برای سال 2050 میالدی پیشنهاد می کنیم 
یعنی زمانی که صنعت کفش هیچ تاثیری بر محیط زیست 
نخواهد گذاشت. ما این هدف را در دو نقطه دنبال می کنیم:

1. کاهش میزان تولید کفش در هر سال
2. به صفر رساندن محل های دفن زباله

با توجه به این اهداف انتظار می رود صنعت کفش بتواند 
کفشی تولید کند که بدون از دست دادن کیفیت مطابق 
انتخاب  و  راحتی  خوداظهاری،  زیباشناختی،  عالیق  با 
باشد،  بازیافت داشته  قابلیت  تا بی نهایت  مصرف کننده، 
همه اینها کنار حفظ یک مدل تجاری سودآور که مسوولیت 
مصرف کننده و شرکت را می طلبد، اهمیت می یابد. برخی 
فرضیات اساسی مطرح شده اند. گمان ما بر این است که 
طی 50 سال افراد این واقعیت را می پذیرند که تغییر الگوی 
رفتاری برای پایداری زندگی روی کره زمین، الزامی است. 
 حال سوال این است که چگونه به هدف دست یابیم؟ 
 )PSS( پس از اندیشیدن بسیار سیستم خدمات محصول
را برگزیدیم تا به عنوان اساس و بنیاد نقشه ما برای دستیابی 
از  پایدارمان عمل کند. PSS یعنی سیستمی  به اهداف 
زیرساخت  و  عامالن  از  شبکه هایی  تولیدات، خدمات، 
حمایت کننده  که به طور مداوم در جهت رقابت، برطرف 
کردن نیازهای مصرف کننده و داشتن تاثیری کمتر از مدل های 
بر محیط زیست فعالیت می کند. در  سنتی کسب و کار 
چنین سیستمی مصرف کننده ها به طور خاص تقاضا برای 
این  سودمندی  دنبال  نسبت  به  بلکه  ندارند،  محصول 
محصوالت و ارائه خدمات هستند. با استفاده از سرویس 
خدماتی به جای محصول برای برطرف کردن نیازها، از 
نیازمندی های انرژی و مادی کاسته می شود. این امکان 
وجود دارد که به علت افزایش کیفیت سرویس که ناشی 
رضایت  است،  سرویس  ارائه کنندگان  بین  رقابت  از 
مصرف کننده افزایش یابد. صنعت کفش به جای مشتری 
مسوول حفظ، مستعد کردن و درنهایت جایگزین کردن 
یک محصول می شود. تغییر انگیزه هایی را برای ایجاد یک 
و  دوام  برای  طراحی هایی  بر  مبتنی  بسته  حلقه  سیستم 
استفاده مجدد از مواد خلق می کند که زباله کلی را کاهش 
به طور موفقیت آمیز در چند  می دهد. درنهایت سیستم 

بازار کاالی مصرفی دیگر پیاده سازی شده است.
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ

 کفش ها و محیط زیست
درباره مسائل بهداشتی واردات گوشت

گوشت های وارداتی باکیفیت هستند؟

علی پروین سفیر سالمت دیابت شد
در جریان مراسم افتتاح پروژه »تهران؛ پایتخت تغییر دیابت«، علی 
پروین، پیشکسوت فوتبال ایران و تیم پرسپولیس به عنوان سفیر 

سالمت دیابت انتخاب شد.
به گزارش »سالمت«، در مراسم افتتاحیه پروژه »تهران؛ پایتخت 
تغییر دیابت« رئیس بنیاد امور بیماری های خاص گفت: »۶0 درصد 
از مردمی که دیالیز می کنند مبتال به بیماری دیابت بوده اند. در 
این راستا و برای کنترل دیابت 50 مرکز کلینیک دیابت راه اندازی 

شده است. دیابت یکی از موضوعات مهم دنیاست و هر روز 
شاهد افزایش آمار دیابت در جهان هستیم.« فاطمه هاشمی 
گفت: »شهرداری برای تغییر دیابت در تهران باید فرهنگ سازی 
و ساختارهایی فراهم کند. به نظرم، آموزش وپرورش و صداوسیما 
در زمینه افزایش آگاهی و فرهنگ می توانند ما را در تغییر دیابت 
کمک کنند.« وی بیان کرد: »ما نیازمند مکان های عمومی برای 
انجام فعالیت های فیزیکی مناسب هستیم. باید جلسات متعددی 
با سازمان های ذیربط داشته باشیم تا برنامه ریزی خوبی در زمینه 
تغییر دیابت در شهر تهران انجام شود و من امیدوارم تهران به 

الگویی برای سایر شهرهای کشور تبدیل شود.«
در ادامه مدیرکل سالمت شهرداری تهران کم تحرکی، چاقی و 
استرس را 3 عامل تهدیدکننده سالمت شهروندان تهرانی دانست 
و افزود: »برنامه هایی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از 
جمله دیابت در پایتخت در حال انجام است.« زینب نصیری اظهار 
داشت: »مردم تهران به دلیل تغییر شیوه زندگی درگیر مسائلی مانند 
کم تحرکی و افزایش وزن شده اند که انجام تغییرات جدی در این 
زمینه امری ضروری به شمار می رود.« وی با اشاره به اجرای طرح 
سنجش عدالت در سطح تهران، گفت: »کم تحرکی، چاقی و استرس 

ناشی از زندگی در کالنشهر از جمله مشکالتی است که پایتخت نشینان 
گرفتار آن هستند و باید به صورت جدی به این مساله پرداخته 
شود.« مدیرکل سالمت شهرداری تهران ادامه داد: »اجرای طرح 
»تهران؛ پایتخت تغییر دیابت« می تواند نتایج موثری داشته باشد و 
ترویج آن در سایر استان ها نیز تکرار شود.« علی پروین، اسطوره 
فوتبال ملی و باشگاه پرسپولیس و همچنین هنرمندانی مانند سام 
درخشانی، مهدی پاکدل و سروش صحت به عنوان سفیران فرهنگی 
دیابت معرفی شدند تا برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش شیوع 

دیابت بین شهروندان تالش کنند.

 قیمت گوشت در هفته های اخیر به 
120 هزار تومان هم رسیده و دولت 
برای منطقی کردن افزایش قیمت 
گوشت، گوشت های وارداتی را با 
عنوان »گوشت تنظیم بازار« به مردم عرضه می کند 
و وعده داده از هفته آینده توزیع گوشت با افزایش 
بگیرد.  بیشتری  نظم  کشور،  به  گوشت  واردات 
صف های عریض و طویل برای دریافت گوشت 
با قیمت 45 هزار تومان و فروش گوشت با کارت 
ملی، انگار فلش بکی به همان صف های عریض و 
طویل برای دریافت اجناس کوپنی دهه ۶0 است. 
بر اساس آمار گمرک ایران، طی امسال ۹۷ هزار 
تن گوشت منجمد گوساله وارد شده و واردات 
به  تن  هزار   3۶ میزان  به  نیز  گوسفندی  گوشت 
صورت الشه انجام شده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 14۶ درصد افزایش نشان می دهد. به 
در  کشاورزی،  جهاد  بازار  تنظیم  کل  مدیر  گفته 
سال های گذشته بین 140 تا 1۶0 هزار تن گوشت 
مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شد، اما 
این میزان واردات برای مصرف صنف و صنعت، 
پادگان ها، بیمارستان ها، رستوران ها و آشپزخانه ها 
بود، اما اکنون گوشت های وارداتی به علت قیمت 
مناسب در سبد خانوار قرار گرفته است. این در 
کاهش  کشور  در  گوشت  تولید  که  است  حالی 
نیافته، بلکه باز هم به گفته مدیر کل تنظیم بازار 
با  دامداران و چوبداران  امسال  جهاد کشاورزی، 
توجه به افزایش نرخ ارز تمایل دارند دام سبک 
خود را با قیمت باال و به صورت نقدی بفروشند 
و به این ترتیب قاچاق گوشت افزایش می یابد اما 
نحوه  و  وارداتی  گوشت های  کیفیت  مهم  مساله 
چه  تا  اینکه  و  آنهاست  بر  بهداشتی  نظارت های 
زمانی باید گوشت های تنظیم بازار عرضه شود تا 

بازار نابسامان گوشت، سامان بگیرد؟
با توجه به افزایش نرخ ارز و نوسانات اقتصادی 
که امسال آن را تجربه کردیم، قاچاق دام افزایش 
یافته و ظاهرا همین موضوع، بازار گوشت را به 
هم ریخته است. معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته: »این نگرانی 
قاچاق  و  دارد  وجود  مولد  دام  خروج  مورد  در 
این گونه از دام می تواند در آینده تولید کشور را 
با خطر مواجه کند چون خریداران دام مولد زنده 
3 برابر قیمت بازار دام مولد از دامدار خریداری 

و از کشور قاچاق می شود.«
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  و  »سالمت«  گزارش  به 
رسانی جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفر در مورد 
دام زنده وجود  قاچاق  میزان  امکان کنترل  اینکه 
دارد یا نه، این طور توضیح داد: »در کشوری مانند 
ایران که مرزهای گسترده ای دارد می توان با قاچاق 
دام زنده و گوشت مبارزه کرد اما نمی توانیم آن را 
به صفر برسانیم. به تازگی دستورالعملی در حال 
ابالغ است تا تردد دام به مناطق مرزی را کنترل 

کند و میزان قاچاق را کاهش دهد.«
وی با اشاره به اینکه اگر میزان واردات گوشت قرمز 
گرم گوسفندی کافی باشد در تمامی نقاط کشور 
توزیع می شود، ادامه داد: »به دلیل اینکه گوشت 
گرم گوسفندی به روز وارد می شود، امکان تنظیم 
و ثابت نگه داشتن میزان واردات آن وجود ندارد. 
زمانی  که حجم واردات گوشت گرم گوسفندی 
کافی نباشد تنها در شهرهای بزرگ توزیع می شود 
زیرا کاهش قیمت در شهرهای بزرگ تاثیر خود را 

بر شهرهای کوچک می گذارد.«

گوشت های وارداتی از چه کشور هایی 
وارد می شوند؟

با توجه به افزایش واردات گوشت به کشور، موضوع 
مهم، سالمت گوشت های وارداتی و نحوه نظارت 

بر آنهاست.
و  بهداشتی  معاون  ولی،  ماکیان  صفر  علی  دکتر 
با  گفت وگو  در  دامپزشکی  سازمان  پیشگیری 
وارداتی  گوشت های  اینکه  مورد  در  »سالمت« 
»در  گفت:  می شود،  وارد  کشور هایی  چه  از 
استرالیا،  کشور های  از  گوشت هایی  حاضر  حال 
ارمنستان و گرجستان  قزاقستان،  برزیل،  نیوزلند، 
وارد کشور می شود.« وی با تاکید براینکه، در دنیا 
دستورالعمل های تخصصی وجود دارد که بر مبنای 
آن گوشت تولید، حمل، ترخیص و عرضه می شود، 
توضیح داد: »کشورهایی که برنامه های کنترلی برای 

بیماری های دامی در دو محور، بیماری های فرامرزی 
و بیماری های مشترک مثل سل و بروسلوز دارند 
)یعنی  پسماندها  کنترل  برنامه  دارای  همچنین  و 
فلزات سنگین( هستند،  آنتی بیوتیک و  باقی مانده 
دامی  بنابراین  می شوند  انتخاب  دام  برای صدور 
که هویت بهداشتی مشخصی دارد یعنی مشخص 
است که در کدام منطقه پرورش پیدا کرده، جایگاه 
پرورش از نظر بیماری ها معلوم است و خطری برای 
محیط زیست انسان و دام ندارد، انتخاب می شود. بعد 
دام به کشتارگاه منتقل می شود و پس از استراحت 
دام توسط مرجع ذی صالح آن کشور قبل، حین و 
بعد از کشتار دام بررسی می شود.« معاون بهداشتی 
سازمان دامپزشکی کشور در ادامه نحوه نظارت بر 
سالمت دام های وارداتی را بیان کرد که براساس یک 
تواتر زمانی از آن الشه نمونه هایی گرفته می شود و 
نمونه روزانه گرفته نمی شود چون دام ها هر کدام 
هویت بهداشتی مشخص دارند. به گفته وی، در 
این مرحله، دو شاخص دما و pH باید حاصل شود 
و بعد دام ها بسته بندی و استخوان گیری می شود 
که ممکن است به صورت منجمد، تازه و وکیوم 
نشانه گذاری و بعد بارگیری شود و از طریق زمینی 

و دریایی و هوایی صادر خواهدشد.

نظارت سازمان دامپزشکی برگوشت های 
وارداتی چگونه است؟

آیا سازمان دامپزشکی برای تایید سالمت گوشت های 
ارسالی به کشور، نماینده ای به کشور صادر کننده 
می فرستد؟ معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی در 
پاسخ به این سوال گفت: »در هر کشوری از دنیا 
گوشت  تجارت  پیشرفته،  کشور های  تا  ایران  از 
قرمز به این ترتیب است که دام های با شناسنامه 
این گونه  و  می شوند  انتخاب  بهداشتی  مشخص 
نیست که دام بیمار کشتارگاه بیاید و صادر شود. 
در دنیا نظارت ها بر3 محور است؛ اول مسوولیت 

است،  صادر کننده  کشور  خود  کشتارگاه  متوجه 
دوم سازمان هایی زیر نظر سازمان دامپزشکی آن 
کشور نظارت می کنند و نظارت سوم نظارت در 
سطح عالی است. عالی بر تمام فرایندهاست که 
مسوولیت آن متوجه سازمان دامپزشکی است. دکتر 
ماکیان ولی افزود: »برنامه ما این است کشوری مورد 
تایید قرار می گیرد که سطح مخاطرات انسان، دام 
و محیط زیستش از سطح مخاطرات ما کمتر باشد، 
درنتیجه ما به هیچ کشوری که مدیریت مخاطرات 
نداشته باشد اجازه واردات نمی دهیم. بنابراین آنچه 
برای ما مالک تایید سالمت گوشت است مرجعیت 
دامپزشکی کشور مبدأ است و کشتارگاه آنجا هرگز 
دام بیمار را صادر نمی کند چون هر دام شناسنامه 
باشد و کشتار  نداشته  را  اگر سالمت الزم  دارد. 

شود مجازات در انتظارش است.« 
سازمان  نظارت  به  حرف هایش  ادامه  در  وی 
دامپزشکی کشورمان برگوشت های وارداتی حین 
ورود به کشور نیز اشاره کرد: »گوشت های وارداتی 
در مراکز خاصی در بنادر هوایی و زمینی نگهداری 
می شوند و در آنجا قرنطینه دامپزشکی داریم که 
ماموران ما کنترل اسناد و مدارک و تطبیق آن با 
محموله را انجام می دهند و درصورت ضرورت 

از گوشت ها نمونه می گیرند.« 

آیا گوشت های یخ زده، سالم هستند؟
از  پایین تر  یخ زده  گوشت های  قیمت  همواره 
مجبور  تا  مردم  معموال  و  بوده  گرم  گوشت های 
نباشند گوشت یخ زده نمی خرند. دکتر آراسب دباغ 
مقدم، دامپزشک و متخصص بهداشت صنایع غذایی 
در گفت وگو با »سالمت« با بیان اینکه به طور کلی 
گوشت یخ زده از نظر سالمت تفاوتی با گوشت 
گرم ندارد و حتی در برخی مواقع کیفیت باالتری 
دارد، توضیح داد: »از نظر بهداشتی و سالمت به 
این دلیل که بسیاری از انگل ها در سرما و انجماد 

از بین می روند، در برخی مواقع کیفیت گوشت های 
یخ زده باالتر است.« این استاد دانشگاه با تاکید بر 
اینکه این موضوع در کشور ما ریشه تاریخی دارد، 
افزود: »مردم به گوشت یخ زده بدبین هستند و این 
بدبینی قبل از انقالب شکل گرفته. در آن زمان برای 
عنوان  از کشور های مختلف تحت  آنکه گوشت 
گوشت منجمد وارد می شد، روحانیت معتقد بودند 
بر این گوشت ها نظارت شرعی نیست و به درد 
نمی خورد بنابراین این باور از آن زمان، در ذهن 
مردم مانده است.« وی با اشاره به اینکه در قدیم 
می گفتند گوشت یخ زده حالل نیست و حرام است، 
ادامه داد: »در صورتی که االن نماینده والیت فقیه 
شرعی بودن گوشت ها را تایید می کند. وقتی برزیل 
برای ایران گوشت کشتار می کند باید شرایط شرعی 
کشور ما را رعایت کند. به طور مثال دام رو به قبله 
از چاقو  از گیوتین استفاده نشود و  کشتار  شود، 

استفاده شود و بسم ا... گفته شود.« 
هم  گوشت  گرانی  مورد  در  مقدم  دباغ  دکتر 
توضیحات مهمی بیان داشت: »بنابر اعالم وزارت 
به  نیازمان  تا 20 درصد  ما 10  جهاد کشاورزی، 
در  که  مشکلی  بنابراین  می کنیم  وارد  را  گوشت 
را  دامش  دامدار  این است که  ایجاد شده  کشور 
قاچاق به آن طرف مرز می فرستد و پولش را به دالر 
می گیرد و دام قاچاق می شود. درصورتی که ما از 
این طرف با سوبسید گوشت را از کشور های دیگر 
وارد می کنیم. بحث دیگر این است که وقتی نظام 
توزیع را خوب تعریف نمی کنیم و با کارت ملی 
گوشت را توزیع می کنیم، یک عده از کارتن خواب ها 
افراد معتاد و... کارت ملی می گیرند و بعد به  و 
گوشت ها،  این  که  می خرند  گوشت  زیاد  مقدار 
ارزان  گوشت  که  درمی آورد  چلوکبابی ها  از  سر 
می خرند ولی چلوکباب را با قیمت گوشت 100 
هزار تومانی می فروشند.« به گفته این استاد دانشگاه، 
مردم است  به  مربوط  قیمت  افزایش  دیگر  علت 
چون مصرف گوشت این میزان نبوده، برخی افراد 
گوشت را می خرند و می فروشند و با این کار برای 
ادامه  ایجاد می کنند. وی در  خود اشتغال و پول 
حرف هایش به میزان توصیه شده سازمان بهداشت 
جهانی برای مصرف گوشت اشاره  کرد: »بهترین رژیم 
غذایی، رژیم غذایی مدیترانه ای است که کمترین 
مشکل بیماری های قلبی-عروقی و فشارخون ایجاد 
می کند. در این رژیم توصیه شده، در ماه یک وعده 
گوشت مصرف شود. البته این توصیه برای افراد 
عادی و سالم است وگرنه خانم های باردار، کودکان 
بیماران  یا  و ورزشکاران حرفه ای  در حال رشد 
بیش از یک وعده در ماه به گوشت نیاز دارند.« 
وی در پایان تاکید کرد مرغ، حبوبات، تخم مرغ و 
مغزدانه ها برای سالمت بدن بسیار مفید هستند و 
می توانند جایگزین های مناسبی برای گوشت باشند. 
به نظر می رسد تا زمانی که جلوی قاچاق دام با 
این سطح گسترده از مرزهای کشور گرفته نشود، 
همین  و  یافت  نخواهد  کاهش  گوشت  قیمت 
گوشت های تنظیم بازار برسر سفره های مردم خواهد 
آمد اما آنچه مسلم است در این بازار آشفته، اگر 
گوشت های وارداتی به خوبی نظارت شود، می تواند 

تا حدی جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

 مهدیه 
آقازمانی 

 نویسنده: 
پیتر دگراف
 ترجمه: 

ملیحه درگاهی

دامپزشکی  آیا سازمان  یافته،  افزایش  به کشور  اینکه حجم واردات گوشت ها  به  با توجه 
برنامه های جدیدی برای نظارت بیشتر بر این گوشت ها دارد؟ 

معاون بهداشتی سازمان در این زمینه سند بین المللی اعمال نظارت بر سالمت گوشت را 
مدنظر قرار داد و گفت: »سند بهداشت گوشت که توسط سازمان خواروبار جهانی منتشر 
شده، مبنای اعمال نظارت ها بر گوشت سالم در دنیا و همین سند باالدستی بین المللی است 
که البته کشور های عضو اتحادیه اروپا و نیوزلند و استرالیا مدیریت سختگیرانه تری از این 
سند دارند، مثال در کشوری مانند نیوزلند دام ها عاری از تب برفکی و بروسلوز هستند و 
خطری برای کشور ما ندارند. در برنامه جدید این گونه عمل می کنیم که نظارت ها از حالت 
بازرسی به سمت سیستم ممیزی نظارت های حاکم بر آن کشور سوق پیدا کند. به دنبال این 
هستیم که سیستم های نظارتی را هوشمند کنیم، به گونه ای که ماموران ما کشتارگاه آن کشور 
و عملیات قبل از کشتار، حین کشتار و بعد آن را تایید می کنند و بعد سالمت گوشت ها 

متوجه وارد کننده است.« 
با این اوصاف آن طور که این مقام مسوول بیان می کند، قرار نیست یک دامپزشک سالمت 
گوشت های وارداتی را در آن کشور تایید کند، بلکه نظارت ها به سمت تایید سیستم های 

تولیدی و نظارتی آن کشور ها معطوف می شود.

اعمال برنامه های جدید نظارتی 
برای گوشت های وارداتی 

از نظر بهداشتی 
و سالمت به این 
دلیل که بسیاری 
از انگل ها در 
سرما و انجماد 
از بین می روند، 
در برخی 
مواقع کیفیت 
گوشت های 
یخ زده باالتر 
است. 
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بین کشورهای غنی و فقیر شکافی عمیق و بزرگ در موضوع مربوط به مسکن ها وجود دارد

آفریقاازترساعتیادبهداروهایمخدردردمیکشد
آفریقا با پدیده دردناک و عجیبی دست به گریبان است و 
آن هم ترس از توزیع مسکن های با پایه مخدر )اوپیوئیدها(  
بین مردمی است که درد امانشان را بریده است. چه تضمینی 
وجود دارد که توزیع مخدرها آفریقا را به همان مشکل آمریکا 
دچار نکند؛ مرگ ساالنه 60هزار آمریکایی براثر مصرف بیش ازحد این داروها 
که به تازگی دونالد ترامپ آن را یکی از فوریت های نظام بهداشت آمریکا 
اعالم کرد. ساالنه زندگی 25میلیون نفر در کشورهای کم درآمد یا با درآمد 
متوسط با درد و رنج پایان می پذیرد، بی آنکه توانسته باشند آخرین روزهای 
حیات را با کمک مسکن ها تحمل پذیر کنند. کارشناسان از این می ترسند 
که توزیع مسکن های قوی با پایه مخدر بین بیماران العالج آفریقایی، باعث 
بروز همان مشکل آمریکای امروز نشود؛ مرگ براثر مصرف بیش از حد 
این داروها. هیات آمریکایی در اداره بین المللی داروهای مخدر می گویند: 
»جنگ لفظی با استفاده از وحشت از داروهای مسکن آغاز شده است.« به 
نظر آنها، این تالش ها اثری دلسردکننده بر کشورهای درحال توسعه دارد اما 
مسخره است که ایاالت متحده گرفتار همه گیری چاقی است اما هیچ کس 
پیشنهاد نمی کند که غذای اضافی را مثال به کشور سودان جنوبی بفرستیم.

اوگاندا راه حلی جدید ابداع کرده است. در آنجا، مورفین مایع توسط یک 
خیریه تحت نظارت دولت تولید می شود و در مقادیر کم دراختیار پزشکان 
قرار می گیرد. طبق قانون، حتی پرستاران نیز می توانند مورفین را بعد از 
پشت سر گذاشتن آموزش های تخصصی تجویز کنند. تنها 11درصد از 
مورفین موردنیاز اوگاندا از این راه تامین می شود اما همین میزان کم باعث 
شده اوگاندا نه تنها در آفریقا، بلکه در جهان ازجمله کشورهای بهره مند از 
مسکن های مخدر شناخته شود. هرچند در آنجا اعتیاد به داروهای مخدر، 
بسیار کم دیده شده،  الکل و ماری جوانا مشکالتی بزرگ تر محسوب می شوند.

افق روشنی نیست
مطالعه ای بزرگ که چندی قبل از سوی کمیسیون دسترسی جهانی به طب 
تسکینی و مسکن های لنست انجام گرفته، نشان می دهد در موضوع مربوط 
به مسکن ها بین کشورهای غنی و فقیر شکافی عمیق و بزرگ وجود دارد. 
براساس این گزارش، ایاالت متحده31برابر نیاز خود به صورت قانونی یا 
غیرقانونی مسکن های با پایه مخدر شامل مورفین، هیدروکودون، هروئین، 

متادون و فنتانیل، تولید یا به خارج صادر می کند. از سوی دیگر،  هائیتی، 
تنها به کمتر 1درصد از نیاز خود دسترسی دارد. از آن بدتر نیجریه است 
که برحسب سرانه جمعیت تنها یک چهارم میزان  هائیتی مسکن دریافت 
می کند؛ یعنی حدود0/2درصد از نیازش را. در این گزارش آمده، حتی در 
کشورهای بزرگی که خود صنایع داروسازی دارند، مردم برای دسترسی به 
مسکن ها دچار مشکل هستند. هند و اندونزی، دومین و چهارمین کشورهای 
پرجمعیت دنیا، هر یک تنها 4درصد از نیاز خود را تولید می کنند. این میزان 

در روسیه 8درصد و در چین 16درصد، کمی بیشتر از اوگانداست. 
جیمز کلیری، کارشناس مطالعات سیاست گذاری درد، می گوید: »هر کشوری 
موانع خود را دارد. در برخی کشورها پزشکان درباره تجویز مسکن ها آموزش 
ندیده اند. در برخی دیگر، قانونگذاران براساس آنچه سیاست »ترس از 

اوپیوئیدها« گفته می شود از قصد از ورود یا تجویز این داروها جلوگیری 
می کنند. صنایع داروسازی تمایل چندانی به فروش مورفین ژنریک موردنیاز 
کشورهای فقیر که سود کمی عایدشان می کند، ندارند. گزارش النست 
می گوید: »مورفین کافی برای تسکین آالم مرحله پایان زندگی تمامی ساکنان 

زمین ساالنه تنها 145میلیون دالر ارزش دارد.«
گذشته از آن، تمام پولی که برای درمان کودکان زیر 15 سالی که از درد 
سوختگی های شدید، جراحی، تصادفات رانندگی، درد حاصل از بیماری 
سایکل سل، تومورهای سرطانی و صدمات نخاعی رنج می برند، فقط 1میلیون 
دالر می شود. این مبالغ دربرابر 100میلیارد دالری که دولت های جهان برای 
اجرایی شدن ممانعت از استفاده از موادمخدر هزینه می کنند، جزیی است. 
برخی شرکت های داروسازی تالش کرده اند طی مدتی اکسیکودون و سایر 

مخدرهای مسکن دارای حق امتیاز سودآور را به بازارهای کشورهای کم درآمد 
یا با درآمد متوسط ارائه کنند اما دولت های این کشورها نگران آن هستند که 
توزیع این داروها همان طور که در ایاالت متحده می بینیم، باعث رواج اعتیاد 
به مواد مخدر شود. کلیرلی می گوید: » در هر کشور تقاضا برای مسکن ها 
نیازمند حمایتی جدی است. اغلب مردم نمی خواهند درباره درد و مردن 
حرف بزنند. تفاوت این موضوع با سرطان آن است که مردمی که به این 
مسکن های قوی نیاز دارند، اغلب در آستانه مرگ هستند و به این دلیل 

نمی توانند حرفی از این نیاز بزنند.«

اوگاندا چگونه موفق شد؟
اوگاندا از اواسط دهه 1990 میالدی، دارای سیاست ملی مسکن هاست که به 
چند دلیل توانسته به موفقیت هایی دست یابد. این سیاست حامیانی داخلی 
داشته است. رز کیوانوکا، پرستاری که اولین بار برای تسکین درد در این 
کشور آموزش دید، دکتر جک جاگوی، یکی از مسووالن وزارت بهداشت و 
خیرین داخلی ازجمله این حامیان بودند. اوگاندا مانند بسیاری از کشورهای 
دیگر آفریقایی در سال 1993 میالدی در چنگال بیماری ایدز گرفتار بود که 
به نظر می رسید با توجه به گرانی آن روز قیمت داروی ضدرتروویروس، 
12هزار دالر، امیدی به مهار همه گیری بیماری نباشد. بسیاری از قربانیان 
بیماری در حالی با زندگی وداع می کردند که درد حاصل از عفونت هایی مانند 
مننژیت کریپتوکوکی امانشان را بریده بود. شاید مهم ترین دلیل که اوگاندا 
توانسته برنامه های ضددرد خود را پیش ببرد، اجازه دولت به توزیع این 
نوع داروها به شکل مورفین محلول در آب به صورت رایگان و به هزینه 
دولت بود که سبب کاهش انگیزه شرکت های دارویی برای بازار مصرف شد.

کارشناسان عقیده دارند مشکل اعتیاد به داروهای مخدر در ایاالت متحده 
از بخش های سرطان بیرون نیامده. این مساله از بخش های ارتوپدی و 
دندان پزشکی سرچشمه گرفته است. در کشورهای درحال توسعه برای 
دردی مانند مچ پای پیچ خورده یا کشیدن دندان عقل به بیماران مسکن های 
مخدر داده نمی شود. امروزه، وزارتخانه های بهداشت 20 کشور مورفین 
ارزانقیمت استفاده می کنند، اما این دارو را تنها می توان در بیمارستان های 

پایتخت این کشورها پیدا کرد.
منبع: نیویورک تایمز 

آلودگیهوادرلهستانساالنه۵۰هزارقربانیمیگیرد

دیوان دادگستری اروپا می گوید لهستان قوانین جلوگیری از آلودگی هوا را نقض و استانداردهای مربوط به 
کیفیت آب و هوا را رعایت نمی کند اما 40 درصد خانوارها در این کشور برای گرمایش و پخت وپز از زغال 
سنگ استفاده می کنند. به گفته آژانس محیط زیست اروپا، هر سال آلودگی هوا جان 50 هزار نفر را در این 
کشور می گیرد. از 50 شهری که جزو آلوده ترین شهرهای اروپا محسوب می شوند، 33 شهر در لهستان قرار 
دارند. زغال سنگ یکی از دالیل گرمایش جهانی است. به همین دلیل هم باید استفاده از این سوخت را متوقف 
کنیم اما ایده توقف استفاده از زغال سنگ چالشی واقعی برای منطقه سیلزی است. 85 هزار شغل در این منطقه 

به طور مستقیم و 4 برابر این میزان هم به طور غیرمستقیم به صنعت زغال سنگ وابسته هستند.
منبع: یورونیوز

لهستان

آفریقا

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

بنابرنتایج تحقیقات جدید، میزان باالی افسردگی در دختران در 
مقایسه با پسران، با زمان زیادی که آنها در شبکه های اجتماعی 
صرف می کنند مرتبط است، به ویژه آنکه حضور بیشتر آنها 
در شبکه های اجتماعی، معموال با آزار و اذیت های آنالین 
و همچنین بیخوابی های طوالنی همراه است و این عوامل 
نقش مهمی در تغییر خلق وخوی دختران و زنان جوان دارد.
این تحقیق در کالج لندن به مدیریت پروفسور ایوان کیلی 
انجام و در جریان آن با حدود 11 هزار نوجوان 14 ساله 

گفت وگو شده است.
نتیجه این مطالعه نشان داد دختران در مقایسه با پسران زمان 
بیشتری را در شبکه های اجتماعی صرف می کنند و به نظر 
می رسد نشانه های افسردگی در دختران با استفاده آنها از 
شبکه هایی مانند اینستاگرام، واتس آپ و فیس بوک مرتبط باشد.

دیگر نتیجه به دست آمده اینکه دوپنجم دختران دست کم 3 
ساعت در روز را در شبکه های اجتماعی می گذرانند، درحالی 
که این آمار میان پسران یک پنجم است. همچنین درحالی که 
یک دهم پسران هرگز از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند، 
این رقم میان دختران تنها 4 درصد است. سه چهارم دختران 
14 ساله ای نیز که افسرده شده بودند و اعتمادبه نفس پایینی 
داشتند، در شبانه روز 7 ساعت  یا کمتر از آن می خوابیدند 

و از چهره و ظاهر خود ناراضی بودند.
پروفسور ایوان کیلی می گوید: »به نظر می رسد دختران بیش 
از پسران با جنبه های مختلف زندگی شان درگیر هستند و در 

برخی جنبه ها این چالش نگران کننده است.«
این تحقیق نشان داد هم اکنون در مقایسه با پسران و مردان 
طیف  از  جوان  زنان  و  دختران  از  بیشتری  شمار  جوان، 
وسیعی از مشکالت روانی رنج می برند؛ مشکالتی که حتی 
می تواند منجر به روآوردن آنها به ایده هایی برای خودکشی 

یا آسیب رساندن به خود شود.
خانم کیلی می گوید: »ارتباط میان استفاده از شبکه های اجتماعی 
و عالئم افسردگی برای دختران بسیار قوی تر از همین ارتباط 
برای پسران است. عالئم افسردگی نیز میان دختران، با استفاده 
بیشتر از شبکه های اجتماعی، بیشتر دیده شده است.« نیمی 
از دختران افسرده و یک چهارم از پسران افسرده نیز گفته اند 
بیشتر وقت ها از اختالل خواب رنج می برند. بیداری گاه به 
گاه نوجوانان در میانه خواب به دلیل پیام رسان های نصب شده 
روی تلفن هایشان که عمدتا کنار تخت هایشان قرار دارند نیز 

از دیگر دالیل اختالل خواب آنهاست.
به گفته محققان، اگرچه هنوز نمی توان به طور قطعی اعالم 

کرد استفاده از شبکه های اجتماعی، سالمت روان را به خطر 
این  می اندازد، شواهدی که به  تدریج به دست می آید در 

راستاست.
پیش از آن، تحقیق دیگری نشان داده بود وقت گذرانی زیاد 

در شبکه های اجتماعی می تواند به افسردگی منجر شود.
روان شناسان دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا در این تحقیق برای 
اولین بار موفق شدند رابطه علت و معلولی بین وقت گذرانی 
زیاد در شبکه های اجتماعی و احساس تنهایی و افسردگی 

را نشان دهند.
از  دانش آموز   143 استفاده  هفته   3 مدت  به  پژوهشگران 
شبکه های اجتماعی را بررسی کردند. آنها به دو گروه تقسیم 
شدند؛ یک گروه از نظر زمانی دسترسی محدودی به شبکه های 
اجتماعی داشتند و گروه دیگر می توانستند به طور نامحدود 

از این شبکه ها استفاده کنند.
بنا به نتایج این تحقیق، احساس تنهایی و افسردگی در گروهی 
که دسترسی محدود به شبکه های اجتماعی داشتند نسبت به 
گروه دیگر کاهش چشمگیری داشت. طبق نتیجه این پژوهش 
محدودسازی استفاده از شبکه های اجتماعی به 30 دقیقه در 
روز به بهبود احساس تندرستی کمک می کند. دانشمندان از 
دو عامل به عنوان دالیل احتمالی تاثیر شبکه های اجتماعی 
بر افسردگی یاد می کنند. مقایسه اجتماعی در این شبکه ها و 
نگرانی برای از دست دادن آخرین رویدادها دو عامل احتمالی 
موثر بر افزایش احساس تنهایی و افسردگی میان کاربران 

شبکه های اجتماعی است.

فرهنگ کار در ژاپن بسیار سختگیرانه است، آنقدر سختگیرانه که در دهه 
1970 میالدی، واژه ای در ادبیات ژاپن ابداع شد که ترجمه آن مرگ براثر 
بیش کاری است. »کاروشی« یا همان »مرگ براثر بیش کاری« به کارکنانی 
گفته می شود که فشار زیاد ساعات طوالنی کار آنها را به خودکشی واداشته 
یا دچار بیماری های قلبی یا سکته مغزی می کند. یکی از آخرین افرادی 
که براثر کاروشی خودکشی کرد، یک زن روزنامه نگار ژاپنی به نام »میوا 
سادو« بود که در یک ماه بیش از 159 ساعت اضافه کاری کرده و در سال 
2013 میالدی دچار مشکل قلبی شده بود. او سرانجام در اکتبر سال 2017 
میالدی دست به خودکشی زد. پیش از آن ماتسوری تاکاهاشی، کارمند 
24 ساله یک شرکت تبلیغاتی، بعد از 105 ساعت اضافه کاری، خود را 
از پشت بام محل کارش پرت کرد. وی پیش از خودکشی، این پست 
را در توئیتر خود نوشته بود: »ساعت 4 صبح است و بدن من می لرزد. 

می خواهم بمیرم. خیلی خسته ام.«
مفهوم کار بسیار سختگیرانه در فرهنگ مردم ژاپن به بعد از جنگ جهانی 

دوم بازمی گردد.
طی سال های دهه 1950 میالدی نخست وزیر وقت، شیگرو یوشیدا، 
اعالم کرد بازسازی اقتصاد ژاپن اولویت اول اوست. او از شرکت های 
بزرگ ژاپنی خواست به کارکنان خود امنیت شغلی مادام العمر عطا 
کنند و درعوض تنها از آنها وظیفه شناسی بخواهند. این مجموعه موثر 
از کار درآمد. به یمن برنامه ریزی آن روز یوشیدا، ژاپن اکنون سومین 
اقتصاد بزرگ جهان را دارد اما تنها بعد از گذشت یک دهه از برنامه ای 
که ژاپن ویران از جنگ را به سومین اقتصاد جهان تبدیل کرد، فشار 
کار و کمبود خواب سبب شد کارکنان ژاپنی رو به خودکشی بیاورند 

یا دچار بیماری های قلبی یا سکته مغزی شوند. با بررسی تاریخچه 
کاروشی می بینیم که ابتدا پژوهشگران با یافتن ارتباط بین این مرگ ها 
و عوارض با فشارهای کاری، این عارضه را به نام »مرگ های ناگهانی 
شغلی« خواندند. کارکنان ژاپنی برای اینکه تاثیر بهتری بر کارفرمای 
خود بگذارند، وظیفه شناسی بی خدشه و بی پایان خود را در معرض 

آزمون می گذاشتند.
براساس گزارشی که در سال 2016 میالدی درباره کاروشی منتشر شد، 
20درصد از 10هزار ژاپنی که در این بررسی شرکت کرده بودند، گفتند 

در ماه دست کم 80 ساعت اضافه کاری داشته اند.
برای آنکه تصویری از فشار کاری در ژاپن داشته باشیم، باید بدانیم در 
ایاالت متحده، بیش از 16درصد مردم به طور متوسط هفته ای 49 ساعت یا 
بیشتر کار می کنند. این آمار در کشور ژاپن بیش از 20درصد است. نیمی از 
شرکت کنندگان در بررسی گفته اند از تعطیالت باحقوقشان استفاده نمی کنند.
روزگاری کاروشی درباره کارکنان مرد ژاپنی مصداق داشت، اما با خودکشی 
چند کارمند زن براثر فشار کاری به نظر می رسد تبعات وظیفه شناسی 
مفرط دامن زنان شاغل را نیز گرفته است. ساعت های کار طوالنی برای 
کارکنان جوان ژاپنی پدیده بیگانه و غیرمعمولی نیست. هنوز هم کارفرمایان 
ژاپنی از کارکنان خود انتظار دارند صبح زود در محل کار حاضر شوند 
و دیرهنگام، گاهی در شب، کار خود را به پایان ببرند. یک فروشنده 
31 ساله ژاپنی می گوید ساعت 8 صبح تا نیمه شب در محل کار خود 
است و فقط آخر هفته همسرش را می بیند. این وضعیت درباره بسیاری 
از کارکنان یقه سفید )کارکنان متخصص( هم صدق می کند که خود را 

سخت در چمبره سلسله مراتب گرفتار می بینند. 
نتیجه، نسلی از کارکنان افسرده ای است که خود را به تمامی وقف 

کارشان کرده اند.
امروزه ژاپن به این نتیجه رسیده که باید با سیاست هایی مبنی بر دادن 
اوقات فراغت بیشتر به جنگ کاروشی برود. زمانی کوتاه بعد از خودکشی 
تاکاهاشی در دسامبر سال 2016 میالدی دولت ژاپن برنامه جمعه ها را 
اعالم کرد که براساس آن کارمندان می توانند روز جمعه آخر هر ماه در 
ساعت 3 بعدازظهر محل کار خود را ترک کنند. اکنون بعد از گذشت 
10 ماه از این برنامه، به نظر می رسد توفیق چندانی به دست نیامده است. 
بسیاری از شرکت های ژاپنی ماهانه برنامه  های مالی خود را می ریزند و 
می خواهند به اهداف فروش خود در پایان ماه برسند. به این ترتیب، یک 
روز کاری کوتاه تر تنها مردم را مشغول تر کرده است. برخی شرکت ها 
تالش کرده اند با دادن صبحانه به کارکنان خود که زود به سر کار می آیند 
یا منصرف کردن آنها از ماندن در محل کار تا دیروقت یا دادن ساعات 
مرخصی بیشتر میزان کاروشی را کاهش دهند، کارشناسان فرهنگی ژاپنی 

تردید دارند که این اقدامات بتواند مثمرثمر واقع شود. 
منبع:  بیزینس اینسایدر

خستگیژاپنیهاراازپادرآوردهشبکههایاجتماعیدخترانرابیشترافسردهمیکند

پزشکانمیگویندترامپکامالسالماست

نتیجه دومین بررسی پزشکی ساالنه ترامپ منتشر شد اما به گفته پزشکان، وی در سالمت کامل به سر 
می برد. پزشک مخصوص وی با اعالم این خبر گفت: »خوشحالم که اعالم کنم رئیس جمهور در سالمت 

کامل است و امید می رود تا پایان دوره ریاست جمهوری خود سالم باقی خواهد ماند.«
ترامپ طی مراحل آزمایش از بیهوشی یا داروهای مسکن استفاده نکرده. در این گزارش، وزن و میزان 
کلسترول خون رئیس جمهور فاش نشده. سال گذشته پزشکان اعالم کردند ترامپ تا معیار چاقی 0/5 
کیلوگرم فاصله دارد و بهتر است رژیم بگیرد و ورزش کند اما ترامپ هیچ کدام را نپذیرفته و کارکنان 

کاخ سفید به سی ان ان گفته اند هرگز او را در حال ورزش کردن ندیده اند.
منبع: نیوزویک

آمریکا
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مادر، مادر است؛ چه در ردای 
زنی که پای گاز و در حال 
پخت وپز و خانه داری باشد و 
به قول قدیمی ها، بوی قورمه 
سبزی بدهد و چه در لباس مادری کارمند، فرقی 
ندارد. مادران همگی در هر شرایطی برای فرزندان 
خود وقت می گذارند و دلشان برای فرزندان قنج 
می رود. به مناسبت روز مادر سراغ مادری هنرمند، 
فداکار، بااخالق و دوست داشتنی رفتیم. »گوهر 
خیراندیش« مادر آناهیتا، آزاده و امید بعد از فوت 
زنده یاد »جمشید اسماعیل خانی« خود به تنهایی 
بچه ها را سروسامان داده و قلبش سرشار از عشق 
و مهر مادری است. گفت وگوی ما را در ادامه به 
مناسبت روز مادر با این هنرمند شیرازی بخوانید.

: اولین باری که مادر شدید چه حسی 
داشتید؟

خیلی جوان بودم که ازدواج کردم و زود بچه دار 
شدم بنابراین ابتدا همراه بود با درد های ناشناخته 
که آدم فکر می کند چرا باید این همه درد را تحمل 
کند و متوجه نیست این درد ها بعدا او را به تولدی 
می رساند که از بطن خودش بوده و می تواند کنار و 
آغوش خودش روزهای زندگی را با آن بگذراند 

و لذتش را ببرد.
: تفاوت مادران دیروز و امروز چیست؟
در نفس مادر بودن که باید فرقی نداشته باشد. من 
فکر می کنم مادران دیروز شاید شاغل نبودند و 
زمان بیشتری را با فرزندان خود می گذراندند. در 
حال حاضر با پیشرفتی که در دانش داریم مادران 
عزیز خیلی بهتر با این آگاهی و دانش فرزندان 
خود را تربیت و رسیدگی می کنند؛ چه از نظر 
علمی و پزشکی و چه از نظر روانی و روابط. فکر 
می کنم شاید برخی مادران امروزی شاغل باشند و 
زمان کمتری با فرزندان سپری کنند و بچه ها را به 
مهدکودک ها ببرند تا اجتماعی تر بار بیایند بنابراین 
به نظر من، بچه ها با نظارت در منزل کنار والدین و 
امنیت و آسایشی که از مهد به خانه می آیند مادران 
موفقی دارند اما در گذشته به دلیل تنش هایی که زمان 
جنگ نبود یا این همه کمبود های عجیب اقتصادی 
روی خانواده و فشار روی فرزندان کمتر بود، آنها 
در آرامش و آسایش بیشتری به سر می بردند و 
سرشان گرم بازی بود. تنش های کمتری داشتند و با 
اسباب بازی ها و تکنولوژی های روز اینترنتی آشنایی 
نداشتند و بیشتر زمان خود را با خانواده سپری 
می کردند بنابراین در این فرصت اندک نمی توان 
تحلیل به این سختی کرد که آیا مادران گذشته 
موفق بودند یا امروزه. اینها برمی گردد به موضوع 

جامعه و مشکالت اقتصادی جامعه و التهاب های 
جهانی که جنگ ها را موجب می شود. به همین 
دلیل می توان گفت هر دو مبحث کامال جداگانه 

است و باید در موردش بررسی شود.
: چگونه می شود شکاف بین نسل گذشته 

و امروز را از بین برد؟
معتقدم مادرانی که متولد دهه 60-50 و پایین تر 
هستند ناگزیر به نزدیک شدن به آگاهی های رونده 
جامعه هستند و باید خود را وفق دهند؛ یعنی مجبور 
هستند خود را با آگاهی هایی که در جامعه تزریق 
می شود، وفق دهند. نسل گذشته مجبور است خود 
را با شرایط تطبیق دهد ولی جوان ها را نمی توان 
مجبور کرد آدم های گذشته را درک کنند. نسل 
گذشته باید با آگاهی و درک و شعور خود را به 
نسل جدید نزدیک کند. در واقع اهمیت دادن به 
عالقه های فرزندان و ندیده نگرفتن رویا ها، آرزو ها 
و آمال آنها سبب می شود این شکاف کمتر شود.

: به عنوان یک مادر آن موقع چگونه 
هم کار و هم بچه داری می کردید؟

فرزند پسرم طوری بار آمده بود که روی پای خودش 

بود و می توانست از پس کارهای خود بربیاید و 
به غذا پختن عالقه داشت. به یاد دارم که مراقب 
خواهرانش بود. من و اسماعیل خانی کار ها را با 
هم تقسیم کرده بودیم و روزی که او کار نداشت 
به امور بچه ها رسیدگی می کرد و برعکس. البته 
کمک هم داشتیم؛ خواهرم، مادرم و پرستار بچه ها.
: اکنون هم برای بچه ها وقت می گذارید؟
و  بچه ها  برای  تمام وقت من  بگویم  می توانم 

نوه هایم می گذرد. 
: بهترین کادویی که برای روز مادر 

گرفتید چه بود؟
قبول شدن فرزندانم در دانشگاه و عرصه علم شان 

بهترین هدیه برایم بود. 
بهترین  اسماعیل خانی  زنده یاد  از   :

هدیه ای را که گرفتید به یاد دارید؟
با مشکالت اقتصادی کنونی اگر بخواهم بگویم 
مردان را شرمنده همسران شان می کنم. زمانی که 
زندگی مان تامین بود، بدون اینکه بخواهم ماشین 
و ویال هدیه به نام من می کرد و با اصرار هر 
آنچه مال خودش بود به نام من می کرد. بیشتر 

مواقع هم طال کادو می داد. اگر همه زن ها طال 
و جواهر دوست دارند، من ندارم و بیشتر اوقات 
نزد  یا  بانک  در  یا  در یک صندوقچه  را  آنها 
مادرم امانت می گذاشتم. همیشه می دانست من 
گل دوست دارم و برایم گل هدیه می خرید، 
حتی زمانی که فوت کرد، خانه من پر گل بود 
و خودش نبود. حال فرزندانش و دوستانم که 
می دانند من این عادت را دارم، زحمت می کشند 
و برایم گل می خرند. خدا شاهد است که همیشه 
با گل وارد منزل می شد. به خیلی از دوستانم 
گفته ام حتی یک شاخه گل هم برای همسرت 
بخری دل او را به دست آورده  و دلجویی کرده 
رفع  باعث  و  کرده ای  ابراز  را  محبت خود  و 

کدورت ها و قهر ها می شود. 
: از مادرتان هم برای ما بگویید.

حرف  مادرم  ویژگی های  درباره  بخواهم  اگر 
بزنم، مثنوی هفتاد من است. مادر من یکی از 
دایره المعارف های سیار بود. فرزندانم تعطیالت 
پیش مادرم می رفتند و صدا و خاطرات مادرم را 
ضبط می کردند. مادرم زنی جسور و اسب سوار 

و همیشه روی پای خودش بود و فرزندان خوبی 
تحویل جامعه داد. مادرم زنی بادرایت بود و بدون 
اینکه لیسانس و دکترا داشته باشد حکمت داشت 
و آدم دین دار و بسیار دنیادیده ای بود. مشکالت 
خانوادگی، اجتماعی و... خیلی از آدم ها را برطرف 
می کرد و کدخدای محله ما بود. به دلیل همین 
ویژگی ها فرزندانش را به گونه ای بساز و صبور 

تربیت کرده بود.
مادرم به گونه ای من را تربیت کرده بود که می توانم 
قسم بخورم نه تنها یک روز، حتی یک ساعت هم 
با اسماعیل خانی قهر نکردم و اگر اشتباهی کردم، 
معذرت خواهی می کردم و او هم متقابال همین 
طور. من این تربیت و نوع نگاه را از مادرم دارم.
: نصیحت مادرتان به شما چه بود؟

می گفت اگر با هر نامالیماتی حرف از طالق بزنید 
مانند انسانی می مانید که یکی از دستانش قطع شده 
است. یک آدم یک دست زیبا به نظر نمی رسد. 
من از مادرم درس های بزرگ زندگی را آموختم.
: شما چه نصیحتی به نسل امروز دارید؟

معتقدم به یکدیگر و عقاید هم احترام بگذارید، 

حرمت ها را نشکنید، به یکدیگر دروغ نگویید 
و در زندگی صادق باشید چون صداقت زن و 
شوهر را در زندگی به هم نزدیک می کند. سعی 
کنید از تنش ها در خانواده کم کنید. گذشت بسیار 

می تواند زندگی را شیرین تر کند. 
تعریف  چگونه  را  مادرانه  عشق   :

می کنید؟
عشق مادرانه ایثار است، مادری که از خودش 
می گذرد و برای فرزندانش همه جور کاری می کند.

: چرا مادرها اینقدر راحت فرزندان 
خود را می بخشند؟

چون پاره ای از تن خود و خون خود در رگ 
آنهاست و نمی توانند خشمگین بودن و خصومت 
را ادامه دهند و انگار با خود جنگ می کنند. اگر 
فرزند حالش بد شود یا مریض باشد  مادر هم 

حالش بد می شود.
: به عنوان یک مادر موفق فرزندان 

را چگونه تشویق می کردید؟
بود  بلکه الزم  کنم،  تشویق  را  آنها  نبود  الزم 
درستی  الگوی  خودم  و  کنم  زندگی  درست 
یاد می گرفتند و  آنها خودشان  باشم.  برایشان 
تربیت می شدند. مطمئن هستم آدم وقتی خودش 
باشد، بچه ها خیلی  اعمال و رفتارش درست 

راحت از او الگو می گیرند.
سخت  برایتان  پسرتان  از  دوری   :

نیست؟
خدا را شکر فضای مجازی کار ما را راحت کرده 
و از طریق تلفن و تصویری هر روز با هم در 
ارتباط هستیم و از حال هم باخبریم. البته من 
مدام در سفر هستم و چندی پیش آلمان پیش 

پسرم و ماه قبل هم آمریکا پیش دخترم بودم.
برایتان  : هم پدر و هم مادر بودن 

سخت نیست؟
ابتدا خیلی سخت بود اما خدا را شکر آنقدر 
خدا با من بود و از مهر و محبت همه عزیزانم 
و دوستانم و خانواده ام برخوردار بودم و سیراب 
شدم که توانستم روی پای خود بایستم و با کار 
تامین کنم و هم خودم  را  هم زندگی بچه ها 

دارای نشاط باشم.
: از تنهایی هایتان برایمان بگویید.

تنهایی نمی کنم چون  من هیچ زمان احساس 
همراهان، همکاران، دوستان و فرزندان و نوه هایی 
دارم که زندگی ام پر از وجود این عزیزان است.

: رمز موفقیتتان چیست؟
محبت شما دوستان به من برمی گردد و از ته 
ته قلبم مخلصم و به مردمم عشق می ورزم و 

مطمئنم بخشی از این مهر به خودم برمی گردد.

شهید حججی نماد مقاومت 
شهدای حرم است. شهیدی 
که در قلب تمام ملت ایران 
جا باز کرده و نامش در یادها 
زنده مانده است. به تازگی خبر ازدواج مجدد 
همسر این شهید منتشر شد که واکنش های 
بسیاری  به دنبال داشت. ماجرا از پیام تبریک 
خانواده شهید محسن حججی به همسر این 
شهید آغاز شد که به تازگی ازدواج مجدد کرده 
است. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
این اقدام را فرهنگ سازی مثبت برای اصالح 
مورد  در  همیشه  که  خواندند  اشتباهی  نگاه 

ازدواج همسران شهید وجود داشته است.
کارشناس  و  فوتبال  داور  خسروی،  علی 
برنامه های ورزشی صداوسیما با انتشار عکسی 
نوشت: »تبریک به همسر محترم شهید حججی که 
ازدواج کردند و با این کارشون سعی در اصالح 
عرف نادرستی داشتند که همسران شهدا رو از این 
حقشون محروم می کنه... و درود بر پدر و مادر 
شهید حججی که با این پیام تبریک قشنگشون به 
این فرهنگ سازی کمک کردند.« منبری مشهور، 
در  نیز  ماندگاری  حجت االسالم والمسلمین 
این باره اظهار داشت: »به همسر محترمه شهید 
حججی بابت رفتار صحیح در ازدواج مجددشان 
تبریک می گویم. همچنین نامه پدر و مادر شهید، 
در تبریک این ازدواج از افتخارآمیزترین کارها 
بود. خدا شهید عزیزشان را با سیدالشهدا محشور 

کند. امیدوارم این فرهنگ گسترش یابد.«

پیام تبریک والدین شهید حججی
َومِْن آیَاتِِه أَْن َخَلَق لَُکْم مِْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا 
ه َوَرْحَمه إَِنّ  لِتَْسُکنُوا إِلَیَْها َوَجَعَل بَیْنَُکْم َمَوَدّ

ُروَن؛ و از نشانه های  فِي َذلَِک َلیَاٍت لَِقْومٍ یَتََفَکّ
او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانی برای شما 
آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میانتان دوستی 
برای  ]نعمت[  این  نهاد. آری در  و رحمت 
مردمی که می اندیشند قطعا نشانه هایی است. 

)روم، آیه ۲۱(
خداوند قادر متعال این گونه تقدیر فرمود که 
فرزندانی پاک سرشت، از این سرزمین پرگوهر، 
با تأسی از حضرات معصومین)علیهم السالم( 
خصوصا ساالر شهیدان، به مشیت الهی گردن 

نهاده و سر خود را در راه اعتالی دین فدای 
محبوب کنند. شهید محسن حججی از جمله 
آزادگی  مکتب  در  پرورش یافتگان  همین 
اباعبدا...الحسین)ع( است که در این طریقت 
انقالب  تعبیر رهبر معظم  به  ماندگار شد و 

»خود و همه ملت را عزیز کرد.«
اینک خرسندیم که مشیت الهی، زندگی همسر 
شهید محسن عزیز را در آستانه شروع فصلی 
و خوشحالی  توصیه  است.  داده  قرار  نوین 
نویدبخش  جدید،  پیوند  از  علما  و  بزرگان 

این حقیقت است که تأسی به سنت حسنه 
نبی مکرم اسالم)ص(، موجبات رضایت حق 

تعالی را نیز فراهم کند.
عقیله  میالد  با  را  مبارک  پیوند  این  تقارن 
بنی هاشم، حضرت زینب کبری)س( تبریک 
و تهنیت گفته و بهترین ها را از درگاه ایزد 

منان مسالت می کنیم.
یقینا دعای خیر ما و محسن عزیز بدرقه راه 

زندگی جدیدتان خواهد بود.
پیوندتان مهنا و مبارک باد.

گفت وگوی اختصاصی با »گوهر خیراندیش« به بهانه روز مادر

حرف های مادرانه بانوی پرمهر سینما

درباره ازدواج مجدد همسر شهید حججی

یک ازدواج خاص

 محبوبه 
ریاستی
 مریم 
محمدی

 حسین 
محمدی

معتقدم مادرانی 
که متولد دهه 

60-50 و 
پایین تر هستند 

ناگزیر به 
نزدیک شدن به 

آگاهی های رونده 
جامعه هستند 
و باید خود را 

وفق دهند؛ 
یعنی مجبور 

هستند خود را 
با آگاهی هایی که 
در جامعه تزریق 

می شود، وفق 
دهند. نسل 

گذشته مجبور 
است خود را با 
شرایط تطبیق 

دهد ولی جوان ها 
را نمی توان 
مجبور کرد 

آدم های گذشته 
را درک کنند

اما اعتراف می کنم که وقتی  ۳5 سال است فرزند شهیدم 
الله ای غرق در خون خود می شود، آنکه از همه بیشتر رنج 
می کشد و از همه بیشتر محکوم به صبر است، نه فرزند شهید 
است و نه حتی والدین شهید! آری! ادب باید کرد در برابر 
همه  همسران شهدا؛ خواه مثل مادر من، قدم در وادی پیری گذاشته باشند 
و خواه هم رده همسر شهید حججی باشند! شهید که شهید شده و روزی از 
سرچشمه نور می خورد لیکن بار امانت شهادت شهید، می ماند روی دوش 
همسر او! بگذار رک بگویم؛ اصال خوب تا نکرده ایم با همسران شهدا! عمدتا 
در قبال شهدا، سخن از مادر و پدر شهید یا دختر و پسر شهید می گوییم و 
غفلت می کنیم از همسران شهدا! سهمی هم اگر مختصشان کنیم، غالبا زخم 
زبان است و طعنه و کنایه! از چرت ترین پرسش ها تا پرت ترین فضولی ها! 
که چرا این را پوشیدی و آن را نه! که چرا اینجا رفتی و آنجا نه! و از همه 
بدتر، این سواالت واقعا روی اعصاب؛ »چرا ازدواج مجدد نمی کنی؟!« یا 
»چرا ازدواج مجدد کرده ای؟!« به نام خدا! به تو چه! به من چه! به شما چه! 
وا... همسر شهید شدن، گناه نیست که عالم و آدم، وکیل وصی این بانوان 
محترمه شده اند! بی تعارف بنویسم؛ خدا قبل از آنکه گریبان ما را ناظر بر 
خون شهدا بگیرد، معطوف بر همسران شهدا خواهد گرفت که خواسته یا 
ناخواسته، حق زندگی را سلب کرده ایم از این شیرزنان! اوال همسر شهید 
فقط »همسر شهید« نیست! او نیز مثل هر زن دیگری، حق بهره برداری از 
برود! که مسافرت  برود! که سینما  دارد! که کوه  را  زندگی شخصی خود 
با این زنان  برود! که وقت بگذارد برای خودش! جوری جامعه در تقابل 
مظلومه، گارد گرفته اند کأنه همسر شهید، اسیر شهید است! نخیر! پدر من 
نیز! و  نیاورده بود و بعد از شهادتش  وقتی زنده بود، مادرم را به اسیری 
این مهم درباره همه شهدا و همه همسران شهدا صادق است! ثانیا کسانی 
که همسران شهدا را شماتت می کنند که »چرا ازدواج نمی کنی؟!« یا »چرا 
ازدواج کرده ای؟!« یا »چرا زود ازدواج کرده ای؟!« بی بهره ترین افراد از راه 
و رسم شهادت اند! بگذریم که توصیه دین مبین به ازدواج مجدد بوده! ما 
اما حق دخالت نداریم! حق ما همان تکلیف ماست و تکلیف ما خضوع 
است و فروتنی! اینکه پدر و مادر حججی -شهیدی که چهره است- ازدواج 
مجدد عروسشان را تبریک گفتند و بی هیچ هراسی از لومهی لوامین، آن را 
رسانه ای هم کردند، استعاره از اوج شناخت و نهایت معرفت والدین شهدا 
دارد به فلسفه اسالم و فرامین تمدن سازش! این وسط، جز »تبریک« تکلیف 

دیگری روی دوش ما نیست.

