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به مناسبت 29 سپتامبر مصادف با 7 مهر؛ 
روز جهانی »قلب«

بالهایی که بر  سر 
قلب می آید...
صفحه22

مراقبت از پوست در پاییز 

پاییز پوستتان را 
پژمرده نکند!

چطور با همسرمان 
به توافق برسیم؟ 

حفاظت از جعبه سیاه 
زندگي زناشویي

اختالف نظر در هر رابطه اي به ويژه رابطه 
زناشويي كامال طبيعي و قابل پيش بيني است و 

نبايد از آن ترسيد و واهمه داشت. اتفاقا برعكس 
بايد از قبل خود را براي مواجهه و رويارويي با 

مشكالت و بروز تفاوت ها آماده كرد... صفحه14

نگرانی از شروع سال 
تحصیلی جدید

بازم مدرسه ام دیر شد!

به مناسبت 9 مهر 
روز جهانی سالمندان

بهترین عادت ها 
در سالمندی

ممكن است اين سوال برايتان پيش بيايد كه 
چرا بچه ها با شروع مدرسه دچار استرس 
می شوند؟ اغلب مقصر اصلی، مشكالت 

مربوط به مدرسه است... صفحه19

در تقويم سالمت جهانی، اول اكتبر مصادف 
با 9 مهر ماه به عنوان روز جهانی »سالمندان« 

نامگذاری شده است تا به اين مناسبت جايگاه 
سالمندان در جامعه و نيازهای آنها بيش از پيش 

مورد توجه قرار گيرد... صفحه24

با تغيير فصل ها در طول سال، وضعيت پوست نيز 
دستخوش تغييرات بسياری می شود و خصوصا 

در برهه ای كه فصل تغيير می كند... صفحه29
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پرسشی از متخصصان 

تغذیه، پزشکی ورزشی و 
آکادمی ملی المپیک

نسخه تغذیه ورزشی 

را چه افرادی بپیچند؟
سال هاست گفته می شود در باشگاه های ورزشی 

و بدنسازی جای خالی یک کارشناس تغذیه 

احساس می شود ولی این جای خالی نه تنها هنوز 

پر نشده، بلکه پای افراد غیرکارشناس هم  به 

حیطه تغذیه ورزشی باز شده است... صفحه7

سپند امیرسلیمانی بازیگر سینما و 

تلویزیون در گفت وگو با »سالمت«:

ممکن بود 
سکته کنم یا بمیرم
صفحه4

آیا مردان در سنین 

باال  باید  تستوسترون 
مصرف کنند؟

 مردان با گذشت سال های زندگی با دو حقیقت 

ناخوشایند روبرو می شوند؛ افزایش قطر شکم و 

کاهش میزان تستوسترون. اغلب ما از خطرات بزرگ 

شدن شکم آگاه هستیم اما آیا کاهش تستوسترون با 

افزایش سن هم عوارضی دارد؟... صفحه19

کدام رژیم غذایی برای کاهش 
وزن، بهتر است؟

رژیم کم چربی  یا 
کم کربوهیدرات؟

زمانی که بحث در مورد انواع رژیم های الغری به 

میان می آید، اختالف نظر فراوانی بین دو نوع رژیم 

پرطرفدار؛ یعنی رژیم های کم چربی و رژیم های 

کم کربوهیدرات، وجود دارد... صفحه26

بیماری های روان پزشکی و 
اختالالت جنسی

مهم ترین ارگان 

جنسی بدن مغز است
بیشتر افراد فکر می کنند اگر مشکلی در سازوکار 

جنسی آنها وجود دارد، حتما ایراد از هورمون های 

جنسی یا اندام های تناسلی است... صفحه14

گزارش »سالمت« از آمادگی ها برای بازگشایی مدارس

بوی ماه مهر، ماه مهربان
 مامان نرو؛ می ترسم!

 همراهی موفق با فرزندان در تحصیل
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گزارش »سالمت« از آمادگی ها برای بازگشایی مدارس
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صفحه های 2، 15 و 23

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48 شامره در سال(   

288,000تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس 10 درصد   

تخفیف(، مبلغ 260 هزار تومان در وجه نرشیه »سالمت« 

به شامره كارت 5714-4007-1211-6274 بانک 

اقتصاد نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه نام و نشانی   

و کدپستی ده رقمی به تلفن 09125725749 اعالم 

منایید. اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را تا پایان دوره 

اشرتاک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا مهر 98 است.  

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار   

مي شود.
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فریبا نادری در گفت وگو با »سالمت«:

مي خواهم طرفدارانم را 
به زندگي سالم ترغیب کنم

صفحه 4



مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( از راه اندازی اولین خط تلفن چهاررقمی 
سازمان بهشت زهرا )س( با شماره ۱۵۳۰ خبر داد. به گزارش »سالمت«، سعید 
خال در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های زیربنایی و کالن در بهشت زهرا )س( 
گفت: »با حضور شهردار تهران ۱۰ پروژه زیربنایی شامل راه اندازی و افتتاح 
ورزشگاه چندمنظوره سازمان بهشت زهرا )س(، راه اندازی ترمینال آمبوالنس های 
سازمان بهشت زهرا )س( در مرکز شهر، راه اندازی اولین خط تلفن چهاررقمی 
تاریخ سازمان بهشت زهرا )س( با شماره ۱۵۳۰ برای ارائه خدمات انجام شد.« 
وی افزود: »با راه اندازی این شماره جابجایی متوفی در تهران از 2ساعت به زیر 
۴۵ دقیقه کاهش می یابد.« خال درمورد سایر پروژه های افتتاح شده اظهار داشت: 
»نوسازی ناوگان آمبوالنس های داخلی برای حمل متوفی به قطعات، تجهیز ۳دستگاه 
آمبوالنس ویژه برای تکریم بزرگان و نام آوران میهن اسالمی، سیستم تردد شمار 
در های ورودی و خروجی سازمان بهشت زهرا )س(، سوله بحران برای استفاده 
در مواقع ضروری و حوادث با امکان دپوی تجهیزات موردنیاز، توسعه اولین مرکز 
کنترل ترافیک شهر تهران مستقر در بهشت زهرا )س( و هوشمندسازی کامل 
سازمان بهشت زهرا )س( انجام شده است.« وی به راه اندازی اولین مرکز علمی 
گل و گیاه سازمان بهشت زهرا )س( و شهرداری حرم مطهر امام خمینی)ره( اشاره 
کرد: »میان پروژه های افتتاح شده اولین مرکز اسکان کارگری سازمان بهشت زهرا)س( 

و شهرداری حرم مطهر امام خمینی)ره( نیز افتتاح شد.«

هیات مدیره انجمن دیابت ایران همزمان با بازگشایی مدارس با اشاره به 
عالئم دیابت و افت قند خون در دانش آموزان، در اطالعیه ای خطاب به 
معلمان توصیه کرد: »باید به دانش آموز دیابتی در هر زمان حتی حین 
کالس درس اجازه داده شود قند خون خود را اندازه گیری کند و گاهی 

نیاز است معلم برای ثبت نتیجه تست به او کمک کند.«
به گزارش »سالمت«، در بخشی از این اطالعیه آمده است: »اولیای مدرسه 
و همکالسی ها باید بدانند یک کودک یا نوجوان دیابتی بین آنهاست و به 
همین دلیل الزم است اطالعات کافی درباره دیابت و عالئم آن به خصوص 
هیپوگلیسمی یا افت قند خون و چگونگی درمان آن داشته باشند. عالوه بر 
این معلمان باید درک کنند یک فرد دیابتی در زمان های مشخص و حتی 

حین برگزاری کالس درس،   نیاز به تغذیه یا رفتن به دستشویی دارد.«
در این اطالعیه به اولیای مدرسه توصیه شده که در صورت مشاهده عالئمی 
مانند عطش فراوان، پرادراری، بی رغبتی در انجام تکالیف، بی قراری و بی دقتی 
در کارها، کم اشتهایی و حالت تهوع، ناتوانی در خواندن مطالب به ویژه مطالب 
نوشته شده روی تخته، خواب آلودگی، خستگی و بی عالقگی به ورزش 
به سرعت اقدام الزم را انجام دهند. همچنین در این اطالعیه آمده است: 
»هنگامی که غلظت قند خون به کمتر از ۵۰ میلی گرم درصد برسد، دیابتی ها 
دچار عالئمی مانند گرسنگی شدید، لرزش بدن و ریزش عرق، دل شوره و 
تپش قلب، فقدان تمرکز و خواب آلودگی، مورمور شدن اطراف دهان، پوست 
مرطوب و رنگ پریده، سردرد، گودرفتگی دور چشم ها و سست شدن زانوها 
می شوند که باید اقدامات الزم را انجام داد.« در بخش توصیه  ای این اطالعیه 
خطاب به معلمان مدارس آمده است: »باید به دانش آموز دیابتی در هر زمان 
حتی حین کالس درس اجازه داده شود قند خون خود را اندازه گیری کند 
و گاهی نیاز است معلم برای ثبت نتیجه تست به او کمک کند. در صورت 
کاهش قند خون فرد دیابتی، باید به وی اجازه نوشیدن و خوردن مواد غذایی 
الزم داده شود. همچنین اولیای مدارس، معلمان و به ویژه معلم ورزش باید 
از عالئم قند خون و چگونگی درمان آن مطلع باشند. آنها باید بدانند مواد 

قندی سریع الجذب در کجا نگهداری می شوند و به چه شکل باید در اختیار 
افراد دیابتی قرار گیرند. معلم ورزش نباید از ورزش و فعالیت جسمی 
دانش آموزان دیابتی جلوگیری کند زیرا فعالیت جسمی و ورزش به کنترل 
قند خون کمک می کند.« الزم به ذکر است تزریق انسولین  اهمیت زیادی 
دارد و دانش آموز دیابتی هنگام تزریق انسولین باید اجازه تماس با منزل را 
داشته باشد تا درمان او بدون هیچ گونه اشتباهی دنبال شود. همچنین در 
صورت افت قند خون شدید و در دسترس نداشتن آمپول گلوکاگن، باید 
دانش آموز دیابتی را فوری به نزدیک ترین مرکز پزشکی رساند. توجه به این 
نکته ضروری است که دانش آموز دیابتی هرگز نباید در وضعیت افت قند 
خون به تنهایی به منزل فرستاده شود. حتما به عالئم قند خون پایین و قند 
خون باال در دانش آموزان دیابتی توجه کنید. الزم است معلمان و تمام 
کسانی که با دانش آموز دیابتی ارتباط نزدیک دارند، در دوره های آموزشی 

دیابت شرکت کنند تا به موقع بتوانند به دانش آموز خود کمک کنند.

معاون سازمان دانش آموزی فهرست ۱۸ قلم مواد غذایی 
غیرمجاز و 7گروه مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه های 

تغذیه سالم را اعالم کرد.
به گزارش »سالمت«، سیدهادی دلبری در گفت وگو 
با ایسنا به جزییات فعالیت پایگاه های تغذیه سالم 
در مدارس اشاره کرد: »امسال اولین سالی است که 
دستورالعمل بهداشتی بوفه مدارس را 2۵ شهریورماه 
با امضای معاون پرورشی وزیر آموزش وپرورش به 
تمام مدارس ابالغ کردیم. در این دستورالعمل ۱۸ مورد 
مواد خوراکی غیرمجاز با همکاری وزارت بهداشت 
در یک سال اخیر مشخص و به کل کشور اعالم 
شد.« معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور 
استان های سازمان دانش آموزی با بیان اینکه هدف ما 
ارتقای سالمت و ترویج تغذیه سالم میان دانش آموزان 
و امکان بهره مندی آنها از یک میان وعده و چاشت 
مناسب است تا انرژی مورد نیاز را حین آموزش تامین 
کند، اظهار داشت: »امسال در مقایسه با سال گذشته دو 
نوع مجوز هم برای بوفه ها اضافه و از طریق سامانه 
مربوط اطالع رسانی کردیم. درواقع ۴ نوع مجوز با 
توجه به شرایط مدارس در نظرگرفته شده و مدیران 

مدرسه ملزم بودند در سامانه ثبت درخواست کنند.«
دلبری ادامه داد: »مدیران مدرسه این اختیار را دارند 
تا بوفه را خودگردان اداره کنند، در اختیار سرایدار 
قرار بدهند یا به پیمانکار بخش خصوصی بسپارند. 
البته امسال به علت حساسیت های وزارت بهداشت 
تعدادی از تولیدی ها که با مدارس همکاری می کردند 

در فهرست غیرمجازها قرار گرفتند.«

معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های 
سازمان دانش آموزی با اعالم اینکه بیش از ۵۵ هزار 
مدرسه مجوز پایگاه تغذیه سالم را دریافت کرده اند، 
گفت: »به مدیران مدارس توصیه می کنیم حتما در سامانه 
مربوط ثبت نام کنند و مجوز بگیرند و اقالم غیرمجاز را 
طبق دستورالعمل در دید عموم قرار بدهند. البته اگر 
شکایاتی در این زمینه وجود داشت، اولیا می توانند با 
شماره گویای ۱۴۹۹ سازمان دانش آموزی تماس بگیرند 
و موارد را اطالع دهند و اگر مشخص شود بوفه ای 
مجوز ندارد، تعطیل می شود و اجازه ادامه فعالیت به 

آن داده نخواهد شد.«
وی در ادامه فهرست ۱۸ قلم خوراکی غیرمجاز را اعالم 
کرد: »فراورده های غالت حجیم شده مانند پاپ کورن، 
ذرت بوداده شده، پفک، چیپلت و پفیال با هر نام تجاری 
و انواع چیپس ها، انواع یخمک، انواع نوشابه های گازدار، 
ماءالشعیر و دلستر، انواع شیرکاکائو و سایر شیرهای 
طعم دار، دوغ گازدار، سوسیس، کالباس، انواع پیتزا و 
تمام فراورده هایی که در آنها سوسیس و کالباس وجود 
دارد، انواع همبرگر، انواع ساالد الویه، انواع لواشک، 
آلو و آلوچه بدون بسته بندی و فاقد مجوزهای وزارت 

بهداشت، انواع آبنبات و کاکائو و شکالت هایی که به 
سطح دندان می چسبد، انواع آبمیوه های صنعتی، فالفل 
و سمبوسه، انواع اشترودل، انواع پیراشکی و دونات، 
بستنی یخی، پاستیل، ژله و مارشمالو، خیارشور و 
انواع سس ها و ناگت ازجمله اقالم غیرمجاز هستند.«
دلبری اقالم مجاز قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم را 
هم اعالم کرد: »اقالم در 7 گروه دسته بندی شده اند. 
گروه اول خشکبار، خرما، انواع مغزها و دانه ها از نوع 
بدون نمک؛ گروه دوم شیر و فراورده های آن مانند 
ماست، شیر ساده، بستنی پاستوریزه، شیربرنج و فرنی 
پاستوریزه بسته بندی شده؛ گروه سوم نوشیدنی مانند 
دوغ کم نمک و بدون گاز و آب معدنی دارای مجوز 
وزارت بهداشت، گروه چهارم شامل انواع میوه؛ گروه 
پنجم بیسکویت های بدون کرم، کیک و کلوچه؛ گروه 
ششم لقمه سالم مانند نان، پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، 
نان و پنیر و خیار و گوجه فرنگی و گروه هفتم غذاهای 
پخته مانند انواع آش، سوپ، لوبیا، عدس، حلیم، فرنی، 
شیربرنج،  شله زرد و سمنو که به صورت روزانه تهیه 
و شرایط بهداشتی در پخت و توزیع آن رعایت شده 

باشد، قابل عرضه در بوفه ها هستند.« 

فهرست ۱۸قلم مواد غذایی ممنوعه بوفه مدارس اعالم شد

 علی اکبر 
ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست وسه   شش مهر نودوهشت2 سالمت در ایران

برخی اختالالت روان شناختی منجر به افت تحصیلی شود
معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، ضمن انتقاد نسبت به بی توجهی نظام آموزش و 
پرورش برای اجرای برنامه های سالمت روان دانش آموزان، می گوید: »اگرچه سند تحول بنیادین 
نظام آموزش و پرورش در بحث تربیت به 6 موضوع اشاره کرده، می بینیم که جز توجه به بخش 
علمی، اساسا یا به سایر بخش ها توجهی نمی شود یا با نگاهی کامال تقلیل گرایانه به آن می اندیشند.«

 به گزارش »سالمت«، فریبرز درتاج در گفت وگویی با ایسنا به وضعیت سالمت روان دانش آموزان، 

توقف اجرای طرح »بومی نماد« )نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان( و علت آن، بی توجهی مدارس 
نسبت به اجرای »سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش«، تاثیر رفتار خانواده ها و معلمان بر 
رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان و چگونگی برخورد درست معلمان با دانش آموزان پرداخت. 
وی ابتدا ضمن بررسی آخرین وضعیت سالمت روان دانش آموزان گفت: »باتوجه به اینکه پژوهش 
گسترده ای از وضعیت سالمت روان  دانش آموزان انجام نگرفته، نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد اما به 
طورکلی میان دانش آموزان با برخی اختالالت روان شناختی مانند اضطراب، افسردگی و بیش فعالی 

مواجه هستیم؛ اختالالتی که می تواند منجر به افت تحصیلی آنها شود.« 

درتاج با اشاره به تحقیقاتی که درباره وضعیت سالمت روان دانش آموزان انجام شده، 
اظهار داشت: »براساس این تحقیقات، ۱۹/7 درصد پسران مقطع متوسطه اول رفتارهای 
پرخطر دارند.« رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران معتقد است: »اگرچه حدود نیمی 
از اختالالت روان پزشکی در دوران بزرگسالی تشخیص داده می شوند، این اختالالت در 
دوران کودکی و نوجوانی به تدریج بروز می یابند بنابراین پرداختن به موضوع سالمت 
روان در کودکی و نوجوانی و مدیریت مناسب مشکالت روان شناختی موجود، در این 

سنین اهمیت بسزایی دارد.«

خبــر

جناب آقای حسن محمدی
با سالم؛

از ما خواسته اید تا پیش از شروع سال تحصیلی توقعاتمان 
را از مدرسه  بیان کنیم. دوست تر داشتم به جای پر کردن 

آن فرم، خواسته هایم را در نامه ای برایتان بنویسم.
از پسرم کار بخواهید چون او را هتل نمی آورم، به اولین 
سال دبیرستان می فرستم. اجازه دهید بریده های کاغذ و 
تراشه های چوب را زمین بریزد اما خودش هم جمع کند. 
به بابای مدرسه بگویید مدیون من است اگر به جای 
پسرم جایی را جارو کند. کاش ماهی یکبار از بچه ها 
بخواهید شیشه ها را تمیز کنند و خاک  نیمکت های کالسشان 
را بگیرند. به پسرم نوبت دهید تا درخت ها و گلدان های 
مدرسه را آب دهد و برگ های زردشان را بگیرد. کاش 
صبحانه را در مدرسه بخورند و از پسرم بخواهید سفره 
پهن کند، چای دم کند، نان  خرد کند و آخرش هم همراه 
بچه های دیگر جمع کنند و بشویند.ای کاش همین اول 
سال قلم مو و رنگ و اسپری بدهید تا کالسشان را خودشان 
رنگ آمیزی کنند. روی دیوارهایش به سلیقه روزآمدشان 
چیزهایی بنویسند و خط هایی بیندازند. شاید نشانی از 
فیلم ها، انیمیشن ها، فوتبالیست ها و ترانه هایی که دوست 
دارند بر دیوار بیفتد و دیوار کالس، پنجره رهایی  باشد.

بیشتر سرویس های بهداشتی عمومی کشور ما بهداشتی 
نیستند! هر کاری الزم است بکنید تا پسرم و همه بچه ها 
سرویس های مدرسه را مثل سرویس خانه هایشان نگه 
دارند. از پسرم بخواهید شما را نقد کند، رفتار و برنامه های 
دبیران و مشاوران و معاونان را. نترسد از گفتن. توبیخ 
نشود از فکر کردن. از او بخواهید برای حرف هایش دلیل 
بیاورد و تا قانع نشد دست نکشد. از مدرسه شما توقع 
دارم گفت وگو سکه رایج باشد. رفتارهای پسرم را هم 
گفت وگوی  امن  فضای  در  بخواهید  و  کنید  ارزیابی 
همکالسی ها از دوستانش راه حل های کارآمد بگیرد. این 
کار موثرتر از تذکر و توبیخ دبیران است.لطفا به دبیران 
مدرسه بگویید جواب سوال های پسرم را ندهند. هر وقت 
سوال پرسید، کمکش کنند تا خودش دنبال پاسخ بگردد.

بعد از صبحگاه و قبل از شروع اولین زنگ، ۵دقیقه را 
اختصاص دهید تا هر کسی در مدرسه است کتاب بخواند. 
از خود شما گرفته تا تک به تک عوامل اجرایی و دبیران 
و دانش آموزان، کسی با کسی صحبت نکند و هر کس 
کتابی که دوست دارد، بخواند. مدرسه بشود یک کتابخانه 
بزرگ. کتاب های درسی نشوند همه دنیایش. دنیایش را 
بزرگ کنید.آقای محمدی عزیز، از پسرم بخواهید داستان 
بنویسد، شعر بگوید، مقاله بنویسد. بخواهید برای پژوهش 
فیلم بسازد، عکس بیندازد. برود در آزمایشگاه خطر کند. 
به او بگویید پژوهش فقط در کتابخانه نیست. برود وسط 
شهر جستجو کند، سوال بتراشد. از پسرم بخواهید در 
کارگاه با چوب و فلز و چکش و اره وسیله بسازد، اختراع 
کند. از او بخواهید اپلیکیشن بازی طراحی کند، انیمیشن 
تولید کند.پسرم را در بوفه مدرسه دخالت دهید تا کنار 
مسوول بزرگسال بوفه شیوه کاسبی و حساب و کتاب و 
طرز برخورد با مشتری را  یاد بگیرد. بگذارید خوراکی ها 
را در قفسه بچیند. بار خالی کند و بعد کارتون ها و مقواها 
را در سطل مخصوص بازیافتی ها بیندازد.هنگام مراسم 
نماز یا صبحگاه فضایی شکل نگیرد که به زور و با 
خواب آلودگی، پسر ۱۳ ساله با خدا مناجات کند. لحظاتی 
را شکل دهید که وقتی پسرم با خدا خلوت می کند بداند 
که خدا نزدیک ترین است و ارتباط قلبی او با خدا برای 
خودش تعالی می آورد، نه اینکه دل مدیر و مربی پرورشی 
را راضی کند و کارت امتیاز بگیرد. به او و بچه های دیگر 
اجازه دهید نیایش هایی را که به زبان خودشان نوشته اند، 
بخوانند. نیایش های ساده که خواسته های واقعی خودشا ن  
و با صداقت هستند.از معلم هایتان بخواهید قوانین کالس ها 
را تنهایی وضع نکنند. از بچه ها کمک بگیرند و با هم 
قانون بگذارند چون بچه ها باید این قوانین را اجرا کنند.

به پسرم بفهمانید به جای آنکه از ضعف و نمره کم 
همکالسی هایش خوشحال شود، احساس بد کند. کاری 
کنید تا به جای احساس کمبود از نمره پایین خودش از 
کمک نکردن به دوستانش شرمنده باشد.از پسرم نخواهید 
در همه درس ها و مهارت ها نفر اول باشد. راستش او هم 
مثل بقیه بچه ها در خیلی کارها کم  استعداد است. به او 
بگویید همه آدم ها برای همه کارها ساخته نشده اند، راه 
خودت را پیدا کن.مدیر محترم، به پسرم اجازه دهید اشتباه 
کند، خراب کند، گند بزند. بگذارید بارها ویران کند و 
بسازد. اشتباه کردن را امتیاز بدهید. بگویید فقط یک اشتباه 
نابخشودنی وجود دارد و آن هم هیچ کاری نکردن و 

بالطبع اشتباه نکردن است. 
با آرزوی خوبی و زیبایی
علی  اکبر زین  العابدین
۳۱ شهریور ۹۸
منبع: ایسنا

نامه یک پدر به مدیر 
مدرسه پسرش در آستانه 

سازمان آغاز سال تحصیلی حمل ونقل  دفتر  مدیرکل 
شهرداری ها و دهیاری کشور با بیان 
اینکه میانگین سهم سفر با دوچرخه در 
کشور زیر ۱درصد است، اظهار داشت: 
»این آمار برای کشور فاجعه محسوب می شود، درحالی که 
این رقم در کشورهای دیگر به ۴۰ درصد هم می رسد.«
به گزارش »سالمت«، مرضیه حصاری گفت: »در سال های 
اخیر مباحثی مانند حمل ونقل شهری، آسیب های ناشی از 
آن، کم تحرکی، اضافه وزن، دیابت، کبد چرب و... مطرح 
شده است؛ مباحثی که عامل اصلی آن کاهش تحرک 
شهروندان بوده اما شهرداران و دولتمردان در این میان 
به جای اینکه درصدد کاهش آثار منفی استفاده از خودرو  
باشند، به توسعه شهر بر اساس خودرو روآورد ه اند.« وی 
به راه اندازی طرحی با عنوان پویش حمل ونقل پاک در 
کشور اشاره کرد: »در این پویش سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشور، شهرداری ها، سمن ها، پلیس 
و دستگاه های اجرایی مربوط حضور دارند. این پویش 
ابتدا در چند شهر آغاز به کار کرد و خوشبختانه در حال 

حاضر ۴۰ شهر عضو آن هستند.«
حصاری در پاسخ به این سوال که چقدر در تحقق توسعه 
دوچرخه سواری در کشور موفق بوده ایم، گفت: »سهم 
سفرها نشان دهنده میزان موفقیت در این زمینه است. 

میانگین سفر با دوچرخه در کشور زیر ۱درصد است. 
این در حالی است که در کشورهای دیگر این میانگین به 
۴۰ درصد هم می رسد. این میزان برای ما به نوعی فاجعه 
است. علتش نیز این است که دوچرخه سواری در کشور 
همیشه به صورت شعار بوده و هیچ وقت به  طور متمرکز 

دنبال نشده است.«
به گفته وی، سه شنبه های بدون خودرو و دوچرخه سواری 
شهرداران به ویژه شهردار تهران ابتدا با مخالفت های بسیاری 
همراه بود ولی ما از روز اول به آن اعتقاد داشتیم چون در 
تمام دنیا این گونه است که تا مسووالن در کاری پیشرو 
نباشند مردم نیز آن را انجام نخواهند داد. این موضوع 
باید در تمام شهرهای کشور اتفاق بیفتد و شهرداران باید 
جدی وارد این عرصه شوند اما گاهی می بینیم برخی 
شهرداران از دوچرخه سواری در سطح شهر خجالت 
می کشند. حصاری در ادامه به شهرهای موفق در امر 
دوچرخه سواری در کشور اشاره کرد و افزود: »تهران، 
قم، قزوین و اراک در حال تهیه طرح جامع حمل ونقل 
مختص برای دوچرخه هستند و برخی از آنها حتی 
طرح هایشان را نهایی کرده اند. همچنین در شهر قزوین 
حدود ۴۰ کیلومتر مسیر دوچرخه احداث شده است.«

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درمورد دستگاه هایی 
که می توانند در توسعه دوچرخه سواری موثر باشند اما 

هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهند، گفت: »از 
وزارت بهداشت گله داریم زیرا به رغم اینکه قرار بود 
تفاهم نامه همکاری با آنها داشته باشیم، پای  کار نیامدند. 
آموزش وپرورش نیز به همین صورت است زیرا نسل 
جدید جایی برای دوچرخه سواری ندارد و حتی برخی 

مدارس اجازه احداث ایستگاه دوچرخه را نمی دهند. 
برای مثال شهرداری قصد احداث ایستگاه دوچرخه در 
مدارس و برگزاری دوره های آموزشی را دارد اما مدارس 
مخالفت می کنند. از همه اینها مهم تر وزارت ورزش و 

جوانان است که هنوز پای  کار نیامده است.«

میانگین سفر با دوچرخه در کشور زیر ۱درصد است

عالئم افت قند خون در دانش آموزان دیابتی و 
توصیه هایی برای معلمان

خط  تلفن ۱۵۳۰بهشت زهرا)س(
راه اندازی شد



3 سالمت در جهان

براساس نظر دانشمندان، نوشیدنی غالب برای نوجوانان و کودکان باید آب و شیر باشد

کودکان برای سالم ماندن چه بنوشند؟
مجمعی از دانشمندان چندی 
قبل در راهنمای تغذیه کودکان 
آنچه  جزییات  نوجوانان  و 
کودکان در سال های نخست 
تولد باید بنوشند را مشخص کرده اند. این جزییات 
جامع که بر پایه داده ها پیشنهاد شده اند، می تواند 
نهیبی برای والدین باشد. این مجمع می گوید، 
غذای نوزاد تا 6 ماهگی باید تنها شیر مادر یا 
شیرخشک باشد. آب را باید بعد از 6 ماه به غذای 
کودک اضافه کرد و کودکانی که شیرخشک 
مصرف می کنند، به تدریح بعد از 12 ماهگی 
باید به سمت مصرف شیر گاو بروند. در 5 
سال اول، نوشیدنی غالب باید شیر یا آب باشد.
به نظر دانشمندان، به بچه های کمتر از 5 سال 
هیچ نوع نوشیدنی شیرین شامل نوشیدنی های 
کم کالری یا نوشابه های گازدار صنعتی، شیرکاکائو 
یا شیرهای طعم دار یا نوشیدنی های کافئین دار 
یا شیرخشک مخصوص کودک نوپا نباید داد. 
درضمن نوشیدنی های با پایه های گیاهی مانند 
نوشابه های بادام و برنج و جو دوسر هم برای سنین 
زیر 5 سال ممنوع هستند. والدینی که می خواهند 
شیر گاو را وارد رژیم غذایی کودک خود کنند، 
می توانند به جای آن از شیر سویا استفاده کنند.
برای والدینی هم که تصور می کنند باید مدام مثل 
آبدارخانه به کودک خود مایعات بدهند، مجمع 
توصیه می کند میزان آبمیوه دریافتی کودک باید 
یک فنجان کامل در روز باشد و بیشتر از آن، 

اصال توصیه نمی شود.
تمام این توصیه های سفت و سخت درواقع ریشه 
در نگرانی های دائم کارشناسان درمورد افزایش 
چاقی دارد که می تواند منبع سلسله بیماری های 

مزمن در سال های آتی زندگی فرد باشد. حدود 
19درصد از کودکان در ایاالت متحده چاق هستند.
طبق آمارها، تقریبا نیمی از بچه های 2 تا 5 سال 
در آمریکا روزانه نوشابه های شیرین می خورند 
که باعث افزایش خطر چاقی، دیابت و مشکالت 

سالمت در آنها می شود.
به نظر کارشناسان تغذیه، این توصیه ها همه چیز 
را برای والدین ساده کرده اند، شیر و آب و میزان 

محدودی آبمیوه طبیعی خالص.
مجمع دانشمندان تغذیه عقیده دارد کودکان بهتر 

است به جای نوشیدن زیاد آبمیوه که می تواند 
باعث خرابی دندان ها، افزایش وزن و تغذیه 
نامناسب شود، خود میوه را بخورند. به نظر 
آنها، وقتی درباره کالری صفر در نوشیدنی ها و 
تعداد کالری هایی که مردم به دلیل مصرف انواع 
نوشیدنی دریافت می کنند، می گوییم، منظورمان 
فقط نوشابه های گازدار یا سودا نیست، آبمیوه ها 
هم منبع دیگر دریافت کالری و نهایتا چاقی در 
افراد هستند که از نظر خواص تغذیه ای به اندازه 

نوشابه های گازدار ضرر ندارند.