همسر شهید، اسیر شهید نیست

 حسین 
قدیانی

فرزند شهید و 
نویسنده



5سینما و سالمت شماره هفتصدوسه  چهار اسفند نودوهفت

جشنواره37فیلمفجربهاتمامرسید،درحالیکهمفاهیممرتبطباسالمتدرسینمایایرانکمرنگبهنظرمیرسد

فاصله سینما از سالمت
سی وهفتین جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و سینمای ایران برگزیده ترین آثار سال جدید سینمایی را شناخت. فیلم »شبی که ماه 
کامل شد« ساخته نرگس آبیار با فاصله نسبت به سایر رقبا فیلم برتر جشنواره شد و بیشتر سیمرغ ها را برد. بررسی اجمالی ساخته های 
فصل جدید سینمای ایران نشان می دهد در بیشتر فیلم ها سوژه های مرتبط با سالمت، زندگی سالم، خطرات تهدید کننده سالمت روانی 
و جسمی و مفاهیم ارزشمند زیست محیطی کمرنگ به نظر می رسد. در گزارش پیش رو به چند فیلم که رگه های کمرنگی از سوژه های 
مرتبط با سالمت را می شود در آن لمس کرد، پرداخته ایم. امید که سیاست گذاران سینما عالوه بر جذب مخاطب، الیه آموزنده و 
بازدارنده هنر هفتم را برای جهت دهی به اذهان عمومی فراموش نکنند. در عین حال سینماگران و تهیه کنندگان هم به یاد داشته باشند 

هنرشان می تواند به اصالح رویکردهای مضر و ناسالم در جامعه کمک کند و پیام های زندگی ساز را به مردم انتقال دهد.

دومین ساخته سعید روستایی یکی از مهم ترین فیلم های جشنواره بود. این فیلم به مشکالت نیروی انتظامی در مبارزه با فروشندگان 
و توزیع کنندگان مواد مخدر می پردازد و در عین حال تالش می کند الیه هایی از شخصیت توزیع کنندگان کالن مواد مخدر را هم 
کالبدشکافی کند. نیمه اول فیلم صحنه های میخکوب کننده ای دارد که در آن مصرف کنندگان مواد مخدر در بیغوله های جنوب شهر 
و چگونگی برخورد پلیس با آنها برای کشف و دستگیری توزیع کنندگان و دشواری های نگهداری و مواجهه با آنها را به تصویر 
می کشد. آن طور که در حاشیه نمایش این فیلم از سوی کارگردان و تهیه کننده مطرح شده، در صحنه های جمع آوری معتادان متجاهر 
در فیلم از حضور 7 هزار زن و مرد معتاد و کارتن خواب حقیقی استفاده شده است. اتفاقی بسیار عجیب و جالب که البته دردسرهایی 
هم برای عوامل فیلم ایجاد کرده است. در فیلم صحنه هایی دیده می شود که پلیس برای کشف ردپای قاچاقچی های دست اول تعداد 
زیادی معتاد را دستگیر کرده و در فضای کوچکی نگهداری می کند. معتادان و کارتن خواب هایی که بسیاری شان ناقل بیماری هستند 

و این شیوه نگهداری می تواند باعث انتشار بیماری و حتی انتقال آن به دیگر مجرمان و ماموران شود. 
جالب است بدانید در واقعیت و پشت صحنه فیلم متاسفانه همین اتفاق رخ داده است. جمال ساداتیان، تهیه کننده »متری شش ونیم« 
درباره پیامدهای حضور هنرمندان کنار معتادان واقعی هنگام تولید فیلم توضیح داد: »پس از فیلمبرداری برخی از عوامل و گروه 
فیلمبرداری مریض شدند.« به گفته او، کار کردن کنار این معتادان که همه واقعی بودند کار بسیار سختی بود. او که برای صحنه های 
این فیلم از تعداد زیادی معتاد برای ایفای نقش استفاده کرده، بیان کرد: »برای مهار این بیماری ها تالش بسیاری کردیم ولی درنهایت 
تاثیر خود را روی عوامل گذاشت.« ساداتیان با تاکید بر اینکه نمی شد از افراد هنرور جای معتادان استفاده کرد، افزود: »نمی توانستیم 
روزی چند100 نفر را گریم کنیم و پس از آن نتیجه آن چیزی که می خواهیم نشود. این معتادان گریم نداشتند و از نظر حس و 
بازی هر کاری می کردند خودشان بودند.« سعید روستایی، کارگردان فیلم هم در اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و نوشت: »متری 
شش ونیم فیلمی که بهترین سال های عمرم رو گذاشتم برای ساخته شدنش، فیلمی که بازیگرانش روح و جسمشون پر از زخم شد 
تا کاراکترهاشون آنقدر درخشان از آب دربیاد، فیلمی که بسیاری از عواملش در شرایط سخت همکاری با بیماران معتاد ویروسی 
گرفتن که درمانش بیش از 17 هفته زمان برد. فیلمی که به خاطر شرایط سخت و طاقت فرسا، عواملش چندین و چندبار در بیمارستان 
بستری شدند، فیلمی که آسون ترین سکانسش سخت بود.« بدون شک ساخت این فیلم با استفاده از معتادان واقعی در موقعیتی 
کامال عجیب و دراماتیک یکی از تجربه های مهم سینمای ایران بوده و بی شک بررسی بیشتر و دقیق تر این تجربه با کارگردان و 
عواملش می تواند به دانسته های جامعه شناسان و حتی متخصصان حوزه سالمت کمک کند. در عین حال اگر آنچه در فیلم نمایش 
داده می شود با بخشی از واقعیت شیوه برخورد و نگهداری معتادها و مجرمان و مظنونان سوژه مواد مخدر هماهنگ باشد، بی شک 
لزوم تغییر در این نحوه برخورد برای پیشگیری از انتشار و شیوع بیماری ها و معضالت خاص این قشر الزامی به نظر می رسد و 

پررنگ شدن دغدغه سالمت در این بخش الزم خواهد بود. 

فیلم خون خدا، ساخته مرتضی علی عباس میرزایی درباره 
میثم کارتن خواب است که بعد از سال ها خود درمانی اش 
را نسبت به اعتیاد آغاز کرده و درد فراوانی را متحمل 
می شود. او از درد و رنـج خسته شده و از صاحب 

عزای محرم می خواهد به او کمک کند. 
روایت خون خدا در 3 پرده خالصه می شود که رکن 
پایه آن پرده میانی اش است و پرده های اول و پایان 
برشی است از قبل و بعد یک کابوس. چارچوب کلی 
فیلم در میانه رویا و واقعیت طراحی شده است. نشان و 
نماد بازیگران اصلی این اثر سینمایی اند. شخصیت ها نیز 
در این روایت خود نماد هستند. از ولگرد های خیابانی 
و زورگیر و متجاوز، تا خمار و لوطی و تکیه دار و 
بقال و روحانی و... نماد هایی از نگاه های غالب در 
اجتماع اند که به زعم خود موضوعات و آدم ها و شرایط 

را قضاوت می کنند. 
فیلم فضای خاص و پرداخت متفاوتی دارد اما تالش کرده از زاویه ای متفاوت به مشکالت آدم های به ته خط رسیده که به دلیل 
اعتیاد همه چیزشان را از دست می دهند و به خودویرانی می رسند را روایت کند. معضل ترک اعتیاد و سختی هایی که فرد معتاد برای 

ترک گرفتارش می شود سوژه فرعی فیلم است. 
کارگردان خون خدا درباره فیلمش می گوید: »ایده اصلی »خون خدا« از زمانی شکل گرفت که عکس یک کارتن خواب که از قبر 
بیرون آمده بود در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد و واکنش های زیادی را در اقشار مختلف مردم داشت. آن عکس 
مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و شب و روز به این فکر می کردم که همه ما می توانیم این گورخواب باشیم!« او در ادامه توضیح 
می دهد: »بعد از این اتفاق من تالش کردم با کارتن خواب ها معاشرت کنم و به محیط پیرامون خودم توجه ویژه ای داشتم. بعد از 
مدتی که با آنها ارتباط گرفتم و فهمیدم که این افراد عموما نیاز به محبت و همدلی دارند، به این نتیجه رسیدم که آنها آدم هایی شبیه 
خود ما هستند که به دلیل اتفاقاتی در زندگی شان کارشان به اینجا رسیده است. اغلب آنها افرادی بودند که نتوانسته بودند توقع شان 

را مجاب کنند و با اینکه تحصیلکرده و موفق بوده اند ناگهان به صفر رسیده و مجنون و معتاد و کارتن خواب شده اند.«

سونامی نخستین ساخته میالد صدرعاملی، فرزند رسول صدرعاملی، 
کارگردان باسابقه است. داستان فیلم »سونامی« مرتضی نژادی، بازیکن 
قدیمی تیم ملی تکواندو را نشان می دهد که چند سال قبل ناچار شده به 
دستور سرمربی خود به عمد از حریفش ببازد. حاال بعد از 7 سال دوباره 
به تیم ملی برگشته تا شاید این بار بتواند به حقش برسد. از طرفی، یکی 
از بازیکنان تیم ملی تکواندو به اسم »بهداد« که به سونامی معروف است، 
سخت مشغول تمرین است که در مسابقه  انتخابی بازی های المپیک برنده 
شود و به المپیک راه پیدا کند. ورود مرتضی به تمرینات تیم ملی باعث 
می شود بهداد با رقیب جدی روبرو شود. در فیلم به شرایط خاص تمرین و 
نحوه آماده سازی ورزشکاران ملی پوش پرداخته می شود. اینکه چطور تغذیه، 
حواشی زندگی و نحوه تمرین ها می تواند در زندگی حرفه ای ورزشکاران 
تاثیر داشته باشد. در عین حال بی احتیاطی در ایام آماده سازی می تواند به 
آسیب دیدگی هایی منجر شود که فرصت حضور در تورنمنت های مهم را 

از ورزشکاران سلب کند. در فیلم یک ملی پوش با مصدومیت سختی مواجه می شود که شرایط تمرین و بازگشت ورزشکار نمایش داده 
شده است. اگرچه خط اصلی قصه به حواشی غیرورزشی اختصاص دارد، در عین حال توجه به سالمت روانی و جسمی ورزشکار 
هم در آن پررنگ است. صدرعاملی درباره فیلمش گفته: »من پیش از این، این ژانر را در آثار کوتاه و مستند تجربه کرده بودم، به 
طوری که ۲ مستند من درباره ۲ مربی سابق تیم ملی فوتبال بود بنابراین به ژانر ورزشی اشراف داشتم و می دانستم می توانم حس و 
حال آن را دربیاورم. به همین دلیل وقتی دیدم آثار مستندم موفق شده اند تصمیم گرفتم فیلم سینمایی ام را در همین حوزه تجربه کنم.«

روزهای نارنجی ساخته آرش الهوتی داستان روزهای 
نارنجی در مورد زنی میانسال است که روزگار خود را با 
پیمانکاری جمع آوری پرتقال در شمال کشور می گذراند. 
شغل آبان به عنوان یک پیمانکار میوه که بیشتر به عنوان 
یک کار مردانه شناخته می شود باعث شده از همان ابتدا 
با فضای متفاوتی روبرو شویم که آن را در کمتر فیلم 
ایرانی مشاهده کرده اید. آبان در روزهای برداشت محصول 
چالش جدیدی را قبول می کند که شکست در آن به 
مثابه از دست دادن همه چیز است. در این فیلم تمرکز 
آدم ها بر کار و سردی روابط زن وشوهر اصلی داستان 
خط روایی مهمی را دنبال می کند. در عین حال زندگی 
سخت و ماللت بار دسته جمعی کارگران زن پرتقال چین در 
محیط های کوچک و بدون امکانات می تواند از جنبه های 
متفاوتی جذاب به نظر برسد. کارگرانی که برخی به دلیل 
اعتیاد، بعضی به خاطر جدایی و مشکالت اقتصادی و 
برخی حتی بدون اطالع از خانواده مجبور به تن دادن به این کار سخت و طاقت فرسا شده اند. آرش الهوتی درباره فیلمش می گوید: 
»طبیعی است که تمام فیلم ها تحت تاثیر منطق نویسنده اش است. فیلمم درباره یک انسان است و اینکه در موقعیت های خاص تصمیم ها 
چه تاثیری در ادامه یک زندگی خواهند داشت.« موضوعی که روزهای نارنجی را از سایر فیلم های سال های اخیر سینمای ایران متمایز 
می کند به سوژه کامال متفاوت آن برمی گردد. تمرکز روی بحث برداشت محصول و پرداختن به جزییات به مقدار زیادی هنرمندانه انجام 

شده. کارگردان از قصه آبان و همسرش استفاده کرده تا دغدغه های این شغل را به تصویر بکشد.

مردی بدون سایه ساخته علیرضا رئیسیان درباره شک، 
زندگی  جدید  مشکالت  که  پارانویاست  و  خشونت 
خانواده ها در عصر ارتباطات است. مردی بدون سایه 
درباره مستند سازی است که درباره شک و خشونت های 
ناموسی در زندگی های زناشویی فیلم ساخته و حاال 
در زندگی خودش هم گرفتار همین آفت می شود و با 
بدبینی و شک فزاینده دچار بحران عمیقی می شود. این 
که چگونه بی اعتمادی و ناسازگاری مثل یک لک کوچک 
در ذهن آدم ها رشد می کند و ریشه می دواند تا بزرگ 
و بزرگ تر می شود. اگرچه فیلمنامه ایرادهای منطقی 
و ساختاری فراوانی دارد و گره های قصه سرانجام باز 
نمی شود، پرداختن به مشکالت روانی آدم ها که گاهی 
با مراجعه به متخصص می تواند سریع درمان و مهار 

شود جالب توجه به نظر می رسد. 
رئیسیان درباره فیلمش می گوید: »یک جمله معروف وجود دارد که می گوید هر اثر هنری در ذهن مخاطب کامل می شود. 
به تعداد کسانی که فیلم را می بینند، دیدگاه مختلف وجود دارد. البته به نظرم این گونه نیست که فیلمی که بین خیال و 

واقعیت حرکت می کند، گنگ باشد و به نظرم برای خیلی ها روشن بوده است و این را از خیلی ها شنیده ام.« 
او در مورد بدبینی شخصیت اصلی فیلم هم معتقد است: »در فیلم دالیل زیادی برای این مساله وجود دارد. از شدت 
عالقه، آدم در شرایطی قرار می گیرد که دست به کاری می زند که دیگران او را تقبیح می کنند. درحقیقت، مجموعه شرایط 
باعث می شود او مسیری را طی  کند که به نقطه جوش می رسد. حداقل 7 نکته وجود دارد که باعث می شود شخصیت 

اصلی به بدبینی فزاینده برسد.«

متری شش ونیم؛ تجربه ای ناسالم!

خون خدا و اعتیاد!

سونامی؛ ورزش و آسیب

روزهای نارنجی؛ پرتقالی!

مردی بدون سایه؛ خیانت و خشونت!
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در کنگره اختالالت خلقی و در پنل دسترسی پذیری و خدمات پایه شهری در پیوند با سالمت روانی شهروندان مطرح شد 

این شهر روی روان مردم است؟ 
وقتی از شهر رویایی و به خصوص از شهر سالم صحبت می شود خیلی ها 
شهر سرسبزی را تصور می کنند، شهری که هیچ زباله ای را در کوچه 
و خیابان هایش ندارد، بوی عطر گل می دهد، خیابان هایش روان است 
و به جای صدای بوق ممتد ماشین ها، صدای آواز پرنده ها گوش را 
نوازش می دهد. اگر برج هایش سر به فلک کشیده اند، جایی هم برای رسیدن نور به زمینش 
گذاشته اند و... اما در این شهر رویایی کمتر کسی به یاد مردم است، اینکه آنها کمتر عصبی 

باشند، روحشان شاد باشد، مسائل شهری سمباده روانشان نباشد و... 
چندی پیش کنگره اختالالت خلقی در سالن  همایش های رازی دانشکده علوم پزشکی 
ایران با همت دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان انستیتو روان پزشکی تهران برگزار 
شد. یکی از پنل  های این کنگره، دسترسی پذیری و خدمات پایه شهری در پیوند با 
سالمت روانی شهروندان بود. از مدیران شهری دعوت شده بود سخنران این پنل باشند 

و از اقداماتی که در این زمینه انجام داده اند، صحبت کنند. 
سخنران اصلی این پنل، الهام فخاری، عضو و رئیس کمیته اجتماعی شهر تهران بود. 

فخاری که دکترای روان شناسی دارد و مدرس دانشگاه است، صحبت هایش را درباره 
سالمت روان شهروندان این طور آغاز کرد: »پیچیدگی سالمت روان به مراتب از پیچیدگی 
سالمت جسمی بیشتر است. نه تنها متغیرهای فیزیکی، طبیعی و بیرونی، بلکه بسیاری از 
متغیرهای نادیدنی مثل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و عوامل دیگر هم بر سالمت روان 
تاثیر می گذارد. ابرکالنشهری مثل تهران هم عوامل و پیچیدگی بیشتری دارد. بهداشت 
جسمی با عوامل شاید فیزیکی تر سر و کار دارد، هرچند  روان شناسان و روان پزشکان 

معتقدند تن و روان از هم جدا نیست و سالمت تن به سالمت روان وابسته است.« 
طبق پژوهش سالمت روان در تهران، پژوهشی که  روی شهروندان تهرانی انجام شده 
است، آگاهی گروه های مختلف سنی و جنسی، در 4 حیطه رفتارهای جنسی، دیابت، 
بیمارهای قلبی- عروقی و دخانیات در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد. فخاری درباره 
این ضعف آگاهی صحبت کرد: »باید بپرسیم که با وجود پایتخت بودن شهر تهران و 
داشتن جمعیتی بین حدود 9 تا 10 میلیون نفر و با سطح تحصیالت، سطح درآمدی و 
سطح دسترسی قابل توجه نسبت به دیگر نقاط کشور، چرا باید سطح آگاهی عمومی در 

این شهر پایین باشد؟ آیا این همه دانشگاه و دسترسی به رسانه یا محصوالت فرهنگی و 
دسترسی به امور دیگر نتوانسته کمک کند سطح آگاهی شهروندان نه در حوزه های پیچیده 
سیاسی، بلکه در حوزه هایی مثل سالمت که به خودشان مربوط است، بیشتر باشد؟« در 
این پژوهش بدترین وضعیت در زمینه آگاهی مربوط به گروه های سنی 15 تا 24 سال 
هر دو جنس زن و مرد و گروه سنی 65 تا 84 سال زنان می شود. این در حالی است که 
به گفته فخاری، محرک توسعه حتی کشورهای کمترتوسعه یافته زنان تلقی می شوند.نمره  
آگاهی شهروندان تهرانی در این پژوهش نسبت به موضوعاتی مانند بیماری های روانی 
رفتاری، اعتیاد، بیماری های عضالنی-اسکلتی، دیابت و حوادث هم ضعیف است. وقتی 
آگاهی مردم نسبت به سالمت جسمی که عینی تر است، در سطح باالیی قرار ندارد، طبیعی 
است که این آگاهی در حیطه سالمت روان که پیچیده تر و ناشناخته تر است، در سطح 
پایین تری قرار بگیرد. با توجه به پایین بودن این آگاهی هاست که فخاری تاکید داشت 
قبل از هر اقدامی در حوزه سالمت شهری باید آگاهی مردم بهبود یابد و این که بحث 

سالمت روان موضوع تک رشته ای و مربوط به حوزه خاصی نیست. 

 لیلی خرسند

شهروندان  روان  قبال سالمت  در  شهرداری 
چه وظیفه ای دارد؟ این سوالی بود که فخاری 
مطرح کرد: »شاید گفته شود حوزه های سالمت 
دستگاه های خودش را دارد ولی اصل اول این 
است که ما با چه کسانی می توانیم شهر را اداره 
کنیم؟ این شهروندان چه ویژگی هایی دارند؟ 
چقدر نسبت به سالمت روان آگاهی دارند؟ 
نگهداری شهر فقط نگهداری فیزیکی نیست. 
به همان اندازه یا بیشتر از آنکه نما و ساختمان 
ارزش داشته باشد، آدم هایی که با نما یا ساختمان 

سروکار دارند، باید مهم باشند.« 
توجه مسووالن جدید  شهری به سالمت روان 
در این حد بوده که برای اولین بار در بودجه 
شهرداری که برای سال 1397 و در ادامه برای 
سال 1398 نوشته شده، ردیفی به طور مشخص 
برای حوزه سالمت روان تعریف شده است. این 
اتفاق بعد از جلسات مشترک بین کمیته اجتماعی 
شورای شهر و نمایندگان انجمن روان شناسی 
افتاد. فخاری انتظار داشته، اقدامات جدی تر و با 
سرعت بیشتری عملی می شد: »سرعت پیشرفت 
کار کمتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. 
در این نشست ها موضوع هایی که به سالمت 
روان مربوط بود، مطرح شد، مثل بحث طرح 
ترافیک. در این طرح و هر موضوع دیگری 
پیامدهای اجتماعی و اثر روان شناختی و لزوم 
فیزیکی  اقدام  نوع  هر  از  پیش  اقناع جمعی 
و عملیات شهری را دنبال می کردیم و منافع 

گروه های مختلف را در بحث داشتیم.« 
نقش  آمار  عملکردی،  هر  سنجش  در 
تعیین کننده ای دارد اما در حوزه سالمت روان 
آمار مشخصی وجود ندارد. به گفته فخاری، 
آمار  بهداشت،  و  آموزش  مثل  حوزه ای  در 
وضعیت بهبود در روستاها را تعیین می کند اما 
در حوزه سالمت شهری آمار مشخص برای 
»آمار جمعیتی  ندارد:  تعیین وضعیت وجود 
نشان می دهد تهران به سمت سالمندتر شدن 
برای  آمادگی  که  شهری  آیا  می رود.  پیش 
دسترس پذیرتر  و  برابر  خدمات  و  سرویس 
برای همه ندارد، می تواند شهری مناسب برای 
جمعیتی که به سمت سالمندی می رود، باشد؟ 
و اینکه برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری 
که شورا هست آیا به این تغییرات جمعیتی 

توجه می کند؟«

نگاه مدیران تغییر کند 
در برنامه سوم توسعه شهر تهران که برنامه 5 ساله 
است و چشم انداز و مسیر اصلی شهر را تعیین 
می کند، نگاه انسان محور غالب است. فخاری 
معتقد است رسیدن به رویکرد  انسان محور نیازمند 
این است که سالمت روان به عنوان رکن اساسی 
نگاه  این  به  »برای رسیدن  آن دیده شود:  در 
باید بحث سنجش و وضعیت روان کارکنان 
شهرداری را در دستور کار فوری قرار دهیم. 
وضعیت فرسودگی شغلی، قرارگیری متناسب 
و عدم تناسب شغلی و سالمت روان کارکنان 
شهری موضوع کمی نیست و اثرگذاری این 
جامعه، باالست. متاسفانه در حال حاضر ما باید 
چانه زنی کنیم تا مدیری در منطقه ای از شهرداری 
بپذیرد که نگاه انسان محور غالب باشد، مثال اینکه 
قبول کند سوله ای را برای راه اندازی گرمخانه 
زنان در اختیار قرار دهد.« از نظر فخاری، اولویت 
مهم خود سازمان شهرداری است: »این مدیران 
هستند که باید نگاه انسان محور به شهر داشته 
باشند و بیش از آنکه برایشان تراکم شهری مهم 
باشد، آدم های شهر برایشان اهمیت داشته باشد 
چرا که اگر قرار است فرایندی اصالح شود، 
باید به دست این مدیران باشد.« یکی از دالیل 
اختالالت خلقی این است که آدم های جامعه از 
تصمیمات مدیران تاثیرمی گیرند. فساد اداری پیدا 
و پنهانی که در الیه های مختلف اداری وجود 
دارد و بی اعتمادی ایجا می کند، بیشترین آسیب 
روانی را می تواند بزند. به همین دلیل است که 
فخاری تاکید می کند: »فساد اداری در بعضی 
سیستم ها گسترده است. این سیستم ها رانت و 
قدرت ویژه ای در شهر دارند و اگر عملکردشان 
بهبود پیدا کند، عملکرد کل شهر بهبود می یابد. 
ما ضمن اینکه موظف هستیم با در نظر گرفتن 
رویکرد انسان محور، خدماتی را به شهروندان 
ارائه دهیم، الزم است بهبود و درمان سازمان های 
اداری را هم در نظر داشته باشیم.«پایتخت بودن هر 
شهری، امتیازاتی برای شهروندانش دارد اما کنار 
آن هزینه هایی را هم به آنها تحمیل می کند. فخاری 
معقتد است دولت و حاکمیت در قبال هزینه هایی 
که به خاطر پایتخت بودن تهران به شهروندان 
تحمیل می شود، باید مسوولیت قبول کند: »تهران 
همان طور که برای شهروندان فرصت هایی را 
می سازد، هزینه هایی را به آنها تحمیل می کند. 

این دولت و حاکمیت است که در مقابل استقرار 
پایتخت در تهران و فضایی که برای شهروندان 
ایجاد کرده باید مسوولیت قبول کند اما این 
مسوولیت به خوبی ایفا نمی شود. پایتخت بودن 
تهران روی شهرستان های مجاور مثل لواسانات، 
شمیرانات، مالرد، اسالمشهر و... هم تاثیر گذاشته 
است. اگر بحث حریم به وزارت کشور مربوط 
می شود درمورد نوع زندگی شهروندان هم باید 
خودش را مسوول بداند و چه در تهران و چه 
در مکان های دیگر وضعیت و کیفیت زندگی 

روانی را در تمامی الیه ها بررسی کند.« 

زبان مشترکی نیست
دکتر مریم طباطبایی، روان پزشک و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به عنوان 
نماینده انجمن روان شناسان با مسووالن شهری 
در ارتباط بوده، به این نتیجه رسیده که برای 
پیشبرد اهداف سالمت، زبان مشترکی بین این 
مسووالن وجود ندارد: »ما به عنوان جامعه علمی، 
توان علمی سالمت در جامعه را داریم ولی توان 
اجرای آن را نداریم. برای آنکه این توان اجرایی 
را به دست بیاوریم به مشارکت بین سازمان هایی 
که توان اجرایی آن را دارند، نیاز داریم. یکی از 
چالش های ما این است که شاید این همکاری موثر 
نباشد. در این 6 ماه همکاری با مسووالن شهری 
می توانستیم دریابیم که هر تیم چه توانایی هایی 
دارد. برای آنکه بتوانیم سالمت روان شهری را 
به طور خاص مطرح کنیم برنامه هایی نوشته 
شده، برنامه هایی هم تغییر کرده و جلو رفته اما 
چالش هایی که باعث شد کار خیلی خوب پیش 
نرود، این است که با فرهنگ سازمانی متفاوت 

روبرو هستیم که باعث می شود با ساختارها 
آشنا نباشیم و زبان مشترک نداشته باشیم. ممکن 
است هدف غایی ما که ارتقای سالمت است 
با هدف های کوتاه مدتمان یکی نباشد و نزدیک 
کردن آنها به یکدیگر سخت باشد. منابع نیز 
محدود است. چطور می توانیم برنامه هایمان را 

از نظر زمانی به یکدیگر نزدیک کنیم؟« 

سواالت بدون جواب
معاونت  سالمت  کل  مدیر  نصیری،  زینب   
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم دیگر 
مسوول شهری بود که در این نشست حضور 
داشت. نصیری اعالم کرد که نه فقط در حوزه 
سالمت روان که در بخش های دیگر سالمت 
هم سند باالدستی در شهرداری وجود نداشته 
است: »فعالیت هایی که در این حوزه شده و 
بعضی از آنها بسیار ارزنده است و بعضی از 
آنها هم اشکاالتی داشتند، براساس تخصص، 
تجربه یا پیشنهادات ارائه شده، انجام گرفته است. 
بعضی از این اقدامات موفق و برخی آسیب زننده 
بوده که شاید اگر به آن وارد نمی شدیم تاثیرات 

بهتری داشت.« 
نصیری درباره تاثیراتی که مجموعه شهرداری 
بگذارد،  مردم  روان  سالمت  روی  می تواند 
گفت: »مهم ترین فضای ذهنی ما این بوده که 
اساسا مجموعه مدیریت  و  تهران  شهرداری 
شهری در چه جاهایی روی سالمت روان مردم 
تاثیر می  گذارد؟ بسیاری از مولفه های اجتماعی 
هستند که بر سالمت روان تاثیر مستقیم دارند 
در  حتی  گذشته  سال های  تمام  در  شاید  و 
جاهایی که خدمات سالمت روان ارائه شده 
صرفا بسته های خدمتی بوده که به شهروندان 
ارائه شده بدون اینکه توجه داشته باشد سایر 
بخش های شهر چه تاثیری بر سالمت روان 
می گذارد. سازه های شهری، کالبدهای جدید 
و انقطاع هایی که بین بخش های مختلف شهر 
تاثیری بر  افتاده ، چه  اتفاق  و هویت شهری 
سالمت روان شهروندان دارد؟ فضا های بی دفاع 
شهری که امنیت را دچار خدشه می کنند و ایمنی 
شهروندان که در گروه های مختلف جمعیتی 
دچار مشکل می شود هم از مشکالتی هستند 
که به نظر می رسد در حوزه شهر و سالمت 
روان شهروندان اهمیت فراوانی دارند. بحث 

حمل ونقل و حریم خصوصی افراد در وسایل 
حمل ونقل عمومی یا تعامل بین راهبران مترو 
یا رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی با مردم 
و نوع رفتار آنها بر سالمت روان شهروندان 
تاثیر می گذارد.« نصیری این سواالت را مطرح 
کرد، این در حالی که بیشتر انتظار می رفت به 
آنها هم پاسخ بدهد و بگوید که در این سال ها 
شهرداری برای بهبود سالمت روان شهروندان 

چه اقداماتی انجام داده است. 

مردم چه گفتند؟
در این کنگره به جز مسووالن شهری، افراد 
دیگری هم صحبت کردند، کسانی که به عنوان 
شهروند در جلسه حضور داشتند. نظر یکی 
از افراد حاضر این بود که فخاری تحصیالت 
روان شناسی دارد و نگاه یک سویه به مسائل 
شهر شده است. اگر سال های آینده فرد دیگری 
با تخصص دیگری عضو شورای شهر شود، 
نگاه دیگری به مسائل شهر خواهد داشت. 
اجتماعی  نگاه های  این  این شهروند  از نظر 
درنهایت به همان دیدگاهی می رسد که مدنظر 
شهردار است. فخاری در جواب به این شهروند 
تاکید کرد در ماده 68 برنامه سوم به پایش 
برنامه  این  در  و  شده  اشاره  روان  سالمت 
احکامی هستند که محورهای اصلی شهرداری 
است  »ممکن  می کند:  تعیین  سال   5 در  را 
در دوره ای ما باشیم و پروژه هایی به واسطه 
برنامه،  در  وقتی  اما  گیرد  انجام  ما  حضور 
موضوعی مشخص شده و حکمی برای آن 
لحاظ شده باشد، چه ما باشیم و چه نباشیم، 
برای 5 سال این یک محور و وظیفه است و 
باید انجام شود. مساله ای که وجود دارد این 
است که باید از خودمان بپرسیم برنامه اول 
و دوم در چه حد اجرا شد؟« نظر متخصص 
باید  چیزی  هر  از  قبل  که  بود  این  دیگری 
نیازهای شهروندان شناخته شوند: »اگر کسی 
فرهنگ مراجعه کنندگان درمانگاه و مطب خود 
را بشناسد می تواند به درستی آن را مدیریت 
کند و مطب شلوغی خواهد داشت. در سطح 
کالن و صنعت هم این مساله را می بینیم. الزم 
است ارزشی تولید شود که مخاطب الزم دارد 
و در گام اول باید فهمید مخاطب چه نیازی 
دارد. از ابتدا با مخاطب ارتباط داشته باشیم 

و بعد از اینکه برنامه ریزی کردیم، تولیدمان 
را به مخاطب ارائه کنیم.« 

بود.  بحث دیگری که مطرح شد، سازگاری 
شهروندی گفت: »بیشتر اختالالت را به پیشرفت 
مربوط می دانیم و معتقدیم برای جلوگیری از آنها 
باید جلوی پیشرفت را بگیریم در صورتی که چنین 
نیست. برای مثال ترافیک یکی از پیشرفت های 
یک مملکت است و با توجه به این مساله روان 
اجتماعی برایندی از روان افراد است و می توان 
همان کارهایی که برای سازگاری شهر با محیط 
داریم در سازگاری اجتماع با محیط هم داشته 
باشیم. یکی از مهم ترین مسائل این سازگاری 
تبدیل تهدید ها به فرصت است. اگر به پیشرفت 
فکر کنیم، راه حل های جدیدی رو به ما باز خواهد 
شد.«شهروندی هم سوال مهمی را مطرح کرد؛ 
اینکه در حوزه سالمت روان چه اقدامات عملی 
انجام شده است؟ اینکه برای خانواده های از هم 
پاشیده چه کاری شده؟ برای درمان اعتیاد یا تحت 
پوشش گرفتن خانواده های افراد معتاد کاری در 
شهرداری انجام شده است؟ فخاری در پاسخ 
به این شهروند هم توضیح داد: »شهرداری در 
حوزه آسیب های اجتماعی در دوره قبل مداخله 
مستقیم تری داشته ولی به نظر می رسد بر اساس 
ضوابط شهرداری نباید دخالت مستقیم به طور 
مثال در مساله ترک اعتیاد داشته باشد و باید 
بسترسازی های اولیه را فراهم کرده و کمک 
کند این سیستم های تخصصی و مدنی  کار 

خودشان را انجام دهند.« 

شهر قوانین جدید می خواهد
فخاری در این کنگره تاکید کرد که باید در 
کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، الیحه جامع 
سالمت روان شهروندی یا شهری تدوین شود: 
»برخی قوانین بعد از گذشت سال ها بی معنی 
شده اند و در عین حال به برخی موضوعات 
مهم مثل سالمت روان توجه نشده است. اگر 
موضوعی در قوانین نیامده، به این معنی نیست 
که به ما مربوط نمی شود. نکته ای که وجود دارد 
این است که بسیاری از این قوانین مربوط به 
دهه 30 و 40 است، دگرگونی های سبک زندگی 
جنبه های جدید زندگی شهری در قوانین قدیمی 
وجود نداشته است و در واقع ما اواخر دهه 90 

شهر را با قوانین این دوران اداره می کنیم.«

فخاری: این مدیران 
هستند که باید نگاه 
انسان محور به شهر 

داشته باشند و بیش 
از آنکه برایشان 

تراکم شهری مهم باشد، آدم های شهر 
برایشان اهمیت داشته باشد چرا که 
اگر قرار است فرایندی اصالح شود، 

باید به دست این مدیران باشد



تاکید دوباره دکتر زهرا عبداللهی، رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه به مصرف کنندگان نمک دریا

نمک دریا مجوز ندارد!
یکی از مشکالت بهداشت و سالمت در کشور ما باال بودن 2 یا 3 برابری سرانه مصرف نمک است که ارتباط 

 مهدیه 
آقازمانی 

مستقیمی با افزایش فشارخون و بیماری های قلبی-عروقی و حتی سرطان ها دارد. این مشکل البته در بیشتر کشورهای 
دنیا نیز وجود دارد؛ یعنی مردم بسیاری از کشورهای دنیا، نمک را زیاد مصرف می کنند اما با رونق گرفتن دوباره 
طب سنتی و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، از زمانی که طب سنتی با طب اسالمی و طب ایرانی مخلوط شد، سر 
و کله نمک دریا نیز پیدا شد. در این زمان هرکس به زعم خود مباحث طب سنتی را بیان و تفسیر کرد، به گونه ای که دیگر تمایز بین 
مباحث درست طب سنتی و مباحث غیرعلمی عوام فریبانه مشکل شد. نمک دریا همواره چالش مدعیان طب سنتی با وزارت بهداشت 
بوده و است. البته به تازگی رئیس دفتر طب سنتی وزارت بهداشت گفته نمک دریا، نمک مورد تایید برای سالمت مردم نیست و 
سالم بودن آن را رد کرده است. در 3-2 دهه قبل در کشور ما کمبود ید و به دنبال آن گواتر و معضالت دیگر کمبود ید بسیار شایع 
بود که با غنی سازی نمک با ید، بیماری گواتر به زیر 5 درصد رسید. وزارت بهداشت بارها اعالم کرده نمک دریا، به دلیل داشتن 

ناخالصی های فراوان و نداشتن ید کافی، نه تنها سالمت مردم را به خطر می اندازد، بلکه دوباره مشکالت کمبود ید را به کشور 
برمی گرداند اما قدرت وزارت بهداشت آنقدر زیاد نیست که با جنگ نمک، مقتدرانه تر مقابله کند زیرا هر چند وقت یکبار نمک دریا 
به انواع مختلف در شبکه های اجتماعی تبلیغ می شود و مدعیان طب سنتی تمامی محاسنی که برای نمک ید دار بیان شده را رد می کنند. 
تازه در تمام سوپرمارکت ها و مراکز خرید نمک دریا به وفور یافت می شود. به تازگی نیز کلیپی در شبکه های مجازی پخش شد که 
یک فرد شیرازی نمک یددار را در آب آبگوشت می ریخت و آب گوشت بالفاصله به رنگ بنفش درمی آمد ولی نمک دریا هیچ گونه 
تغییررنگی در آب گوشت ایجاد نمی کرد و این گونه ادعا می شد این نمک سالم و طبیعی است. عالوه بر این کلیپ، مجدد مطالبی در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که از خواص بی نظیر نمک دریا می گوید اما سوال مهم این است که قائله نمک دریا که 
چند سالی است در کشور ما راه افتاده، به کجا می رسد و اینکه آیا واقعا نمک دریا در هیچ جای دنیا مورد استفاده قرار نمی گیرد؟ در 

این زمینه با دکتر زهرا عبداللهی، متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت وگو کرده ایم. 

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

: دکتر عبداللهی! بهتر است ابتدای 
گفت وگو در مورد کلیپی صحبت کنیم که 
نشان می داد نمک یددار به دلیل تغییررنگ 

غذا نمک مناسبی نیست.
متاسفانه مجدد شاهد عوام فریبی افرادی سودجو 
هستیم و یکی از این موارد نیز همین کلیپ است. 
اینکه با افزودن نمک ید دار، غذا تغییر رنگ می دهد 
و بنفش می شود، در واقع یک واکنش طبیعی و 
ناشی از وجود ید در نمک است. درحقیقت ما 
برای تشخیص اینکه نمک ید دار است یا نه از 
کیت های یدسنج استفاده می کنیم که در صورتی 
که با افزودن آن کیت تغییر رنگ بنفش ایجاد 
کند، مشخص می شود نمک ید دار است یا نه؛ 
یعنی روش ما برای پایش نمک در رستوران ها 
و اغذیه فروشی ها به این صورت است که یک 
قطره از یدسنج اگر تغییر رنگ بنفش ایجاد کند؛ 
یعنی آن نمک ید دار است. این کلیپ پخش شده 
در واقع یک واکنش طبیعی را نشان می دهد 
چون ید در محیط نشاسته ای باید تغییررنگ 
بدهد. متاسفانه یک عده افراد فرصت طلب و 
سودجو علیه نمک یددار اقدام می کنند، برای 
اینکه به اهداف خودشان؛ یعنی ترویج نمک 
دریا برسند. باز هم متاسفانه به تازگی یک عده 
افراد عوام فریب و سودجو با تبلیغاتی برای ترویج 

نمک دریا دست به هر کاری می زنند. 

: آیا نمک دریا در کشور های دیگر 
نیز استفاده می شود؟چون یکی از مواردی 
که طرفداران نمک دریا مطرح می کنند این 
است که در بسیاری از کشور ها نمک دریا 
مصرف می شود و مشکلی هم برای سالمت 

ایجاد نمی کند!
بله، نمک دریا ممکن است در کشور های دیگر 
استفاده شود اما مجوز بهداشتی و استانداردهای 
الزم را دارد و دارای ید کافی هم است ولی 
در کشور ما هیچ مجوز بهداشتی به نمک دریا 
داده نشده و قابل مصرف خوراکی برای انسان 
نیست. این نمک دریایی که در فروشگاه ها 

عرضه می شود، مصرف خوراکی ندارد.

:  آیا تجربیات علمی و جهانی افزودن 
ید به نمک را تایید می کند؟

اوال سابقه اضافه کردن ید به نمک در دنیا به 
150 سال پیش برمی گردد و کشور های دیگر 
برای اینکه ید مورد نیاز را به بدن برسانند، ید 
را به نمک های خوراکی اضافه کردند زیرا راه 
موثر و ارزانی است و تکنولوژی پیچیده ای نیز 
نیاز ندارد و باز هم تاکید می کنم موثر است و 
در همه جای دنیا به عنوان بهترین عامل برای 
اضافه کردن ید از نمک استفاده می کنند. ما هم 

به پیروی از تجارب 150 ساله در دنیا این راه 
را انتخاب کردیم. 

مجازی  فضای  در  که  متنی  در   :
منتشر شد، ذکر شده برخی کشور ها سرانه 
مصرف نمک 11 گرم در روز را دارند ولی 
آمار بیماری های قلبی-عروقی در آنها باال 

نیست. چه پاسخی برای این ادعا دارید؟
اوال مصرف نمک در تمام دنیا باالست و اگر 
سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند، مردم 
کنند چون  روز مصرف  در  گرم  از 5  کمتر 
مصرف باالست و بیماری های قلبی-عروقی، 
فشارخون باال و سکته های قلبی رو به افزایش 
است. به همین دلیل این سازمان از کشورها 
خواست جهت کاهش این بیماری ها و حتی 
برای مقابله با سرطان ها و پوکی استخوان، برای 
کاهش میزان مصرف نمک برنامه داشته باشند. 
کشور ها نیز در حال تالش برای کاهش مصرف 
نمک هستند. ما هم برنامه های مختلفی برای 
کاهش سرانه مصرف نمک در کشور داریم 

بنابراین اینکه برخی کشور  ها سرانه باال دارند 
و این خیلی خوب است، یک حرف عامیانه 

و غیرعلمی است. 
سال هاست  اینکه  جالب  نکته   :
دریا  نمک  می کند  بیان  بهداشت  وزارت 
وزارت  از  قدرتمندتر  ولی  نیست  سالم 
بهداشت افرادی هستند که با ادعای طب 
سنتی، تبلیغات زیادی برای نمک دریا دارند 
بهداشت  وزارت  برنامه های  سایر  حتی  و 
می برند.  سوال  زیر  را  واکسیناسیون  مانند 
جلوی  نمی تواند  بهداشت  وزارت  چطور 

این افراد را بگیرد؟ 
ما به عنوان وزارت بهداشت از این افراد شکایت 
کردیم و حتی کارگروه صیانت از سالمت در 
دبیرخانه شورای عالی سالمت ایجاد شده که 
معاون دادستان کل مسوول این کارگروه و در 
حال پیگیری است. حتی طب سنتی هم شکایت 
کرده چون مسووالن طب سنتی می گویند با 
حرف هایی که زده می شود به طب سنتی هم 
لطمه می زنند بنابراین آنها هم شکایت کردند. 

چند بار مطب این افراد پلمپ شده ولی آنها 
از چند مورد سوء استفاده می کنند؛ اول اینکه 
تحت لوای طب سنتی این حرف ها را می زنند 
و دوم اینکه به احادیث و آیات قرآن متوسل 

می شوند و برخی افراد هم باور می کنند. 

: دالیلی که مطرح کردید، توجیهی 
برای اقدام خیلی کمرنگ وزارت بهداشت 
نیست اما شاید بهتر باشد برگردیم به مباحث 
علمی تر و در این زمینه صحبت کنیم که ادعا 
می شود نمک دریا عالوه بر ید، امالح دیگر 
مورد نیاز بدن را دارد. این گفته درست است؟
اوال نمک دریا انواع ناخالصی ها را دارد، حتی 
فلزات سنگینی دارد که سرطان زاست. پتاسیم 
پتاسیم  بگوییم  اینکه  اما  دارد  هم  منیزیم  و 
تامین  دریا  نمک  با  بدن  موردنیاز  منیزیم  و 
می شود، دروغ بزرگی است چون میزان این 
امالح بسیار اندک است و به هیچ عنوان نیاز 
بدن به این امالح را تامین نمی کند. در واقع، 
نیاز بدن به این امالح خیلی بیشتر از این است 

منیزیم،  و  پتاسیم  دریافت  منبع  مهم ترین  و 
سبزی ها و میوه هاست. 

: آیا کارخانه های تولید نمک یددار 
مرتب کنترل می شوند که میزان ید مورد نیاز 

را به نمک ها اضافه کنند؟
یک سیستم پایش و نظارت وجود دارد و هم 
در کارخانه و هم در سطح عرضه، نمونه های 
در  هم  و  می شود  گرفته  نمک  از  تصادفی 
بیمارستان ها،  رستوران ها،  اغذیه فروشی ها، 
پادگان ها و هر جایی که غذا تهیه می شود 
بررسی هایی وجود دارد و گزارش آن برای 
وزارت بهداشت ارسال و بررسی می شود. 
حتی اگر در کارخانه ای ید کم باشد، اخطار 
داده  شده و پلمپ می شود زیرا بحث سالمت 
مردم مهم است و اگر این قضیه رها شود، 
و  کشور  به  ید  کمبود  مشکل  برگشت 
و  سقط  گواتر،  مادرزادی،  ناهنجاری های 
مرده زایی و کرواللی و عقب ماندگی ذهنی 

را شاهد خواهیم بود. 

: آیا در حال حاضر باز هم کمبود 
ید در کشور، روند کاهشی را طی می کند؟ 
 ظرف 3 دهه با اقداماتی که وزارت بهداشت 
انجام داد همه کارخانه های نمک موظف شدند 
ید به نمک بزنند و شیوع گواتر از 70 درصد 
به 5 تا 6درصد کاهش یافته، در حالی که گواتر 
تا 70 درصد در استان های کشور وجود داشت 
و ما شاهد ناهنجاری مادر زادی و عقب ماندگی 
ذهنی بودیم که همگی کاهش یافت. زمانی که 
گواتر  کاهش پیدا می کند؛ یعنی به میزان ید ارتباط 
دارد. کمبود ید می تواند در ضریب هوشی بچه ها 
هم تاثیر بگذارد و تا 13/5 درصد بهره را کاهش 
می دهد. در دوران بارداری می تواند باعث کاهش 
بهره هوشی شود، حتی اگر کمبود ید خفیف باشد. 
با این اوصاف با نسلی مواجه می شویم که بهره 
هوشی پایینی دارند و توانایی مهارت های پیچیده 
را ندارند و توسعه کشور به خطر می افتد بنابراین 
ما هر 5 سال یکبار مطالعات کشوری داریم. این 
مطالعات نشان می دهد روند رو به کاهش است. 
عالوه بر این، هر سال  ید ادرار دانش آموزان 8 
تا 10 ساله را اندازه می گیریم که نشان  می دهد 
دریافت ید کافی است یا نه. همچنین نمک ها 
هم همان طور که توضیح دادم بررسی می شوند. 
اقدام  سوال،  آخرین  عنوان  به   :  
وزارت بهداشت برای این جنگ نمکی که 

برای چندمین بار راه افتاده، چیست؟
در کل، باید مقابله علمی کنیم. ما متن هایی تهیه 
کرده ایم که پاسخ مستدل هستند و از طریق 
وبدا در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته اند. با 
شورای سیاست گذاری صدا و سیما هم مکاتبه 
و همکاری داریم که حتی تهیه کننده برنامه ها 
تبلیغ نکند. حتی طی نامه ای به ادارات دولتی 
اعالم کردیم افرادی که برای سخنرانی جهت 
تغذیه  متخصص  می شوند،  دعوت  کارکنان 
اجازه سخنرانی  به غیرمتخصص ها  باشند و 
ندهند زیرا بسیاری از مواقع در این سخنرانی ها 

تبلیغ نمک دریا می شود.

به تازگی کلیپ هایی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود 
کنند  اعالم  آزمایش هایی  دادن  نشان  با  دارند  تالش  که 
نمک ید دار برای سالمت فرد مضر است و به تبع آن حتی 
افراد  این کلیپ ها  منبع  اعالم می دارند که سرطان زاست. 
نمک  کیلوگرم  فروختن چند  برای  که  سودجویی هستند 
دریا سالمت 80 میلیون نفر از مردم کشور را نشانه رفته اند. 
نمک های تصفیه نشده، مخصوصا نمک دریا حاوی مقادیر 
زیادی ترکیبات سمی مانند فلزات سنگین و ترکیباتی است 
که فاضالب های ورودی به دریاها در آن باقی می ماند و 
چنانچه تصفیه نشود، قطعا خطر جدی برای سالمت دارد.
منبع تولید نمک در سرتاسر دنیا یا معادن زمینی است یا 
شورابه های زیرزمینی و سطحی یا آب دریا که هر کدام با 
توجه به میزان ناخالصی موجود در آن نیازمند مراحلی از 
تصفیه های فیزیکی و شیمیایی هستند که این اقدام امکانپذیر 
نیست، مگر توسط ماشین آالتی که برای این کار طراحی 
شده اند و زیر نظر افراد متخصص. نمکی که از این منابع 
ید  ناچیز  خیلی  مقادیر  دارای  می تواند  می آید  دست  به 
باشد یا اینکه به طور کلی در آن ید وجود نداشته باشد.

یدات است  پتاسیم  ماده  یددار  ید موجود در نمک  منبع 

به نمک  تقریبا 70 گرم در تن  به میزان  ما  که در کشور 
حاوی  که  خورش  آب  کلیپ ها  این  در  می شود.  افزوده 
نشاسته واردشده از حبوبات و سیب زمینی و... است را با 
آب نارنج اسیدی می کنند، اسید موجود در آب نارنج با 
پتاسیم یدات واکنش می دهد و ید آزاد می کند. ید آزادشده 
در حضور نشاسته که شناساگر آن است آبی رنگ می شود 
و این موضوع بسیار طبیعی است و هر کسی با سواد عادی 
و معمولی شیمی می تواند آن را بفهمد. چنانچه نمکی مانند 
نمک معادن زمینی حاوی ید نباشد این اتفاق رخ نخواهد 
داد و اگر ید موجود در آن مانند نمک دریا خیلی ناچیز 

باشد این اتفاق بسیار کند و کم رخ می دهد.
آبی  رنگ  تشکیل  به  استناد  با  کلیپ ها  این  سازندگان 
اعالم می دارند نمک ید دار سرطان زاست! با این کلیپ ها 
عده ای نادان زحمات چندساله شبکه بهداشت و سازمان 
جهانی بهداشت و یونیسف را یک شبه بر باد می دهند و 
بازمی گردیم به 30 سال قبل که ملت ما دچار فقر شدید 
ید بودند و دچار بیماری هایی مانند گواتر که آنقدر شایع 
مانند  نیز عوارضی  به آن غمباد می گفتند و  بود که عوام 
کوتاهی قد، رشد ناکافی مغز در جنین و کودکان خردسال 

و نوجوانان و عوارض شدیدی در خانم های باردار و شیرده 
و... ایجاد می کرد.

ید یک ماده معدنی از عناصر شیمیایی است که در آب دریا 
بیشتر یافت می شود و به همین دلیل مردمان نزدیک دریا 
به خصوص  می کنند،  تغذیه  بیشتر  دریایی  غذاهای  از  که 
ممالکی که مردمشان از جلبک های دریایی تغذیه می کنند 
کمبود ید کمتری دارند اما عنصر ید در پوسته زمین کمیاب 
است و سایر منابع غذایی مانند غالت و علوفه و میوه ها 
و... حاوی مقدار بسیار ناچیز و ناکافی ید هستند. به همین 
دلیل این کمبود در بدن جانداران مشاهده می شود بنابراین 
ترکیبات ید مانند پتاسیم یدات به نمک خوراکی افزوده 

می شود تا این کمبود جبران شود.
ید افزوده شده به نمک طعام صددرصد مفید و الزم است 
و هیچ عارضه ای ندارد و به هیچ وجه سرطان زا نیست. 
بر اساس مطالب موجود روی وب سایت سازمان جهانی 
بهداشت، بیش از 2 میلیارد نفر در جهان از کمبود ید رنج 
ید  است.  گواتر  مانند  بیماری هایی  آن  نتیجه  که  می برند 
یک عنصر حیاتی در رشد مغزی کودکان و نوجوانان است 
و کمبود آن روی سالمت زنان تاثیرات جدی می گذارد.

توصیه مستند سازمان جهانی بهداشت )WHO( این است 
که همه نمک های خوراکی که در منازل و فرایندهای تولید 
مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند باید یددار باشند 
مقدار  شود.  برطرف  ید  کمبود  از  ناشی  بیماری های  تا 
به  ید توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی وابسته 
میزان مصرف نمک در کشورهای مختلف است، مثال در 
کشورهایی که متوسط مصرف نمک 6 گرم در روز است، 
هر کیلوگرم نمک باید حاوی 33 میلی گرم ید باشد یا در 
کشورهایی که مصرف روزانه نمک 10 گرم در روز است، 
میزان ید افزوده شده به نمک باید 20 میلی گرم به ازای یک 

کیلوگرم نمک باشد.
هر فرد سالم روزانه 150 میکروگرم ید نیاز دارد که این 
می رسد.  میکروگرم   250 به  باردار  خانم های  در  میزان 
این مقدار به عالوه 30 درصد اضافه تر جهت تلفات در 
فرایندهای تولید و آماده سازی نمک و غذا باید به نمک 
آن  مصرف  که  است  زیاد  آنقدر  ید  اهمیت  شود.  اضافه 
برای مادران شیرده ضروری است و تاثیر فراوانی در رشد 
مورد  نمک  که  نحوی  به  دارد،  کودک  و هوشی  جسمی 

استفاده در شیر خشک حتما باید حاوی ید کافی باشد.

بیانیه انجمن داروسازان درباره یک کلیپ 

نمک دریا ممکن 
است در کشور های 
دیگر استفاده شود 
اما مجوز بهداشتی و 
استانداردهای الزم را 
دارد و دارای ید کافی هم است ولی 
در کشور ما هیچ مجوز بهداشتی ای به 
نمک دریا داده نشده و قابل مصرف 
خوراکی برای انسان نیست



نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد کارکرد 
مغز افرادی که صبح زود بیدار می شوند و افرادی 
که به اصطالح »تا لنگ ظهر خوابند« در طول 

ساعات روز کاری متفاوت است.
به گزارش بی بی سی، پژوهشگران مغز گروهی 
از افراد شب زنده دار را که در ساعت 2:30 بامداد 
می خوابیدند و در ساعت ۱0: ۱۵ بیدار می شدند 
و نیز مغز گروهی از افراد سحرخیز را اسکن 
کردند. این آزمایش ها که در فاصله ساعت ۸ 
صبح تا ۸ شب انجام شد، نشان داد شب زنده دارها 
دارای ارتباطات عصبی کمتری در نواحی ای از 

مغز هستند که در حفظ هوشیاری دخیل اند.
شب زنده دار ها همچنین فراخنای توجه کمتر، 
واکنش های کندتر و خواب آلودگی بیشتری 
داشتند. به گفته پژوهشگران، این یافته ها نشان 

می دهد محدودیت های یک روز معمول کاری 
به ضرر شب زنده دارها عمل می کند.

این پژوهشگران خواستار پژوهش بیشتر برای 
شناخت پیامدهای بهداشتی این وضعیت برای 
شب زنده دارانی شدند که باید برنامه های کاری 
و تحصیلی انجام دهند که به طور طبیعی با آنها 
تطبیق ندارند. دانشمندان در این پژوهش 3۸ نفر 
را که شب زنده دار یا سحرخیز )زمان خواب 
پیش از ساعت 23:30 و زمان بیداری 6:30( 
را انتخاب و کارکرد مغزهایشان را با استفاده 

از اسکن ام آرآی بررسی کردند.
سحرخیزان در آزمایش های ابتدای صبح کمترین 
میزان خواب آلودگی و سریع ترین زمان واکنش 
را داشتند. همچنین سحرخیزان در این هنگام 
نسبت به شب زنده داران کارکرد بسیار بهتری 

داشتند. برعکس، شب زنده داران در ساعت ۸ 
شب کمترین میزان خواب آلودگی و سریع ترین 
زمان واکنش را داشتند، اما کارکردشان در این 

زمان تفاوت چندانی با سحرخیزان نداشت.
اسکن های مغزی نشان داد میزان ارتباطات عصبی 
در مناطقی از مغز که با کارکرد بهتر و خواب آلودگی 
کمتر مربوط هستند، در سحرخیزان بسیار باالتر 

است بنابراین به گفته این پژوهشگران، این نظر 
مطرح می شود که ارتباطات عصبی در سراسر 
روز کاری در افراد شب زنده دار مختل است. 
دکتر آلیس فیسر چایلدز از مرکز سالمت مغز 
انسان در دانشگاه بیرمنگام و سرپرست این 
پژوهش می گوید: »این یافته ها ممکن است تا 
حدی ناشی از آن باشد که افراد شب زنده دار 
معموال در سراسر زندگی شان در تطبیق یا 
مشکل  دچار  تحصیلی  و  کاری  ساعات 
می شوند.« به گفته او، افراد شب زنده دار در 
طول دوران تحصیل مجبورند زودتر از زمان 
طبیعی شان از خواب بیدار شوند و بعد در 
دوران کاری هم مجبورند صبح زود بیدار شوند 
بنابراین به طور مداوم در حال مبارزه با ترجیحات 

و ریتم های طبیعی بدنشان هستند.

نقشه سالمت

مدیر کل 
سالمت شهرداری: 

»چاقی، کم تحرکی 
و استرس مردم 
تهران را گرفتار 

کرده است.«  ایلنا

عوامل فروش گوشت 
گوسفند مرده در شیراز 

دستگیر شدند. ایلنا

دوربين سالمت

درخواست برای 
ختنه نمایندگان مرد 

مجلس تانزانیا
یک نماینده زن مجلس تانزانیا 
خواستار بررسی این موضوع 
شده که آیا همکاران مردش ختنه 
شده اند یا نه؟ معلوم شده که ختنه 
خطر انتقال اچ آی وی یا ویروس 

ایدز را کاهش می دهد.
به گزارش بی بی سی، ژاکلین 
نماینده  »هر  گفت:  نگونیانی 
مردی که ختنه نشده، باید تحت 

این عمل قرار گیرد.«
نظرات  با  او  درخواست  این 
همکارانش  مخالف  و  موافق 
عفونت  است.  شده  روبرو 
اچ آی وی تهدیدی عمده برای 
بهداشت عمومی در تانزانیاست. 
حدود ۷0 درصد از جمعیت مرد 
این کشور ختنه شده اند. به گفته 
سازمان جهانی بهداشت، ختنه 
کردن خطر عفونت با اچ آی وی 
را در مردان غیرهمجنس گرا تا 60 

درصد کاهش می دهد.
با  که  آفریقایی  کشور  چند 
مبارزه  اچ آی وی  همه گیری 
برای  را  کارزارهایی  می کنند، 
تشویق مردان به ختنه کردن راه 

انداخته اند.

تازه ها

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

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

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

سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش بیماری 
سرخک در جهان هشدار داد و گفت تالش هایش 
برای جلوگیری از شیوع این بیماری به مانع 

برخورده است.
به گزارش بی بی سی، این سازمان اعالم کرد موارد 
بیماری سرخک در جهان ۵0 درصد افزایش 
یافته است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، 
روند نگران کننده بروز موارد سرخک حتی در 
کشورهای ثروتمند مشاهده می شود و بر اساس 
گزارش این سازمان، در سال 20۱۸ میالدی 
باعث مرگ ۱36 هزار نفر شده است. در سال 
20۱۸ میالدی حدود 230 هزار مورد سرخک 
در جهان گزارش شده که تقریبا 2 برابر تعداد 

مبتالیان در سال قبل از آن است. سرخک یک 
بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که با 
تب شدید و دانه های پوستی قرمزرنگ بروز 
می کند و ممکن است به عوارضی مانند مننژیت، 
ذات الریه و نابینایی منجر شود. سرخک یکی از 

4 بیماری کشنده دوران کودکی در جهان است. 
واکسیناسیون بر ضد ویروس سرخک می تواند 
مانع دچار شدن به این بیماری شود. تا سال 20۱6 
میالدی شمار موارد بیماری سرخک در جهان 
در حال کاهش بود، اما از سال 20۱۷ میالدی 

دوباره موارد سرخک شروع به افزایش کرد.
به اعالم سازمان جهانی بهداشت، شیوع  بنا 
سرخک در اوکراین، ماداگاسکار، کنگو، چاد و 
سیرالئون از دالیل افزایش موارد سرخک در جهان 
بوده است. در کشورهای کم درآمد دسترسی 
نداشتن به واکسن و در کشورهای اروپایی رواج 
اطالعات نادرست درباره عوارض واکسن باعث 
کاهش پوشش واکسیناسیون سرخک شده است.

شایعات درباره خطرات واکسیناسیون که عمدتا 
از یک مقاله بی اعتبارشده که واکسیناسیون را با 
دچار شدن به اوتیسم مرتبط دانسته بود، منشاء 
می گیرند، باعث شده برخی والدین در کشورهای 
ثروتمند از واکسیناسیون کودکانشان خودداری 
کنند. سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از 
شیوع سرخک و ریشه کنی این بیماری به کشورها 
توصیه می کند پوشش باالی ایمن سازی را با 2 
بار تجویز واکسن سرخک حفظ کنند. پیش از 
ساخته شدن واکسن سرخک در سال ۱۹63 
میالدی شیوع و همه گیری سرخک هر 3-2 سال 
در جهان رخ می داد و مرگ ومیر ناشی از آن در 

هرسال 2/6 میلیون نفر تخمین زده می شد.

کارکرد مغز های سحرخیزان و شب زنده داران باهم متفاوت است

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش سرخک

»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: ۱4۱4۵-۵۵۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
 مشترکین: ۸۵ ۱4 ۱۵ 26   تحریریه: ۵6 ۱2 ۱۵ 26  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۷6 ۷۹ ۱0 26 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

آبشار یخی »رسولی« آذرباریجان غربی
   ایسنا

پرندگان مهاجر در استخر الهیجان/ گیالن
   ایلنا

جشنواره آدم برفی اردبیل
   خبرگزاری مهر



يادداشت مهمان

بانو؛ سالمت را 
جدی بگیر!
)15(

نمی شود شهر را 
تا بی نهايت بزرگ 

کرد)14(

توالت ممنوع
خودت را نگه دار!
)12(

ورزش 
برای بانوان
)11( صفحات 9 تا 16

خواننـدگان بـا 
تنــاسب و اندام
شـهـر و سـالمت
سالمت و  دین  
موضــــوع روز
زنــــــــــان
محیط زیـــست سال پانزدهم  شماره 703  شنبه 4 اسفند 1397

چند نگاه متفاوت به روز مادر
1.این روزها برای خیلی از کارهای مهم وقت نداریم. 
هر چه کاری کم اهمیت تر باشد،  به اندازه کافی برایش 
وقت داریم، مثل گشت وگذار در شبکه های اجتماعی 
یا شاهد اتفاق های عجیب و غریب خیابانی بودن. این 
روزها ما سرمان خیلی شلوغ است و وقت نمی کنیم 
به خودمان سر بزنیم، وقت نداریم به زندگی مان 
برسیم و حتی وقت نداریم به کسانی که زندگی را 

به ما داده اند،  برسیم!
2.ارتباط های مجازی به ما احساس سیری داده است. 
تا نزدیک های صبح مشغول گفت وگو در گروه ها 
بوده ایم. دامنه گسترده ای از ارتباطات را برای خودمان 
ایجاد کرده ایم و آنقدر برای این کار انرژی می گذاریم 
که نای رفتن به خانه همدیگر را نداریم. ما به قدری 
پیشرفت کرده ایم که دور دنیا را در چند ثانیه طی 

می کنیم ولی ماه هاست به مادرمان سر نزده ایم!
3. ما همچنان طلبکاریم که کارهایی که پدر و مادر 
برای ما کرده اند، همه وظیفه شان بوده است! االن چه 
کاری برای ما انجام می دهند و چه فایده ای برای ما 
دارند؟! طلبکاری های مدرن ما را به سمت حساب و 
کتاب می کشاند و کمترین هزینه برای کسی خواهد 
شد که کمترین فایده را االن برای ما داشته باشد. ما 

چقدر تغییر کرده ایم!
4. ما خیلی سخاوتمند شده ایم. همه اطالعات خود 
را به اشتراک می گذاریم. چه اشکالی دارد که از طریق 
صفحه اینستاگرام تمام کسانی که ما را می شناسند، بدانند 
دیشب کجا بوده ایم، شام چه خورده ایم، کی جشن 
تولد فرزندمان است و... ما خیلی سخاوتمندیم ولی تا 
آنجا که الیک دریافت کنیم و تعداد پسندهای ما روند 
افزایشی داشته باشد. با این حساب، افرادی که الیک 
بلد نیستند، برای ما محبوبیتی نخواهند داشت. مادرمان 
الیک کردن بلد نیست ولی خودش آخر الیک هاست.
5. ما هنوز با واژه های مادرانه خودمان را می بخشیم. 
همین که مادر برای آسودگی ما بگوید اگر وقت نداری، 
راضی نیستم خودت را به زحمت بیندازی، برای 
کاهش از احساس گناه و بی توجهی به کم کاری های 
خودمان کافی است. ما دل خوش کرده ایم به بخشش 
مادر،  بی توجه به اینکه مادر عمری در حال بخشیدن 

و از خود گذشتن است.

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

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.  

www.saسال پانزدهم  شماره 702  شنبه  27 بهمن 1397  32 صفحه  5000 تومان lamat . i r

آشنایی با رایج ترین 
عادت های نادرست تغذیه ای 

5 خطای مردانه
یکی از مواردی که معموال آقایان نسبت به آن 

 بی توجه هستند، رعایت  رژیم غذایی سالم 
و مناسب است. بیشتر آقایان به دلیل کمبود 
وقت یا استرس های کاری اقدام به حذف 

وعده های غذایی یا بدخوری هایی می کنند 
که می تواند در طوالنی مدت باعث ایجاد 

چاقی، مشکالت گوارشی و اختالل عملکرد 
مغز در آنها شود...  صفحه  26

دکتر بهنام اوحدی، 
روان پزشک، درباره مشاوره 

پیش از مهاجرت می گوید

پیش از شناخت 
خودتان، پا در راه 
مهاجرت نگذارید
جابجایی جمعیت از ابتدا همراه همیشگی 

تمدن های بشری بوده است. انسان ها گاهی 
دنبال امکان زیست بهتر یا فرار از بالیای 

طبیعی، گاهی به دلیل جنگ هایی که خانه شان 
را تهدید کرده یا سایر مشکالت محل زندگی 

خود را تغییر داده اند.... صفحه5

وظیفه تربیت کودک تنها 
برعهده مادر نیست  

پدر، راس مثلث 
تربیت فرزند است
اغلب اوقات تصویری که از پدر خانواده وجود 
دارد، تصویر مردی ا ست خودمختار  که معموال 

به نقش کلیدی او در رشد و شکوفایی کودک 
توجهی نمی شود. سالیان سال همه بر این باور 

بودند که وظیفه تربیت کودک تنها برعهده مادر 
است اما امروز به لطف روان شناسان، مشاوران و 
محققان حیطه خانواده همگی می دانیم پدر نیز در 

تربیت فرزندان نقشی مهمی دارد... صفحه21

مر دان فعـال تر
مر دان سـالم تر

www.saسال چهاردهم  شماره 690  شنبه  5 آبان 1397  32 صفحه  4500 تومان lamat . i r

به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

روز 29 اكتبر )7 آبان( در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 
روز جهاني سکته مغزي نامگذاری شده است. بر 

اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هر سال 17 
میلیون نفر دچار سکته مغزي مي شوند  كه 6 میلیون 

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت مي كنند. در كشور 
ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 
بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراكز زیبایی یا 
آرایشگاه ها بزنید، با انواع و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 
می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی كه این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 
كاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 

است...صفحه 30

جستجوی كلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 
اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 
مراكز غیرتخصصی كه این خدمات را انجام 

می دهند، كافی است. حاال شما می توانید 
انتخاب كنید كه این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجیح می دهید به محلی دیگر 
مراجعه كنید.... صفحه31

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 

رع
 زا

دی
 مه

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

1+12 عادت شبانه که 
پوست شما را خراب می کنند! 

مراقبت  از پوست 
شب و روز ندارد
صفحه31

هفته ملی سالمت مردان؛  اول تا هفتم اسفند

ت
الم

  س

همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطالع رسانی و 
حساس سازی گروه های مختلف جامعه درمورد اولویت های 
سالمت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی 
»سالمت مردان ایران« برگزار می شود... صفحه های 2 و 20
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اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

توچال، نام قله و رشته کوهی در شمال تهران با ارتفاع 3هزار و 962 متر از 
سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت بوده اند، حتما 
سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه 
و تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند... )صفحه 16(

ساخت وساز بی رويه را 
درتوچال متوقف کنید

ساخت وساز بی رويه را 
درتوچال متوقف کنید

ساخت وساز بی رويه را 
درتوچال متوقف کنید

ساخت وساز بی رويه را 
درتوچال متوقف کنید

ساخت وساز بی رويه را 
درتوچال متوقف کنید



پرسش اول: از نظر متخصصان تغذیه چه 
وزن  کاهش  درباره  نادرستی  باورهای 
وجود دارد که باعث آسیب به سالمت 

بدن می شود؟ 110****0919

کاهش  برای  می توان  آیا  دوم:  پرسش 
وزن، وعده های غذایی اصلی را حذف 
یا کم کرد و به جای آن فقط میان وعده ها 

را داشت؟ 460****0903

رژیم  و  تغذیه  با  آیا  سوم:  پرسش 
موضعی،  چاقی های  می توان  غذایی 
به خصوص چاقی شکم را برطرف کرد؟ 

0910****732

پاسخ

دکتر فریبا کوهدانی
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: یکی از باورهای نادرست، حذف 
به  یک گروه غذایی به طور کامل است. 
عنوان مثال افراد زیادی نان، برنج، ماکارونی 
و کال مواد غذایی ای که با آرد یا برنج تهیه 
می شود را کنار می گذارند تا به زعم خودشان 
الغر شوند. این یک باور بسیار اشتباه است 
زیرا هرگز نباید هیچ یک از 5 گروه مواد 
غذایی اصلی را حذف کرد. حذف هر یک 
از وعده های غذا هم اشتباه است. افرادی که 
شام نمی خورند تا وزنشان پایین بیاید شاید 
کار  این  قطعا  اما  برسند  نتیجه دلخواه  به 
سالمت بدنشان را به خطر خواهد انداخت. 
ضمن اینکه کاهش وزن فعلی خیلی ماندگار 
نخواهد بود. ورزش کردن به تنهایی بدون 
پیروی از رژیم غذایی اصولی نیز یک باور 
نادرست است. بسیاری بر این باورند از 
آنجا که ورزش می کنند یا فعالیت زیادی 
دارند، مجازند هر چقدر می خواهند غذا 
بخورند، در حالی که مقدار کالری ای که 
با ورزش و فعالیت بدنی سوزانده می شود 
خیلی زیاد نیست اما اگر ورزش کنار رژیم 
غذایی درست تنظیم شود، بهترین گزینه 
برای کاهش وزن خواهد بود. توجه داشته 
باشید رژیم های غذایی با توجه به شرایط 
و ویژگی های افراد، از فردی به فرد دیگر 
تغییرات کم و زیادی دارد بنابراین نمی توان 
یک نوع رژیم را به همه افراد با هر شرایطی 

که دارند، پیشنهاد کرد.

پاسخ دوم: نه، این کار به هیچ وجه درست 
نیست زیرا همه افراد حتی کسانی که قصد 
دارند وزنشان را پایین بیاورند به 3 وعده 
غذایی اصلی و 3 میان وعده نیاز دارند. این 
کار به مراتب نتیجه بسیار بهتری در مقایسه 
با حذف وعده های اصلی یا میان وعده ها 
اثر  وزن  کاهش  در  آنچه  داشت.  خواهد 
دارد، حذف وعده ها و میان وعده ها نیست، 
بلکه باید مقدار غذا و کالری دریافتی در 
نیاز  براساس  و  محاسبه  را  وعده ها  کل 
بدن و البته کمی کمتر از آن تنظیم کرد تا 
تدریج  به  بدن  در  انباشته شده  چربی های 
سوزانده شوند و وزن پایین بیاید. کنار رژیم 
غذایی درست، انجام ورزش و فعالیت های 
بدنی هم نقش مهمی در رسیدن به کاهش 

وزن و تناسب اندام ایفا خواهد کرد.

پاسخ سوم: یکی از شاخص های چاقی، 
است  ممکن  یعنی  است؛  شکمی  چاقی 
افرادی شاخص توده بدنی شان طبیعی باشد 
اما چاقی شکمی داشته باشند. اصوال کسانی 
که چاقی شکمی دارند بیشتر در معرض 
ابتال به برخی بیماری ها از جمله دیابت، 
پرفشاری خون، بیماری های قلبی-عروقی 
و... قرار دارند. از این رو، این افراد باید 
بکوشند چاقی شکمی شان را برطرف کنند. 
با متعادل کردن رژیم غذایی و کاهش وزن 
تا رسیدن به وزن طبیعی می توان تا حدی 
چاقی شکمی را کاهش داد اما این کار به 
نیست.  امکانپذیر  بدون ورزش  تنهایی و 
است  ورزش هایی  آن  از  یکی  پیاده روی 
در  و  ندارد  نیاز  زیادی  امکانات  به  که 
در  آن  مرتب  و  روزانه  انجام  حال  عین 
به  زیادی  حد  تا  می تواند  تند  کمی  حد 
سوزاندن چربی های اضافه تجمع یافته در 

ناحیه شکم کمک کند. 
ناحیه  موضعی  ورزش های  باشد  یادتان 
اصولی  باید  درازونشست  از جمله  شکم 
و با روش درست انجام شود. در غیراین 
کمکی  نه تنها  موضعی  ورزش  صورت 
نمی کند، بلکه می تواند آسیب زا نیز باشد. 
ضمن اینکه ورزش های موضعی به کاهش 
چربی شکم کمک نمی کند، باعث تقویت 
و  افتادگی  از  می شود،  شکمی  عضالت 
بیرون زدگی شکم می کاهد و اندازه شکم را 
کمتر نشان می دهد. عالوه بر این، جایگزین 
کردن بافت عضالنی به جای چربی کمک 

می کند اندام متناسب تر شود.

با خوانندگان                شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت10

پرسش اول: حدود 3 سال است به کم کاری 
تیروئید مبتال شده ام و قرص لووتیروکسین 
مصرف می کنم. تیروئیدم تحت کنترل است 
و آزمایش ها مشکلی نشان نداده اند اما 
2 سال است به شدت درگیر ریزش مو 
هستم. آیا امکان دارد این دو مشکل به 
هم ربط داشته باشند؟ 572****0939

پرسش دوم: دختری 8 ساله دارم که بلوغ 
زودرس داشت. به پزشک غدد مراجعه 
کردیم. برایش آمپول دیفرلین نوشته که 
باید تا 2/5 سال بعد آنها را تزریق کند. 
این آمپول ها ضرری برای کودک ندارد؟ 

0912****624

آزمایش  پیش  چندی  سوم:  پرسش 
خون دادم و قند ناشتایم 102 میلی گرم 
بود. سابقه خانوادگی قند  در دسی لیتر 
خون و دیابت ندارم. وزن متعادلی هم 
دارم. با همه این شرایط آیا الزم است 
آزمایش های غربالگری دیابت را انجام 

بدهم؟ 682****0912

پاسخ

دکتر سیدمحسن 
خوش نیت

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

پاسخ اول: از آنجا که آزمایش ها مشکلی 
مصرف  با  بیماری  و  نمی دهند  نشان  را 
نمی توان  دیگر  است،  کنترل  تحت  دارو 
نسبت  تیروئید  کم کاری  به  را  مو  ریزش 

مو  ریزش  برای  دیگری  دالیل  قطعا  داد. 
به  می توان  آنها  جمله  از  که  است  مطرح 
ریزش موی هورمونی اشاره کرد؛ یعنی یا 
سطح هورمون های مردانه افزایش پیدا کرده 
یا گیرنده های این هورمون ها در ریشه مو 
حساسیت زیادی به آن نشان می دهند و باعث 
ریزش موی هورمونی تیپ مردانه می شوند. 
در این نوع ریزش، معموال موهای جلو یا 
می ریزد.  بیشتر  و  می شود  تنک  سر  فرق 
همچنین موها زودتر چرب می شوند. اگر 
نوع ریزش موهایتان به همین شکل است 
باید هر چه سریع تر به پزشک متخصص 
غدد یا پوست مراجعه کنید زیرا اگر  دیر 
درمان شود ریشه های مو تخریب می شوند و 
دیگر رشد نخواهند کرد. عالوه بر این دالیل 
دیگری مانند مصرف دارو، جراحی، استرس 
و اضطراب، رژیم غذایی نامناسب، کاهش 
وزن شدید و... هم می توانند در ریزش موها 
نقش داشته باشند که پزشک با شرح حالی 
که از شما می گیرد به تشخیص می رسد و 

درمان را برایتان شروع خواهد کرد.

پاسخ دوم: اگر عالئم بلوغ قبل از 8 سالگی 
در دختران و قبل از 9 سالگی در پسران دیده 
شود به آن »بلوغ زودرس« می گویند. قبل از 
هرگونه اقدامی نخست باید ببینیم علت بلوغ 
زودرس چیست. گاهی هورمون های بلوغ 
بدون دلیل واضحی از غده هیپوفیز شروع 
که  سایر غددی  باید  اما  می کنند  ترشح  به 
در بلوغ نقش دارند مانند تخمدان ها، غدد 
فوق کلیوی و بیضه ها هم مورد بررسی قرار 
بگیرند تا مطمئن شویم مشکلی وجود ندارد. 
اگر آمپول دیفرلین بجا استفاده شود ضرری 

برای کودک نخواهد داشت و طبق نظر پزشک 
ممکن است درمان 3-2 سال هم طول بکشد 
زیرا اگر بلوغ زودرس به موقع درمان نشود 
باعث می شود کودک به سرعت جهش رشدی 
پیدا کند، عادت ماهانه شود، صفحات رشدش 
بسته و در آینده نسبت به سایر همسن وساالنش 
کوتاه قدتر شود بنابراین ما بلوغ زودرس را 
درمان می کنیم تا عادت ماهانه شروع نشود، 
صفحات رشد استخوان باز بماند و قد کودک 

کوتاه نشود.

پاسخ سوم: از نظر متخصصان غدد، قند ناشتای 
طبیعی باید زیر 100 میلی گرم در دسی لیتر باشد. 
از 100 تا 125 مرحله پیش دیابت و باالی 125 
دیابت تلقی می شود. البته به شرط آنکه نتیجه 
آزمایش 2 بار تایید شود. اگر میزان قندخون 
ناشتای شما نیز در نتیجه آزمایش دوم همچنان 
باالی 100 باشد؛ یعنی در مرحله پیش دیابت 
قرار دارید و باید مراقب اضافه وزن و مصرف 
قندتان باشید. در این  صورت الزم است اگر 
اضافه وزن دارید حداقل 5 تا 10 درصد آن را 
کاهش بدهید. حتما در طول روز فعالیت بدنی 
مناسبی داشته باشید. بهترین و ساده ترین کار 
هم این است که روزی 30 دقیقه حداقل در 5 
روز هفته پیاده روی نسبتا تندی داشته باشید، 
به طوری که میزان ضربان قلبتان افزایش پیدا 
کند. این کارها در پیشگیری از دیابت موثر 
است. نتایج مطالعات نشان داده اند 25 درصد 
افرادی که در مرحله پیش دیابت قرار دارند 
چنانچه اقدامات پیشگیرانه را انجام ندهند وارد 
مرحله دیابت خواهند شد. همچنین این افراد 
بیشتر مستعد پرفشاری خون و بیماری های 

قلبی- عروقی هستند.

پرسش اول: آیا می توان میوه را جایگزین یکی 
از وعده های غذایی کرد؟ 519****0912

پاسخ

دکتر کوروش جعفریان
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: تغذیه سالم فقط به معنای غذای سالم 
خوردن نیست. درست است که میوه ها مواد 
غذایی بسیار باارزشی هستند و ما مصرف 
به اندازه میوه ها و سبزی ها را زیاد توصیه 
می کنیم اما منظورمان هرگز این نیست که 
آنها را جایگزین غذاهای اصلی کنید. این 
الگوی غذایی  کار قطعا به سالمت بدن و 
سالم آسیب می زند. یادتان باشد میوه ها بدون 

پروتئین هستند. البته به جز نارگیل که میزان 
بسیار اندکی پروتئین دارد که آن هم خیلی 
قابل توجه نیست. پروتئین هم یکی از اجزای 
ضروری برای سالمت بدن است بنابراین اگر 
پروتئین حذف شود، سالمت بدن به خطر 
می افتد. از این رو، توصیه می شود در مصرف 
مواد غذایی 3 اصل تناسب، تعادل و تنوع 
را رعایت و از همه 5 گروه غذایی استفاده 
کنید. بهتر است میوه ها در حد 2 تا 3 واحد 
در میان وعده ها مصرف شوند. در صورتی که 
فردی ورزشکار و دریافت انرژی اش بسیار 
باال باشد می تواند میزان مصرف میوه خود 
را تا 6 واحد افزایش دهد اما مصرف بیش 
از 2 تا 3 واحد میوه برای افراد عادی توصیه 
نمی شود. بسیاری از افراد به اشتباه فکر می کنند 
اگر مثال شام نخورند و به جایش میوه مصرف 

کنند سالمتشان بیشتر تضمین خواهد شد، در 
حالی که بیشتر این افراد پس از مدتی دچار 
تحلیل بافت عضالنی و تجمع چربی به جای 
عضله می شوند. میوه ها غنی از کربوهیدرات 
و انرژی هستند و هر یک واحد میوه ای که 
مصرف می شود تقریبا معادل یک کف دست 
نان است. چنانچه فردی میوه را جایگزین غذا 
کند، بدن مجبور می شود برای تامین پروتئین 
موردنیازش عضله سوزی کرده و به جای آن 
تبدیل و  به چربی  را  مازاد دریافتی  انرژی 
جایگزین عضله تحلیل رفته کند. بهتر است به 
جای پیروی از روش های غیرعلمی، افراطی و 
خودسرانه به توصیه های متخصص تغذیه تان 
توجه و از رژیم غذایی اصولی پیروی کنید 
تا هم وزنتان کنترل شود، هم تناسب اندام 

داشته باشید و هم سالمتتان به خطر نیفتد.

پرسش: افرادی که سابقه ایجاد سنگ کلیه 
در خود یا خانواده شان دارند از نظر تغذیه 
و رژیم غذایی به چه نکاتی باید توجه کنند؟ 

0910****427

پاسخ

دکتر عباس بصیری
متخصص کلیه و مجاری ادراری 
دانشگاه  هیات علمی  عضو  و 

علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ: از هر 100 نفری که دچار سنگ کلیه 
می شوند حدود 50 تا 60 نفر آنها طی 5 سال 
آینده احتماال دوباره آن را تجربه خواهند کرد 
بنابراین افرادی که یک بار دچار سنگ کلیه 
می شوند در معرض سنگ سازی قرار دارند 
اما  بارها آن را تجربه کنند  و ممکن است 
این امکان قطعی نیست. توصیه عمومی ما به 
همه افرادی که سنگ کلیه را تجربه کرده اند 
یا خانواده درجه یک آنها سابقه سنگ سازی 
دارند این است که مایعات زیاد مصرف کنند. 
نوشیدن زیاد مایعات و نظم در مصرف آن، 
ادرار را رقیق کرده و از ایجاد سنگ در کلیه 
و مجاری ادرار جلوگیری می کند؛ یعنی اگر 

قرار است فردی در شبانه روز 8 لیوان آب 
بنوشد، بهتر است هر 3 ساعت یکبار حتی 
شب ها هنگام خواب این کار را انجام بدهد 
تا جلوی تشکیل سنگ و عوارض و عواقب 
آن گرفته شود. یادتان باشد میزان مصرف آب 
و مایعات باید به اندازه ای باشد که طی یک 
شبانه روز حدود 2/5 لیتر ادرار تولید شود. 
ممکن است فردی طی شبانه روز 10 لیوان یا 
بیشتر هم آب بنوشد اما مقدار زیادی از این 
حجم آب از راه عرق از بدنش خارج شود. 
در این صورت قطعا حجم ادرار به 2/5 لیتر 
نخواهد رسید. چنین فردی باید حتما بیش از 10 
لیوان آب طی شبانه روز مصرف کند. به همین 
علت هم ما به بیمارانی که سابقه سنگ سازی 
دارند توصیه می کنیم یک ظرف مدرج ادرار 
داشته باشند و هر 2 تا 3 هفته یکبار، ادرار 
24 ساعته شان را در آن جمع کنند تا متوجه 
شوند حجم ادرارشان چقدر است. اگر حجم 
ادرار طی یک شبانه روز کمتر از 2/5 لیتر باشد؛ 
یعنی بیمار در معرض خطر سنگ سازی قرار 
دارد و باید این مساله را جدی بگیرد و حجم 

مایعات مصرفی اش را افزایش دهد.
نکته دوم تعادل در مصرف نمک است. نتایج 
یکی  نمک  کرده اند  ثابت  متعدد  مطالعات 

کلیه  سنگ سازی  ایجاد  در  موثر  عوامل  از 
به خصوص در سنگ های کلسیمی است و 
نکته مهم تر اینکه 75 درصد سنگ های ایجادشده 
در کلیه، سنگ های کلسیمی هستند. آنچه به 
اشتباه در جامعه شایع شده این است که بیماران 
مبتال به سنگ های کلسیمی باید از مصرف انواع 
لبنیات خودداری کنند، در حالی که مصرف 
لبنیات در این افراد هیچ منعی ندارد و آنچه 
بیماران باید از مصرف زیاد آن بپرهیزند، نمک 
است. متاسفانه سرانه مصرف نمک در کشور ما 
بیش از 10 گرم است، در حالی که حد مجاز 
مصرف نمک 6 گرم در روز توصیه شده است.
نکته بعد اینکه اگر بیماری دچار سنگ سازی 
مکرر در کلیه باشد باید عالوه بر مصرف 
حتما  نمک  کردن  محدود  و  مایعات  زیاد 
تحت نظر پزشک باشد، سنگ کلیه اش تجزیه 
شود و آزمایش های خون و ادرار انجام دهد 
تا علت سنگ سازی مکرر در وی تشخیص 
داده شود. برخی از این بیماران اگزاالت یا 
سدیم ادرارشان باال و بعضی دیگر سیترات یا 
منیزیم ادرارشان پایین است. وقتی علت ایجاد 
سنگ در فرد تشخیص داده شود، توصیه های 
غذایی الزم به بیمار ارائه و داروهای مصرفی 

برایش تجویز خواهد شد.

پرسش: آیا تغذیه در ترشح هورمون رشد 
تاثیر دارد و می توان با برنامه غذایی خاص، 
ترشح این هورمون را تقویت کرد؟ در 
مورد انسولین چطور؟ 629****0910

پاسخ

دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ: همان طور که بارها گفته ایم با یک ماده 
غذایی به تنهایی نمی توان انتظار معجزه داشت. 
کنار شیوه  متنوع  و  متناسب  متعادل،  تغذیه 

ارمغان  به  می تواند سالمت  درست  زندگی 
بیاورد. کودکانی که صبحانه می خورند، برنامه 
غذایی شان نظم و تنوع دارد، به اندازه کافی میوه، 
سبزی و شیر و لبنیات مصرف می کنند، فعالیت 
بدنی مناسبی دارند، خوب می خوابند؛ یعنی به 
موقع و سر ساعت مشخصی می خوابند، حین 
خواب آرامش دارند و سر ساعت بیدار می شوند 
شرایط بهتری برای ترشح مناسب هورمون رشد 
خواهند داشت. قطعا اگر این شرایط مهیا نباشد 
با هیچ ماده مغذی یا غذای خاصی نمی توان 

به تنهایی معجزه کرد. 
انسولین تنها هورمونی است که قندخون را 
کاهش می دهد و در بدن بافت چربی می سازد. 

عالوه بر این، ماهیچه سازی و بسیاری عوامل 
دیگر به وجود انسولین در خون بستگی دارد 
بنابراین خیلی مهم است که بدانیم انسولین در 
چه زمینه ای از تغذیه و شیوه زندگی و به چه 
مقدار ترشح می شود زیرا اگر بیش از مقدار مورد 
نیاز بدن ترشح شود؛ یعنی یک جای کار مشکل 
دارد و حالتی به نام »مقاومت به انسولین« پیش 
می آید. این حالت پیش زمینه ابتال به بیماری هایی 
مانند دیایت است. در صورتی که تغذیه متعادلی 
داشته باشید و به طور معمول مواد قندی یا 
کربوهیدرات مصرف کنید، انسولین به میزان 
کافی در بدنتان ترشح خواهد شد. البته به شرطی 

که سالم باشید و دچار هیچ مشکلی نباشید.

پرسش اول: خانمی 26 ساله هستم و 4 سال است 
ازدواج کرده ام. تقریبا یک سال است متوجه  شده ام 
تیروئیدم کم کار است. عادت ماهانه  ام همیشه نامرتب 
بوده و حدود 5-4 ماه است که از پستان هایم ترشح 
شیری دارم. آزمایش دادم اما هورمون پروالکتینم 
باال نبود. تنبلی تخمدان هم دارم، می گویند سبب 
نازایی می شود. خیلی نگرانم. لطفا مرا راهنمایی 

کنید. 005****0917

پرسش دوم: خانمی 43 ساله هستم. به علت خونریزی 
زیاد پزشک برایم سونوگرافی نوشت. سونوگرافی 
نشان داد میوم 85 میلی متری دارم، درنتیجه مجبور به 
انجام کورتاژ شدم. پزشکم می گوید بهتر است رحمم 
را دربیاورم اما هنوز بچه دار نشده ام و نمی خواهم 
این کار را انجام بدهم. آیا راه حل دیگری برای این 

مشکل وجود دارد؟ 430****0919

پرسش سوم: دختری 24 ساله و مجرد هستم. عادت 
ماهانه ام همیشه نامنظم است، الغرم و ورزش هم 
می کنم. چند سال پیش نزد پزشک رفتم و مدتی 
هم خوب بودم اما اکنون دوباره این مشکل را دارم. 
لطفا مرا راهنمایی کنید زیرا تمایلی به مصرف دارو 

ندارم. 356****902

ماه  در  عادت ماهانه  بار   2 آیا  چهارم:  پرسش 
است؟  طبیعی  سال   40 باالی  خانم های  در 

0937****469

پاسخ

دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

ازدواج  اینکه 4 سال است  به  توجه  با  اول:  پاسخ 
کرده اید اولین توصیه ام این است که دیگر جلوگیری 
از بارداری نداشته باشید و هرچه زودتر باردار شوید 
زیرا چند مشکل را با هم ذکر کرده اید که همه آنها 

می توانند به دیر باردارشدن خانم ها کمک کنند. 
از  کردید  ذکر  که  برای همه مشکالتی  خوشبختانه 
جمله تنبلی تخمدان روش های درمانی بسیار خوبی 

موجود است. 
برای تحریک تخمک گذاری و فعال کردن تخمدان 
هم راه های درمانی متعددی وجود دارد که پزشک 

متخصص زنان آنها را برایتان تجویز خواهد کرد. 
عادت  که  شما  در  بارداری  احتمال  حال  هر  به 
ماهانه نامنظمی دارید نسبت به خانم هایی که هر ماه 
تخمک گذاری دارند و مرتب عادت ماهانه می شوند، 

کمتر است. 
کم کاری تیروئید یکی از دالیلی است که می تواند باعث 
ترشح شیر از پستان ها شود اما عالوه بر این دالیل 
دیگری از جمله وجود استرس، مصرف بسیاری از 
داروها، تحریک پستان، افزایش هورمون پروالکتین 
و... نیز در ترشحات پستانی نقش دارند که این مساله 
حتما باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا علتش تشخیص 

داده شود. 
کم کاری تیروئیدتان را هم حتما باید زیر نظر پزشک 
پیگیری  و  کارها  این  همه  انجام  با  کنید.  کنترل 
درمان ها احتمال بارداری تان بسیار باال خواهد بود،  
به شرطی که هرچه زودتر برای این کار اقدام کنید 
بارداری  میزان  از  برود  باالتر  سن  چه  هر  چون 

کاسته خواهد شد.

پاسخ دوم: اگر علت خونریزی، فیبروم یا میوم باشد و 
مشکل دیگری در سطح داخلی رحمتان نداشته باشید 
می توان فقط فیبروم را برداشت. ضمن اینکه کورتاژ 
به شما نخواهد کرد. پزشکان  این مورد کمکی  در 
از درمان های  ابتدا  برای درمان یک مشکل  معموال 
طبی شروع می کنند، اگر این درمان ها جواب ندهد، 

سراغ درمان جراحی می روند. 
اندازه فیبروم شما تقریبا بزرگ است و احتماال در 
دیواره رحمتان قرار دارد که باعث خونریزی شدید 

شده است. 
جراحی فیبروم و برداشتن آن به تنهایی انتخاب خوبی 
برای حل مشکل شما خواهد بود و در صورتی که 
کردن  خارج  به  نیاز  باشید  نداشته  دیگری  مشکل 

رحم نیست.

پاسخ سوم: خوشبختانه هم الغر هستید و هم ورزش 
می کنید و این دو برای هر خانمی بسیار خوب است. 
به احتمال زیاد نامنظم بودن عادت ماهانه تان ناشی از 

کم کاری تخمدان هاست. 
اگر به صورت ریتمیک و منظم حتی هر 2 ماه یکبار 
عادت ماهانه دارید، تا زمانی که ازدواج نکرده اید به 
شرط آنکه سطح داخلی رحمتان ضخیم نشود، جای 
نگرانی نیست اما اگر فاصله عادت ماهانه ها از 2 ماه 
بیشتر است حتما باید دارو بخورید تا سطح داخلی 
رحم ریزش پیدا کند زیرا  عادت ماهانه نشدن باعث 
ضخیم شدن دیواره داخلی رحم می شود و مشکالت 
دیگری مانند خونریزی زیاد و سایر عوارض بد بعدی 

از جمله سرطان را به دنبال خواهد داشت.

پاسخ چهارم: اگر شروع عادت ماهانه؛ یعنی روز اول 
خونریزی تا عادت ماهانه بعدی بین 21 تا 35 روز 
مشکلی  باشد  فاصله  روز   45 تا  منابع  برخی  در  و 
برای  باید  خانم  صورت  این  غیر  در  بود.  نخواهد 
بررسی علل عادت ماهانه زیر 21 روز یا بیش از 35 

یا 45 روز اقدام کند.



6 تمرین پیشنهادی برای کاهش درد مچ دست به مناسبت روز زن

ورزش برای بانوان

کلیات مچ درد
مچ درد یکی از شایع ترین دردهاست و اغلب بر اثر کشیدگی 
و شکستگی رخ می دهد. البته می تواند دالیل دیگری مانند 
فشارهای مکرر، آرتروز و نشانگان تونل مچ دست داشته باشد. 
خانم ها به دلیل انجام حرکات تکراری حین انجام کارهای 
و...  خیاطی  گردگیری،  ظروف،  شستن  جمله  از  خانه 
ممکن است دست شان در وضعیت بد و نامناسبی قرار 
گیرد و منجر به بروز آسیب های اسکلتی- عضالنی شود. 
 )RSI( بیشتر مچ دردهای آنها مربوط به فشارهای مکرر
و نشانگان تونل مچ دست یا نشانگان مجرای مچ دستی 
)CTS( است که بر اثر حرکات بسیار ریز در مچ دست 

در بلندمدت بروز می کند.
است.  متفاوت  کامال  دست   CTS با   RSI عارضه  البته 
اثر گرفتگی و فشرده شدن  بر  تونل مچ دست  نشانگان 
عصب میانی دست بروز می کند که در انگشتان شست، 
یا  شدن   سوزن سوزن  مورمور،  احساس  میانه  و  اشاره 
مکرر،  فشارهای  اثر  بر  مچ درد  در  اما  می کنید  بی حسی 
عضالت، تاندون ها، رباط ها و اعصاب آسیب می بینند و 

شما احساس درد، حساسیت، بی حسی، گرفتگی عضالت 
و سفتی در مچ دست، کف و پشت دست می کنید بنابراین 
توصیه می شود در صورت مشاهده هرکدام از عالئم یادشده 

به پزشک مراجعه کنید.
خانم ها طی فعالیت هایی که نیاز به انقباض عضالت مچ 
دست دارند و به صورت مکرر انجام می شود مانند جارو 
کردن، تمیزکاری، گردگیری، شستن ظروف و... همچنین 
حرکات ریز و ظریف دست در خیاطی مانند گرفتن سوزن 
و سایر فعالیت های مشابه، فشارهای مکرری بر تاندون، 
عضالت و اعصاب شان وارد می شود و احتمال گرفتگی 

و فشرده شدن عصب میانی وجود دارد. 
حال اگر شخص مبتال به چاقی، دیابت و پوکی استخوان 
ابتال به مچ درد بیشتر خواهد شد. درد  نیز باشد احتمال 
افراد به بازو و شانه منتشر  و کرخی در 15 درصد این 
می شود که از مهم ترین عالئم نشانگان تونل مچ دست است. 
همچنین شب ها درد در این افراد بیشتر می شود و به گونه ای 
است که فرد را از خواب بیدار می کند و با ماساژ دادن و 

قرار دادن دست در آب گرم، کمتر می شود.

توصیه های کلیدی
همیشه سعی کنید به ازای هر 30 تا 45 دقیقه فعالیت، حدود 10 تا 
15 دقیقه استراحت کنید،  حتی می توانید با یخ اندکی مچ و ساعد 
دستتان را ماساژ دهید یا زیر آب ولرم قرار دهید. عالوه بر این 
می توانید چند تمرین ورزشی که در ادامه معرفی خواهیم کرد را 
انجام دهید. عالوه بر استراحت و انجام تمرین های ورزشی بهتر 
است الگوی فعالیت های خانه داری تان را نیز تغییر دهید. برای مثال 
می توانید کاردهای آشپزی اصالح شده ای که فشار کمتری به مچ 
دست وارد می شود، بخرید یا به جای معلق نگه داشتن دست حین 
خرد کردن مواد غذایی، آرنج را روی تکیه گاهی مثل میز قرار دهید 

و سعی کنید تا حد امکان مچ دستتان را کمتر خم کنید. 
توصیه می شود دو فعالیت شدید را پشت سرهم انجام ندهید تا فشار 
کمتری به شما وارد شود. برای مثال، شستشو و گردگیری نسبت به 
آشپزی کردن فشار بیشتری به مچ دست وارد می کند بنابراین بهتر 
است آشپزی را میان آن دو انجام دهید. همچنین فعالیت شدیدی 
مانند گردگیری را با فعالیت ظریفی مانند خیاطی انجام ندهید. به این 
دلیل که در فعالیت شدید عضالت به شدت خسته و دچار گرفتگی 
شده اند و با اجرای حرکات تکراری و ظریف فشار بیشتری بر آنها 
وارد خواهد شد و احتمال بروز آسیب بیشتر می شود. البته قبل 

از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشک معالج تان مشورت کنید.

عالئم
 ضعف یا بی حسی در یک یا هر دو دست

 مورمور شدن، سوزش و خواب رفتن انگشتان یک یا هر 
دو دست

 درد شدید دست، به خصوص در ناحیه مچ دست
 پخش شدن درد تا ناحیه آرنج

 اختالل در حرکت انگشتان
 کاهش قدرت حمل وسایل و اشیاء مانند کیف دستی

تمرین پنجم
قرار  یا زمین  میز  را روی  مشابه تصویر کف دست خود 
دهید و 10 ثانیه در وضعیت بمانید. تمرین را 2 مرتبه دیگر 

هم تکرار کنید.

تمرین چهارم

هر یک از انگشتانتان را به آرامی 
)ساعت  مختلف  جهات  در 
گرد و پادساعت گرد( 4 مرتبه 
هر  برای  را  تمرین  بچرخانید. 

دستتان 2 مرتبه تکرار کنید.

تمرین ششم
این تمرین، مانند تمرین قبلی است، با این تفاوت که پشت 
دستتان را روی زمین قرار دهید و 10 ثانیه مکث کنید. تمرین 

را 2 مرتبه دیگر نیز انجام دهید.

تمرین سوم

هر یک از انگشتانتان را به آرامی 
بکشید و 4 ثانیه مکث کنید. تمرین را 
برای هر دست 2 مرتبه تکرار کنید.

تمرین اول
به آرامی مچ دستتان را در جهت ساعت گرد 10 مرتبه بچرخانید و سپس در جهت پادساعت گرد 10مرتبه دیگر تمرین 

را تکرار کنید. یادتان باشد تمرین را 4 بار دیگر نیز انجام دهید.

تمرین دوم
ابتدا انگشتانتان را مشت کرده، فشار دهید و 10 ثانیه در وضعیت یادشده بمانید. سپس به آرامی و با کنترل آنها را باز 

کرده و در همین حالت نیز 10 ثانیه مکث کنید. سپس تمرین را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید.

اغلب خانم ها برای انجام امور خانه، 
فعالیت های تکراری زیاد و متنوعی انجام 
می دهند. خستگی یا ناآگاهی از نحوه 
درست اجرای فعالیت های خانه داری یا 
به زبان دیگر وضعیت بدنی نامطلوب در اجرای فعالیت ها، میزان فشار واردشده 

بر بدن را افزایش می دهد که این مساله احتمال بروز آسیب و ابتال به دردهای 
اسکلتی- عضالنی را در خانم ها افزایش می دهد. 

یکی از حساس ترین اندام ها که در همه فعالیت ها درگیر می شود، مچ دست است. 
از این رو، ما نیز موضوع صفحه »تناسب اندام« این هفته را به مناسبت روز مادر 

و زن به 6 تمرین تقویت کننده مچ دست اختصاص داده ایم. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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ما ایرانی ها هم از سایر مردم جهان مستثنی نیستیم و بخشی از عمرمان که اتفاقا کم نیست را در توالت می گذرانیم 
بنابراین اگر بهداشت این محل رعایت نشود، سالمت فردی و حتی عمومی به خطر می افتد. متاسفانه در فرهنگ 
ایرانی حال حاضر هیچ مولفه خاصی برای استفاده از توالت وجود ندارد و به عبارت دیگر، آن طور که شایسته  است 
به آن پرداخته نمی شود. این در صورتی است که براساس شواهد تاریخی اجداد و نیاکان ما در دوران هخامنشی در 
فرهنگ آریایی به سالمت مفاصل شان اهمیت می دادند، مثال گفته  شده در زمان هخامنشی، سکوهایی صندلی مانند 
وجود داشته که برای اجابت مزاج روی آن می نشستند و وسط این سکوی سنگی فاضالب و سیستم تخلیه قرار 
داشت و این توالتی که در حال حاضر به نام توالت ایرانی می شناسیم در واقع توالت مغولی است. با این حال در حال 
حاضر دستشویی های ما به همین سبک است و از آن بدتر در بسیاری از موارد بهداشت از طرف مردم در توالت های 
عمومی رعایت نمی شود. بیماری های عفونی یا میکروبی دستگاه گوارش مثل وبا در فصل تابستان و بیماری های 
ویروسی دستگاه تنفسی مخصوصا آنفلوانزا در پاییز و زمستان از بیماری های شایعی هستند که از توالت های عمومی 
منتقل می شوند. عوامل بیماری زا یا انتقال دهنده های این بیماری ها روی سطوح ماندگاری باالیی دارند، مثال ویروس 
آنفلوانزا تا 8 ساعت روی سطوح زنده می ماند و به راحتی به افرادی که با سطح آلوده تماس دارند، بهداشت فردی 
را رعایت نمی کنند و دستانشان را کافی و درست نمی شویند، منتقل می شود. در ضمن جالب است بدانید با اینکه 
بعضی افراد علت امتناع از استفاده از توالت فرنگی را تماس مستقیم پوست با سطح آلوده می دانند این توالت در 
مقایسه با توالتی که امروزه در اغلب خانه ها استفاده می شود، بهداشتی تر است و با رعایت بهداشت احتمال انتقال 
بیماری های میکروبی مثل کورک و جوش چرکی در منطقه خاصی که امکان دارد پوست با سطح توالت تماس داشته 

باشد یا مشکالت قارچی و ویروس بسیار کم است، 
به خصوص اگر از دستمال یا کاورهای مخصوص توالت 
استفاده شود. همچنین در دین اسالم هم به نظافت اشاره 
شده و آن را از ایمان انسان ها دانسته اند. در احکام اسالمی 
استفاده از توالت هم آداب خاص خودش را دارد و برای 
مثال در احکام اسالمی داریم که ممانعت از دستشویی 
و نگه داشتن آن مکروه است و اگر باعث ضرر رسیدن 
به بدن شود باید از آن خودداری کرد بنابراین با اینکه 
در مبانی اسالمی و همچنین در فرهنگ آریایی احکام 
و تاکیداتی در زمینه استفاده از توالت وجود دارد به نظر 
می رسد این مساله کمتر از سایر مسائل مورد توجه قرار 
گرفته و اهمیت آن در نظر گرفته نمی شود و در همین 

راستا الزم است در این مورد فرهنگ سازی شود.

شاید باور نکنید اما استفاده نکردن از سرویس 
بهداشتی آنقدر آسیب ایجاد می کند که به دلیل 
جلوگیری از این آسیب ها و آگاهی بخشی 
از اهمیت این موضوع سازمان ملل متحد 
یک روز؛ یعنی 19 نوامبر را به عنوان »روز 
جهانی توالت« نامگذاری کرده است. بعد 
از همین نامگذاری هم اصال سازمانی به 
نام سازمان بین المللی توالت تاسیس شد 
و توسعه توالت های مدرن در دنیا را در 
دستور کار خود قرار داد. شاید تصور کنید 
به وجود آمدن چنین نهادی فانتزی یا بدون 
ارزش و اهمیت باشد، این در حالی است 
که بنا بر گزارش سازمان یونیسف، بالغ بر 

3 میلیارد نفر در جهان بدون توالت هستند و روزانه هم 4 هزار نفر بر 
اثر ابتال به اسهال جان خود را از دست می دهند بنابراین بحران توالت 
حتی بعد از گسترش مدرنیته و ایجاد توالت های فوق مدرن در برخی 
نقاط دنیا مثل ژاپن همچنان باعث نگرانی است. یکی از این کشورها که 
با بحران توالت مواجه شده  هند است. در این کشور که پرجمعیت ترین 
کشور جهان محسوب می شود نیمی از مردم توالت ندارند و از فضای باز 
برای قضای حاجت استفاده می کنند که  باعث مشکالت زیاد اجتماعی و 
فرهنگی برای این کشور شده است. نکته جالب اینکه حتی براساس آمار 
فقط 46/9 درصد خانوارهای هندی در منزل توالت دارند و بقیه، 3/2 
درصد از توالت عمومی استفاده می کنند.  در این میان 49/8 درصد نیز 
در فضای باز قضای حاجت می کنند. همه اینها در حالی است که بیش 
از 50 درصد مردم در هند از تلفن همراه استفاده می کنند. قضای حاجت 
در خیابان یا در معرض دید قرار گرفتن افراد تنها مشکالتی نیست که 
کمبود توالت در هند به وجود آورده و به گفته کارشناسان بهداشتی، 
میکروب های بیماری زا مانند ویروس ها، باکتری ها، تک یاخته ها و انگل ها 
در مدفوع انسان های مبتال به بیماری ها وجود دارند که این میکروب ها 

راه  غذا،  و  آب، خاک  کردن  آلوده  راه  از 
خود را به بدن سایر انسان ها پیدا می کنند. 
به عنوان مثال اسهال به تنهایی ساالنه 100 
هزار کودک زیر 11 ماه را در هندوستان 
تلف می کند. برای همه این مشکالت هم 
دولت هند با برنامه های مختلف فرهنگی و 
اقتصادی قصد دارد قضای حاجت در فضای 
باز را تا سال 2019 میالدی از این کشور محو 
کند. حتی برای اجرای این طرح 15 درصد 
از بودجه دولت مرکزی برای تغییر رفتار و 
پاکیزه نگه داشتن توالت ها درنظر گرفته شده و 
دولت هند هم برای اجرای این طرح از بانک 
جهانی درخواست کمک فنی و مالی کرده 
است. همچنین از شرکت ها خواسته به عنوان ایفای مسوولیت اجتماعی 
خود ساخت این توالت ها را عهده دار شوند. این مساله اجتماعی حتی 
از دید بالیوود که آن را بیشتر با تولید رویا و رقص می شناسیم هم پنهان 
نمانده و یک فیلم با عنوان توالت: یک داستان عشقی ساخته شده که به 
زبان ساده مشکالت مربوط به توالت و کمبود آن را در هند بیان می کند. 
همه این مشکالت در حالی در سال 2019 میالدی در این نقطه از جهان 
وجود دارد که در نقطه ای دیگر توالت نه تنها به عنوان یک وسیله ساده 
برای رفع نیاز اولیه انسان محسوب نمی شود، بلکه هر روز یک فناوری 
جدید در استفاده از سرویس بهداشتی در راستای آسان تر شدن آن عرضه 
می شود، توالت هایی که به راحتی یک تخت پادشاهی  هستند، شما را 
ماساژ می دهند، صندلی های حرارتی و فواره های آب دارند و موسیقی  های 
مختلف پخش می کنند. جالب است بدانید مرکز فنی toto در توکیو 
به عنوان خانه پیشرفته ترین توالت های دنیا شناخته می شود و البته این 
نکته را هم باید بدانید که این توالت های پیشرفته فقط در نمایشگاه های 
لوکس ژاپن جا ندارند و طبق آمار، سه چهارم خانواده های ژاپنی از این 

توالت ها استفاده می کنند.

از بحران توالت در هند تا دستشویی های عجیب در ژاپنجای خالی فرهنگ استفاده درست از توالت در ایران

صحبت  و  رفتن  توالت  
کردن از آن یکی از مسائلی 
است که در فرهنگ ما با 
شرم و حیا همراه است و 
بیشتر رسانه ها و مردم به خاطر همین فرهنگ 
سعی می کنند به چالش های موجود در این 
زمینه نپردازند و بسیاری از مسائل در این 
حوزه به دلیل این شرم و حیا مغفول می مانند 
که یکی از آنها کمبود توالت های شهری و 

عدم دسترسی آسان به آنهاست.
تهران یکی از کالنشهرهایی است که با وجود 
رشد و توسعه شهری از نظر دسترسی به 
امکانات و تجهیزات عمومی شهری هنوز 
در مراحل اولیه است، در حالی که دسترسی 
آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات 
شهری یکی از مهم ترین وظایف مدیریت 
شهری در هر شهری و با هر تعداد جمعیتی 
است، امروزه فراهم نبودن زیرساخت های 
الزم مانند کمبود سرویس های بهداشتی در 
سطح شهر دسترسی شهروندان به امکانات 

شهری را با مشکل مواجه کرده است.

تهران و فقط 1439 سرویس 
بهداشتی عمومی

یکی از چالش های زندگی در تهران کنار تحمل 
ترافیک، دود و آلودگی و فضاهای ناایمن شهری 
پیدا کردن سرویس بهداشتی تمیز، نزدیک و 
استاندارد است. اگر وسط شهر تهران نیاز به 
قضای حاجت پیدا کنید باید فقط دنبال یک 
پارک یا پاساژ بگردید تا بتوانید نیازتان را برطرف 
کنید و اگر در نزدیکی جایی که هستید یکی از 
این دو مکان وجود ندارد یا باید تحمل کنید و 
آسیب های مختلفی را که از این تحمل ممکن 
است به وجود بیاید، به جان بخرید یا به هر 
صورتی شده حاجت خودتان را قضا کنید. 
حاال تصور کنید نزدیک یک بوستان هستید و 
نیاز به دستشویی پیدا کرده اید. دستشویی های 
بیشتر بوستان های تهران بنا بر تجربه زیستی 
شهروندان تهرانی کمترین امکانات بهداشتی 
مثل دستمال توالت ندارند و حتی گاهی آنقدر 
کثیف و بدبو هستند که نمی توانید بیشتر از چند 
ثانیه در آنها توقف کنید. یکی از مهم ترین و 
پررفت وآمدترین پارک های تهران که در مرکز 
این شهر واقع شده پارک دانشجو جنب تئاتر 
شهر است. این پارک دو دستشویی دارد که 
داخل  دیگری  و  پارک  بیرون  آنها  از  یکی 
پارک است و با اینکه مراجعه کنندگان به این 
دستشویی ها شاید چندبرابر بوستان های دیگر 
باشد، وضعیت خوبی ندارد و اغلب کسانی که 
دائم به این محل رفت و آمد می کنند از وضعیت 
دستشویی ها در این پارک گالیه دارند. شاهین 
یکی از کسانی  است که به گفته خودش حداقل 
هفته ای 3 بار گذرش به این پارک می افتد. او 

درباره دسترسی به سرویس بهداشتی در این 
توالت ها که وسط  از  مکان می گوید: »یکی 
پارک است، معموال در قسمت مردانه دچار 
گرفتگی چاه شده و تعطیلش کرده اند، یعنی 
شاید در هفته دو دفعه این اتفاق می افتد و 
همه مجبور می شوند به دستشویی بیرون پارک 
مراجعه کنند اما آنجا هم جلوی هر دستشویی 
صف بلندی از آدم ها هست که توالت رفتن 
را واقعا زمان بر می کند. من به شخصه ترجیح 
می دهم به یکی از کافه های این اطراف که 
می شناسم و می دانم دستشویی دارند، بروم. 
در ضمن توالت فرنگی هم اصال وجود ندارد 
استفاده  ایرانی  از توالت  نتواند  و اگر کسی 
کند و اینجا محتاج دستشویی بشود، نمی داند 

باید چه کار کند.«
سحر هر روز برای کنکور از کتابخانه پارک 
دانشجو استفاده می کند و ساعت های زیادی 
از روز را در این مکان می گذراند. او هم از 
وضعیت توالت های این پارک رضایت ندارد 
و می گوید: »با اینکه دستشویی وسط پارک 
برای خانم ها خیلی بزرگ است، هردفعه که 
می روی یک قسمتش خراب است،  مثال یکی 
از توالت ها شلنگ ندارد، یا قفل درش خراب 
است یا مشکالت دیگری از این نوع. وقتی 
هم که توالت قفل نداشته باشد، آدم احساس 
امنیت نمی کند و حتی بعضی مواقع ترجیح 

می دهد اصال قید توالت رفتن را بزند.«
سایر مکان های عمومی شهری در تهران هم 
دستشویی  ندارند،  پارک  این  از  دست کمی 
گوش  نزدیک  که  پارک شهری  پارک شهر، 
شهرداری و شورای شهر است، وضعیتی به 
مراتب بدتر از دستشویی های پارک دانشجو 
دارد. با اینکه در این پارک فضایی برای بازی 
بچه ها در نظر گرفته شده، حتی برای آنها هم 
در این دستشویی ها شرایط ابتدایی بهداشتی 
رعایت نشده است. در سینماها، تئاترها، پاساژها 
و حتی در اماکن گردشگری مانند خیابان سی 
تیر هم یا سرویس بهداشتی وجود ندارد یا 
اگر هم باشد، معموال استانداردهای اولیه را 
هم ندارد. شاید فقط بتوان در رستوران های 
لوکس یا مراکز خرید باالی شهر توالت هایی 

با همه امکانات مثل دستمال توالت، خشک کن 
دست و... پیدا کرد اما احداث توالت عمومی 
را  دردسرهای خودش  هم  شهروندان  برای 
دارد، مثال بسیاری از مردم تمایل ندارند این 
مراکز در نزدیکی محل کار یا سکونتشان باشد، 
به همین دلیل مقاومت مردم در برابر احداث 
سرویس بهداشتی در نزدیکی محل زندگی یکی 
از مشکالت راه اندازی این اماکن است اما با همه 
این مسائل الزم است سیستم مدیریت شهری 
در این زمینه تجدیدنظر کرده و به این موضوع 

به عنوان یک مساله مهم شهری نگاه کند.

خطر ابتال به بیماری های عفونی در 
توالت های آلوده

بر اساس مطالعات، هر انسان به طور متوسط 
3 سال از زمان عمر خود را در توالت به سر 
می برد  بنابراین توجه به جایگاه بهداشت در 
سرویس های بهداشتی از نکات حائزاهمیت 
محمدی،  سینا  مورد  همین  در  است. 
آسیب شناس اجتماعی به »سالمت« می گوید: 
»زمانی که در یک شهر، بهداشت عمومی به علت 
نبود خدمات رفاهی ضروری مثل سرویس های 
بهداشتی، با مساله و چالش  روبرو می  شود، 
آسیب هایی گریبانگیر جامعه خواهد شد که 
جا  به  نامطلوبی  تاثیرات  تداوم،  درصورت 
می گذارد.« او با بیان اینکه سرویس های بهداشتی 

از نقاط خطرخیز و ناایمن جامعه محسوب 
می  شوند، ادامه می دهد: »جا گیری نامناسب، 
تاسیس  در  بهداشتی  مسائل  نکردن   رعایت 
و نگهداری، نورگیری نامناسب و مواردی از 
این نوع می تواند سرویس های بهداشتی را از 
محلی برای ارائه خدمات به مردم به مکانی 
امن برای سوءمصرف مواد مخدر تبدیل کند.«
محمدی همچنین با اشاره به تاثیر دسترسی 
شهروندان به خدمات رفاهی بر سالمت روان 
جامعه اضافه می کند: »سرویس های بهداشتی 
تمیز و استاندارد از خدمات رفاهی است که هر 
شهروند حق دارد از آن استفاده کند و نبودن 
آن باعث می شود مردم در معابر و خیابان ها 
برای پیدا کردن سرویس بهداشتی سرگردان 
شوند و این مساله باعث کاهش شاخص های 

سالمت روان در جامعه خواهد شد.«
همچنین استفاده نکردن از توالت برای مدت 
طوالنی می تواند باعث بیماری های بسیاری 
برای افراد از جمله بیماری های کلیوی و مربوط 
به مثانه شود و کنار آن عفونت هایی که در 
استاندارد های  بدون  و  آلوده  دستشویی های 
سالمت  برای  هم  دارند  وجود  بهداشتی 
حال  این  با  هستند.  خطرآفرین  شهروندان 
باید بدانید اگر برای ساعات طوالنی به بهانه 
میکروب و عفونت به توالت مراجعه نکنید 
بیش از فردی که از توالت های عمومی استفاده 

می کند در معرض عفونت های ادراری قرار 
خواهید گرفت.

گردشگری با سرویس های کامال 
غیربهداشتی

توالت  از چالش هایی که کمبود  یکی دیگر 
یا وضعیت بد سرویس های بهداشتی ایجاد 
گردشگران  با  موضوع  این  ارتباط  می کند، 
چالش  به  مساله  این  که  طوری  به  است، 
اوقات  تبدیل شده و بسیاری  لیدرها  جدی 
نمی دانند گردشگران را برای قضای حاجت 
بین بازدیدهایشان کجا ببرند. به گفته یکی از 
این تورلیدرها، در تهران مساجد که به نسبت 
توالت های تمیزتری دارند مقصد بهتری برای 
گردشگران خارجی هستند اما توالت مسجد ها 
هم فقط در ساعات خاصی باز است و امکان 
استفاده از آنها در همه ساعت های شبانه روز 
موزه های  کاخ-  برخی  حتی  ندارد.  وجود 
داشتن  وجود  با  نیز  تهران  مطرح  و  بزرگ 
مورد  متاسفانه  ایرانی  و  توالت فرنگی  چند 
نامطبوع  بوی  و  نمی گیرند  قرار  رسیدگی 
می دهند، خشک کن دست آنها خراب است 
یا حتی دستمال کاغذی در آنجا وجود ندارد 

و این وضع، زیبنده پایتخت نیست. 
در ضمن باید به این نکته هم توجه کرد که 
ایران  به  که  بیشتر گردشگران خارجی  سن 
سیستم  درحالی که  باالست،  می کنند،  سفر 
گونه ای  به  ایرانی  بهداشتی  سرویس های 

است که متناسب با نیاز این افراد نیست. 
ایرانی  سرویس های  به  خارجی  گردشگران 
عادت ندارند، محیط بیشتر آنها لغزنده و خیس 
است یا مانعی مثل پله وجود دارد که استفاده 
از این مکان را برای افراد سن باال و همچنین 
آنهایی که از عصا و صندلی چرخ دار استفاده 

می کنند، تقریبا غیرممکن کرده است. 
این مساله تنها برای گردشگران خارجی مشکل 
ایجاد نکرده و حتی گردشگری داخلی را هم 
قصد  شما  اگر  کرده است.  مواجه  چالش  با 
مسافرت داخل کشور را با ماشین شخصی 
خودتان داشته باشید باید کیلومترها صبر کنید 
بین راه و در جاده  تا به سرویس بهداشتی 
برسید و اگر پیدا کنید هم در 90درصد موارد 
هیچ کدام از موارد بهداشتی در آنها رعایت 

نشده است. 
در دستشویی ها اغلب دستمال توالت وجود 
ندارد، یا اگر هست، سطل زباله ای برای آن 
بعد  دست ها  شستن  برای  معموال  نیست. 
برای  کارها  مهم ترین  از  یکی  که  توالت  از 
جلوگیری از انتقال میکروب های موجود در 
این مکان است مایع دستشویی یا صابون وجود 
ندارد و در بسیاری مواقع مجبور می شوید با 
آب دست هایتان را بشویید و به این ترتیب 

خطر ابتال به بیماری های عفونی باال می رود.