البته توصیه کارشناسان برای مصرف محدود 
آبمیوه حرف جدیدی نیست. آکادمی متخصصان 
اطفال سال هاست توصیه می کنند تا پیش از یک 
سال به بچه ها آبمیوه ندهید و این میزان در 
بچه های 1 تا 3 ساله باید تا حدود 400 سی سی 

در روز باشد.
شیرهای گیاهی مانند شیر جو دوسر یا برنج اغلب 
حاوی شکر افزودنی یا طعم دهنده های صنعتی 
هستند و میزان مواد مغذی در آنها کمتر از شیر گاو 
است. یک لیوان از این نوع شیرها حاوی 8گرم 

پروتئین و سایر مواد مغذی مانند کلسیم است. 
به جز شیر سویا، بقیه شیرهای گیاهی پروتئین 
کمی دارند و هرچند اغلب غنی سازی می شوند، 
دانشمندان هنوز نمی دانند مردم می توانند عناصر 
مغذی درون آنها را به همان شکل طبیعی که در 
سایر مواد غذایی موجود است، جذب کنند یا نه. 
شیرخشک هایی که در بازار برای بچه های نوپا 
وجود دارد، اغلب ضروری نیستند چرا که آنها 
در این سن می توانند کم کم غذاهای سفت تر 
بخورند. این شیرخشک ها اغلب گرانقیمت و 

حاوی شکر افزودنی هستند.
هنوز اطالعات دقیقی از میزان ایمنی نوشیدنی های 
حاوی شکر افزودنی و سایر نوشابه های شیرین 
کم کالری به دست نیامده اما به نظر کارشناسان، این 
نوشیدنی ها سبب می شوند کودک نوشیدنی های 
شیرین را ترجیح بدهد، کالری بیشتری دریافت 

کند و درنهایت چاق شود.

زنگ  خطر چاقی کودکان در اروپا هم 
به صدا درآمده

از هر 3 کودک اروپایی 1نفر دچار چاقی یا اضافه 
وزن است و براساس گزارش های منتشرشده 
تعداد کودکان زیر 5 سال که اضافه وزن دارند 
تا سال 2025 میالدی در دنیا به 70میلیون نفر 

خواهد رسید.
گزارش های دیگر حاکی از آن است که بین 

30-20درصد از بیماری های التهابی روده در کودکی 
آغاز می شوند و نیز بیماری کبد چرب غیرالکلی 
اکنون بزرگ ترین عامل مشترک بیماری های مزمن 
کبدی در کودکان و نوجوانان کشورهای غربی است. 
کودکان 3 ساله ای هستند که تشخیص این بیماری 

برای آنها داده شده است.
اروپای  »گاستروانترولوژی  توسط  گزارش  این 
متحد«، یو ای جی و برمبنای داده های 46 کشور 

اروپایی تنظیم شده است.
به نظر می رسد پیام های یو ای جی نمی تواند از عهده 
حل مشکل بربیاید. مایکل مانس، رئیس این سازمان 
و استاد دانشگاه، می گوید: »در سراسر اروپا ما 
متخصصان اطفال و مراکز خوبی داریم اما آنها 
همه جا نیستند و نمی توانند نیازهای فعلی کودکان 
قاره را برآورده کنند. این موضوع نه تنها بر افراد و 
خانواده ها، بلکه بر جامعه و تدارکات نظام سالمت 

هم اثر خود را باقی می گذارد.«
هزینه های درمان ناهنجاری های مرتبط با چاقی 
امروزه در مجموعه هزینه های نظام سالمت اروپا 
رده دهم را دارد و بیم آن می رود که چاقی ثبات 
نظام های سالمت در اروپا را در آینده ای نه چندان 

دور با خطر روبرو کند.
بچه ها یک پنجم جمعیت اروپا را شامل می شوند. 
بیماری های گاستروانتریت رو به افزایش است و 
پژوهشگران می گویند برای مهار این بیماری ها 
بودجه کافی اختصاص داده نشده است. کارشناسان 
سالمت کودکان معتقدند به شدت باعث نگرانی 
است که تنها یکی از 58 موضوعی که از طرف 
اتحادیه اروپا بودجه تحقیقاتی دریافت می کنند بر 

سالمت کودکان تمرکز دارد. 
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به کودکان و نوجوانان نوشابه های 
گازدار، شیرکاکائو یا نوشیدنی های 

شیرین دیگر ندهید

اروپا

شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت

اینستاگرام صفحات تبلیغ جراحی پالستیک و رژیم الغری را می بندد
استقبال کردند.  اینستاگرام  اجتماعی  اقدام جدید شبکه  از  بدنمان«  به  »نگاه مثبت  طرفداران 
اینستاگرام اعالم کرده پست های تبلیغ برای محصوالت کاهش وزن و جراحی پالستیک را حذف 
خواهد کرد. بر اساس تغییر جدید قرار است بعضی پست ها فقط برای کاربران زیر 18 سال و 
بعضی که درباره محصوالتی است که به طور معجزه آسا باعث الغری می شود، به طور کامل 
حذف شود. نگرانی ها درباره تاثیر تبلیغات محصوالت الغری بر جوانان رو به افزایش است. 
هنور مطالعه جامعی درباره آثار این اقدامات انجام نگرفته اما کارشناسان احتمال می دهند استفاده 
از بسیاری از این محصوالت الغری که شامل انواع چای، آبنبات چوبی و محصوالتی است 

که تاثیر بعضی از آنها مانند »مسهل« است، برای بدن زیانبار باشد.
آمریکا

سازمان ملل: 350هزار یمنی تنها در سال 2019 میالدی آواره شده اند
سازمان ملل اعالم کرد: »حدود 350 هزار یمنی در پی درگیری های مستمر در یمن در سال 2019 میالدی آواره شده اند.«
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره،  دفتر سازمان جهانی مهاجرت وابسته به سازمان ملل در یمن 
توئیت کرد: »تنها در سال 2019 میالدی حدود 350 هزار تن در یمن آواره شده اند.« این سازمان افزود: »محققان روند 
آوارگی در یمن را با بررسی بیش از 42 هزار موقعیت جغرافیایی برای کمک به درک نیازها، تعیین تعداد، پایگاه ها و 
شرایط اقامتی یمنی ها از جمله آوارگان، مهاجران و آنهایی که به یمن بازگشته اند، دنبال می کنند.« این سازمان در ادامه بر 
لزوم پایبندی به تعهدات درباره نجات جان جنگ زدگان و آوارگان تاکید کرد. یمن در پنجمین سال متوالی جنگ خود 
شاهد ادامه درگیری ها میان نیروهای وابسته به دولت مستعفی و نیروهای انصارا... است. این درگیری ها که در 30 جبهه 

مختلف در یمن ادامه دارند، از ابتدای سال 2016 میالدی به کشته شدن 70 هزار تن انجامیده اند. 
سازمان ملل

مشکالتی     مهم ترین  مواد  به  اعتیاد  و  افسردگی  اضطراب، 
هستند که باعث افزایش بحران سالمت روانی بین جوانان 

شده اند. آمریکایی 
مشکالت سالمت روان بین گروه های قومی و نژادی، جنسیتی 
)منظور بین مردان و زنان( و مسائل اجتماعی- اقتصادی هر 
یک به نوعی دیگر گسترش می یابد و نمود پیدا می کند. با 
این وجود براساس اعالم مرکز بررسی های »پو« که نهادی 
معتبر در زمینه بررسی مشکالت اجتماعی است، اضطراب، 
افسردگی، زورمداری و اعتیاد به مواد، بزرگ ترین مشکالتی 
نرم  پنجه  و  آنها دست  با  آمریکایی  نسل جوان  که  هستند 
می کند. این موسسه از طریق  آنالین یا تلفنی با 920 نوجوان 
برخی  که  داده  انجام  آمریکایی طی یک هفته گفت وگویی 
ایاالت متحده  نتایج آن را می خوانید. 70درصد از جوانان 
گزارش داده اند در جامعه ای که زندگی می کنند، اضطراب 
و افسردگی مشکل اصلی آنهاست و 96درصد هم گفته اند، 
مشکالتی که گفته شده هرچند بزرگ ترین مساله آنها نیستند، 

هستند.  کوچکی  مشکل  رفقایشان دست کم  زندگی  در 
شده،  نظرسنجی  آنها  از  که  جوانانی  گفته  به  آن،  از  بعد 
زورمداری و قلدری برای حدود 90درصد از نوجوانان 13 
تا 17 ساله آمریکایی ایجاد مزاحمت می کند. در ردیف های 
بعدی، مصرف الکل، فقر، بارداری نوجوانان برای دست کم 
یک سوم از نسل جوان آمریکایی جزو مشکالت مهم قلمداد 

شده اند.
درسی  کارهای  ارائه درست  برای  نوجوانان  که  فشارهایی 
زیبا  ظاهر  درباره  نگرانی  همچنین  می کنند،  احساس  خود 
روزه  هر  فشار  دالیل  فهرست  در صدر  متناسب  اندامی  و 

روی جوانان آمریکایی قرار دارند.
بیماری های کشور  پیشگیری و کنترل  اعالم مرکز  براساس 
 17 تا   3 آمریکایی در سنین   5 از هر  نفر   1 )سی دی سی(، 
ناهنجاری  15 میلیون نفر مبتال به نوعی  سال؛ یعنی حدود 
روانی، عاطفی یا رفتاری قابل تشخیص بین این بازه زمانی 
هستند. به گفته این مرکز، نیمی از مردم ایاالت متحده در 
طول زندگی خود گرفتار نوعی از بیماری یا ناهنجاری روانی 
می توان  کارشناسی  روش های  کمک  با  هرچند  که  هستند 
درمان  برای  قبول کمک  از  بسیاری  داد،  تشخیص  آنها  در 
سومین  افسردگی  می کنند.  امتناع  خود  روانی  مشکالت 
دلیل بستری شدن بین آمریکایی های 18 تا 44 ساله است.
به صدا درآورده.  را  افزایش خودکشی جوانان زنگ خطر 

در فاصله سال های 2007 تا 2015 میالدی میزان خودکشی 
بین دختران جوان 2برابر شد و در پسران جوان 30درصد 
افزایش نشان داد. در سال 2015 میالدی وقتی میزان خودکشی 
به خصوص بین زنان جوان به باالترین حد خود در 40 سال 
گذشته رسید، مردم به این نتیجه رسیدند که آگاهی رسانی 
درباره سالمت روان درواقع به یک موضوع ملی تبدیل شده 
است. عالوه بر نسل جوان آمریکایی، طبق اعالم سی دی سی، 
رسیده  نگران کننده ای  حد  به  کشور  در  خودکشی  افزایش 

و از سال 2000 میالدی 28درصد افزایش داشته است.
بررسی موسسه  از  دیگری  بین جنسیتی در بخش   شکاف 
»پو« خود را نشان داد که نیمی از پسران گفته بودند، مایلند 
دوره 4 ساله کالج را تمام کنند، درحالی که این میزان بین 

دختران حدود 68درصد بود.
یا  بر اعالم سی دی سی، بزرگساالنی که دچار اضطراب  بنا 
افسردگی هستند و این مشکالت خود را درمان نمی کنند، 
می میرند.  عادی  مردم  از  زودتر  سال   25 متوسط  طور  به 
شامل  کرده  تهیه  روانی  بیماری های  از  فهرستی  مرکز  این 
که  شیزوفرنی  یا  دوقطبی  ناهنجاری  اضطراب،  افسردگی، 
بین مردم با عنوان »جنون جوانی« شناخته می شود. مشکالت 
گفته شده ممکن است بنا بر شرایط خاص دوره ای از زندگی 
یا مزمن باشند و روی توانایی های فرد برای برقراری ارتباط 

بگذارند  تاثیر  زندگی  کیفیت  نیز  و  اطرافیان  با 
منبع« رویترز

اضطراب، افسردگی و زورمداری، 3 مشکل اصلی نوجوانان آمریکایی

چند سالی است که موضوعات محیط زیستی به طور جدی در 
مجمع های عمومی سازمان ملل متحد که با حضور رهبران کشورهای 
عضو در نیویورک برگزار می شود، مطرح می شود. بعد از خروج 
آمریکا از توافق پاریس، درواقع راه پرفرازونشیب کره زمین برای مهار 
پدیده گرمایش باز هم دشوارتر شد و عمال اجرای این توافق را در 
بن بست قرار داد. حاال در شهریور 1398، باز هم قرار است رهبران 
دنیا درباره مهم ترین مساله ای که همه دنیا با آن روبرو هستند، گرد 
هم بیایند. در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران 
جهان، سازمان جهانی هواشناسی گزارشی منتشر کرده که می گوید 
پیامدهای تغییرات اقلیمی در 5 سال اخیر شدیدتر شده است.در این 
گزارش آمده که دوره 5ساله 2014 تا 2019 میالدی از زمان آغاز ثبت 
دما گرم ترین دوره تاریخی بوده است.باال آمدن سطح دریاها در این 
دوره شتاب بیشتری گرفته و انتشار گازهای گلخانه ای هم به سطح 
بی سابقه ای رسیده است.سازمان جهانی هواشناسی اعالم کرده باید 
تالش ها را برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی شدت داد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به تازگی گفته تخریب محیط 
زیست به ترتیبی است که انگار انسان در حال جنگ با سیاره زمین 
است و تنها کشورهایی اجازه صحبت در این نشست را دارند که با 
برنامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.
رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش تغییرات 
آب و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسید 
کربن که آمریکا در سال گذشته از آن خارج شد، تنها با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال 2050 میالدی ساالنه جان حدود یک 
میلیون نفر را از مرگ نجات دهد. مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی 
اغلب عقیده دارند این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای 
آنها صرف شود، توجیه اقتصادی ندارند اما برآورد کارشناسان نشان 
می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و زمین گرمایی 
2برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در وضعیت فعلی است 
و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی مانند چین و هند که باالترین 
میزان آلودگی در آنها گزارش شده، از این هم بیشتر است.گزارش 
سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان 
ملل متحد نشان می دهد قرار گرفتن در هوای آلوده هر سال به قیمت 
جان حدود 7میلیون نفر در جهان و هزینه ای بالغ بر 5/11هزارمیلیارد 
دالر تمام می شود. این پول درواقع هزینه ای است که برای جبران 
ضررهای آلودگی هوا باید پرداخت شود. درحالی که هزینه اقدامات 
کنفرانس پاریس را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین 
زده اند، در 15 کشوری که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
از آنجا گزارش شده، هزینه های سالمت برای جبران این پدیده به 

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

برخورد با این پدیده انسان ساز درنگ کنیم.«
بسیاری از نتایج عملکرد ما انسان ها مستقیم زمینه ساز کاهش کیفی 
سالمت مان می شود. یکی از آنها استفاده از سوخت های فسیلی است 
که هنوز بیشترین سوخت برای خودروها هستند.کارشناسان سازمان 
معتقدند هزینه آلودگی هوا را می شود در بیمارستان ها و درون ریه های 
انسان ها پیدا کرد. به نظر آنها، هزینه های بار بیماری آلودگی هوا آنقدر 
زیاد است که پولی را که بابت مبارزه با آلودگی هوا مصرف می شود 

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

سرطان و بیماری های قلبی، سبب بهبود سالمت فردی می شود.. 
WHO :منبع

پیامدهای تغییرات اقلیمی »شدیدتر شده«



هنر و سالمت 4
فریبا نادری در گفت وگو با »سالمت«:

مي خواهم طرفدارانم را به زندگي سالم ترغيب كنم

                 شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت

: واژه سالمت برای شما چه تعریفی دارد؟ و 
با توجه به شیوه زندگی ای که پیش گرفته اید آیا خود را 

فرد سالمی می دانید؟
سالمت به عقیده من برخورداری از یک جسم سالم است 
که قطعا با تغذیه سالم و ورزش به دست می آید؛ برای اینکه 
بتوانم زندگی سالم و طوالنی مدتی کنار عزیزانم داشته باشم 

سعی می کنم سالم بمانم.

: برای این سالم ماندن چه کارهایی انجام می دهید؟
یکی از این کارها رعایت رژیم غذایی است. متاسفانه دوران 
بارداری من تنها دورانی بود که به دلیل مشغله زیادی که داشتم 
رژیم غذایی نگرفتم و هرچه دلم می خواست می خوردم 
و به همین دلیل اضافه وزن زیادی حدودا 30 کیلوگرم 
پیدا کردم و حدود یک سال طول کشید تا به وزن ایده آل 
خودم برسم اما قبل و بعد از زایمان همیشه رژیم غذایی 
داشته ام، رژیمی که یا زیر نظر متخصص تغذیه بوده یا از 
طریق جستجو در گوگل از آن پیروی کرده ام و این جزیی 

از برنامه روزانه زندگی من است.

: به نظر نمی رسد به طور جدی اهل ورزش 
کردن باشید. چرا در صفحه اینستاگرام تان از لحظاتی 

که ورزش می کنید پست می گذارید؟
 ورزش جزیی از زندگی من است و من به این موضوع که 
عده ای به ورزش از دید سرگرمی نگاه می کنند اعتقادی ندارم. 
ورزش تفننی یعنی قدم زدن با دوستان و این ورزش نیست، 
بلکه گذران اوقات فراغت است. زمانی ورزش می کنیم 
که به طور منظم ساعاتی به این کار اختصاص بدهیم. من 
هفته ای 3ساعت ورزش می کنم. این ساعات را در طول 
هفته تقسیم می کنم و این زمان جدای از 2 ساعت ورزش 
والیبالی است که در هفته برای تیم هنرمندان اختصاص داده ام.
چهره  که  دیگری  افراد  و  همکارانم  و  من  نظرم  به 
شناخته شده تری به نسبت 80 میلیون ایرانی دارند اگر تنها 
با نمایش رفتارهای درست خود مانند ورزش کردن،  رسیدگی 
به پوست و نحوه درست لباس پوشیدن و حفاظت از سالمت 
فردی و روانی و... یک یا دونفر از افراد جامعه را مشتاق به 
انجام آنها کنند، توانسته اند رسالت خود را به انجام برسانند. 
اگر قرار باشد من نسبت به بقیه کمی متفاوت تر باشم اما 
حرکت مثبتی در جهت این تفاوت نکنم و بی تفاوت از 

مسائل بگذرم از بازیگری تنها برای 
کسب درآمد استفاده کرده ام و این کار 

بزرگی نیست اما اگر کنار این شغل بتوانم 
چند نفری که من را دوست دارند و مورد تقلید 

قرار می دهند را به زندگی درست ترغیب کنم کار 
خوبی کرده ام.

: برای حفظ سالمت پوست و زیبایی چه اقداماتی 
انجام می دهید؟

من معموال هر کاری الزم باشد برای حفظ زیبایی و سالمت 
پوستم انجام می دهم، هرکاری که پزشک معالج توصیه کند؛ 
کرم های مناسب پوستم را مصرف می کنم و پاک سازی پوست 
انجام می دهم و هر شب از ماسک های مختلف خانگی 
برای حفظ طراوت پوست استفاده می کنم؛ ماسک هایی با 
استفاده از خیار،  ماست و سفیده تخم مرغ. هر کاری که 
برای حفظ سالمت پوست نیاز باشد را انجام می دهم و از 
گفتن این موضوع ترسی ندارم، مانند خیلی از افرادی که از 
بیان این موضوع ابا دارند و تنها می گویند زیبایی ما خدادادی 
است برای من هم خدادای است اما اگر از آن مراقبت نکنم 
مانند آبی راکد لجن می گیرد بنابراین نیاز به مراقبت دارد.

: با انجام جراحی های زیبایی و کارهایی از 
قبیل تزریق ژل و بوتاکس موافق هستید؟

خدا را شکر چهره نازیبایی ندارم و مشکلی از این حیث 
ندارم که بخواهم از این کارها انجام بدهم. تا به حال تزریقی 
انجام نداده ام اما اگر روزی نیاز به انجام این کارها داشته 

باشم حتما این کار را می کنم.

: اضافه وزن داشتید. چرا حاضر نشدید جراحي 
کنید؟

بعد از زایمان حدود 30 کیلوگرم اضافه وزن داشتم و این 
افزایش وزن کمی نیست ولی برای کاهش وزن اولویتم 
را روی ورزش و رژیم گذاشتم و تصمیم داشتم اگر این 
اضافه وزن را کم نکنم، جراحی زیبایی انجام بدهم که خدا 

را شکر با همین روش ها به وزن ایده آل رسیدم.

: بازیگری در ردیف مشاغل سخت معرفی 
شده. آیا این حرفه تهدیدی برای سالمت بازیگر است؟

دلیل ساعات طوالنی این کار و اینکه زمان بندی خاصی به 
ندارد، به طوری که یک هفته از ساعت 6 صبح تا 7 بعدازظهر 
سرکار هستیم و هفته بعد از ساعت 7 بعدازظهر تا 7 صبح 
آفیش هستیم زندگی منظمی نداریم و به همین دلیل برنامه 
غذایی ما هم تغییر می کند؛ در هر پروژه از رستوران متفاوتی 
غذا تهیه می کنند، درنتیجه کیفیت غذایی که می خوریم مدام 
تغییر می کند و همه عوامل نه تنها بازیگران تحت تاثیر این 
قضایا قرار می گیرند و باید مراقب اوضاع سالمت خود 
باشند و اگر رعایت نکنند خیلی زود خسته و بیمار می شوند.

: شغل شما پراسترس است؟ 
بله، به شدت. به دلیل تعدد لوکیشن هایی که داریم و مکان های 
عجیب و غریبی که در آنها فیلمبرداری می کنیم با آدم های 
زیادی از اقشار مختلف روبرو هستیم؛ از غنی و فقیر گرفته 
تا پزشک و کارتن خواب که همه از لحاظ روانی بر ما و 
سایر عوامل تاثیر می گذارد و آسیب های روانی به دنبال 
دارد که در طوالنی مدت خود را نشان می دهد و کاری 
نمی توان کرد، جز اینکه  روی ذهنمان کار کنیم تا کمتر 
غصه و حسرت بخوریم. از طرفی، نگرانی های شغلی با 
اغلب بازیگران همراه است؛ اینکه اگر 6ماه به هر دلیلی 
سرکار نرویم، آیا بعد از آن به ما کار می دهند،  آیا اگر از 
کسانی که انتخاب بازیگر برعهده آنهاست، دور باشیم و 
ارتباط دیداری و کاری نداشته باشیم، باز هم به ما پیشنهاد 
کاری می شود و مسائلی از این قبیل استرس  زیادی به 
بازیگران انتقال می دهد. اینها موضوعاتی است که در حال 
حاضر با آنها دست به گریبان هستیم. آینده شغلی و نبود 
امنیت شغلی بحثی مجزاست و در حال حاضر جز بیمه 
بازیگری از طرف سازمان صدا و سیما هیچ حمایت و 

تضمینی برایمان وجود ندارد.

: از لحاظ مالی با مشکل مواجه نشده اید؟ اینکه 
دستمزدتان را به موقع پرداخت نکنند و یا حق تان را ندهند؟

در مورد فشارهای مالی خوشبختانه مشکلی نداشته و تا 
به حال با تهیه کننده بدقولی کار نکرده ام و تنها یک بار با 
یکی از تهیه کننده ها به مشکل مالی برخورد کردم که کارم 
به شکایت کشید و االن بعد از 4 سال ماهانه به صورت 

قسطی حق الزحمه ام را دریافت می کنم.

: شما رستورانی دارید که در آن غذاهای ایرانی 
سرو می کنید. از تجربه این کار بگویید.

از آنجا که کیفیت غذا برای من اهمیت زیادی دارد و همیشه 
دوست دارم به رستورانی بروم که کیفیتی مشابه غذاهای 
خانگی خودم داشته باشد، زمانی که این رستوران را راه اندازی 
کردیم تصمیم گرفتم یک آشپزخانه خانگی باشد. تصمیم 
گرفتیم در این رستوران غذاهای ایرانی سرو کنیم، به این دلیل 
که نه من و نه شرکایم به فست فود عالقه نداشتیم. البته این 
بد نیست که افراد دوست داشته باشند فست فود بخورند و 
غذاهای خارجی را امتحان کنند ولی ما این تصمیم را گرفتیم 
تا نسل جدید را با غذاهای قدیمی و سنتی آشنا کنیم چرا 
که این نسل کمتر این غذاها را امتحان کرده اند. به طور مثال 
وقتی در منوی غذای ما خوراک »گوشت و لوبیا« گذاشتیم 
برای یک دختر 18 ساله بسیار عجیب بود و تا به حال نشنیده 
بود و ما توضیح دادیم که این غذا یک غذای کاشانی است 
که ترکیبی از نخود و ماهیچه گوسفندی همراه شویدپلو و 
بسیار خوشمزه است و وقتی امتحان کرد بسیار لذت برد. 
درواقع این غذاها، برای نسل جدید عجیب و جدید هستند 
و برای نسل قدیمی نوستالژیک محسوب می شوند و به 
نوعی تداعی خاطرات می کند. از طرفی، درست است که 
غذاهای ایرانی به دلیل نحوه طبخی که دارند به صورتی 
که اغلب پر روغن هستند و سرخ می شوند خیلی سالم 
نیستند اما به دلیل استفاده از مواد اولیه سالم در ترکیباتشان 
و رعایت نکاتی در طبخ از فست فودهایی که با سوسیس 

و کالباس تهیه می شوند سالم تر هستند.

: به نظر شما فرهنگ غذایی ما ایرانی ها درست 
است؟

ما در کشور تنوع غذایی زیادی داریم و به هر شهری 
می رویم غذای مخصوص مرسوم است و ایراد ما این است 
که وابستگی زیادی به برنج داریم. به طور نمونه برای خود 
من بعد از بارداری که قصد رژیم گرفتن داشتم بسیار سخت 

بود که قورمه سبزی را بدون برنج بخورم ولی این کار را 
کردم. تصمیم گرفتم حتی گوشتی را که می پزم بدون دنبه 
باشد و سبزی را کمتر سرخ کردم تا غذای کم چرب و 
سالم تری بخورم. ما وابستگی زیادی به برنج داریم و این 
موضوع باعث چاقی بیشتر ما می شود و از آنجا که اهل 
ورزش هم نیستیم، طبیعی است که چاق شویم. البته این 
ورزش نکردن تماما تقصیر مردم نیست و به این دلیل که 
هوای ما آلوده است کمتر کسی رغبت می کند برای ورزش 

به خیابان برود.

: در رستوران زیاد حضور پیدا می کنید؟ هنرپیشه 
بودن شما تا چه میزان به استقبال بیشتر مشتریان از رستوران 

شما کمک کرده است؟
درواقع وقتی از اسم هنرپیشه ها و چهره ها در هر شغلی 
استفاده می شود، استقبال اولیه خوب است و مهم نگه داشتن 
مشتری و مشتری مداری است. جلب مشتری در حرفه 
رستوران داری با حفظ کیفیت غذا و خدماتی که به مشتریان 
داده می شود امکان پذیر می شود و برای مشتری یک بار دیدن 
به طور نمونه فریبا نادری در رستوران جذابیت دارد و اگر 
غذا بد باشد برای بار دوم نخواهد آمد و این موضوع را 
بدون اغراق می گویم که پیام هایی به این شکل از مشتریان 
سابق رستوران در صفحه اینستاگرامم دریافت می کنم که 
»خانم نادری میایم رستوران اما شما را نمی بینیم« و این 
برای من باعث خوشحالی است که افراد تنها برای دیدن 
من به رستورانم نمی آیند و غذای من اولویت بیشتری از 
معروفیت خودم دارد. ابتدای کار برای تبلیغ بیشتر حضور 
بیشتری در رستوران داشتم و خوشحال هستم از اینکه زمانی 
که من هم حضور ندارم مشتریان استقبال خوبی دارند و 

غذای ما را پسندیده اند.

: اگر پیشنهادی برای بازی در سریال و فیلمی 
با موضوع سالمت داشته باشید دوست دارید موضوع 

آن چه باشد؟
به نظرم ورزش زنان شاغل موضوع مهمی در حوزه سالمت 
است که باید به آن بیشتر پرداخته شود و اجباری برای 
زنانی باشد که کار می کنند و کمتر متوجه حفظ سالمت 
خود هستند و به نظر من پرداختن به هر موضوعی از طریق 

فیلم، سریال و تئاتر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

امروزه حریم خانواده و زندگی خصوصی در مقایسه با گذشته ای نه چندان 
دور معنای کمرنگی دارد چرا که صفحات شخصی افراد در فضاهای 
مجازی مانند اینستاگرام و... پر شده از تصاویر وقایع و اتفاقات روزمره 
زندگی افراد مختلف و تب این حضور به نحوی داغ است که گویی 
مسابقه ای برای به رخ کشیدن ظواهر زندگی و فعالیت های شخصی خانواده ها در کار 
است و نه تنها افراد عادی، بلکه بازیگران و چهره های ورزشی و هنری دیگر درگیر آن 
هستند. امروز به واسطه حضور برخی چهره ها در فضای مجازی و پست هایی که بیانگر 
رفتارهای شخصی،  مهمانی های خانوادگی و مراسم خصوصی آنهاست، اغلب افراد از کم 
وکیف روابط خصوصی و زندگی شخصی این قشر آگاه هستند که این موضوع می تواند 
جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. جنبه منفی این موضوع زمانی است که این چهره ها درگیر 
شایعات و برداشت های سطحی شده و مسیر کار و زندگی شخصی شان دستخوش تالطم و 
ناآرامی می شود. از طرف دیگر، از آنجا که بازیگران و چهره های مطرح به واسطه مقبولیت 
و جایگاه خاصی که میان مخاطبان خود دارند به نوعی نقش الگوپذیری دارند بیان رفتارها 
و عادات درست از سوی آنها می تواند در اشاعه رفتارهای فرهنگی، اجتماعی درست در 
جامعه موثر باشد که جنبه مثبت این حضور مجازی است. به طور نمونه در جریان زلزله 
کرمانشاه حضور چهره های مختلف در مناطق زلزله زده وکمک به هموطنان و نمود این 
حرکات انسان دوستانه در فضای مجازی تاثیر زیادی بر عملکرد افراد عادی در مواجهه با 
این مساله داشت. نمونه های زیاد دیگری از این نوع در واکنش به مسائل مختلف فردی و 

اجتماعی از سوی هنرمندان تاثیر خوبی بر سایر افراد جامعه داشته است. 
فریبا نادری، یکی از بازیگرانی است که مخاطبان او را از قاب تلویزیون می شناسند و این 
روزها با حضور در سریال »ستایش 3« مهمان خانه های عالقه مندانی است که کارهای او 

را دنبال می کنند. خانم بازیگر حضور فعالی در دنیای مجازی دارد و مخاطبانش هر روز 
شاهد فعالیت های روزمره او هستند؛ از فعالیت های ورزشی گرفته تا مراجعاتی که 

برای حفظ سالمت و زیبایی به کلینیک های درمانی دارد. او این تجربیات را 
با مخاطبانش به اشتراک می گذارد تا به گفته خود، تاثیر مثبتی بر زندگی آنها 

داشته باشد. با این بازیگر فعال و پرانرژی گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

بعد از بارداری كه قصد 
بسيار  داشتم  گرفتن  رژیم 

سخت بود كه قورمه سبزی را بدون 
برنج بخورم ولی این كار را كردم. تصميم گرفتم 

حتی گوشتی را كه می پزم بدون دنبه باشد و سبزی 
را كمتر سرخ كردم تا غذای كم چرب و سالم تری بخورم. 

ما وابستگی زیادی به برنج داریم و این موضوع 
باعث چاقی بيشتر ما می شود و از آنجا كه 

اهل ورزش هم نيستيم، طبيعی 
است كه چاق شویم

: به تازگی خبری درمورد ازکارافتادگی »ماندانا سوری« به دلیل بیماری 
ام اس در فضای مجازی منتشر شده. به نظر شما برای بازیگرانی که دچار بیماری 

و ازکارافتادگی می شوند چه باید کرد؟
به شخصه فکر می کردم ایشان ایران نیستند؛ به شدت طرفدار بازی او در قهوه 
تلخ بودم و حتی بازی و مدل صحبت کردنش را در منزل تقلید می کردم و خیلی 
دوستش دارم؛ وقتی این خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم. به نظرم از فشار کار، 
استرس و کم خوابی و... به این بیماری رسید. درواقع، یکی از دالیل بروز ام اس فشار 
عصبی است که نشان می دهد ماندانا سوری اگرچه فرد خوشحالی نبوده، یک ایران 
را با بازی خوب خود خنداند و االن وقت آن است که وزارت بهداشت، سازمان 
صداوسیما و تمام کسانی که از جانب او به خوشحالی رسیده اند ادای دین کنند و 
تنها وظیفه این نیست که این پست را در اینستاگرام الیک کنند چرا که نیازمند نگاه 

دلسوزانه و مسووالنه تری است.
: واکنش های غیرمنصفانه ای در مورد این خبر دیده شد. عده ای گفتند 
بازیگران بسیاری داریم که به این بیماری مبتال هستند، چرا خبر بیماری ماندانا 

و  کرده  سروصدا  همه  این  سوری 
حتی عده ای گفتند بازیگرانی که 

ابراز  شخصی  صفحه های  در 
همدردی کرده اند چرا هزینه های 
او را متقبل نمی شوند؟ نظر شما 
درباره این صحبت ها چیست؟
هیچ کس نمی تواند در جایگاه 
قضاوت انسانی دیگر باشد و تا 

مادامی که با آدمی زندگی نکرده 
باشیم و از نزدیک دردهای کسی را 

لمس نکنیم نمی توانیم در مقام قضاوت 
باشیم. در پاسخ به افرادی که می گویند 

بازیگران نباید تنها ابراز همدردی کنند باید بگویم 
کار چرا همین افرادی که این نظر را دارند خود دست به 

نمی شوند و کمک نمی کنند. بازیگران بابت مشکلی که برای همکارشان پیش آمده 
دلسوزی می کنند و بقیه در جایگاهی نیستند که این نظر را بدهند.

: این روزها با سریال ستایش مهمان 
خانه های مردم هستید و نقشی منفی دارید. 

چطور توانستید از پس این نقش بربیایید؟
برای بازی در این نقش تالش زیادی کردم و از 
نویسنده و کارگردان آن کمک زیادی گرفتم. به 
نظرم برای هر بازیگری بازی در نقشی متفاوت 

از خود واقعی اش بسیار جذاب و نقطه عطفی 
در کارنامه بازیگری اوست. بازیگران اغلب مایل 

هستند تنوع نقش را تجربه کنند اما زمانی که انتخاب 
نمی شوند چاره ای ندارند.

: به نظر شما سریال ستایش به چه دلیل مخاطب پسند 
شد، به طوری که عوامل آن تصمیم گرفتند فصل سوم آن را بسازند؟

به نظر من قصه داربودن سریال و انتخاب درست شخصیت ها و نگارش و پرداخت قصه در این 
زمینه موثر بود و باعث شد کششی ایجاد کند تا نزدیک 150 قسمت از یک سریال ساخته شود.

به داد ماندانا برسيمقصه ستایش كشش دارد 
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برنامه ریزی برای برگزاری مسابقه دربی از طرف 
باشگاه ها، ثانیه شماری بازیکنان، فدراسیون و 
مسووالنش و وزارت ورزش، تماشاچی که 
با آن همه مشکالت زندگی، برای دیدن این 
مسابقه وقت می گذارد که به ورزشگاه بیاید 
هم  باز  کند،  تماشا  تلویزیون  از  را  بازی  یا 

بی فایده بود. 
هم تماشاگران و هم بازیکنان این بار هم کم 
نگذاشتند و حسابی از خجالت هم درآمدند. 
از همان صحبت های اول بازی جواد خیابانی، 
گزارشگر مسابقه که گفت امیدواریم فوتبالی 
بی حاشیه اما گرم و پرطراوت ببینیم و حرف های 
محمد میثاقی که بعد از نیمه اول مسابقه گفت »یه 
سر شکسته، یه پنالتی از دست رفته، چند خطا«؛ 
معلوم بود این بازی هم چیزی می شود مثل همه 
دربی هایی که تا قبل از این همه  تماشایش کرده 
بودیم. همان حرف های نامربوط و بی احترامی 
به تیم و بازیکن و تماشاچی حریف، درگیری 
و اعتراض های پشت سرهم بازیکنان به داور 
فوتبالی  و  غیرعمدی  و  عمدی  خطاهای  و 
که به جز دقایقی هیچ لذتی نداشت. مربیان 
ایتالیایی و آرژانتینی دو تیم هم کم نیاوردند 
و فریادهایشان کنار زمین به داور و بازیکنان 
خودی و غیرخودی به چشم آمد. روی یکی 
از همین خطاها استقالل در دقیقه 26 به پنالتی 
رسید اما ضربه علی کریمی، بازیکن پرحاشیه 
دربی را بیرانوند دفع کرد تا هیاهو و فریاد 
پرسپولیسی ها در ورزشگاه بلند شود و سکوت 
به جایگاه تماشاگران آبی برسد. بعد از همین 
سکوت بود که هواداران تیم آبی بعد از خطای 
بازیکن شان هر چه داشتند به زمین زدند و سر 
کنعانی زادگان پرسپولیس را شکستند تا با این 

اتفاقات نیمه اول به آخر برسد. 
در نیمه دوم نه پرسپولیس و نه استقالل هیچ کدام 
آرامش نداشتند. بازیکنان سراسیمه به توپ 
ضربه می زدند. بازی در این نیمه بهتر که نشد، 
شاید بدتر هم بود. تا اینکه تعویض کالدرون 
آرژانتینی کار دست تیم استقالل داد. دقیقه ۸۱، 
ضربه مهدی عبدی، بازیکن تعویضی و جوان 

پرسپولیس ها بعد از تیرک دروازه به دروازه بان 
استقالل هم برخورد کرد تا بازی یک بر صفر 
شود. استقاللی ها که شانس صددرصد پنالتی 
را گل نکرده بودند برای فرار از باخت به آب 
و آتش زدند اما ثمری که نداشت، بلکه بازی 
به جنجال هم کشیده شد. تالش آنها براي 
رسیدن به گل و اصرار پرسپولیسي ها براي 
دلیل درگیري هایي شد. در هر  نتیجه  حفظ 
بازي برد و باخت وجود دارد اما در دربي 
طور دیگري معني مي شود و اصرار به نباختن 
عواقبي دارد. یکي از عواقبش بازي پربرخورد 
در نیمه دوم بود. در یک صحنه با خطای علی 
کریمی روی احمدزاده از پرسپولیس موعود 
دادن کارت  نشان  با  داور مسابقه  بنیادی فر، 
زرد دوم او را اخراج کرد. بعد از این خطا، 
درگیری روی سکوها بین تماشاگران دو تیم 

بیشتر هم شد. 
داور 5 دقیقه وقت تلف شده برای دربی گرفت. 
فریادهای کریم باقری که سال ها چهره ای آرام 
از او در پرسپولیس و تیم ملی و فوتبال ایران 
در ذهنمان مانده بود، در این دقایق بیشتر از 
همه به چشم آمد اما او آمده بود تا جلوی 
درگیری بازیکنان تیمش را بگیرد. در دقیقه 
90+2، یزدانی از استقالل روی سیامک نعمتی 
مرتکب خطا شد اما بدتر از همه اینها حرکت 
فرشاد احمدزاده بود. او این بار شروع کننده 
درگیری آخر بازی شد. بازیکنی که تیمش با 

یک گل جلو بود، این بار پای همه بازیکنان 
و  دربی ها  مثل همه  کشاند،  دعوا  این  به  را 
بازی های فوتبال که در کشورمان کم ندیده ایم. 
شاید این درگیری با کارت های زرد بنیادی فر 
به سیامک نعمتی و عارف غالمی تمام شد 
اما برای همیشه به عنوان یک اتفاق تلخ در 
تاریخ دربی های پایتخت ثبت شد. پرسپولیس 
این بار با گل یک بازیکن جوان و ناشناس 
دربی را برد و استقالل بازنده شد اما این بازی 

حاشیه های زیادی هم داشت. 

تلويزيوني ها كه به كري ها دامن 
مي زند

در برنامه زنده شبکه 3سیما که میثاقی مجری اش 
پیروانی و سهراب بختیاری زاده  افشین  بود، 
کارشناسان دو تیم هم آمده بودند. بعد از بازی 
میثاقی گفت: »فکر نکنید این دو نفر همین جور 
ساکت در طول بازی اینجا نشسته بودند. اتفاقا 
کلی کری با هم داشتند.« اتفاقا بیشتر از همه این 
کری ها در رفتار و برخورد پیشکسوتان دو تیم 
به چشم آمد تا نقطه نظرات کارشناسی آنها. 
 افشین پیروانی در صحبت هایش تاکید کرد که 
خود صدا و سیما و مطبوعات قبل از بازی با 
گزارش ها و برنامه هایشان به این حساسیت ها 
دامن می زنند و بازیکنان مجبورند به این شکل 

بازی کنند.
دیگري  زمان  هر  از  بیشتر  برنامه  بینندگان 

شاهد کري هاي آبي و قرمز بودند. تعریف هاي 
فضاي  خنده  سوژه  بختیاري زاده  اغراق شده 
تلویزیون  قاب  همین  در  و  شد  مجازي 
تعریف هاي  از  بعد  چطور  که  دیدند  همه 
بختیاری زاده از استقالل، پیروانی با خنده ای 
که بر لب داشت به سمت او نگاه نمی کرد. 
در برنامه تلویزیونی که خیلی بیشتر از 60 
بودند،  رفته  ورزشگاه  به  که  هواداری  هزار 
بیننده دارد باید برنامه سازان مدیریت کنند و 
کارشناسان را توجیه که در برنامه زنده، نقش 
از  پررنگ تر  خیلی  باید  مهمانان  کارشناسی 

نقش هواداری شان باشد.
صحبت های کارشناسان سرخابی درباره پنالتی 
پیروانی در  بود.  نوع خودش جالب  هم در 
حالی که مهار پنالتی توسط بیرانوند را یادآور 
می شد، گرفتن پنالتی را سخت می دانست اما 
بختیاری زاده با تایید آن معتقد بود باید پنالتی 
به خاطر حرکت بیرانوند تکرار هم می شد. 
او تاکید می کرد که جدیدترین قانون درباره 

دروازه بان ها این را می گوید.

شب ماني كنار آزادي 
 استقبال از این دربی مثل همیشه نبود. آنچه 
که از دربی های سال های گذشته به یاد داریم 
ورزشگاه پرتماشاچی بود که این بار در دربی 
90 ندیدیم. 60 هزار تماشاچی بازی استقالل 
و پرسپولیس را از نزدیک تماشا کردند که با 

آماری که درسایت ها و کانال های خبری به 
چشم آمد حدود  ۱6هزار صندلی در ورزشگاه 
خالی ماند. این موضوع هم یکي از چالش هاي 
دربي بود اما باز هم کساني بودند که از شب 
قبل خودشان را به تهران رسانده بودند تا بتوانند 
بازي را ببینند. حدود هزار هوادار از شب قبل 
بازی، مقابل ورزشگاه آزادی بودند و شب را 
گذشته،  سال های  بر خالف  ماندند.  آنجا  در 
اسکانی  امکانات و شرایط  تهران  شهرداری 
برای هواداران در نظر نگرفته بود و آنها، شب 
را در چادرها و ماشین هایشان سپری کردند. 
اسکان دادن این تماشاگران هم از بحث هایي 
هیچ  ولي  مطرح مي شود  ساله  هر  که  است 
وقت به نتیجه نمي رسد. حساسیت بیش از 
حد بازي دلیلي شده تا خیلي ها شب ماني در 

خیابان را بپذیرند. 

ادامه دعوا در فضاي مجازي 
دربي در 90 دقیقه بازي تمام نمي شود، کري ها 
و دعوا از روزها قبل شروع مي شود و روزها و 
حتي هفته ها بعد هم ادامه دارد. این بازي که 
یک پنالتي براي استقالل گرفته شد و به ثمر 
نرسید، بحث هاي داوري زیادي هم داشت؛ 
یکي مي گفت داور به اشتباه پنالتي گرفته و 
دیگري مي گفت دروازه بان پرسپولیس خطا 
کرده و باید پنالتي تکرار مي شد. این پنالتي ها 
و خطاهاي دیگر، برخورد بازیکنان، جایگاه 

دو تیم در جدول و... بهانه دست هواداران 
دو تیم داده بود که دعواها و کري ها را در 
فضاي مجازي ادامه بدهند و با درگیري هاي 
لفظي کام همدیگر را تلخ کنند. دامنه درگیری 
لفظی طرفداران دو تیم سرخابی پایتخت بسیار 
گسترده تر از اینهاست و به شکل دیگری در 
کانال های تلگرامی و حتی اینستاگرام هم نمود 
دارد و تاثیرگذار است. شاید هم برخی ها منتظر 
را  دل شان  عقده  دیگری  دربی  در  و  بمانند 

خالی کنند. 

ساندويچ هايی كه سوژه شد
تماشاگرانی که برای دیدن بازی استقالل و 
پرسپولیس به آزادی رفته بودند به جز حاشیه های 
بازی با مشکالت دیگری هم روبرو بودند. یکی 
از اینها ساندویچ های بی کیفیتی بود که به قیمت 
20 هزار تومان به فروش رفت. ساندویچ هایی 
که تصاویر محتویاتش که چند قطعه کالباس 
بی کیفیت و خیار شور بود، دست به دست 

در کانال های تلگرامی هم چرخید. 
هوادارانی که اغلب هم از شهرهای دور و نزدیک 
برای تماشای دربی آمده بودند و بدون کمترین 
امکاناتی که مسووالن ذیربط برایشان تدارک 
ندیده بودند، مجبور به خرید ساندویچ شدند. 
با  از طرفی، فروش ساندویچ های بی کیفیت 
در  تغذیه  مشکل  با  را  هواداران  باال  قیمت 

ورزشگاه مواجه کرده بود.

متخلفان دربي قرار بود جریمه شوند. از همان فرداي دربي بعضي ها 
جریمه موقت شدند تا کمیته انضباطي تشکیل شود. درگیري هاي 
وسط زمین، فحاشي های روي سکوها و... این سوال را ایجاد کرده 
که ورزشگاه هاي فوتبال آماده پذیرایي از تماشاگران زن هستند؟ فیفا 
به ایران اعالم کرده که حتما باید به زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها 
را بدهد و براي این تاکید هفته پیش بیانیه اي را هم صادر کرد. بیانیه 
فیفا که پس از سفر 3نماینده این نهاد بین المللی به تهران صادر شد، 
تردیدها درباره ورود تماشاگران زن به ورزشگاه های فوتبال را بیشتر 
کرده است. حاال همه می پرسند آیا زنان آزادانه و با خرید بلیت می توانند 
وارد ورزشگاه شوند و این آزادی شامل همه بازی ها می شود یا فقط 

برای بازی های ملی است؟ 
فیفا در بیانیه ای که به تازگی منتشر کرده، تاکید کرده زنان نباید برای 
تماشای هیچ بازی ای محدودیت داشته باشند. قبل از دربي هم بلندگوی 
ورزشگاه  درخواستی از تماشاگران مرد داشت؛ درخواستی که زنان 
را برای تماشای همه بازی های لیگ امیدوار کرد اما یک منبع آگاه در 
وزارت ورزش تاکید کرده بود تماشای بازی های لیگ همچنان برای 

زنان ممنوع است.
نزدیک به 3 هفته قبل هیاتی از کارشناسان فیفا به تهران آمدند تا در 

جریان اقداماتی قرار بگیرند که قرار بود مسووالن ورزش و فوتبال 
ایران برای حضور زنان در ورزشگاه انجام بدهند. طبق توافق اولیه بین 
فیفا و ایران، قرار شده بود زنان ایران بازی های تیم ملی در مقدماتی 

جام  جهانی2022 را از نزدیک تماشا کنند.
فیفا در بیانیه ای که به تازگي منتشر کرده، از روند این پیگیری ها در 
دیدار هیات فیفا با نماینده وزارت ورزش و مسووالن فدراسیون فوتبال 
ایران گفته: »در این مذاکرات سازنده، فیفا بر موقعیت شفاف و مستحکم 
خود مبنی بر اینکه زنان باید اجازه داشته باشند آزادانه به ورزشگاه ها 
وارد شوند، تاکید کرد. همچنین بر این موضوع تاکید شد که تعداد زنان 
حاضر در ورزشگاه ها باید براساس تقاضا تعیین شود که این موضوع 
را هم فروش بلیت مشخص خواهد کرد. بازرسی های میدانی در محل 
نشان داد  هیچ مانع عملیاتی چشمگیری در مقابل اعمال این اقدامات 
در ورزشگاه آزادی، از تاریخ ۱0اکتبر20۱9 وجود ندارد. هیات همچنین 
درباره جزییات دقیق روند بلیت فروشی و همین طور روند عملیاتی 

مورد نیاز، در تطابق با قوانین موجود فیفا در این زمینه، بحث کرد.« 
فیفا روی بلیت فروشی تاکید کرده اما طبق اطالعاتی که پیش از این 
غالمحسین زمان آبادی، مسوول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال داده 
بود، قرار است در این بازی ۱500صندلی برای زنان در نظر گرفته شود 

اما نزدیکان به وزارت ورزش گفته اند: »قرار نیست گزینشی انجام شود. 
فیفا این گزینش را تبعیض می داند و روی بلیت فروشی آزادانه مصر 
است. آنها گفته اند برای هر تعدادی که درخواست باشد، باید امکان 
پاسخگویی باشد. ما روی عدد بحثی نداشته ایم و آقای زمان آبادی اگر 
حرفی در این  باره زده، نظر خودش را گفته است.« در بخش دیگری 
از بیانیه، فیفا روی موضوع مهم تری تاکید می کند، اینکه: »موضع فیفا 
مستحکم و شفاف است؛ زنان باید در ورزشگاه های فوتبال ایران اجازه 
حضور داشته باشند؛ در تمامی بازی های فوتبال.« در بیانیه توضیح داده 

شده که فیفا براساس برنامه های عملیاتی و نتایج بازی ۱0اکتبر20۱9، 
با فدراسیون فوتبال ایرانی برای پیشبرد یک دستورالعمل عملیاتی و 
ملزومات مورد نیاز برای آنکه درهای بازی های لیگ ایران به روی 

زنان باز شود هم همکاری خواهد کرد.
قبل از بازی پرسپولیس و استقالل در لیگ، بلندگوی ورزشگاه آزادی 
اینکه قرار است در  به  خطاب به تماشاگران مرد گفت: »با توجه 
بازی های بعدی خانم ها در بازی های لیگ و ملی به ورزشگاه بیایند، 
از شما خواهش می کنیم رعایت کنید و زمینه را برای حضور آنها فراهم 
کنید.« این درخواست کنار بیانیه فیفا این امیدواری را به زنان داده بود 
که از این به بعد حضورشان در بازی های لیگ هم قطعی است ولی 
مسوالن تاکید دارند توافق ما با فیفا از اول روی بازی های ملی بوده. 
مطالبه آنها حداکثری است ولی فعال پیگیر بازی های ملی هستند و 
نامه های اینفانتینو هم در مورد بازی های مقدماتی جام  جهانی است. 
توافقی در مورد لیگ نبوده و نمی تواند باشد. این مساله دست ما نیست.« 
همه این اتفاقات زنان را سرگرم کرده اند که کدام بازي را مي توانند در 

ورزشگاه باشند و تماشاي کدام بازي ها ممنوع است. 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هم بعد از دربي به تماشاگران مرد 
توصیه اي کرده بود: »امیدوارم بستر حضور زنان در بازی  ایران و کامبوج 
فراهم شود. امیدواریم خود مردم هم همکاری کنند تا این نقطه کور 
نشود و زنان هم بتوانند بیایند و بازی را نگاه کنند.« مسعود سلطانی فر 
هم روز بعد از دربی گفت: »همه زیرساخت ها و امکانات ورزشگاه 
آزادی برای ورود زنان کامل شده.«گفته می شود 4 هزار و 600 صندلی 

برای زنان در این بازی در نظر گرفته شده است.

به جا مانده از دربي نود، بازي احساسي پرسپوليس و استقالل 

درگيري هايي كه تمامي ندارد  

ورزشگاه ها آماده پذيرايي از زنان هستند؟

5ورزش شماره هفتصدوبیست وسه   شش مهر نودوهشت

یک  استقالل  و  پرسپولیس 
و  سنتی  بازی  در  دیگر  بار 
هم  مقابل  پایتخت  دربی  در 
قرار گرفتند. بعد از اتفاقات 
آبی«  »دختر  خدایاری  سحر  برای  که  تلخی 
افتاد و عماد صفی یاری، پسر 8 ساله ای که در 
بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان هنگام 
رد شدن از گیت های بلیت فروشی الکترونیک 
به دلیل برق گرفتگی جانش را از دست داد، 
بودیم  نگران  بود.  ترسیده  حسابی  چشممان 
که نکند در این بازی هم جان کسی به خطر 
بیفتد. انتظار می رفت این بازی به خاطر این 
حداقل  شود.  کم حاشیه تر  دردآور،  اتفاقات 
زمین  بیرون  و  زمین  در  درگیری   صحنه های 
کمتر باشد اما این طور که نشد، همان اتفاقات 

همیشگی دوباره افتاد، شاید هم بدتر.