بررسی وضعیت بهداشت توالت های عمومی در تهران و دسترسی به آنها

توالت ممنوع، خودت را نگه دار!
 ریحانه 

تهرانی

گردشگران خارجی به سرویس های 
ایرانی عادت ندارند، محیط بیشتر 
آنها لغزنده و خیس است یا مانعی 
مثل پله وجود دارد که استفاده از 
این مکان را برای افراد سن باال و 
همچنین آنهایی که از عصا و صندلی 
چرخ دار استفاده می کنند، تقریبا 
غیرممکن کرده است



انسان، اشرف مخلوقات است و جایگاه ویژه ای در 
نظام آفرینش دارد. از این رو، هرگونه تالش برای 
برآوردن نیازهای او در پیشگاه خالق هستی ارزشمند 
و مشکور است، تا آنجا که از سویی تالش برای 
رفع نیازهای او باعث می شود انسان جایگاه ویژه ای 

نزد خداوند متعال پیدا کند. 

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »مردم به منزله عیال خداوند 
هستند، دوست داشتنى  ترین خلق پیش خدا کسى است 
که به مردم نفع برساند.« از سوی دیگر، بى توجهى به 
خدمت به دیگران، آدمى را از دایره مسلمانان خارج 
مى کند. پیامبر اکرم)ص(فرمود: »من أصبح الیهتم بامور 
المسلمین فلیس بمسلم؛ یعنى اگر کسى دغدغه خدمت 
به مسلمین و رفع گرفتاری ها و برآوردن نیازهای آنها را 
نداشته باشد، نمى تواند خود را مسلمان بنامد.« سعدی 
شیرین سخن نیز چه زیبا این حدیث شریف را به شعر 
درآورده که؛ تو کز محنت دیگران بى غمى، نشاید که نامت 
نهند آدمى. در جامعه اسالمى مان، افراد خیر و نیکوکار 
فراوانى یافت مى شوند که دل در گرو خدمت به دیگران 
دارند و هرکدام به نوعى در این عرصه تالش مى کنند. 
از ساخت و وقف مسجد، حسینیه، بیمارستان، درمانگاه 
و مدرسه گرفته تا وقف سالن های ورزشى، دانشگاه و 
مراکز علمى و پژوهشى. همه این اقدامات، خداپسندانه 
و قابل تحسین و تعظیم است و نشان از روح بلند و 
دل دریایى نیک اندیشان و واقفان خیراندیش دارد. تمام 
کارهایى هم که انجام گرفته، هم ارزشمند است و هم الزم 
اما کافى و تمام کار نیست. بین تمام خدمات و کارهای 
خداپسندانه، جای خالى یک اقدام بسیار الزم و ضروری، 
مشهود است و البته بسیار باارزش که در پیشگاه الهى نیز 
قطعا پاداش فراوانى خواهد داشت. آن خدمت بزرگ و 
پرارزش، احداث و وقف سرویس های بهداشتى است.

کمک به رفع حاجت
استفاده بهنگام از سرویس بهداشتى، یکى از اولویت 
زندگى افراد است که متاسفانه کمبود آن در بسیاری از 

مناطق شهری، اماکن عمومى و جاده های مواصالتى به 
چشم مى خورد. کمبود یا نبود سرویس های بهداشتى 
و درنتیجه تخلیه نشدن به موقع فضوالت بدن عامل 
بسیاری از بیماری هاست و خطرات فراوانى برای 
سالمت افراد  درپى دارد. نگه داشتن ادرار لطمات 
جبران ناپذیری به کلیه ها، مثانه و پروستات مى زند. 
مانند  مشکالتى  اغلب  کرده  ثابت  امروزی  دانش 
اختالالت  ادرار،  بى اختیاری  مجرایى،  سوزش های 
مثانه، ورم پروستات و ... بر اثر حبس ادرار است 
چرا که ادرار خاصیت اسیدی دارد و اگر دفع نشود 
عامل بیماری های بسیاری است. امام رضا)ع( مى فرماید: 
»هر کس مى خواهد مثانه اش به عارضه ای گرفتار نشود، 
پیشاب )ادرار(خود را نگه ندارد، حتى اگر بر پشت 

مرکب خویش نشسته باشد.«

بر فراز گمنامی
با این بیان، احداث و وقف سرویس های بهداشتى، 
فضیلتى دوچندان دارد چرا که اوال رفع نیازی ضروری 
و الزم است، ثانیا خدمتى به عموم مردم و تمام اقشار 

جامعه است، نه فقط عده ای خاص، ثالثا با توجه به 
فرمایش رسول اکرم)ص( که برترین عمل ها، سخت ترین 
آنهاست، چه کاری از این سخت تر که کسى از مال 
و دارایى خود چشم پوشى کند و سرویس بهداشتى 
بسازد و آن را وقف کند که نه اسمى از او باشد و نه 
عنوانى. نه بیمارستان و مدرسه ای ساخته که نام واقف 
را باالی سردر آن بنویسند و نه مسجد و حسینیه ای 
که او را دعا کنند. ارزش چنین وقفى فوق تصور است 
چرا که کاری خالصانه برای خداست. واقف در اوج 
گمنامى، خدمتى فراگیر و الزم انجام مى دهد و نقش 
بسزایى در سالمت جسم و جان دیگران بازی مى کند، 

بى آنکه کسى بداند یا حواسش به او باشد.

یک شهید، یک خاطره
البته همین که خدا مى بیند و مى داند، باالترین ارزش 
است. اصال هرچه اجر است، در گمنامى و فانى شدن در 
خداست؛ خود را ندیدن و تنها برای خدا کار کردن است.
در پایان خوب است یادی کنیم از شهید سیداحمد 
پالرک. شهیدی که از قبرش بوی گالب مى آید و 

همیشه زائر دارد. مى گویند شهید پالرک مثل یکى از 
سربازان پیامبر)ص( »غسیل المالئکه« بوده  و به همین 
علت مزار او همیشه خوشبو و عطرآگین است. وقتى 
هم دنبال چرایى این کرامت و عزتش مى گردید، متوجه 
مى شوید افتادگى و خدمت او در سرویس بهداشتى 
باعث شده چنین کرامت و چنین رایحه دلنشینى از 
مزارش دل را مست و مدهوش کند. این شهید بزرگوار، 
در زمان جنگ در یکى از پایگاه های شلمچه، به عنوان 
یک سرباز معمولى همیشه مشغول نظافت سرویس 
بهداشتى های آن پایگاه بود، به طوری که بوی بدی 
بدن او را فرامى گرفت، تا اینکه در یک حمله هوایى 
هنگامى که او مانند سایر روزها در حال نظافت بود، 
بر اثر برخورد موشک شهید و در زیر آوار مدفون 
مى شود. پس از این اتفاق هنگامى که امدادگران در 
حال جمع آوری زخمى ها و شهیدان بودند، متوجه 
بوی شدید گالب از زیر آوار مى شوند، پس آوار را 
کنار مى زنند و با پیکر پاک این شهید که غرق در بوی 
گالب بود، مواجه مى شوند. مزار شریف این شهید 

بزرگوار در قطعه 26، ردیف 32، شماره 22 است.

چه کاری از این 
سخت تر که کسی 
از مال و دارایی 
خود چشم پوشی 
کند و سرویس 
بهداشتی بسازد 
و آن را وقف 
کند که نه اسمی 
از او باشد و 
نه عنوانی. نه 
بیمارستان و 
مدرسه ای ساخته 
که نام واقف 
را باالی سردر 
آن بنویسند 
و نه مسجد و 
حسینیه ای که او 
را دعا کنند

  حجت االسالم حسین ژولیده
کارشناس وقف

دداشت
یا

بـــه همـین خوشبختـی
خ یعنى: خود را وقف یک خاطره نکردن 

و در قلب گذشته نبودن
خ یعنى: خاطرات را غبار زدایى و غم تکانى 
کردن و تاریخ مصرف گذشته ها را دور 

انداختن
خ یعنى: خوشحال کردن دیگران بى توقع تا حالمان خوش تر 

شود.
و یعنى: وانمود نکردن به چیزی که نیستیم تا همیشه مدیون 

آرامش باشیم.
و یعنى: واقف بودن به اینکه بى تفاوتى و بى محلى، غرور و 

سکوت بیجا، فرصت با هم بودن را از ما مى گیرد.
ش یعنى: شاد بودن را به فردا و اشخاص خاص، ثروت و 

خانه بزرگ گره نزدن
ش یعنى: شنیدن صدای سکوت وقتى همه فریاد را مى شنوند.
ش یعنى: شب های غم گرفته مهتاب، برگى از دفتر مشق 

است که خود مى گذرد!
ب یعنى: به کلمات جادویى دل نبستن و ترس و تردید و 

خشم و کینه را از آشیانه دل خارج کردن
ب یعنى: بوی غذا را با معجون مهربانى در خانه فهمیدن

ب یعنى: بعضى وقت ها برای قرص شدن دل و خندیدن 
چشم فقط یک شاخه گل کافى است.

ب یعنى: برچسب خوب و بد نزدن به آدم ها و قضاوت 
نکردن شان

ب یعنى: برای کسب رضای خدا آماده باش بودن!
خ یعنى: خواستن و توانستن را سرلوحه کارها کردن

خ یعنى: خوشگل بودن خوب است اما خوب بودن خوشگل تر 
است.

خ یعنى: خود را باور داشتن و خویشتن را وفادار در آغوش گرفتن
خ یعنى: خارج نشدن از خط قرمزها، مسوولیت پذیری و 

مى توانم ها لذت زندگى مان باشند.
خ یعنى: خدایا دوستت دارم!

ت یعنى: تسبیح گویان اوراق زنگارگرفته دل را پاک کردن
ت یعنى: تعامل با دیگران و مدارا کردن با خود، به طوری 

که خود تنها نماند.
ت یعنى: تحمل نکردن تمام بدی ها و گاهى احساس را فریاد 

زدن که خود بخشى از عشق است.
ت یعنى: تاوان دل بریدن از تو، شادی و غم. رنج و آرزو، 

اشک و لبخند، قسمت من مباد خدای من!
ی یعنى: یخ نزدن و شبنم آرزوها را در ساحل دل گم نکردن
ی یعنى: یکى هست که وقتى به بن بست مى رسیم، سر را 
روی شانه هایش مى گذاریم. فریبمان نمى دهد. به قولش عمل 

کرده و راه را باز مى کند. »ادعونى فاستجب لکم«

نگاهی دوباره به موقوفات و اماکن عمومی مورد نیاز در شهرها

موقوفه ای که نام واقف بر سردرش نیست

آیا دوران برکت نمک گذشته است؟!
 مهندس همایون سلحشورفرد

کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان 
دانشجویی دانشگاه شاهد

پی نوشت: 
1( نمک، مایه برکت، یا سم سفید؟! )یادداشتی دیگر از همین نویسنده(

2( لینک کمکی از وبالگ »کشکول سالمت«
3( امام علی)ع( می فرمایند: »غذای خود را با نمک آغاز کنید؛ اگر مردم آنچه 
را در نمک هست می  دانستند، آن را بر تریاِق تجربه شده برمی  گزیدند؛ هر 

کس غذای خود را با نمک آغاز کند، 70 درد و نیز دیگر دردهایی که فقط 
خداوند از آنها آگاه است، از او می  رود.« )الخصال، صفحه 623، حدیث 
10 - الکافی ، جلد 6، صفحه 326، حدیث 4 - المحاسن، جلد 2، صفحه 
422 ، حدیث 2478 - من ال یحضره الفقیه، جلد 3 ، صفحه 357 - بحار 
االنوار، جلد 66، صفحه 397 ، حدیث 13 - دانشنامه احادیث پزشکی: 2 / 82(

امام رضا )ع( به نقل از پدران گرامی خویش از رسول اکرم )ص( خطاب به 
امیرالمومنین )ع( می فرماید: »بر تو باد نمک، چرا که در آن ، شفای هفتاد درد 
است که کمترین آنها جذام، پیسی و دیوانگی است«. )صحیف االمام الرضا 

)ع( ، صفحه 249 ، حدیث 165(
4( حضرت علی)ع( می فرماید: »برکت بر سفره ای است که در آن نمک 

باشد.« )مستدرک الوسائل،ج16،ص326(
امام کاظم)ع( می فرماید: »سفره  ای که در آن نمک نباشد، بی  برکت است.« 
)الکافی، جلد 6، صفحه 326، حدیث 5 - المحاسن، جلد 2 ، صفحه 423، 
حدیث 2479 - بحاراالنوار، جلد 6، صفحه 396 ، حدیث 7 - دانشنامه 

احادیث پزشکی: 82/2(

بازتاب

یکی از بحث های چالش برانگیز در حوزه تغذیه سالم، 
بحث »نمک« است که از طرفی مصرف آن در احادیث 
و روایات مورد تاکید و تمجید قرار گرفته و از طرف 
دیگر از سوی متخصصان تغذیه و پزشکان امروزی 
نهی و نکوهش می شود. این موضوع باعث سردرگمی 
مردم می شود که باالخره این »نمک« مایه برکت سفره 
است که باید نسبت به مصرف آن اهتمام ورزید یا 
سم سفیدی است که باید از مصرف آن به شدت 

اجتناب کرد؟)1(

در  یکى از شماره های هفته نامه »سالمت« خواننده ای 
مى پرسد: »طبق حدیثى از معصومین)ع(، بهتر است قبل 
از مصرف غذا مقداری نمک خورده شود، در حالى 
که این روزها دائم توصیه مى شود مصرف نمک را کم 
کنیم. باالخره چه باید بکنیم و میزان مصرف نمک را 

به چه اندازه برسانیم؟«
در پاسخ به این سوال، دکتر عباس یداللهى )متخصص 
تغذیه و عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران( 
تاکیدهای فراوان بر مصرف نمک در احادیث و روایات را 
اینچنین توجیه مى کند: »علت مصرف نمک در آموزه های 
دینى ما در گذشته گرمای زیاد هوا، کار سخت یدی 
و تعریق فراوان بوده است. از طرفى منابع غذایى در 
دسترس افراد، طبیعى و عمدتا کم نمک بوده و این همه 
غذاهای فراوری شده و صنعتى، غذاهای کنسروی و انواع 
فست فودها که هر کدام حاوی مقادیر باالیى نمک هستند 

در اختیار بشر قرار نداشته است.«
این در حالى است که با بررسى احادیث موردنظر، 
خواص »نمک« بسیار گسترده تر از آن بیان شده است 

اطالق این واژه 
عام تر از آن به نظر 
می رسد که منحصر 
بر زمان و شرایط 
محدودی شود.
نکته دیگر اینکه 
آن متخصص 
محترم، به تغییر 
شیوه زندگی در 
عصر حاضر اشاره 
می کند اما درباره 
تغییر کیفیت نمک 
و تفاوت آن با 
گذشته توضیحی 
نمی دهد

که منحصر به رفع عوارض مربوط به گرمى هوا و کار 
سخت و جبران امالح ازدست رفته بدن به دلیل تعریق 
فراوان باشد؛ از جمله اینکه در احادیث فراوان و معروفى 
به دفع دست کم 70 نوع بال و بیماری از طریق چشیدن 
مقداری نمک در ابتدا و انتهای غذا اشاره شده است. )3(
از طرف دیگر اصوال در طب سنتى و اسالمى، تدابیر 
فراوانى از جمله توصیه به مصرف خوراکى های با طبع 
خنک و دارای رطوبت  برای جبران عوارض ناشى 
از گرمى هوا ذکر شده و در این زمینه نه تنها توصیه ای 
درخصوص مصرف »نمک« بیان نشده، بلکه بر لزوم 
کاهش مصرف خوراکى های با طبع گرم و خشک )از 

جمله نمک( در شرایط گرمى هوا تاکید شده است.
بر فرض هم اگر تجویز مصرف »نمک« مربوط به گرمای 
زیاد هوا باشد، مگر ما امروزه با پدیده گرمایش جهانى 

و افزایش درجه حرارت هوا مواجه نیستیم؟
همچنین در برخى احادیث، »نمک« مایه »برکت« )به 
معنى خیر فراوان( ذکر شده)4( و اطالق این واژه عام تر 

از آن به نظر مى رسد که منحصر بر زمان و شرایط 
محدودی شود.

نکته دیگر اینکه آن متخصص محترم، به تغییر شیوه 
زندگى در عصر حاضر اشاره مى کند اما درباره تغییر 
کیفیت نمک و تفاوت آن با گذشته توضیحى نمى دهد 
که چگونه نمکى که شامل امالح مفید فراوانى بوده، به 
ترکیب ساده و بى خاصیتى به نام »کلریدسدیم غنى شده 
با ید« تبدیل مى شود و چرا به جای اینکه در فرایند 
تصفیه »نمک«، فقط فلزات سمى حاصل از تخلیه پساب 
فاضالب های صنعتى به دریا جدا شود، امالح مفیدی 
مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم، روی، منگنز و ... از ترکیب 

نمک حذف مى شود؟

کردن  پاک  جای  به  امر  متولیان  که  بهتر  چه  پس 
صورت مساله، مساله های عصر حاضر را به شرح ذیل 

حل کنند:
1( نمک مصرفى مردم را اصالح کنند و امالح مفید 

آن را جدا نکنند.
2( جلوی تخلیه پساب کارخانه های صنعتى به دریا و 

سایر منابع آب های سطحى را بگیرند.
3( زندگى پرتحرک، فعالیت های بدنى و ورزش را 

برای عموم مردم تسهیل کنند.
4-تغذیه سالم و سالمت مواد غذایى را تضمین کنند.

 زهرا 
حاجی زاده
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تقریبا تمامی کارشناسان و مدیران شهری بر این نکته اجماع نظر دارند که شهر تهران بیش از این توان گسترش ندارد و باید به فکر 
بازتوسعه درون شهری برای این کالنشهر عظیم بود اما نگاه ها درباره بازتوسعه درون شهری بسیار متفاوتند. برخی فقط به بازدهی اقتصادی 
توجه می کنند و می گویند توجیه اصلی هر طرحی بازدهی مناسب آن است. این همان نظر غالب در توسعه کالنشهرهای ما تا امروز 
بوده. اغلب کارشناسان علوم اجتماعی عقیده دارند آنچه که امروز بر سر شهرهای ما آمده و ویرانی نگران کننده محیط زیست حاصل 
همین نگاه سودمحور است که به جنبه های انسانی حیات و محیط زیست بی توجه بوده و تا دیر نشده باید برای جبران تبعات آن کاری کرد. از یک طرف، 
دالالن زمین ها طرفدار ساخت وسازهایی هستند که به توسعه شهری تنها نگاه اقتصادی و منفعت طلبانه دارند و هر فرصتی را در قالب سودجویی های 
شخصی و اقتصادی می بینند. این گروه طبیعتا رفاه اجتماعی را در بازتوسعه شهری لحاظ نمی کنند و کاری به رفاه ساکنان شهری ندارند و در مواردی 
هم مدیران شهری را با وسایل و تمهیدات مختلف با خود همسو می کنند. گروه دیگر از مدیران و کارشناسان توسعه شهری با نگاه عدالت محور هستند 
که عقیده دارند هر نوع بازتوسعه یا بازسازی بافت شهری باید با هدف و نگاه بهبود رفاه و سالمت و بهداشت و آموزش و در مجموع با هدف بهبود 
کیفیت زندگی انجام پذیرد. کارشناسان شهری برای درک بهتر موضوع پژوهشی را در کوره پزخانه های منطقه 19 شهر تهران انجام داده اند. مطلب پیش 

رو از روح ا... نصرتی، چکیده کار این گروه درباره بازتوسعه زمین های قهوه ای در منطقه 19 شهر تهران با نگاه عدالت محور است.

چه شهری برای خود ساخته ایم؟ 
ازجمله  کوره پزخانه ها 
قهوه ای  زمین های 
که  می شوند  محسوب 
قبال دارای کاربری های 
خدماتی، صنعتی، تجاری 

و...بوده اند و امروز به هر دلیل دیگر کاربری گذشته را ندارند و به 
زمین های مخروبه ای تبدیل شده اند که انواع آسیب های اجتماعی و 

زیست محیطی و آسیب های دیگر در این زمین ها می تواند اتفاق بیفتد. 
از این جهت یکی از دغدغه های مهم حوزه مدیریت شهری چگونگی 

سامان دادن و بهبود و توسعه این زمین ها در راستای رفاه شهری است. به 
همین دلیل مدتی است تغییر و تحول در زمین های شهری در سطح مدیران 

شهر به طور جدی مطرح شده است. تهران دست کم در 5 دهه گذشته در بخش های 
کالبدی و فرهنگی و اجتماعی تغییرات زیادی به خود دیده. تغییرات کالبدی یا همان 

تغییرات ظاهری به معنای شکل گیری ساختمان ها و سازه های عموما نامتجانس یا ناهمگن و 
بی هویت است و نتیجه آن در تهران، فقدان سرزندگی و نشاط در شهر و درنهایت احساس 
نابرابری و بی عدالتی بین شهروندان. از نظر تغییرات کالبدی، اگر تهران را یک سیستم با 
بخش های مختلف درنظر بگیریم که هر بخش کارکردهای مشخصی را در راستای پاسخ به 
نیازهای شهرمندان تهرانی ایفا می کند، 4 کارکرد را می توان برای شهر تعریف کرد؛ کارکرد 

اقتصادی، کارکرد سیاسی، کارکرد فرهنگی و کارکرد اجتماعی.
آنچه ما در 5 دهه گذشته در تهران شاهد آن بودیم این است که کارکرد اقتصادی در وجه 
تجاری شهر بسیار پررنگ تر از سایر کارکردها بوده است. به معنای دیگر، غلبه کارکرد تجاری 
و اقتصادی را بر سایر کارکردها می بینیم بنابراین با شهری مواجه هستیم که بدون در نظر 
گرفتن الزامات مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی، برمبنای یک منطق تجاری و اقتصادی 
رشد پیدا کرده است. در بسیاری از موارد دیده ایم شهروندان سعی کرده اند فضاهای شهری 
را به محلی برای طرح مطالبات خود تبدیل کنند که اعتراضات خیابانی از جمله این تحرکات 
هستند. وقتی در طراحی و مدیریت شهری بخشی از فضاهای شهر که باید محلی برای 
گپ و گفت وگو و تبادل نظر باشند، به عنوان بخشی مهم مورد توجه قرار نمی گیرد، طبیعی 
است که تمایل به تبادل نظر و گفت وگو در فضاهای رسمی و غیررسمی تعریف نشده شکل 
می گیرند که خارج از حوزه مدیریت شهری قرار دارند. مساله مورد توجه من، منطق نگاه 
اقتصادی و تجاری در توسعه شهری و به تبع آن خالی شدن بقیه کارکردهای شهر مانند 
کارکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که خود را به صورت های مختلف در مشکالت 
شهر تهران نشان می دهد. نتیجه این بوده که در تهران، شاهد فرسایش کارکردهای اجتماعی 
هستیم و برخی جاها با کژکارکردی شکل گرفته اند که به دلیل اختالل در کارکرد فضاهای 
شهری بوده است. امروز با شهری روبرو هستیم که بدون توجه به کارکردهای همه جانبه 
عمدتا با نگاهی تجاری و اقتصادی توسعه یافته است. شهروندن تهرانی عموما از شکل کالبدی 
شهر راضی نیستند و بیش از گذشته بی عدالتی در شهر به دلیل نابرابری در برخورداری از 

موقعیت های فضایی، امکانات و خدمات احساس می شود.

 با بافت های فرسوده و زمین های قهوه ای چه کنیم؟
چگونه می توان از فرصت های موجود در شهر تهران برای خیر عمومی یا نفع جمعی استفاده کرد و برای بازتوسعه 
زمین های بایر یا همین زمین های قهوه ای از چه رویکردی باید استفاده شود؟ قطعا پاسخ به این سوال و مدیریت 
زمین های قهوه ای نمی تواند جوابگوی تمامی مشکالت کالنشهری مانند تهران باشد، اما امیدواریم که بتواند گام 

کوچکی برای حل گوشه ای از نابرابری موقعیت های شهری ارائه دهد.

رویکردهای متفاوت درباره مداخله در بافت های فرسوده
چندین رویکرد درباره بحث مداخله در بافت های فرسوده مطرح است.

 مداخالت نوگرایانه: اولین نوع مداخله، مداخالت نوگرایانه با ریشه های مدرن است و بخش هایی از این نوع مداخالت 
را نه در ارتباط با بافت، بلکه در رابطه با ساخت سازه هایی مانند برج های امروزی در برخی از مهندسانمان شاهد هستیم. 
هدف از این نوع مداخله ها، باال بردن زیبایی ها در سطح شهر است و این امر معموال به کمک دو ابزار تکنیک و علم اجرا 
می شود. در این نوع دیدگاه نوستالژی مورد تاکید در دیدگاه فرهنگ گرایان به ویژه در احیای فضاهای فرهنگی، سنتی 
و... انکار می شود و این گونه بحث در رویکرد مدرن معنایی ندارد. در نگاه مدرن، 4 نیاز اصلی انسان شامل کار، اوقات 
فراغت، رفت وآمد و مسکن تعریف می شود که اصطالحا شهرسازی های بولدوزری، بدون توجه به حوزه فرهنگی و 
اجتماعی و مناسبات اجتماعی، نامیده می شود و آن شهر تنها باید نیازهای زیستی و مادی شهروندانش را جوابگو باشد.
مداخله های فرهنگ گرایانه: دومین رویکرد در مداخله در بافت های شهری، مداخله های فرهنگ گرایانه است. 
هدف اصلی این نگاه در تقابل با رویکرد نوگرایانه، زنده کردن ارزش های فرهنگی گذشته و به حداقل رساندن 
دخل و تصرف در بافت هایی است که اصطالحا بافت های باارزش سنتی و فرهنگی تعریف می شوند. در 
برنامه ریزی های شهری که براساس این الگوها شکل می گیرد، نیازهای مادی و معنوی بر نیازهای مادی 
و فرهنگ بومی بر فرهنگ غیربومی، نیازهای شهر کوچک بر شهر بزرگ و درنهایت نیازهای جمعی و 
گروهی بر نیازهای فردی برتری دارد و هرگونه بهسازی و نوسازی این بافت ها باید به واسطه زنده کردن 
ارزش ها و تنوع های فرهنگی انجام گیرد پس این نوع مداخله، مداخله در بازسازی یا ساخت و توسعه 
بافت های شهری را بدون مالحظات فرهنگی مجاز نمی داند. براساس رویکرد فرهنگی، در مداخله در 
بافت های شهری، تا حد امکان باید ارزش های فرهنگی که بافت با آنها پیوند دارد، حفظ شود چرا که 

ارزش های فرهنگی بار معنایی و هویت بخشی برای شهروندان دارند.
رویکردهای فرانوگرایانه: سومین رویکرد، رویکردهای فرانوگرایانه، متاثر از شیوه شهرسازی دهه 1960 در غرب 
است. این الگوها غالبا ترکیبی از 2 مداخله نوگرایانه و فرهنگی است که در باال به آنها اشاره کردیم. هدف نگاه 
متعادل به هر دو رویکرد گفته شده، هم حفظ تاروپود بافت کهن و هم دگرگونی های کالبدی و فضاهای شهری است. 
مداخله های مردم گرایانه:  آخرین نوع مداخله در فضاهای شهری، مداخله از جنس مداخله های مردم گرایانه 
است. این نوع مداخله متاثر از نظریه های شهرسازی مشارکتی در دهه های پایانی قرن بیستم و هدف از آن مشارکت 
دادن شهروندان در ارتباط با بهسازی و توسعه و تغییرات کالبدی فضاهای شهری است که طبیعتا چنانکه از 
نام آن پیداست، در این نوع رویکرد نیازهای شهروندان مورد توجه قرار می گیرد و هرگونه برنامه ریزی شهری 
بر همین مبنا و با تکیه بر نیروهای مشارکت مردمی انجام می شود. این الگو همزمان بر طبیعت و فرهنگ توجه 
دارد. از طرفی، قصد ندارد فرهنگ را به بهای محیط زیست حفظ کند و از سوی دیگر، فرهنگ را قربانی بخش 
طبیعت نمی کند. هر دو موضوع در این نوع الگو مورد توجه جدی قرار گرفته اند. بخشی از این توجه مرهون 

راهبردهای شهرسازی مشارکتی  اواخر قرن بیستم است.

مزایای بازتوسعه زمین های قهوه ای مختلفند 
 در مطالعه کوره پزخانه های منطقه 19 تهران، ما این مزایا را از 3 بعد بررسی کرده ایم؛ 1، مزایای زیست محیطی که بهبود سالمت هم در همین جا طبقه بندی می شوند، 2، مزایای اجتماعی 

و 3،مزایای اقتصادی. 
از نظر زیست محیطی، به طور قطع بازتوسعه زمین های قهوه ای کاهش یا حذف صدمات زیست محیطی و بهبود بهداشت و درمان در آن منطقه را به دنبال خواهد داشت. در 
منطقه 19 تهران، بیش از 30 کوره پزخانه وجود دارد که نزدیک به 140 هکتار از زمین های منطقه را اشغال کرده است. اغلب این کوره پزخانه ها جز 4-3 مورد که هنوز به صورت 
نیمه فعال وجود دارند، تعطیل شده اند ولی این تعطیلی فقط تعطیلی کاربری است. بسیاری از افرادی که در این منطقه زندگی می کردند، عمدتا شامل مهاجران داخلی و خارجی ها، 
در شرایط بغرنج زیست محیطی و بهداشتی و... زندگی می کنند. در همان منطقه، خواسته اصلی مردم این بود که از این شرایط مخرب زیست محیطی و بهداشتی و آلودگی نجات 
یابند. عالوه بر صدمات ناشی از تخریب محیط زیست و آلودگی، صدمات اجتماعی زیست در این محیط ها هم در مطالعه ما مدنظر قرار گرفته. اینجا محلی است برای تجمع 
معتادان که اغلب معتادان تزریقی هستند که خود تهدیدی برای منطقه اند. به این ترتیب، بازتوسعه این زمین ها می تواند بخشی از این مشکالت را حل کند. این موضوع سبب 
بهبود محیط زیست شهری و کاهش گسترش شهرها، سالمت اکولوژیک و درنهایت کاهش فشار حاصل از گسترش شهرها بر زمین های سبز می شود. از نظر اجتماعی، بازتوسعه 
زمین های قهوه ای باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محل و بازسازی واحدهای مسکونی محل، بهبود حفظ مکان و افزایش هویت محلی خواهد شد و حیات اجتماعی را حفظ 
خواهد کرد. از این فرصت می توان برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کرد. مطالعه ما نشان می دهد، منطقه 19 از لحاظ شرایط اجتماعی و شاخص های رفاه و توسعه 
جزو مناطق محروم تهران است. کیفیت زندگی و سطح سواد در این منطقه بسیار پایین است، بهره مندی از امکانات و تسهیالت شهری اعم از آموزشی، مراکز اداری و درمانی 
و بهداشتی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد، ولی کنار همه اینها هم زمین های قهوه ای و هم زمین های بایر کشاورزی بدون استفاده وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد، نگاه 
عدالت محور به برنامه ریزی شهری بهترین روش برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان آن منطقه است، ولی متاسفانه نگاه های مدیریت شهری در زمان مطالعه، کامال نگاه های 

تجاری خاص گرایانه مبتنی بر منفعت بوده و همین نگاه مانع ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان در این مناطق است.

چه گروه هایی از بازتوسعه کوره پزخانه ها نفع می برند؟ 
چند گروه به عنوان گروه های ذینفع در کوره پزخانه ها شناسایی شده اند. یکی مالکان کوره پزخانه ها، گروه دیگر شهروندان آن منطقه و گروه 
دیگری که با نگاه صرف اقتصادی گروه بانفوذی هم محسوب می  شوند، دالالن و واسطه ها هستند. طبیعتا مردم محل می خواهند این فضا 
هرچه زودتر ساماندهی شود. گروه مالکان هم درمجموع رویکرد مثبتی نسبت به ساماندهی دارند چون در وضعیت موجود امکان کار در آن 
کاربری وجود ندارد اما از آنجا که متوجه اهمیت بافت آن منطقه اند، مدام در حال چانه زنی برای باال بردن ارزش زمین و ملک خود هستند 
و با توجه به بی اعتمادی شان به بدنه مدیریت شهری، حاضر نیستند با مدیران شهری هم کنار بیایند چون فکر می کنند با کنار کشیدن از این 
زمین ها عرصه برای دالالن زمین باز خواهد شد.هدف واسطه ها و دالالن، طبیعتا ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ساکنان منطقه نیست. اینجا 
نگاه های کامال منفعت شخصی و سودگرایانه ای نسبت به این فرصت دیده می شود. در این نوع دیدگاه آنچه دیده نمی شود، خیر مردم است. 

مردمی که تنها از یک مرکز درمانی می توانند خدمات بگیرند و سایر خدمات شهری در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
منافع اقتصادی  از بازتوسعه زمین های شهری، مانند ایجاد شغل و بهبود وضعیت کسب و کار و اقتصاد ساکنان تنها در صورتی به نفع 

مردم محقق می شود که مشارکت آنها در این امر مورد توجه قرار گیرد. 
سطح سواد پایین به ویژه در سرپرستان خانواده )بیش از 70درصد خانوارها جمعیت باالی 5 نفر دارند.(، کمبود مراکز درمانی و آموزشی، 
دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فاضالب واحدهای مسکونی، درآمد پایین خانوارها، خاکی و شنی بودن معابر اصلی و 
فرعی در برخی سکونتگاه ها، دسترسی نداشتن به مراکز فرهنگی و ورزشی و تفریحی و باال بودن قیمت ساختمان های ساخته شده با مصالح 
کم دوام از شاخص های اصلی گویای موقعیت شکننده اصلی این منطقه هستند. همه این عوامل شرایط زیست بسیار ناگواری در منطقه 

ایجاد کرده اما همه این شرایط ناگوار را با نگاه باتوسعه عدالت محور می توان به فرصتی برای بهبود وضعیت ساکنان منطقه تبدیل کرد.

هدف: صرف کمترین هزینه ها برای بهترین پاسخ به نیازهای شهروندان 
یکی از روش ها برای توسعه پایدار، رشد هوشمند است؛ یعنی به طور خالصه، صرف کمترین هزینه ها برای بهترین پاسخ 
به نیازهای شهروندان است، به ویژه در کالنشهرهایی که بیش از این امکان توسعه ندارند، باید از تمامی ظرفیت های داخل 
شهری اعم از فضاهای مخروبه یا بایر حداکثر استفاده را کرد و تا جای ممکن از طریق بازتوسعه و استفاده بهینه از این 
فضاها نیازهای شهری را پاسخ گفت. یکی از راهبردهای مورد استفاده در رشد هوشمند، چگونگی استفاده از زمین های 

قهوه ای برای بازتوسعه شهر است. برای این کار، مدل های مختلفی وجود دارد.
 1( تخریب، وقتی پیشنهاد می شود که به دلیل سطح باالیی از آلودگی و تخریب، هیچ نوع امکانی برای توسعه این زمین ها 
وجود ندارد و شرایط محیط زیستی و سالمت جامعه درمعرض تهدید قرار دارد. بهترین روش در این مورد تخریب کلی این 
فضاهاست. 2( نگهداری، مبتنی بر ساخت دوباره و نگهداری است؛ به این معنی که سیستمی که دارای کاربری خدماتی یا 
تجاری بوده، دوباره راه اندازی شود و همان کاربرد را داشته باشد. 3( حفظ اصالت است؛ به این معنی که به رغم تغییر کاربری 
قبلی فضا، تالش می شود هویت بنا به نوعی حفظ شود. در موضوع کوره پزخانه ها براساس این دیدگاه باید یکی- دو تا از 
این کوره ها را به عنوان نشانه ای از هویت قبلی آن منطقه نگه داشت و بقیه را تخریب کرد. 4( راهبردهای توسعه نوسازی است 
که در قدم اول این زمین ها باید شناسایی شوند. در گام بعدی موارد آلوده کننده در این زمین ها از بین بروند و درنهایت تالش 
می شود توسعه دوباره ای در این زمین ها اتفاق بیفتد و کاربری جدید برای این سیستم تعریف شود. 5( ساماندهی این گونه 
فضاهاست؛ یعنی هم مالحظات محیط زیستی در نظر گرفته شود، هم مشارکت مردمی، زیرساخت های موجود در آن منطقه و 

فضاهای سبز در آن منطقه شناسایی و تقویت شوند. توسعه مجدد از نظر ما بهترین توسعه در کوره پزخانه ها دانسته شده است.

کارشناسان عقیده دارند باید با توسعه درون شهری 
کیفیت زندگی شهروندان را بهتر کرد

نمی شود شهر را 
تا بی نهایت بزرگ کرد

 روح ا... نصرتی
دکتری تخصصی، 

جامعه شناسی اقتصادی 
و توسعه 

 مرجان 
یشایایی

الگوی توسعه پایدار یعنی چه؟ 
مساله این است که چگونه می توان نیازهای امروزی انسان 

را بدون به خطر انداختن اقتضائات یا شرایط زندگی نسل های آینده، 
پاسخ گفت. دلیل آنکه امروز الگوی توسعه پایدار تا این حد مورد توجه 

قرار گرفته، مداخالت انسانی است که نتیجه آن تخریب محیط زیست بوده است 
و این مساله نه تنها در حوزه محیط زیست، بلکه درارتباط با مناسباتی است که منجر به 

تخریب در مناسبات اجتماعی و فرهنگی هم شده. درنهایت رویکرد توسعه به این سمت 
گرایش یافته که توسعه نباید سبب به خطر انداختن امکانات زندگی برای نسل های آتی شود.

در حوزه شهرسازی نیز الگوی توسعه پایدار شهری از چند وجه کالبدی، پایداری اجتماعی و 
پایداری زیست محیطی مطرح است؛ یعنی شرایطی فراهم شود تا بافت و کالبد دارای قوام الزم با 
محوریت عنصر فرهنگ، هویت و... باشد، پایداری اجتماعی شرایط انسجام و شکل گیری مناسبات 
و تعامالت اجتماعی را فراهم کند و پایداری زیست محیطی شرایط زندگی های امروزی و شرایط 
زندگی نسل های آینده را به خطر نیندازد. مجموع این رویکردها باید فضای شهری را محلی برای 
سرزندگی و نشاط کند تا افراد از زندگی در شهر و محله خود احساس لذت کنند. الگویی 

که امروز در صحبت های من مدنظر قرار دارد، الگوی مداخالت مردم گرایانه است که هم 
به صورت نظری آن را قبول داریم و هم نتیجه مشاهدات ما در تحقیق کوره پزخانه ها 

مهر تاییدی بر آن زده است. انسان شناسی همواره نظریه را در ارتباط با میدان 
می سنجد و تحقیق ما در کوره پزخانه های منطقه 19 نشان داد، ظرفیت های 

خوبی در این زمینه می تواند وجود داشته باشد. نمی شود در فرایند 
پیشنهاد الگویی برای توسعه شهری، مشارکت مردم 

در کانون توجه قرار نگیرد.



15زنان شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

به مناسبت 7 اسفند؛ زادروز میالد حضرت فاطمه)س(، روز »زن« و تجلیل از »مقام مادر«

بانو؛ سالمت را جدی بگیر!
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

»مادر« واژه ای مقدس برای همه ماست؛ واژه ای تداعی گر گذشت، مهربانی و فداکاری. از زمانی که به خاطر داریم، 
لبخند مادر بهترین آرامبخش زندگی و آغوش او امن ترین جای دنیا بوده و به ندرت می توان زنی را دید که شیفته تجربه 
این حس بی نظیر نباشد. جایگاه مادر در خانواده چنان محکم و تاثیرگذار است که سالمت، شادابی و کامیابی هر یک 
از اعضای خانواده را رقم می زند اما گاهی مادران آنقدر دغدغه همسر و فرزندان را دارند که نسبت به سالمت خود 
بی توجه می شوند. گرچه بعضی خانم ها رسیدگی تمام وقت به همسر و فرزندان را نوعی فداکاری می دانند،  در واقع این مساله به طور 
جدی سالمت روانی و جسمی مادر را تحت تاثیر قرار می دهد و در طوالنی مدت خانواده را از لذت حضور مادری سالم، شاد و پویا 

محروم می کند. اهمیت این مساله ما را بر آن داشت به بهانه »روز مادر« نگاهی اجمالی به اصول سالمت خانم ها داشته باشیم.

مهم ترین تهدیدهای سالمت بانوان
سالمت بانوان و تشخیص بیماری های آنها در دهه های اخیر بسیار 
مورد توجه متخصصان قرار گرفته است اما نکته قابل تامل اینکه 
عالوه بر زمینه خطر ناراحتی های مختلف، بی اهمیت دانستن عالئم 
هشداردهنده بیماری ها و تاخیر در مراجعه به پزشک اوضاع را 
بسیار بدتر می کند. همچنین از آنجا که امید به زندگی در خانم ها 
باالتر از آقایان است، شیوع بیماری های مزمن و مرتبط با سالمندی 

نیز طبیعتا در آنها بیشتر خواهد بود.

خانم ها و نادیده گرفتن ناراحتی های قلبی- عروقی
برخالف تصور این که آقایان بیش از خانم ها مبتال به بیماری های 
قلبی- عروقی می شوند، به طور قطع از لحاظ علمی تایید نشده است. 
این در حالی است که امروزه آنفارکتوس و سکته مغزی نخستین عامل 
فوت خانم ها محسوب می شود. البته متاسفانه بسیاری از خانم ها عالئم 
مربوط به این مشکل را جدی نمی گیرند یا در مراجعه به پزشک تعلل 
می کنند که زمینه ساز وخامت بیماری و به خطر افتادن حیات خواهد 
بود. از طرفی، عالئم ابتال به یک بیماری در خانم ها و آقایان همیشه 
یکسان نیست که ناراحتی های قلبی- عروقی نیز جزو این گروه قرار 
می گیرد. در واقع آنفارکتوس قلبی در یک مرد با درد قفسه سینه و 
شانه چپ همراه است اما در یک خانم عالئم غالبا مرتبط با گوارش 
خواهد بود. به این ترتیب، زمانی که خانمی  با حالت تهوع و استفراغ 
به اورژانس منتقل می شود، معموال برایش اختالل گوارشی یا زخم 
معده متصور است و خطر بروز آنفارکتوس نادیده گرفته می شود، 
درنتیجه بیشتر مواقع، خانم هایی که دچار آنفارکتوس شده اند، به طور 
متوسط نسبت به آقایان 1/5 ساعت دیرتر تحت اقدام درمانی قرار 

می گیرند که در واقع از دست دادن شانس مهم درمان خواهد بود.

آمار باالی خانم ها نسبت به آقایان در مورد »انسداد 
مزمن ریوی«

بسیاری از مردم بر این باورند ابتال به بیماری انسداد مزمن ریوی عموما 
در مردان میانسال و به خصوص سیگاری دیده می شود اما امروزه 
شمار خانم های مبتال به این بیماری نسبت به گذشته بسیار بیشتر 
و حدود 2 برابر شده که استعمال دخانیات، آلودگی هوا و مواجهه 
با ترکیبات شیمیایی در محیط کار مهم ترین علل زمینه ساز هستند. 

تحمل دردهای عادت ماهانه!
تا چندی پیش تحمل دردهای عادت ماهانه مساله ای عادی و طبیعی 
برای خانم ها بود و بسیاری از آنها تصور می کردند چاره ای جز 

تحمل نخواهد بود. با این حال بررسی های دقیق تر نشان داد ابتال به 
بیماری های جدی مانند آندومتریوز می تواند با دردهای شدید دوران 
عادت ماهانه همراه باشد که بی توجهی به این مساله باعث مراجعه 
دیرهنگام به پزشک و از دست دادن بهترین زمان برای بارداری بود. 
دردهای عادت ماهانه به طور طبیعی بین روز اول تا چهارم چرخه 
به حالت گرفتگی های عضالنی زیر شکم و کمر احساس می شود 
که ممکن است با درد خفیف و تحریک پذیری پستان ها نیز همراه 
باشد. این وضعیت با مصرف ایبوپروفن یا استامینوفن، کمپرس گرم 
و رفع حالت یبوست بهبود می یابد اما وجود این عالئم هرگز نباید 

بی اهمیت تلقی شود و حتما مراجعه به متخصص ضرورت دارد:
* دردهای بسیار شدیدی که فرد را از کارهای روزمره واقعا بازمی دارد 

و حتی با مصرف مسکن نیز بهبود نمی یابد.
*کمردردهای خیلی شدید

* اسهال یا یبوست شدید، وجود خون در مدفوع
*درد مثانه

*احساس درد حین رابطه زناشویی
*عالئم غیرعادی با دیگر چرخه های عادت ماهانه

فیبروم، عفونت های رحم، بارداری خارج از رحم و کیست تخمدان 
نیز از دیگر بیماری هایی است که بی توجهی به عالئم هشداردهنده 

قطعا وضعیت سالمت خانم را وخیم تر می کند.

مسوولیت های زندگی آنها را از سالمت دور می کند...
به رغم پیشرفت های قابل توجه در زمینه بهداشت، درمان، اقدامات 
پیشگیری و غربالگری در بیشتر جوامع، متاسفانه هنوز هم در بسیاری 
مناطق کم برخوردار و برخی روستاها امکان دسترسی به خدمات 
تخصصی مانند ماموگرافی، آزمایش های پیشگیری از سرطان رحم، 

سنجش تراکم استخوان، تشخیص اولیه ناراحتی های اسکلتی-
عضالنی، کنترل چاقی و... وجود ندارد یا هزینه های باال مانع 

جدی در این زمینه است. 
از طرفی، در بسیاری از خانواده ها به دالیل مختلفی مانند اعتیاد، 
فوت، ازکارافتادگی و... پدر، عمال تمام مسوولیت های زندگی بر 

دوش مادر است. در چنین شرایطی به خصوص اگر وضعیت اقتصاد 
خانواده نیز نابسامان باشد، مادر توجه به سالمت خود را حتی به رغم 
تحمل درد و ناراحتی همچنان اولویت نمی داند. گاهی حتی با وجود 
مراجعه و اقدام درمانی باز هم شرایط ایده آل برای بهبود بیماری وجود 
ندارد زیرا به دالیل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، امکان 
استراحت کافی یا تغذیه خاص وجود ندارد. متاسفانه این اجبار به 

فداکاری وضعیت جسمی و روانی وی را روزبه روز وخیم تر می کند.

سالمت بانوان از نگاه آمار و ارقام
سالمت دختران و زنان تحت تاثیر عوامل مختلف بیولوژیک مرتبط با جنس، نژاد و دیگر شرایط اجتماعی است. به طور کلی، بانوان طول 
عمر بیشتری در مقایسه با آقایان دارند؛ 74/2 سال در مقایسه با 69/8 سال. با این حال، زنان بیشتر در معرض ابتال به بیماری های عفونی قرار 

می گیرند و بیشتر از خدمات بهداشتی به ویژه برای نیازهای بهداشتی باروری استفاده می کنند. 
نخستین عامل مرگ ومیر خانم ها ناراحتی های قلبی-عروقی است. در مورد سرطان ها نیز سرطان رحم و پستان شایع ترین است اما سرطان ریه 
مهم ترین سرطان کشنده در آنها محسوب می شود. افسردگی نیز در خانم ها بسیار شایع تر از مردان است؛ 5/1درصد در مقایسه با 3/6درصد. 
رفتارهای خودتهاجمی از جمله خودکشی نیز در سنین مختلف جمعیت زنان دیده می شود و دومین عامل فوت زنان 15 تا 29 ساله در دنیاست. 
از هر 3 خانم در دنیا 1 نفر طی دوران زندگی خود خشونت های جسمی و جنسی را تجربه می کند. دختران و زنانی که در جوامع درگیر 
جنگ زندگی می کنند یا مجبور به مهاجرت می شوند، بیش از دیگران در معرض آسیب های ناشی از کمبود خدمات بهداشتی، خشونت های 
جنگی و... قرار می گیرند. همچنین خانم ها به خصوص در سنین 15 تا 24 سال بیشتر مستعد آلودگی به ویروس اچ آی وی هستند. هر روز 

حدود 830 خانم بر اثر عوامل اجتناب پذیر مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند که 99درصد این آمار مربوط به 
کشورهای در حال توسعه همچنین جوامع روستایی و فقیر است. سیاست های بهداشتی طی ده های گذشته باعث شده مرگ ومیر 

مادران طی سال های 1990 تا 2015 میالدی در سطح جهانی 44درصد کاهش پیدا کند. البته برنامه های سازمان بهداشتی تا سال 
2030 میالدی با هدف کاهش این آمار به کمتر از 70 در هر 100 هزار تولد زنده ادامه دارد. 

OMS.fr:منبع

اهمیت »تغذیه« بر سالمت بانوان
اجتماعی  و  خانوادگی  مختلف  مسوولیت های  به  رسیدگی 
انرژی زیادی از خانم ها می گیرد. از طرفی، آنها معموال به دلیل 
عجله، خستگی و... چندان اهمیتی به تغذیه خود نمی دهند، 
در حالی که رعایت اصول تغذیه درست می تواند تاثیرات 
جسمی و روانی مربوط به زندگی روزمره را کاهش  دهد. البته 
این اصول کلی در برخی دوره های زندگی خانم ها اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.

بارداری
تغذیه متعادل و متنوع طی دوران بارداری عالوه بر تامین نیازهای 
رشد جنین، موجب حفظ تناسب اندام و کنترل وزن منطقی نیز 
خواهد بود که دریافت کافی منابع گلوسید، پروتئین، ویتامین ها، 
آهن و امگا3 را دربرمی گیرد. از طرفی، بهترین جایگزین تنقالت 
ناسالم، میوه ها و خشکبار هستند.  باید توجه داشت غالت 
سبوس دار، میوه ها و سبزیجات به دلیل فیبر فراوان در رفع 

یبوست بارداری که یکی از مشکالت شایع است، موثرند.

شیردهی
در دوران شیردهی نیز اصول کلی تغذیه بارداری باید رعایت شود 
و به خصوص لبنیات، خوراکی های سرشار از آهن )حبوبات، 
جگر، کله پاچه( و چربی های غیراشباع امگا3 باید مصرف شود 
تا شیر مادر کیفیت خوبی داشته باشد. همچنین نوشیدن آب 
و مایعات فراون، رازیانه، هویج و عدس نیز به افزایش شیر 
مادر کمک می کند. البته در دوران بارداری و شیردهی باید 
از مصرف الکل، دخانیات و افراط در مصرف چای، قهوه و 

ادویه ها پرهیز کرد.

یائسگی
دوران یائسگی به دلیل تغییرات اساسی در ترشح هورمون ها 
تاثیر جدی بر حالت سالمت خانم ها دارد. البته تغییر جزیی 
در برنامه غذایی به حفظ تناسب اندام و پیشگیری از تغییرات 

ناشی از اختالالت هورمونی کامال تاثیر مثبت دارد. 
تغذیه در این دوران اساسا باید سرشار از پروتئین ها، فیبرها و 
امگا3 باشد. در واقع فیبرها مانع  عملکرد هورمون تشدید کننده 
اضافه  محدودیت  در  پروتئین ها  می شوند،  معده  در  اشتها 
تسکین  را  گرگرفتگی  بروز  نیز  امگا3  و  دارند  نقش  وزن 
خانم های  برای  نیز  دیگر  نکته  چند  رعایت  البته  می دهد. 

یائسه ضرورت دارد:
 حتما در ساعات منظم غذا بخورند و هیچ وعده ای را 

حذف نکنند.
 از رژیم های سختگیرانه صرف نظر کنند و با رعایت 

تغذیه متعادل تناسب اندام داشته باشند.
 هر روز کمی ماهی بخورند.

 برای مقابله با تاثیر اختالالت هورمونی بر سالمت 
ویتامین  و  لبنیات  کافی  اندازه  به  حتما  استخوان ها 

مصرف کنند.
 تخم مرغ، ماهی، گوشت های کم چرب و حبوبات 

را به عنوان منابع پروتئین انتخاب کنند.
 برای کاهش زمینه خطر ابتال به بیماری های قلبی-  

عروقی روغن های گیاهی بخورند.
قهوه،  و  چای  مصرف  از  و  بگذارند  کنار  را  الکل   
همچنین خوراکی های خیلی شیرین و خیلی شور پرهیز کنند.
 برای جلوگیری از خشکی پوست و کاهش رطوبت بدن 

حتما مقدار کافی آب بنوشند.
www.notrefamille.com :منبع

»بی تحرکی« در خانم ها عوارض جدی تری دارد!
بارها راجع به پیامدهای »بی تحرکی« بر سالمت شنیده ایم و گرچه اغراق آمیز به نظر می رسد، این شیوه زندگی برای خانم ها 
کشنده است! در واقع 6 ساعت یا بیشتر در موقعیت نشسته بودن می تواند خطر فوت ناشی از یک بیماری جدی از جمله 
سرطان را افزایش دهد که این مساله برای خانم ها خطرناک تر است؛ 94درصد در مورد خانم ها نسبت به 48درصد برای آقایان.

متاسفانه شیوه زندگی شغلی و حتی گذران ساعات طوالنی تماشای تلویزیون یکی از معضالت جدی در این زمینه است که 
افراد را در معرض خطر جدی ابتال به دیابت، سرطان و بیماری های قلبی-عروقی قرار می دهد و از امید به زندگی را می کاهد. 
زمانی که افراد بزرگسال ساعت ها نشسته یا خوابیده اند، عضالت به درستی منقبض نمی شود، درنتیجه جریان خون نیز مشکل 
خواهد داشت. از طرفی، کاهش حساسیت نسبت به انسولین و تحمل گلوکز همچنین افزایش چربی خون نیز تایید شده که 

این شرایط زمینه ساز دیابت و اختالالت قلبی-عروقی خواهد بود. 
البته برای کاهش عوارض شیوه زندگی مدرن متخصصان همواره توصیه می کنند حتی پشت میز کار هم در یک حالت باقی 
نمانید و مرتب پاها را حرکت دهید، چند دقیقه یک بار بایستید، دست ها را حرکت دهید، چند قدم راه بروید و.... به عبارتی، 
دائم وضعیت بدن را تغییر دهید. به جای آسانسور از پله باال و پایین بروید. هر روز 30 دقیقه زودتر از منزل خارج شوید 
تا فرصتی برای پیاده روی داشته باشید. حتی االمکان روزهای تعطیل را به گردش و ورزش در طبیعت بپردازید و هر فرصتی 

برای تحرک را مغتنم بدانید.
www.selection.ca :منبع

آنچه در مورد هدایای »روز مادر« در دنیا نشنیده اید...
در همه کشورهای دنیا با توجه به مناسبت های فرهنگی و اجتماعی، »روز مادر« جشن گرفته می شود تا به این بهانه فرزندان از مادران 

قدردانی کنند اما میان آداب و رسوم مردم دنیا، عادات جالبی دیده می شود که شاید تا به حال نشنیده باشید.
 مقدار هزینه متوسط خرید هدیه روز مادر در برزیل و ایاالت متحده آمریکا بیش از همه و حدود 130 و 110 یورو است. 

نوئل،  از  پس   .جشن مادر دومین مناسبتی است که بیشترین تقدیم هدیه دیده می شود
 40درصد مادران برزیلی آرزو دارند در این روز تبلت هدیه بگیرند. 

 46درصد فرزندان در انگلستان به جای ارسال کارت هدیه، این روز را از طریق پیام 
کوتاه یا پیام فیس بوک به مادر تبریک می گویند. 

 سه چهارم پسران در اتریش، هدیه روز مادر را خود تهیه می کنند، در حالی که نیمی 
از دختران چنین تمایلی دارند.

 تقدیم میخک قرمز به مادران یکی از فرهنگ های ژاپن در این 
مناسبت است.

 20درصد از مادران انگلیسی، خوابیدن تا نزدیک ظهر را هدیه 
می دانند. 

facilien.fr :منبع

اختالالت خواب زمینه ساز »پرفشاری خون« خانم ها
کمبود خواب مزمن تاثیرات مختلفی بر سالمت دارد که از جمله می توان به اضافه وزن، 
دیابت، ناراحتی های قلبی-عروقی و اختالالت خلقی اشاره کرد. نزدیک به یک سوم 
بزرگساالن به اندازه کافی نمی خوابند و این مشکل به خصوص در خانم ها شایع تر 
است. این در حالی است که بررسی های علمی نشان می دهد اختالالت خواب مانند 
خواب بی کیفیت، زمان طوالنی به خواب رفتن و بی خوابی نسبت به آپنه خواب 3 
برابر شیوع باالتر داشته و تاثیرات سوئی بر سالمت سیستم قلبی-عروقی خانم ها 
دارد. نتایج بررسی ها نشان می دهد اختالالت جزیی خواب حتی به رغم خواب 7 تا 
9 ساعت، خانم ها را مستعد پرفشاری خون می  کند. محققان همچنین متوجه شده اند 
این شرایط با التهاب دیواره عروق همراه است که پیشرفت بیماری های قلبی-عروقی 
را تسهیل می کند. برای لذت از کیفیت خواب مطلوب توجه به اقداماتی مانند کاهش 
حرارت بدن، اجتناب از رفتن به رختخواب با ذهن ناآرام، فکرکردن به مسائل آرامش بخش 
در زمان خواب و به خصوص دوری از تلفن همراه و تبلت ضروری است. همچنین نوشیدن قهوه و 

چای طی شب مانع به خواب رفتن راحت می شود اما برعکس دمنوش های بابونه و بادرنجبویه به دلیل تاثیر آرامبخشی مفید خواهد بود.
www.lanutrition.fr :منبع



يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

گردش در طبیعت، پرطرفدارترین ورزش و تفرج انسان ها است. همه، 
برای استفاده از محیط طبیعی سر به کوه و کمر و صحرا می گذارند، اما 
در بیشتر مواقع با طبیعت چنان رفتار می کنند که کم و زیاد سبب آسیب 
دیدن محیط زیست می شود. هنگام ورود به کوهستان، جنگل، ساحل، 
محیط تاالبی، غار و دیگر فضاهای طبیعی، الزم است چند اصل ساده را 
رعایت کنیم تا »ردپا« )یا اثر نامطلوب( خود را به کمترین حد ممکن 
برسانیم. کتاب »طبیعت پیمایی بی ردپا« درباره  این اصول است  که با 
خواندن و رعایت نکته هایی که در آن آمده، می توانیم از آسیب دیدن 

میراث های ارزشمند طبیعی جلوگیری کنیم.
برای خرید و دریافت این کتاب، می توانید ای میل بزنید: 

am.kouh@gmail.com  یا با دفتر انجمن کوه نوردان تماس 
بگیرید: 66712243 – 021 یا به کتاب فروشی »فجر تهران« 
)تهران- خیابان انقالب، نرسیده به خیابان 12 فروردین، شماره  

1334، تلفن: 66414109( مراجعه کنید. 

نیمی از پروتئین مورد نیاز بدنتان را از منابع گیاهی تامین و به این طریق 
از کشاورزی پایدار حمایت کنید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 
فوریه )21 بهمن( را به منظور تاکید بر نقش مهم حبوبات برای دستیابی 
به کشاورزی پایدار و اهداف سند 2030 )#پایان_گرسنگی( به عنوان 

روز جهانی حبوبات نامگذاری کرده است.

قطع هر درخت، ضربه ای است مهلک بر پیکر پاک و زیبای آسمان

هشدار سبز

و  قله  نام  توچال، 
در شمال  رشته کوهی 
تهران با ارتفاع 3هزار 
سطح  از  متر   962 و 
دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان 
پایتخت بوده اند، حتما سری به تفرجگاه های 
شیرپال،  شروین،  کلک چال،  زده اند،  آن 
اسپیدکوه و تله کابین توچال که بیش از 4 
دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال 
اضافه شده، از دل انگیزترین تفرجگاه های 
تهران هستند. رشته کوه توچال در شمال 
تهران، چشم اندازی بی نظیر و هویت بخش 
برای ساکنان پایتخت است، درست مانند 
دریا برای شهرهای ساحلی یا شهرهایی 
که کنار رودخانه ها بنا شده اند. گذشته از 
آن هم حیات بیولوژیک و زیستی و هم 
حیات اجتماعی ما وابسته به این رشته کوه 
است. سال های درازی است که ساکنان 
تهران از طریق یک رشته تله کابین خود 
را به قله می رسانند، اما اتفاقی که به نظر 
می رسد در شرف رخ دادن است، راه اندازی 
خط تله کابین جدید است. اگر بخواهیم 
جنبه مثبت تله کابین فعلی را بگوییم، اینکه 
تشکیالت فعلی دسترسی شهروندان را به 
کوه آسان کرده و عاملی است برای جذب 
مردم به جاذبه های طبیعی برای پیاده روی و 
استفاده از فضای طبیعی و هوای پاک اما اگر 
قرار باشد تله کابین و تاسیسات مربوط به 
تله کابین باز هم گسترش پیدا کند، درواقع ما 
هدف اصلی یعنی طبیعی بودن را گم می کنیم. 
از سال 1355 که تله کابین تاسیس شد، 
تاسیسات جنبی آن به طور مداوم گسترش 
پیدا کرده؛ انواع رستوران ها و فروشگاه ها، 
دکه های ارائه غذا و بازی و خط تله سییژ هر 
روز در حال زیاد شدن هستند. این روزها 
دست اندازی انسان ها، توچال را زخمی 
کرده. برای صحبت درباره حال این روزهای 
توچال، پای صحبت عباس محمدی نشستیم 
که عالوه بر سال ها کوهنوردی، عنوان مدیر 
گروه دیده بان کوهستان انجمن کوهنوردان 

ایران را هم در کارنامه خود دارد.