 مریم 
عالی زاده 



شبکه های اجتماعی رسانه های 
مستقل ایجاد کرده اند و این 

پدیده ای نیست که بتوان به سادگی 
از آن گذشت. در چنین موقعیتی 
یک شهروند می تواند با شناخت 
و استفاده درست از شبکه های 

اجتماعی، دست کم در اطالع رسانی و 
ایجاد مطالبه گری دخیل باشد و برای 

بهبود شرایط جامعه، قدمی بردارد

چند سالی است که  زندگی 
نوع  شده،  عوض  مردم 
ارتباطات تغییر کرده و یک ابزار 
کوچک به نام »تلفن همراه«، 
راهی برای رفع بسیاری از نیازهای روزمره مردمان 
شده است. خوب و بدش به کنار اما این وسیله 
کوچک به کمک اینترنت تحول شایان توجهی 
در حوزه اطالع رسانی و آگاه سازی ایجاد کرده 
و حتی فراتر از آن، با ظهور شبکه های اجتماعی 
تبدیل به پایگاهی برای انجام امور خیریه و کمک 

به همنوعان شده است. 
کمک به پیدا شدن کودکان گمشده یا ربوده شده 
تنها یکی از مثال هایی است که در این زمینه می توان 
به آنها اشاره کرد. شاهین صمدپور، مستندساز 
و مددکار اجتماعی معتقد است در چند سال 
گذشته با اطالع رسانی فراگیر از طریق شبکه های 
اجتماعی کودکان زیادی پیدا شده و به آغوش 
خانواده بازگشتند: »آراد )ماجرای پرستار قالبی(، 
پرنیا )دختر کرجی(، باران شیخی )کودک ربایی 
در اراک( و یوسف )کودک ربایی توسط یک 
زن تنها( از جمله بچه هایی هستند که به کمک 
اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی پیدا شدند 
و همگی بیانگر قدرت باالی فضای مجازی در 

عرصه های مختلف است.«
مرتضی کی منش، عضو هیات مدیره جمعیت امام 
علی)ع( نیز با اشاره به کارکرد مهم شبکه های 
اجتماعی می گوید: »این شبکه ها طی چند سال 
اخیر فضای جدیدی مهیا کرده است. فضایی 
که در آن، مردم می توانند به صورت رسانه های 
مستقل عمل کنند؛ درواقع، رسانه هایی برخاسته 
از بطن جامعه. اگرچه شبکه های اجتماعی مثل 
هر ابزار دیگری می تواند به صورت درست یا 
غلط مورد استفاده قرار گیرد، آنچه در درجه 
اول اهمیت قرار دارد، این است که این شبکه ها 
دست شهروندان را در اطالع رسانی، آگاه سازی 

و دریافت اطالعات باز می کنند.«

حس معضالت با پوست و گوشت 
کی منش با اشاره به اینکه یکی از شرایط الزم 
برای ایجاد تغییر افزایش آگاهی است، مي گوید: 
»اهمیت این آگاهی مثل زمانی است که یک 
نفر از بیماری پنهان و خطرناک خود به واسطه 
تکنولوژی ای مثل ام آرآی آگاه می شود و قبل از 
اینکه دیر شود سریع تر برای درمان و نجات خود 
اقدام می کند. مردم در گذشته از معضالت جامعه 

با این شفافیت آگاه نبودند؛ از کودکان کار، اعتیاد 
و ... دورادور اطالعاتی داشتند اما این اطالعات 
اندک بود و چندان هم تاثیرگذار نبود . درست 
است که در هر صورت، تنها حضور مستقیم و 
بالواسطه در محالت حاشیه، دید جامع و کاملی 
از شدت مصایب اجتماعی به دست می دهد،  
پیش از ظهور و فراگیری شبکه های اجتماعی، 
میزان آگاهی عمومی درباره مسائل یادشده، بسیار 

سطحی تر و غیرمستقیم تر بود.«
این فعال اجتماعی معتقد است تصویري که فضاي 
مجازي از معضالت اجتماعي به مردم مي دهد، 
آنها را قابل درک کرده است: »در گذشته اگر کسی 
از گرسنگی یا اعتیاد سخن می گفت، مردم تصور 
شفافی از شدت فاجعه نداشتند اما اکنون تصویر 
ذهنی آنها عوض شده و به واقعیت تلخ موجود 
نزدیک تر شده است، مثال قبال اگر سخن از اعتیاد 
بود همه تصور می کردند در این آسیب، تنها خود 
فرد مقصر است اما زمانی که در شبکه های مجازی 
تصاویر متعددی از محالت و خانه هایی که پاتوق 
مصرف مواد مخدر هستند و کودکان بسیاری 

در آنها کنار معتادان زندگی می کنند، می بینیم، 
به سادگی گذشته  این پدیده  قضاوت درباره 
نیست. بزرگسالی که امروز مصرف کننده دائمی 
مواد افیونی است، چه بسا در کودکی، زمانی که 
هیچ شناخت و هیچ دفاعی نداشته، بی اختیار و 
به جبر محیط ناسالم، به این بالی خانمانسوز 

آلوده شده باشد.« 
از نظر کي منش، شبکه های اجتماعی رسانه های 
مستقل ایجاد کرده اند و این پدیده ای نیست که بتوان 
به سادگی از آن گذشت: »در چنین موقعیتی یک 
شهروند می تواند با شناخت و استفاده درست از 
شبکه های اجتماعی، دست کم در اطالع رسانی و 
ایجاد مطالبه گری دخیل باشد و برای بهبود شرایط 
جامعه، قدمی بردارد. هر شهروندی می تواند صدای 
رنج کودکان شهرش را به گوش دیگران برساند و 

برای تغییر سرنوشت آنها کمک بخواهد.«
کی منش نمونه هایي را مثال مي زند: »وقتی واقعیت 
محالت حاشیه به صورت متن، فیلم، پادکست و 
... در فضای مجازی اطالع رسانی و »خانه های 
ایرانی« جمعیت امام علی )ع(به عنوان محلی برای 

حمایت از کودکان و آموزش به آنها معرفی شد، 
صدها تن از جوانان کشور برای خدمت رسانی 
داوطلبانه به این عزیزان قدم پیش گذاشتند بنابراین 
فضای مجازی یکی از چند عاملی است که موجب 
حضور بیشتر شهروندان در فضای کار داوطلبی 
شده، به طوری که در حال حاضر جمعیت حدود 
4 هزار کودک را در بیش از 10 استان کشور 

حمایت می کند.«
به گفته او، شبکه های اجتماعی کمک می کنند 
مردم  برای  نیازمند  افراد  و  خیریه  موسسات 
به مثابه هندوانه دربسته نباشند و امکان بررسی و 
آشنایی اولیه مهیا باشد: »قبال وقتی افراد تصمیم 
می گرفتند در زمینه کودکان به فعالیت اجتماعی 
بپردازند، گزینه های محدودی در ذهن داشتند، 
مثال در تهران، فوری یکی- دو شیرخوارگاه 
معروف به عنوان محلی برای کمک داوطلبانه 
انتخاب می شد اما امروز عالقه مندان به خدمت 
به همنوع، با جستجوی ساده و گشت و گذار 
در شبک های اجتماعی، فرصت تحقیق، آشنایی 
و انتخاب موسسات دلخواه خود را پیدا می کنند. 

به عبارتی، باید گفت شبکه های اجتماعی مردم 
را به نهادهای برخاسته از مردم، پیوند می دهد. 
در گذشته اگر می خواستیم درباره کودکی که 
نیازمند کمک است یا مساله اجتماعی حادی که 
باید اطالع رسانی شود، اقدام کنیم، ممکن بود حتی 
برای ارتباط گرفتن با رسانه ها موفق به پیدا کردن 
لینک ارتباطی هم نشویم اما شبکه های اجتماعی 
جو را تغییر داده اند  و گاهی با انتشار یک پست یا 
یک توئیت حتی در صفحات شخصی داوطلبان، 
رسانه ها خودشان با سمن ها و خیریه ها تماس 

می گیرند و پیگیر موضوع می شوند.«

ماجرای ازدواج ناعادالنه دختری 
به نام رها 

عضو هیات مدیره جمعیت امام علی )ع( با اشاره 
به یک نمونه از کارکردهای شبکه های اجتماعی 
می گوید: »رها دختری بود که چند ماه پیش در 
ایالم به عقد یک مرد 40 تا ۵0 ساله درآمد. یکی 
از اعضای جمعیت امام علی )ع( از ماجرا باخبر 
شد و در اینستاگرام خود نسبت به آن اطالع رسانی 
کرد. در مراحل بعدی خبرنگاران و خبرگزاری ها 
روی موضوع کار کردند و درنهایت ماجرای رها 
تبدیل به موضوعی ملی شد و دادستانی ازدواج 
را باطل اعالم کرد. همچنین رها تحویل سازمان 
بهزیستی شد. خبرنگاران در توئیتر و شبکه های 
اجتماعی به دنبال سوژه می گردند و این سوژه ها 
از همه جای ایران می آید. شبکه های اجتماعی، 
اگر با فضای زرد و اخبار سطحی اشباع نشوند، 
در هر جامعه ای می توانند در نقش چشم ناظر 
مردم عمل  کنند و خصوصا مراقب باشند حقوق 

کودکان ضایع نشود.«
کی منش می گوید: »شبکه های اجتماعی درمورد 
بچه های محکوم به قصاص که در سنین زیر 1۸ 

سال مرتکب قتل شده اند نیز به ما کمک کرده اند. 
ما طرح طفالن مسلم را از سال ۸۵ کلید زدیم و 
از آن زمان تاکنون برای 4۸ نفر مبالغ مورد نیاز 
را جمع آوری و به آزادی آنها کمک کرده ایم. 
در سال های اول این طرح، بیشتر تکیه ما برای 
جمع آوری وجه الرضایه مدنظر اولیای دم، به مراسم 
گلریزان بود.  کم کم اینترنت به عنوان یک پدیده 
جدید به کمک ما آمد و در سال های اخیر، کار به 
جایی رسیده که بخش عمده کمک های نقدی، از 
طریق فضای مجازی تامین می شود. طرح طفالن 
مسلم نمونه خوبی است که نشان می دهد استفاده 
درست از پتانسیل موجود در فضای مجازی، 
چگونه می تواند جان انسان ها را نجات دهد. 
همین روزها ما در جمعیت مشغول پویش اینترنتی 
نجات مجید هستیم که باید 300 میلیون تومان 

برای نجاتش از قصاص فراهم شود.«

اگر فضاي مجازي نبود
احد و صمد دو برادر ۷ ساله و ۸ ساله بودند که 
در خیابان کار می کردند و طی طرح غیرکارشناسی 
ساماندهی کودکان کار، دستگیر شده و چند روزی 
دچار مشکل شدند. به همین دلیل پدر بچه ها به 
آنها گفت به جای دستفروشی در خیابان، اقدام 
به جمع آوری زباله ها کنند چرا که حساسیتی که 
روی کودکان دستفروش هست، درباره زباله گردی 
کودکان وجود ندارد. ماجرای مرگ دلخراش احد 
و صمد مربوط به سال ۹۵ است و در کرج اتفاق 
افتاد. کي منش درباره تاثیر فضاي مجازي در همه گیر 
شدن مرگ این دو مي گوید: »این دو برادر خردسال 
شروع به کار برای یک کارگاه تفکیک زباله کردند 
و در یکی از صبح های زمستانی برای گرم کردن 
خود در کارگاه گاز پیک نیکی را روشن کردند تا 
گرم شوند اما بر اثر انفجار هر دو کودک در آتش 
سوختند. این فاجعه تنها در کانال جمعیت امام 
علی )ع( بیش از 100 هزار بار چرخید و به شدت 
رسانه ای شد. از همان زمان بود که معضل زباله گردی 
کودکان کمی جدی تر مورد توجه قرار گرفت و 
بررسی هایی در این زمینه انجام شد. همچنین به 
این مطلب اشاره شد که پیمانکاران شهرداری ها 
در اغلب شهرهای کشور، از کودکان برای حمل 
و تفکیک زباله، سوءاستفاده می کنند.« او تاکید 
مي کند: »اگر شبکه های اجتماعی نبودند هیچ بعید 
نبود حتی کسی از ماجرای مرگ دلخراش احد 
و صمد باخبر نشود و انکار بهره کشی از کودکان 

توسط پیمانکاران شهرداری ها تداوم می یافت.«

 آنیتا عابدي 

در سال های اخیر حوادث غیرمنتظره ای مثل سیل و 
زلزله در کشور رخ داد که البته در نوع خود بی سابقه 
نبود اما این حوادث تفاوتی اساسی با حوادث سال های 
پیشین داشت و آن، تاثیرات محسوس شبکه های 
اجتماعی بر روند اطالع رسانی ها و امدادرسانی ها بود.
نواب شمس پور، مدیرکل آموزش همگانی هالل 
احمر معتقد است شبکه های اجتماعی طی حوادثی 
که در سال های اخیر رخ دادند و عملیات امدادرسانی 
پس از حوادث، آثار مثبت و منفی به بار آوردند. او 
می گوید: »در تجربه زلزله  کرمانشاه ما ابتدای عملیات 
امداد با بعد منفی شبکه های اجتماعی مواجه شدیم 
که با ایجاد شایعات عملیات امدادرسانی را تحت 
تاثیر خود قرار می دادند. در زمان زمین لرزه ورزقان 
با شبکه های  بیشتر  ما  داد  که در سال 13۹1 رخ 
در  اما  بودیم  درگیر  سایت ها  بعضا  و  ماهواره ای 
اجتماعی گسترده شده  زلزله کرمانشاه شبکه های 
بودند و به راحتی فضای عملیات را مختل کردند، 
به طوری که ما در روز دوم و سوم، گروه رصد 

فضای مجازی تشکیل دادیم.«
شمس پور معتقد است  فضاي مجازي مسائلي را هم 
ایجاد مي کند: »یکی از اقدامات گروه رصد فضای 
مجازی این بود که اگر خبر یا مطلبی مبنی بر عدم 
رسیدگی به روستایی خاص منتشر شد، به آن روستا 
سرکشی کند و بیشتر مطالبی که با این گونه محتواها 
منتشر می شد شایعه بود. به عنوان مثال در زلزله 
می شد  منتشر  مطلب  مورد  چند  روزانه  کرمانشاه 
که در یک روستا مردم از شدت سرما در عذابند 
اما پس از بررسی ها متوجه می شدیم چنین چیزی 
صحت ندارد و بعد ها معلوم شد این اخبار و مطالب 
به صورت سازماندهی شده و برای بهره برداری های 
سیاسی خاص منتشر می شده است. شایعات بعد 
منفی شبکه های اجتماعی در حوادث اخیر کشور 
بوده که به راحتی می توانست نظر تیم فرماندهی 
عملیاتی را مختل و وارد حاشیه کند. همان طور که 
می دانید اکنون هرکس حداقل در یکی از شبکه های 

اجتماعی عضو است و به همین دلیل اخبار شایعات 
و مطالب زرد سریع تر از اخبار دیگر منتقل می شود.«
در  اجتماعی  شبکه های  مثبت  ابعاد  به  شمس پور 
زمان حوادث و بحران ها هم اشاره می کند: »به عنوان 
مثال در حادثه سیل بهار امسال اطالع رسانی ها و 
و  مجازی  فضای  قوت  نقاط  از  آگاهی بخشی ها 
شبکه های اجتماعی محسوب می شد. لحظه به لحظه 
شاهد انتقال اطالعات و شناساندن کانال های معتبر 

در فضای مجازی بودیم.«

سواد رسانه اي
به گفته شمس پور، موضوعي که در اداره آموزش 
همگانی هالل احمر روي آن تاکید شده این است 
که روی سواد رسانه ای مردم کار شود. مردم باید 
و  کنند  مراجعه  معتبر  منابع  به  حوادث  زمان  در 
آنها تصمیم بگیرند: »در حوادث  بر اساس اخبار 
اخیر شاهد بودیم که مثال خبری در مورد کمبود 
از  منتشر می شد و یکی  زنان  نیاز  قلم مورد  یک 
چهره های مشهور هم روی آن خبر مانور می داد و 
بعد انبارهای منطقه امدادی مملو از جنس خاصی 
می شد که اصال به آن تعداد مورد نیاز نبود اما به 
عنوان مثال در حادثه سقوط هواپیما در سی سنگان 
مردم شروع به طبخ غذا برای امدادگران و پذیرایی 
از مهمانان داغدیده شهرشان کردند که سبب ایجاد 
فضای همدلی در منطقه شد. در آن شرایط مردم 
به این سطح از آگاهی رسیده بودند که برای کمک 
در زمینه حادثه سقوط هواپیما نیازی نیست که همه 
باالی کوه بروند، بلکه از همان پایین هم می توانند 
در حد ظرفیت خود کمک کنند. این آگاهی بر اثر 

انتشار یک خبر رسانه ای شکل گرفته بود.« 
به گفته این مسوول، در کشور های پیشرفته از فضای 
مجازی برای هشدار درباره حوادث استفاده می شود 
و می توان از این فضا برای آموزش همگانی برای 
پیشگیری و کاهش حوادث و سوانح بهره برداری کرد: 
»چند ماه قبل پیش لرزه هایی در بعضی از شهرستان ها 

اتفاق افتاد و بسیاری از افراد به آموزش در زمینه 
در  پرداختند.  زلزله  زمان  در  پناه گیری  روش های 
چنین زمان هایی مباحث آموزشی خیلی سریع منتقل 
می شود و بازدید  کلیپ های آموزشی به سرعت 
باال می رود. البته این رغبت پس از بحران فروکش 
می کند و دیگر هرچه از سیل یا زلزله بگوییم کسی 

توجه نمی کند.«

تلگرام جلوتر از همه 
شمس پور در پاسخ به این سوال که کدام یک از 
بیشتر  بحران  وقوع  زمان  در  اجتماعی  شبکه های 
منشاء اثر هستند، توضیح مي دهد: »با وجود اینکه 
این موضوع تا حدود زیادی تحت تاثیر فیلترینگ 
هم  هنوز  تلگرام  گفت  بتوان  شاید  گرفته،  قرار 
حرف اول را می زند و خاصیت های بیشتری برای 
کارکردهای عملیاتی دارد. البته شبکه هایی مثل توئیتر 
بیشتر در سطح بین المللی انعکاس دارند؛ ضمن اینکه 
اینستاگرام هم خاصیت های خود را دارد و بیشتر 
می توان در حوزه مسائل آموزشی روی آن  حساب 
کرد. از سوی دیگر، متاسفانه نرم افزارهای داخلی 
و حتی واتساپ هنوز قابلیت های الزم را ندارند. 
توئیتر بعضا در یک جو بین المللی می تواند سبب 
ایجاد برخی حرکات شود. در این رابطه می توان 
اقدام وزیر امور خارجه کشورمان را مثال زد که در 
سیل اخیر کشور کمبود بسیاری از موارد را ناشی 

از اعمال تحریم های ناعادالنه دانست .«
مدیر آموزش همگانی جمعیت هالل احمر تاکید 
می کند: »اگر من در خصوص تلگرام تصمیم گیرنده 
باشم، با افزایش آگاهی ها و سواد رسانه ای و ایجاد 
کانال های معتبر در این جنگ نرم افزاری مقتدرانه 
عمل می کنم چرا که تصور می کنم با حذف این گونه 
برنامه ها شاید نتوانیم آن طور که باید و شاید قوی عمل 
کنیم. به هر حال تا زمانی که فیلتر هست فیلترشکن 
هم هست؛ آنچه که اقدام اساسی محسوب می شود 
افزایش سواد رسانه ای است . هرچه ما مردم را آگاه تر 

کنیم که پشت پرده برخی بازی های رسانه ای ممکن 
است چه سیاست هایی باشد، موفق تر عمل کرده ایم. 
ضمن اینکه مردم باید بدانند انتشار اخبار و اطالعات 
فردی که دچار گرفتاری شده  چقدر می تواند در 
زندگی آینده او موجب تخریب روانی و صدمات 

بلندمدت دیگر شود.«
به گفته شمس پور، افاد مشهور و هنرمندان در زمان 
دارند  که  پتانسیلی  از  استفاده  با  حوادث  وقوع 
صادق  مثال  باشند،  کمک کننده  بسیار  می توانند 
زیباکالم در زمان زلزله کرمانشاه به منطقه آمد و 
امدادگران  فعالیت های  و  زحمات  دیدن  از  پس 

هالل احمر عذرخواهی کرد و همین سبب جلب 
اعتماد عمومی به هالل احمر شد. در زمینه استفاده 
امر  اجتماعی هم همین  برنامه ها و شبکه های  از 
صادق است. زمانی به شهید مطهری گفته شد نباید 
از بلندگو استفاده کرد اما ایشان پاسخ دادند همان 
ابزار شیطان را بیاورید تا من از آن صدای اسالم 
را بیرون بیاورم. به هر حال هر روز تکنولوژی های 
جدید می آیند و نمی توان جلوی این روند را گرفت؛ 
که  است  این  دهیم  انجام  می توانیم  ما  که  کاری 
روش های درست استفاده از آنها را پیدا کنیم و 

درباره آن فرهنگ سازی انجام دهیم.«

شمس پور مدیرکل آموزش همگانی جمعیت هالل احمر : 

 سواد رسانه ای، گمشده شبکه های اجتماعی 

بررسی تاثیرات شبکه های مجازی بر سرعت بخشی به امور خیریه، از نگاه فعاالن اجتماعی:

احدها و صمدها گمنام بودند، اگر مجازي نبود
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وزارت  در  ما  مختلف  بررسی های 
بهداشت نشان می دهد شاخص های 
سالمت و عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر، در همه جای کشور نسبت 
مناسب  وضعیت  و  دارد  مشابهی 
نیست. به عبارت دیگر، عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر در نقاط مختلف 
کشور وضعیت تقریبا یکسانی دارد 
ولی این نسبت در تهران کمی بدتر 

از میانگین کشوری است.
بیماری های  زمینه  در  مجموع  در 
اینکه  یکی  دارد؛  وجود  اساسی  نکته  چند  غیرواگیر 
تقریبا در همه نقاط کشور شیوع عوامل خطر بیماری ها 
شبیه هم و رو به افزایش است. درحقیقت، این روند از 
سال های پیش شروع شده و ما هم برای کنترل این عوامل 
خطر، مداخالتی داشتیم. عالوه بر آن برای پیشگیری 
و کنترل بیماری ها هم مداخالتی انجام شده ولی نکته 
مهم اینکه روند توسعه خیلی سریع اتفاق افتاده  و به 
تبع آن تغییر رفتار مردم هم خیلی سریع است. افزایش 
این صورت  به  بوده،  تهران چشمگیر  شهر  جمعیت 
که 20 سال پیش نسبت جمعیت شهری و روستایی 
تقریبا برابر بود، در حالی که امروز جمعیت روستایی 
35 تا 36 درصد است و بقیه افراد، شهرنشین هستند. 
بیشتر روستانشینان در سنین باال و سالمند هستند و در 
معرض خطر بیماری های مختلف قرار دارند. آمارهای 
ما نشان می دهد شاخص های سالمت در شهر و روستا 
با هم تفاوت دارد ولی این تفاوت خیلی چشمگیر و 
قابل توجه نیست و تقریبا در همه نقاط وضعیت یکسان 
است. البته در تهران وضع شاخص های سالمت کمی 
بدتر از سایر نقاط کشوراست زیرا در این کالنشهر 
همه مردم درگیر زندگی سریع و بدون تحرک هستند 
موضوع  کمتر  شهری،  مختلف  مشکالت  دلیل  به  و 

سالمت مورد توجه قرار می گیرد. 
نکته دیگر اینکه بیشترین علت بیماری های غیرواگیر، 
به شیوه زندگی مردم مربوط است و علت شیوع زیاد 
آن عوامل رفتاری افراد شناخته شده است. شاید بتوان 
گفت زمینه های ارثی هم در ابتال به بیماری ها تاثیر دارد 
اما کم تحرکی و تغذیه ناسالم علت های رفتاری شیوع 

زیاد بیماری های غیرواگیر هستند. 
باید خاطر نشان کرد وظیفه وزارت بهداشت نیست 
که به تنهایی روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر را 
کنترل کند، بلکه همه سازمان ها باید مسوولیت شان را 
در این زمینه قبول کنند. درواقع، وزارت بهداشت نقش 
مدعی دارد و نه مسوول! این رفع تکلیف از وزارت 
بهداشت نیست، بلکه به این معناست که هر سازمان 
و نهادی باید وظایفی را در قبال سالمت شهروندان 
انجام دهد. به طور مثال، در شهرسازی برخی موارد 
باید رعایت کنیم تا برای ورزش و فعالیت بدنی  را 
شهروندان فضای کافی برای مردان و زنان مهیا باشد.
برای تغذیه سالم نیز باید سیاست هایی پیگیری شود. 

گاهی صنعت به راحتی زیر بار سیاست های تغذیه ای 
سخت  مردم  غذایی  الگوهای  اصالح  زیرا  نمی رود 
است و برنامه ریزی می خواهد. همین روند باعث شد 
بیمارهای  از  پیشگیری  سند  بهداشت  وزارت  در  ما 
غیرواگیر را بنویسیم و همه نهادها را برای پیشگیری 

از آن درگیر کنیم. 
مردم  خود  برشمردیم،  که  مواردي  تمامي  از  مهم تر 
هستند که باید به موضوع سالمت اهمیت بدهند. به بیان 
دیگر، اگر من شهروند سالمت هستم باید سالم زندگي 
کردن برایم مهم باشد و این موضوع را می توانم مطالبه 
کنم و پیگیر آن باشم ولی متاسفانه همین توسعه ای که 
در مورد شهر تهران وجود دارد، اجازه نمی دهد مردم 
به سالمت شان فکر کنند. در کل، به دلیل مشغله های 
مختلف زندگی که در کالنشهرها بیشتر است، سالمت 
اولویت خودش را در زندگی مردم از دست داده است. 
اگر به عقب برگردیم، به سیاست های کلی ای می رسیم، 
مثل اینکه خانم ها نمی توانند در هر فضایی به راحتی 
ورزش کنند. البته بستر شهری باید فراهم باشد تا مردم؛ 
چه مرد و چه زن ورزش کنند و فعالیت فیزیکی به 

صورت روزانه داشته باشند.
نکته بعدی این است که اگر از هر زن و مردی که در 
تهران زندگی می کند، بپرسیم که ورزش کردن خوب 

است یا نه و تغذیه سالم چگونه باید باشد؟ ادعا می کنند 
که ورزش خوب است و همه باید الگوی غذایی سالم 
داشته باشند و اگر از آنها بپرسیم چرا ورزش نمی کنید؟ 
پاسخ این است که نمی توانم. بنابراین آگاهی مردم در 
حال حاضر نسبت به شاخص های سالمت خوب است 
و ما باید نگرش آنها را تغییر دهیم. وقتی نگرش تغییر 

کند بر عملکرد افراد تاثیر می گذارد. 
برگزاری پویش  های مختلف مثل پویش فشارخون که 
به تازگی برگزار شد، یکی از راه هایی است که می تواند 
نگرش مردم را نسبت به شاخص های سالمت تغییر 
دهد. ما در این سال ها، آموزش های مختلفي برای شیوه 
زندگی سالم داشتیم و آموزش هم داریم زیرا آموزش 

تمام شدنی نیست. 
در کل، باید تالش کنیم سواد سالمت مردم را باال ببریم 
و نگرش آنها را تغییر دهیم. زمانی که نگرش تغییر کند، 
انتظارات شان  حفظ شاخص های سالمت مردم جزو 
می شود و دولت و سازمان ها موظف می شوند خواست 
مردم را اجرا کنند. ما سرویس های غربالگری بیماری ها 
و آموزشي را داریم که به طور همزمان برای پیشگیری 
موثرند تا مردم با شیوه زندگی سالم آشنا شوند اما تاثیر 
این آموزش ها زمانی خودش را بیشتر نشان می دهد که از 

کودکی آغاز شود و در آن صورت نهادینه خواهد شد.

اقداماتی که در سطح شهر می توان برای کنترل عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر مثل دیابت، فشارخون و بیماری های 
قلبی- عروقی انجام داد به دو گروه تقسیم می شود. اول اینکه 
شرایط را برای زندگی سالم فراهم کنیم تا گزینه های سالمت 
به صورت عادالنه در اختیار شهروندان قرار بگیرد. منظور 
از گزینه های سالم آن انتخاب هایی است که مردم توانایی 
انتخاب آن را دارند و از پس هزینه های آن برمی آیند. این 
انتخاب ها باید عادالنه، شفاف و آزاد در اختیار مردم قرار 
بگیرد که بتوانند شیوه زندگی سالمی داشته باشند، مثال اینکه 
ما به مردم می گوییم نان سبوس دار مصرف کنید چون نان 
سبوس دار بهتر از نان سفید است و نان کم نمک به جای نان های خوش نمک 
استفاده کنید. با توجه به این اوصاف، نان سنگک از نظر وضعیت سبوس و 
نمک، بهترین نان است اما آیا می تواند در اختیار همه  قرار بگیرد؟ یا افرادی 
که رژیم کم نمک دارند، به نان و پنیر و محصوالت غذایی کم نمک دسترسی 
دارند یا نه؟! مثال دیگر اینکه، معلوالن باید در عبور از خیابان دچار مشکل 
نشوند اما آیا پیاده روهای ما برای سالمندان و معلوالن مناسب و ایمن است؟!
باید یادآور شوم که شهرداری در مورد فعالیت بدنی خیلی خوب عمل کرده؛ 
باشگاه های ورزشی را توسعه داده، در پارک ها وسایل ورزشی نصب کرده 
و مراکزی ایجاد کرده تا مردم ورزش کنند ولی زندگی شهری سالم فقط 
فعالیت بدنی نیست و مجموعه ای از عوامل را شامل می شود که مصرف مواد 
مخدر و الکل، روابط بین فردی، تغذیه، ایمنی در برابر نور و صدا و اشعه 
و حوادث از جمله آنهاست و همگی گزینه های سالمي هستند که شهرداری 
باید برای آنها برنامه داشته باشد تا خانه سالم، محله سالم و شهر سالم برای 

کل شهروندان امکان پذیر شود. 
مساله دوم در زمینه کنترل عوامل خطر بیماری ها این است که شهروندان باید 
برای مراقبت از سالمت خودشان توانمند شوند. اجرای برنامه خودمراقبتی 
یعنی هر شهروند بتواند در خانه، مراکز آموزشی و محل کار و محله اش 
کافی  سالمت  سواد  و  صالحیت   و  درست  نگرش  و  دانش  آگاهی،  با 
تصمیمات درست بگیرد. اینکه فقط گزینه های سالم در اختیار شهروندان 
باشد )که خیلی از مواقع هم نیست( کفایت نمی کند و باید کنار آن افراد 
بتوانند درست انتخاب کنند که الزمه اش این است که سواد سالمت کافی 
داشته باشند. برای داشتن سواد سالمت باید مردم برای خودمراقبتی توانمند 
برای خودمراقبتی  بهداشت  وزارت  مشابه  اقدامات  البته شهرداری  شوند. 
انجام می دهد که متفاوت با برنامه خودمراقبتی ما در کل کشور است. در 
باید  دانشگاه  و  مدرسه  کار،  محل  خانه،  محله،  در  خودمراقبتی  مجموع 

توسعه پیدا کند که هنوز خیلی جدی گرفته نشده است.

شهروندان تهرانی باید برای سرعت توسعه در شهر تهران بسیار باالست 
خودمراقبتی توانمند شوند

راه حل هاي مسووالن وزارت بهداشت در پی سخنرانی شهردار تهران

آموزش، حرف اول را مي زند!
در حال حاضر، بیماری های غیرواگیر عامل اول مرگ ومیر در کشور هستند. 
به عالوه، با نسل کودکانی مواجه هستیم که چاق هستند و تغذیه سالمی 
ندارند. این موضوع یعنی اگر با این وضعیت پیش برویم، آمار بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و سرطان در آینده بیشتر می شود. چربی خون، فشارخون 
و قندخون باال در عین حال که بیماری محسوب می شوند، عاملی برای شیوع بیشتر بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و انواع سرطان ها هستند. در تهران ساالنه ۵٧ هزار نفر فوت می کنند 
و حدود 1هزار و ۵٠٠ مورد مرگ در اثر حادثه و سوانح رخ می دهد. عالوه بر این، 19/3 
درصد مردم تهران چاق هستند که این رقم در بانوان 1/٧ درصد بیشتر است. به همه این 

آمارها این را هم اضافه کنید که نیمی از مردم پایتخت فعالیت بدنی مناسب ندارند. شهردار 
تهران در مراسمی رسمی این آمارها را اعالم کرد، آمارهایی که نشان می دهد شاخص های 

سالمت تهرانی ها وضعیت مناسبی ندارد.
 به گفته شهردار، حدود 9 درصد تهرانی ها دیابت دارند و 3٠ درصد آنها قندخون خود را کنترل 
نمی کنند، ۵٠ درصد شان دارای کلسترول باال و 3٠ درصد دارای تری گلیسرید باال هستند و از 
هر ۵ تهرانی 1نفر فشارخون باال دارد. این در حالی است که حدود 3۶ درصد از مردم تهران 
که فشارخون دارند از بیماری خود مطلع هستند و بقیه از بیماری خود بی اطالع اند. عالوه بر 
همه این شاخص ها، یکی از معضل های اصلی در شهر تهران، آلودگی هواست، به گونه ای 

که در سال 139۶ به علت وجود ذرات معلق در هوا 4 هزار و ۵٨3 نفر جان خود را از دست 
دادند که امروز این آمار به ٧ هزار نفر رسیده است. به گفته شهردار تهران، هرچند از سال 
1394 تاکنون به دلیل اصالح وضعیت سوخت و جدی گرفتن معاینه فنی شرایط ذرات معلق 
بهتر شده، هنوز این آلودگی 3 برابر استانداردهای جهانی است. بیان این همه آمار، ذهنمان را 
به این موضوع سوق می دهد که در کالنشهری مانند تهران چگونه باید شاخص های سالمت 
را بهبود بخشید تا در آینده با موجی از بیماری های غیرواگیر و هزینه های هنگفت درمان آن 
مواجه نباشیم؟ در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته این موضوع را با مسووالن شهرداری و 

وزارت بهداشت مطرح کردیم ولی مسووالن شهرداری در این زمینه پاسخی به ما ندادند.

 مهدیه 
آقازمانی 

 دکتر شهرام 
رفیع فر

سرپرست دفتر 
آموزش و ارتقای 

سالمت وزارت 
بهداشت

 دکتر علیرضا 
مهدوی

رئیس اداره پیشگیری 
از بیماری های قلب و 
عروق و معاون مرکز 
مدیریت بیماری های 

غیرواگیر وزارت 
بهداشت



قرار است محاکمه مهمی در فرانسه درباره 
یک قرص ضددیابت که برای کاهش وزن 
تجویز می شده و گفته می شود عامل مرگ 

تا ۲ هزار نفر شده، شروع شود.
 Servier شرکت  بی بی سی،  گزارش  به 
که  است  متهم  دارو  این  سازنده 
جانبی  آثار  درباره  را  مصرف کنندگان 
مرگبار داروی تولیدی اش که برای درمان 
دیابتی های دارای اضافه وزن به کار می رفته، 

گمراه کرده است.
قرار است این شرکت به اتهام قتل و فریبکاری 
در یکی از بزرگ ترین رسوایی های پزشکی 

در فرانسه محاکمه شود.
این شرکت اتهامات را رد می کند و مدعی 
است درباره آثار جانبی داروی تولیدی اش 

دروغ نگفته است.
کارشناسان پزشکی فرانسوی معتقدند این 
 )Mediator( مدیاتور  تجاری  نام  با  دارو 
از  میالدی   ۲۰۰۹ سال  در  آنکه  از  پیش 

بازار خارج شود، باعث مرگ بین ۵۰۰ تا 
۲ هزار نفر شده است.

سازمان دولتی ناظر داروها در فرانسه نیز 
و  مرگ  از  جلوگیری  در  اهمال  اتهام  به 

محاکمه  دادگاه  در  بیماران  آسیب دیدگی 
خواهد شد.

انتظار می رود این محاکمه که شامل ۲۶۰۰ 
شاکی و ۲۱ متهم است، ۶ماه طول بکشد.

این دادگاه همچنین به این موضوع رسیدگی 
خواهد کرد که چرا این دارو که در سال ۱۹۷۶ 
با وجود هشدارهای  میالدی معرفی شد، 
گوناگون درباره عوارض جانبی اش برای 
این مدت طوالنی امکان فروش پیدا کرد.

شرکت  مدعی اند  شاکیان  نماینده  وکالی 
سازنده دارو به طور عامدانه بیماران را برای 
دهه ها گمراه کرده  و اهمال مقامات مسوول 

هم به این شرکت کمک کرده است.
این شرکت فرانسوی متهم است دست کم 
یک میلیارد یورو از فروش این دارو سود 

برده است.
ریه  متخصص  فالکون،  ایرنه  دکتر 
بررسی  با  بار  نخستین  برای  فرانسوی 
که  رسید  نتیجه  این  به  پزشکی  سوابق 
دچار  مدیاتور  داروی  مصرف کنندگان 
می شوند.  قلب  دریچه های  مشکالت 
را  او  نظر  درستی  بعدی  پژوهش های 

ثابت کرد و فروش دارو ممنوع شد.

نقشه سالمت

کاشت حلزون 
شنوایی برای ۱۷۰ 
کودک در استان 
گیالن انجام شده 

است/ایرنا

دوربين سالمت

حدود یک میلیون 
بلژیکی برای تهیه داروی 

حیات بخش برای یک 
نوزاد کمک می کنند

بیش از ۹۰۰ هزار بلژیکی به تقاضای 
کمک مالی یک زن وشوهر اهل این 
کشور که برای پوشش هزینه داروی 
نجات دهنده جان نوزادشان به ۱/۹ 
میلیون یورو نیاز دارند، پاسخ داده اند.

به گزارش بی بی سی، پیا، نوزاد ۹ ماه 
این زن وشوهر که در شهر آ نت ورپ 
زندگی می کنند، دچار بیمار »آتروفی 
نخاعی عضالنی« )SMA( است و 
برای ادامه زندگی به داروی زولگنسما 
)Zolgensma( نیاز دارد که هنوز در 
اروپا مجوز نگرفته اما در آمریکا در 
دسترس است.والدین پیا اکنون آنقدر 
پول جمع کرده اند تا نوزادشان یک 
دوره درمانی با این دارو را دریافت کند. 
بلژیک جمعیتی ۱۱/4 میلیون نفری 
دارد و تقریبا از هر ۱۰ بلژیکی ۱ نفر به 
این والدین کمک کرده است.این پول 
از طریق یک سرویس اهدای پول با 
پیام متنی )۲ یورو به هر پیام متنی( و 
نیز مشارکت های مالی افراد به پویش 
اعالم شده روی سایت سرمایه گذاری 
جمعی GoFundMe تهیه شد.خانم 
دی مه یر، مادر این نوزاد به یک شبکه 
خبری گفت: »فوق العاده است که افراد 
یک کشور بتوانند این گونه با هم 
همکاری کنند. این واقعیت که این مبلغ 
فقط پس از دو روز جمع آوری شد، 
بهت آور است.« SMA یک عارضه 
ژنتیکی است که بر اعصاب در طناب 
نخاعی اثر می گذارد و باعث ضعف 
عضالت می شود، درنتیجه فرد در 
حرکت کردن، تنفس و بلع مشکل 
پیدا می کند. نوزادانی که به شدیدترین 
شکل این عارضه به نام SMA نوع ۱ 
مبتال هستند، معموال حداکثر ۲ سال 
عمر می کنند.داروی زولگنسما یک 
نوع ژن درمانی است که با یک تزریق 
تجویز می شود و می تواند ژن مفقود 

در دی ان ای بیمار را ترمیم کند.

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.

و  تولید،  ورود  کرد  اعالم  هند  دولت 
فروش سیگارهای الکترونیکی را با توجه 
به خطرشان برای سالمت ممنوع می کند. 

به گزارش بی بی سی، خانم نیرماال سیتارامان، 
وزیر دارایی هند اعالم کرد بر اساس یک 
)تبخیر  ویپ  وسایل  انواع  اجرایی  حکم 
محلول نیکوتین( به علت اثرشان بر جوانان 

ممنوع می شوند. 
هنوز روشن نیست آیا این حکم استفاده 
الکترونیکی و سایر وسایل  از سیگارهای 

ویپ را ممنوع می کند یا نه. 
هند بیش از ۱۰۰ میلیون سیگاری بزرگسال 
دارد و بازار بزرگ بالقوه ای برای شرکت های 

سازنده سیگارهای الکترونیکی است. 
ویپ کردن به معنای استنشاق بخار مایعی 
که معموال از نیکوتین، آب، مواد حالل و 
رایحه دهنده است، به عنوان جایگزینی برای 
سیگار کشیدن و کمک به ترک آن مطرح 
می شود اما تاثیر آن بر سالمت هنوز کامال 

شناخته نشده است. 
حداکثر  تا  مجازاتی  شامل  ممنوعیت  این 
3 سال زندان برای افراد خاطی است. این 
را  دخانیاتی  معمول  فراورده های  حکم  

شامل نمی شود. 
به گفته خانم سیتارامان، تولید، تهیه، واردات 
و صادرات، فروش، توزیع و تبلیغات مربوط 
به سیگارهای الکترونیکی ممنوع می شود. 

او گفت: »شواهد به دست آمده در آمریکا و 
هند نشان می دهد ویپ کردن برای برخی 
جوانان نمایشی از مد و شیوه ای از زندگی 

است.« 
فراورده های  مصرفی  بازار  دومین  هند 
دخانیات پس از چین است و بیش از ۹۰۰ 
به علت  این کشور  نفر در سال در  هزار 
بیماری های مربوط به دخانیات می میرند. 
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معرض خطر اعتیاد به نیکوتین قرار دهد.

آغاز محاکمه شرکت فرانسوی سازنده داروی ضد دیابت عامل مرگ ۲ هزار نفر
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ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 723  شنبه 6 مهر 1398

حجم زياد کتاب های درسی 
عامل استرس دانش آموزان

متاسفانه میان دانش آموزان با برخی اختالالت 
و  افسردگی  اضطراب،  مانند  روان شناختی 
بیش فعالی مواجه هستیم؛ اختالالتی که می تواند 
منجر به افت تحصیلی آنها شود. تحقیقاتی که 
درباره وضعیت سالمت روان دانش آموزان انجام 
شده، نشان می دهد 19/7 درصد پسران مقطع 
پرخطر هستند.  رفتارهای  دارای  اول  متوسطه 
همچنین طبق پیمایش سالمت روان سال 97، 
23/۶ درصد از افراد 1۵ تا ۶۴ ساله ساکن کشور از 
یک یا چند اختالل روان پزشکی رنج می برند. اگرچه 
حدود نیمی از اختالالت روان پزشکی در دوران 
بزرگسالی تشخیص داده می شود، این اختالالت در 
دوران کودکی و نوجوانی به تدریج بروز می یابند 
بنابراین پرداختن به موضوع سالمت روان در 
کودکی و نوجوانی و مدیریت مناسب مشکالت 
روان شناختی موجود، در این سنین اهمیت بسزایی 
دارد. یکی از مهم ترین عواملی که منجر به فشار و 
استرس دانش آموزان می شود و بهداشت روانی آنها 
را به هم می ریزد، حجم زیاد کتاب های درسی و 
تاکید غیرعادی در استفاده از کتاب های کمک درسی 
است. هیچ مدرسه ای اجازه ندارد دانش آموزان 
را به استفاده از کتاب های کمک درسی مجبور 
کند زیرا تنها منبع معتبر، کتاب های  درسی هستند 
که توسط آموزش و پرورش طراحی می شوند. 
کتاب های کمک درسی اغلب اطالعات غلطی در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهند؛ کتاب هایی که 
عموما توسط موسسات سودجو تبلیغ می شوند اما 
حتی یک سوال از آنها در کنکور سراسری طرح 
نمی شود. یادتان باشد رشد روانی- اجتماعی از 
مهم ترین جنبه های رشد کودکان و نوجوانان است 
زیرا آنها در سایه کسب مهارت های اجتماعی، قادر 
به برقراری ارتباط با دیگران و سازگاری با اطرافیان 
و اجتماع خود می شوند. ضمن اینکه پدر و مادر، 
خواهران و برادران ، مربیان و معلمان، دوستان 
و همساالن و به طور کلی همه کسانی که اطراف 
کودکان و نوجوانان قرار دارند، در رشد اجتماعی 

آنها نقش بسزایی دارند.

 دکتر فریبرز درتاج
متخصص روان شناسی 

یادگیری و معاون سازمان نظام 
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حفاظت از جعبه سیاه 
زندگي زناشويي
)14( 

تاثیر مهاجرت بر سالمت سالمندان

زندگی در غربت
 این روزها تعداد کسانی که از کشورهای در حال 

توسعه به کشورهای توسعه یافته مهاجرت می کنند، 
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که نباید آنها را نادیده گرفت...صفحه 13
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پرسش اول: با وجود این همه تبلیغات در مورد 
انواع روغن ها و هشدارهایی که متخصصان 
تغذیه درباره مصرف روغن می دهند، نمی دانیم 
چه روغنی بخریم تا کمترین عوارض را به 
دنبال داشته باشد. لطفا ما را راهنمایی کنید. 

0919****113

پرسش دوم: آیا در شیرهای با ماندگاری باال 
مواد نگهدارنده وجود دارد و مصرف این نوع 
شیرها برای بدن مضر است؟ 332****0911

پرسش سوم: بهتر است عسل را با مومش 
شود؟  مصرف  تنهایی  به  باید  یا  بخوریم 

0914****822

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: برای انتخاب روغن مصرفی همیشه 
این نکته را به یاد داشته باشید روغنی که در 
دمای محیط جامد است، تمایل دارد پس از 
مصرف، جذب شدن در خون و هنگامی که 
به سلول ها می رسد، دوباره شکل جامد به خود 
بگیرد بنابراین در رگ ها، عروق و سلول های فردی 
که دائم و در طوالنی مدت از روغن های جامد 
استفاده می کند به مرور زمان الیه ای از روغن 
جامد یا رسوب کرده ایجاد می شود. این حالت، 
سفت و تنگ شدن رگ ها یا تصلب شرایین را 
به دنبال دارد که بسیار خطرناک است و فرد 
را در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی- 
عروقی قرار می دهد. نکته بعد در مورد روغن های 
حیوانی است. روغن  های حیوانی عالوه بر جامد 
بودن شان، کلسترول بد خون را بسیار باال می برند 
زیرا کلسترول یا استرول حیوانی فقط در روغن 
حیوانی یافت می شود و روغن های گیاهی فقط 
حاوی استرول های گیاهی یا فیتواسترول هستند، 
درنتیجه وقتی فردی به دفعات از روغن حیوانی 
استفاده می کند، هم احتمال اینکه کلسترول بد 
خونش از حد طبیعی باالتر برود، وجود دارد و 
هم رسوب در رگ ها به خصوص رگ های قلب 
تشدید می شود بنابراین بهتر است به جای روغن 
حیوانی از روغن های گیاهی مایع استفاده کنید و 
اگر قصد سرخ کردن مواد غذایی را دارید حتما از 
روغن های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید. 
قطعا این نوع روغن از روغن های جامد بسیار 
بهتر است. پیشنهاد ما این است که روغن های 
گیاهی مایع شامل روغن زیتون، کنجد، ذرت، 
سبوس برنج، کانوال، آفتابگردان و سایر روغن های 
سبزیجات را به تناوب در غذاهایتان استفاده کنید. 
اگر این روغن ها را به اندازه مصرف کنید و از 
خوردن بیش از حد آنها بپرهیزید، قطعا سالم تر 

خواهید بود.

پاسخ دوم: در هیچ  کدام از محصوالت لبنی 
کارخانه های بزرگ، مواد نگهدارنده وجود ندارد. 
علت اینکه برخی شیرها با عنوان با ماندگاری باال 
تا قبل از باز کردن بسته بندی ماه ها سالم می مانند، 
استریل و عاری بودن آنها از میکروب  است، درست 
مانند کنسروهایی که چند ماه ماندگاری دارند و 
برای مصرف فقط کافی است قبل از باز کردن 
درشان، 20 دقیقه آنها را بجوشانید. شیرهای با 
ماندگاری باال هم قبل از اینکه بسته بندی شوند 
در مرحله استریلیزاسیون تمام باکتری های مفید 
و مضر خود را از دست می دهند سپس شیر در 
بسته بندی های خاصی ریخته شده و به خوبی 
پلمپ می شود تا راه نفوذ برای هیچ میکروبی 
وجود نداشته باشد بنابراین هیچ میکروبی در شیر 
وجود ندارد و شیر خراب نمی شود اما به محض 
اینکه در قوطی شیر باز می شود، میکروب های 
محیط وارد آن می شوند. به همین دلیل باقی مانده 
شیر باید بالفاصله پس از مصرف در یخچال 
گذاشته شده و طی 3 تا 5 روز مصرف شود، 
در حالی که مواد غذایی حاوی مواد نگهدارنده 
مانند انواع رب، آبلیمو و... حتی پس از باز شدن 
در بسته بندی به این راحتی خراب نمی شوند و 
ماندگاری باالتری دارند بنابراین نگران مصرف 
شیرهای با ماندگاری باال نباشید و به راحتی 
آنها را مصرف کنید اما شیرهای پاستوریزه را 
نمی توان طوالنی مدت نگهداری کرد زیرا طی 
مرحله پاستوریزاسیون همه میکروب های شیر 
به طور کامل از بین نمی روند و برخی از انواع 
غیرخطرناک آنها باقی می مانند که فعالیت همین 
باکتری ها می تواند شیر را پس از چند روز فاسد 
کند. شیرهای پاستوریزه را نهایت 3 تا 5 روز 
پس از تولید در حالی که در یخچال نگهداری 

شده، مصرف کنید.

پاسخ سوم: موم عسل یک اسیدچرب بلندزنجیره 
است که در بدن و در روده ها جذب نمی شود 
اما مانند فیبر غذاها به حرکت بهتر روده  ها کمک 
تنظیم می کند  را  آنها  کرده و حرکات دودی 
بنابراین خوردن موم در صورتی که از سالمت 
عسل مطمئن باشیم برای سالمت دستگاه گوارش 

مفید است.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت10

پرسش اول: چرا توجه به نوع تغذیه و آنچه می خوریم 
مهم است؟ 524****0939

میان وعده  برای  پرسش دوم: چه خوراکی ها و موادی 
کودکان در زنگ تفریح مدارس مناسب است و به رشد 

و یادگیری بهتر آنها کمک می کند؟ 001****0902

پاسخ 
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 
تهران علوم پزشکی 

 

پاسخ اول: متاسفانه امروزه بسیاری از مردم به نقش خوراکی ها 
در بدن اهمیت نمی دهند و غذاها را اغلب برای لذت  یا 
ضامن  که  سالم  تغذیه  می خورند.  ظاهری  گرسنگی  رفع 
اندیشه است،  و  پویایی و شکوفایی ذهن  حفظ سالمت، 
است  تنوع  و  تعادل  تناسب،  شامل  که  دارد  مهم  اصل   3
بنابراین تک خوری؛ یعنی استفاده بیش از اندازه از یک یا 
تعداد محدودی از مواد غذایی و کنار گذاشتن سایر مواد به 

هیچ وجه توصیه نمی شود.
برای  انرژی  تامین  تغذیه،  وظیفه  اولین  می دانیم  ما  همه 
تنفس، ضربان  مانند  فعالیت های غیرارادی و حیات بخش 
قلب، هضم و جذب، دفاع، ترمیم، دفع و... است اما عالوه 
بر انرژی، بدن ما به ریزمغذی ها، درشت مغذی ها، پروتئین ها، 
چربی ها و قندهای ساده و مرکب هم نیاز دارد که در مجموع 
شامل ۷0 ریزمغذی و درشت مغذی می شود. از این رو، تغذیه 
اساس حیات، بالندگی، رشد، دفاع و... است. درواقع ما از 
آنچه می خوریم ساخته و پرداخته می شویم. این نکته در 

مورد کودکان اهمیت بسزایی دارد. 
کودکان عالوه بر تامین انرژی و ترمیم آنچه از بین می رود 
به غذاهایی نیاز دارند که بتواند تامین کننده نیازهای رشدی 
آنها باشد. موضوعی هم که امروزه در تمام جهان به آن توجه 
ویژه ای شده، نقش پیشگیرانه تغذیه در بزنگاه های زندگی 

در تمام طول عمر است. 
از این رو، باید توجه بسیار زیادی به تغذیه کودکان کرد. 
تغذیه هم ارتباط تنگاتنگی با شیوه زندگی انسان ها دارد، در 
حالی که امروزه شیوه زندگی بیشتر کودکان مناسب نیست. 
شب زنده داری های طوالنی، گرایش به مصرف فست فودها، 
از منابع قندی بی حساب و نداشتن فعالیت بدنی  استفاده 
مناسب، کودکان را در معرض خطر اضافه وزن و چاقی قرار 
داده، به طوری که امروزه 30درصد کودکان چاق هستند و در 
معرض خطر تمام بیماری های بزرگساالن از کبد چرب گرفته 
بیماری های قلبی- عروقی و اختالالت  تا پرفشاری خون، 

عضالنی و اسکلتی و... قرار دارند.

پاسخ دوم: بدترین کاری که والدین برای کودکان انجام 
می دهند دادن پول توجیبی به آنها و گفتن »هر چه دوست 
داری بخر« است. این کار جز صدمه زدن به سالمت کودکان 
فایده دیگری ندارد زیرا بیشتر کودکان به خصوص آنهایی 
تمایل  قندخون  افت  دلیل  به  نمی خورند  هم  صبحانه  که 
زیادی به مصرف مواد قندی دارند و با پول توجیبی خود 
سرعت  به  که  می خرند  کم ارزشی  یا  بی ارزش  موادقندی 

قندخون شان را باال می برد. 
باال رفتن قندخون موجب ترشح انسولین می شود و انسولین 
دوباره قندخون را پایین می آورد، درنتیجه کودک مدت کوتاهی 
پس از زنگ تفریح و داخل کالس دچار افت قندخون و 
عالئم و عوارض ناشی از آن می شود که از جمله آنها می توان 
به کاهش قدرت یادگیری، دوبینی، خواب آلودگی و... اشاره 
کرد. بد نیست بدانید یکی از عواملی که باعث کاهش توان 
است  قندی  مواد  مصرف  می شود،  رشد  هورمون  کارکرد 
زیرا خوردن قند موجب ترشح انسولین می شود و انسولین 
به صورت مهارکننده ای عملکرد سوماتوتروپین یا هورمون 
رشد که رشد و سازندگی استخوان ها، عضالت، جایگزینی 
بنابراین برای  سلول ها و... را برعهده دارد، مختل می کند 
زنگ های تفریح نه پول نقد به دانش آموز بدهید، نه برایش 

مواد قندی و آبنبات و... بگذارید.
بهترین خوراکی برای زنگ های تفریح شامل نان و پنیر و 
گردو، کره و مربا، کره و عسل یا سایر لقمه های حاوی انواع 

کوکو و کتلت، تخم مرغ و... است. 
کوکوی سیب زمینی یکی از بهترین خوراکی هاست زیرا تلفیق 
پروتئین تخم مرغ با سیب زمینی و تفت دادن آن در روغن 
مایع نه تنها انرژی کودک را تامین می کند، بلکه مواد مغذی 
تلفیق  اینکه  به خصوص  می رساند،  بدنش  به  هم  فراوانی 
کردن این مواد با هم ارزش بیولوژیکی پروتئین تخم مرغ را 
از ۱00 به ۱3۶ افزایش می دهد. از این رو، حتی اگر کودک 
مقدار کمی کوکو هم بخورد حداقل مقدار پروتئین مورد 

نیازش را دریافت خواهد کرد.
همچنین سعی کنید کودک را به خوردن انواع سبزیجات 
عادت بدهید. برای این منظور می توانید برایش هویج، خیار، 
ساقه کرفس، برگ کاهو یا حتی گوجه فرنگی بگذارید. عالوه 
بر اینها می توانید برای زنگ تفریح کودک میوه های فصل یا 

مغزدانه ها را در نظر بگیرید. 
درست است که مغزدانه ها مثل گردو، پسته، بادام، نخودچی، 
کشمش، انجیر خشک، انواع برگه های خشک شده و... در 
بازار قیمت باالیی دارند اما به هرحال این مواد اساس سالمت 
بدن هستند. ضمن اینکه تعداد مدنظر ما روزی حدود ۱0 
به سالمت  مقدار  همین  اما  بیشتر  نه  است،  مغزدانه  عدد 

بدن کمک می کند. 
توجه داشته باشید اگر کودکی به حد کفایت غذا نخورد، 
تامین  بدنش  نیازهای  بخورد  تک بعدی  یا  بخورد  بد 
نمی شود، سیستم ایمنی بدنش تضعیف می شود و خیلی 
درمان  و  دارو  بیمار خواهد شد و هزینه  زود و مکرر 
خواهد  بیشتر  بسیار  مدرسه  و  درس  از  افتادن  دور  و 
تغذیه  کیفیت  روی  کمی سرمایه گذاری  با  بنابراین  شد 
سالمت  جهت  در  را  استفاده  بهترین  داده،  کمترین  با 

ببرید. کودکانتان  و  خود 

دادن  هل  یا  حمل  آیا  اول:  پرسش 
صندلی چرخدار سبب آسیب به زانوها 
سالمی  زانوی  آنکه  برای  می شود؟ 
داشته باشیم چه کارهایی باید انجام 

بدهیم؟ 629****0910

پرسش دوم: خانمی 50 ساله هستم. 
زانوهایم خیلی خشک و مانند چوب 
می شوند. به پزشک هم مراجعه کردم، 
پس از بررسی گفتند آرتروز خفیف 
تجویز  هم  چندانی  داروی  دارم. 
کنم.  پیاده روی  گفتند  فقط  نکردند، 
آیا ضمن پیاده روی استفاده از وسایل 
ضرر  برایم  پارک ها  داخل  ورزشی 
چطور؟  دوچرخه سواری  ندارد؟ 

0912****738

دقیقا  زانو  مینیسک  سوم:  پرسش 
کجای زانو است و چه موقع دچار 
آسیب و پارگی می شود؟ آیا درمان 
پارگی مینیسک فقط جراحی است؟ 

0937****592

پاسخ 
دکتر علی ترکمان
متخصص ارتوپدی، 

فلوشیپ جراحی زانو و 
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر هل دادن یا حمل صندلی 
چرخدار در سطح صاف باشد فشار چندانی 
این کار در  اما  به زانوها وارد نمی شود 
سطح شیب دار رو به باال یا حتی رو به 
پایین می تواند به زانوها و ستون مهره ها 
فشار وارد کند. البته این مساله به سالمت 
زانوهای فرد هم بستگی دارد. اگر زانوی فرد 
سالم باشد و هنگام حمل صندلی چرخدار 
دچار درد و ناراحتی نشود مشکل چندانی 
نیست ولی اگر فرد سابقه درد و ناراحتی 
در زانو داشته باشد و هنگام حمل صندلی 
چرخدار درد و ناراحتی اش دوباره ایجاد یا 
تشدید شود باید از این کار خودداری کند. 
به طور کلی هر فعالیت یا ورزشی که منجر 
به ایجاد درد و ناراحتی در زانوها شود باید 

از شدتش کاسته شود.
مفصل زانو بزرگ ترین مفصل بدن است 
که فشارهای زیادی را طی فعالیت های 
بنابراین  می کند  تحمل  زندگی  روزمره 
مهم ترین کار برای حفظ سالمت زانوها 
این است که فشارهای اضافی را از روی 
زانوها برداریم. یکی از این فشارها چاقی 

و اضافه وزن است. 
نکته بعدی رعایت برخی اصول هنگام 
که ورزش  است  است. درست  ورزش 
عامل مهمی در حفظ سالمت محسوب 
نادرست  حرکات  و  ورزش ها  می شود، 
می توانند فشار بیش از حدی به زانوها 
تحمیل کنند و باعث درد و ناراحتی در 
زانوها یا سایر مفاصل شوند بنابراین همه 
کسانی که ورزش می کنند؛ چه ورزشکاران 
حرفه ای و چه افرادی که به صورت تفریحی 
و مبتدی ورزش می کنند باید برخی اصول 

ورزشی را رعایت کنند. 
افرادی که دچار مشکالتی در ناحیه زانو 
هستند هم باید درمان بیماری و مشکلشان را 
جدی بگیرند و به موقع به پزشک مراجعه 
کنند و توصیه های پزشکی را رعایت کنند تا 

از پیشرفت آسیب جلوگیری شود. 
برخی افراد هم دچار بدشکلی و تغییر 
شکل در اطراف مفصل زانو هستند، مثال 

پاهای پرانتزی یا حالت X دارند. 
این افراد هم باید هرچه سریع تر به پزشک 
مراجعه کنند تا بدشکلی  پاهایشان اصالح 
شده و فشار زیاد از روی زانوها برداشته شود. 