: آقای محمدی! چه خبر از توچال؟
می خواهم بدون مقدمه چینی بروم سر اصل 
مطلب. اتفاق مهم  این روزهای توچال دوخطه 
شدن تله کابین تا قله است. شاید استدالل 
این ساخت وساز تازه، حسن استقبال مردم 
از طبیعت کوهستانی تهران است، اما حتی 
این استدالل به ما اجازه نمی دهد کوهستان را 
زمینی بدون صاحب فرض کنیم که مجازیم 
هر نوع ساخت وسازی را در آن انجام دهیم. از 
یاد نبریم که اولین هدف ما استفاده از طبیعت 
بکر است و استفاده بیش از حد دیگر طبیعتی 
باقی نمی گذارد تا کسی بخواهد از آن استفاده 
کند. کوه های شمال تهران همین حاال هم به 
حداکثر ظرفیت قابل تحمل خود رسیده یا 
دست کم استفاده از این ظرفیت باید مدیریت 
شود. متاسفانه این مدیریت اکنون وجود ندارد 
و هر کسی از هر راهی خواست وارد کوه 
می شود و گویا مجاز است هر نوع استفاده ای 
از کوه بکند.  به نظرم مهم ترین دلیل وضعیتی 
که فعال دچارش هستیم، نداشتن قوانینی برای 
استفاده از کوهستان هایمان و نبود نهادهای 

مدیریتی در آنهاست.
: اگر موافقید اول پیشنهادتان را 
مطرح کنید و بعد به بررسی آن بپردازیم.

پیشنهاد مشخص ام این است که اول ساخت 
خط 2 تله کابین متوقف شود. به عبارت دیگر، 
پیش از آنکه بخواهیم ساخت وسازی چنین 
عظیم در توچال راه بیندازیم، خط فعلی را 
دقیق بررسی کنیم و اینکه آیا به اهدافی که قرار 
بوده با تاسیس این تله کابین برسیم، رسیده ایم 

یا نه؟ اشکاالت کجا بوده و مزایا کجا؟ آیا 
اثر منفی بر محیط زیست منطقه داشته یا نه؟ 
هر نوع تصمیم گیری باید بعد از این بررسی 
انجام بگیرد. نکته دیگر اینکه این تصمیم گیری 
باید برعهده نهادهای فرادستی باشد نه شرکت 
توچال. این شرکت هرچند حقوقی در آنجا 
دارد، نباید مجاز باشد تا خود درباره این منطقه 

طبیعی بی نظیر تصمیم بگیرد.
به نظر من منابع طبیعی شهر تهران، شورای 
شهر و سازمان های مردم نهاد ذی صالح باید 
به کمک نشست هایی کم و کیف دستکاری 
در کوهستان را بررسی کنند و بدون اجماع 
نظر، به صرف ساخت وساز و تولید شغل 
مجاز به هر نوع دست اندازی به طبیعت نیستیم 
و ساخت وساز در همین حد متوقف شود.

: این تهدیدی که می گویید تا چه 
حد جدی است؟

مثالی می زنم تا خطری که توچال را تهدید 
می کند، روشن تر شود. در گذشته، افرادی 
که به کوه می رفتند، به عنوان عالقه شخصی 
کمی از سبزی ها و گیاهان کوهی را می چیدند 
و با خود پایین می آوردند. اکنون جمعیت 
تهران نسبت به 4 دهه قبل دست کم 4برابر 
شده و به نظرم با توجه به اینکه سال هاست 
کوه می روم، تعداد افرادی که کوه می روند، 
چند برابر شده. مردم بیشتر با کوهپیمایی آشنا 
شده اند. این جمعیت با استفاده از تله کابین، 
خود را به قله می رساند و بسیاری از آنها 
در فصل بهار انبوهی از گیاهان کوهی را 
می کنند و با خود می برند. بگذریم از اینکه 
کندن گیاهان خودرو بدون آنکه به ریشه و 
حیات آن آسیب برساند مهارتی می خواهد 
که این افراد غالبا  آن را ندارند؛ بگذریم از 
اینکه پایمال کردن عرصه های طبیعی که نتیجه 
حضور بیشتر جمعیت است، باعث نابودی 
بیشتر گیاه می شود. در عین حال، مشکل چرای 
بی رویه دام از منابع گیاهی کوهستان همچنان 

به قوت خود باقی است. به همین دلیل این 
سال ها وقتی به کوهستان می روید، به جای 
سبزی و خرمی پهنه های وسیعی را می بینید 
که اساسا از گیاه خالی است بنابراین اضافه 
کردن این بار به توچال می تواند عوارضی از 

این نوع را بیشتر کند.  
: مجریان ساخت وساز در طبیعت 
عقیده دارند، فعاالن محیط زیست به جای 
درکی واقعی از نیازهای مردم و زندگی 
امروزی، آرمان هایی دارند که با ضروریات 
امروز ما نمی خواند. به نظر شما چطور 

می توان این 2 نظر را با هم آشتی داد؟
موضوع کلی آن است که هر عرصه یا زمینی 
برای استفاده تعریف خود را دارد. نمی توان از 
کوهستان همان استفاده ای را کرد که از دشت 
یا مثال نمی شود از دریا همان استفاده ای را کرد 
که از یک برکه یا تاالب. در ساخت وساز در 
طبیعت باید نگاه کنیم که هر عرصه ای چه 
ظرفیتی برای بهره برداری دارد و چه کاربری 

خاصی می تواند داشته باشد.
کوهستان به دلیل شیب و اختالف دما در 
شب و روز و فصل های سال، از نظر اکولوژی 
محیطی شکننده است. در توچال هوا روی 
لباس تیره در روز، باالی صفر است که ممکن 
است در شب به 20 درجه زیر صفر برسد. این 
نوسانات دمایی و شیب زیاد و عوامل دیگر، 
زیسب بوم کوهستان را بسیار آسیب پذیر کرده 
است. به همین دلیل، در کوهستان بهره برداری 
باید با احتیاط بیشتری انجام گیرد و در عین 
حال باید ببینیم چگونه می توانیم از کوهستان 
به گونه ای  یعنی  کنیم؛  پایدار  بهره برداری 
بهره برداری کنیم که برای نسل های بعدی 
بماند. کوهستان فقط  باقی  این کوهستان 
محل تفریح و گیاه چینی نیست. از مهم ترین 
جنبه های اقتصادی و اجتماعی توچال، تامین 
آب شهر است. توچال تامین کننده بسیاری از 
منابع آب های زیرزمینی و سرچشمه آب هایی 

است که به سد کرج می ریزند و آب خوان 
دشت تهران است. پس نمی توان گفت من 
شهروند حق هر استفاده ای را دارم اما مسوولیتی 
ندارم. اینکه می گویند شما با خط 2 توچال 
مخالفید چون فقط خودتان می خواهید از آن 
استفاده کنید، یک مخالفت دم دستی و سطحی 
است که موضوع به این مهمی را به دالیل 
شخصی تقلیل می دهد. حتی شهروندانی که 
تا به حال توچال نرفته اند نیز از حضور این 
کوه منتفع می شوند چون آب تهران و خزانه 
ژنتیکی طبیعی و چشم انداز بسیار زیبای آن 
را  تامین می کند، پس توچال متعلق به همه 
تهرانی ها یا در دیدی وسیع تر، متعلق به همه 

ایرانی هاست.
تله کابین   2 خط  موضوع  به   :

برگردیم.
کشیدن تله کابین یعنی آن زمین در اختیار نهاد 
سازنده قرار می گیرد و در یک بازه زمانی 
به استفاده های کوتاه مدت می رسد. همین 
رستوران ها و فروشگاه های بی رویه که شما 
در عرصه های کوهستانی ما می بینید، مصداق 
استفاده های کوتاه مدت بی رویه هستند. نهادی 
خود  دست  در  را  توچال  تشکیالت  که 
دارد، نباید تنها به فکر استفاده های اقتصادی 
کوتاه مدت باشد. شرکت تله کابین توچال باید 
منافع اقتصادی را در افق بلندمدت نگاه کند، 
می توان گفت هرچه عمر این کوهستان بیشتر 
باشد، منظورم عمر آن به عنوان عرصه ای 
طبیعی و سرسبز است، بهره اقتصادی بلندمدت 
از آن هم قطعا بیشتر خواهد بود. نه اینکه 
که 10  برسانیم  به حدی  را  ساخت وساز 
سال دیگر چیزی از این کوه به جز محیطی 

شهری شده نمانده باشد.
این  پیشنهادم  صحبت ها  این  مجموع  با 
است که توچال را به عنوان یک »چشم انداز 
حفاظت شده« ثبت کنیم که براساس قوانین 
بین المللی تعریف خود را دارد. در ایران هم 

سازمان میراث فرهنگی آثاری را به عنوان 
»چشم اندازهای طبیعی ملی« به ثبت رسانده که 
آیین نامه ای هم برای آن وجود دارد. »چشم انداز 
حفاظت شده« محیطی است طبیعی که دارای 
ارزش های طبیعی و فرهنگی باارزش و خاص 
است. در کشور ما دماوند یا چشمه باداب 
ملی  چشم اندازهای  مازندران  در  سورت 
ثبت شده ما در سازمان میراث فرهنگی هستند.

: این ثبت چه ویژگی ای به این 
مناظر می دهد؟

یک پدیده طبیعی که از نظر چشم انداز واجد 
زیبایی های خاص است یا ذخایر ژنتیکی 
باارزشی دارد یا درخت زارها یا یخچال های 
کوهستانی و آبشارهای خاص در مجموعه 

این میراث می توانند به ثبت برسند.
نوع  این  قانونی،  مصوبات  براساس 
میراث  قانون  چشم اندازها تحت حمایت 
قرار می گیرند و هرگونه دخل وتصرف در 
آن، باید با ضوابط خاص و با اجازه این 
سازمان یا برحسب مورد، سازمان حفاظت 

محیط زیست و میراث انجام گیرد.
پیشنهاد مشخص من و سایر فعاالن عرصه 
به  توچال  توده  که  است  این  کوهستان 
عنوان چشم انداز طبیعی ملی ثبت شود تا 
ساخت وساز در آن با توجه به مالحظات 
زیست محیطی و توسعه پایدار و حفاظت، 
تحت نظر سازمان های باالدستی قرار گیرد. 
بهترین شکل این است که سازمان میراث 
فرهنگی، سازمان محیط زیست، جنگل ها و 
مراتع، شهرداری و شورای شهر تهران و 
سازمان های مردم نهاد )سمن ها( نهادی را 
شکل دهند که ثبت و مدیریت منطقه و 
ساخت وساز در آن را به کمک هم برعهده 
بگیرد و برای هرگونه ورود و استفاده از 
کوهستان ضوابط و قوانینی تعریف شود تا 
نهادهای مدیریتی بتوانند براساس این ضوابط 

و قوانین اعمال مدیریت کنند.
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ساخت وساز بی رویه را در توچال متوقف کنید

منظور از تخریب کوهستان هر نوع دستکاری در آن 
است. اینجا می خواهم به سوءتفاهم رایج بین مسووالن 
شهری اشاره کنم. بسیاری از این افراد فکر می کنند، وقتی 
صحبت از کوهپیمایی می شود، یعنی این کوهستان باید 
حتما به امکاناتی مثل تله کابین، راهسازی یا رستوران 
تجهیز شود. اگر می خواهیم کوه ها را داشته باشیم و 
سال ها از آنها استفاده کنیم و کارکردهای دیگرشان را 
هم ببینیم، باید مسیرهای پاکوب قدیمی را حفظ کنیم، 
مسیر جدید ایجاد نکنیم، دهانه ها را فرسوده نکنیم یا با 
ساخت وساز کوه ها را از شکل و شمایل طبیعی خارج نکنیم. رفتن به کوه 
هم برای سالمت جسمی و پیاده روی است و هم برای سالمت روانی. 
سالمت روانی ما در گرو بازگشت به چیزی است که من به آن »خاطره 
ژنتیکی« می گویم. ایرانی ها قرن ها با کوهستان زندگی کرده اند بنابراین 

وقتی رضایت خاطر ما در کوهستان عمیقا فراهم می شود که کوه را در شکل 
طبیعی خود ببینیم. رضایتی که از دیدن خار و خاشاک و بوته های کوهستان 
و تک درخت های روییده در دره ها و صدای پرندگان به کوهپیمایان دست 
می دهد، چند برابر رضایت نشستن در یک چایخانه یا رستوران است. 
این تجهیزات شهری جایگاه خود را دارند و طبیعت نیز جایگاه خود را 
بنابراین مسووالن شهری نباید مرز این دو محیط را با هم مخدوش کنند، 
مثال در تهران، شهر روزبه روز و سنگربه سنگر کوهستان را اشغال می کند 
و کوهستان، شهری می شود. خط شهر به سمت باال به طرف کوه می رود 
و شما که تا 10 سال قبل از هیاهوی شهر به کوهستان پناه می بردید، باز 
هم در کوه شهر را می بینید. محیط کوه به دلیل تجهیزات آن تا حد زیادی 
شهری شده است. به نظر من بهتر است اجازه دهیم محیط های طبیعی 
نزدیک شهرها تا حدامکان به همان صورت طبیعی باقی بمانند.  مسووالن 
به این نکته توجه کنند که ساختن ورزشگاه، فرهنگسرا یا سالن کوچک 
ورزشی هزینه ای بسیار هنگفت روی بودجه های شهری ما می گذارد، اما 
کوهستانی که در همین تهران چند10 هزار نفر را سرویس می دهد، هیچ 

هزینه ای برایمان ندارد، نه برای ساخت آن هزینه ای کرده ایم و نه برای 
نگهداری اش، فقط باید هم مسووالن و هم مردم با مالحظه و احتیاط به 

کوه نگاه کنیم. این ثروت عظیم خدادادی ملی ماست.
با ایجاد تجهیزات بی حساب وکتاب در کوهستان مخالفم. اگر در این 
کوهستان تله کابین و رستوران یا جاده ماشین رو بسازیم و در این محدوده 
به موتورکراس و آفرود اجازه ورود بدهیم، هم برای ایجاد امکانات اولیه 
و هم نگهداری آنها باید هزینه های هنگفتی متقبل شویم و ضربه بزرگ تر 
اینکه مردم را از محیط طبیعی محروم کرده ایم بنابراین برای سالمت 
روانی و آرامشی که در پایان هفته نیاز ماست، نباید به کوهستان دست 
بزنیم. به طور خالصه، دستکاری نکردن کوهستان اولین و ساده ترین راه 
جلوگیری از تخریب آن است. طبیعت مظلوم خودش بهترین خدمات 

را به ما ارائه می کند.
همان طور که گفتم، بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در نزدیکی کوه ها بنا 
شده اند. مسووالن شهری این شهرها توجه داشته باشند که نزدیکی این 
شهرها به کوهستان فرصتی بزرگ است. خیلی از شهرهای بزرگ دنیا کنار 

دریا یا رودخانه قرار دارند. در تهران و شهرهای دیگر کشور ما که کنار 
کوه ها بنا شده اند، کوه همان نقشی را دارد که دریا برای شهرهای کنار آب؛ 
یعنی کوه اول آب ما را تامین کرده که شرط اول تداوم حیات است و دوم 
چشم اندازی فراهم کرده که هر انسانی به آن نیاز دارد. همان طور که دیدن 
دریا شوق انگیز است، نیاز روانی ما کوهپایه نشینان هم با دیدن چشم انداز 
کوه ارضا می شود و دیدن کوه خستگی را از تن هر انسانی در می کند. این 
چشم اندازها را باید قدر بدانیم و به کوه های نزدیک به شهرها به عنوان 
ذخیره گاه طبیعی حیات وحش و تنوع ژنتیکی توجه کنیم. موضوعی وجود 
دارد به نام »ثروت ژنتیکی«، همان تنوع گونه ها و ژن ها که درواقع از جمله 
ثروت های ملی هر سرزمینی است و امری مجازی یا رمانتیک نیست، بلکه 
واقعیتی فیزیکی و ملموس است که به سالمت انسان ها کمک می کند. 
بسیاری از داروها از گیاهان گرفته می شود و درصد قابل توجهی در گیاهان 
شناسایی و بعدا سنتز شده ولی فرمول آن را طبیعت در اختیار ما گذاشته 
است. هنوز انسان بسیاری از امکاناتی را که طبیعت در اختیارش گذاشته 

نشناخته و دامنه این امکانات را نمی داند.

نگاه سبز

چگونه کوهستان را تخریب کردیم؟

 عباس 
محمدی

مدیر گروه 
دیده بان 

کوهستان انجمن 
کوهنوردان ایران

 مرجان 
یشایایی
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غیربومی ایران است و به پوشش گیاهی طبیعی کوهستان های ما آسیب می زند. 
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کلینیک    وخانواده

منع نوجوانان از دنیای مجازی آنها را به استفاده بیشتر 
از شبکه های اجتماعی ترغیب می کند

فضای مجازی کودکانتان را 
چراغ خاموش نظارت کنید

نقش های چندگانه زنان

می شود.  تعریف  نقش  چند  به مثابه  زن 
نقش هایی که هر کدام تعاریف و کارکردهای 
متفاوتی دارند. اول از همه به معنای یک 
شخصیتی  ویژگی های  تمام  با  جنس 
استعدادها  و  توانایی ها  منحصربه خودش، 
و ظرفیت های درونی و اجتماعی است و 
این جنس می تواند نقش های مختلفی داشته 
باشد؛ خواهر باشد، دختر، یک فرد موفق 
مادر.  یک  و  تحصیلی  و  در حیطه شغلی 
مادر بودن یک حس قوی و مسوولیت مهم 
از  که  شده  تعریف  زنان  برای  اساسی  و 
یک ویژگی مهم شخصیتی به نام »مراقبت« 
نشأت می گیرد. یک زن و مادر توأمان یک 
مراقب است. زمانی که مادر می شود احساس 
درونی مراقبت از جنس حس ها و عواطف 
درونی شکلی دیگر به خود می گیرد، مراقبتی 
که پرورش دهنده و شکل دهنده است. زن 
می تواند بارور شود چون در اصل توانایی 
شکل دادن و پرورش دادن را دارد و همین 
ویژگی است که روح زنانه را برای تفاوت 
چه  و  می کند  متفاوت  و  الزم  بشر  رشد 
حسی برای انسان الزم تر و ضروری تر از 
توجه. مراقب است که می تواند توجه داشته 
تا  نیازها را بشناسد  باشد و ضروریات و 
بتواند مراقبت کند و این مراقبت شدن اتفاق 
بیفتد. مادر بودن جدا از حس عمیق غریزی 
یک مهارت و یادگیری اساسی هم است. 
نبودن،  بی تفاوت  بودن،  مسوول  مهارت 
توانایی تبدیل یک موجود ضعیف به یک 
انسان کارآمد و سالم. دوست داشتن عمیق و 
قوی جزو روح زنانه یک زن است ولی مادر 
بودن بیشتر از غریزه یک مهارت و نقش مهم 
است؛ مهارتی که باید آموخته شود و به آن 
بی توجهی نشود و صرفا محدود به کلماتی 
احساسی و هیجانی نباشد. نقشی مهم که 
معیار سنجش  انسان ساز است و می تواند 

سالم بودن یک اجتماع باشد.

 سارا شریفی
روان شناس بالینی

شبکه های اجتماعی هر روز گسترده تر می شوند و همواره ما را با دنیای جدیدی آشنا می کنند که آنقدر 
جذاب است که خیلی زود جایش را در زندگی روزمره ما باز می کند. این قضیه اجتناب ناپذیر است و فضای 

مجازی در تمام دنیا به شکل امر ضروری درآمده است. در مقابل، همین ضرورت اجتناب ناپذیر نیاز به سوادی 
دارد که اگر آن را نداشته باشیم، به جای سود بردن از فضای مجازی در منجالب آسیب های اجتماعی گیر 

خواهیم افتاد.... )صفحه 20-21(



سرخک یک بیماری ویروسی 
و به شدت مسری است. تا 
پیش از سال 1963 میالدی که 
واکسن این بیماری تولید نشده 
بود، جهان هر 3-2 سال شاهد همه گیری بزرگ 
این بیماری و مرگ سالیانه 2/6 میلیون انسان بود.

خانواده  از  ویروسی  سرخک،  بیماری  عامل 
»پارامیکسو ویروس ها« است و طبیعتا از طریق 
تماس مستقیم و  هوا منتقل می شود. ویروس ابتدا 
مجاری تنفسی را درگیر می کند سپس در تمامی 
بدن منتشر می شود. بیماری سرخک خاص انسان 

است و در حیوانات دیده نشده است.
تب باال که 10 تا 12 روز پس از آلوده شدن به 
ویروس فرد را دچار می کند و به مدت 4 تا 7 روز 
طول می کشد، عالمت اولیه بیماری است. آبریزش 
بینی، سرفه، قرمزی چشم ها و ایجاد لک های  ریز 
سفیدرنگ در ناحیه گونه ها از دیگر عالئمی است 
که در مرحله اولیه بیماری ظاهر می شوند. پس از 
چند روز جوش هایی در ناحیه صورت و گردن 
نمایان می شود که با گذشت 3 روز به تدریج به 
ناحیه دست ها و پاها هم گسترش پیدا می کند. 
جوش ها 6-5 روز باقی می مانند و پس از آن 
محو می شوند. اغلب مرگ های در اثر سرخک 
ناشی از عوارض جانبی بیماری است و نه خود 
بیماری. از عوارض مهم این بیماری می توان از 
نابینایی، انسفالیت، اسهال شدید و به دنبال آن 
کم آب شدن شدید بدن، عفونت گوش و دستگاه 
تنفسی مانند ذات الریه نام برد. حاالت شدید بیماری 
بیشتر گریبان کودکانی را می گیرد که دچار سوء تغذیه 
هستند، به خصوص گروهی از کودکان که ویتامین 
A کافی دریافت نمی کنند یا افراد بزرگسالی که 
دچار یکی از بیماری های تضعیف کننده سیستم 

ایمنی مانند ایدز هستند.

»نه« به واکسیناسیون
این بیماری هنوز در کشورهای در حال توسعه، 
به خصوص در بخش هایی از آفریقا و آسیا شیوع دارد. 
95درصد مرگ های ناشی از سرخک در کشورهایی 
که درآمد سرانه پایین دارند اتفاق می افتد. همچنین 
در کشورهایی که بر اثر رخداد یک بالی طبیعی 
سیستم بهداشتی آنها دچار نابسامانی شده و درنتیجه 
برنامه واکسیناسیون به صورت منظم انجام نمی شود 

بیماری به شدت شیوع پیدا می کند.
در حالی که بر اساس گزارش سازمان بهداشت 

جهانی این بیماری در حال حاضر یکی از بیماری های 
شایع بین کشورهای فقیر است، اخباری که این 
روزها به گوش می رسد خبر از شیوع فزاینده این 
بیماری در کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکا 
می دهد، با این تفاوت که علت بروز این بیماری در 
این کشورها کمبود امکانات بهداشتی و دسترسی 
نداشتن به واکسیناسیون نیست. علت این رویداد 
واکسیناسیون نشدن کودکان به درخواست و میل 
والدینشان است. این گرایش طی چند سال اخیر 
تحت پوشش جنبش »نه به واکسیناسیون« جان 
تازه ای گرفته است. جنبش »نه به واکسیناسیون« 
به رغم وجود شواهد معتبر دال بر ایمن و موثر 
بودن واکسیناسیون تالش دارد والدین را متقاعد 

کند کودکانشان را واکسینه نکنند.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 
2018 میالدی اروپا به دلیل عدم تمایل والدین 
به واکسیناسیون کودکان رکورددار موارد ابتال به 
سرخک بوده است. در حالی که در بیشتر کشورها 
میزان ایمنی نسبت به این بیماری تا حدود 95درصد 
بوده، 7 کشور از بین 10 کشور اروپایی کمترین 

میزان واکسیناسیون را داشته اند.
در صورتی که واکسیناسیون در یک کشور 95درصد 
جامعه را پوشش بدهد، می توان گفت  در آن جامعه 
نسبت به آن بیماری ایمنی ایجاد شده و در آنجا 
شیوع پیدا نمی کند. کشورهای اروپایی جمعیتی 

بالغ بر 900 میلیون نفر دارند که در سال گذشته 
میالدی 82 هزار و 600 مورد ابتال به این بیماری 
بین این کشورها گزارش شده است. این رقم طی 
یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. 70 نفر از این 

بیماران جان خود را از دست دادند. 

بریتانیا
مدیر انجمن ایمونولوژی بریتانیا می گوید: »این رقم 
بسیار نگران کننده است و زنگ های خطر را به 
صدا درمی آورد که باید اعتماد عمومی را نسبت 

به واکسیناسیون ارتقا بدهیم.«

ایتالیا
در کشور ایتالیا این جنبش با زیر سوال بردن ایمنی 
واکسن ها خواستار غیراجباری شدن واکسیناسیون 

کودکان شده است.

آمریکا
در کشور آمریکا هم شدیدترین همه گیری سرخک 
طی دهه گذشته با 200 مورد ابتال به بیماری طی 

5 ماه روی داده است.
از پاییز 2018 میالدی در شهر نیویورک 204 نفر به 
این بیماری مبتال شده اند، در حالی که با واکسیناسیون 
به موقع می شد از بروز آن جلوگیری کرد. بسیاری 
از موارد ابتال بین جمعیت یهودیان نیویورک اتفاق 

افتاده که حامی جنبش »نه به واکسیناسیون« هستند. 
ورود مسافران از کشورهای آلوده به این منطقه هم 

دلیل دیگر افزایش موارد ابتال بوده است.
در نیویورک هزاران کودک را از 29 مدرسه و 
مهدهای کودک که واکسینه نشده بودند از دیگر 
کودکان جدا کرده اند و این روند تا زمان حصول 
اطمینان از عدم شیوع بیماری ادامه خواهد یافت.  
در این شهر 130 مورد ابتال بین سپتامبر 2018 تا 
فوریه 2019 میالدی گزارش شده است. 82درصد 
این افراد واکسینه نشده و 3درصد آنها فقط یک 
دوز واکسن دریافت کرده بودند. برای اینکه میزان 
ایمنی نسبت به بیماری به باالترین حد خود برسد 
ضروری است که فرد دو دوز واکسن دریافت کند. 
در بخش دیگری از این ایالت هم طی ماه گذشته 
7 مورد ابتال به سرخک گزارش شده است. موارد 
ابتال مربوط به کودکان واکسینه نشده ای بود که از 
اوکراین وارد این کشور شده بودند. در کشور 
اوکراین هم این بیماری ریشه کن نشده است. یکی 
از مسووالن بهداشتی نیویورک می گوید: »میزان 

شیوع بیماری بسیار نگران کننده است و همین مساله 
نشان دهنده اهمیت واکسیناسیون است. اگر فردی 
واکسینه می شود تنها به دلیل حفظ سالمت خود 
او نیست، بلکه واکسینه شدن یک فرد به معنای 
از میان بردن بیماری و جلوگیری از آلوده و بیمار 
شدن افراد دیگر جامعه است که از نظر پزشکی 
شرایط دریافت واکسن را ندارند، مانند کودکانی 
که زیر وزن طبیعی هستند یا افرادی که دچار نقص 
سیستم ایمنی شده اند.« 3 روز پیش همسر یکی از 
معاونان رئیس جمهور آمریکا جنگ تبلیغاتی توئیتری 
علیه واکسیناسیون  آغاز کرد که بحث و جدل های 
زیادی به دنبال داشت. او در پیامی توئیتری خودش 
را برای واکسینه کردن کودکان خود با واکسن 
MMR سرزنش کرده بود. این واکسن فرد را در 
برابر بیماری های سرخک، سرخجه و اوریون ایمن 
می کند. عالوه بر این، جنبش »نه به واکسیناسیون« 
برای پیشبرد هدف خود توجیهات غیرمعتبری را 
ارائه می کند، مبنی بر اینکه این واکسن می تواند عامل 
بیماری اوتیسم باشد. او طی گزارشی که توسط 
CNN منتشر شد مدعی شده بود گزارش شیوع 

بیماری سرخک دروغ و توهم است.
به دنبال توئیت این خانم بالفاصله نظرات موافق 
و مخالف بسیاری منتشر شد و بعضی موافقان این 
جنبش از او خواسته بودند به تالش خود ادامه دهد تا 
جان حداقل گروهی از افراد را نجات دهد. طرفداران 
این جنبش همچنین ادعا می کنند سرخک موجب 
حفظ سالمت فرد می شود و سلول های سرطانی 
را از بین می برد. آنها برای اثبات ادعای خود به 
نتایج تحقیقی که در سال 2014 میالدی منتشر 
شد، استناد می کنند. در این مطالعه نشان داده شده 
دانشمندان موفق شده بودند با دستکاری ژنتیکی 
ویروس سرخک سلول های سرطانی را نابود کنند، 
در حالی که متخصصان می گویند نباید نتایج این 
مطالعه را به کل جامعه تعمیم داد و این نتایج ثابت 
نمی کند  این روش برای درمان سرطان موثر باشد.
به  نسبت  تردید  جهانی  بهداشت  سازمان 
واکسیناسیون )vaccine hesitancy( را یکی از 
10 عامل تهدید کننده سالمت در سال 2019 میالدی 
دانسته است. کارشناسان ادعا می کنند شیوع بیماری 

سرخک در آمریکا گروهی را هدف می گیرد که علیه 
این بیماری واکسینه نشده اند. شیوع غیرقابل انتظار 
این بیماری در آمریکا مسووالن قانونگذاری را بر آن 
داشته تا قوانینی را مورد بازبینی مجدد قرار دهند که 
به دالیل مذهبی، پزشکی، فلسفی و شخصی گروهی 
از کودکان را از انجام واکسیناسیون معاف می کنند.
برخی گزارش ها حکایتگر این نکته است که بسیاری 
از طرفداران این جنبش با مصرف ویتامین A سعی 

می کنند بیماری را درمان کنند. 

ویتامین A به جای واکسن!
یکی از مسووالن بهداشتی واشنگتن در توئیتی اعالم 
کرد: »این ویتامین هیچ تاثیری بر درمان سرخک 
ندارد و تنها راه جلوگیری از ابتال به این بیماری 
واکسیناسیون است.« ویتامین A نمی تواند از بروز 
بیماری جلوگیری و آن را درمان کند. کودکی که 
در آمریکا متولد می شود و تغذیه سالمی دارد، این 
ویتامین را به اندازه کافی از طریق مواد غذایی 
خود دریافت می کند بنابراین مصرف بیشتر آن 
هیچ تاثیری بر بهبود بیماری ندارد. کودکانی که 
 A دچار سوء تغذیه هستند دچار کمبود ویتامین
می شوند و در صورت ابتال به این بیماری ممکن 
است در معرض خطر عوارض جانبی بیماری مانند 
نابینایی یا حتی مرگ قرار بگیرند. میزان توصیه شده 
مصرف ویتامین A 900 میکروگرم برای آقایان و 
700 میکروگرم برای خانم هاست. مصرف بیشتر از 
حد تعیین شده می تواند موجب بروز عالئمی از قبیل 
حالت تهوع، استفراغ و تاری دید و در بلندمدت 
نازک شدن استخوان ها و آسیب های کبدی شود.

واکسن سه گانه سرخک، سرخجه و اوریون برای 
دهه ها بخشی از برنامه واکسیناسیون عمومی کودکان 
در آمریکا بوده و در سال 2000 میالدی اعالم 
شد بیماری سرخک در این کشور ریشه کن شده 
است. افرادی که واکسینه بشوند به ندرت ممکن 
است به بیماری مبتال شوند، حتی اگر در معرض 
آن  قرار بگیرند. معموال کودکان دوز اول واکسن 
را بین 12 تا 15 ماهگی و دوز دوم را بین 4 تا 6 

سالگی دریافت می کنند.
WHO, VOX, Newsweek :منابع

سازمان بهداشت جهانی: مخالفت با واکسیناسیون یکی از 10 عامل تهدید کننده سالمت در سال 2019 میالدی است

شیوع دوباره سرخک در کشورهای پیشرفته
 ترجمه: 

سیما اخالقی

جنبش »نه به واکسیناسیون« از کجا آغاز شد؟
شاید برای بسیاری تعجب آور باشد که بدانند هنوز جنبش ضدواکسیناسیون وجود دارد. تشکیل این جنبش موضوعی نیست که در قرن اخیر 
اتفاق افتاده باشد و در واقع تاریخ آغاز این جنبش به همان زمان تولید اولین واکسن توسط »ادوارد جنر« برمی گردد. واکسن آبله اولین واکسنی 
بود که در سال 1796 میالدی توسط »ادوارد جنر« ساخته شد. درحقیقت مایه کوبی یا به عبارت دیگر، تلقیح پوسته و تاول های خشک آبله به 
فرد سالم برای باال بردن ایمنی بدن او، روشی بود که قرن ها پیش از ساخت واکسن »ادوارد جنر« برای پیشگیری از ابتال به آبله در آفریقا، چین 
و هند به کار گرفته می شد. واکسنی که »ادوارد جنر« ساخت، ایمن تر از روش های قبلی بود ولی هنوز آبله در آن زمان جان انسان های زیادی را 
می گرفت و مخالفت با واکسیناسیون از همان زمان آغاز شد. قوت گرفتن مخالفت با واکسن شاید به قرن نوزدهم و اجباری شدن تزریق واکسن 
آبله برگردد زیرا بر اساس قوانین آن زمان انگلستان، والدین باید کودکان خود را واکسینه می کردند. در غیراین صورت متحمل مجازات می شدند. 
اولین گروه مخالف با واکسیناسیون کمی بعد از تصویب معاهده سال 1853 میالدی واکسیناسیون تشکیل شد. در آمریکا هم گروه های مخالف 
با واکسیناسیون کم کم شکل گرفت اما تفاوت عمده ای بین این گروه ها و جنبش مدرن »نه به واکسیناسیون« وجود دارد. در قرن نوزدهم این 
گروه ها ادعا می کردند  واکسن افراد را بیمار می کند، حاوی مواد سمی است و واکسن آبله موثر نیست. آنها در مقابل استفاده از داروهای گیاهی و 
هومیوپاتی را به عنوان راه حل جایگزین پیشنهاد دادند و تالش  کردند مردم را متقاعد کنند از واکسینه کردن کودکانشان خودداری کنند. آنها حتی 

برخی از مشاهیر زمان خود از جمله نویسنده انگلیسی، »جورج برنارد شاو« را با خود همداستان کرده بودند. او از طرفداران روش هومیوپاتی بود.

جنبش »نه به واکسیناسیون« در قرن بیستم
فعالیت و ادعاهای این جنبش100 سال پس از آغاز به کار آن و حتی با تولید واکسن  هاری توسط »لوئی پاستور« تغییری نکرد. در سال 
1973 میالدی گروهی از پزشکان انگلیسی گزارشی از بیمارستان کودکان ارائه کردند که حکایت از این داشت که گروهی از کودکان 
واکسینه شده دچار عوارض عصبی شده بودند. تبلیغاتی که درباره این خبر منتشر شد ترس مردم را نسبت به واکسیناسیون دوچندان کرد. 
پزشکان بسیاری در برنامه های تلویزیونی شروع به تبلیغ علیه واکسیناسیون کردند. گروهی ادعا کردند تزریق واکسن هپاتیت موجب بروز 
SIDS )مرگ ناگهانی کودکان کمتر از 1 سال  بدون هیچ علت مشخص( می شود. حتی در دهه 90 مخالفان واکسیناسیون پا را فراتر 
گذاشتند و مدعی شدند با تزریق واکسن میکروارگانیسم هایی وارد جریان خون کودک می شود که می تواند سالمت او را با بیماری هایی 
مانند آسم، اختالل خواب، سرطان، لوسمی، مالتیپل اسکلروزیس و  مرگ ناگهانی به خطر بیندازد. این جنبش در سال 1994 میالدی 
و انتخاب دختر ناشنوایی به عنوان ملکه زیبایی آن سال جان بیشتری گرفت زیرا مادر او اظهار ندامت کرد که علت ناشنوایی دخترش 
تزریق واکسن سه گانه دیفتری،کزاز، سیاه سرفه بوده است. متاسفانه وسایل ارتباط جمعی چشم خود را روی حقایقی که در رابطه با این 

عوارض ارائه می شد، بستند. شواهد بسیاری در آن زمان ارائه شد که نشان می داد علت هیچ یک از عوارض ادعاشده واکسن نبوده است.

جنبش »نه به واکسیناسیون« در قرن بیست و یکم
واقعیت این است که ادعاهای این جنبش تفاوت چندانی با ادعاهای قرون گذشته آن نکرده، تنها تفاوتی که اکنون شاهد آن هستیم این 
است که این جنبش اکنون عالوه بر رسانه های جمعی، سایت های اینترنتی  و وبالگ هایی را در اختیار دارد که می تواند عقاید خود را به افراد 
زیادی بقبوالند. امروزه رفته رفته تعداد والدینی که به این جنبش می پیوندند رو به افزایش است و همین گروه واکسینه نشده عامل شیوع مجدد 
بسیاری از بیماری هایی هستند که روزی ریشه کن شده بودند. تبلیغات گسترده ای که پیرامون داروهای گیاهی و امثال آن می شود و افراد را 
از داروها و مواد شیمیایی می ترساند، آتش بیشتری به این خرمن می زند اما نباید فراموش کرد که هنوز این جنبش نقش عمده ای را در جهان 
سالمت بازی نمی کند و تنها به یک تجارت سودآور تبدیل شده است. از فروش انواع ویتامین ها و مکمل ها و فروش کتاب های الکترونیک 
و روش های درمانی گرفته تا پافشاری برای تصویب قوانینی که واکسیناسیون را از حالت اجباری به فرم داوطلبانه دربیاورند اما خوشبختانه 

آنها هنوز صدایی هستند که شنونده چندانی ندارند. مطالعه کنید، واکسینه بشوید، جلوی شیوع بیماری را بگیرید.

بر اساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی، 

در سال 2018 میالدی 
اروپا به دلیل عدم تمایل 
والدین به واکسیناسیون 
کودکان رکورددار موارد 

ابتال به سرخک بوده 
است. در حالی که در 

بیشتر کشورها میزان 
ایمنی نسبت به این 

بیماری تا حدود 95درصد 
بوده، 7 کشور از بین 10 

کشور اروپایی کمترین 
میزان واکسیناسیون را 

داشته اند
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افسردگی )اختالل افسردگی عمده( یک بیماری معمول و جدی 
پزشکی است که عالوه بر ایجاد احساسات منفی در شما، بر 
نحوه فکر کردن و رفتار شما تاثیر می گذارد. خوشبختانه این 
اختالل قابل درمان است. افسردگی باعث می شود احساس غم 
و اندوه داشته باشید و عالقه خود را به فعالیت هایی که از آن لذت می بردید از 
دست بدهید. این اختالل می تواند منجر به مشکالت مختلفی از لحاظ احساسی 
و جسمی شود و توانایی فرد را در کار و خانه کاهش دهد. همچنین شرایط 
می تواند  ویتامین(  کمبود  یا  مغزی  تومور  تیروئید،  مشکالت   ( فرد  سالمت 

عالئم افسردگی را افزایش دهد، بنابراین مهم است که علل عمومی پزشکی 
را کنار هم بگذاریم. 

برآورد شده در افراد 15 سال به باال میزان افسردگی 6/7 درصد است و از 
هر 6 نفر، یکی )16/6درصد( گاهی در زندگی خود دچار افسردگی می شود. 
افسردگی می تواند در هر زمان برای فرد اتفاق بیفتد، اما به طور متوسط، ابتدای 
نوجوانانی تا اواسط 20 سالگی ظاهر می شود. زنان بیشتر از مردان به افسردگی 
مبتال می شوند. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد یک سوم زنان در طول زندگی 

خود مدتی افسردگی عمده را تجربه خواهند کرد.

زمان مصرف داروهای ضدافسردگی به 
پایان می رسد

پزشک به شما کمک خواهد کرد تا زمان مناسب برای 

متوقف کردن داروهای ضدافسردگی خود را تعیین 

کنید. ترک ناگهانی می تواند عوارض جانبی ناخواسته 

داشته باشد یا منجر به بازگشت افسردگی شود. 

در بسیاری از داروهای ضدافسردگی، بهتر است به 

راهنمایی  به  توجه  با  را  خود  مصرف  دوز  تدریج 

پزشکتان کاهش دهید.

 آیدین 
پورخامنه

داروهای ضدافسردگی چگونه کار می کنند؟
بیشتر داروهای ضدافسردگی با تغییر تعادل شیمیایی مغز به 
نام »نوروترانسمیتر« کار می کنند. در افراد مبتال به افسردگی، 
سلول های مغز به مقدار درست به این پیام های شیمیایی 
مواد شیمیایی  داروهای ضدافسردگی  ندارند.  دسترسی 

مورد نیاز را برای سلول های مغز فراهم می کنند. این
داروها می توانند توسط هر پزشکی تجویز شوند، اما افرادی 
روان پزشک  به  اغلب  دارند  افسردگی  شدید  عالئم  که 

مراجعه می کنند.

انتظارات واقعی
به طور کلی، داروهای ضدافسردگی به خوبی کار می کنند، 
به خصوص هنگامی که همراه با روان درمانی استفاده می شوند. 
بیشتر افراد مبتال به داروهای ضدافسردگی عالئم بهبود در 
حس غم، کاهش میل به انجام کار و ناامیدی را گزارش 
می کنند اما این داروها همیشه درست عمل نمی کنند. ممکن 
است 3-1 هفته زمان الزم باشد برای اینکه احساس بهتری 
داشته باشید و حتی زمان بیشتری برای درمان کامل شما الزم 
باشد. این موضوع شایع نیست، اما برخی افراد با داروهای 
ضدافسردگی بهبود نمی یابند و باید با پزشک خود سعی در 

درمان با روش دیگر داشته باشند.

آیا شما نیاز به تغییر دارید؟
اگر عالئم شما بعد از 4 تا 6 هفته بهبود نیافته باشد، به 
پزشک خود بگویید. ممکن است به یک دوز باالتر یا 

داروی دیگری نیاز داشته باشید.
نخستین داروی تجویزشده برای افسردگی برخی افراد 
مناسب نیست. بیشتر این افراد با یک داروی دیگر به نتیجه 
مطلوب می رسند. به یاد داشته باشید، رسیدن به فواید 
کامل داروهای ضدافسردگی می تواند تا 3 ماه طول بکشد.
همچنین داروهای ضدافسردگی ممکن است در تعداد 
کمی از افرادی که به مدت طوالنی آنها را مصرف کرده  اند، 

تاثیر خود را متوقف کنند.

داروهایی با نام تجاری معروف )برند( مقابل 
داروهای عادی

طبق نظر سازمان غذاوداروی آمریکا، هیچ گونه تفاوتی 
در قدرت، ایمنی و کیفیت داروهای عادی و داروهای 
معروف افسردگی به جز نام تجاری آنها وجود ندارد اما 
یک مطالعه نشان داد ممکن است تغییرات اندک در نحوه 
جذب ماده دارویی توسط بدن وجود داشته باشد. اگر 
داروهای خود را به انواع عادی آن تغییر دادید و تاثیری 

مشاهده نکردید، به پزشکتان بگویید.

تاثیرگذاری داروهای ضدافسردگی
طول  سال  یک  تا  ماه  چند  معموال  موفق  درمان  دوره 
می کشد. حتی اگر احساس خوبی دارید مصرف داروی 
خود را ترک نکنید. اگر مصرف داروهای خود را قطع 

کنید، ممکن است افسردگی شما دوباره بازگردد.
برای  ایجاد روال مناسب  به شما در  پزشکتان می تواند 
استفاده منظم از داروهایتان کمک کند، برای مثال، قرص های 

خود را هر روز با صبحانه مصرف کنید.

مقابله با عوارض جانبی
از صحبت با پزشکتان درباره عوارض جانبی دارو خجالت نکشید. 
اغلب راه هایی برای مدیریت آنها وجود دارد. در ادامه چند نمونه 
بیان می شود، اما ابتدا با پزشک خود بررسی کنید که آیا این دارو 
برای شما مناسب است یا نه؟ مصرف داروهای ضدافسردگی 
با غذا می تواند به رفع حالت تهوع شما کمک کند. اگر دچار 
مشکالت جنسی هستید، تغییر داروی ضدافسردگی ممکن است به 
شما کمک کند. اگر احساس خستگی می کنید، سعی کنید داروی 
خود را 2-1 ساعت قبل از خواب مصرف کنید. اگر داروهای 
ضدافسردگی باعث بی خوابی شود، صبح آن را مصرف کنید. 

بسیاری از عوارض جانبی پس از چند هفته کاهش می یابد.

تداخل های دارویی
امروزه داروهای ضدافسردگی اغلب عوارض جانبی کمتری 
با  و  دارند  قدیمی تر  ضدافسردگی  داروهای  به  نسبت 
متابولیسم بدن سازگارترند. با این حال، هر نوع داروی 
ضدافسردگی می تواند با سایر داروها و حتی مکمل های 
تداخل های  باشد.  داشته  تداخل  یا رژیم غذایی  گیاهی 
دارویی می تواند منجر به عوارض جانبی شدیدتری شود 
بنابراین بر تاثیر داروی خود به خوبی توجه کنید. اجازه 
دهید پزشکتان در مورد هر داروی تجویزی جدید یا مکمل 
غذایی ای که قصد دارید مصرف کنید، اطالع داشته باشد. 

درمانتان را پیگیری کنید
در صورت داشتن داروهای ضدافسردگی، پیگیری طول 

درمان ضروری است.
بازگشت بیماری رایج است. اگر عالئم افسردگی شما 
بازگشت داشت، ممکن است پزشکتان دوز دارو را تغییر 

دهد یا سعی کنید از داروی جدیدی استفاده کنید.
اطمینان حاصل کنید که پزشکتان از تغییرات عمده زندگی 
شما، مانند از دست دادن شغل، ایجاد یک روند پزشکی 

دیگر یا باردار شدن شما آگاه است.

افسانه های داروهای ضدافسردگی
بعضی افراد نگران هستند که داروهای ضدافسردگی آنها را 
وارد زندگی روباتیک  کند. واقعیت این است که داروهای 
ضدافسردگی باعث کاهش احساس غم و اندوه می شود، 

اما احساسات شما را از بین نمی برد.
 نگرانی دیگر این است که شما باید داروهای ضدافسردگی 
را برای تمام سال های زندگی خود مصرف کنید. یک دوره 
معمول داروهای ضدافسردگی 6 تا 12 ماه طول می کشد. 
داروهای ضدافسردگی از نظر جسمانی اعتیادآور نیستند، 

اما نباید به طور ناگهانی متوقف شوند.

مزایای روان درمانی
که  در حالی  روان درمانی  نشان می دهد  مطالعات  نتایج 
داروهای ضدافسردگی را مصرف می کنید می تواند روش 

موثری برای درمان افسردگی باشد.
انواع روان درمانی شامل درمان رفتار شما می شود که بر 
افکار و رفتار منفی تان تمرکز دارد و روان درمانی فردی که 

بر روابط اجتماعی شما با دیگران متمرکز است. 

افسردگی و  ورزش
ورزش اندورفین را در بدن شما آزاد می کند. این ماده 
میزان  و  بهبود خلق وخوی شماست  با  مرتبط  شیمیایی 

افسردگی را پایین می آورد.
نتایج مطالعات متعدد نشان می دهد  ورزش منظم بدون دارو، 
درمان موثری برای افسردگی خفیف است.  ورزش همچنین 
می تواند به تاثیر بهتر دارو کمک کند،به خصوص جلسات 
گروهی یا تمرین با یک شریک ممکن است مفید باشد.

با روش هایی ساده و عملی می توان روزی شادتر ساخت 

قرص های ضدافسردگی بر شما چه تاثیری دارند؟
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 معموال زمانی که رگ ها تنگ شوند و به تنگی بیش از 75 
درصد برسند، عالئم قلبی به صورت احساس فشار و سنگینی 
به سینه هنگام فعالیت، به خصوص وقتی که بیمار از پله باال 
می رود یا کار سنگین غیرمتعارف انجام می دهد، مثال چرخ 
ماشین را عوض یا برف پارو می کند، ماشین هل می دهد یا 
جسم سنگینی را از پله ها باال می برد، خود را نشان می دهد. 
 اگر نتیجه تست ورزش مثبت باشد، بیمار داوطلب آنژیوگرافی 
می شود. با انجام آنژیوگرافی مشخص می شود کدام قسمت از 
رگ ها تنگ شده است. از رگ های اصلی قلب؛ کرونر راست 
و کرونر چپ هستند که خود کرونر چپ به دو شاخه تقسیم 
می شود و هر کدام از این 3 کرونر، انشعابات متعدد و زیادی 

دارند که ممکن است همه یا درصدی از آنها تنگ شود.
 در بعضی بیماران  مبتال به بیماری های قلبی مثل افراد دچار 
دیابت، رگ قلب مثل دانه تسبیح پشت سر هم تنگ می شود. 
تنها راه درمان، عمل جراحی است که »عمل  افراد  این  در 
کرونری بای پس« )CABG( نام دارد ولی گاهی یک قسمت 
از رگ تنگ است یا در افراد سیگاری ابتدای یک رگ تنگ 

است یا ابتدای 3-2 رگ فشارخونی ها تنگ است. 
و  است  تشخیصی  روشی  بلکه  نیست،  درمان  آنژیوگرافی 
مشخص می کند کدام قسمت از رگ های قلب تنگی دارد. وقتی 
آنژیوگرافی مشخص کرد کدام قسمت رگ تنگ است، اصطالحا 
PCI می کنیم؛ یعنی با بالن قسمت تنگ را بازمی کنیم و بعد 
داخل آن یک فنر می گذاریم که اسم آن فنر »استنت« است. 
استنت انواع مختلفی دارد و از همه مهم تر، استنت دارویی 
است که کارگذاری آن باعث می شود احتمال اینکه در این 

فنر یا استنت لخته تشکیل شود، بسیار کم باشد. 
ازآنجا که به هر حال احتمال تشکیل لخته در استنت وجود 
دارد، قبل از اینکه آنژیوپالستی و استنت گذاری انجام شود، 
5-4 قرص »پالویکس« به بیمار داده می شود که خون را رقیق 
کند و نگذارد در فنر لخته ایجاد شود. معموال 6 ماه تا 1 سال 
بعد از گذاشتن فنر یا استنت بیمار باید داروی ضدانعقاد مثل 

پالویکس و... مصرف کند. 
استنت باعث می شود رگ تنگ باز شود و خون به قسمت های 
پایین تر قلب برسد، درد قلبی از بین برود یا تخفیف پیدا کند 
به  بگیرد و  از سر  را  فعالیت های روزانه اش  بتواند  بیمار  و 

زندگی  اش ادامه دهد.
عواملی مثل کشیدن سیگار، کنترل نشدن قند خون، باالبودن 
چربی  خون و ... که رگ را خراب می کند و ما اسمش را 
می گذاریم »عوامل خطر«، باعث می شود استنت هم تنگی پیدا 

کند و ناچار شویم در رگ های دیگر فنر بگذاریم. 
آنژیوگرافی مشخص می کند بیمار داوطلب بای پس است یا 
استنت گذاری. گاهی دیگر نمی شود استنت گذاشت و فقط 
عمل جراحی برای بیمار کارگشاست. گاهی هم اوضاع رگ  
و  )جراحی  کارها  این  از  هیچ کدام  که  است  خراب  آنقدر 
استنت گذاری( را نمی توانیم انجام دهیم، مثال 10 سانتی متر 
رگ مرتب تنگی دارد و تمام دیواره رگ تنگ است. در این 
موارد ناچار به بیمار می گوییم فقط درمان طبی و نگهدارنده 
برایش مناسب است چون کار دیگری نمی شود برایش انجام داد.
بیمار یک هفته تا 10 روز بعد از آنژیوپالستی می تواند فعالیت های 
معمول خود را از سر بگیرد ولی نمی تواند ورزش سنگین 
تنگ است هم  مثال سایر قسمت های رگی که  انجام دهد، 
کند  بازی  فوتبال  مثال  نمی  تواند  بیمار  بنابراین  است  آزرده 
یا برای کوهنوردی به کوه مرتفع برود ولی کارهای معمولی 

مثل شنا و تند راه رفتن را می تواند انجام دهد.
حتی  بیمار  برای  نیست  اول صالح  ماه   6 تا  است  طبیعی 
هیچ  به  نباید  چون  شود  انجام  دندان پزشکی  جراحی های 
وجه مصرف پالویکس را قطع کند. قطع مصرف پالویکس 
مساوی است با ایجاد لخته داخل فنر و خطری بزرگ. بعد 
از 6 ماه، بیمار می  تواند 3- 2 روز پالویکس را قطع کند، 
جراحی دندان پزشکی انجام دهد و بعد دوباره مصرف این 
دارو را شروع کند اما تاکید می کنم ماه های اول صالح است 

که مصرف پالویکس به هیچ وجه قطع نشود.
به  میان  در  ماه   3  -4 هر  باید  بیمار  استنت گذاری،  از  بعد 
متخصص قلبی که این کار را برایش انجام داده، مراجعه کند 

و نوار قلب بگیرد. 
آنژیوگرافی و آنژیوپالستی مختص افراد مسن نیست و ممکن 
است برای یک فرد 30 ساله هم که رگ هایش تنگی داشته 
باشد، ناچار باشیم این کار را انجام دهیم، مخصوصا که سن 

سکته قلبی پایین آمده است.

چه وقت آنژیوگرافی و آنژیوپالستی 
انجام دهیم؟

نگاه متخصص قلب و عروق
 دکتر منوچهر قارونی

فوق تخصص آنژیوگرافی، استاد و رئیس بخش قلب و 
عروق بیمارستان امیر اعلم

آنژیوگرافی استاندارد طالیی تشخیصی 
درگیری عروق کرونری است. روش های 

تشخیصی مختلف دیگری هم برای بررسی 
وضعیت عملکرد عروق کرونر و میزان 

خونرسانی داریم اما آنژیوگرافی یکی از 
روش های بررسی خیلی خوب و دقیق است

از  آنژیوپالستی  و  آنژیوگرافی 
اقدام های تشخیصی و درمانی ای 
درباره شان  ما  بیشتر  که  هستند 
شنیده ایم چون این روزها عواملی 
مثل سیگار کشیدن، شیوع ابتال به چربی و فشار و 
قندخون و... باعث شده بیماری های قلبی و تنگی 
رگ ها و سکته های قلبی، پیر و جوان نشناسد و 

جوان ترها را هم گرفتار کند. 
خیلی از کسانی که داوطلب انجام آنژیوگرافی و 
آنژیوگرافی هستند، سوال ها و نگرانی هایی درباره 
انجام این روش های تهاجمی دارند که پاسخ به آنها 
به رفع نگرانی و کنار گذاشتن تردیدها برای انجام 
سریع تر و به موقع این اقدام ها کمک می کند. برای 
دانستن بیشتر در این باره، با دکتر محمدرضا رجبی، 
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله ای 
قلب و عروق بزرگساالن )اینترونشنال کاردیولوژی 
- آنژیوگرافی و آنژیوپالستی( گفت وگو کرده ایم.

: آقای دکتر! آنژیوگرافی چیست و برای 
چه کسانی انجام می شود؟

آنژیوگرافی استاندارد طالیی تشخیصی درگیری عروق 
کرونری است. روش های تشخیصی مختلف دیگری 
هم برای بررسی وضعیت عملکرد عروق کرونر و میزان 
خونرسانی داریم اما آنژیوگرافی یکی از روش های 
اینکه  دلیل  به  است.  دقیق  بررسی خیلی خوب و 
آنژیوگرافی یک روش تهاجمی است و شرایط خاص 
خودش را دارد، قاعدتا افراد خاصی داوطلب انجام 
این کار هستند. تصمیم گیری راجع به اینکه برای چه 
بیمارانی آنژیوگرافی شود، براساس دستورالعمل های 
جهانی انجام می شود. با توجه به این دستورالعمل ها، 
به این نتیجه می رسیم که در مورد این فرد خاص، 
احتمال وجود درگیری عروق کرونر چقدر است و 
آنژیوگرافی چقدر ضرورت دارد. تصمیم گیری براساس 
چند محور انجام می گیرد؛ یک نکته بسیار مهم، احتمال 
وجود گرفتگی عروق کرونر است؛ یعنی باید در نظر 
بگیریم احتمال درگیری عروق کرونر چقدر است، مثال 
در یک آقای 65 ساله دیابتی و سیگاری احتمال تنگی 
عروق خیلی بیشتر از یک خانم جوان 40 ساله با درد 
قلبی است. نکته بعدی که در تصمیم گیری به آن توجه 
می شود، عالئم کلینیکی بیمار است. عالئم مهمی که 
باید در نظر گرفته شود، درد فشارنده قفسه سینه ، درد 
پشت جناغ سینه که با راه رفتن تشدید و با استراحت 
و مصرف ترکیبات نیتروگلیسیرین بهتر می شود، دردی 
که به دست چپ یا فک انتشار می یابد و همراه با 

حمالت تنگی نفس است. 
نکته سوم، توجه به عالئم پاراکلینیکی مثل نوار قلب 
است، مثال برای بیماری که تغییرات وسیع نوار قلبی 
دارد و شواهد نوار قلب به نفع سکته قلبی، حمله 
قلبی و گرفتگی عروق کرونر است، حتما آنژیوگرافی 
توصیه می شود. روش های دیگری مثل تست ورزش، 
اسکن قلب و استرس اکو هم اطالعات خوبی به 

پزشک می دهد. 
: چه نوع اطالعاتی؟

وقتی احتمال وجود درگیری عروق کرونر در فردی 
مطرح است، برای اینکه بتوانیم احتمال را مشخص تر 
کنیم، از روش تست ورزش، اسکن قلب و استرس  
اکو استفاده می کنیم. با انجام این اقدام های پاراکلینیکی 
می توان مشخص کرد فرد در گروه کم خطر یا طبیعی 
قرار می گیرد یا در گروه خطر متوسط به باال. کسانی 
که در گروه دارای خطر متوسط به باال قرار می گیرند، 

داوطلب آنژیوگرافی می شوند.
: آنژیوگرافی با سی تی آنژیو چه تفاوتی دارد؟
سی تی آنژیو، روش تشخیصی ای که در سال های اخیر 
خوب جا افتاده، نوعی سی تی اسکن است که دقت و 
درخشندگی باالیی دارد و برای بررسی عروق کرونر از 
آن هم می توان استفاده کرد. دقت تشخیصی  سی تی آنژیو 
نسبت به آنژیوگرافی کانونشنال )آنژیوگرافی که معموال 
انجام می دهیم(، کمتر است ولی اطالعات خیلی خوبی 
به پزشک می دهد و در بسیاری از موارد می  تواند 

جایگزین آنژیوگرافی هم باشد.

: آقای دکتر! به تازگی در برخی بیمارستان ها 
انجام  از راه دست  تبلیغ می شود آنژیوگرافی را 
می دهند. تفاوت این روش با روشی که در آن از 
کشاله ران رگ می گیرند، چیست و آیا مزیتی نسبت 

به این روش دارد؟ 
روش تشخیصی آنژیوگرافی هم می تواند از طریق 

دست انجام شود و هم پا. 
برای آنژیوگرافی از طریق یکی از شریان های بدن، 
شریان کشاله ران که یکی از بهترین شریان هاست یا 
شریان مچ دست، به عروق شریانی دسترسی پیدا 
می کنیم و با ابزارهایی که برای این کار طراحی شده 
و نازک هستند و احتمال عوارض آنها کم است، به 
عروق کرونر قلب می رسیم. وقتی به عروق کرونر 
رسیدیم، برحسب محل و شرایط، تزریق مواد حاجب 
داخل عروق کرونر انجام می  گیرد و در همان زمان 
انجام می شود تا جریان خون کرونر،  عکسبرداری 
آناتومی  رگ و نحوه خونرسانی به قلب مشخص 
 شود. فرق چندانی ندارد که این کار از کشاله ران 
انجام بگیرد یا دست. برای افرادی که عروق دستشان 
مناسب است و شرایط الزم را دارند، امکان آنژیوگرافی 
از طریق دست وجود دارد و برای آنهایی که مناسب 
این کار نیستند، معموال آنژیوگرافی را از طریق پا 
انجام می دهیم. در کل، برحسب شرایط کلی بیمار 

در این باره تصمیم گیری می شود.
: آنژیوپالستی چیست؟

 آنژیوگرافی فقط یک روش تشخیصی و آنژیوپالستی 
یک روش درمانی است. اگر آنژیوگرافی مشخص کرد 
رگ گرفتگی دارد و آنژیوپالستی الزم بود، داروهایی به 
بیمار داده می شود که شرایطش از نظر انعقادی مناسب 
باشد و بعد از آن آنژیوپالستی انجام می گیرد. برای این 
کار، در قسمتی که رگ های قلب تنگ شده، با وسایل 
بسیار نازک که برای همین کار تهیه شده اند و بالن های 
خاص و ظریف، گرفتگی را بالن می زنند. بعد در همان 
محل »استنت« که شبکه بسیار ظریفی از فلزهای مختلف 
است و مناسب قرار گرفتن در عروق کرونر طراحی 
شده، تعبیه می کنند تا احتمال گرفتگی دوباره را کم  کند.