پاسخ دوم: هرگاه التهابی در مفصل وجود 
داشته باشد، حالت خشک شدن مفصل 
صبح ها بعد از برخاستن از رختخواب یا 
بعد از اینکه فرد ساعتی استراحت کرده 
و دوباره قصد ادامه کار را دارد احساس 

خواهد شد. 
در مواردی که التهاب یا آرتروز خفیف باشد، 
خشکی مفصل حدود ۱0 تا ۱5 دقیقه طول 
خواهد کشید اما اگر التهاب مثل ابتال به 
بیماری های روماتیسمی زیاد باشد، خشکی 
مفصل پیش از 30 دقیقه تا ۱ساعت ادامه 

پیدا خواهد کرد.
در صورتی که خشکی مفصل زیر 30 دقیقه 
باشد، مساله بیمار خیلی مهم و جدی نیست 
و فقط فرد باید سعی کند حتما با نظر پزشک 
معالجش فعالیت های ورزشی مناسبی را هر 
روز انجام بدهد و قبل از ورزش حتما 
بدنش را گرم کند اما اگر خشکی مفصل 
بیشتر از 30 دقیقه طول می کشد، بهتر است 
فرد از نظر بیماری های روماتیسمی مورد 

بررسی قرار بگیرد.
پیاده روی ورزش بسیار مناسبی برای همه 
افراد در همه سنین حتی برای کسانی است 
که از مشکالت زانو رنج می برند اما در 
صورتی که مشکل آرتروز و ساییدگی زانو 
خیلی زیاد باشد و فرد حتی با پیاده روی 
هم دچار درد و ناراحتی شود، باید 30 
دقیقه تا ۱ساعت پیاده روی روزانه اش را 

به زمان های کوتاه تر مثل 3 تا ۱0 دقیقه یا 4 
تا ۱5 دقیقه تقسیم کند. افرادی که درد زانو 
دارند باید برای دوچرخه زدن، زین صندلی 
را باال بیاورند تا هنگام پا زدن زانوهایشان 
خیلی خم نشده و فشار زیادی به مفصل 

زانو وارد نشود.
وسایل ورزشی داخل پارک ها به جز آنهایی 
که فشار زیادی به زانوها وارد می کنند، منع 

استفاده ندارند. 
برای  بسیار خوب  ورزش های  از  یکی 
مبتالیان به درد مفاصل و مشکالت زانو 
به خصوص در سنین باال که آرتروز پیشرفت 
می کند، ورزش و پیاده روی در آب است که 
کمک می کند مفاصل و ماهیچه ها راحت تر 

فعالیت کنند. 
این کار به تقویت مفاصل کمک می کند و 
سبب می شود فرد پس از مدتی ورزش در آب 
راحت تر بتواند در خشکی هم ورزش کند.

پاسخ سوم: بین دو استخوان ران و ساق پا دو 
ساختمان نعل اسبی شکل در قسمت داخلی 
و خارجی زانو قرار گرفته که »مینیسک« 

نام دارند. 
مینیسک ها حالت بالشتکی دارند و کار 
و جلوی  می دهند  انجام  را  ضربه گیری 
را  مفصلی  به غضروف  آسیب  هرگونه 
می گیرند بنابراین وجودشان در زانو بسیار 

الزم و ضروری است. 
مینیسک معموال هنگام فعالیت های ورزشی 
و موقع چرخیدن های یکباره آسیب می بیند 
و به علت گیر کردن بین دو استخوان پاره 

می شود. 
پارگی مینیسک در همان لحظه، درد بسیار 
زیادی ایجاد می کند و ممکن است فرد 
صدای پاره شدن مینیسک را هم بشنود. 
این پارگی ممکن است با توجه به محل 
آن با خونریزی و تجمع مایع  داخل زانو 

هم همراه باشد. 
اگر مینیسک درمان نشود درد و ناراحتی 

آن در خط مفصل باقی می ماند.
یک  از  کمتر  مینیسک  پارگی  چنانچه 
سانتی متر باشد نیازی به درمان جراحی 
نخواهد بود و بیمار فقط باید حدود 2 تا 
3 ماه فعالیتش را کاهش بدهد، فشار زیادی 
به زانوهایش وارد نکند، دوزانو یا چهارزانو 
ننشیند و فعالیت های دویدن و پریدن نداشته 
باشد تا پارگی به تدریج جوش بخورد اما 
اگر پارگی مینیسک بیش از یک سانتی متر 
باشد و با وجود انجام همه توصیه های 
فوق بیمار بعد از 3-2 ماه هنوز درد داشته 
باشد؛ یعنی پارگی جوش نخورده و الزم 

است تحت درمان جراحی قرار بگیرد.

پرسش اول: شب ها دست ها و پاهایم حالت 
تا  می شود،  بی حس  و  می کند  پیدا  رعشه 
حدی که حتما باید یک نفر دست و پایم 
را مالش بدهد تا بهتر شوم. چربی خونم هم 
باالست. آیا ممکن است این عالئم به دلیل 
غلظت خون ایجاد شود؟ ۶54****09۱4

صدم  در  که  هستم  مردی  دوم:  پرسش 
هم  خودم  دست  می شوم.  عصبانی  ثانیه 
نیست و نمی توانم خودم را کنترل کنم. آیا 
این مساله نشان دهنده غلظت خون است؟ 

09۱۱****95۱

که  است  درست  آیا  سوم:  پرسش 
ورزش کردن غلظت خون را باال می برد؟ 

0935****9۷۶

پرسش چهارم: غلظت خون چه نشانه ای 
این  بررسی  برای  باید  وقت  چه  و  دارد 
کنیم؟  مراجعه  آزمایشگاه  به  موضوع 

09۱2****549

پاسخ

دکترسیدمحسن رضوی
فوق تخصص بیماری های خون   
و سرطان و عضو هیات علمی   

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: ارتباطی بین غلظت خون 
و چربی خون وجود ندارد، در حالی 
که بسیاری از مردم فکر می کنند منظور 
از غلظت خون همان باال بودن چربی 
بودن  باال  یا  خون  پرفشاری  یا  خون 

اسیداوریک خون و... است. 
همه این موارد از یکدیگر مجزا هستند. 
تعداد  افزایش  معنای  به  خون  غلظت 

گلبول های قرمز خون است. 
اگر فردی دچار گزگز دست یا به گفته 

شما رعشه می شود باید از نظر مشکالت 
جدی تر در سیستم اعصاب مرکزی و... 
بررسی شود و غلظت خون تاثیر چندانی 

در بروز این مشکل ندارد.

زودهنگام  عصبانیت  دوم:  پاسخ 
برای  ندارد.  خون  غلظت  با  ارتباطی 
کنترل خشم تان باید مدیریت خشم را 

بیاموزید. 
در برخی شرایط اجتماعی ممکن است 
آمار خشم و درگیری و خشونت باالتر 
خون  غلظت  به  ارتباطی  این  و  برود 
ندارد زیرا اگر غلظت خون خیلی باال 
برود، بیشتر فرد را از نظر اختالل دید، 
گیجی و منگی، کاهش هوشیاری و... 
آزار خواهد داد تا بروز خشم. توصیه 
داشته  مشاوره  روان پزشک  با  می کنم 

باشید.

علت های  خون  غلظت  سوم:  پاسخ 
ورزش  که  کسانی  ولی  دارد  متعددی 
می کنند به این دلیل که نیازشان به اکسیژن 
بیشتر می شود، غلظت خونشان هم کمی 
باالتر می رود، مثال فردی که بدون ورزش 
با ورزش  دارد   ۱۷ کردن هموگلوبین 
کردن و افزایش بافت عضالنی ممکن 
است هموگلوبینش تا ۱۸ و گاهی بیشتر 

باال برود. 
متعادل،  ورزش های  درواقع، 
هموگلوبین خون را به طور متعادل باال 
می برند اما افرادی که برای بدنسازی و 
حرفه ای ورزش می کنند یا ورزش های 
غیرمتعارف انجام می دهند، ممکن است 
برای عضله سازی بهتر از انواع مواد و 
ترکیبات هورمونی و آندروژنی استفاده 
کنند. این مواد هم می تواند غلظت خون 

را در حد بیماری زایی باال ببرد. 
آموزش های  با  امروزه  خوشبختانه 

گسترده ای که داده می شود جوانان کمتر 
به سمت مصرف ترکیبات آندروژنی و 
عضله ساز می روند و هموگلوبین شان را 
بی جهت باال نمی برند اما همچنان دیده 
می شود در برخی باشگاه های ورزشی 
ترکیبات  به سمت مصرف  را  جوانان 
عضله ساز ترغیب می کنند و همین مساله 
موجب غلظت خون باال می شود و بعد 
می بینیم فرد حجم باالیی عضله دارد ولی 
تامین انرژی مغزش مختل شده است.

پاسخ چهارم: اگر میزان هموگلوبین در 
مردان از ۱۸ و در زنان از ۱۶ یا ۱۷ بیشتر 
شود، چهره فرد سرخ و قرمز و به عبارتی 
گلگون می شود. از نظر داخلی، وقتی 
غلظت خون در عروق کوچک افزایش 
و  می کند  حرکت  کند  خون  می یابد، 
این کندی سبب کاهش اکسیژن رسانی 
به بافت ها می شود. مهم ترین بافتی هم 
بافت  دارد  نیاز  کافی  اکسیژن  به  که 
غلظت  که  فردی  درنتیجه  است،  مغز 
خون باالیی دارد به مرور زمان دچار 
مات،  و  تیره  بینایی  منگی،  احساس 
کاهش قدرت تمرکز و حافظه، گیجی 
و... می شود و اگر وضعیت هموگلوبین 
فرد از 2۱-20 باالتر برود، ممکن است 
حتی دچار شوک و کما شود و جانش 
را از دست بدهد. از این رو، هموگلوبین 
باالی 20 یک وضعیت اورژانسی است 
و باید سریع به آن رسیدگی شود. اگر 
هموگلوبین باال و در حد 20-۱9 تداوم 
پیدا کند، عالوه بر عالئم مغزی ممکن 
است فرد را دچار عالئم دیگری مانند 
تنگی نفس، نقص تامین انرژی بافت ها 
در کلیه، احساس احتباس آب بیش از 
حد در بدن، عالئم عصبی و اختالل 
به  منجر  درنهایت  و  کند  هوشیاری 

مرگش شود.



6 تمرین برای بهبود ضعف عمومی به مناسبت روز جهانی سالمندان

تقویت در سالمندی

کلیات
مهم ترین گام در بهبود سطح سالمت سالمندان 
این است که افراد سالمند به قدری آماده باشند 
که بتوانند خودشان از خود مراقبت کنند. متاسفانه، 
باور افراد این است که سالمندی مساوی بیماری 
است اما این موضوع صحت ندارد. سالمندانی که 
با معاینات منظم سالمندی ارگان بدنشان را کنترل 
می کنند، افراد سالمی خواهند بود. این ارگان ها 
شامل بینایی، شنوایی، تعادل، سیستم قلبی -عروقی، 
دهان و دندان )برای داشتن تغذیه سالم( و سیستم 
مغزی و حافظه است بنابراین، اگر عضو سالمندی 
دچار درد شده باشد علت آن سالمندی نیست، 
بلکه دلیل دیگری دارد، مانند بروز درد در سایر 
افراد که باید خود شخص و خانواده آنها به این 
نکته توجه کنند و به معاینات پزشکی بپردازند. 

نقشورزش
طبق گزارش کالج پزشکی  ورزشی آمریکا، سالمندان باید حداقل روزی 10 دقیقه فعالیت هوازی 
با شدت متوسط داشته باشند و برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرند، 30 دقیقه در روز مناسب تر 
است. اگر بخواهیم میزان شدت را محاسبه کنیم در مقیاس 0 تا 10 شدت، 5 یا 6 برای سالمندان 
مناسب است. سالمندان باید در نوع انتخاب فعالیت هوازی دقت کنند. آنها باید فعالیتی را انتخاب 
کنند که فشارهای ارتوپدیکی به مفاصلشان وارد نشود. برای مثال، اگر سالمندی 90 کیلوگرم 
باشد دویدن انتخاب مناسبی برای او نیست یا اگر 70 تا 80 کیلوگرم باشد و از درد مفاصل هم 
رنج ببرد نباید فعالیتی مانند دویدن انتخاب کند که به مفاصل خود فشار بیاورد. برای این افراد 
 ورزش در آب یا پیاده روی سبک روی سطح مناسب مانند پیست مخصوص تارتان ) که در 
ورزشگاه ها یا جایگاه های مخصوص پیاده روی در پارک ها وجود دارد( یا روی چمن انتخاب 
مناسبی است. عالوه بر آن، تمرین های قدرتی انتخاب بعدی هستند. این نوع تمرین ها عالوه 
بر بهبود تقویت عضالت می توانند به سیستم قلبی-عروقی و قدرت استخوان ها نیز کمک کنند. 
زمانی که صحبت از تمرین های قدرتی می شود، ذهن آدمی به سمت باشگاه های بدنسازی 
و کار با وزنه های سنگین می رود که این دیدگاه درست نیست. تمرینات قدرتی را می توان با 

کش های تمرینی یا حتی تمرین های ساده با وزن بدن در منزل نیز انجام داد. 

تمریناول

مشابه تصویر روی صندلی بنشینید و وزنه ای سبک را در دست بگیرید. 
به جای وزنه می توان از بطری آب یا هر وسیله دیگری نیز استفاده 
کرد. ابتدا دست ها کنار بدن صاف باشند و با خم کردن آرنج وزنه ها 
بازو نزدیک  بازوهایتان نزدیک کنید. زمانی که وزنه به  را به سمت 
شد، 2 ثانیه مکث کنید سپس به آرامی به حالت اولیه بازگردید. تمرین 
را 10 بار و 3 ست تکرار کنید. استراحت بین هر دفعه 30 ثانیه باشد. 

تمرینسوم

آرامی  به  نباشد(. مشابه تصویر  کنید )وزنه ای در دستتان  آویزان  بدن  کنار  را  بنشینید و دست هایتان   روی صندلی 
دست هایتان را در طرفین بدن از پایین به باالی سر حرکت دهید. تمرین را 3 بار و هر دفعه 6 مرتبه تکرار کنید. 

استراحت بین هر تمرین 10 تا 20 ثانیه باشد. 

تمرینپنجم
را روی  تعادل دست هایتان  برای حفظ  و  بایستید  پشت صندلی 
و  بروید  پا  پنجه  آرامی روی  به  تصویر  مشابه  بگذارید.  صندلی 
پاشنه ها را از زمین جدا کنید و یک ثانیه در این وضعیت بمانید. 
سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید. تمرین را 3 بار و هر دفعه 
12 مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر تمرین 10 تا 20 ثانیه باشد. 

تمریندوم

اجرای  است.  قبلی  تمرین  مشابه  تمرین  این  ابتدای 
آن به این شکل است که سعی کنید شانه هایتان را باال 
بیاورید و 2 ثانیه مکث کنید. سپس به آرامی به حالت 
اولیه برگردید. تمرین را 10 بار و 3 ست تکرار کنید. 

استراحت بین هر دفعه 30 ثانیه باشد. 

تمرینچهارم

به گونه ای روی صندلی بنشینید که بخش پشت ران به 
صورت کامل روی صندلی قرار گیرد سپس به آرامی 
با  انقباض عضالت جلو ران )چهارسر ران( زانویتان 
را صاف کنید. حین صاف کردن زانو، پنجه پایتان را 
به طرف  ساق بیاورید. 2 ثانیه مکث کنید سپس به 
آرامی به حالت اولیه بازگردید. پس از اتمام، با پای 
دیگر تمرین را تکرار کنید . تمرین را 10 بار و 3 ست 
تکرار کنید. استراحت بین هر دفعه 30 ثانیه باشد. 

تمرینششم
مشابه تصویر روی زمین دراز بکشید. 
دست هایتان را کنار بدن بگذارید و 
سعی کنید سرتان را باال بیاورید، به 
گونه ای که سر و بخش باالیی پشت 
و شانه هایتان حداقل 5 سانتی متر از 
زمین جدا شوند. سعی کنید 5 ثانیه 
وضعیت را حفظ کنید و دوباره به 
حالت اولیه برگردید. تمرین را 3 
مرتبه و هر دفعه 10 بار تکرار کنید. 
استراحت بین هر تمرین 10 تا 20 

ثانیه باشد.

جمعیت سالمندان در کشور رو به افزایش است، به گونه ای که 7 تا7/5 درصد جمعیت ایران 
را سالمندان تشکیل می دهند. به گفته سازمان ملل متحد، اگر درصد سالمندان کشوری بیش از 
7 درصد باشد، آن کشور سالمند محسوب می شود بنابراین، زنگ خطر برای ایران زده شده 
است. سالمندی از دید عموم، شامل برخی برداشت های منفی است، به گونه ای که از پیری 
می ترسند و پیری را برابر با تنهایی، بیماری، ناتوانی و ازکارافتادگی می دانند. برای مثال، طبق 

آمار 65 درصد جوانان انتظار دارند در دوران سالمندی تنها باشند اما درحقیقت این گونه نیست. آمار اصلی تنهایی در دوران سالمندی، 
تنها 13 درصد است و سالمندان تنها یک سوم شرایط سالمت خود را متوسط یا بد گزارش می کنند که می توان با آموزش و شناخت از 
شرایط این دوران این آمار را نیز کاهش داد. پس از آن مشکالتی که به علت زمین خوردن به وجود می آید، مهم است. در صفحه »تناسب 
اندام« این شماره به مناسبت روز جهانی سالمندان )9 مهر(، به معرفی 6 تمرین با هدف تقویت قوای جسمانی سالمندانی که ضعف 
عمومی دارند، پرداخته ایم. به عالوه، برای سالمندانی که می خواهند برنامه پیاده روی داشته باشند، برنامه یک ماهه پیاده روی معرفی کرده ایم. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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برنامهیکماههپیادهروی

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

استراحت15 دقیقهاستراحت10 دقیقهاستراحت10 دقیقه10 دقیقههفته اول

استراحت15 دقیقهاستراحت10 دقیقه15 دقیقهاستراحت15 دقیقههفته دوم

استراحت15 دقیقه20 دقیقهاستراحت20 دقیقهاستراحت20 دقیقههفته سوم

استراحت15 دقیقه20 دقیقهاستراحت20 دقیقه10 دقیقه15 دقیقههفته چهارم



زندگی شهری با فشارهای زیادی همراه است و می تواند موجب کاهش آرامش و بروز اختالل های روانی در افراد 
شود. یکی از انواع اختال ل های روانی، حمله عصبی است. مبتالیان به حمالت عصبی، اغلب حمله قلبی، پریدن چشم، 
ضعف یا حالت تهوع، بی حسی در بدن، تنفس شدید و فشارخون باال یا از دست دادن کنترل بدن را گزارش می کنند. 
این احساسات ممکن است باعث اضطراب جدی برای فرار از مکانی شود که فرد در آن دچار حمله شده است. این 

عکس العمل، بدن را سرشار از هورمون ها، به ویژه اپی نفرین )آدرنالین( می کند. این هورمون به حفاظت بدن از آسیب کمک می کند.

وقتی دچار حمله عصبی می شوید، 
در بدن شما چه تغییراتی به وجود می آید؟

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

تنگی قفسه سینه
حمله  عصبی همراه با ترشح آدرنالین در بدن باعث می شود قلب شما به ضربان یا تپش - یا هر 
دو - دچار شود. ممکن است سینه شما با این حمالت آسیب ببیند، حتی ممکن است در تنفس 

نیز دچار مشکل شوید.
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این حمله با ترس شما بزرگ تر می شود
پاسخی که در بدن خود به شکل »مبارزه یا پرواز« می بینید، عکس العمل بدنتان نسبت به یک موضوع است 
که در ظاهر نمی توان برای آن علت مشخصی پیدا کرد. ممکن است زمانی که در خیابان راه می روید یا 
لباس می شویید، رخ دهد و حتی می تواند شما را از خواب بیدار کند. اغلب دلیل مشخصی برای مرتبط 
کردن عالئم با هم وجود ندارد. به همین دلیل است که به آن »حمله« می گویند. این حمله می تواند آنقدر 

ناگهانی و شدید باشد که احساس درماندگی کنید و نتوانید حرکت یا فکر کنید.

سرگیجه
 ممکن است آنقدر گیج شوید که حس کنید کل اتاق شروع به چرخش می کند یا به نظر می رسد  

شما از محیط اطراف خود جدا هستید.

دهشت
ما درباره ترسی که در جریان عادی زندگی احساس می کنید، صحبت نمی کنیم. ممکن است وقتی در لبه 
یک صخره ایستاده اید، موضوع سختی را مطرح می کنید یا مثال کار جدیدی را شروع می کنید دچار دهشت 
شوید. حین حمله وحشت، شما ممکن است حسی طاقت فرسا داشته باشید که واقعا احساسی وحشتناک 

است که اتفاق می افتد - یا اینکه می خواهید بمیرید – به رغم دانستن اینکه این حس حقیقت ندارد. 

چه مدت طول می کشد؟
حمله عصبی معموال یکباره رخ می دهد و در حدود 10 دقیقه به اوج می رسد. بعد آرام آرام احساس 
بهتری می کنید. حمالت به ندرت، بیش از یک ساعت طول می کشد و بیشتر آنها در 20 یا 30 دقیقه 

اتفاق می افتد. این حمالت همیشه یکسان نیستند.

عرق کردن کف دست
این نشانه کالسیک اضطراب است. همچنین می تواند نشانه حمله عصبی باشد. ممکن است در 
قسمت های دیگر بدنتان مانند زیر بغل عرق کنید. گاهی اوقات بسیار این احساس را دارید و 

حتی ممکن است منجر به لرز و گرگرفتگی در شما شود.

چه زمان الزم است به پزشک مراجعه کنید؟ 
اگر فقط 1 یا 2 بار دچار حمله شده اید و بدون مشکالت دیگر از بین رفته اند، نیازی به نگرانی نیست اما اگر این 
اتفاق بیشتر از این تکرار شد یا نگران شدید، باید به پزشک مراجعه کنید. او می تواند به شما کمک کند تا بفهمید 
چه عاملی باعث حمالت شما شده است و نحوه مدیریت آنها را به شما آموزش می دهد. پزشک شما همچنین 

از احتمال دچار شدن به بیماری قلبی که »پروالپس دریچه میترال« نام دارد، جلوگیری می کند.

آیا این یک حمله قلبی است؟
عالئم مشابه هستند: درد قفسه سینه، مشکالت تنفسی، سرگیجه، تعریق، حتی احساس از دست 
دادن کنترل. اگر این اولین بار است که چنین احساسی را تجربه می کنید و شما یا یکی از اعضای 
خانواده نزدیک خود دچار مشکالت قلبی هستید، به اورژانس بروید، فقط برای اینکه ایمن باشید.

اختالل وحشت
اگر پزشک نتواند علت جسمی بروز حمله عصبی شما را پیدا کند، در حالی که همچنان دچار 
حمالت عصبی هستید، ممکن است دچار اختالل عصبی شوید، به ویژه هنگامی که نتوانید نگرانی 
خود را در مورد آینده متوقف کنید. شما می توانید شیوه زندگی روزمره را برای جلوگیری از تکرار 

حمالت عصبی تغییر دهید.

دالیل بروز حمالت عصبی
حمالت عصبی معموال در افراد به صورت ژنتیکی رخ می دهد و اغلب مربوط به استرس است. گاهی یک 
دلیل جسمی باعث حمله می شود؛ اگر غده تیروئید شما باعث ترشح بیش از حد هورمون می شود یا اگر 
قندخونتان پایین است، اگر بیش از حد کافئین نوشیده اید، یا یک داروی محرک مانند آمفتامین یا کوکائین 
مصرف کرده اید، یا در مصرف مواد مخدر و الکل زیاده روی کرده اید، ممکن است دچار حمله عصبی شوید.

با دیگران ارتباط برقرار کنید
وقتی احساس تنهایی می کنید اضطراب تشدید می شود. بهتر است خانواده و دوستان خود را به صورت 
حضوری ببینید، مالقات تلفنی یا به وسیله رایانه بهتر از تنهایی است. اگر افرادی ندارید که به آنها 
روبیاورید، به عضویت در گروه های اجتماعی، مانند یک باشگاه کتابخوانی یا لیگ ورزش بپیوندید، 

تا با افرادی با عالیق مشترک روابطی جدید بسازید.

چه کاری می توانید انجام دهید؟
اولین قدم کاری است که اکنون انجام می دهید: درک کنید چه اتفاقی می افتد که دچار حمله 
عصبی می شوید. وقتی متوجه علت شدید، بعید نیست نگران شوید، این احساس فقط چند 
دقیقه طول می کشد و الزم است بدانید برای افراد دیگر نیز اتفاق می افتد، بعد از چند دقیقه 
حال شما بهتر خواهد شد. صرفا دانستن اینکه روش هایی از جمله درمانی و دارویی برای 

درمان حمالت وجود دارد، می تواند تسکین دهنده باشد.

ورزش کنید
در بیشتر روزها 30 دقیقه - حتی 10 دقیقه- ورزش کنید تا کمتر احساس استرس داشته 
باشید. این کار می تواند احتمال ابتال به حمله عصبی را کاهش دهد. هرگونه تمرینی به شما 
کمک می کند اما بهتر است فعالیت هایی انجام دهید که بازو و پاهای شما را با نظم حرکت 

دهد، مانند پیاده روی، دویدن، شنا و رقصیدن.

به اندازه کافی بخوابید
خواب 7تا 9 ساعته شب را هدف خود قرار دهید. اگر در خوابیدن مشکل دارید، اتاقتان را خنک، تاریک و 
ساکت نگه دارید. تلویزیون تماشا نکنید یا از رایانه یا تلفن هوشمند خود درست قبل از خواب استفاده نکنید. 

خوابیدن و بیدار شدن در ساعت مشخص، حتی آخر هفته، به نظم خواب شما کمک می کند.

برای کسب آرامش، تمرین کنید
تکنیک هایی مانند آرام سازی و یوگا می توانند به شما کمک کنند تا تنش ها را رها کنید و به خودتان 
آموزش دهید که آرامش محور باشید. تنفس عمیق و کنترل شده یک راه عالی برای آرام کردن خود 

هنگام بروز احساس عالئم حمله عصبی است.

تنگی نفس
گلوی شما سفت می شود و نمی توانید خوراکی 
ببلعید. ممکن است فکر کنید حالت تهوع 
دارید. این احساسات باعث می شود تنفس 

شما سخت تر شود.

سردرد
ممکن است به صورت ناگهانی دچار سردرد 
شوید و شاید با همان سرعت، سردرد شما از 
بین برود. سردرد مانند سایر عالئم به تنهایی 

لزوما به معنای حمله عصبی نیست.

از مصرف سیگار، کافئین و الکل خودداری کنید
اگر به طور مرتب سیگار، کافئین و الکل مصرف می کنید، باید بدانید اینها می توانند موجب حمالت عصبی 
یا بدتر شدن شوند. مواد موجود در بسیاری از داروها - از جمله قرص های ضد حساسیت، قرص های 
رژیمی و داروهای سرماخوردگی-می تواند اثر مشابهی داشته باشد. در صورت نیاز به قطع این داروها از 

زندگی، با پزشک مشورت کنید.

لرزیدن و سوزن سوزن شدن 
)سوزش(

ممکن است تمام بدن شما شروع به لرزیدن 
کند. با انتقال خون به قلب و ماهیچه ها، انگشتان 
دست یا انگشتان پا ممکن است دچار حس 

سوزش یا بی حسی شوید.
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تاثیر مهاجرت بر سالمت سالمندان

زندگی در غربت

 سمیه 
مقصودعلی

 این روزها تعداد کسانی که از کشورهای 
در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته 
مهاجرت می کنند، کم نیست. گروهی از 
نیز  گروهی  و  هستند  میانسال  و  جوان  مهاجران  این 
به  اقدام  فرزندانشان  مهاجرت  دنبال  به  که  سالمندند 
دائم در کشوری دیگر  یا  اقامت موقت  ترک وطن و 
کشورهای  به  مخصوصا  مهاجرت  دنبال  به  می کنند. 
جهان اول مسلم است که فرد از شرایط زندگی بهتر 
شد  خواهد  بهره مند  بیشتری  بهداشتی  مراقبت های  و 
فردی،  زندگی  در  چشمگیری  تغییرات  مهاجرت  اما 
اجتماعی و شغلی افراد ایجاد می کند که نباید آنها را 
نادیده گرفت. تحقیقات در رابطه با مهاجرت، روابط 
اجتماعی و سالمت افراد به ویژه سالمندان مهاجر محدود 
است، با این وجود در این مقاله سعی کردیم به جوانب 

گوناگون این موضوع بپردازیم.