: گاهی به بیمار می گویند برای او از استنت 
دارویی استفاده شده است. این استنت ها چه تفاوتی 

با انواع غیردارویی دارند؟
بر اساس تقسیم بندی کلی، دو نوع استنت داریم؛ 
از  فلزی  »استنت های غیردارویی« فقط یک شبکه 
جنس فلزهای مختلف هستند که در محل مناسب 
احتمال گرفتگی دوباره عروق کمتر  تا  می گذارند 
شود. برای اینکه احتمال گرفتگی در رگ کم شود، 
استنت های نوع دوم، یعنی »استنت های دارویی« با 
تکنولوژی خاصی تولید شده که روی آنها داروهایی 
را اضافه کرده اند. این داروها جلوی تشکیل دوباره 

پالک را می گیرند. 
: یعنی استنت های دارویی به مرور زمان 

از بین می روند؟
نه، دارویی که در شبکه استنت است، به مرور زمان 
از بین می رود ولی خود آن شبکه فلزی که خیلی 
ظریف است، برای همیشه داخل رگ می ماند. البته طی 
سال های اخیر، استنت های جدیدی را طراحی کرده اند 
که اصطالحا به آنها »استنت های جذبی« می گویند. 
این استنت ها مزایا و معایبی دارد؛ یکی از مهم ترین 
مزایایشان این است که داخل رگ تعبیه می شوند و 
مثال طی بعد از 6 ماه شروع به حل شدن می کنند و بعد 
از یک دوره 6 ماهه تا 1 ساله، اثری از آنها نمی ماند. 
: آقای دکتر! احتمال گرفتگی دوباره رگی 
نیاز دوباره  که در آن استنت گذاشته می شود و 
به انجام آنژیوگرافی و آنژیوپالستی چقدر است؟

نسل های جدید استنت های دارویی بسیار خوب و 
مفید و با عوارض بسیار کم هستند و احتمال گرفتگی 
دوباره در محلی که استنت دارویی گذاشته می شود، 
کمتر از 7 درصد است. اگر روش انتخابی فردی که این 
کار برایش انجام می شود و تکنیک انجام آنژیوپالستی 
مناسب باشد، احتمال تنگی مجدد بسیار کم است و 
نیاز به آنژیوگرافی های دوباره در سال های بعد نخواهد 
بود. این موضوع به شرایط بیمار بستگی دارد. آنهایی 
که تنگی های بسیار وسیع دارند و گرفتگی هایشان از 
شبکه ها و تنه های اصلی شروع می شود و رگ های 
متعدد قلبشان درگیر است، از همان اول انتخاب مناسبی 
برای استنت گذاری نیستند و شاید جراحی  قلب برای 

آنها مناسب باشد.
:  بعد از اینکه برای بیماری آنژیوگرافی و 
آنژیوپالستی انجام شد، الزم است دارو هم مصرف 
کند یا خطر کامال رفع شده و نیازی به مصرف 

دارو نیست؟
برحسب شرایط بیمار در این باره تصمیم گرفته می شود، 
مثال شرایط بیماری که سکته قلبی کرده و برایش 

آنژیوپالستی انجام داده ایم با یک بیمار خیلی ساده 
با خطر کم، تفاوت دارد. در دوره ای که بیمار در 
بیمارستان است، باید مراقب محل انجام آنژیوگرافی 

باشیم تا خونریزی اتفاق نیفتد. 
اگر کار از طریق رگ دست انجام شده باشد، باندی 
که بادکنک کوچکی دارد، در همان محل آنژیوگرافی 
باد می شود. بعد از 4- 3 ساعت آن را تخلیه می کنند 
و انعقاد خون در همان محل انجام می شود و معموال 

مشکلی پیش نمی آید. 
اگر از طریق رگ پا باشد، 4 ساعت بعد از آنژیوگرافی، 
کاتتری که داخل شریان پا قرار داده شده، خارج 
از 24- 12 ساعت مرخص  بعد  بیمار  و  می شود 
است  بهتر  آنژیوگرافی  از  بعد  روز   2 تا  می شود. 
بیمار فعالیت های خیلی سنگین نداشته باشد و حتما 
داروهایی که پزشک تجویزمی کند در مدت تعیین شده 
آنژیوگرافی  که  کسانی  شرایط  البته  کند.  مصرف 
آنژیوپالستی شده اند، فرق  با کسانی که  می شوند 
می کند؛ در کسانی که فقط آنژیوگرافی می شوند، 
اما  باشد  کم  بسیار  داروها  مصرف  به  نیاز  شاید 
کسانی که آنژیوپالستی برایشان انجام شده، حتما 
باید داروهایی مصرف کنند که نقش رقیق کننده خون 
دارند و ضدپالکت هستند و احتمال لخته شدن خون 
در استنت را می گیرند. مصرف داروهای رقیق کننده 
پیدا  ادامه  باید  آنژیوپالستی  از  بعد  ماه   6 حداقل 
کند و در بیشتر موارد براساس شرایط، الزم است 
بیمار تا یک سال با نظارت پزشک، داروهایی مثل 

»پالویکس« استفاده کند.
: پس با این حساب باید مدام تحت نظر 

پزشک هم باشد. 
برخی همکاران معتقدند بیمار باید یک هفته بعد 
از آنژیوپالستی برای ویزیت مجدد مراجعه کند اما 
است،  طوالنی تر  معموال  ویزیت  بعدی  دوره های 

مثال ممکن است چند ماه یکبار باشد.
: آسپیرین هم که گویا برای این بیماران 

حیاتی است.
بله، حتما بیماران آنژیوگرافی یا آنژیوپالستی نباید 

آسپیرین را قطع کنند.
زندگی  شرایط  بهبود  برای  توصیه ای   :

این بیماران دارید؟
لزوما هر کسی که آنژیوگرافی می شود، تنگی عروق 
کرونر ندارد. خیلی از افراد ممکن است آنژیوگرافی 
شوند و هیچ نکته مهمی نداشته باشند و سالم باشند 
ولی برای کسانی که تنگی عروق کرونر دارند، اصالح 
شیوه زندگی، رژیم غذایی سالم و مصرف داروها 

بسیار ضروری است.

همه آنچه که باید درباره آنژیوگرافی و آنژیوپالستی بدانیم 

روش غیرتهاجمی درمان بیماری قلبی
 زهرا سادات 
صفوی سهی 

آگهی استخدام
یک شرکت معتبر داروسازی جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در تهران و 

شهرستانها از فارغ التحصیالن دارای مدارک کارشناسي ارشد و کارشناسی رشته های مرتبط 
با علوم پزشکی، پیراپزشکي و داروسازي دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا آخر اسفند ماه 
به آدرس medmarketing96@gmail.com  ارسال و یا 

به شماره تلفن 88540595-021 فاکس نمایند.
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به زمین افتادن و شکستگی استخوان ها مهم ترین عارضه 
پوکی استخوان است که می تواند فرد را به طور جدی از 
زندگی روزمره بازدارد و او را کامال ناتوان کند اما پیشگیری 
از این اتفاق تلخ با رعایت چند اقدام ساده و بهبود وضعیت 

جسمانی امکانپذیر است:
 سیگار کشیدن را کنار بگذارید و نوشیدن مایعات حاوی 
کافئین مانند قهوه و نوشابه های گازدار و انرژی زا را به 

حداقل برسانید.
 به تغذیه و دریافت منابع کافی کلسیم توجه کنید.

 هر روز حدود 30 دقیقه از منزل بیرون بروید تا در معرض 
نور خورشید قرار بگیرید و ویتامین D کافی تامین شود.

 در صورت کمبود شدید کلسیم و ویتامین D تحت 
نظر پزشک از مکمل ها استفاده کنید.

 به طور منظم ورزش کنید. پوکی استخوان مانعی برای 
تحرک نیست؛ فقط باید احتیاط های الزم را رعایت کرد. 
پیاده روی یکی از بهترین تمرینات جسمی است که به حفظ 
مقاومت استخوان ها کمک می کند. تای چی نیز حفظ تعادل 

بدن را بهبود می بخشد. 
 هنگام خواب، ابتدا لبه تخت بنشینید، سپس به یک سمت 
بدن دراز بکشید و به آرامی به پشت بچرخید. اگر به یک 
سمت می خوابید، بین زانوها کوسن بگذارید تا استخوان های 
ران و پایین پشت در وضعیت بهتری باشند. در زمان بلند 
شدن از دست ها کمک بگیرید و پس از نشستن روی لبه 

تخت، پاها را زمین بگذارید.
 لباس های خیلی بلند و گشاد نپوشید تا احتمال زمین 

خوردن کمتر شود.
 همه قسمت های محل سکونت باید روشن باشدو امکان 
روشن کردن چراغ ها وجود داشته باشد زیرا تاریکی یکی 

از مهم ترین عوامل زمینه ساز افتادن است.
 از کفش های کامال اندازه که پاها را به خوبی نگه می دارد، 

استفاده شود.
 همه وسایل ضروری روزمره باید در دسترس باشد تا 

نیازی به باالرفتن روی صندلی و... نباشد.
باید در جای خود ثابت   پادری ها و فرش ها حتما 
باشند زیرا معموال به راحتی روی سطح سرامیک و سنگی 

حرکت می کنند.
 سیم های برق را از سطح زمین جمع کنید تا باعث  گیر 

کردن پاها نشود.
 در سرویس بهداشتی و حمام دستگیره هایی برای حرکت 

راحت تر تعبیه کنید.
 هنگام جابجایی وسایل، به سمت جلو خم نشوید زیرا 
خطر شکستگی ستون فقرات وجود دارد. در این حالت 
پشت را صاف نگه دارید و زانوها را کمی خم کنید. البته 
از برداشتن اجسام سنگین، چرخش یکباره و شدید بدن، 
ورزش های فشارآورنده بر پشت و قرار گرفتن در حالت 

عدم تعادل خودداری کنید.
 به طور دوره ای و مرتب به پزشک مراجعه کنید تا 
شکستگی ستون فقرات در مراحل اولیه تشخیص داده شود.
 صندلی های راحتی برای کار و استراحت انتخاب کنید و 
پشت صندلی اتومبیلتان کوسن بگذارید تا پشت در حالت 

صاف قرار بگیرد. 
 باال رفتن از پله ها نسبت به پایین آمدن فشار کمتری به 

ستون فقرات و مفاصل پایین بدن وارد می کند.

زندگی با پوکی استخوان 

»استئوپروز«  یا  استخوان«  »پوکی 
در  که  است  اسکلتی  اختالل 
بروز  استخوانی  توده  کاهش  پی 
پیدا می کند و فرد را در معرض 
شکستگی قرار می دهد. پس از سن 65 سالگی، شیوع 
ابتال به پوکی استخوان بیشتر می شود، در حالی که 
این بیماری ممکن است در سنین کمتر نیز بروز 
کند. شمار خانم های مبتال به پوکی استخوان پس 
از این سن به 39درصد می رسد و در 80 سالگی، 
70درصد خانم ها مبتال به این بیماری شده اند که 
60درصد آنها حداقل یک شکستگی استخوانی را 
داشته اند. برخالف باور عموم، مردان از این بیماری 
در امان نیستند و در واقع 13 تا 15درصد آنها به 

طور جدی از پوکی استخوان رنج می برند. 

نقش »تغذیه« در درمان پوکی استخوان
در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان، تامین ذخایر 
کلسیم و ویتامین D بدن و حتی افزایش آن اهمیت 
بسیاری دارد. همچنین باید توجه کرد مصرف مواد 
غذایی که تحلیل توده استخوانی را تسریع می کند، 

به حداقل برسد. 
براساس یک برنامه غذایی متعادل، هر فرد در طول 
روز باید به اندازه کافی شیر و فراورده های لبنی به 
عنوان مهم ترین منابع کلسیم مصرف کند. گوشت، 
ماهی و تخم مرغ نیز منابع پروتئین و آهن هستند و 
کنار آنها 1/5 تا 2 لیتر آب نوشیده شود. گنجاندن 
5 سهم میوه و سبزی، غالت و چربی های متنوع 

نیز الزم خواهد بود. 

کلسیم و ویتامین D؛ ضامن استحکام 
استخوان ها

برای جبران تحلیل توده استخوانی ناشی از کاهش 
استروژن پس از یائسگی، نیاز بدن به کلسیم بیشتر 
می شود و از 900 میلی گرم در روز برای هر فرد بالغ 
به 1200 میلی گرم می رسد. کلسیم صرفا از منابع غذایی 
تامین می شود و در صورت دریافت ناکافی، ذخایر 

استخوانی بدن تامین کننده خواهد بود.
ویتامین D نیز در جذب کلسیم و تثبیت آن در استخوان ها 
نقش دارد. گرچه این ویتامین در برخی منایع غذایی 
مانند ماهی های چرب، غالت، تخم مرغ، جگر و کره 
وجود دارد، سنتز آن از طریق پوست طی مواجهه با نور 

خورشید مهم ترین عامل تامین کننده ویتامین D است. 
لبنیات بهترین منابع کلسیم هستند که مصرف 4 سهم 
در روز می تواند این نیازها را تامین کند. البته کلسیم در 
خوراکی های دیگری مانند آب معدنی طبیعی، شیرهای 
گیاهی مانند شیر سویا، شیر بادام، خشکبار و ماهی ساردین 

نیز وجود دارد که کمتر شناخته شده اند. 

آنچه نباید فراموش کرد...
 کنار دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، مصرف گوشت 
و ماهی به عنوان پروتئین های حیوانی باکیفیت نقش 
اساسی در ساختار استخوان ها دارند که کلسیم را در 
خود حفظ می کند. 120 تا 150 گرم در وعده ناهار و 

یک سهم تکمیلی مانند یک عدد تخم مرغ، تکه ای ماهی 
و... این نیاز را تامین می کند. همچنین باید اشاره کرد 
قهوه، دفع کلسیم از ادرار را تسریع می کند، در حالی که 
مصرف متعادل )2 تا 3 فنجان( چای به دلیل دارابودن 

فیتواستروژن ها برای استخوان ها مفید است. 
برخی تحقیقات نیز حاکی از آن است که نمک مانع 
عملکرد ویتامین D و جذب کلسیم در بدن می شود. از 
همین رو، توصیه به مصرف کمتر این ماده خواهد بود. 

منابع:
www.tout-sur-osteoporose.fr
www.dentaly.org
www.carenity.com

»پوکی استخوان« و هر آنچه باید بدانید!

بیماری خاموش، استخوان را پوک می کند

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

تحلیل توده استخوانی و تاثیر آن بر دندان ها 
عالوه بر تاثیری که پوکی استخوان بر اسکلت های بدن دارد، این بیماری 
مهم ترین  که  دارد  دندان  و  دهان  سالمت  بر  انکارناپذیری  پیامدهای 
دندان  هاست.  بین  فضای  ایجاد  و  دندان ها  تدریجی  تضعیف  تاثیر، 
مشکل  را  دندانی  پروتزهای  جا گیری  فک  استخوان  تحلیل  عالوه  به 
دندان ها  نگهدارنده  بافت های  با  مرتبط  بیماری های  همچنین  می کند. 
از جمله لثه، الیاف اتصال دهنده دندان به استخوان و بافت استخوانی 
اطراف دندان در مبتالیان به پوکی استخوان به دلیل ضعف تراکم مواد 
برخی  کرد  اشاره  باید  می کند.  پیشرفت  سریع تر  استخوان ها  معدنی 
درمان های پوکی استخوان از جمله بیسفوسفونات ها با بروز استئونکروز 
استخوان فک )قطع جریان خون به بافت زنده استخوان و از بین رفتن 
سلول های استخوانی( همراه است و اغلب می تواند سبب شکستگی های 

ایمپلنت های دندان شود.  اطراف  خودبه خودی به خصوص 
تزریق  بیسفوسفونات ها،  طوالنی مدت  مصرف  صورت  در  عارضه  این 
دارو، ابتال به عفونت، مصرف همزمان با داروهای کورتون یا داروهای 
شیمی درمانی، کشیدن دندان با جراحت زیاد، پروتزهای متحرک نامناسب، 
الکل و دخانیات، دیابت و  بیماری های دهان و دندان، مصرف  به  ابتال 

رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان تشدید می شود. 
به هر حال در صورت ضرورت ادامه چنین درمانی الزم است با دندان پزشک 
مشورت کنید و احتیاط  هایی به خصوص در مورد کشیدن دندان و توصیه های 

مناسب برای بهبود وضعیت سالمت در نظر بگیرید.
همچنین توصیه می شود پیش از شروع مصرف داروها مراقبت ها و درمان های 
دندانی انجام شود که تنها در صورت احتمال شکستگی و عوارض پوکی 

استخوان نباید شروع درمان را به تعویق انداخت.

بیشتر کلسیم بدن در استخوان ها قرار دارد. مقدار 
عمده کلسیم بخشي از ساختمان محکم دندان ها و 
استخوان ها را تشکیل و یک درصد آن اعمال حیاتي 
مهمي براي بدن انجام مي دهد، چنانکه وجود کلسیم 
براي فعالیت های طبیعي عضله و اعصاب مثل انقباض قلب ضروري 
است. همچنین وجود کلسیم در انعقاد خون و حرکت کروموزوم ها 

قبل از تقسیم سلولي موثر است. 

چگونگی جذب و دفع کلسیم
جذب: مقداري از کلسیم در معده جذب مي شود اما بیشتر آن از 
روده کوچک جذب خواهد شد. عوامل افزایش دهنده جذب کلسیم 
عبارتند از:pH  اسیدي، ویتامین هاي C وD، بعضي از اسیدهاي آمینه، 
الکتوز، میزان نیاز بدن، تحرک جسمي،  مقادیر مناسب چربي و نسبت 

مناسب کلسیم به فسفر. 

 ،Dموانع جذب کلسيم به ترتيب اهميت عبارتند از: کمبود ویتامین
وجود اگزاالت )اسفناج، ریواس، چغندر( و اسید مفیتیک موجود در 
پوسته غالت. فیبر نیز در غذاهاي پرفیبر از جذب کلسیم جلوگیري 
مي کند. تحرک زیاد دستگاه گوارش موجب دفع کلسیم مي شود و 
آشفتگي هاي رواني جذب کلسیم را کم مي کند. در سنین باال، کارایي 
جذب کلسیم کاهش مي یابد و در محیط هاي قلیایي نیز ترکیب 

غیرقابل جذب فسفات کلسیم تشکیل مي شود. 
استخوان ها بافت هاي بسیار فعالي  هستند. هر روز 250 تا 1000 

میلي گرم کلسیم به آنها وارد و از آنها خارج مي شود. 
دفع: کلسیم بیشتر از راه ادرار دفع مي شود. مقداري نیز در مدفوع 
وجود دارد که شامل کلسیم جذب نشده یا کلسیم موجود در مایعات 

و سلول هاي گوارشي است. 
مقدار مورد نياز برای بدن: میزان توصیه شده کلسیم در حال حاضر 
800 تا 1200 میلي گرم است اما بعضي سازمان هاي تخصصي و دولتي 
مقادیر بیشتري از آن را توصیه مي کنند، به طوری که 1500 میلي گرم 
براي نوجوانان، خانم های باردار و شیرده و افراد کهنسال باالي 65 
سال و 1000 میلي گرم نیز براي زنان در سنین باروري توصیه مي شود. 

چند نکته
1. معدني شدن کافي دندان و استخوان در دوران کودکي اهمیت 
زیادی دارد. در سراسر دوران کودکي، بلوغ و اوایل بزرگسالي  طول 
و قطر استخوان ها رشد می کند و پر مي شود تا به اوج توده استخواني 
برسد. اگر رژیم غذایي حاوي مقدار کافي کلسیم و سایر مواد مغذي 
باشد، استخوان ها تا حدود 30 سالگي به معدني شدن ادامه مي دهند. 

2. افراد در تمام سنین به مصرف کلسیم نیاز دارند. 
3. عوامل غیرغذایي مثل تاثیرات ژنتیکي، هورمون ها، فعالیت بدني، 
بیماري ها و داروها مي توانند معدني شدن استخوان ها را افزایش یا 

کاهش دهند. 
منابع کلسيم: کلسیم در مواد غذایي زیادي وجود دارد. بدون شک شیر 
و لبنیات داراي بیشترین مقدار کلسیم هستند. آب سخت که به غذاها 
اضافه یا نوشیده مي شود نیز حاوي کلسیم است. شیر ماده غذایي ای 
است که باالترین دسترسي را می توان از طریق آن به کلسیم پیدا کرد. 
سبزي هاي برگ دار سبز تیره مثل کلم و نیز شلغم منابع خوب کلسیم 
هستند. سبزي هایي مثل اسفناج، کنگر فرنگي، چغندر و نیز کاکائو داراي 
اسید اگزالیک هستند که به کلسیم مي پیوندد و ترکیب نامحلولی تولید 

مي کند که جذب کلسیم را کاهش مي دهد. به همین ترتیب اسیدفیتیک 
که یک اسید آلي  موجود در سبوس غالت است با کلسیم، کمپلکس 
تشکیل مي دهد. حبوبات نیز کلسیم دارند اما مقدار کلسیم جذب شده 
از حبوبات به علت اسیدفیتیک و فیبر آنها کاهش مي یابد. ماهی هاي 
با استخوان کنسروشده مثل ساردین، منابع خوب کلسیم هستند، به 

شرط اینکه استخوان آنها نیز مصرف شود. 
کمبود کلسيم: کمبود کلسیم پس از سال ها دریافت ناکافي خود را 
نشان مي دهد. به افراد جوان که استخوان هاي آنها در حال معدني شدن 
است باید توجه مخصوص شود. همچنین کساني که حساسیت غذایي 
یا کمبود الکتوز دارند نیز ممکن است در تمام عمر در معرض خطر 

کمبود کلسیم قرار داشته باشند. 
عوامل موثر بر کمبود کلسيم: مصرف الکل، کاهش اسید معده یا 
روده کوچک، برداشتن قسمتي از روده، سوء جذب چربي ها، استفاده 
از ملین ها و فیبر زیاد، مصرف بعضي داروها، بي تحرکي و نبود فعالیت 

بدني از مهم ترین عوامل موثر بر کمبود کلسیم است. 
عوارض کمبود کلسيم: از عوارض کلسیم می توان از تغییر شکل دندان ها 

و استخوان ها، پوسیدگي دندان و بیماري لثه و پوکي استخوان نام برد.

کلسیم چیست؟

 سیمین 
احمدیان راد
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نگاهی به 10 بیماری شایع میان زنان به مناسبت روز مادر 

خانم ها، تغذیه تان را دریابید!
در همه کشورهای دنیا روزی برای گرامیداشت مقام زن اختصاص دارد. در ایران 

نیز سالروز تولد حضرت فاطمه )س( به عنوان »روز مادر« معرفی می شود که در 

سال جاری مصادف با 7 اسفند ماه است. به این بهانه بر آن شدیم تا نگاهی به 

شایع ترین مشکالت و بیماری ها میان زنان و نقش تغذیه در پیشگیری و بهبودشان 

داشته باشیم. اصولی که قطعا توجه به آنها از سنین نوجوانی و جوانی تاثیر قابل مالحظه ای در حفظ 

سالمت خانم ها خواهد داشت و تا سالمندی ادامه دارد.

مریم سادات  ترجمه: 
کاظمی

آندومتریوز

آندومتریوز بیماری وابسته به هورمون است که کاهش سطح استروژن در کنترل عالئم بیماری موثر خواهد 

بود. منابع غذایی گلوتن، انواع شیرینی ها، الکل و گوشت قرمز جزو خوراکی های زمینه ساز التهاب و 

اختالالت هورمونی هستند که بهتر است مصرف شان به حداقل برسد اما مصرف بادام، گردو، دانه های کتان و ماهی های 

چرب به دلیل مقدار فراوان ویتامین های B و امگا3 مفید است زیرا این ریزمغذی ها تاثیر ضدالتهابی دارند. از خواص 

ضدالتهاب و آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات به خصوص ارگانیک آنها نیز نباید غافل شد زیرا آفت کش ها خود عامل 

عدم تعادلی هورمونی در بدن هستند. از همین رو، ضدعفونی کردن آنها ضرورت دارد.
سرطان های زنانه

تغذیه نامناسب یکی از عوامل موثر در ابتال به سرطان ها از جمله سرطان پستان است. شیوه زندگی مدرن با 

مصرف زیاد خوراکی های چرب و شیرین، غذاهای فراوری شده و فست فودها این خطر را افزایش می دهد، 

حال آنکه رژیم مدیترانه ای در کاهش آن نقش دارد. رژیم مدیترانه ای سرشار از غالت سبوس دار، میوه ها و 

سبزیجات، حبوبات، گردو، ماهی و روغن زیتون است که به دلیل وجود پروبیوتیک ها می تواند از بروز تومورهای پستان 

پوکی استخوانپیشگیری کند. حبوبات نیز به دلیل ترکیباتی موسوم به ایزوفالون ها زمینه ابتال به سرطان آندومتر را کاهش می دهند.

تحلیل توده استخوانی فرایند طبیعی وابسته به سن است اما افت هورمون استروژن پس از یائسگی این 

وضعیت را تشدید می کند. البته توجه به اصول تغذیه از دوران جوانی در تحکیم استخوان ها و به تعویق 

افتادن بیماری موثر است. افزایش دریافت کلسیم و ویتامین D اولین توصیه ای است که  همراه آنتی اکسیدان ها و مواد 

معدنی دیگر نیز نقش دارند. البته باید خوراکی های سرشار از سدیم )نمک( و کافئین هم به حداقل برسند.
یائسگی

کنترل وزن و کاهش عالئم مرتبط با این دوران مانند گرگرفتگی، تغییرات خلقی و... مهم ترین اصول 

رژیم غذایی خانم ها در سنین یائسگی است. به این ترتیب، گنجاندن میوه ها و سبزیجات در هر وعده غذا، 

انتخاب چربی های غیراشباع و پروتئین ها )ماهی، مرغ بدون پوست، گوشت کم چرب، تخم مرغ و حبوبات( همچنین 

نوشیدن مایعات فراوان توصیه می شود. سویا نیز به دلیل وجود هورمون های طبیعی در رفع گرگرفتگی خانم ها موثر 

نشانگان تخمدان پلی کیستیکخواهد بود. البته چربی های ترانس، نمک، نوشیدنی های گازدار، قهوه، چای و شکر نیز باید به حداقل برسند. 

رژیم غذایی خاصی برای پیشگیری و درمان »نشانگان تخمدان پلی کیستیک« وجود ندارد اما باید توجه 

داشت تغذیه متعادل می تواند به کنترل بسیاری از عوارض طوالنی مدت آن کمک کند. در وهله اول کنترل 

وزن بسیار مهم است، چنانکه کاهش 5 تا 10 درصد وزن می تواند برخی اختالالت مرتبط با چاقی در این خانم ها را 

بهبود ببخشد. پس توصیه می شود به جای چربی های اشباع و ترانس، روغن های گیاهی غیراشباع البته در حد متعادل 

جایگزین شود. همچنین میوه ها، سبزیجات، غالت سبوس دار، حبوبات و مغزها مانند گردو، بادام، آفتابگردان و کتان 

به دلیل مقدار فراوان فیبرها انتخاب های خوبی هستند. مصرف برنج و نان سفید، پاستا، نوشابه های گازدار، شیرینی ها و 

نشانگان پیش از عادت ماهانهتنقالت نیز زمینه ساز چاقی است و باید به حداقل برسند تا عوارض این بیماری کاهش پیدا کند.

سردرد، دردهای شکمی، تندخویی، اختالالت خواب و... عالئمی است که خانم ها معموال چند روز پیش 

از شروع چرخه عادت ماهانه تجربه می کنند و تغذیه تاثیر فراوانی در بهبود وضعیت روانی و جسمی آنها 

در این دوران دارد. توصیه می شود طی چند روز پیش از عادت ماهانه، مقدار بیشتری غالت سبوس دار و حبوبات، منابع 

غذایی امگا3 و خوراکی های حاوی منیزیم مانند انواع مغزها در برنامه غذایی تان گنجانده شود. همچنین خوراکی های 

حاوی آهن، ویتامین B6 و E نیز برای مقابله با خستگی شدید عالی هستند. کاهش مصرف غذاهای آماده، نمک، شکر، 

چربی های اشباع و گوشت قرمز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ناباروری

شاید کمی عجیب به نظر برسد اما شیوه زندگی تاثیر جدی بر قدرت باروری دارد، چنانکه بی تحرکی 

یکی از مهم ترین علل بروز چاقی و درنتیجه اختالالت هورمونی و تخمدانی خانم هاست. هرچند الغری 

بیش از حد و رژیم های سختگیرانه نیز عملکرد تخمدان ها را مشکل می کند. عالوه بر این، مصرف میوه ها و سبزیجات 

به عنوان منابع آنتی اکسیدان ها تاثیر خوبی در مقابله با استرس اکسیداتیو زمینه ساز ناباروری دارد. همچنین مصرف 

ادویه ها به خصوص زردچوبه، دارچین، فلفل و زنجبیل نیز موثر است. مصرف ماهی های چرب سرشار از امگا3 فرایند 

و فراوری شده باید به حداقل برسد.لقاح را تسریع می کند. منابع روی، سلنیوم و ویتامین E را نیز نباید فراموش کرد و حتی االمکان مصرف غذاهای آماده 

8 عادت غلط که بهتر است کنار بگذارید
دوش های واژینال    

دوش واژینال ابزاری برای شستشوی واژن به کمک آب و ماده ای تمیز کننده است. بسیاری از خانم ها از این ابزار برای رفع بوی واژن 
پس از چرخه عادت ماهانه، جلوگیری از انتقال بیماری های جنسی و پیشگیری از بارداری ناخواسته استفاده می کنند اما متخصصان 
معتقدند دوش واژن برای سالمت سیستم تناسلی خانم ها مناسب نیست. در واقع مطالعات نشان می دهد  این وسیله سطح PH واژن را تغییر 
می دهد و عامل ابتال به عفونت ها می شود. همچنین با ابتال به بیماری های التهابی مانند عفونت قارچی مهبل و واژینوز باکتریایی نیز همراه است. 

واژن به طور طبیعی با باکتری ها و میکروب ها مقابله می کند و رعایت اصول بهداشت ضروری کافی خواهد بود. 

پیرسینگ واژن 
پیرسینگ بینی از صدها سال پیش در برخی جوامع مرسوم بوده اما امروزه خانم ها تمایل به پیرسینگ زبان، لب، ابرو و حتی اندام 
تناسلی پیدا کرده اند. پیرسینگ نواحی تناسلی صرف نظر از اینکه در چه قسمتی باشد، با دردهای شدید و آسیب های عصبی جدی 
همراه است. حتی ممکن است باعث پارگی مخاط شده و زمینه ساز تحریک و عفونت شود. این اقدام همچنین فرد را با خطر باالتر ابتال به 

کزاز، HIV و هپاتیت B و C مواجه می کند.

لباس های زیر نامناسب و تنگ
پوشیدن لباس های زیر بسیار تنگ زمینه ساز تحرکات پوست و واژن شده و به مرور زمینه ساز ایجاد موهای زیرپوستی می شوند 
که عالوه بر نازیبایی و مشکل در رفع آنها، غالبا دردناک نیز هستند. عالوه بر این، چنین لباس هایی احتمال عفونت های قارچی 
را تشدید می کنند زیرا محیطی گرم و مرطوب برای رشد و تکثیر باکتری ها و قارچ ها به وجود می آید. در انتخاب لباس زیر، الیاف پنبه ای 
و نخ طبیعی برتری دارند زیرا الیاف مصنوعی مانند پلی استر و دانتل زمینه ساز تحریک پوست نواحی تناسلی و رشد باکتری ها و قارچ ها 
می شود. در این زمینه باید اشاره کرد انتخاب سینه بند مناسب نیز تاثیر جدی بر سالمت خانم ها دارد. متاسفانه بسیاری از خانم ها بیش 
از هر موردی به زیبایی این لباس زیر توجه دارند، درحالی که پوشیدن سینه بند خیلی تنگ به بافت های پستان آسیب می رساند و 
زمینه ساز مشکالت جریان خون می شود که می تواند عامل ایجاد کیست شود. از طرفی، سینه بند گشاد نیز خوب نیست زیرا باعث 
قرمزی پوست شده و حرکت دائم  بندها سبب آزار تاندون های شانه می شود. در انتخاب سینه بند عالوه بر اندازه پستان باید به اندازه 

دور کمر و  بندها نیز توجه کرد. همچنین نباید طوری باشد که پستان ها خیلی پایین یا خیلی باال باشند.

شستشوی نابجای نواحی تناسلی
شستشو و بهداشت نواحی تناسلی یکی از مهم ترین اصول سالمت خانم ها محسوب می شود اما بعضی خانم ها در 
این زمینه افراط به خرج می دهند و حتی استفاده از شوینده های قوی و آرایشی را یک راهکار همیشگی می دانند. 
درواقع، این کار تعادل طبیعی باکتری های خوب ناحیه واژن که وظیفه بهداشت خودکار و طبیعی را دارند، به هم می زند. 
همچنین مصرف زیاد خوراکی های حاوی شکر و ادویه هایی مانند کاری، فلفل و سیر باعث بوی نامطبوع واژن می شود که به 
جای شستشوی مداوم کافی است آنها را از برنامه غذایی کنار گذاشت. نکته مهم دیگر اینکه کنار شستشوی معقول با آب و 

شوینده های مالیم، خشک کردن این ناحیه بسیار اهمیت دارد زیرا رطوبت  عامل رشد بسیاری از قارچ هاست. 

گن الغری
پوشیدن گن الغری یکی از انتخاب های ضروری بیشتر خانم ها پیش از رفتن به مهمانی است.  شاید به این 
ترتیب اندام متناسب  تر به نظر برسد اما از آسیب های آن نباید غافل شد. الیاف کامال سفت گن به شکم فشار 

وارد می کند و باعث گرفتگی و درد عضالت شکم می شود. این مساله در مورد شلوارهای تنگ نیز صدق می کند.

پوشیدن کفش های پاشنه بلند
کفش پاشنه بلند یکی از انتخاب های همیشگی بیشتر 
خانم هاست، در حالی که باعث به هم خوردن تعادل وزن 
روی پاها  می شود. در واقع با پوشیدن این کفش، نقطه ثقل بدن به 
سمت پنجه خواهد بود، در نتیجه تعادل عضالنی قوزک پا به هم 
می خورد و درد در ناحیه ستون فقرات، زانو و ران ها را در پی دارد. 
البته کفش های با کفی کامال صاف مانند صندل ها و کفش های 
ورزشی نیز برای استفاده مداوم مناسب نیستند زیرا به عضالت پشت 
پا فشار وارد می کنند. همه این کفش ها را فقط در موقعیت های 

خاص باید استفاده کرد و کفشی با پاشنه 1 تا 2 سانتی متر بهترین انتخاب برای فعالیت های روزمره است.

خوابیدن، بدون پاک کردن مواد آرایشی
حتما برای شما هم پیش آمده که پس از مهمانی به علت خستگی زیاد قادر به تمیز کردن 
مواد آرایشی از روی صورت نباشید اما این کار نباید به یک عادت تبدیل شود. درواقع ماندن 
طوالنی مدت این ترکیبات روی پوست باعث انسداد منافذ پوستی می شود که زمینه ساز التهاب 
خواهد بود. این مساله به خصوص در مورد آرایش چشم ها اهمیت بیشتری دارد زیرا سبب التهاب و 

تحریک مخاط چشم ها می شود. 

رابطه زناشویی در دوران عادت ماهانه
مطالعات بسیاری تا به حال درباره تاثیر رابطه زناشویی بر سالمت زن وشوهر به خصوص 
خانم ها طی دوران عادت ماهانه انجام گرفته است. باید توجه داشت در وهله اول وقوع 
بارداری در این دوران مانند زمان های دیگر است و هرگز نباید نسبت به این شرایط اطمینان داشت. 
از طرفی، انتقال بیماری های جنسی در این دوران نیز بیشتر خواهد بود. برخی خانم ها ممکن است 

با عوارضی مانند دردهای شکمی و خونریزی های شدید نیز مواجه شوند.

عفونت ادراری

گرچه »عفونت ادراری« بیماری صرفا زنانه ای نیست، در خانم ها به دلیل کوتاه بودن مجاری ادرار 

به خصوص طی دوران بارداری بسیار شایع  تر است. بهترین راهکار پیشگیرانه و حتی طی دوره درمان، 

نوشیدن آب فراوان، آبمیوه های طبیعی و دمنوش های گیاهی است. همچنین مصرف ویتامین C و منابع غذایی 

آن مانند گوجه فرنگی، لیموترش، پرتقال و گریپ فروت )غیر از دوره مصرف آنتی بیوتیک( به جلوگیری از زمینه 

رشد و تکثیر باکتری ها کمک می کند. همچنین بهتر است پروبیوتیک ها برای تنظیم فلور روده ای در برنامه غذایی 

افراد گنجانده شود و مصرف خوراکی های محرک و ادویه ها کاهش پیدا کند.
میگرن

»میگرن« سردرد آزاردهنده ای است که بسیاری از خانم ها آن را تجربه کرده اند. کنار علل متعدد 

زمینه ساز مانند چرخه عادت ماهانه، استرس و کم خوابی باید اشاره کرد که برخی خوراکی ها نیز در 

بروز آن تاثیرگذار هستند. شکالت، پنیرهای کهنه و گوشت های فراوری شده مهم ترین عوامل تغذیه ای مرتبط با 

این بیماری هستند. به عالوه، برخی مبتالیان به بیماری سلیاک )حساسیت به گلوتن( نیز درجاتی از میگرن را پس 
از مصرف خوراکی های حاوی گندم دارند. 

افسردگی

»افسردگی« اختاللی روان شناختی با از دست دادن انگیزه، بی حوصلگی شدید، اندوه، خستگی شدید 

و... است که »افسردگی پس از زایمان« در خانم ها یکی از شایع ترین موارد محسوب می شود. کنار 

روش های مختلف، می توان با تامین ریزمغذی های ضروری برای عملکرد مطلوب مغز به بهبود این مشکل کمک 

کرد. مصرف منابع غذایی امگا3، تامین نیاز بدن به ویتامین های گروه B، تغذیه سرشار از تریپتوفان )ماده اصلی 

برای سنتز سروتونین به عنوان هورمون شادی( و پرهیز از خوراکی های تصفیه و فراوری شده مهم ترین اصول 
تغذیه برای مقابله با افسردگی هستند.
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زيبايی       وتغذيه

پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه درباره 5 غذای عجیب در ایران 

حشرات منبع پروتئین اند اما...

چندی پیش، کلیپ کوتاهی 
از فروش فله ای حشراتی مانند 
جیرجیرک و ملخ در کشور پخش شد 
که نظرات مختلفی را از سوی مخاطبان 
در پی داشت. برخی افراد معتقد بودند 
مصرف حشرات می تواند شدیدا برای سالمت 
افراد زیان  آور باشد و برخی دیگر با اشاره به رواج 
حشره خواری در سطح جهان، این کار را بدون 
مشکل دانستند. گروهی از مخاطبان این فیلم هم اظهار 
می کردند که باورشان نمی شود در کشوری مانند ایران، 
بحث حشره خواری مطرح باشد...  صفحه)26(

 دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مادران آهنین
دوره های  حساس ترین  از  یکی 
زندگی خانم ها، به دلیل شرایط خاص 
فیزیولوژیکی، حدود 14 تا 49 سالگی 
است. در این بازه زمانی بیشتر خانم ها 
به دلیل تجربه عادت ماهانه، بارداری و 
زایمان، در معرض کم خونی فقر آهن 
از  خاص  نوع  این  که  می گیرند  قرار 
کم خونی می تواند شدیدا اثری منفی بر 
کیفیت زندگی و فعالیت های روزانه آنها 
داشته باشد. کم خونی فقر آهن در دختران 
دانش آموز و دانشجو باعث کاهش تمرکز 
و یادگیری آنها می شود و در مادران یا 
باعث  هم  میانسال  و  جوان  همسران 
کم حوصلگی، عصبانیت و خستگی های 
مداوم روزمره خواهد شد که تمام این 
یک  زناشویی  زندگی  می تواند  موارد 
خانم را در معرض تنش بسیار قرار بدهد. 
از این رو، توصیه می شود حتما خانم ها، 
ساالنه یک مرتبه آزمایش خون بدهند تا 
در صورت کم خونی فقر آهن در مراحل 
اولیه متوجه آن بشوند و درمان های الزم را 
به صورت مصرف مکمل های غذایی آغاز 
کنند. از طرف دیگر، به تمام خانم های 14 
تا 49 ساله توصیه می شود حتما به صورت 
روزانه، منابع دریافت آهن »ِهم« یا آهن با 
منبع حیوانی را در رژیم غذایی خود داشته 
باشند. آهن »ِهم« می تواند از طریق مصرف 
پرندگان،  گوشت  قرمز،  گوشت  انواع 
تخم مرغ و لبنیات وارد رژیم غذایی شود 
ولی بهتر است بدانید انواع گوشت، بهترین 

منبع دریافت این آهن هستند. 
خانم های در معرض کم خونی فقر آهن، 
بهتر است برای دریافت باالترین حد از 
آهن »ِهم« در بدن حتما منابع گوشتی را 
با کمی آبلیموی تازه، گوجه فرنگی یا 
آلو مصرف کنند تا ویتامین C موجود 
در این خوراکی ها به جذب بهتر آهن 

در بدنشان کمک کند. 

چندی پیش، کلیپ کوتاهی 
از فروش فله ای حشراتی مانند 
جیرجیرک و ملخ در کشور پخش شد 
که نظرات مختلفی را از سوی مخاطبان 
در پی داشت. برخی افراد معتقد بودند 
مصرف حشرات می تواند شدیدا برای سالمت 
افراد زیان  آور باشد و برخی دیگر با اشاره به رواج 
حشره خواری در سطح جهان، این کار را بدون 
مشکل دانستند. گروهی از مخاطبان این فیلم هم اظهار 
می کردند که باورشان نمی شود در کشوری مانند ایران، 
بحث حشره خواری مطرح باشد...  صفحه)26(
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حشره خواری در سطح جهان، این کار را بدون 
مشکل دانستند. گروهی از مخاطبان این فیلم هم اظهار 
می کردند که باورشان نمی شود در کشوری مانند ایران، 
بحث حشره خواری مطرح باشد...  صفحه)26(

چندی پیش، کلیپ کوتاهی 
از فروش فله ای حشراتی مانند 
جیرجیرک و ملخ در کشور پخش شد 
که نظرات مختلفی را از سوی مخاطبان 
در پی داشت. برخی افراد معتقد بودند 
مصرف حشرات می تواند شدیدا برای سالمت 
افراد زیان  آور باشد و برخی دیگر با اشاره به رواج 
حشره خواری در سطح جهان، این کار را بدون 
مشکل دانستند. گروهی از مخاطبان این فیلم هم اظهار 
می کردند که باورشان نمی شود در کشوری مانند ایران، 
بحث حشره خواری مطرح باشد...  صفحه)26(
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پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه درباره 5 غذای عجیب در ایران 

حشرات منبع پروتئین اند اما...

 سیرجان:  تخم مرغ با جیرجیرک 
جیرجیرک ها در برخی از استان های مرکزی ایران مانند کرمان و خصوصا 
بخش سیرجان، اواخر فصل بهار اقدام به تولیدمثل می کنند و شمار آنها 
در این مقطع زمانی از سال بسیار افزایش پیدا می کند. برخی از ساکنان 
سیرجان و کرمان اعتقاد دارند گونه های خاصی از جیرجیرک دارای 
طبیعت بسیار گرمی هستند و خوردن آنها برای کاهش نفخ و دردهای 
استخوانی یا مفصلی بسیار مفید است. از این رو، جیرجیرک را یا به صورت 
جداگانه سرخ می کنند یا همراه با تخم مرغ خام تفت می دهند و به مصرف 
می رسانند. آنها معتقدند همراه کردن جیرجیرک با تخم مرغ هم طعم آن را 
بهتر می کند و هم تاثیر بیشتری در کاهش دردهای استخوانی یا مفصلی 

آن به دلیل داشتن مزاج گرم دارد. 

نظر کارشناس
در مورد مصرف حشرات، بهتر است بدانید این روزها حشرات از سوی 
سازمان های تامین غذا در سطح جهان به عنوان منابع تامین کالری و پروتئین 
خصوصا در کشورهای فقیر مطرح هستند. صرف نظر از مسائل دینی و 
شرعی که در ادیان مختلف مطرح می شود، حشرات می توانند منبع باارزشی 
برای تامین پروتئین و کالری موردنیاز روزانه باشند. در زمان های قدیم 
در مناطق محرومی از کشور ما هم مصرف برخی حشرات مانند ملخ و 
جیرجیرک به صورت کبابی رایج بوده است. این خوردن حشرات برای 
مدتی در ایران منسوخ شد اما این روزها دوباره شاهد رو آوردن دوباره 
به استفاده از حشرات در برخی از مناطق محروم تر از نظر اقتصادی و 
اجتماعی در ایران هستیم. هرچند حشرات می توانند حجمی از پروتئین 
و کالری بدن را تامین کنند، نکته مهمی که درباره مصرف آنها وجود دارد، 
این است که آیا حشره مصرفی در اکوسیستم سالمی زندگی کرده یا نه؟ 
به عبارت ساده تر، در کشورهایی که حشرات به صورت رسمی مصرف 
می شوند، بر سالمت آنها نظارت وجود دارد اما از آنجایی که خوردن 
حشرات در ایران رایج نیست، هیچ سازمانی بر سالمت آنها نظارت 
ندارد و این حشرات بدون ارزیابی می توانند ناقل آلودگی های شیمیایی 
یا میکروبی باشند، درنتیجه مصرفشان سالمت افراد را به خطر می اندازد. 

 یزد و لرستان:  گیپا یا سغدو 
اگر اهل یزد یا استان لرستان باشید، حتما نام غذای »گیپا« یا »سغدو« 
به گوشتان خورده است. گیپای یزد یا تقریبا همان سغدوی لرستان، 
نوعی دلمه است که به جای برگ مو یا سبزیجاتی مانند فلفل دلمه ای، 
گوجه فرنگی یا بادمجان، در سیرابی پیچیده می شود. برای تهیه گیپا یا 
سغدو، ترکیباتی مانند برنج، عدس، لپه، پیاز، زرشک، برگه آلو یا زردآلو 
را با مقدار زیادی از ادویه های گرم مخلوط می کنند و این مخلوط را 
داخل سیرابی قرار می دهند. بعد از پیچیدن کامل دلمه سیرابی، تمام 
اطراف سیرابی با نخ دوخته می شود تا احتمال بیرون ریختن مواد غذایی 
در طول زمان پخت از بین برود. سیرابی هایی که برای تهیه گیپا یا 
سغدو به کار می روند، از قبل تمیز و به قطعات مناسب بریده شده اند. 
سیرابی پرشده با مواد و دوخته شده، چند ساعت برای پختن داخل 
آب گوشت یا آب کله پاچه قرار داده می شود. در برخی مناطق لرستان 
یا یزد، قبل از قرار دادن مواد داخل سیرابی آنها را با مقداری رب و 
پیازداغ تفت می دهند. این غذا در استان های یزد و لرستان طرفداران 

زیادی در شب های سرد و طوالنی زمستان دارد. 

نظر کارشناس 
سیرابی مانند سایر امعا و احشای دامی، حجم باالیی از چربی را در 
خود جا داده است. کلسترول و چربی اشباع باالی موجود در سیرابی، 
دل، جگر، قلوه و... باعث می شود ما مصرف آنها را به افرادی که 
دارای اضافه وزن، چاقی، سابقه کلسترول خون یا بیماری های قلبی 
هستند، چندان توصیه نکنیم اما اگر وزن شما در محدوده طبیعی 
قرار دارد و از بیماری های متابولیک رنج نمی برید، می توانید غذاهای 
حاوی سیرابی یا سایر اندام های داخلی بدن دام را به صورت محدود 
در برنامه غذایی تان داشته باشید. توجه به این نکته ضروری است 
از  باالیی  به مصرف حجم  همواره  تغذیه  متخصصان  توصیه  که 
سبزیجات همراه با غذاهای این چنینی است. بهتر است هنگام تهیه 
دلمه سیرابی یا گیپا هم محتویات درونی را سرخ یا بیش از حد 

آغشته به چربی نکنید. 

 دزفول:  اُبِنِگشت
شکار و مصرف گوشت گنجشک در شهرهای جنوبی کشور، مخصوصا 
آبادان، طرفداران بسیار زیادی دارد. گنجشک در برخی  دزفول و 
شهرهای جنوبی به قدری زیاد است که بومیان این مناطق معتقدند 
اگر این گنجشک ها شکار نشوند، می توانند به عنوان آفتی اساسی برای 
باغ های میوه آنها مطرح باشند. از این رو، شکار و خوردن گوشت 
گنجشک با طبخ های مختلف در شهرهای جنوبی ایران بسیار رایج 
است. در شهر دزفول، غذایی به  نام »اُبُنِگشت« با گوشت گنجشک 
طبخ می شود که شبیه آبگوشت است. دزفولی ها برای طبخ این غذا 
گنجشک پاک شده را با مقدار فراوانی پیاز و گوجه فرنگی تفت می دهند 
و سپس آب کافی روی آن می ریزند تا گوشت گنجشک کامال بپزد و 
غذا جا بیفتد. سپس در آب این غذا مقداری نان ترید و آن را مصرف 
می کنند. در شهرهای جنوبی ایران، غیر از اُبُنِگشت، از گوشت گنجشک 
به عنوان گوشت کبابی یا گوشت خورش هایی مانند خورش قیمه هم 
استفاده می شود. مزاج گوشت گنجشک بسیار گرم است و به همین 
دلیل خوردن آن در فصل زمستان طرفداران بیشتری دارد. از آنجایی که 
گنجشک، تغذیه نسبتا سالمی دارد و در طول زندگی فقط از میوه های 
سالم یا آب پاکیزه تغذیه می کند، جنوبی ها گوشت گنجشک را جزو 

سالم ترین گوشت ها برای خوردن می دانند. 

نظر کارشناس 
مصرف گوشت گنجشک مانند گوشت سایر پرندگان هیچ اشکالی ندارد 
و از نظر مزاجی هم مزاج این گوشت گرم و خشک است. گوشت 
گنجشک مانند گوشت سایر پرندگان حاوی مقادیری از پروتئین، آهن 
و روی است اما باید توجه داشت حجم گوشت این پرنده به  اندازه ای 
کم و ناچیز است که ما نمی توانیم روی دریافت ریزمغذی ها از طریق 
خوردن آن چندان حساب کنیم. با این  حال، از آنجایی که معموال 
گنجشک را به صورت درسته و با گوشت و استخوان مصرف می کنند، 
شاید بتوان گفت تنها مزیت آن نسبت به سایر پرندگان، دریافت کلسیم 
بیشتر به  دلیل خوردن استخوان های همراه با گوشت گنجشک است. 

 گیالن و مازندران:  اشپل ماهی و دیبیجا 
اشپل یا همان تخم ماهی جزو مواد غذایی بسیار پرطرفدار میان اهالی 
شمال ایران مانند ساکنان استان های گیالن و مازندران است. اشپل ماهی، 
مقادیر قابل توجهی از پروتئین، ویتامین B12 و گاهی اسیدهای چرب 
امگا3 را در خود جا داده و در عین حال سدیم و کلسترول باالیی هم 
دارد. برای استفاده از اشپل یا تخم ماهی، ابتدا باید پوسته شفاف رویی 
تخم ماهی را جدا کنید و سپس با چنگال آن را هم بزنید تا کامال باز 
شود. در شمال ایران با ترکیب اشپل ماهی، سبزی های محلی، سیر و 

تخم مرغ، انواع مختلفی از کوکو تهیه می کنند. 
شاید خیلی از ما نام اشپل ماهی یا کوکوی اشپل را شنیده باشیم 
اما خیلی  از ما با غذایی شمالی و عجیب تر از تخم ماهی به نام 
»دیبیجا« آشنایی نداریم. دیبیجا هم که طرفداران خاص خود را در 
استان های گیالن و مازندران دارد، از روده ماهی تهیه می شود. معموال 
در استان های شمالی ایران و در روزهای سرد زمستان، بخشی از 
روده ماهی به صورت جداگانه به فروش می رسد که از آن در تهیه 
کوکو یا املت های مختلف استفاده می شود. غالبا هنگام تهیه دیبیجا 
از روده ماهی، مقداری سیر تازه و ادویه هم به آن می زنند و هنگام 
سرو حتما نارنج و گلپر را کنار آن قرار می دهند. البته معموال دیبیجا 

کنار ماهی سرخ شده سرو می شود. 

نظر کارشناس 
تخم ماهی )باتوجه به نوع ماهی( مقادیر قابل توجهی از پروتئین مرغوب 
و اسیدهای چرب امگا3 را در خود جا داده است. به همین دلیل هم 
مصرف متعادل آن می تواند برای سالمت فرد مفید باشد اما نکته 
قابل توجه این است که تخم ماهی و روده آن حاوی سدیم و چربی 
افزایش  آنها می تواند عوارضی مانند  بنابراین خوردن مداوم  است 
دریافت کالری، فشار خون باال و اختالالت آب و الکترولیت در بدن 
را به دنبال داشته باشد. البته بهتر است این بخش های داخلی ماهی 
بدون نمک و با سبزیجات فراوان طبخ شوند تا سدیم دریافتی در یک 

وعده غذایی را بیش از اندازه باال نبرند. 
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آشنایی با 6 غذای عجیب از 6 کشور جهان

از چشم ماهی تن تا عنکبوت سوخاری

1ژاپن: چشم ماهی تُن 
اصال تعجب نکنید! همان طور که خیلی 
از ما ایرانی ها از هیچ قسمت گوسفند از 
جمله چشم آن هم نمی گذریم، ژاپنی ها 
اعتقاد دارند باید همه اجزای ماهی تُن، حتی 
چشم آن، را هم مصرف کرد. چشم ماهی 
تُن، قیمت نسبتا پایینی در ژاپن دارد و در 
تمام سوپرمارکت های عرضه مواد غذایی 
هم در دسترس است. ژاپنی ها برای آماده 
کردن خوراک چشم ماهی تُن، آن را در 
آب جوش می جوشانند یا بخارپز می کنند. 
سپس چشم های پخته را با سیر و سس سویا 
طعم دار می کنند و آن را سر میز می آورند. 
طعم چشم ماهی تُن، شبیه ماهی مرکب 
است که این ماهی طرفداران زیادی در 

کشور خود ما هم دارد. 

2ایتالیا: پنیر روِتن 
پنیر روتن که به آن »پنیر فاسد« یا »متعفن« 
هم می گویند، نوعی پنیر خانگی است که 
میان برخی ایتالیایی ها یا مردم گرجستان 
طرفداران خاص خود را دارد. در طول 
فرایند تخمیر و آماده سازی این پنیر، حشرات 
زنده ای در آن رشد و زندگی می کنند که 
باعث متعفن شدن آن بعد از تهیه می شوند. 
تقریبا غیر از بومی های ایتالیا و گرجستان، 
هیچ کس نمی تواند این پنیر بدمزه را بخورد 
و متخصصان تغذیه معتقدند پنیر روتن جزو 
بدترین انواع پنیر برای سالمت انسان است. 

3چین: تخم مرغ فاسد 
چینی ها به تخم مرغ خورترین مردم جهان 
معروف هستند اما یکی از عجیب ترین 
عادت های غذایی که از چین باستان به 
جا مانده و برخی از چینی های امروزی 
هم این عادت را دارند، مصرف تخم مرغ 
فاسد یا گوگردی است. برای تهیه تخم مرغ 
فاسد، تخم مرغ خام را در تلی از خاک رس، 
خاکستر و نمک دفن می کنند. سپس اجازه 
می دهند این تخم مرغ برای چند ماه کامال 
مدفون بماند تا رنگ زرده اش به سمت 
سبز تیره یا گوگردی متمایل شود. معموال 
تعداد افرادی که تمایل یا توانایی خوردن 
این تخم مرغ را دارند، بسیار کم است اما 
چینی های طرفدار تخم مرغ فاسد بسیار به 
خوردن این غذای باستانی افتخار می کنند. 

4الئوس: سوپ تخم مورچه سفید 
یکی از عجیب ترین غذاهایی که در سطح 
جهان مطرح است، سوپ تخم مورچه 
الئوسی است. مردمان الئوس، یک سوپ 
سنتی دارند که از ترکیب تخم مورچه و 
خود مورچه سفید تهیه می شود. متخصصان 
حوزه غذا معتقدند اگر دستگاه گوارش شما 
بتواند خوردن این سوپ را تحمل کند، قطعا 
طعم هیجان انگیزی را با مصرف آن تجربه 
خواهید کرد. این سوپ از نظر طعمی کمی 
تندوتیز و مقداری شبیه طعم میگو است. 

5 اوکراین: سالو 
بسیاری از افراد در سراسر جهان ترجیح 
چربی  همراه  را  قرمز  گوشت  می دهند 
اما  به آن طبخ و مصرف کنند  چسبیده 
اوکراینی ها در طرفداری از چربی گوشت 
قرمز، پا را از این هم فراتر گذاشته اند و 
نوعی غذا به  نام »سالو« دارند که فقط از 
چربی گوشت قرمز تهیه شده است. برای 
آماده سازی سالو، چربی گوشت قرمز را 
جدا و آن را روی تکه ای چوب یا سنگ 
پهن می کنند. سپس چربی را دود می دهند 
و  حدود 1 سال در اتاقکی کامال سرد 
نگهداری می کنند. بعد از این مدت، سالوی 
آماده شده را به صورت نازک برش می زنند و 
با نان چاودار مصرف می کنند. اوکراینی ها 
به قدری این غذا را دوست دارند که حتی 
جشنواره ای ساالنه برای آن ترتیب می دهند. 

6 کامبوج: عنکبوت سوخاری 
برعکس ما ایرانی ها که همیشه از عنکبوت 
فراری هستیم، در کامبوج به این حشرات 
به چشم یک میان وعده لذیذ نگاه می کنند. 
زمان  در  بار  اولین   برای  کامبوجی ها 
قحطی زدگی که تحت رژیم »ِخمروج« آن 
را تجربه کردند، به مصرف خوراکی هایی 
مانند عنکبوت سرخ شده به عنوان وعده غذایی 
اصلی روآوردند اما سریع متوجه شدند وقتی 
که این عنکبوت های گوشتی کامبوجی سرخ 
می شوند، طعمی شبیه گوشت خرچنگ پیدا 
می کنند. از این رو، عنکبوت سوخاری به 
پای ثابت میان وعده بسیاری از کامبوجی ها 
تبدیل شد و خیلی زود جای خود را میان 

غذاهای خیابانی پرطرفدار باز کرد.  

هرچند حشرات 
می توانند حجمی از 

پروتئین و کالری بدن 
را تامین کنند، نکته 

مهمی که درباره مصرف 
آنها وجود دارد، این است که آیا 

حشره مصرفی در اکوسیستم سالمی 
زندگی کرده  یا نه؟ به عبارت ساده تر، 

در کشورهایی که حشرات به صورت 
رسمی مصرف می شوند، بر سالمت 
آنها نظارت وجود دارد اما از آنجایی 
که خوردن حشرات در ایران رایج 

نیست، هیچ سازمانی بر سالمت آنها 
نظارت ندارد و این حشرات بدون 

ارزیابی می توانند ناقل آلودگی های 
شیمیایی یا میکروبی باشند 

 وقتی اسم غذاهای عجیب وغریب به میان می آید، خیلی از ما یاد غذاهای چندش آور می افتیم. شاید غذاهای چندش آوری که در سراسر 
 ترجمه: 

ندا احمدلو 
جهان سرو و مصرف می شوند، در فرهنگ مردم آن کشور چندان هم بد نباشند، مثال همین کله پاچه ای که خیلی از ما ایرانی ها طرفدار پر و 
پا قرص آن هستیم، در فهرست چندش آورترین غذاهای دنیا قرار دارد ولی ما به سادگی این غذا را می خوریم و از خوردنش لذت هم 
می بریم. از بحث غذاهای این چنینی که بگذریم، به فهرست غذاهای عجیب وغریب در سطح جهان برمی خوریم که شاید خیلی هم چندش آور 

نباشند و خوردن آنها بیشتر عجیب به نظر برسد تا غیرقابل تصور. در ادامه این مطلب با 6 غذای عجیب وغریب از 6 کشور مختلف دنیا آشنا خواهید شد. 