مهاجرت و سالمت سالمندان
هستند  جوانانی  می کنند،  مهاجرت  که  کسانی  بیشتر 
می برند  سر  به  کامل  سالمت  در  جسمی  نظر  از  که 
بررسی  آنها  پزشکی  پرونده  مهاجرت  از  قبل  و حتی 
شود.  اطمینان حاصل  کاملشان  از سالمت  تا  می شود 
نکته دیگر اینکه اغلب کسانی که مهاجرت می کنند نگاه 
این  و  دارند  آینده خود  و  زندگی  به  خوش بینانه تری 
خوش بینی در سالمت جسم و روان آنها نیز تاثیر گذار 
داده  نشان  میان  این  در  انجام شده  بررسی های  است. 
معموال افراد مهاجر در یک سرزمین در مقایسه با بومیان 
همان منطقه، سالم تر و طول عمر باالتری دارند اما این 
موضوع را نیز نباید از یاد برد که گاهی با توجه به شرایط 
اقتصادی و زبانی مهاجر و دسترسی اش به مراقبت های 
بهداشتی و بیمه های درمانی و گاهی تبعیضات نژادی، 
عواملی مانند رژیم غذایی فقیر، کاهش فعالیت فیزیکی 
می تواند  دخانیات  یا  الکل  مصرف  در  افراط  حتی  و 
به طور کلی، مهاجران  سبب مشکالت سالمت شود. 
سالمند که تصمیم به ترک وطن می گیرند باید با مسائل 
متعددی دست وپنجه نرم کنند. آنها افراد زیادی را از 
توان  بیایند،  کنار  مساله  این  با  باید  و  می دهند  دست 
فعالیت آنها کاهش می یابد و هویت آنها تغییر می کند 
و باید با این تغییرات انطباق پیدا کنند. این تغییرات و 
انطباق با آنها تا حد زیادی به تغییر نقش اقتصادی فرد 
سالمند در اجتماع و خانواده بستگی دارد. این تغییرات 
می شود.  خانواده  در  سالمند  فرد  جایگاه  تغییر  باعث 
افراد سالمند آسیب پذیرند و برای حفظ استقالل خود به 
دیگران نیازمند هستند. بیماری های جسمی و روانی از 
عوامل دیگری هستند که بر توانایی های فرد اثر می گذارند 
و جایگاه فرد سالمند را در خانواده تغییر می دهند و 

وابستگی او را بیشتر می کنند. سالمندانی که دست به 
مهاجرت می زنند یا مجبور به مهاجرت می شوند باید 
نه تنها با مسائل فوق دست وپنجه نرم کنند، بلکه باید 
با ضربه های حاصل از مهاجرت، تغییرات ارزش های 
خانوادگی و فرهنگی در جامعه و به هم ریختن روند 
طبیعی زندگی خود هم مقابله کنند. این افراد امکانات 

محدودتری برای مقابله با این مشکالت دارند.

تاثیر محل زندگی 
محله ای که سالمند به آنجا نقل مکان می کند، با توجه 
فراهم می کند  برای رفاه سکنه  منابعی که  ایمنی و  به 
تاثیر بگذارد. به  می تواند بر سالمت مهاجران سالمند 
طور معمول مهاجران در مقایسه با بومیان یک کشور 
مالی شان  توان  و  دارند  پایین تری  تحصیالتی  سطح 
ضعیف تر است. سالمندان مهاجر در مقایسه با جوانان 
معموال ناچار به زندگی در محله های فقیرتری هستند 
که گاهی کیفیت زندگی در آنها بسیار پایین و میزان 
مسائل  همین  است.  باالتر  نسبت  به  جنایت  و  جرم 

می تواند سالمت فرد را تهدید کند. 
نکته قابل توجه که در برخی تحقیقات دیده شده اینکه 
زندگی مهاجران سالمند در مناطق و محله های مهاجر پذیر 
بین  همبستگی  و  کمک  حس  دلیل  به  باال  تراکم  با 
همسایگان و توانایی تکیه بر آنها برای کمک و همچنین 
همزبانی که امکان دوستیابی را افزایش می دهد می تواند 

سبب بهبود کیفیت زندگی سالمند شود. 

مشارکت های مذهبی
مشارکت مذهبی نوعی مشارکت اجتماعی است. نتایج 
با  مقایسه  در  مسن تر  مهاجران  داده  نشان  بررسی ها 
جوان تر ها مشارکت مذهبی بیشتری دارند و آن گروه 
از سالمندانی که در فعالیت های مذهبی شرکت می کنند 
کمتر دچار مرگ زودرس و اختالالت روانی و شناختی 
می شوند. از سوی دیگر، سازمان های مذهبی، خدمات 
و  اجتماعی  در حمایت  که  می کنند  اعطا  اجتماعی ای 
کنترل رفتارهای ناسازگار با سالمت از جمله مصرف 

الکل و دخانیات در سالمندان موثر است. 

زندگی با دیگر اعضای خانواده
اغلب مهاجران به دالیل مالی، اجتماعی و فرهنگی با 
دیگر اعضای خانواده خود زندگی می کنند. آمار نشان 
می دهد تعداد سالمندان مهاجری که در یک خانه با دیگر 
اعضای خانواده زندگی می کنند بیش از سالمندان بومی 
است. این کار هم به نفع سالمندان مهاجر است و هم 
فرزندانشان زیرا سالمندان با نگهداری از نوه ها فرصت 
کار و کسب درآمد را برای فرزندان و جوان تر ها باال 

متقابل  می برند. احساس مسوولیت و احساس روابط 
برای رفاه ذهنی مهاجران سالمند مفید است.

نمی  کند،  فرزندانش زندگی  با  در صورتی که سالمند 
ازدواج گزینه مناسبی است. طبق آمار درصد ازدواج 
است.  بومی  سالمندان  از  بیش  مهاجر  سالمندان  میان 
ازدواج از طریق منابع مشترک درآمد، حمایت مشترک 
و همچنین کنترل اجتماعی رفتارهای بهداشتی موجب 
سالمت بهتر می شود. همسران اغلب در زمان نیاز به 
یکدیگر یاری می رسانند و از لحاظ مالی، اجتماعی و 

عاطفی از یکدیگر حمایت می کنند.

روابط اجتماعی
مهاجران  برای  می شود  سعی  مقصد  کشور  در  گرچه 
شبکه های اجتماعی در جهت تقویت روابط اجتماعی 
ایجاد شود، توانایی مهاجران برای ایجاد دوستی و حفظ 
ارتباط  این موضوع  نیز مهم است و  اجتماعی  روابط 
تحصیالت  و سطح  مانند سن  متغیرهایی  با  مستقیمی 
دارد. متاسفانه آمار نشان می دهد در سالمندان مهاجر، 
خارج  سبب  می تواند  بیماری ها  و  جسمانی  ناتوانی 
نشدن فرد سالمند  از منزل یا رانندگی شود و به ویژه 
در اماکنی که سیستم حمل و نقل عمومی قوی نیست 
سبب انزوا و تنهایی فرد سالمند شود. گاهی حتی در 
شرایط سالمت مناسب، ناتوانی فرد در برقراری ارتباط 
زبانی، می تواند سبب گوشه گیری و افسردگی سالمند 
آشنا  و  خانواده  اعضای  دیگر  با  زندگی  مهاجر شود. 
بودن سالمندان مهاجر با تکنولوژی می تواند به تقویت 
با  کار  به  آشنا  سالمندان  کند.  کمک  اجتماعی  روابط 
تلفن های هوشمند باعث می شود بتوانند روابط بین الملل 
خود را با دوستان و آشنایان در خارج از کشور حفظ 
کنند. به طور کلی نباید از یاد برد مهاجرت تجربه ای 
به کاهش  اجتماعی می تواند  اما روابط  استرس زاست 

بار و بهبود سالمت کمک کند.
به طور خالصه باید گفت سالمندان قبل از مهاجرت 
باید به شکلی معقول به بررسی امکانات خود، شرایط 
کشوری  فرهنگی  چارچوب  و  روانی شان  و  جسمی 
که می خواهند به آن مهاجرت کنند، بپردازند. در غیر 
این صورت و به دلیل آمادگی نداشتن، برخورد و حل 
مشکالتی که با آن مواجه خواهند شد دشوارتر و احتماال 
غیرممکن می شود. در صورت تصمیم به مهاجرت فرد 
سالمند، سایر اعضای خانواده باید نقش مهمی در جا 
برعهده  مهاجر   سالمند  فرد  موفقیت  تداوم  و  افتادن 
بگیرند. همه باید تالش کنند تجربه مهاجرت برای فرد 
مثبت  زده،  کار خطیری دست  به چنین  که  سالمندی 

باشد و کیفیت زندگی او را باال ببرد.
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مجموعه اي از استرس هاي مختلف طی زندگي به 
فرد وارد مي شود. این استرس ها باعث مي شوند 
دست به کارهایي بزنیم تا بتوانیم خودمان را با 
شرایط استرس زا و تغییر هاي احتمالي هماهنگ 
بتواند  فردي  اگر  ببینیم.  آسیب  کمتر  و  کنیم 
خودش را با استرس و شرایط استرس زا تطبیق 
عادي  روال  به  زندگي اش  مدتي  از  پس  دهد، 
اختالل  دچار  صورت  این  غیر  در  برمي گردد، 
انطباقي و عوارض آن مانند اضطراب و افسردگي 

خواهدشد.
باالترین استرسي که به هر فردي وارد مي شود، 
باالترین  ما  البته در فرهنگ  فوت همسر است. 
عدد استرس که همان 100 است، به فوت فرزند 
اختصاص دارد. تصادف، تغییر محل کار یا زندگي 
مهاجرت  استرس هاست.  جزو  هم  )مهاجرت( 
نیز تعداد زیادي از عوامل استرس زا مانند تغییر 
محل سکونت، تغییر فرهنگ، تغییر محل شغل، 
تغییر محل تحصیل، تغییر عادت غذایي و تغییر 
این  از  هریک  که  دارد  دنبال  به  را  آب وهوا 
استرس ها به تنهایي هم مي توانند زندگي فردي و 
اجتماعي افراد را تحت تاثیر قرار دهند. دوري از 
خانواده هم یکي دیگر از استرس هاي مهاجرت 
که  فردي  هر  گفت  مي توان  مي شود.  محسوب 
مکانیسم هاي انطباقي او پایین تر باشد، بیشتر در 
معرض این استرس ها قرار مي گیرد. کودکان و 
سالمندان جزو همین گروه از افراد هستند که به 
راحتي نمي توانند با پدیده مهاجرت کنار بیایند. 
افسردگي  خطر  بودن  باالتر  دلیل  به  طرفي،  از 
سالمندان،  در  جسماني  بیماري هاي  به  ابتال  و 
استرس هاي مهاجرت  ممکن است مشکالت و 
براي آنها حتي بیشتر از کودکان هم باشد. یکي 
دیگر از مشکالت مهاجرت براي سالمنداني اتفاق 
مانند  آنها  خانواده  نزدیک  اعضاي  که  مي افتد 
فرزندان یا خواهر و برادرهایشان به مکان دوري 
مهاجرت  ازدواج،  تحصیل،  مي کنند.  مهاجرت 
از  یکي  آنها  فوت  یا  خانواده  افراد  و  فرزندان 
سالمندان  به  که  است  استرس هایي  بزرگ ترین 
مي شود  وارد  باال  سنین  در  ما  بزرگ ترهاي  و 
هم  آنها  خود  اگر  حتي  گفت  مي توان  بنابراین 
دچار  نزدیکانشان  مهاجرت  با  نکنند،  مهاجرت 
استرس مي شوند. باال بودن استرس مهاجرت در 
کودکان به این دلیل است که وابستگي بیشتري 
به اطرافیان خود از جمله پدربزرگ، مادربزرگ، 
دارند  همکالسي هایشان  و  دوستان  عمه،  خاله، 
و دور شدن یکباره از آنها برایشان کار چندان 
از مهاجرت، هر  البته منظور ما  ساده اي نیست. 
به  کشور  یا  شهر  محله،  یک  از  مهاجرتي  نوع 
این  دیگر است. هرچقدر  یا کشور  محله، شهر 
مهاجرت به منطقه اي دورتر، با تفاوت عمیق تر 
فرهنگي و دوري بیشتر از اعضاي خانواده باشد، 
استرس آن هم بیشتر و تحملش براي سالمندان 

مي شود.  سخت تر 
اصطالح »شوک فرهنگي« براي گروهي از افراد 
استفاده مي شود که با مهاجرت و ورود به فرهنگ 
جدید، دچار اختالل هاي مربوط به فرهنگ پذیري 
گرفتن  قرار  از  ناشي  اختالل ها،  این  مي شوند. 
مي تواند  که  است  جدید  آدابي  و  فرهنگ  در 
براي فرد مهاجر مشکل ساز شود و او را دچار 

کند.  فرهنگي«  »شوک 
با توجه به آسیب پذیرتر بودن کودکان و سالمندان 
از  پیش  است  بهتر  مهاجرت،  پدیده  برابر  در 
تصمیم به انجام چنین کاري، حتما تمام زوایاي 
بچه ها  با  کردن  صحبت  با  و  شود  سنجیده  آن 
رو  پیش  جدید  شرایط  با  را  آنها  سالمندان،  و 
زندگي  محل  و  جدید  فرهنگ  درباره  و  آشنا 
با  جدید صحبت کنند تا ورود به محلي جدید 
فرهنگي ناشناس و کامال متفاوت آنها را دچار 

نکند. استرس 

تاثير مهاجرت بر سالمندان

نگاه روان پزشک  
 دکتر حامد محمدي کنگراني

عضو کميته رسانه و کميته آموزش 
انجمن روان پزشکان ايران



اختالف نظر در هر رابطه اي 
به ويژه رابطه زناشويي كامال 
طبيعي و قابل پيش بيني است 
و نبايد از آن ترسيد و واهمه 
را  خود  قبل  از  بايد  برعكس  اتفاقا  داشت. 
براي مواجهه و رويارويي با مشكالت و بروز 
تفاوت ها آماده كرد. ضمن اينكه هرگز نبايد مسائل، 
مشكالت و اختالف نظرات خود با همسرمان را 
بدون اطالع و توافق او با خانواده هايمان در ميان 
بگذاريم. توجه داشته باشيم امكان دارد ما بعد از 
مدتي با همسرمان به توافق برسيم و مشكل مان از 
بين برود اما خانواده ها تصور مي كنند زندگي ما 
با مشكالت فراواني روبروست و مشكل اساسي 
زندگي زناشويي ما هم فقط تقصير همسرمان است. 
به اين ترتيب هم آنها نمي توانند او را ببخشند. 
درواقع اضطراب و نگراني خانواده ما براساس 
اطالعات ناقصي است كه آنها از جعبه سياه زندگي 
ما دارند و بر همان اساس هم راهكارهايي به ما 
مي دهند كه نمي تواند كمك زيادي به ما بكند. 
ضمن اينكه وقتي افراد ديگر از اختالف ما با 
همسرمان بااطالع باشند رفتارشان با او تغيير مي كند 
و همين موضوع باعث بروز مشكالت بيشتري 
مي شود. چطور مي توانيم در اين زمينه تعادل 
ايجاد كنيم؟ با دكتر سيما قدرتي، روان شناس و 
مشاور در مورد اين مشكالت گفت وگو كرده ايم. 

: قبل ازدواج بايد به چه نكاتي توجه 
كرد؟ 

توجه داشته باشيم فرد وقتي ازدواج مي كند بايد 
آگاهي هايي از چگونگي برقراري رابطه موفق داشته 
باشد. در غير اين صورت نمي تواند رابطه خوبي 
داشته باشد. بوئن يكي از نظريه پردازان روان شناس 
عقيده دارد يكي از مهم ترين شرايط در اين خصوص 
اين است كه »تمايزيافته« باشد؛ يعني فرد قادر 
باشد زماني كه در شرايط بحراني قرار مي گيرد  
تصميمات احساسي را از تصميمات منطقي متمايز 
كند. درواقع تفكيك قائل شدن بين احساس و 
منطق در حل مشكالت زناشويي و خانوادگي 
بسيار مهم است. ضمن اينكه اگر براي افرادي 
كه تمايزيافته هستند ناراحتي پيش بيايد فوری به 
هم نمي ريزند و مي توانند هم به خودشان و هم 
ديگران كمك كنند اما افرادي كه چنين توانايي ای 
ندارند نمي توانند مرزهاي خودشان را با اطرافيان 

حفظ كنند. گاهي در صورت بروز مشكل براي 
يكي از اعضاي خانه نمي توانيم به خوبي به او 
كمك كنيم چون به جاي تسلط كافي بر شرايط 
و نگاه منطقي به همه جوانب آنقدر احساساتي 
و درگير مي شويم كه نمي توانيم راه حل منطقي 
پيشنهاد دهيم. بعضي مواقع هم خيلي بي احساس 
مي شويم كه اين هم مشكل ساز است و روابط را 
سرد و بي حاصل مي كند اما فرد موفق مي تواند با 
غلبه بر احساس به راهكارهاي عملي و قابل اجرا 
دست پيدا كند. براي رسيدن به تمايز بين منطق 
و احساس بايد از قبل در خانواده اي باشيم كه از 
مهارت كافي در اين زمينه برخوردار باشيم؛ يعني 
اگر والدين ما به ميزان كافي هنگام رويارويي با 
مشكالت تمايزيافته نباشند ما هم نمي توانيم درست 
عمل كنيم اما با تمرين زياد حتما مي توانيم به تدريج 

به نتيجه بهتري دست يابيم. 
: رابطه سالم چگونه رابطه اي است؟ 
به طور كلي در نظريه هاي خانواده درماني اعتقاد بر 
اين است كه ارتباط سالم بين همسران رابطه اي است 
كه زن و شوهر خودشان بتوانند رابطه دونفره شان 
را مديريت كنند و هنگام بروز مشكالت هم هر 
دو بتوانند با حمايت از همديگر مشكل شان را حل 

كنند، بدون اينكه نياز به شخص ديگري داشته 
باشند. البته اين به معناي مشورت نكردن نيست. 
در واقع آنچه مشكل زاست وابسته بودن به نظر 
ديگران است، نه مشورت كردن.  زماني كه سيستم 
دونفره نتواند به دوام و بقاي خود ادامه دهد و با 
توجه به اينكه سيستم نيز هميشه تمايل به حفظ 
ثبات خود دارد، ناچار به جذب شخص يا اشخاص 
ديگري به داخل خود خواهد بود؛ يعني ساختن 
»مثلث« باعث بازگشت امنيت و ثبات به سيستم 
خواهد شد. البته اين ثبات و امنيت اغلب موقت 
است و براي دوام يافتن دو طرف اصلي رابطه نياز 
به آگاهي بيشتر درباره روش هاي گوناگون »حل 
مساله« و »مديريت بحران« دارند. فرض كنيم زن 
و شوهري نمي توانند بر سر موضوع مهمي با هم 
به توافق برسند و به همين دليل دچار مشكل و 
درگيري مي شوند. در چنين مواقعي با فرد ديگري 
مثلث سازي مي كنند اما موضوع مهم اين است كه 
بايد به فكر برقراري و رسيدن به ثبات و آرامش 
دائم بود، نه امنيت كوتاه مدت و مقطعي. ضمن 
اينكه وارد كردن نفر سوم به يك رابطه دونفره نيز 
حتما بايد با توافق هر دو طرف باشد، نه اينكه يك 
نفر به تنهايي ترجيح بدهد فقط با خانواده خود 

در مورد مشكالت خانوادگي و روابط عاطفي با 
همسرش گفت وگو كند. 

: تا چه حد مي توان با اطرافيان مشورت 
كرد؟ 

اغلب افراد به خصوص زنان دوست دارند هنگام 
بروز مشكالت با ديگران صحبت و نظرخواهي كنند 
اما بايد توجه داشته باشيم افراد با توجه به روحيات 
خود نسبت به مشكالتشان تصميم مي گيرند و كسي 
نمي تواند به جاي آنها تصميم بگيرد. بهتر است در 
چنين مواردي ابتدا ببينيم با چه هدفي دست به 
چنين كاري مي زنيم و حتما به خاطر داشته باشيم 
درنهايت تصميم گيرنده نهايي خود ما هستيم و 
ديگران فقط مي توانند به ما مشورت بدهند. وقتي 
مي خواهيم در مورد مشكالتمان مثال با والدين مان 
صحبت كنيم بايد به طور مشخص از اشكاالتي كه 
در رابطه مان به وجود آمده، بگوييم، نه اينكه آنقدر 
از طرف مقابل مان بدگويي كنيم كه اگر مشكل مان 
هم حل شد آنها حاضر نباشند ديگر او را مانند قبل 
بپذيرند. درواقع نبايد مسائل و مشكالت خود را 
بدون اطالع و توافق همسرمان با خانواده هايمان 
مطرح كنيم چون آنها حتي بعد از بهبود رابطه هم 
فكر مي كنند زندگي ما مشكالت زيادي دارد و 

همين موضوع باعث ناراحتي شان مي شود. 
نهايي  راه حل  به  مي توان  چگونه   :

دست يافت؟ 
وقتي والدين و دوستان و آشنايان ما فكر كنند 
زندگي مان مشكالت زيادي دارد با توجه به دانسته هاي 
ناقصي كه از جعبه سياه زندگي زناشويي ما دارند 
راه حل هاي مختلفي پيشنهاد مي دهند؛ روش هايي كه 
با توجه به تجربيات خود به آنها رسيده اند و شايد 
با توجه به مشكالت ما نتواند راه حل مناسبي باشد.  
البته شنيدن تجربه ديگران براي ما مفيد و خوشايند 
است ولي ما براي رسيدن به نتيجه بهتر حتما بايد 
دست به اقدامات مهم تري بزنيم و به حرف ها و 
نظريات ديگران اكتفا نكنيم، مثال با آگاهي بيشتر نسبت 
به عاليق و خواسته هاي همسرمان بيشتر با دنياي 
متفاوت او آشنا شويم.مطالعه كتاب يا جستجو در 
اينترنت هم مي تواند تا اندازه اي مفيد واقع شود اما 
مراجعه به كارشناس و متخصص قطعا نتيجه بهتري 
خواهد داشت. ضمن اينكه در تمام اين موارد ما 
بايد بيش از آنكه به فكر جستجو و يافتن اشتباهات 
همسرمان باشيم، مشكل خودمان را بررسی كنيم. 
ما هيچ وقت نمي توانيم انتظار داشته باشيم ديگران 
مطابق ميل ما عمل كنند يا به خاطر ما رفتارشان را 
تغيير دهند. فقط مي توانيم خواسته هاي خودمان را 

به طور دقيق و كامل بيان كنيم. 
: براي بهبود رابطه چه كارهايي مي توان 

انجام داد؟
همه ما مي توانيم براي بهبود رابطه خود تالش 
كنيم؛ اگر الزم است در عملكرد خود تغييراتي به 
وجود بياوريم و بعد از آن تصميم بگيريم. ضمن 
اينكه دقت كنيم و ببينيم سهم ما در به وجود آمدن 
مشكالت موجود در روابط عاطفي مان چقدر است؛ 
گاهي ميزان حساسيت ها و دلبستگي هاي ما آنقدر 

زياد است كه نمي توانيم به راحتي از مسائل عبور 
كنيم. آنقدر موضوعي را كه از نظر طرف مقابل 
اهميت زيادي ندارد براي خودمان مهم و بزرگ تلقي 
مي كنيم و به همان گونه هم براي ديگران نقل قول 
مي كنيم كه نمي توانيم به سادگي از آن عبور كنيم. 
امكان دارد ديگران هم با توجه به ناراحتي هاي زياد 
ما حق را به ما بدهند. به اين ترتيب از خود قرباني 
مي سازيم كه هيچ راهي پيش رويش نيست. طرف 
مقابل را هم شخص زورگو و بي انصافي مي دانيم 
كه كمترين توجهي به خواسته هاي ما ندارد. وقتي 
به چنين نقطه اي مي رسيم »بخشش« برايمان سخت 
مي شود و نه تنها تالشمان براي بهبود رابطه و رسيدن 
به راه حل و درمان به جايي نمي رسد، بلكه ديگر 
لزومي هم به از بين رفتن مشكالت نمي بينيم چون 
احساس خستگي و درماندگي رسيدن به توافق و 

راه حل واقعي را بسيار سخت مي كند. 
: چگونه مي توان در رابطه به آرامش 

رسيد؟
بسياري از افراد تمايل دارند براي اينكه بتوانند 
خودشان را آرام كنند از مشكالت شان صحبت 
كنند. گاهي هم فقط با صحبت كردن درباره آن تا 
حدودي آرامش پيدا مي كنند اما بايد توجه داشت 
زماني كه ديگران به ويژه والدين از مشكالت ما 
باخبر مي شوند، عالوه بر اينكه به طور ناخودآگاه 
رفتارشان با همسرمان تغيير مي كند، آزرده خاطر و 
نگران مي شوند. حتي شايد ديگر نتوانند نگرش خود 
را نسبت به زندگي مشترك و همسرمان عوض 
كنند. همين موضوع نيز باعث بروز مشكالت 
خانوادگي بيشتري خواهد شد. گاهي بسياري از 
والدين سعي مي كنند براي آرام كردن ما، طرف 
مقابل را مقصر بدانند. به همين دليل بروز تمام 
مشكالت موجود در رابطه را در وجود او بررسي 
مي كنند. به اين ترتيب خود ما هم كم كم به اين باور 
مي رسيم كه فقط ماييم كه درست فكر مي كنيم؛ 
كامال حق با خودمان است و نمي توانيم با شناخت 
واقعي مشكالت به راه حل خوب و قابل اطميناني 
دست يابيم بنابراين بايد ببينيم دقيقا چه مي خواهيم؛ 
ترجيح مي دهيم صرفا با چند ساعت درددل كردن 
به طور مقطعي آرام شويم يا دوست داريم با حل 
كردن مشكالت موجود در رابطه، شناخت بيشتري 
نسبت به خود و طرف مقابل خود داشته باشيم و 
در سايه چنين آگاهي به آرامش بيشتر و بادوام تري 

دست پيدا كنيم؟

عنوان  به  افسردگي  از  روان شناسي  علم  در 
»سرما خوردگي رواني« نام برده مي شود چون 
شيوع، موقتي و فصلي بودن آن شباهت زيادي به 
اين بيماري دارد. افسردگي در تمام دنيا بين زنان 
شيوع بيشتري دارد. ساختار فيزيولوژي زنان مانند 
تغييرات هورموني در دوره هاي مختلف زندگي 
زنان مانند عادت ماهانه، دوران بارداري و يائسگي 
از جمله داليل مهم شيوع بيشتر افسردگي در 
زنان است. كاهش اشتها، ترس، ضعف، اضطراب 
شديد، عصبي بودن، پرخاشگري و گريه هاي 
بي دليل از جمله نشانه هاي مهم بروز افسردگي بين 
زنان است. در اين شرايط بانوان دچار نوسانات 
خلقي و عاطفي و به دنبال آن افكار خطرناكي 
مانند خود كشي مي شوند. براي بررسي علل و 
عوامل اين موضوع با دكتر حسين ابراهيمي 
مقدم، روان شناس و استاد دانشگاه تهران و عالمه 

گفت وگو كرده ايم. 