چندی پیش، کلیپ کوتاهی از فروش فله ای 
حشراتی مانند جیرجیرک و ملخ در کشور پخش 
شد که نظرات مختلفی را از سوی مخاطبان در پی 
داشت. برخی افراد معتقد بودند مصرف حشرات 
می تواند شدیدا برای سالمت افراد زیان  آور باشد و برخی دیگر 
با اشاره به رواج حشره خواری در سطح جهان، این کار را بدون 
مشکل دانستند. گروهی از مخاطبان این فیلم هم اظهار می کردند 
که باورشان نمی شود در کشوری مانند ایران، بحث حشره خواری 
مطرح باشد. این در حالی است که مصرف حشرات در برخی 
شهرهای جنوبی و مرکزی ایران اصال موضوع جدیدی نیست و 
قدمتی چند10 ساله دارد. به بهانه پخش این کلیپ، تصمیم گرفتیم 
در صفحه »سفره سالم« این شماره به معرفی عجیب ترین غذاهای 
مصرفی در شهرهای مختلف ایران بپردازیم و در گفت وگو با دکتر 
محمدرضا وفا، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، خوب و بد مصرف این غذاها را بررسی کنیم. 

 ترجمه: 
راضیه فیضی



1. یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده این غذا، پاستاست. انواع پاستا از آرد گندم تهیه می شوند 
و اگر به صورت قهوه ای یا سبوس دار باشند، مزاج گرم و تری دارند. مصرف غالت سبوس دار 
مانند پاستای قهوه ای، عالوه بر اینکه به دلیل داشتن فیبر باال احتمال ابتال به یبوست را کاهش 
می دهد، می تواند برای مدت  طوالنی تری هم ما را سیر نگه دارد. از این رو، اگر گمان می کنید 
برای کاهش وزن باید تمام غالت را کنار بگذارید، سخت در اشتباه هستید. اتفاقا شما باید 
غالت سبوس دار مانند برنج یا پاستای قهوه ای یا حتی نان های سبوس دار را در وعده های اصلی 
غذایی تان مصرف کنید تا فیبر موجود در آنها به آهستگی در دستگاه گوارش هضم شود و شما 
را برای مدت طوالنی تری سیر نگه دارد. به این ترتیب، هوس خوردن تنقالت در میان وعده ها با 
مصرف غالت سبوس دار در وعده های اصلی کاهش پیدا می کند. بد نیست این نکته را بدانید که 
سرکه، مخصوصا سرکه های کهنه، مصلح خوبی برای متعادل شدن طبع غالت برپایه گندم است. 

2. یکی از مواد مفید تشکیل دهنده این ساالد، نخود آبگوشتی است. نخود آبگوشتی پروتئین، 
کلسیم و فیبر باالیی دارد. عالوه بر این، دارای مزاج گرم و خشکی هم است که می تواند 
سردی نهایی غذا را کاهش دهد. شما می توانید به دلیل وجود نخود در این غذا و برای کاهش 
نفخ احتمالی ناشی از خوردن ساالد مدیترانه ای، هنگام سرو این ساالد، مقداری زیره یا شوید 

روی بشقاب های ساالد بپاشید. 

3. نکته دیگری که باید در مورد نخود به آن اشاره کنیم، این است که از منظر طب سنتی، 
نخود آبگوشتی جزو خوراکی های کثیرالغذاست. از این رو، مصرف آن برای کودکان در سن 
رشد و افراد الغر بسیار مفید است. به خاطر داشته باشید مصرف نخود می تواند باعث افزایش 
میزان ادرار شود. از این رو، بد نیست آن را حدود 3 تا 4 ساعت قبل از خواب مصرف کنید و 

خوردن شام های حاوی نخود را به ساعات پایانی شب نیندازید. 

4. در این غذا از پنیر هم به عنوان یکی از انواع لبنیات بسیار پرخاصیت استفاده شده است. 
پنیر از منظر طب سنتی، مزاج سرد و تری دارد و از این رو، بد نیست برای بهره بردن بیشتر 
از خواصش، مقداری مغز گردو، نعناع خشک یا انواع سبزی های معطر را با آن همراه کرد. 
خوشبختانه ریحان و جعفری به عنوان سبزی معطر همراه با پنیر در این ساالد وجود دارند اما 
اگر بتوانید کمی مغز گردوی ساییده شده هم به این ساالد بیفزایید، حتما ارزش تغذیه ای و مزاج 

آن را برای کودکان و سالمندان بهتر خواهید کرد. 

5. از دیگر ترکیبات اصلی موجود در این ساالد مدیترانه ای، گوجه فرنگی است که طرفداران 
بسیار زیادی هم در تهیه انواع ساالدها به خود اختصاص داده است. طبیعت گوجه فرنگی از 
منظر طب سنتی، سرد و   تر است و بهترین مصلح آن برای متعادل شدن طبعش، چیزی جز 

روغن زیتون فرابکر نیست. از این رو، سعی کنید اوال روغن زیتون را از دستور تهیه این ساالد 
کنار نگذارید و در ثانی حتما انواع بکر یا فرابکر این روغن را استفاده کنید تا بهره بیشتری 

از آن برده باشید. 

6. یک نکته مهم که طرفداران ساالدهای حاوی خیار باید بدانند، این است که خیار مزاجی 
سرد و   تر با درجه دو دارد بنابراین اگر 
نمی خواهید بعد از خوردن ساالدهای 
حاوی گوجه و خیار سردی تان کند، 
حتما عالوه بر روغن زیتون، مقداری 

رازیانه، زیره، نمک یا 
مویز را هم به ساالدتان 
اضافه کنید. البته توجه به 

این نکته ضروری است که 
خود عمل پوست کندن خیار 

تا حدی باعث کاهش سردی و 
تری آن می شود. 

5 دلیل برای پیروی از رژیم مدیترانه ای 

رژیم مدیترانه ای برای سال های متمادی جزو 3 رژیم برتر و سالم در جهان 
طبقه بندی شده است. براساس این رژیم، حجم باالتری از میوه ها، سبزی ها، 
مغزها، دانه ها، حبوبات، غالت سبوس دار، ماهی، زیتون و روغن زیتون در 
برنامه غذایی جامی گیرند و چربی ها، قندها، گوشت قرمز یا غالت تصفیه شده 
کمترین جایگاه را در این رژیم به خود اختصاص می دهند. از این رو، رژیم 
مدیترانه ای همواره جزو رژیم های برتر غذایی در سطح جهان تقسیم بندی 
می شود. اگر می خواهید چند دلیل واضح برای پیروی از رژیم مدیترانه ای 

را بدانید، بهتر است  موارد زیر را  مرور کنید. 
1. رژیم مدیترانه ای به دلیل داشتن حجم باالیی از ماهی، روغن زیتون، مغزها 
و دانه های خام، چربی های مفیدی مانند اسیدهای چرب امگا3 را به بدن 
می رساند و باعث بهبود عملکرد مغز می شود. نتایج تحقیقات ثابت کرده اند 
پیروی از این رژیم می تواند تا 40 درصد احتمال ابتال به آلزایمر یا اختالالت 

شناختی را کاهش دهد. 
2. به دلیل کم بودن میزان مصرف چربی ها، قندها و غالت تصفیه شده در رژیم 

مدیترانه ای، احتمال افزایش فشار، تری گلیسرید و کلسترول خون با پیروی 
از این رژیم بسیار کاهش پیدا می کند. از این رو، طرفداران رژیم مدیترانه ای 
بسیار کمتر از سایر افراد در معرض بیماری های قلبی-عروقی قرار می گیرند. 
3. مصرف حجم فراوان میوه ها، سبزیجات و حبوبات در رژیم مدیترانه ای 
باعث افزایش شدید دریافت فیبر غذایی می شود که این مساله عالوه بر 
از بین بردن احتمال ابتال به یبوست، احتمال ابتال به دیابت نوع2 به عنوان 

بیماری قرن را هم کاهش می دهد. 
4. تحقیقاتی که در سال 2013 میالدی انجام شد، نشان داد دریافت ویتامین ها 
و امالح فراوان از طریق رژیم مدیترانه ای می تواند احتمال ابتال به افسردگی 

را تا حدود 98/6 درصد در طرفداران این رژیم کاهش دهد. 
5. پیروی از رژیم مدیترانه ای به معنای دریافت باالترین حجم از آنتی اکسیدان ها 
به صورت روزانه است. از این رو، بسیاری از محققان این رژیم را رژیمی 
ضدسرطان می دانند، به طوری که مشخص شده پیروی طوالنی مدت از 
رژیم مدیترانه ای احتمال ابتال به 15 نوع سرطان خاص را کاهش می دهد؛ 
سرطان هایی مانند سرطان پستان، روده بزرگ، مقعد، معده، کبد، پروستات، 

سر و گردن و...

در این ساالد سرکه کهنه بریزید

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر مریم مقیمی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1. سعی کنید پاستاهایی که قرار است برای ساالد پاستا مورد 
استفاده قرار دهید را درست به اندازه بپزید، نه بیشتر و نه 
کمتر. پخت بیش از اندازه پاستاها باعث شل شدن یا پاره 
شدن آنها هنگام هم زدن می شود و پخت کمتر از حد آنها 
نیز باعث سفت شدن بافت پاستا و مطلوب نبودن بافت نهایی 
ساالد خواهد شد. گوجه هایی که قرار است برای انواع ساالد 
استفاده شوند، باید کامال سفت و بدون تخمه های آبدار باشند. 
از  بهتر است  نیست،  اگر چنین گوجه هایی در دسترس تان 

گوجه های گیالسی درسته کمک بگیرید. 

برای جذاب تر شدن رنگ سس ساالدهایی  بهتر است   .2
که در آنها از سرکه استفاده می شود، همیشه سرکه قرمز را 

در اولویت قرار دهید. 

3. در این ساالد، از زیتون به عنوان مواد اولیه نام برده شده 
است. به طور کلی، بهتر است برای ایجاد جذابیت ظاهری و 
طعمی در ساالدهای حاوی زیتون، از زیتون هایی با رنگ های 

مختلف )سبز روشن، سبز تیره و سیاه( استفاده شود. 

4. اگر قرار است نخود یا سایر حبوبات را به انواع ساالد 
اضافه کنید، بهتر است برای ایجاد بافت لطیف تر در ساالد، 
پوست حبوبات را بگیرید. به این صورت که بعد از خیس 
کردن 24 ساعته یا پختن، آنها را روی دستمال نخی بریزید 
و به آرامی با یک دستمال نخی دیگر ماساژ دهید تا پوستشان 
به راحتی جدا شود. به این ترتیب، هم بافت لطیف تری از ساالد 
خواهید داشت و هم نفخ نهایی ناشی از خوردن حبوبات را 

کمتر خواهید کرد. 

5. اگر قرار است در ساالدی مثل ساالد پاستای مدیترانه ای 
از یک نوع پنیر استفاده کنید، بهتر است پنیر را حدود 15 
دقیقه قبل از برش زدن روی دستمال نخی بگذارید تا آب 
آن کامال کشیده و بافت پنیر کمی متراکم تر شود. سپس آن 
را به اندازه های دلخواه برش بزنید و داخل ساالد بریزید. به 
این ترتیب، امکان متالشی شدن پنیر یا آب انداختن آن در 

ساالدهای گرم یا سرد به حداقل ممکن خواهد رسید. 

6. اگر می خواهید هر نوع سبزی خاصی مانند ریحان، جعفری، 
گشنیز، شوید یا پیازچه را به این ساالد بیفزایید، حتما قبل از 
خرد کردن آنها را در دستمالی نخی بپوشانید تا کامال خشک 
شوند. آب انداختن سبزی در ساالد می تواند یکی از بدترین 

اتفاقات برای غذا شما باشد. 

7. حتما در انتخاب خیاری که قرار است در انواع ساالد 
در چنین ساالدهایی  کنید. خیارهای مصرفی  بریزید، دقت 

باید کامال سفت و بدون تخمه باشند.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

7 ترفند 
برای تهیه این ساالد 

غذای پیشنهادی؛ تلفیق حبوبات و سبزی ها و مناسب برای کودک و سالمند

ساالد پاستای مدیترانه ای 

طرز تهیه 
1. برای آماده سازی این ساالد پاستا، ابتدا یک قابلمه بزرگ و پر از آب را روی 
حرارت بگذارید و اجازه دهید آب داخل آن جوش بیاید. بعد از جوش آمدن 
آب، پاستاها را درون قابلمه بریزید و حدود 12 تا 15 دقیقه )با توجه به نوع 

پاستای مصرفی( اجازه دهید تا آنها کامال بجوشند و نرم شوند. 
2. گوجه فرنگی تازه و سفتی که در اختیار دارید را مانند خیار به صورت 
مکعب های کوچک خرد کنید و آنها را در یک ظرف گود، با سیر رنده شده، 

روغن زیتون و سرکه قرمز به خوبی ترکیب کنید. 
3. بعد از آبکش کردن پاستاها، آنها را به ترکیب گوجه فرنگی اضافه کنید و 

یک بار تمام مواد را به خوبی هم بزنید. 
4. حاال نوبت آن است که نخودهای پخته، خیار خردشده، پنیر فتا، زیتون های 
خردشده و ریحان یا جعفری را به بقیه مواد پاستا بیفزایید و دوباره آنها را هم 

بزنید تا طعم مواد با یکدیگر یکدست شود. 
5. فراموش نکنید این پاستا به دلیل داشتن پنیر فتا، نیازی به نمک افزوده ندارد. 
6. پاستای مدیترانه ای شما می تواند هم با دمای محیط ِسرو شود و هم در 
صورت تمایل حدود 2 تا 4 ساعت قبل از سرو داخل یخچال برود و کامال 

خنک شود.

پیشنهاد این غذا

افراد مبتال به کم خونی، ورزشکاران، خانم های باردار یا افراد 
نوجوان می توانند در صورت تمایل، حدود یک واحد مصرفی 

یا 150 گرم سینه مرغ تنوری را به این پاستا اضافه کنند. 
اگر می خواهید کالری دریافتی و ارزش تغذیه ای این پاستا 
را برای کودکان پاستادوست افزایش دهید، پیشنهاد می کنیم 
حدود 2 قاشق غذاخوری گردو یا بادام خام آسیاب شده به 
غذای خود اضافه کنید. افرادی که تمایل به خلق طعم های 
جذاب دارند،  می توانند حدود 2 قاشق چای خوری پونه کوهی 
به دستور تهیه این پاستا بیفزایند زیرا در برخی کشورهای 
مدیترانه ای،  پونه جزو جدانشدنی انواع ساالدهای پاستاست. 
از آنجا که سبزیجات مصرفی در این پاستا برای طعم  دادن به 
آن انتخاب شده اند شما می توانید برای ترغیب فرزندان خود 
به خوردن این پاستای بسیار سالم، سبزیجات دلخواه آنها را 
انواع سبزی های  بتوانید از  به ظرف ساالد اضافه کنید. اگر 
رنگی برای تهیه این پاستا کمک بگیرید، عالوه بر افزایش 
ارزش تغذیه ای غذای خود، جذابیت ظاهری آن را هم بیشتر 

خواهید کرد.

پیشنهاد سرآشپز

/15 آماده می شود

/15 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

12 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

غذاهای  از  یکی 
پرطرفدار در کشورهای 
حوزه مدیترانه خصوصا 
یونان، انواع ساالدهایی 
است که بر پایه یک نوع پاستای سبوس دار و 
حبوبات آماده می شوند و سبزی های مختلف 
برای طعم  دادن به کمک این پاستا می آیند. 
پاستای مدیترانه ای با حبوبات و سبزیجات، 
غذایی با فیبر بسیار باال و کالری پایین است. 
این غذا می تواند به راحتی در برنامه غذایی 
افراد سالمند، کودکان، کسانی که رژیم 
الغری دارند، خانم های باردار و بیماران 
مبتال به دیابت جا بگیرد. نکته دیگر در مورد 
این ساالد مغذی این است که به دلیل وجود 
کلسیم فراوان در این غذا، مصرف آن برای 
نوجوانان و سالمندان بسیار مفید خواهد بود. 

همراهان این غذا 
اگر می خواهید طعم جذاب تری برای این 
پاستای مدیترانه ای ایجاد کنید، می توانید کنار 
هر ظرف پاستا یک برش لیموترش تازه را 
هم همراه کنید و با چکاندن آبلیمو روی 
پاستا طعم منحصربه فردی به وجود بیاورید. 
از دیگر چاشنی هایی که همراه کردن آن با 
این پاستا می تواند طعم متفاوتی ایجاد کند، 
فلفل سفید یا فلفل سیاه تازه  ساییده  شده 
است. افرادی که تمایل به ته مزه ترشی دارند، 
می توانند چاشنی های ترش مانند پودر سماق 
یا پودر لیمو امانی را هم با این پاستا همراه 
کنند. میان نوشیدنی های مختلف، نوشیدنی 
لیمویی جذاب ترین طعم را برای همراهی 
با پاستای مدیترانه ای ایجاد می کند. اگر اهل 
سبزی  خوردن هستید، می توانید برای تکمیل 
طعم این پاستا، ترکیبی از سبزی هایی مانند 
نعناع، پیازچه و شاهی را کنار ظرف ساالد 

پاستا داشته باشید. 

مقدار کالری 
مواد غذایی تشکیل دهنده این ساالد در مجموع 
1980 کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
تقسیم کردن غذای تهیه شده میان 4 نفر به هر 
یک از آنها 495 کیلوکالری انرژی خواهد 
رسید. البته در صورتی که این ساالد را با 
سبزی های خام بیشتری تهیه کنید، به ازای 
هر لیوان سبزی های خام ریخته شده باید 25 

کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این ساالد حاوی 19 گرم چربی 
)5 گرم چربی اشباع(، 9 گرم فیبر، 65 گرم 
کربوهیدرات، 16 گرم پروتئین، 84 میکروگرم 
فوالت، 17 میلی گرم کلسترول، 4 گرم قند، 
698 واحد بین المللی ویتامین A، 15 میلی گرم 
ویتامین C، 170 میلی گرم کلسیم، 3 میلی گرم 
آهن، 498 میلی گرم سدیم و 447 میلی گرم 
پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 25 درصد 
از نیاز روزانه بدن به ویتامین C و 21 درصد 

به فوالت را هم تامین کند. 
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: آقای دکتر! نظرتان در مورد رژیم 
کاهش وزن آقای باقرلباف چیست؟

به ایشان تبریک می گویم زیرا وزن کم کردن 
کار ساده ای نیست. راه بسیار درازی را طی 
کرده و تجربه خوبی کسب کرده اند. الفبای کار 
را یاد گرفته  و با اراده ای که داشته اند، موفق 
شده اند اما در مورد رژیم پرپروتئینی که در 
روزهای ابتدایی به آن روآورده بودند، الزم 
است به نکاتی اشاره کنم تا افرادی که به آن 
سمت می روند، متوجه شوند. رژیم پرپروتئین 
نوعی سیری کاذب ایجاد می کند. به همین 
دلیل افرادی که از این رژیم پیروری می کنند 
معموال پس از بازگشت به رژیم طبیعی دچار 

بازگشت وزن می شوند.
: از معایب این رژیم غذایی بگویید.
در کل، رژیم پرپروتئین باعث می شود بدن 
آب زیادی از دست بدهد. وقتی عضالت آب 
از دست می دهند، خشک می شوند. کاهش 
آب بدن باعث می شود فرد روزانه 1/5 تا 2 
کیلوگرم وزن کم کند که گرچه انگیزه خوبی 
برای ادامه دادن رژیم به فرد می دهد اما در 

نیست.  بدن  چربی  کاهش  از  حاصل  واقع 
البته در مورد آقای باقرلباف که حدود 100 
کیلوگرم در عرض 2 سال از دست داده اند 
باید پذیرفت غیراز آب، حجم زیادی از وزن 
کم شده چربی است. دلیل این موضوع شاید 
تغییر رژیم از پرپروتئین به رژیم متناسب بعد 
از مدتی باشد و دلیل مهم  تر آن فعالیت بدنی 
است که داشته اند. در واقع، ایشان با باال بردن 
خروجی کالری و افزایش متابولیسم بدن به 

الغری خود کمک کرده اند. 
: در مورد بازگشت وزنشان بعد از 

ازدواج چه نظری دارید؟
برخالف خانم ها که تغییرات هورمونی می تواند 
بعد از ازدواج در چاقی اثر بگذارد، در آقایان 
این تغییرات هورمونی پررنگ نیست ولی به 
هر حال تغییر شیوه زندگی بعد از ازدواج و 
یا  بیکاری، طالق  مثل  اتفاقات مشابه دیگر 
حتی بیماری فرزند می تواند برنامه غذایی و 
عادت های فرد را نیز تحت تاثیر قرار دهد و 
سبب چاقی یا الغری شود. در آقای باقرلباف 
به الغری  غذایی  و  عادت های ورزشی  نیز 

ایشان در دوران تجرد کمک کرده بود و بعد 
از ازدواج با تغییر این عادت ها، طبیعی است 

که وزن کم شده بازگردد. 
باقرلباف  به آقای  : چه توصیه ای 

دارید؟
با توجه به اینکه ایشان استعداد چاقی دارند 
و یک بار وزن کم کرده و دوباره دچار اضافه 
وزن شده اند برای ثابت نگه داشتن وزنشان 
بهتر است که مرتب زیر نظر متخصص تغذیه 

باشند و وزنشان را تحت کنترل بگیرند. 
توصیه  دارند،  پرپروتئین  رژیم  دوباره  اگر 
می کنم ادامه ندهند زیرا این رژیم به کلیه ها 

آسیب می زند. 
اگر مجدد به سمت ذائقه شیرین هم رفته اند 
بیشتر  زیرا هر چه  کنند  را محدود  آن  باید 
شیرینی بخوریم، بدن شیرینی بیشتری طلب 
می کند. حتی میوه ها و کربوهیدرات را باید 
و  داده  کامل  آزمایش  حتما  کنند.  محدود 
سونوگرافی کبد انجام دهند زیرا احتمال دارد 
ایشان کبد چرب با درجه باال داشته باشند. 
البته سونوگرافی کلیه هم الزم است زیرا به 

کلیه  به  زیادی  فشار  پرپروتئین،  رژیم  دلیل 
آمده و باید بررسی شود.

نگاه متخصص تغذیه

: آقای باقرلباف! واقعا اراده می خواهد که کسی 
بتواند بیش از نیمی از وزن خود را کم کند. چطور موفق 

به انجام این کار شدید؟
سخت بود اما توانستم چون واقعا از شرایطی که داشتم، خسته 
شده بودم. دیگر در خواب نمی توانستم نفس بکشم. منزوی 
شده بودم. مورد تمسخر همه بودم. بیماری خاصی نداشتم اما به 
دلیل چاقی کنار گذاشته شده بودم و این موضوع آزارم می داد.

: چطور شد وزنتان به 190 کیلوگرم رسید؟
من در کل عادت های غذایی درستی نداشتم. غذاهای چرب و 
شیرین می خوردم. تحرک نداشتم و از همه بدتر اینکه استعداد 
چاقی را از پدر و مادر به ارث برده بودم و به دلیل کم کاری تیروئید 
که در کودکی دیر تشخیص داده شد، وزنم مدام باال می رفت.
: اولین قدمی که برای کاهش وزن برداشتید، چه بود؟
 به متخصص تغذیه مراجعه کردم تا رژیم بگیرم اما برعکس 
بسیاری از متخصصان، ایشان به من ماهی ندادند، ماهیگیری 
یادم دادند. 4 جلسه 1/5 ساعته نزدشان رفتم و ایشان در مورد 
اصول تغذیه و کالری و هرم مواد غذایی و خالصه هر آنچه 
باید در مورد ترکیبات مواد غذایی و خواص شان بدانم برایم 

گفتند. در پایان دوره با شاخص توده بدنی، محاسبه وزن طبیعی 
و  قند  سالم،  زندگی  داشتن  برای  غذایی  مواد  گروه بندی  و 
چربی های خوب و بد، فواید و ضروریات نوشیدن 8 لیوان آب 
در روز و راه های جلوگیری از افزایش وزن و... آشنا شدم، نفس 
کشیدن درست را آموزش دیدم و در مورد متابولیسم اطالعاتی 
کسب کردم. درنهایت، ایشان به من جدول گروه های غذایی و 
سهم های مورد نیاز بدنم دادند و بر اساس آن قرار شد خودم 

رژیم بگیرم و وزن کم کنم. 
: و این کار را کردید؟

بله، از فردای اتمام کالس شروع کردم و  طی 2 سال با تغییر 
شیوه زندگی به تدریج موفق شدم 100 کیلوگرم وزن کم کنم. 
البته ابتدا کار به نسبت سخت بود و برای کاهش وزن سریع  تر 
رژیم پرپروتئین گرفتم ولی به مرور آن را اصالح کردم. واقعا 

جا دارد از ایشان تشکر ویژه کنم. 
: این وزن را هنوز حفظ کرده اید؟

نه، متاسفانه چند وقت پیش ازدواج کردم. بعد از نامزد شدن 
و ازدواج عادت های غذایی و ورزشی ام تغییر کرد و به همین 
دلیل وزنم دوباره باال رفت تا اینکه به 145 کیلوگرم که رسید 

ناگهان به خودم آمدم. دیگر جرات پا گذاشتن به محل قدیمی 
نداشتم چون همه دیده بودند وزن کم کرده ام و اینکه دوباره 
ببینند چاق شده ام برایم قابل تحمل نبود. دوباره دست به کار 
شدم و عادت هایم را اصالح کردم و فعال در عرض 7 ماه به 
115 کیلوگرم رسیده ام اما قصد دارم دوباره به همان 90 کیلوگرم 
برسم زیرا با قد 185 سانتی متر این وزن برایم مطلوب است. 
: به دنبال کاهش وزن دچار افتادگی پوست نشدید؟

100 کیلوگرم کاهش وزن کم نیست و متاسفانه پوستم بسیار 
افتاده بود که ناچار با جراحی عالی شد. 

: چه ورزشی می کنید؟
روزانه یک ساعت پیاده روی تند انجام می دهم که معادل 6 

کیلومتر است. 
: از چه رژیمی پیروی می کنید؟

رژیم متعادل و متناسبی که در آن از تمام گروه های غذایی به 
درصدی که آقای دکتر گفته بودند، گنجانده شده است. البته 
من ورزش می کنم و مقدار پروتئین دریافتی ام را کمی باالتر 
برده ام. رژیم پرپروتئین ندارم زیرا به آسیبی که این رژیم به 

کلیه ها وارد می کند، آگاه هستم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا 
افزايش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

آقایباقرلبافکهدرعرض2سالوزنشرااز190کیلوگرمبه90کیلوگرمرسانده،میگوید:

در کالس تغذیه شرکت کردم و بعد رژیم گرفتم!

برای افزایش سوخت وساز بدن و تقویت عضالت و پیشگیری 
از شل و افتاده شدن پوست و بدشکلی بدن انجام ورزش را در 
طول رژیم غذایی توصیه می کنیم. بهترین کاری که آقای باقرلباف 
انجام داده اند، انجام روزانه یک ساعت ورزش هوازی بوده که 
بهتر بود آن را به 2/5 ست نیم ساعته در روز تقسیم می کردند. 
ورزش هوازی بهتر است متنوع باشد تا به مفاصل و عضالت 

آسیب وارد نکند. 
مقداری شنا در آب، مقداری پیاده روی و کمی دوچرخه سواری 
برنامه خوبی است. شدت ورزش هم باید در حد متوسط باشد؛ 

یعنی فقط درحدی که فرد به  نفس نفس بیفتد. 
تمرینات تقویت عضالت را هم 3 روز در هفته در ناحیه شکم، 
کمر و بازو توصیه می کنم. انجام تمرینات قدرتی که جایش در 
برنامه آقای لباف خالی بوده سبب افزایش حجم عضالت می شود، 
از تحلیل عضالت پیشگیری می کند و مانع افتادگی پوست می شود.
ایشان برای تقویت عضالت و حجم آوردن آنها الزم است از 

دستگاه ها، کش و دمبل استفاده کنند. 
اولین تمرینات را باید با مقاومت و تکرار کم شروع کرد و به تدریج 
مقاومت را باال برد. کنار ورزش باید در طول روز به اندازه کافی 
پروتئین دریافت کرد. البته بهتر است این آقا با متخصص تغذیه در 
مورد نوع و مدت ورزشی که انجام می دهد، صحبت کند تا با توجه 

به آن میزان پروتئین دریافتی شان را تنظیم کند. 

جای ورزش قدرتی 
در برنامه تان خالی است

 دکتر احمد باقری مقدم/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

کاهش وزن غیراصولی به شدت به پوست و مو آسیب می رساند. 
حداکثر وزن کم شده در ماه باید 1 تا 2 کیلوگرم باشد. در غیراین 
پوستی، پوست  با کوچک شدن سلول های چربی زیر  صورت 

افتاده و چروکیده می شود. 
ورزش می تواند در این بین کمک کننده باشد. ورزش کردن خود 
با افزایش انعطاف پذیری پوست به انعطاف و ارتجاع پوست کمک 
می کند اما ورزش شدید و عرق کردن باعث افتادگی و الغری 

بیشتر پوست و به ویژه صورت می شود. 
مصرف مایعات کافی حین و بعد از ورزش و خنک نگه داشتن 
پوست و مصرف انواع آنتی اکسیدان ها از جمله لیکوپن در بهبود 
رطوبت پوست و جوان سازی آن کمک کننده است. مصرف پروتئین 

هم در حفظ حالت ارتجاعی پوست دخیل است. 
کنار این مساله می توان از کرم های مغذی و رطوبت رسان مخصوصا 
شب ها استفاده کرد. مصرف همزمان ویتامین های K،E،C،A و
B هم در کاهش تیرگی پوست و افزایش کالژن سازی موثر است. 
در کل، آجیل، میوه ها، سبزیجات، شکالت تلخ، فلفل، گل کلم، 
تخم مرغ، برنج و... از منابع خوب این ویتامین ها هستند. البته در 
صورتی که کاهش وزن باال باشد و پوست به شدت شل و افتاده 

شود، می توان پوست اضافه را به کمک جراحی برداشت.

اضافه وزن زیاد بعد از ازدواج برای روابط همسران سم است. 
بعد از ازدواج با تغییر شرایط ممکن است تغییراتی در زن یا مرد 
قابل قبول هستند و  تغییرات در شرایط طبیعی  ایجاد شود ولی 

بیش از آن آثار منفی بر زندگی خواهند گذاشت. 
اندام یک فرد جزو مواردی است که در روابط اجتماعی او تاثیرگذار 
است. ابراز نظر اطرافیان و ناهماهنگی اندام زن و شوهر به چشم 
مردم جامعه می آید و حرف و حدیث ها باعث می شود زنی که 
یا برعکس به مرور از همسرش  با اضافه وزن باال دارد  مردی 
اندام  تناسب  موضوع  که  نیست  گذشته  مثل  امروزه  شود.  زده 

خیلی مهم نباشد. 
مخصوصا  و  ازدواج  از  بعد  خانم ها  که  بود  طبیعی  گذشته  در 
را وقف خانه و همسر  بچه دار شدن چاق می شدند و خود  با 
اما  باشد  توجیه پذیر  موضوع  این  می شد  باعث  کردن  بچه ها  و 
در جامعه کنونی نسل حاضر به مراقبت از خود و تناسب اندام 
از مالک های  یکی  این موضوع  زیادی می دهد و حتی  اهمیت 

انتخاب همسر است. 
در چنین شرایطی چاق شدن مفرط بعد از ازدواج می تواند آثار 
منفی قابل مالحظه ای بر روابط همسران بگذارد. این آثار زمانی 
که یکی از دو نفر در وزن متعادل است و به سالمت خود اهمیت 

می دهد قابل مالحظه  تر خواهد بود. 
توصیه می کنم قبل از اینکه روابط بین همسری تان خدشه دار شود، 
زن یا شوهری که اضافه وزن دارد در درجه نخست به خاطر 
سالمت خودش هم که شده وزنش را پایین بیاورد و به حد طبیعی 
برساند. توجه به خود نوعی مهارت و از اصول بهداشت روان 
است. فردی که اضافه وزن باال دارد، اعتمادبه نفس و عزت نفسش 
پایین است و این موضوع به طور حتم بر روابط او با همسر و 

اطرافیانش تاثیر منفی می گذارد.

آنتی اکسیدان ها
مانع افتادگی پوست می شوند

بعد از ازدواج 
مراقب وزنتان باشید

  دکتر محمد علی نیلفروش زاده/ رئیس انجمن متخصصان پوست ایران

  دکتر پروین ناظمی/  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

نگاه متخصص پوست 

نگاه روان شناس

تاکیددکتراحمدساعدیبهسوژه»میزگردتغذیه«

اراده و آموزش در موفقیت، حرف اول را می زنند

کاهش وزن اراده می خواهد و هیچ شکی در 
که  افرادی  بسیارند  چه  نیست.  موضوع  این 
تنها چند کیلوگرم اضافه وزن دارند و حتی با 
مراجعه به متخصص تغذیه و دریافت رژیم 
اصولی درنهایت باز هم موفق نمی شوند وزن کم کنند زیرا 

اراده کافی برای رژیم گرفتن ندارند. 
مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« آقای 26 ساله ای هستند که 
موفق شدند با اراده آهنین در عرض 2 سال وزن خود را از 
190 کیلوگرم به 90 کیلوگرم برسانند. داستان کاهش وزن 

خواندنی ایشان را از زبان خودشان بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنفرهنگباقرلبافباحضور
دکتراحمدساعدیمتخصصتغذیه،دکتراحمدباقریمقدم

متخصصپزشکیورزشی،دکترمحمدعلینیلفروشزاده
متخصصپوستودکترپروینناظمیروانشناس

100 کیلوگرم 
کاهش وزن 

در 2 سال

با توجه به اینکه آقای 
باقرلباف استعداد 
چاقی دارند و یک بار 
وزن کم کرده اند و 
دوباره دچار اضافه 
وزن شده اند برای ثابت نگه داشتن 
وزنشان بهتر است که مرتب زیر نظر 
متخصص تغذیه باشند و وزنشان 
را تحت کنترل بگیرند. اگر دوباره 
رژیم پرپروتئین دارند، توصیه 
می کنم ادامه ندهند زیرا این رژیم 
به کلیه ها آسیب می زند. اگر مجدد 
به سمت ذائقه شیرین هم رفته اند 
باید آن را محدود کنند زیرا هر چه 
بیشتر شیرینی بخوریم، بدن شیرینی 
بیشتری طلب می کند

بعـد
قبـل
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آشنایی با 15 بیماری خاص پوستی، به بهانه روز جهانی »بیماری های صعب العالج« 

بیماری های پوستی نادر
28 فوریه، برابر با نهم اسفندماه هر سال در تقویم جهانی 
سالمت، روز جهانی »بیماری های نادر« یا »بیماری های 

صعب العالج« نامیده شده است. هدف از این نامگذاری، 
آشنا کردن بیشتر جامعه با بیماری ها و بیماران 

یا مشارکت  مالی درمان  بودجه های  افزایش  برای  خاص 
بیشتر پژوهشگران جهت پیدا کردن راه های درمانی موثر 
و کم هزینه است. بیماری های خاص معموال به آن گروه 
از بیماری هایی گفته می شود که دلیل مشخصی برای ابتال 
به آنها وجود ندارد یا اینکه هنوز درمان های ساده و قطعی 
برای این گروه از بیماری ها، کشف نشده است.  میان 

انواع بیماری های خاص یا صعب العالج، فهرست حدود 
15 بیماری پوستی هم وجود دارد که پزشکان و محققان 

جهان امیدوارند با پیشرفت های فراوانی که به صورت روزانه 
در حوزه پزشکی اتفاق می افتد، بتوانند درمان های کارآمد و با هزینه 

معقولی را برای این گروه از بیماری ها ارائه کنند. در ادامه این مطلب، به 
معرفی مهم ترین بیماری های پوستی خاص پرداخته می شود.

1.نشانگانپوستپوستانداز
ابتال به این نشانگان مثل این می ماند که مادام العمر دچار آفتاب سوختگی 
شده باشید و بتوانید به راحتی یک الیه بیرونی از پوست خودتان را مثل 
کاغذ بکشید و بردارید. البته این حالت هیچ 
دردی ندارد، اما پوست در اغلب اوقات 
دچار خارش خواهد شد و عالوه بر 
ایجاد قرمزی، خشکی و ضخیم 
شدن پوست، فرد را با تاول نیز 
مواجه خواهد کرد. با توجه 
به ژنتیکی بودن، این نشانگان 
معموال در همان اوایل دوران 
جوانی شروع  می شود. استفاده 
از ماده هایی مثل وازلین برای نرم 
کردن پوست و همچنین داروهای 
موضعی برای زگیل ها و پینه ها می تواند 
حال فرد را بهتر کند و ظاهر بهتری به پوست او 
بدهد، اما دیگر درمان های پوستی رایج به مقابله با نشانگان پوست پوست انداز 

کمکی نمی کنند و حتی می توانند برای آن مضر باشند. 

2.کرومهیدروزیس
آیا تاکنون چیزی درباره عرق زرد، سبز، آبی، قهوه ای یا سیاه شنیده اید؟! 

چنین چیزی واقعا وجود دارد و افراد مبتال 
به آن دارای غدد تعریق خاصی هستند 

که لیپوفوسین )نوعی رنگدانه در 
سلول های بدن انسان( بیش از 

البته در  حدی تولید می کند. 
ساختار  هم  موارد  بعضی 
شیمیایی لیپوفوسین در بدن 
هنجار  حالت  با  افراد  این 
عرق  دارد.  تفاوت  آن 
رنگی می تواند در ناحیه های 

زیربغل ها  مثل  بدن  مختلف 
به صورت  یا  صورت  روی  و 

اطراف  در  تیره رنگ  حلقه های 
نوک پستان نمایان شود. برای حل این 

مشکل، راهی جز متوقف کردن فعالیت غدد 
تعریق وجود ندارد. چنین کاری هم به معنای استفاده روزانه از کرم یا 

دریافت شات های بوتاکس به صورت دوره ای و منظم است. 

3.نکروبیوزیسلیپوئیدیکا
در نکروبیوزیس  لیپوئیدیکا، لک های کوچک، برآمده و قرمز )معموال هم 
روی ساق پاها( به  آرامی رشد می کنند و 
بزرگ و بزرگ تر می شوند تا درنهایت 
به پچ های پوستی پهن و مسطح 
تبدیل شوند. این پچ ها لبه های 
قرمزی دارند و مرکزشان هم 
زردرنگ و براق است و احتماال 

از بین هم نمی روند. پوست در این 
وضعیت نازک می شود و می تواند 

به راحتی شکاف بردارد و درنهایت 
زخم های دیر بهبودیابنده ای به نام »اولسر« 
شکل بگیرد. همین اولسرها می توانند فرد را به 
سرطان پوست مبتال کنند. افراد مبتال به این مشکل 
احتماال دیابت دارند یا نهایتا خیلی زود به این بیماری مبتال خواهند شد. پزشکان 
می توانند تا زمان نمایان شدن اولسرها برای شروع روندهای درمانی صبر کنند. 

4.اپیدرمولوتیکایکتیوز
نوزادان مبتال به این بیماری ممکن است با پوست قرمز، تاول زده و ظاهرا 
نارسی متولد شوند که در قسمت هایی هم ضخامت غیرعادی ای دارند. پوست 
این نوزادان به راحتی دچار جراحت و التهاب می شود. پوسته های ضخیم و 

محکمی به صورت ردیف ردیف روی این 
پوست ها شکل می گیرند و خصوصا 

چین خوردگی های  ناحیه  در 
می کنند.  پیدا  بروز  مفصلی 
می تواند  ژنتیکی  آزمایش 
مشخص  قطعی  به طور 
کند آیا کسی مبتال به این 
بیماری است یا نه. درمان 
ایکتیوز  اپیدرمولوتیک 

راحت نیست و جداسازی 
پوسته های فلس مانند آن عمدتا 

پوست را شکننده و مستعد ابتال 
به عفونت می کند. 

5.بیماریمورژلونز
در این بیماری فرد احساس می کند  چیزی روی بدنش می خزد، نیشش 
بیماری،  این  به  مبتال  افراد  می زند و گازش می گیرد. بعضی 
مشاهده تارهای نازک روی پوست و اختالالت مربوط 
به حافظه، خلق وخو و تمرکز را نیز گزارش کرده اند. 
اگرچه تحقیقات مشخصی نشان می دهند ارتباط 
محتملی بین بیماری مورژلونز و عفونت ها وجود 

دارد، دانشمندان بر این باورند این بیماری در 
گروه مشکالت مربوط به سالمت روان قرار 
می گیرد. ضمنا آنها می گویند اگر فرد مبتال به 
این بیماری تصور کند آلوده به شپش است، 
قطعا تصور اشتباهی درباره آن دارد. پزشکان در 
مواجهه با این مشکالت می توانند علت های دیگر را 
بررسی کنند و شیوه های درمانی خاصی را پیشنهاد دهند. 

6.اریتروپوئیکپروتوپورفیریا
افراد مبتال به اریتروپوئیک پروتوپورفیریا، تغییرات یا جهش های خاصی را در 
ژن هایشان تجربه می کنند که درنهایت پردازش 
نوعی ترکیب شیمیایی حساس به نور، به 
 نام پروتوپورفیرین را در بدن بسیار 
سخت می کند. این ماده در الیه های 
باالیی پوست جمع می شود و به 
نور ناشی از خورشید به اندازه 
دیگر منابع نور واکنش منفی نشان 
می دهد. پوست فرد مبتال به این 
مشکل ممکن است با احساس 
سوزش، خارش یا گرگرفتگی مواجه 
شود. اگر این مشکالت برطرف نشوند، 
فرد  با مشکالتی مانند تاول یا آسیب های پوستی 
شدید مواجه می شود. با این حال، داروهای خاص تجویزی، نوع خاصی از 
ویتامینA و آهن می توانند به مقابله با اریتروپوئیک پروتوپورفیریا کمک کنند.

7.بیماریفلسماهی
آهسته شدن پوسته ریزی طبیعی پوست باعث 

تجمع پروتئین خاصی به نام کراتین در بدن 
می شود که درنهایت فرد را با مشکالتی 
مانند خشکی پوست، پوسته دادن پوست 
سر، پوسته های کوچک و شبیه فلس ماهی 
)خصوصا روی آرنج ها و قسمت های 
پایینی پاها( و همچنین ترک های پوستی 

عمیق و دردآور مواجه می کند. ضمنا، 
پوست افراد مبتال به این مشکل ممکن 

است تیره تر شود. این بیماری که با 
اصطالح ایکتیوز ولگاریس هم شناخته 

می شود، می تواند از والدین به فرزند منتقل شود یا از بیماری هایی 
مانند سرطان، بیماری تیروئید یا ایدز و اچ آی وی نشأت بگیرد. 
البته زندگی کردن در محیط های مرطوب و گرم می تواند وضعیت 

افراد مبتال به این بیماری پوستی را بهتر کند.

9.لپروسی)جذام(
افرادی که به طور طبیعی در برابر 
لپروسی مقاوم نباشند، ممکن 
اثر  در  را  بیماری  این  است 
تماس با فرد مبتال به آن دریافت 
با نوعی گورکن  کنند. تماس 

می تواند  نیز  »آرمادیلو«  نام  به 
باعث ابتال به این بیماری شود. 

البته بیشتر انسان ها به طور طبیعی در 
برابر لپروسی مقاوم هستند. بروز عالئم این بیماری سال ها طول 

می کشد، اما عالئمش شامل چنین مواردی است؛ لک ها یا 
بثورات مایل به قرمز، تورم پوست و احساس بی حسی در 
آن قسمت یا در انگشتان دست یا پا. در ضمن، چشمان 
افراد مبتال به این بیماری نیز شدیدا نسبت به نور حساس 
می شوند. مصرف آنتی بیوتیک معموال لپروسی را درمان می کند 

و اگر فرد مبتال به آن بیش از حد تا شروع روند درمان تعلل 
نکند، باید به صورت کامل درمان شود. 

10.نشانگانبالو
این نشانگان معموال پیش از 4 سالگی همراه با بثورات فلسی شکل روی تنه 
اصلی بدن، دست ها یا پاها شروع می شود. گاهی اوقات هم با زائده های خاصی 
همراه می شود که فرد آنها را از زیر پوستش احساس می کند. این بیماری ژنتیکی، 
سیستم ایمنی بدن را به فعالیت بیش از حد وادار 
می کند و التهاب مضاعفی در بدن به وجود 
می آورد. بسیاری از افراد مبتال به 
نشانگان بالو،  دچار مشکالتی 
مانند آرتریت و مشکالت مربوط 
به چشم نیز  هستند. بعضی از 
آنها حتی به بیماری های کلیوی 
مبتال می شوند. اگر هیچ کدام 
از والدین به نشانگان بالو مبتال 
نباشند، ممکن است فرزند آنها 
به نوع خاصی از این نشانگان با نام 

»سارکوئیدوز زودرس« مبتال باشد. 

11.آرگیریا
رنگ خاکستری مایل به آبی روی پوست در این بیماری، از 

میزان ناچیزی نقره به وجود می آید که در بافت های بدن 
تجمع می کند. استفاده از نقره کلوئیدی که بعضی 

افراد آن را به عنوان مکمل غذایی مصرف می کنند، 
می تواند علت ابتال به آرگیریا باشد و معموال هم 
این مشکل حالت همیشگی دارد. نور آفتاب 
هم می تواند این بیماری را تشدید کند. از نظر 
علمی فایده دار بودن نقره کلوئیدی برای سالمت 

انسان تایید نشده است. محققان می گویند این 
ماده می تواند روند جذب داروهای خاصی مانند 

تیروکسین و آنتی بیوتیک ها را آهسته و ضعیف کند. 

12.گزرودرماپیگمنتوزوم
ژن های وراثتی در گزرودرما پیگمنتوزوم اجازه نمی دهند بدن، سلول های 
آسیب دیده به واسطه اشعه های ماورای بنفش را ترمیم کند. این مشکل حتی 
شامل نور ناشی از المپ برق نیز می شود. همین مشکل، احتمال ابتال به سرطان 
پوست را در افراد 10 هزار برابر بیشتر می کند. حتی بیشتر افراد مبتال به 
گزرودرما پیگمنتوزوم تا 10 سالگی به سرطان پوست مبتال می شوند. اولین 
نشانه های این بیماری، شکل گیری کک و مک قبل از 2 سالگی است. 
شکل گیری لک های تیره، آفتاب سوختگی شدید و خشکی شدید پوست 

پس از قرار گرفتن زیر نور آفتاب نیز از 
دیگر نشانه های این بیماری محسوب 

می شوند. پزشکان می گویند برای 
مبتال  افراد  پوست،  از  محافظت 
به گزرودرما پیگمنتوزوم باید تمام 
قسمت های بدن را بدون استثنا بپوشانند، 
حتما به تمام بدن کرم ضدآفتاب بزنند 
و حتما از عینک های محافظ و خاصی 

استفاده کنند که اشعه های ماورای بنفش 
را مسدود می کنند. 

13.آکانتوزیسنیگریکانس
افراد مبتال به آکانتوزیس نیگریکانس شدیدا می خواهند پچ های پوستی تیره، ضخیم 
و مخمل مانند این بیماری را از روی پوست 
جدا کنند، خصوصا اگر با خارش و 
بوی بد همراه باشند اما متاسفانه 
چنین کاری هرگز نتیجه ای 
آرنج ها،  داشت.  نخواهد 
زانوها، بندگاه انگشت ها 
قسمت هایی  زیربغل،  و 
هستند که غالبا با زائده ها 
پوستی ناشی از آکانتوزیس 
نیگریکانس مواجه می شوند. 
این بیماری با مشکالت شدید و 
سنگین همراه نیست اما می تواند نشانه ای 
از دیگر مشکالت مانند چاقی، بیماری دیابت، مشکالت هورمونی، 

واکنش منفی به داروها یا حتی سرطان باشد. 

14.االستودرما
بدن افراد مبتال به االستودرما می تواند در بعضی 

قسمت های بدن، االستین بیش از حدی تولید کند 
که نوعی پروتئین است و استحکام و انعطاف پذیری 
پوست را تامین می کند. در این بیماری، پوست پس از 
کش آمدن دیگر به حالت اولیه خودش برنمی گردد، 
آویزان می شود و چین خوردگی پیدا می کند. محققان 
می گویند هنوز علت این مشکل روشن نیست. افراد 

مبتال به االستودرما معموال این مشکل را در قسمت 
گردن، دست ها یا پاها مشاهده می کنند اما بیش از همه 

در آرنج ها و زانوها نمایان می شود. پزشکان می توانند پوست 
آویزان شده را از بدن جدا کنند اما این بیماری عمدتا دوباره برمی گردد. 

15.اراپتیوگزانتوم
نمایان شدن زائده های پوستی برآمده، زگیل مانند و موم شکل 
در بدن می تواند نوعی نشانه هشدار باشد اما این زائده ها 
عفونی نیستند و خصلت مسری بودن هم ندارند. 
درواقع، نوعی از رسوبات چربی مانند ناشی از 
کلسترول هستند که به علت وجود سطح باالی 
تری گلیسرید در بدن به وجود می آیند. به گفته 
دانشمندان، زائده های ناشی از اراپتیو گزانتوم 
معموال چند هفته پس از اینکه بیمار استفاده 
از داروها را شروع می کند و رژیم غذایی اش 

را تغییر می دهد، از بین می روند.

با ورود به قرن 21، بیماری ها از حالت عفونی، واگیر 
شیوه  از  ناشی  بیماری های  حالت  به  قابل درمان  و 
زندگی یا بیماری های ژنتیکی تغییر ماهیت داده اند. 
ژنتیکی  اختالالت  منشاء  با  که  بیماری هایی  معموال 
کامال  عفونی  بیماری های  برخالف  ایجاد می شوند، 
قابل درمان نخواهند بود و به دلیل نامشخص بودن 
دلیل ابتال به آنها، درمان های قطعی هم برایشان 

مطرح نیست. 
انواع بیماری های خودایمن که در آنها سیستم 
ایمنی بدن به اشتباه علیه خودش مبارزه می کند، 
درمانی صددرصدی ندارند و معموال درمان های 
حمایتی در مورد آنها مطرح است. بیماری های 
خاص پوستی، طیف وسیعی از بیماری ها را تشکیل 
می دهند ولی سیاست های وزارت بهداشت هر کشوری 
با توجه به توان مالی دولت، تعیین می کند کدام یک 
از این بیماری ها در فهرست بیماری های خاص آن 
کشور قرار بگیرند. به عبارت ساده تر، ممکن است 
ابتال به آن یا به دلیل  یک بیماری به دلیل نادر بودن 
شرایط درمانی متفاوت، از نگاه پزشکی خاص باشد 
اما توان مالی دولت به اختصاص دادن پوشش های 

کمکی برای تمام این بیماری ها کافی نباشد.
نادر  بسیار  پوستی  بیماری های خاص  کلی،  به طور 
هستند اما مزمن و پرهزینه بودن روند درمان بین تمام 
آنها مشترک است. در مورد بیماری های خاص پوستی، 
به دلیل نبود درمان  قطعی و نیاز به درمان های حمایتی 
پرهزینه، همیشه ما به یک حمایت ملی نیاز داریم. 
بد نیست بدانید در رشته پوست و مو و در کشور 
ما، بیماری پروانه ای یا همان EB جزو بیماری های 

خاص پوستی طبقه بندی شده است. 
هرچند بسیاری از بیماری های تاولی و پوسته ریزی های 
بیماری های خودایمن هم می توانند  از  ناشی  شدید 
در  جابگیرند،  پوستی  خاص  بیماری های  گروه  در 
حال حاضر بیشترین توجه در کشور ما روی بیماری 
پروانه ای به عنوان یک بیماری بسیار خاص پوستی 
معطوف شده است. ای بی، یک بیماری ژنتیکی است 
و به دلیل نقص ژنتیکی در ارتباطات بین سلول های 
بیماری  این  به  مبتال  افراد  می شود.  ایجاد  پوستی، 
به دنبال کوچک ترین ضربه  به پوست شان دچار تاول 
می شوند و شدت ابتال به این تاول ها باتوجه به شدت 
این  معموال  بود.  خواهد  متفاوت  بیماری  و ضعف 
تاول ها، جوشگاه های بدشکلی به وجود می آورند و 
بیماری را بسیار دردناک می کنند. گاهی درد ناشی از 
بیماری پروانه ای در مراحل شدید را با درد ناشی از 
سوختگی برابر می دانند. متاسفانه، افراد مبتال به بیماری 
پروانه ای شدید در سنین کمتر دچار مرگ ومیر می شوند 
اما ابتال به انواع خفیف تر این بیماری می تواند فرد را 

تا سنین میانسالی هم برساند. 
 ابتدای دوران کودکی که بیمار کنترل چندانی روی 
بدن خود ندارد، احتمال ضربه خوردن به پوست او 
است.  شدیدتر  هم  بدنش  در  تاول  ایجاد  و  بیشتر 
بیشتر این تاول ها در دوران کودکی در کف دست و 
پا ایجاد می شوند. از طرف دیگر، ممکن است برخی 
بیماران عالوه بر درگیری پوستی، با درگیر شدن 
سایر بافت های پوششی بدن مانند مخاط داخل 
مجاری تنفسی و گوارشی هم مواجه شوند. با 
توجه به شدت بیماری و میزان نقص ایمنی 
بدن بیمار، امکان ایجاد مشکالت تنفسی یا 
دارد.  وجود  فرد  برای  هم  بلع  در  مشکل 
بیماری  به  مبتال  بیماران  از  گروهی  گاهی 
چشم ها  اطراف  در  درگیری  دچار  پروانه ای 
هم می شوند و اگر مخاط چشم با این بیماری 
این قسمت حساس  در  درگیر شود، جوشگاه هایی 

بدن نیز ایجاد خواهد شد.
از  بسیاری  مانند  هم  پروانه ای  بیماری  متاسفانه، 
بیماری های خاص یا خودایمن پوستی، درمان قطعی 
ندارد و همه درمان های مربوط به آن حمایتی است؛ 
ایجاد  بیمار  برای  بیماری  اثر  در  مشکلی  اگر  یعنی 
کمک  مشکل  آن  رفع  به  حمایتی  درمان های  شود، 
می کنند. یکی از چالش های اساسی برای این بیماران 
هم بحث دندان پزشکی است زیرا فشار روی صورت 
و لب ها می تواند باعث ایجاد تاول و بافت جوشگاه 
اما  نادر است  بسیار  بیماری  این  شود. خوشبختانه، 
به دلیل اینکه حدود هزار مورد مبتال در ایران شناسایی 
و  مالی  مورد حمایت های  دولت  از طرف  شده اند، 

بیمه ای قرار گرفته است.

بیماری پروانه ای در ایران جزو 
بیماری های خاص پوستی است 

نگاه  متخصص پوست
 دکتر مجتبی امیری

عضوهیاتعلمیدانشگاهبقیها...)عج(

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

8.آمیلوئیدوزپوستیاولیه
این گروه از مشکالت پوستی به نوعی پروتئین 

ناهنجار به نام »آمیلوئید« مرتبط هستند که 
می تواند بیش از حد در بدن تجمع کند. 

آمیلوئیدوز لیکن، یکی از انواع این گروه 
از بیماری هاست که معموال روی ساق 

پاها، ران ها، خود پاها و ساعدها نمایان 
می شود. زائده های پوستی ناشی از آنها نیز 
با احساس خارش همراه هستند و رنگ 
قهوه ای مایل به قرمز دارند. آمیلوئیدوز 
ماکوالر هم نوع دیگری است که معموال 
میان تیغه های شانه ها و روی قفسه سینه 

نمایان می شود و با پچ های پوستی مسطح و 
خاکی رنگ همراه است. آمیلوئیدوز ندوالر 

هم می تواند روی بدن و صورت نمایان شود و 
با زائده های مایل به قرمزی همراه است که احساس 

خارش ایجاد نمی کنند.
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میزگرد »پوست« درباره مراقبت های پس از کاشت مو با حضور 
دکتر مجتبی امیری، متخصص پوست، دکتر امیرهوشنگ احسانی، 

متخصص پوست و دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه

سیگار نتیجه کاشت مو 
را تضعیف می  کند

عرق کردن خطر ابتال به عفونت را افزایش می دهد 

از سبزیجات غافل نشوید 

 دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

  دکتر محمدرضا وفا/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نظر متخصص پوست

نگاه متخصص پوست  

نظر متخصص تغذیه

مو  کاشت  از  بعد  تجویزی  داروهای 
شامل مسکن، آنتی بیوتیک های موضعی 
و داروهایی برای کاهش تورم بعد از 

جراحی است. 
البته مسکن  مصرفی برای کاهش درد 
بهتر است استامینوفن کدئین باشد، نه از 
خانواده مسکن های بروفن و ژلوفن چرا 
که این مسکن ها خطر بروز خونریزی 

را افزایش می دهند. 
در مرحله اول بعد از عمل پیوند مو 
تا 10 روز طول  که حدود یک هفته 
می کشد، تجویز آنتی بیوتیک صددرصد 
الزم و ضروری نیست زیرا احتمال خطر 
عفونت بعد از پیوند مو به دلیل پرخون 
بودن پوست سر، بسیار کم است، مگر 
اینکه کاشت مو در شرایط غیربهداشتی 

و استریل انجام شده باشد. 
بعد از گذشت این مدت، از هفته دوم 
مو  از کاشت مو، ریزش  بعد  و سوم 
شروع می شود. برخالف تصور عموم، 
طاس  مو  کاشت  متقاضی  افراد  همه 
افراد  این  موارد،  بیشتر  در  و  نیستند 
در قسمت هایی از سر دارای مو هستند. 
از این رو، بعد از پیوند مو حفظ موهای 
و  دارد  اهمیت  بسیار  فرد  خود  قبلی 
احتمال  موثر،  درمانی  اقدام  با  باید 
را  فرد  قبلی  موهای  به  آسیب رسیدن 
کاهش داد و از ریزش آنها جلوگیری 

کرد. 
برای این منظور، استفاده از برخی داروها 
مثل فیناستراید و ماینوکسیدیل از هفته 
تجویز  مو  کاشت  عمل  از  بعد  دوم 

می شود. 
شروع  از  قبل  هفته   3 حدود  اگرچه 
می شود  توصیه  بیمار  به  مو،  پیوند 
مصرف ماینوکسیدیل را قطع کند، از 
هفته سوم و چهارم بعد از کاشت مو، 
می توان مجدد از این محلول استفاده 
ماینوکسیدیل،  محلول  کمک  به  کرد. 
کاشته شده  موهای  رشد  سرعت  هم 
افزایش می یابد و هم موهای قبلی فرد 

حفظ می شود. 
مصرف داروی فیناستراید نیز برای حفظ 
به  فرد  خود  قبلی  و  طبیعی  موهای 
دلیل اینکه حساس شده و مستعدریزش 

هستند، حتمی و ضروری است. 
این  بیماران  از سوال های  اغلب یکی 
فیناستراید  باید  زمان  تا چه  که  است 

را مصرف کرد؟! 
باید گفت شاید الزم باشد تا چند سال 
بعد از کاشت موی پیوندی، مصرف آن را 
ادامه بدهند. البته محلول ماینوکسیدیل 
طوالنی  مدت  برای  می توان  هم  را 
بیمار  از  آن  از  قبل  ولی  کرد  استفاده 
پرسیده می شود آیا مشکلی در استفاده 
مرتب و به موقع آن برای دوره بلندمدت 

دارد یا نه؟
استفاده از مکمل های تقویتی هم برای 
همه کسانی که کاشت مو انجام داده اند، 
با  آن  مصرف  بلکه  نیست،  ضروری 
توجه به شرایط فرد، توصیه می شود. 
در صورتی که فرد رژیم غذایی نامناسبی 
داشته و دچار کمبود امالح و ویتامین ها 
و  مولتی ویتامین  مصرف  حتما  باشد، 
مکمل های تقویتی حاوی بیوتین، روی 
تجویز  ماهه   3 تا   1 دوره  برای  و...، 
هزار  بیوتین  اینکه  بنابراین  می شود 
هزار   5 یا  شود  مصرف  میکروگرم 
تغذیه ای  رژیم  برحسب  میکروگرم، 

فرد متفاوت خواهد بود. 
این موضوع در مورد استفاده از تونیک 
ضدریزش مو یا لوسیون مو یا شامپوهای 
خاص نیز صدق می کند و جزو مواردی 
تجویز  و  تشخیص  با  باید  که  است 

پزشک معالج استفاده شود. 
برخی بیماران ممکن است بعد از هفته 
دوم و سوم جراحی دچار جوش در 

ناحیه سر شوند. 
از  بعد  جوش  چند  بروز  احتمال 
اگر  بنابراین  است  طبیعی  مو  کاشت 
تعداد جوش ها کم باشد، جای نگرانی 
نیست. با تجویز داروهای آنتی بیوتیک 
و  کلیندامایسین  محلول  مثل  موضعی 
قطره های  مثل  ضدالتهابی  داروهای 
کرد  درمان  را  آن  می توان  کورتونی 
ولی اگر تعداد جوش ها زیاد است و 
برای مدت طوالنی روی سر ایجاد شده، 

نیاز به درمان جدی است. 
در این شرایط حتما باید از ضایعات، 
پوستی  آزمایش های   و  نمونه برداری 

انجام شود. 

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! آیا بعد از کاشت مو به مراقبت های خاصی در دوره 
نقاهت نیاز است؟

اگر پیوند مو اصولی، علمی و با تکنیک درست انجام شود، به مراقبت خاصی 
نیاز ندارد و مراقبت های عمومی بعد از هر عمل جراحی سبک مثل مصرف منظم 
داروها، رعایت بهداشت، پرهیز از استعمال دخانیات و فعالیت ورزشی سنگین و... 
کفایت می کند. بعد از عمل پیوند مو، برای اینکه منطقه کاشت مو پوشیده شود، 
روی سر را با بانداژ می بندند. این بانداژ باید 24 تا 48 ساعت روی سر بماند. بعد 
از گذشت این زمان، بیمار مجدد به پزشک مراجعه می کند تا پانسمان تعویض 
شود. پس از برداشتن پانسمان، پزشک نحوه درست استحمام را در این مدت به 
فرد آموزش می دهد تا حین شستشو آسیبی به گرافت ها وارد نشود. اگر پیوند مو 
به روش FUT باشد، بعد از 10 روز تا 2 هفته فرد باید به مطب مراجعه کند تا 
بخیه ها کشیده شود. در روش FUT قسمت نواری شکلی از پوست پشت سر 
که دارای مو است را به عرض 1 تا 2 سانتی متر و به طول 20 تا 25 سانتی متر 
برمی دارند و فولیکول های موی آن را زیر میکروسکوپ خارج می کنند سپس 

گرافت های جداشده را در قسمت طاس سر می کارند.
: یعنی محدودیتی برای استحمام نیست؟ نحوه شستن مو بعد از 

کاشت چگونه است؟ 
معموال پس از گذشت 3 روز، محدودیتی برای استحمام وجود ندارد، فقط حین 
استحمام به هیچ وجه نباید از دوش با فشار آب زیاد استفاده شود. برای شستشو 
کافی است به آرامی با نوک انگشتان، شامپو روی سطح سر زده شود. به عالوه 
باید مراقب بود ناخن ها به گرافت ها گیر نکند و باعث کنده شدن آنها نشود. 
سپس با آبی که با فشار مالیم روی سر می ریزد، آبکشی شود. برای خشک کردن 
سر هم به هیچ وجه استفاده از حوله یا سشوار مجاز نیست و مو باید در معرض 

هوا خشک شود. 
: آیا باید از شامپوی خاصی برای شستشو استفاده کرد؟ 

طی یکی- دو هفته اول سر فقط باید با شامپوی بچه شسته شود. بعد از آن 

نیازی به استفاده از شامپوی خاص برای شستشو نیست. فقط باید شامپو متناسب 
با موی سر باشد. در صورتی که فردی از ناحیه سر زیاد عرق می کند، به طور 
مرتب و روزانه باید سر خود را بشوید چون بی توجهی به این مساله می تواند با 

بروز عفونت همراه باشد.
: نحوه خوابیدن فردی که کاشت مو انجام داده، چگونه است؟

بهترین حالت خوابیدن بعد از عمل پیوند مو به پهلو یا به پشت است. البته زمانی 
که فرد به پشت می خوابد نحوه خوابیدن باید به گونه ای باشد که حتما سر باالتر 
از سطح بدن قرار بگیرد و نباید روی شکم خوابید. دلیل این توصیه هم این است 

که تورم بیشتری در ناحیه صورت ایجاد نشود.
: می توان از کاله برای محافظت از سر و قرار نگرفتن در معرض 

نور خورشید استفاده کرد؟
برخی افراد بعد از کاشت مو برای اینکه در معرض نور خورشید نباشند یا به 
دلیل ظاهر سر و تورمی که روی آن وجود دارد، تمایل به استفاده از کاله برای 
پوشاندن آن دارند. تورم بعد از کاشت مو به تعداد برش های زده شده و عمق 
برش ها که برای محل کاشت استفاده می شود، بستگی دارد. استفاده از کاله 
فقط در صورتی که گشاد و بافت آن توری باشد و باعث ایجاد فضای بسته و 

حالت کیپ روی سر نشود، منعی ندارد.
: محدودیتی هم در انجام فعالیت ها وجود دارد؟ 

بله، از دیگر مراقبت های خاص این دوران، اجتناب از فعالیت های سنگین  و ورزش 
تا 2 هفته بعد از جراحی است. 2 تا 4 هفته بعد از عمل هم فقط فعالیت ورزشی 
سبک توصیه می شود اما 1 ماه بعد، فرد می تواند فعالیت طبیعی خود را داشته 
باشد. ضمن اینکه رفتن به سونای خشک و بخار هم به هیچ وجه توصیه نمی شود. 
: مدت رشد مو بعد از کاشت چقدر است؟ مصرف دارو برای رویش 

بهتر موها الزم است؟
موی پیوندزده معموال بعد از 2 هفته، وارد فاز استراحت می شود و شروع به ریزش 
می کند که طبیعی است و جای نگرانی  نیست. 3 تا 4 ماه پس از عمل کاشت، 

موها شروع به رشد می کنند و درست مانند موی سایر نواحی سر رویش خود را 
ادامه می دهند. برای رویش موی پیوندزده شده، به مصرف هیچ دارویی نیاز نیست. 
برخالف تصور برخی افراد باید گفت استفاده از شامپوی خاص برای شستشو یا 
مکمل های تقویتی برای رویش موی کاشته ضروری نیست، مگر اینکه فردی دچار 
کمبود ویتامین ها و امالح باشد. در این صورت تحت نظر پزشک برای دوره کوتاه 
مصرف برخی مکمل ها پیشنهاد می شود. به طور کلی، اگر پیوند مو با تکنیک درست 
و توسط پزشک متخصص انجام شود، به اقدام خاصی برای رشد و تقویت موهای 
پیوندزده نیاز ندارد. چه بسا در مواردی فقط توصیه های غیرضروری و پرهزینه  به 
بیمار داده می شود. فقط برای دوره کوتاهی، مصرف آنتی بیوتیک خوراکی و داروهایی 

برای سرعت بخشیدن به رویش موهای کاشته شده الزامی است. 
: آنتی بیوتیک و داروهای تسریع کننده رشد مو به چه منظور تجویز 

می شوند؟ 
تجویز آنتی بیوتیک  ها برای پیشگیری از بروز عفونت است. محلول ماینوکسیدیل نیز 
برای تسریع در رویش موهای کاشته شده و جلوگیری از ریزش موهای غیرپیوندی 
تجویز می شود. در واقع با این داروها می توان سرعت ترمیم و بهبود را  افزایش 
داد. گاهی اوقات حین رشد موها ممکن است مو زیر پوست باقی بماند و منجر 
به ایجاد فولیکولیت یا بروز عفونت در آن ناحیه شود. غیر از مصرف آنتی بیوتیک 
برای جلوگیری از عفونت، هم خود فرد و هم پزشک می تواند موی گیرافتاده در 

زیر پوست را خارج کند تا روند طبیعی خود را برای رویش ادامه بدهد.
: آیا سیگار کشیدن بعد از کاشت مو در نتیجه پیوند مو تاثیر دارد؟ 
بله، از دیگر توصیه های مهم بعد از پیوند مو، استفاده نکردن از قلیان، سیگار و 
مشروبات الکلی است. سیگار کشیدن بر خونرسانی به پوست سر تاثیر منفی 
دارد. سیگار می تواند جریان خون را در سر کاهش دهد و نتیجه کاشت مو را 
ضعیف  کند. ضمن اینکه افراد سیگاری در معرض تورم بعد از کاشت مو هستند 
بنابراین توصیه اکید می شود مواد دخانی را کنار بگذارند یا اینکه برای چند ماه 

قبل و بعد از کاشت مو به هیچ وجه از آن استفاده نکنند.   

پیروی از برنامه غذایی متنوع و سالم که ویتامین ها و امالح 
موردنیاز را به بدن برساند، برای حفظ سالمت پوست و مو الزم 
 B و ضروری است. میان ویتامین ها  و امالح، ویتامین های گروه
و A، روی و آهن نقش کامال شناخته شده ای در رشد و سالمت 
موها بازی می کنند. افرادی که الزم است مراقبت بیشتری از 
پوست و مویشان داشته باشند، به خصوص آنهایی که به تازگی 
کاشت مو انجام داده اند حتما باید الگوی غذایی سالم داشته 
باشند. این نکته بسیار اهمیت دارد که انرژی موردنیاز روزانه 
که از طریق مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها دریافت می شود، 
متناسب با نیاز بدن باشد. مطالعات نشان داده اند سوءتغذیه حتی 
سوءتغذیه پروتئین، داشتن الگوی غذایی نامناسب، زیاده روی 
در مصرف غذاهای پرکالری، پرچرب و غذاهای فرایندشده، 
باعث ایجاد فرایندهای استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن 

می شود که سالمت عمومی بدن و به خصوص پوست و مو 
را به خطر می اندازد، در نتیجه از آنجا که برای رشد موهای 
جدید مضر است، توصیه می شود بعد از پیوند مو، مصرف 

این خوراکی ها کنار گذاشته شود یا اینکه به حداقل برسد.
مصرف چربی های اشباع که منابع آن سابق بر این، روغن های 
هیدروژنه نباتی، پیه، دنبه، کره، خامه و حتی چربی های اشباع 
موجود در گوشت قرمز و لبنیات هستند، تا حد ممکن کاهش 
یابد. بهترین جایگزین برای آنها روغن های گیاهی شامل روغن 
زیتون، ذرت، کانوال، آفتابگردان یا روغن کنجد است. البته در 
مصرف همین روغن های مفید و خوب هم نباید زیاده روی 
شود چراکه تراکم کالری باالیی دارند. کالری زیاد می تواند 
فرایند اکسیداتیو و التهاب را در بدن شروع کند و اثر سوئی بر 
سالمت مو و پوست بگذارد. بین ویتامین ها، مهم ترین خاصیت 

آنتی اکسیدانی را ویتامین E دارد. این ویتامین آسیب های ناشی 
از رادیکال های آزاد و التهاب را کاهش می دهد و به رشد موها 
کمک می کند. منبع اصلی این ویتامین، روغن های مایع گیاهی 
به خصوص روغن زیتون تازه، سالم و بکر است که اسیدهای 

چرب بسیار ضروری را به بدن می رساند. 
پروتئین  های مصرفی نیز باید حتما از نوع پروتئین کامل باشد 
که شامل گوشت، تخم مرغ و شیر است بنابراین همه افراد 
خواهان پوست شاداب و موی باطراوت و به خصوص فردی 
که جراحی کاشت مو داشته، باید به مقدار کافی منابع پروتئین 
کامل که چربی اشباع کم دارند مثل لبنیات کم چرب و تخم مرغ 
مصرف کنند. مصرف گوشت قرمز هم باید محدود شود زیرا 

منبع چربی اشباع است که به شدت می تواند مضر باشد.
با توجه به اینکه تمامی ویتامین های گروه B برای سالمت 
پوست و مو ضروری و الزم هستند، کربوهیدرات مصرفی باید 
از نوع کامل باشد. نان سنگک، بربری و تافتون از آرد کامل تری 
تهیه می شود و میزان ویتامین گروه B آن زیاد است. ضمن 
اینکه این نان ها، نمایه گالیسمی خوبی دارند و با مصرفشان 
قندخون به سرعت باال نمی رود. دیده شده یکی از مواردی 
که به شدت روی سالمت عمومی بدن و همچنین سالمت 
پوست و مو تاثیر منفی دارد، باالرفتن مکرر قندخون است. 
مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده مثل نان لواش، باگت، 
فانتزی، فرانسوی، قند و شکر و شیرینی هایی که در ترکیبات 
آن از قند ساده استفاده شده، می تواند سطح قندخون را به 
سرعت باال ببرد. قندخون باال باعث افزایش التهاب در بدن 
و به دنبال آن تاخیر در بهبود و ترمیم زخم و جراحت بعد از 

عمل پیوند مو یا حتی تشدید عفونت می شود.
وضعیت تغذیه تاثیر قابل توجهی بر بهبود و ترمیم زخم دارد. 
ویتامینC در روند بهبود سریع تر زخم ها نقش موثری دارد 
بنابراین باید از بهترین منابع آن که شامل انواع سبزی، صیفی 

و میوه های تازه است، استفاده شود. ضمن اینکه ترکیبات 
آنتی اکسیدان که ضدفرایندهای اکسیداتیو و التهاب عمل می کنند، 
بیشتر در میوه و سبزی ها وجود دارد. توصیه می شود حتما 
سبزی، صیفی و میوه های تازه به طور کامل در برنامه غذایی 
گنجانده شود. باید همراه صبحانه، ناهار و شام و حتی در 
میان وعده از این گروه غذایی مصرف شود. مصرف خود میوه 
به صورت تازه و سالم به آبمیوه آن برتری دارد چراکه هر 
فرایندی که روی میوه و سبزی ها انجام شود، باعث می شود 
میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی آن کاهش یابد. ضمن اینکه فیبر 
موجود در میوه و سبزی به احساس سیری کمک می کند و 
سبب می شود فرد پرخوری نکند. به عالوه در بهبود فرایند 
هضم و بهبود سطح قندخون موثر است. داشتن فعالیت فیزیکی 
مناسب می تواند به بهبود متابولیسم بدن کمک کند. متابولیسم 
مناسب برای سالمت عمومی بدن و همچنین حفظ سالمت 
و زیبایی پوست و مو ضروری است. البته فعالیت فیزیکی 
فردی که به تازگی مو کاشته، باید مناسب و متعادل باشد، 
نه فعالیت ورزشی سنگین و شدید که با تعریق همراه است. 
همیشه توصیه متخصصان بر این است که همه موادمغذی به 
شکل طبیعی دریافت شود. اگر همه گروه های غذایی به مقدار 
کافی مصرف شوند نیازی به دریافت مکمل نیست ولی اگر 
کمبود  دچار  دهد  نشان  فرد  غذایی  الگوی  دلیلی  هر  به 
ریزمغذی هاست، مصرف مکمل با دوز مشخص برای دوره 
معین به فرد توصیه می شود، مثال برای خانم هایی که کاشت 
مو انجام داده اند و در معرض کمبود آهن هستند مکمل آهن 
یا برای آقایان مکمل روی تجویز می شود. اگر الزم باشد، 
مصرف مکمل های امگا3 به علت پیشگیری از التهاب و تعادل 
نسبت چربی خوب در بدن و همچنین مکمل های گروه 
ویتامین B2 ،B، B1 و B6، اسیدفولیک و بیوتین که بسیار 

در سالمت مو مهم هستند، به این افراد توصیه می شود. 

دوران مدرن پیوند مو در غرب به اواخر دهه 1950 بازمی گردد. در این تکنیک زیبایی برای 
رویش مجدد موهای سر که دچار ریزش شده اند، از پشت سر پیازهای دائمی مو برداشته و به 
نواحی بدون مو انتقال داده می شود. بعد از مدت کوتاهی فرد شاهد رویش تارهای موی سر 
پیوندزده شده خواهد بود. بعد از جراحی پیوند مو مانند هر عمل جراحی دیگری که نیازمند 
مراقبت هایی است، برای مراقبت از موی کاشته شده هم باید مواردی را رعایت کرد. اگر گشتی در فضای اینترنت 
بزنید برای نتیجه دهی مطلوب جراحی کاشت مو و رویش بهتر موها، مصرف انواع مختلف قرص های تقویت کننده 
مو، شامپو و لوسیون های متفاوت توصیه شده است که می تواند باعث سردرگمی و تردید فرد در استفاده از آنها 
شود. به همین بهانه در میزگرد این هفته به بررسی پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم که برایمان 
نوشته: »حدود 8 ماه است کاشت مو انجام داده ام و از قرص های زینک پالس، هیر ویت)Hair Vit( و شامپوی 
آلپسین کافئین استفاده می کنم. به نظر شما بین تونیک ضدریزش مو و لوسیون تقویت کننده موی سر، کدام یک بهتر 

است و بیوتین باید با چه دوزی مصرف شود؟ آیا بیوتین 1000 کافی است یا 5000؟« 

 مهین نادری 
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پس از کاشت مو 
استفاده از مکمل ها 
ضروری نیست
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شایع  مشکالت  از  یکی 
در  به خصوص  پوستی 
فصل های پاییز و زمستان، 
خشک و پوسته شدن یا حتی 
ترک خوردن پوست لب است. بسیاری از افراد 
درگیر با این مشکل نمی دانند آیا ضرورتی برای 
مراجعه به پزشک به منظور درمان خشکی لب 
وجود دارد یا نه، یا اینکه چطور می توان از 

پس این دردسر ناخوشایند برآمد. 
متخصصان توصیه می کنند اگر خشکی لب 
بیش از 2 ماه طول کشید و درمان های رایج 
خانگی یا استفاده از محصوالت بدون نسخه 
برای بهبود این خشکی موثر نبود، باید برای پیدا 
کردن دلیل خشکی پوست لب و درمان آن به 
پزشک مراجعه کنید. از طرف دیگر، اگر خشکی 
پوست لب با ترک خوردن مداوم، تبخال زدن 
یا عفونت کردن ترک های پوستی همراه باشد، 
مراجعه به پزشک، مخصوصا در مورد کودکان 
زیر 5 سال، اجباری است. این درحالی است 
که خشکی و پوسته ریزی های معمول پوست 
لب را می توان با کمک راهکارهایی ساده که 

در ادامه به آنها اشاره می کنیم، درمان کرد. 

1 لب های خود را با آب دهان 
خیس نکنید 

یکی از رایج ترین خطاهایی که منجر به تشدید 
خشکی پوست لب می شود، زبان زدن مداوم به 
لب ها برای خیس کردن آنها با کمک آب دهان 
است. بهتر است بدانید بزاق دهان بالفاصله 
روی لب ها خشک می شود و خشکی لب را 
این، ممکن است  بر  تشدید می کند. عالوه 
شما با زبان زدن مداوم به لب های خشک و 
ترک خورده خودتان باعث انتقال آلودگی های 
احتمالی دهان به سطح این ترک ها شوید و 
احتمال ایجاد عفونت را در لب ها باال ببرید. 

چاره چیست؟ 
برای اینکه خشکی لب ها در طول روز باعث 
آزارتان نشود و مدام شما را به زبان زدن به 
لب مجبور نکند، بهتر است یک چرب کننده 
گیاهی مانند انواع روغن های گیاهی را روی 
لب هایتان بزنید تا رطوبت و چربی سطح لب ها 

حفظ شود. 

2 آب کافی بنوشید 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر خشکی 
داخلی و خارجی بدن، کم آب شدن بدن 

از  یکی  به عنوان  لب ها  پوست  است. 
قسمت های  حساس ترین  و  نازک ترین 
به  نسبت  سریع  و  شدید  صورت  پوست 
نشان می دهد و  بدن واکنش  کم آب شدن 
خشک می شود. هرچه آب بدن کمتر باشد، 
لب  پوست  پوسته ریزی  و  خشکی  میزان 

یافت.  خواهد  افزایش  بیشتر  نیز 
چاره چیست؟ 

حداقل روزی 6 تا 8 لیوان آب ولرم تا خنک 
بنوشید و فضای منزل را با کمک دستگاه های 
بخور یا سماور و کتری درحال جوش در فصل 

پاییز مرطوب نگه دارید. 

3 قبل از آرایش لب، پوست آن را 
چرب کنید 

یکی دیگر از دالیل خشک شدن و پوسته ریزی 
بیش از حد پوست لب در روزهای سرد و 
خشک پاییزی، استفاده از انواع محصوالت 
گمان  افراد  از  خیلی  است.  لب  آرایشی 

خشک  از  پیشگیری  برای  باید  می کنند 
شدن لب ها، پوست آن را بعد از پاک کردن 
که  است  درحالی  این  کنند.  چرب  آرایش 
استفاده از محصوالت آرایشی به خودی خود 
و  پوستی  حساسیت  ایجاد  باعث  می تواند 

تشدید خشکی لب ها شود. 

چاره چیست؟
قبل از اینکه از انواع رژ و خط لب مات یا چرب 
برای آرایش لب استفاده کنید، حتما پوست لب را 
با کمک مقداری روغن نارگیل، روغن زیتون یا 
روغن بادام چرب کنید. اجازه بدهید این چربی 
طبیعی حدود 15 دقیقه روی لب باقی بماند و سپس 
محصول آرایشی مورد نظر خود را استفاده کنید. 

4 پوسته های روی لب را جدا 
نکنید 

اگر لب های خود یا فرزندتان دچار خشکی و 
پوسته ریزی شده، به هیچ عنوان این پوسته ها را با 
دست یا دندان جدا کنید. این کار باعث ایجاد 
التهاب، زخم، سوزش یا حتی افزایش احتمال 
ابتال به عفونت هایی در ناحیه لب خواهد شد. 

چاره چیست؟
اگر لب هایتان پوسته ریزی دارند، حدود 1 ساعت قبل 
از استحمام مقداری وازلین یا روغن نارگیل روی آنها 
بزنید. سپس زمانی که در حمام بخارگرفته هستید، 
کمی از دانه های شکر خشک را روی لب ها ماساژ 
دهید تا پوسته های اضافی به آرامی و بدون ایجاد 
زخم و التهاب روی لب ها از بین بروند. این کار 
نوعی الیه برداری مالیم و بدون خطر برای لب ها 
محسوب می شود. سعی کنید پس از استحمام نیز 

چرب کردن پوست لب ها را از یاد نبرید. 

5 حواستان به تعادل ویتامین ها در 
بدن باشد 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید کمبود ویتامین
B2 یا همان ریبوفالوین می تواند باعث افزایش 
خشکی، ترک خوردن و سوزش لب ها شود. 
از این رو، توصیه می شود در صورت خشک 
بودن بیش از حد لب ها، مصرف منظم تخم مرغ 
و گوشت قرمز بدون چربی را فراموش نکنید. 
از طرف دیگر، افزایش دریافت ویتامینA در 
بدن می تواند عوارضی مانند پوسته ریزی 
یا خشکی لب  را به دنبال داشته باشد. 

چاره چیست؟ 
اگر درحال مصرف مکمل های 
حاوی ویتامین A هستید 
و از خشکی بیش از 
اندازه پوست لب رنج 
می برید، این موضوع را با 
پزشک در میان بگذارید تا تجویز 

مناسب تری برایتان در نظر بگیرد. 
Health Line :منبع

بهترین روش های درمانی برای رفع خشکی لب

5 راه چاره برای لب های ترک خورده 
 ترجمه: 
ندا احمدلو

یکی از 
رایج ترین 

خطاهایی که 
منجر به تشدید 

خشکی پوست 
لب می شود، 

زبان زدن مداوم 
به لب ها برای 

خیس کردن 
آنها با کمک آب 

دهان است. 
بزاق دهان 

بالفاصله روی 
لب ها خشک 

می شود و 
خشکی لب را 

تشدید می کند

5 درمان  خانگی برای رفع خشکی لب ها 

1. ترکیب روغن درخت چای و روغن های گیاهی: روغن درخت چای، یکی از روغن های 
در دسترس است که شما می توانید 1 یا 2 قطره از آن را با حدود 4 تا 5 قطره از روغن نارگیل یا 
روغن زیتون یا روغن بادام ترکیب کنید و این ترکیب را شب ها قبل از خواب با کمک انگشت 
سبابه یا گوش پاک کن روی لب ها بزنید. این کار شدیدا باعث نرمی و لطافت پوست لب و 
همچنین بازسازی قسمت های خشک و پوسته پوسته شده لب ها در صبح روز بعد خواهد شد. 
2. ترکیب عسل و وازلین: ترکیب عسل و وازلین، ماسکی بسیار عالی برای لب ها درست می کند 
و باعث رفع خشکی و ترک خوردگی پوست لب می شود. برای این کار باید ابتدا یک الیه عسل 
روی لب ها بزنید، سپس یک الیه وازلین روی عسل قرار دهید و بگذارید این ماسک حدود 
15 دقیقه روی لب ها باقی بماند. درنهایت، این ترکیب را با پنبه از روی لب ها پاک کنید. اگر 
بتوانید روزی یک مرتبه این کار را انجام دهید، در پایان هفته نتیجه بسیار مطلوبی خواهید گرفت. 
3. ترکیب گالب و شیر: برای آماده کردن ماسک گالب و شیر، شما باید 5 تا 6 قطره گالب را 
در حدود یک چهارم فنجان شیر خنک حل کنید و این ترکیب را به مدت 20 دقیقه روی لب ها 

قرار دهید. هر 2 تا 3 دقیقه یکبار مقداری از ماسک مایع را دوباره روی لب ها قرار دهید و پس 
از 20 دقیقه این ترکیب را با آب کامال خنک از روی لب ها بشویید. 

4. ژل آلوئه ورا: یکی از ساده ترین کارها برای درمان خشکی یا ترک پوست لب برای 
آنهایی که به ژل آلوئه ورا حساسیت ندارند، این است که روزانه به مدت 20 دقیقه 

ژل طبیعی میان برگ های آلوئه ورا را روی لب ها قرار دهند. این کار به درمان 
خشکی و ترک های پوستی سطح لب کمک بزرگی می رساند. 

5. ترکیب شکر، عسل و روغن زیتون: اگر لب های شما مدام دچار 
پوسته ریزی می شود، 1 قاشق چای خوری شکر را با 3 قطره 

روغن زیتون و نصف قاشق چای خوری عسل ترکیب 
کنید. این ترکیب را روی لب ها قرار دهید و بعد از 10 
دقیقه به حمام بروید. وقتی که حمام کمی بخار گرفت، 

ماسک شیرین را روی لب ها ماساژ دهید تا پوسته های ریز 
سطح لب از بین بروند و روغن زیتون نرمی و لطافت دوباره را 

به لب ها بازگرداند. بهتر است این کار را 2 بار در هفته تکرار کنید.

سال های  در  شما  نظر  به 
بوده  کلمه ای  هیچ  اخیر 
کلمه  از  بیشتر  که  است 
»ترکیبات مغذی« در جهان 
بهداشت و سالمت رواج یافته باشد؟ آمارهای 
بین المللی نشان می دهند در سراسر جهان استفاده 
از محصوالتی که کلمه »ترکیبات مغذی« روی 
آنها درج شده، حدود 202 درصد افزایش پیدا 
کرده است. نکته مهم تر اینکه محبوبیت این 
اصطالح فقط به نوشیدنی ها و خوراکی ها منحصر 
محصوالت  تولیدکنندگان  درواقع،  نمی شود. 
آرایشی روزبه روز بیشتر از »ترکیبات مغذی« 
در ساخت این محصوالت استفاده می کنند اما 
سوال قابل توجه این است که آیا وجود »ترکیبات 
مغذی« در محصوالت آرایشی و بهداشتی واقعا 

تاثیرگذار است؟ 

منظور از »ترکیبات مغذی« چیست؟ 
»ترکیبات مغذی«، طیف متنوعی از ترکیباتی را 
دربرمی گیرند که تراکم تغذیه ای بسیار باالیی 
دارند و به صورت بالقوه )چه در قالب مصرف 
خوراکی و چه در قالب استعمال موضعی( از 
از پوست  مراقبت  برای  قابل توجهی  توانایی 
برخوردار هستند. وقتی این ترکیبات در سطح 
موضعی استفاده می شوند، فواید زیادی دارند، 
مانند مرطوب سازی پوست، آثار ضداکسیداسیون 
و همچنین رساندن اسیدهای چرب امگا3 و 

امگا6 به پوست. 

چگونه ترکیبات مغذی طبیعی در 
محصوالت آرایشی اثربخش می شوند؟ 

وقتی می خواهیم از عصاره های گیاهی و نباتی 
استفاده کنیم، اول از همه خود فرایند عصاره گیری 
است که در استخراج ترکیبات خاص و کیفیت آنها 
نقش عمده ای ایفا می کند؛ تقریبا شبیه روش های 

پختن سبزیجات. برای مثال، اگر کلم بروکلی به 
 آرامی بپزد، مقدار بیشتری از مواد مغذی اش را در 
خود حفظ می کند، اما اگر در روغن سرخ شود، 
قطعا این ویژگی مهم را از دست خواهد داد 
بنابراین همه عصاره های گیاهی با همدیگر برابر 
نیستند. عالوه بر این، اثربخشی ترکیبات مغذی 

در محصوالت آرایشی براساس آزمایش های 
بالینی و همچنین بررسی های پزشکی و در 
نظر گرفتن سابقه های استفاده از آنها نیز 

ارزیابی می شود. 
با این حال، گروهی از کارشناسان نسبت به 
اثربخشی ترکیبات مغذی در محصوالت 
آرایشی با تردید نگاه می کنند و معتقدند 

فقط تعداد انگشت شماری از ترکیبات مغذی 
می توانند به پوست برسند چون مولکول های 

پوست برای دریافت آنها باید در شرایط ایده آل 
قرار داشته باشند. به نظر آنها، تنها فایده بالقوه 
که  است  این  پوست  برای  مغذی  ترکیبات 
خواص آنتی اکسیدانی آنها می تواند قابلیت خود 
بدن برای تولید آنتی اکسیدان ها را تقویت کند. 
یکی از شناخته شده ترین ترکیباتی که خاصیت 
آنتی اکسیدانی دارد، ویتامینE است و حدود 
یک سوم از ویتامینE بدن نیز در پوست یافت 
می شود بنابراین اضافه کردن آنتی اکسیدان ها به 
پوست، حداقل در چارچوب نظریه ای، باید به 
بدن کمک کند. با این حال، ویتامینE طبیعی و 
خوراکی باز هم اثربخشی بیشتری نسبت به 

ویتامینE مصنوعی و غیرخوراکی دارد. 

اهمیت انتخاب نوع محصوالت 
آرایشی و بهداشتی

بسیاری از شما می دانید محصوالت مراقبت از 
پوست در قالب های موضعی مختلفی ساخته 
می شوند، مانند ژل ها، کرم ها، امولسیون روغن 
در آب، امولسیون آب در روغن و... با این حال، 

کمتر کسی می داند که نوع قالب انتخابی 
برای محصوالت آرایشی و بهداشتی، یک پیامد 
مهم دارد؛ اینکه کدام ترکیب فعال بیشتر از همه 
در محصول به کار گرفته شود و چطور روی 

پوست اثر بگذارد. 
به نظر متخصصان، استفاده از روغن مخصوص 
صورت که فرموالسیون باکیفیتی داشته باشد، 
گزینه مناسبی برای اضافه  کردن ترکیبات مغذی 
به رژیم مراقبت از پوست محسوب می شود، 
خصوصا اگر هدف رژیم مراقبت از پوست شما، 
دریافت مواد مغذی و استرس زدایی بیشتر باشد. 
توصیه متخصصان این است که از روغن های 
مخصوص صورت در ماه های سرد سال کمک 
بگیرید، اما اگر هدف اصلی شما دریافت فواید 

مرتبط با پروتئین هایی مانند پپتید 
است، باید سراغ محصوالت سبک تر و دارای 
روغن کمتر بروید. درواقع، محصوالت حاوی 
روغن بیشتر و غنی تر می توانند اثرگذاری بیشتر 

پپتیدها و پروتئین ها را متوقف کنند. 
کسانی که در استفاده از روغن مخصوص صورت 
مانعی بر سر راهشان ندارند، باید یک نکته مهم را 
در انتخاب محصول مورد نظرشان جدی بگیرند؛ 
این افراد به محصوالتی نیاز دارند که زمان بندی 
باقی ماندن شان روی پوست طوالنی تر باشد و 
همچنین باید روغن را روی بخش وسیع تری از 
پوست پخش کنند. فقط در این صورت است که 
روغن ها و ماسک ها می توانند بهترین اثرگذاری 

را داشته باشند. 

بررسی مهم ترین »ترکیبات 
مغذی« در محصوالت 

آرایشی و بهداشتی
روغن نارگیل: قرن هاست که زنان بومی 
جزایر پلی نزی از فواید روغن نارگیل 
برای پوستشان بهره می گیرند و از آن برای 
تغذیه و محافظت از پوست و مویشان در 
مقابل عناصر زیان آور استفاده می کنند. روغن 
نارگیل، ماده چندکاره ای است که هم قابلیت 
استفاده خوراکی دارد و هم قابلیت استعمال 
موضعی و بیشترین اهمیتش هم به اسیدهای 
چرب زنجیره متوسط درون آن مربوط می شود. 
امروزه از روغن نارگیل در تولید روغن مخصوص 
بدن، روغن موها و همچنین محصوالت ویژه 
برای پاک کردن آرایش از روی صورت استفاده 
می شود. تحقیقات نشان داده اند روغن نارگیل بکر 
دارای خواص ضدقارچی و ضدمیکروبی است. 
روغن آرگان: اولین نکته مهم درباره روغن آرگان 
این است که این روغن ویتامین E بیشتری نسبت 
به روغن زیتون دارد. در ضمن، روغن آرگان از 
هسته های متعلق به درخت آرگان گرفته می شود 
که نوعی درخت بومی در مراکش است. البته 
استخراج این روغن واقعا کار دشوار و سختی 
محسوب می شود و دلیل باال بودن قیمت آن هم 
همین موضوع است. با این حال، غنی بودن روغن 

آرگان از نظر اسیدهای چرب امگا6 و امگا9، این 
روغن را به یکی از مهم ترین ترکیبات محافظ 
پوست در سراسر جهان تبدیل می کند. امروزه 
تولیدکنندگان بیشتری به استفاده از روغن آرگان 

در محصوالت آرایشی روآورده اند. 
دانه  چیا: دانه های چیا جزو دانه های خوراکی 
هستند که امروزه افراد زیادی به استفاده خوراکی 
دیگر،  طرف  از  کرده اند.  پیدا  تمایل  آنها  از 
تولیدکنندگان روغن های تغذیه کننده پوست 
از ترکیبات دانه چیا در ساخت محصوالت 
خودشان استفاده می کنند. با این حال، اثربخشی 
ترکیبات دانه چیا اول از همه به این موضوع 
بستگی دارد که فرایند عصاره گیری برای کدام 
بخش از دانه چیا انجام بگیرد. اگر عصاره گیری 
با هدف گرفتن روغن از دانه چیا انجام شود، 
ترکیب نهایی سرشار از اسیدهای چرب امگا3، 
امگا6 و امگا9 خواهد بود. این روغن عمدتا 
برای بازسازی اپیدرم  پوست مورد استفاده قرار 
می گیرد اما اگر عصاره گیری از دانه چیا با هدف 
گرفتن ژل آبدار آن انجام بگیرد، ترکیب نهایی 
برای مرطوب سازی پوست مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت. 
آووکادو: آووکادو سرشار از ویتامینE است 
و این ویتامین به محافظت از پوست در مقابل 
آسیب های زیست محیطی و صدمات اکسیداتیو 
کمک می کند. به عالوه، تنظیم عملکردهای طبیعی 
پوست از دیگر فواید ویتامینE است. آووکادو 
همیشه پای ثابت ماسک های خانگی بوده اما 
امروزه برندهای معتبر و مختلفی از ترکیبات آن 
در تهیه محصوالت آرایشی و بهداشتی کمک 
می گیرند. آووکادو حاوی نوعی روغن پایدار 
است که احتمال تحلیل رفتن سریع آن را کاهش 
می دهد. ساختار ترکیبات آووکادو نیز سازگاری 
ویژه ای با پوست های حساس و عناصر موجود 

در پوست انسان ها دارد. 

آیا ترکیبات مغذی موجود در محصوالت آرایشی و بهداشتی، واقعا موثرند؟

تغذیه پوست با ترکیبات مغذی
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آووکادو سرشار از ویتامینE است 
و این ویتامین به محافظت از پوست 
در مقابل آسیب های زیست محیطی 
و صدمات اکسیداتیو کمک می کند. 
تنظیم عملکردهای طبیعی پوست 
نیز از دیگر فواید ویتامین
E است
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شماره هفتصدوسه شنبه چهار اسفند نودوهفت

قهرمان قصه های 
مادرت باش

و  روزها  کشوری  هر  تقویم  در 
مناسبت هایی خاص مشخص شده؛ 
لزوم  یادآوری  برای  روزهایی  از 
پیشگیری و درمان یک بیماری، تولد 
یک رهبر، پیامبر یا اسطوره ملی گرفته 
تا روزهایی لطیف و زیبا مثل روز 
مادر. روزی که در آن میان این همه 
شلوغی دنیا و روزگار، دوباره یادمان 
می افتد در کدام دامن آسودگی و عشق 
بی پایان را تجربه کرده ایم. روزهای 
از  مادر  نوازشگر  دست  و  کودکی 
دلمان  و  می گذرد  چشممان  پیش 
هوای نوازشش را می کند. سراغش 
می رویم؛ اگر داشته باشیمش که اوج 
خوشبختی است و اگر نباشد، باید 
دل را به دیدن سنگی سرد خوش 

کنیم، به یاد روزهایی که بود. 
خیلی از ما در این روز دلمان می خواهد 
یک روز هم که شده به دل مادرمان راه 
بیاییم و بهتر از همیشه باشیم، همان طور 
که او همیشه می خواهد و در تمام 
قصه هایش برایمان گفته، قصه هایی 
از قهرمان هایی که می خواستند کاری 
کنند دنیا جای بهتری برای زندگی 
و زندگی پاک تر و زیباتر باشد. روز 
مادر، روز پرعاطفه و زیبایی است؛ 
روزی برای همه مادرها و بچه هایی که 
دلشان می تپد برای اینکه حتما در این 
روز برای فرشته زندگی شان هدیه ای 
داشته باشند. فکر کن، این روز چقدر 
قشنگ تر می شود اگر هدیه هایی زیبا 
تهیه کنیم و به بچه های کار و بچه های 
خانواده های کم بضاعت بدهیم تا به 

مادرشان هدیه کنند. 
روز مادر روز لطیفی است و جان 
می دهد برای اینکه قهرمان قصه های 
است  کافی  فقط  باشیم؛  کودکی 
چشمانمان را ببندیم و یک لحظه به 
برق چشم های بچه هایی که با کمک 
ما امسال می توانند به مادرشان هدیه 
مهربانی که  به دست های  بدهند و 

هدیه می گیرند، فکر کنیم. 

حرف آخر

مادری  است.  مادر  زهرا خانم یک 
جوان که بعد از زایمان متوجه بیماری 
صعب العالجش شدند و او که آرزو 
داشت فرزندش را غرق محبت کند، 
حاال آنقدر ضعیف شده که مراقبت 
از کودکش برایش ناممکن است و 
مسوولیت این کار را خواهرش برعهده 
گرفته است اما این تنها غصه او و 
خانواده اش نیست. همسر زهرا خانم 
کارگر بوفه است و با حقوق اندکش 
نمی تواند اجاره خانه، مخارج زندگی، 
هزینه های  و  پوشک  خشک،  شیر 
اقدام های تشخیصی و درمانی الزم 
قلبی  و مشکالت  کبد  درمان  برای 
تامین کند؛ ماهانه۴۰۰  همسرش را 
تومان  هزار  و۶۰۰  دارو  هزارتومان 

هزینه های جانبی درمان.
روز مادر نزدیک است. در این روز 
همه ما آرزو می کنیم خدا سایه مادران 
را بر سر فرزندان شان حفظ کند اما 
این مادر و نوزاد برای با هم ماندن به 
چیزی بیش از آرزوی ما نیاز دارند. 
بیایید همت کنیم و به یمن این روز 
آنها  برای  می رسد،  هرچه وسع مان 

پیشکش کنیم. 
اگر می خواهید کمک کنید تا کودکی 
وجه  نماند،  بی نصیب  مادر  مهر  از 
نقدی را به کارت بانک پارسیان با 
 ۶221-۰۶1۰-8۰۰1-۰75۶ شماره 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983۰۰۰ )داخلی2( یا شماره 
همراه ۰9198۰12۶77 تماس بگیرید.

این خانم با کد 232۰9 در موسسه 
امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

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

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

نقش مادر در زندگی فرزندش بی بدیل است. بهشت زیر 
پاي مادران است اما اگر مسیر مادری را اشتباه بروند، چنان 
جهنمي به پا مي  شود که شاید آتشش خاموش شدنی نباشد 
چرا که مادر همان قدر که در زیبا ساختن زندگي کودک 
نقش دارد، می تواند در تباهي دنیاي او هم نقش داشته 
باشد. گاهي مادراني با چشمان پر از اشک به ما مراجعه 
مي کنند که معتقدند بهترین ها را برای کودکانشان انجام 
داده و خواسته اند، غافل از آنکه مسیر را اشتباه رفته اند. 

دخترک اشک مي ریخت و مي گفت: »وقتي خواهرم در 
شکم مامان بود، بداخالق شده بود. مامان مي گفت واسه 
این ني ني اینجوري شدم، آخه خودت خواستیش!« آن زمان 
دخترک فقط 5 سال داشت و فکر می کرد خواهرش که به 
دنیا بیاید، مادرش دوباره مهربان مي شود. دختر که حاال 
12 ساله بود، می گفت: »خواهرم به دنیا اومد اما مامان رو 
از من گرفت.« و وقتي این خاطرات را تعریف مي کرد، 
چشم هایش خیس بود. اشک هاي مادر جاري شد و تازه 

فهمید چقدر از نوجوان 12 ساله اش دور بوده است.
نقش مادری، مهارتی است همراه با مبانی دقیق که در 
وجود زن نهاده شده و غفلت و اشتباه در آن باعث فساد و 
تباهی جامعه می شود و ایفای درست این نقش، جامعه ای 
خیرخواه و متکامل پدید می آورد. مادری، فضیلتی ملکوتی 
ناشی از عالم قدس است که در وجود انسان خاکی تجلی 
می کند و در آن صداقت، مهر و صفا به عالی ترین درجه 
می رسد و در راه خیر و سعادت فرزند صرف مي شود.

بیایید به مناسبت روز زن و روز مادر، از خودمان بپرسیم 
چقدر در رابطه با فرزندمان موفقیم؟ رابطه خودمان با 

مادرمان چگونه بوده؟ چقدر خشم هاي ناشی از رابطه با 
مادرمان را به کودکمان منتقل مي کنیم؟ هر مادری دردهاي 
رابطه قبلي با مادرش و کلي آموزه هاي غلط دارد و جز آنها 
راه دیگري را بلد نیست. شاید زماني که فرزند او بزرگ 
شود و بفهمد تنها کسي که بدون قید و شرط و بدون 
اینکه چیزي بخواهد به او عشق مي دهد، مادر است، دیر 
شده باشد. اگر دلمان می خواهد فرزند شادي تربیت کنیم 
باید خودمان مادر شادي باشیم چون سالمت روانمان به 
عنوان مادر در سالمت روان فرزندمان نقش مهمی دارد.
امنیت روانی کودک در ماه ها و سال های اولیه زندگی 
مرهون مادر است. پذیرندگی، پاسخگو بودن و در دسترس 
بودن مادر و ثبات در این رفتارهاست که جهان را برای 
کودک به محیطی امن و باثبات تبدیل می کند. کودک با 
اعتماد به مادر یاد می گیرد به جهان اعتماد و نیازهایش را 
برآورده کند. این اتفاق که در روان شناسی »دلبستگی« نام 
دارد، در واقع رابطه عمیقی است که بین کودک و مادر 
برقرار می شود. امنیت روانی، اولین و طبیعی ترین نتیجه 
دلبستگی کودک است و وقتی کودک احساس امنیت 
داشته باشد، با احساس اعتماد بیشتری در محیط پیرامون 
حرکت می کند و با اتکا به پایگاه ایمنی به نام مادر، از او 
فاصله می گیرد. این کودک وقتی احساس ترس کند یا 
عاملی باعث آزارش شود، سراغ مادر می رود تا ذخیره 
روانی اش را پر کند. مادر از دوره جنینی؛ یعنی دوره ای که 
کودک هنوز به دنیا نیامده هم روی کودک تاثیر دارد. نتایج 
مطالعات اخیر نشان می دهد تمام احساسات مادر به جنین 
منتقل می شود؛ هر گاه مادر دچار هیجان، اضطراب، استرس، 

ترس و عصبانیت شود، تمام این حالت ها و احساسات به 
جنین منتقل می شود.  در دوره بعد از تولد هم توجه بسیار 
زیاد مادران برای رفع نیازهای کودک ضروری است و 
هر گونه سهل انگاری در تربیت، پیامدهای جبران ناپذیری 
برای کودک، خانواده و درنهایت جامعه خواهد داشت. 
مادران عالوه بر وظیفه تامین نیازهای جسمی و زیستی، 
موظفند روان کودک را سرشار از لطف و محبت کرده و 
سالمت روانی او را تامین کنند. بی شک یکی از اساسی ترین 
نیازهای انسان پس از نیازهای زیستی مانند آب، غذا و... 
نیاز به محبت است، به گونه اي که اگر این نیاز برآورده 
شود، کودک تا حد بسیاری در برابر نیازهای زیستی 
مقاومت می کند و آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از 
آنجا که خانواده، نخستین سرپرست کودک است، الزم 
است والدین، به خصوص مادر، به این نیاز کودک توجه 
خاص داشته باشند و بدانند پاسخگویی درست به این 
نیاز کودک، اساس و پایه تربیت او را تشکیل می دهد زیرا 
ارضای این نیاز کودک، باعث آرامش روانی، امنیت خاطر، 
اعتمادبه نفس، اعتماد به والدین و حتی سالمت جسمی او 
می شود. به سالمت روان کودکانمان هم حساس باشیم. 
کودک گرسنه بي قراري مي کند و کودکي که روحش گرسنه 
باشد، بدقلقي. از نظر من، بنزین روح و قلب کودک عشق 
مادر است و کودکي که سرشار از عشق است، سالم و 
شاد خواهد بود. خالصه اینکه؛ مادر، معمار تربیت فرزند 
است. ما برای مادر همیشه بچه ایم و او همیشه نگران ما؛ 

چه در »حیاط« باشد، چه در »حیات« نباشد.

مادر، معمار تربيت فرزند...
زندگی سالم

 

اگر فرزند دختر داريد...
دوران کودکي، دوراني نیست که سرسري گذرانده شود و والدین باید در این دوران توجه 
بسیاري به کودکان خود داشته باشند. تک تک کلمات و رفتارهایي که در ارتباط با کودک 
اعمال مي شود باید با دقت نظر و آگاهي انجام گیرد. حال این توجه در مواجهه با فرزندان 
دختر اهمیت بیشتري پیدا می کند زیرا آموزه هاي جنسیتي و سنتي که به نادرست در جوامع 
و فرهنگ هاي مختلف شکل گرفته موجب رفتارهاي تربیتي نادرستي در این جنس شده 
است. نویسنده این کتاب از کساني است که در زمینه تعلیم و تربیت بسیار فعال هستند و 
این کتاب از معروف ترین آثار او است. این کتاب راهنماي مناسبي براي والدین، مادران، 
پدران، مربیان و معلمان است و اگرچه تمرکز آن روي دختران است، مطالب کتاب هر دو 
جنس را دربرمي گیرد. دغدغه اصلي کتاب تبعیض هاي جنسیتي است که از قبل از تولد نوزاد 
آغاز شده و در روابط کودک با دیگران و حتي در محیط هاي آموزشي بر کودکان روا داشته 

مي شود.  همچنین کتاب به این سوال پاسخ مي دهد که 
چگونه مي توانیم دختري تربیت کنیم که براي برآورده 
کردن آرزوهایش متکي به پدر، برادر و همسر خود 
نباشد و با اراده و عزت نفس بتواند سرنوشت خود 
را دست بگیرد. کتاب در ۴ فصل به این شرح است؛ 
1. چرا و چگونه فرزند پسر پسندیده تر است و دختر 
ناپسند 2. دوران خردسالي و عقاید و رفتارهاي 
متضاد نسبت به پسر و دختر 3. اسباب بازي ها و 
ادبیات کودکان ۴. نهادهاي آموزشي، مهدکودک ها 
و کودکستان ها. این کتاب نوشته النا جانیني بلوتي، 
ترجمه محمدجعفر پوینده، توسط نشر ني در 22۴ 

صفحه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

به راستی زن در طول زندگی زن می شود یا او از ابتدا زن 
به دنیا می آید؟ هویت جنسی زنان و باورهایشان از زنانگی 
چگونه شکل می گیرد؟ فرهنگ؟ خانواده یا خودشان؟ در 

این نوشته می خواهم بر دو موضوع تمرکز کنم.

تاثير جامعه بر زنان 
نمی شود تاثیر جامعه را بر زنان و هویتشان نادیده گرفت. 
خوش باوری است اگر تصور کنیم در همه کشورهای 
غربی زنان به تمامی حقوق خود رسیده اند زیرا در برخی 
کشورها، زنان فقط از زنان جهان سومی جلوترند. اگر 
نگاهی به مجلس سوئد کنیم، یکی در میان زنان بر مسند 
قدرت نشسته اند ولی در انگلستان و خیلی از کشورها، 
این بحث مطرح است که چرا زنان در مشاغل باال فقط 
تا حدی جلو می روند و پدیده glass ceiling مطرح 
است؛ یعنی زنان از سقف شیشه ای باید عبور کنند تا 
پست های باال بگیرند. در کشورهای جهان سوم هم که 

موانع بیشتر است.
 اگر زنان در افغانستان یا ایران وارد مجلس شوند، در 
اقلیت هستند. چند وزیر زن در ایران و کشورهای جهان 
سوم داریم؟ بدون شک جامعه، آموزش عمومی و خانواده 
تاثیر بسزایی بر زنان دارند ولی نمی شود این عوامل را 
تنها دالیل انفعال زنان یک جامعه دانست. در کشورهای 

جهان سوم هم زنان کمی نبودند که در کل دنیا افتخار 
آفریدند و در کشور خودشان جزو اولین ها بودند. خانم 
دکتر بدرالزمان تیمورتاش، اولین دندان پزشک ایرانی، خانم 
دکتر سکینه پری، اولین جراح و سرطان شناس ایرانی و 
پروفسور مریم میرزاخانی، اولین زن برنده جایزه فیلدز 
بودند. مثال های متعددی از زنان دیگر ایرانی وجود دارد 
ولی آنها در خارج از کشور بزرگ شده اند و در اینجا 

بحث چالش تاثیر جامعه است.
نمی توان دلیل انفعال زن را صرفا به جامعه ربط داد. گرچه 
در اغلب زنان موفق هم ممکن است رگه هایی از انفعال یا 
غالب بودن افراطی دیده شود و جای بحث روان شناختی 
دارد، در نقش هایی که جوامع سنتی مخصوص مردان 

می دانسته اند، این زنان خوش درخشیده اند.

آيا زنان بر جامعه تاثيرگذارند؟
جواب من بله بسیار محکم است. زنان آگاه و نه صرفا 
تحصیلکرده؛ چه به عنوان همسر، چه به عنوان مادر 
و چه به عنوان یک زن در مشاغل مختلف، جامعه 
را وادار کرده اند زن را جدی بگیرد. در کشورهای 
پیشرفته، تعداد مدیران ارشد زن در تجارت و... کم 
است ولی زنانی که مانند خانم »سندبرگ« به عنوان 
با  پیشرفت های چشمگیری داشته اند،  ارشد  مدیری 

عمل خود جایگاهشان را به جامعه خاطرنشان کرده اند.
من هم خوب می دانم راه زنان در برخی جوامع هموار 
نیست ولی در دهکده جهانی برای هر زن موفق جایگاهی 
وجود دارد، گرچه سخت تر و این »جبر جغرافیایی« را 
اثر  می توان به چالش کشید. عوامل مختلفی بر زنان 
می گذارند که باعث پیچیدگی اوضاع زنان در دنیا شده 
است. ممکن است زنان موفق از نظر شغلی با مسائل 
سخت و تلخ روان شناختی دست وپنجه نرم کنند و این 
مساله اجتناب ناپذیر است ولی می توان متوقف شد؟ می توان 
مغلوب شرایط و جامعه شد؟ وقتی آگاهی عقالنی و 
هیجانی زنان باالتر برود و موانع را بهتر بشناسند، پیشرفت 

و سالمت روان ممکن خواهد شد.
به عنوان یک زن و سپس یک روان شناس، اعتقاد دارم 
موانع درونی و دفاع های روان بیشتر مانع زنان است؛ یعنی 
مقاومت های درونی زنان سهم بیشتری از شرایط دارد 
و ما خودآگاهانه و خودخواسته به انفعال تن می دهیم.

گرامیداشت زنان باید از سوی خود زنان به رسمیت شناخته 
شود و جنگ های صلیبی و سطح پایین علیه یکدیگر راه 
نیندازند و بتوانند گفتمان جدید و زنانه ای برای ارتباط 
با یکدیگر و مردان ایجاد کنند. گفتمان جدید کمک 
خواهد کرد زنان بتوانند مستقل عمل کنند و خودشان 

را باور داشته باشند.

خانم ها، خودتان را گرامی بداريد
زندگی مثبت

مادران زحمتکش سرزمین من

 زهراسادات صفوی 

 دکتر مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت
درمانگر کودك و بازي درمانگر

شعر راهی برای چنگ انداختن به احساس های مبهم درونی 
است. تمام آن احساسات مبهم در یک فضای جادویی و استعاری 
به دام انداخته می شوند. از این رو، شاعران بر احساس هایشان 
چیره می شوند و تا زمانی که خالق باشند، مقهور احساس های 
مبهم نمی شوند. وقتی شعر »زاییده می شود«، شاعر احساس 
راحتی و شعف می کند چون سرانجام توانسته آن احساس 

گیج کننده و ناگفتنی را بر زبان بیاورد. 
اثر درمانی شعر فقط برای شاعر نیست، خواننده شعر هم از 
موهبت درمان شعر بی بهره نمی ماند. ما برای بیان بسیاری از 
احساسات و عواطف مبهم واژه ای نداریم، شاید حتی نتوانیم 
درباره شان با کسی درد دل کنیم اما گاهی یک شعر زبان دل 
ناشدنی  ما می شود و تمام آن احساس های گنگ و وصف 
درونمان را زیبا و دقیق بیان می کند. هرچند آن شعر را فردی 
با یک زبان دیگر و در زمان و مکانی دور از ما سروده باشد، 
اما انگار شرح حاالت و احساسات ماست، انگار شعری از 

برای ماست. 
ابهامات زبان استعاری شعر کنار لحن موسیقایی اش، راه را 
وجود  ما  ناخودآگاه  در  که  دنیایی  به  ورود  و  تخیل  برای 
دارد، بازمی کند. شعر زبان متفاوتی است که ما را به دنیای 
ناشناخته  ناخودآگاه می برد و از این راه به بصیرت می رساند. 
این قابلیت شعر است که می تواند در وجودمان آتشی برپا 

کند و با نمایاندن تاریکی ها از ما آدم دیگری بسازد.
شعر یک نیاز است، درست مانند نیازی که ما به داروها داریم. 
مقاله ای در مجله  نیویورک تایمز در سال 2۰۰1 میالدی منتشر 
شد و نشان داد پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، مردم 
خودشان را با شعر آرام می کردند. سرودن، خواندن و زمزمه 
کردن شعر در زمان سوگ بسیار کمک کننده است. شاید یکی 
از دلیل هایی که شعر در فرهنگ ما جایگاه و اهمیت ویژه ای 
دارد، تاریخ پرفرازونشیبی باشد که پشت سرمان و حتی پیش 
رویمان داریم. ما به غریزه فهمیده ایم که باید شعر را جدی 
بگیریم و بی آنکه خودمان آگاه باشیم، از آن استفاده  درمانی 
کرده ایم. یکی دیگر از کارکردهای شعر به زبان آوردن مفاهیمی 
است که »تابو« هستند و به این راحتی نمی توان در موردشان 
صحبت کرد. »عشق« و »مرگ«، مهم ترین مضامین شعری و 
در عین حال ممنوع ترین مفاهیم در فرهنگ های سنتی هستند، 
مثال بیماری که دچار سرطان بدخیم است، شاید نتواند سنگینی 
غمش را با جمله : »دارم می میرم.« بیان کند اما مصرع »بر لب 

بحر فنا منتظریم ای ساقی« زبان حالش باشد. 
ما همچنین می توانیم شیداترین احساس های عاشقانه را با زبان 
شعر فریاد بزنیم، در حالی که ممکن است گفتن جمله  ساده  
»دوستت دارم« برایمان راحت نباشد. درباره  بی وفایی روزگار، 
سختی زندگی و ناسپاسی آشنایان با زبان شعر می توانیم خیلی 
راحت و آزادانه حرف بزنیم، بدون آنکه به بدبینی، دنیاگریزی 

یا مردم گریزی متهم شویم.
استفاده از ادبیات می تواند برای آنهایی که در درمان نگهدارنده 
برای سرطان ها هستند، مفید باشد. یکی از روش های تخلیه  
هیجانی این است که به بیمار کمک کنیم در مورد احساس هایش 
نسبت به همه چیز، حرف بزند. ما در روان پزشکی یاد گرفته ایم 
در مورد احساس نسبت به مرگ، مستقیم از بیمار سوال کنیم. 
روان پزشکان معموال خیلی راحت تر از سایر پزشکان درباره  

مرگ با بیمارانشان حرف می زنند.
 در اینجا خوب است به تجربه شخصی ام در ارتباط با بیماران 
بیمارستان طی  اشاره کنم. دوره ای در یک  به سرطان  مبتال 
با این بیماران داشتم، از آنها درباره  جلسات مشاوره ای که 
احساسشان نسبت به مرگ می پرسیدم چون تصور می کردم 
دغدغه  اصلی شان »مرگ« است پس نیاز دارند در مورد آن 
حرف بزنند. پس از مدتی، پرستار بخش شیمی درمانی که رابطه  
خیلی خوب و نزدیکی با بیماران بخش داشت، به من گوشزد 
کرد: »بیمارها حس خوبی ندارند که در مورد مرگ ازشون 
سوال بشه و چند نفر از این سوال های شما ناراحت شده  و 
درمان را ادامه نداده اند.« این مساله عمیقا من را به فکر فرو 
برد. می دانستم این بیماران به پاالیش احساس هایشان نسبت 
به مرگ نیاز دارند اما دوست نداشتند درباره  مرگ با کسی 
حرف بزنند. در این موارد »شعردرمانی« می تواند راهگشا باشد.
یکی از درمان های خیلی خوب برای مراجعان روان پزشکی این 
است که از آنها بخواهیم بیرون از اتاق درمان شعر بنویسند. اگر 
از اسم شعر می ترسند و خودشان را شاعر نمی دانند، می توانیم 
بگوییم »دل نوشته« داشته باشند. این شعرها یا دل نوشته ها موارد 
زیادی از درونیات مراجع را فاش می کنند و می توان در جلسه 
درباره  آنها صحبت کرد. شیوه  دیگر درمانی می تواند این باشد 
که یک شعر به مراجع بدهیم و از او بخواهیم آن  را با صدای 
بلند بخواند و درباره  احساس هایش در جلسه صحبت کند، 
مثل اینکه چقدر توانسته با شاعر همذات پنداری کند؟ چقدر 
حس های شخصی خودش را در شعر دیده است؟ آیا توانسته 
فضای شعر را در ذهن خودش به تصویر بکشد؟ آن تصویر 
چگونه بوده است؟ آیا جایی از شعر بوده که او را مضطرب 
یا نفسش را تنگ کند؟ برایش یاد آور چه مواردی بوده است؟
از این قبیل مراجع را به فکر وامی دارد و به او  سوال هایی 
فرصت می دهد با شعر برخورد »دوسویه« ای داشته باشد و 

نقش خودش را در این دوسویگی یا تعامل مهم بداند. 
واقعیت این است که فرایند شعر با »خوانش« آن کامل می شود 
و درک مخاطب، بخش مهمی از این فرایند است. »شعردرمانی« 
به ویژه برای آنها که در سوگ از دست دادن عزیزی هستند یا 
خودشان با یک بیماری انتهایی یا »سخت درمان« دست وپنجه 
نرم می کنند، خیلی مفید است. در خیلی از بحران ها و فاجعه ها، 
ما قدرت تکلم را از دست می دهیم یا زبانمان بند می آید. این 
در حالی است که در این زمان ها برای پاالیش و تخلیه  هیجانی 
ادبیات نقش شفابخش  اینجاست که  نیاز به صحبت داریم. 
پیدا می کند و به ما فرصت می دهد در حالی  که زبانمان بند 
آمده، خودمان را به فضای شعر بسپاریم و از جادوی کالم 

بهره  درمانی ببریم.

شعر، هنر يا درمان؟

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

ادبیات سالمت
 دکتر حافظ باُجغلی

روان پزشک، عضو اجرایی کمیته هنر و روا ن پزشکی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران
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