: چرا افسردگي در زنان شيوع بيشتري 
دارد؟

به طور كلي اغلب بررسي های داخل و خارج كشور 
نشان مي دهد ميزان افسردگي تقريبا در زن ها 2 برابر 
مردان است. به نظر مي رسد عوامل متعددي در اين 
زمينه وجود دارد، مثال پايگاه اقتصادي و اجتماعي 
عامل مهمي در اين زمينه است؛ يعني در افرادي كه 
دچار فقر هستند ميزان ابتال به افسردگي به 3 برابر 
هم مي رسد. البته اين موضوع از زواياي مختلف 
قابل بررسي است، مثال شايد مردها با مراجعه بيشتر 
به مراكز مشاوره خصوصي يا درنهايت مراجعه كمتر 
به مشاور كمتر هم در آمار مبتاليان به افسردگي 
محسوب شوند. ضمن اينكه مردان در انجام بعضي 
فعاليت ها كه باعث پيشگيري از افسردگي مي شود 
بيشتر شركت مي كنند، مثال آنها بيشتر به ورزش هاي 
گروهي در پارك ها يا خيابان مي پردازند. از طرف 
ديگر، امكانات مختلفي كه براي استفاده آقايان در 
نظر گرفته شده نيز معموال بيشتر از امكانات مشابه 
براي زنان است. در بهترين حالت ممكن زمان هاي 

محدود و نامناسبي براي استفاده از اين گونه مكان ها 
براي خانم ها در نظر گرفته مي شود. البته نوع تربيت 
و فرهنگ هم عامل بسيار مهمي است؛ يعني در 
جوامع مرد ساالر كه زن ها كمتر حق انتخاب دارند 
نمي توانند احساس خوب و درنهايت احساس مفيد 

بودن داشته باشند. 
در يك بررسي بين فردي مشخص شد شيوع 
افسردگي از 1/5 درصد در تايوان تا 19 درصد 
در بيروت مي تواند در نوسان باشد. اين موضوع 
نشان می دهد فرهنگ ها تا چه حد مي توانند در 
ابتالي افراد به افسردگي نقش داشته باشند، حتي 
نوع پوشش افراد و رنگ آن هم مي تواند تا حدودي 

بر حس و حال آنها موثر باشد. 
: نقش عوامل زيست شناسي در اين 

ميان چيست؟
عوامل  اجتماعي؛  و  فرهنگي  عوامل  از  جدا 
زيست شناسي هم مي تواند در ابتالي بيشتر زنان 
به افسردگي موثر باشد، مثال طبق يك بررسي 
مشخص شده ژن افسردگي بيشتر بر كروموزوم 
ايكس مي نشيند و زن ها هم با داشتن دو كروموزوم 
ايكس احتمال بيشتري براي ابتال به اين بيماري 
دارند. ضمن اينكه دخترها دو برابر پسرها در معرض 
خطر بهره كشي جنسي در دوران كودكي قرار دارند 
كه اين موضوع هم مي تواند زمينه سازي براي ابتال 
به افسردگي در زمان بزرگسالي آنها باشد. همچنين 
امكان اينكه زن ها از راه های گوناگون در معرض 
محرك هاي تنش زاي مزمن مثل فقر قرار داشته باشند 
نيز بيشتر است. مسووليت اصلي مراقبت از فرزند 
هم بر دوش زنان است. نگراني در مورد ظاهر نيز 
بيشتر در مورد زنان به خصوص در دوران نوجواني 
به چشم مي خورد و همين موضوع مي تواند باعث 

بروز افسردگي در آنها شود. 
: استرس، نگراني و اضطراب در اين 

زمينه چه نقشي دارند؟
است  ممكن  هم  -سنتي  اجتماعي  نقش هاي 
فعاليت هاي  كسب  براي  زنان  مانع جستجوي 
پاداش دهنده باشد چون جامعه بعضي فعاليت ها 

را زنانه تلقي نمي كند. همين موضوع باعث 
سر خوردگي زناني مي شود كه به فعاليت 
در اين رشته ها عالقه مند هستند. حضور 
محرك هاي تنش زاي مزمن دوران كودكي 
هم مي تواند منجر به بروز فشارهاي رواني 
و استرس هاي زيادي شود كه در زنان بيشتر 
از مردان است بنابراين مي تواند مشكالتشان 
را بيشتر كند. تكيه بر به دست آوردن تاييد و 

صميميت در روابط بين فردي نيز در زنان خيلي 
بيشتر است؛ يعني وقتي به آنچه در اين خصوص 

مي خواهند هم نمي رسند و مورد بي مهري قرار 
مي گيرند دچار نااميدي مي شوند. نداشتن مهارت 
كافي براي مديريت ناراحتي ها و مشكالت و تن 
دادن به آنها باعث مي شود فرد در طوالني مدت 
به داشتن خلق ناشاد و غمگين عادت كند و خو 
بگيرد. گفت وگوهاي ذهني با خود هم عاملي است 
كه فرد را در آن رخداد ناگوار باقي نگه مي دارد و 
نمي گذارد بتواند با ديد بازتري موضوع را حل و 
بررسي كند. زن ها بيشتر به چنين گفت وگوهايي 
با ذهن خود مي پردازند و با تاكيد بر جزييات از 
حل مساله اصلي فارغ مي مانند، در صورتي كه 
مردها كمتر به جزييات دقت مي كنند و با پرت 
كردن حواس خود به موضوعات ديگر، خيلي در 
مشكالت غرق نمي شوند. مهاجرت هم عاملي 
است كه اغلب زن ها در مواجهه با آن بيشتر دچار 

استرس و درنهايت افسردگي 
مي شوند. 

: افسردگي فصلي چگونه ايجاد می شود 
و آيا اين نوع افسردگي هم در زنان شايع تر است؟

افسردگي فصلي اغلب به دنبال كم شدن نور آفتاب 
به وجود مي آيد كه در زن ها بيشتر از مردان است 
و اين موضوع هم مي تواند به دوره هاي خواب 
و بيداري مربوط باشد چون زنان به خصوص در 
دوران نوجواني نياز بيشتري به خواب دارند. به 
دنبال تغييرات فصلي نيز سيستم خواب و بيداري 
آنها بيشتر دچار مشكل مي شود. به همين دليل 
احتمال ابتالي آنها هم به افسردگي بيشتر خواهد 
شد. بسياري اوقات هم شاهد آن هستيم كه افرادي كه 
افسردگي هاي خيلي شديد دارند دست به خودكشي 
مي زنند. البته ميزان خودكشي هاي موفق در مردان 
بيشتر از زنان است. به اين ترتيب اين افراد از آمار 
افراد افسرده خارج مي شوند. تعداد خودكشي هاي 
ناموفق در زنان بيشتر است چون اغلب به دليل 
جلب توجه دست به چنين اقداماتي مي زنند. همين 
موضوع باعث مي شود اين افراد همچنان در آمار افراد 

افسرده باقي بمانند. همچنين به 
نظر مي رسد تغييرات اجتماعي مثل ساختارهاي 
حمايتي خانواده روز به روز كمرنگ تر مي شود. 
شكل و چارچوب خانواده تغييرات زيادي كرده 
و انسجام آن كمتر شده است. در اين خصوص 
هم زنان آسيب بيشتري مي بينند. البته اين احتمال 
هم وجود دارد كه اختالالت ديگر مانند اضطراب 
منجر به ايجاد حالت هاي افسردگي شود كه باز 
شاهد آن هستيم كه علت بروز اين حاالت هم 
مواردي مانند نداشتن حمايت هاي رواني اجتماعي يا 
مسووليت هايي از اين قبيل است. خود اين موضوع 
هم مي تواند زمينه ساز بروز حالت هاي افسردگي 
شود. اختالالت دوقطبي، پرش افكار و مشكالت 
ديگر هم مي تواند زمينه ساز ابتال به افسردگي باشد. 
: حمايت هاي عاطفي چه تاثيري در 

ميزان ابتال به افسردگي دارد؟
به طور كلي رابطه خوب و سالم، حمايت رواني 
اجتماعي را به دنبال دارد كه آن حمايت مي تواند 
منجر به ايجاد احساسات مثبت شود و از ميزان 
ابتالي افراد به افسردگي هم كم مي كند، مثال يكي 

از پيش بيني هاي درمان سريع تر افسردگي اين است 
كه افراد در ارتباط زناشويي خوبي قرار بگيرند 
كه در آن دو طرف از حمايت عاطفي برخوردار 
باشند ولي در روابط و ازدواج هايي كه دائم در آنها 
مجادله، كشمكش و دعوا و بحث هاي بي اساس 
وجود دارد و افراد حاضر به شنيدن خواسته هاي 
همديگر نيستند معموال اوضاع رواني افراد هم 
بدتر مي شود. وقتي افراد با وجود ماندن كنار 
همديگر ناچار به »طالق عاطفي« مي شوند، 
حال رواني بدتري هم خواهند داشت. در 
واقع اولين اتفاقي هم كه در اين گونه روابط 

شاهد آن هستيم بروز افسردگي است. 
: خشم هاي فروخورده چطور 

به افسردگي تبديل مي شود؟
ناكامي ها،  برابر  در  واكنش  نخستين 
پرخاشگري و بروز عصبانيت است ولي با 
توجه به اينكه در بسياري از فرهنگ ها و جوامع 
اين گونه رفتارها براي زنان پسنديده نيست، آنها 
خشم خود را فرومي خوردند، ترجيح مي دهند كمتر 
عاليق خود را مطرح كنند و بيشتر به فكر برآوردن 
نيازهاي ديگران باشند، تا جايي كه به تدريج ديگران 
را مقدم بر خود مي دانند. به اين ترتيب درواقع زنان 
پرخاشگري را درون خود مي ريزند و طبق ديدگاه 
روانكاوان، افسردگي خشم هاي فرو خورده اي است 
كه امكان بروز پيدا نمي كنند. در گفت وگو با خود 
افراد افسرده هم نتيجه گرفته مي شود آنها خشم ها 
و پرخاشگرهايي را فرو خورده اند كه به آساني 
درمان نمي شوند. در صورتي كه اغلب جوامع به 
مردان بيشتر اجازه بروز خشم ها و عصبانيت هايشان 
را مي دهند و همين موضوع باعث مي شود كمتر 
خشمشان را ناديده بگيرند و بيشتر به فكر خودشان 
باشند و   وارد جوامع كوچك تر مانند محيط كار و 
خانواده  شوند. در چنين فضايي نيز امكان ابتالي 
زنان به افسردگي بيشتر از مردان است. به اين 
ترتيب انگيزه هاي رواني و بيولوژيكي فرد كاهش 
پيدا مي كند و درنتيجه نمي تواند ارتباطات خوبي 
هم داشته باشد. دليلي براي پيشرفت، موفقيت و 
بهبود رابطه ندارد و همه اينها جو مشكل داري را 
رقم مي زند كه باعث سردي و ركود فضاي حاكم 
بر خانواده مي شود چون افسردگي و غم خيلي 
زود به افراد ديگر هم سرايت مي كند و كل افراد 
را نشانه مي گيرد. به همين دليل از آن به عنوان 
»سرما خوردگي رواني« ياد مي كنيم چون به راحتي 

به ديگران انتقال پيدا مي كند.

چطور با همسرمان به توافق برسیم؟ 

حفاظت از جعبه سياه زندگي زناشويي 

میزان ابتال به افسردگي زنان در مقايسه با مردان  

سرماخوردگي رواني زنان 

 يكتا فراهاني 

به طور كلي اغلب بررسي های داخل 
و خارج كشور نشان مي دهد ميزان 
افسردگي تقريبا در زن ها 2 برابر 
مردان است. به نظر مي رسد عوامل 
متعددي در اين زمينه وجود دارد، مثال 
پايگاه اقتصادي و اجتماعي عامل مهمي 
در اين زمينه است؛ يعني در افرادي 
كه دچار فقر هستند ميزان ابتال به 
افسردگي به 3 برابر هم مي رسد

ارتباط سالم بين 
همسران رابطه اي 

است كه زن و شوهر 
خودشان بتوانند رابطه 
دونفره شان را مديريت 

كنند و هنگام بروز مشكالت هم 
هر دو بتوانند با حمايت از همديگر 

مشكل شان را حل كنند، بدون اينكه 
نياز به شخص ديگري داشته باشند
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دگی
ی زن

وزه ها
آم

دینداری عاشقانه و 
دینداری خودخواهانه

عشق و خودخواهی، دو واژه بیگانه از 
یکدیگرند؛ یکی بر خود تمرکز دارد و در 
چاه خواسته های شخصی افتاده و دیگری از 
خود فراتر رفته و به دنیایی بزرگ تر دست 
یافته است. انسان ها را بر اساس این دو 
واژه می توان به »مهرورز« و »خودخواه« 
تقسیم کرد و حتی دینداران نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند؛ برخی بهره مند از دینداری 
عاشقانه و مهرورزانه اند و برخی دیگر »مالک« دینداری 
خودخواهانه. دیندار عاشق، فردی است که خداوند را بر 
اساس شناخت و محبت می پرستد و درس مهرورزی را از 
خداوند می آموزد؛ او برای سعادت معنوی و مادی دیگران 
دست به کار است و این کار خود را عبادتی الهی می داند.
از سوی دیگر، دیندار خودخواه، دین را برای خود و برای 
رسیدن به خواسته های شخصی خود می خواهد و حتی 
خدمات دینی و اجتماعی او نیز رنگی خودخواهانه دارد 
و نه رنگی الهی و البته به کار بردن واژه دیندار برای چنین 
افرادی، نه بر اساس حقیقت، بلکه بر اساس رفتار ظاهری 
است. بزرگان دین، از یک سو عشق و محبتی وافر و بی شائبه 
به خداوند داشتند و از سوی دیگر برخوردار از مهرورزی 
بی نظیر و الهی نسبت به انسان ها و حتی حیوانات و گیاهان 
بودند. آنها به صراحت به ما فرموده اند که اگر می خواهید 
از لطف خداوند برخوردار باشید، باید به انسان ها و دیگر 

آفریده های خداوند مهرورزی  و به آنها نیکی کنید.
افرادی است که دشمن  درباره  مهرورزی،  استثنای  تنها 
مهرورزی اند و این، هم عقالنی است و هم دینی زیرا اگر 
بخواهیم محبت و مهرورزی را گسترش دهیم و همگان را 
از آثار ارزشمند آن بهره مند کنیم، چاره ای جز مبارزه با موانع 
مهرورزی نداریم و الزم است که دشمنان »عشق«؛ یعنی 
خودپرستان را از ظلم و آزار دیگران بازداریم و البته این 
اقدام دو مرحله دارد؛ مرحله نخست آن است که با نرم خویی 
همراه با عقالنیت آنها را به محبت و عشق ورزی دعوت کنیم 
تا شاید دل هایشان نرم شود و فطرت الهی و انسانی شان به 
جوشش دربیاید و به جمع مهرورزان درآیند و در مرحله 
دوم و پس از لجبازی و سنگدلی، تنها راه چاره، مبارزه در 
راه عشق و عدالت است که می توان آن را »جنگ عشق و 
خودپرستی« نامید. اوج این جدال همیشه نابرابر را می توان 
در حماسه عشق کربال به تماشا نشست. امام حسین)ع( که 
او را به حق »امام عاشقان« نامیده اند، برای بیعت نکردن با 
انسانی ناپاک و خودپرست مانند یزید و تایید نکردن دینداری 
دروغین و خودخواهانه بنی امیه، از شهر مدینه خارج می شود 
و برای آگاه سازی مردم به مکه می رود و از آنجا به سوی 
کربال روانه می شود. اگرچه آن حضرت به علم الهی و نیز به 
فراست و هوش ذاتی خود می دانست که اعتمادی بر کوفیان 
بی وفا نیست، برای اتمام حجت و عمل به وظیفه دینی و نیز 
جاودانه کردن دینداری عاشقانه در دل های پاک و مهرورز، 
خود و عزیزانش را در زمین »کرب و بال« وارد عرصه ای به 

وسعت یک تاریخ همیشه زنده کرد.
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درختی که میوه داشته باشد، از دست 
دیگران در امان نیست؛ همان گونه که 
مهاجمان به قطار در حال حرکت 
سنگ می زنند، نه قطاری که ایستاده 
است. درخت پربار زندگی حسینی 
به قدری ارزشمند و پربرکت است 
که خناسان و دین ربایان سال هاست 
کمر همت به قطع آن بسته اند ولی 
به مشیت الهی این نور هر روز پر فروغ تر و این شور 
هر ساله فراگیرتر می شود. آنچه هشدار است، آلوده 
شدن لوح زرین مهر حسینی به شبهه ها و ویروس هایی 
است که جان و دل محبان آقا را مکدر کرده و تا زمان 
رسیدن به پاسخ آن، روزهای تلخی را سپری می کنند. 
از این رو، توصیه می شود خانواده ها آمادگی کافی برای 
پاسخگویی به پرسش های فرزندان در این باره در خود 
ایجاد کنند. خواندن کتاب های فاخر مانند حماسه حسینی 
شهید مطهری، آگاهی از تاریخ حسینی، شرکت در 
جلسات و محافل بصیرت افزایی مساجد، حسینیه ها 
و تکایا و نیز یافتن کانال ها و گروه ها معتبر در فضای 
مجازی مانند گروه های مرتبط با مرکز ملی پاسخگویی 
به سواالت دینی، از جمله پیشنهادهای چیرگی بر این 
مشکل است. شایسته است خانواده ها فضای گفت وگو 
را در این زمینه ایجاد کرده و زمینه را با طرح سوال و 
فضای روانی برای دریافت پاسخ و اندیشیدن درباره 
آنها فراهم کنند و از هرگونه توهین و برچسب زنی به 

پرسشگر خانه بپرهیزند.

تنبلی، تله تالش
تنبلی ناشی از نشستن های طوالنی به ویژه پای رسانه های 
نوینی مانند تلفن همراه و فضای مجازی،  سبب شده نسل 
نو از شرکت در برنامه های ارزشمند مانند هیئت ها باز 
بماند. در این شرایط، برخی خانواده ها با سرزنش کردن 
قصد تغییر شرایط را دارند و برخی دیگر با رفتارهای 
حساب نشده مثل ممنوع کردن امکان استفاده از این 
ابزارها. واقعیت ماجرا این است که روش های منفی 
برای رسیدن به عملکرد مثبت بی فایده است. فرزندان 
ما زمانی که علت شرکت در مراسم را درک کنند و 
مکان های پیشنهادی برای شرکت را نیز بپسندند، حضور 
پررنگ تری خواهند داشت. همچنین حضور فرزندان با 
گروه های همسال در مراسم، زمینه مساعدتری فراهم 
خواهد کرد. می توانید از طریق هماهنگی با خانواده هایی 
که در طول سال با آنها ارتباط دارید و فرزندانی هم سن 
و همراه با فرزند شما دارند، امکان حضور را فراهم  
کنید. ساعت شرکت در برنامه نیز مهم است. بهتر است 
از همین سنین پایین بچه ها به بیرون ماندن از خانه تا 

نیمه های شب عادت نکنند تا بعدها برای آنها عادی 
بچه های  نکردن  یا  درباره شرکت کردن  تلقی شود. 
بزرگ تر خانه مانند جوان دانشجوی خود، روش  را 
تغییر دهید و ضمن بیان عاطفی قضیه)خیلی دوست 
دارم با من در مجلس همراهی کنی( یا )شب قبل در 
مراسم دعا کردم عالقه شما به شرکت در این مراسم 
بیشتر شود(، همدلی عاقالنه ای با او داشته باشید. ممکن 
است جوان شما با اصل شرکت مشکلی نداشته باشد 
ولی از برنامه مسجد محل، مداح و سخنران آن استقبال 
نکند. در این شرایط سعی نکنید نظر خودتان را به هر 
طریقی تحمیل کنید، بلکه با گفتن این جمله همراهی 
بهتری داشته باشید: »من به سلیقه شما احترام می گذارم 
ولی همین که در فضای محبان سیدالشهدا)ع( نفس 
بکشیم و به احترام آقا در مراسم ایشان شرکت کنیم، 
بسیار ارزشمند است.« همچنین می توانید از جوان خود 
بخواهید شما را به مراسم ببرد و برای برگشتن شما را 
همراهی کند.  این کار گامی در بهره برداری و نزدیک 

شدن به محافل حسینی است.

زیاده روی های زیانبار
برخی خانواده ها به قدری در برنامه های معنوی مرتبط 
با محرم زیاده روی می کنند که فرصت همراهی دیگر 

اعضای خانواده را می گیرند، مثل مادری که تمام کارهای 
یک حسینیه را تنهایی به دوش می کشد و مجالی برای 
ورود دیگر اعضای خانواده به ویژه نوجوانان و جوانان 
فراهم نمی کند. همچنین برخی خانواده ها بدون توجه 
به ظرفیت و محدودیت حضور فرزندان خود، اصرار 
دارند در تمام برنامه های خانگی و محلی ایام محرم و 
صفر شرکت کنند و هیج کدام را از قلم نمی اندازند. این 
مشارکت های افراطی، برای فرزندان پیام های مناسبی 
ندارد. آنها چنین زیاده روی را به پای عشق نمی نویسند، 
بلکه نوعی سلیقه فردی تعریف می کنند که سبب شده 
والدین قابلیت اولویت گذاری را از خود نشان ندهند. 
از این رو، هماهنگ با فرهنگ اهل بیت)ع( اعتدال در 
شرکت و نیز توجه به سایر نیازهای فرزندان را از یاد نبریم 
تا شاهد همراهی و فرهنگ پذیری اطرافیان خود باشیم.

ناهماهنگی شیدایی و پیدایی
پدری را تصور کنید که بسیار از محبت حسینی سخن 
می گوید و خود را وقف برگزاری و فعالیت در محافل 
کرده است. این شیدایی ستودنی است ولی زمانی که 
همین پدر، بدترین رفتارها را در ارتباط با همسر، وظایف 
خانگی محول شده به وی و نیز فرزندان خود داشته 
باشد و رفتارهایی پیدا و پنهان همراه با اذیت و دردسر 

از خود بروز دهد، فرزندان بین شیدایی و پیدایی پدر 
دچار تعارض می شوند و نمی توانند راهی روشن برای 
چیرگی بر چندگانه بودن چنین رفتارهایی در خود ببینند. 
این تردیدهای فکری و عاطفی به مرور سبب کاهش 
شیدایی در آنها می شود و چه بسا مسیری متفاوت را 

در آنها رقم می زند.

بدگویی های ناهمگون
 شب قبل بچه ها همراه شما به یک مجلس حسینی 
از سخنرانی، مداحی، برخورد خوب  پاگذاشته اند و 
برگزارکنندگان مراسم و نیز پذیرایی محفل لذت برده اند. 
این خوشایندی سرمایه ای است که آنها را برای تکرار آن 
تشویق می کند. اگر در چنین شرایطی، یکی از والدین 
لب به بدگویی از رفتارهای خرد عوامل برنامه داشته 
باشد یا به راحتی از اسرار شخصی آنها صحبت کند، 
پیداست که شوقی برای تکرار باقی نخواهد ماند. تنها 
مراسم  اهالی  متهم شدن  فراهم می شود،  ذهنیتی که 
حسینی به شخصیتی ریاکارانه است که فرزندان شما 
به ویژه اگر نوجوان و جوان باشند، به شدت از آن بیزار 
می شوند. مراقب اظهارنظرهای خود درباره مراسم و دست 
اندرکاران آن باشیم و خوبی های دیگران را بازگو کنیم 

و دنیای ذهنی امنی را برای اهل خانه به وجود آوریم.

مشارکت های 
افراطی، برای 

فرزندان پیام های 
مناسبی ندارد. آنها 

چنین زیاده روی 
را به پای عشق 

نمی نویسند، بلکه 
نوعی سلیقه فردی 

تعریف می کنند 
که سبب شده 
والدین قابلیت 
اولویت گذاری 

را از خود نشان 
ندهند. از این 
رو،  هماهنگ 

با فرهنگ اهل 
بیت)ع( اعتدال 
در شرکت و نیز 

توجه به سایر 
نیازهای فرزندان 

را از یاد نبریم

مراقبت های الزم از توشه های معنوی

محبت حسینی را زندگی کنیم

این صفحه 

با همکاری کارشناسان 

مرکز مشاوره ماوا تهیه و 

تنظیم می شود

mava.iki.ac.ir

 ابراهیم اخوی
روانشناسومدیر
مرکزمشاورهماوأ

پول با همه فراز و فرودهایی که در زندگی با آن داریم، هنوز برای 
افراد زیادی به تفکری روشن تبدیل نشده است. گروهی صحبت از 
پول را شرم آور می دانند و عده ای دیگر چیزی جز پول نمی شناسند. 
از نگاه دین و روان شناسی صحبت های زیادی درباره پول شده که 

تأملی درباره آن خواهیم داشت.
1. پول وسیله است، نه هدف. پول وسیله ای است برای رسیدن به 
هدف های مهمی مانند تعالی معنوی، موفقیت، تربیت شایسته فرزندان 
و داشتن آرامش و آسایش مناسب در مسیر زندگی هدفمند. پول، پلی 
است برای زندگی بهتر، نه اینکه تمام زندگی روی پول برنامه ریزی 
شود. وقتی هدف درستی از پول درآوردن داشته باشیم، تمام مسیر آن 
هموار و لذت بخش خواهد بود ولی زمانی که پول را برای فخرفروشی 
و هزینه کردن در راه گناه بخواهیم، جز حسرت نصیب ما نخواهد 
شد. داشتن پول مقدمه ای برای رسیدن به تعالی است. از این رو، در 
روایات دینی آمده  که دارایی و بی نیازی مالی، یاری دهنده نیکویی 
برای پرهیزکاری است. یادمان باشد کارهای معنوی زیادی با پول 
قابل انجام هستند، مثل انفاق، تشکیل خانواده و درامان ماندن از ربایش 
ایمان، زیارت، دستگیری از نیازمندان آبرومند جامعه و کارهای خیریه 
ماندگار. وقتی می شود با پول، دل های زیادی را به دست آورد و 
گره های فراوانی را گشود، پس با فرصتی شگفت انگیز روبرو هستیم.
2. تالش برای به دست آوردن پول پاک، یکی از عبادت های مهم 
شمرده شده است. رزق حالل با کوشش به دست می آید و این 
تالش خود یکی از عبادت های مهم است. کسانی که برای تامین 
نیازهای خود و خانواده شان و نیز به دست آوردن خودکفایی شخصی 
و ملی برای بی نیاز شدن از دیگران تالش می کنند، در زمره مجاهدان 
راه خدا شمرده شده اند و پاداش های معنوی کنار پاداش های مادی 

کوشش به آنها تعلق خواهد گرفت. 
3. در قرارهای کاری الزم است حتما درباره پول آن صحبت شود. 
این مساله هنوز به عنوان یک موضوع شرمساری در نظر گرفته 
می شود و ما به راحتی درباره آن صحبت نمی کنیم. آموزه های دینی 
به ما یاد می دهند حتما قبل از شروع هر کاری و نیز معامله، شرایط 
و مبالغ الزم را به صراحت بیان کنید تا کسی دچار زیان نشود و 
افراد در تصمیم گیری برای پذیرش یا رد آن کار اختیار و آگاهی 

کافی داشته باشند.

4. اگر از کسی پول گرفتید یا به کسی پول دادید، حتما رسید داشته 
باشید. این نکته در بزرگ ترین آیه قرآن تصریح شده است. بارها 
تجربه کرده ایم یا از تجربه های دیگر باخبر شده ایم که مراعات نکردن 
چنین قانون زیبایی، ضررها و حسرت های فراوانی رقم زده است.

5. قرض دادن از صدقه دادن بهتر است. وقتی قرض می دهیم، حرمت 
اشخاص بهتر حفظ می شود و پس از برگشت پول، امکان تکرار آن 
به فرد دیگری وجود دارد. همچنین قرض دادن، زمینه تالش را در 

دیگران از بین نمی برد،  بلکه آن را چندبرابر می کند.
6. اهل ایمان کم هزینه اند و پرفایده. مومنان به خوبی قادرند وسوسه 
خریدهایی که ضرورتی برای آن نیست را کنترل کنند. برپایه یافته های 
روان شناسی، اگر افراد موفق شوند وسوسه خرید کردن را در خود 
مدیریت کنند، به خوبی خواهند توانست نسبت به دیگر وسوسه ها 

هم از خود توانایی نشان دهند. چیرگی بر وسوسه خرید کردن، 
مقدمه ای برای رشد شخصیتی است. قناعت)صرفه جویی(، ثروت 

فراموش شده زندگی امروز است.
7. برای ورود پول به دنیای فرزندان  خود نیازمند برنامه و مهارت 
هستیم. کودکان امروز به دلیل قرار گرفتن در میدان های رسانه ای، 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموختن مهارت های الزم برای 
مدیریت لذت های ناشی از خرید و به دست آوردن قدرت تاخیر 
در رسیدن به خواسته های خود هستند. از حدود 9سالگی ورود پول 
به دنیای کودکان مناسب است که می توان همزمان با پول روزانه، 
پیشنهادهای مناسبی هم برای ذخیره سازی معتدل و استفاده بهینه از 
پول به آنها داد. هرقدر فرزندان ما بزرگ تر می شوند، بازه زمانی پول 
نیز گسترده تر می شود و در دوره نوجوانی اول می توان پول را به 

صورت هفتگی داد و در نوجوانی دوم به صورت ماهیانه و با واریز 
به کارت شخصی خودشان تا توانایی بیشتری برای این مدیریت به 

دست بیاورند و برای زندگی مالی آینده خود آماده شوند.
8. به جای پول، کاال هدیه بدهیم. این سفارشی تربیتی است که 
دالیل زیبایی هم برای آن وجود دارد. اگر قرار است در مناسبت هایی 
مانند عید نوروز یا تولد کودکان به آنها هدیه ای بدهیم، بهتر است کاال 
باشد، نه وجه نقد چون با این کار محبت بیشتری را اعالم کرده ایم. 
زمانی که کسی را دوست داشته باشید، برای شاد کردن او زمان 
بیشتری می گذارید و با شناخت تمایالت او و اختصاص زمان برای 
خرید هدیه مناسب با روحیات وی، چنین پیامی را مخابره می کنید. 
9. حرص در به دست آوردن پول، ویرانگر است. برخی افراد آنقدر 
به دنبال پول می روند که فرصت استفاده از آن و لذت داشتنش را 
تجربه نمی کنند. چنین معامله ای به صرفه نیست و هیچ منطقی از آن 
پشتیبانی نمی کند. هرقدر که پس انداز عاقالنه خوب است، انباشت 
حریصانه زیان آور خواهد بود. با اضافه کاری افراطی و چندشغله شدن 
برای به دست آوردن پول بیشتر، زندگی را به خطر نیندازیم. افراد 
زیادی بودند و هستند که به بهانه خوشبخت کردن خانواده، دچار 
افراط در این زمینه شدند و زمانی به پول زیاد رسیدند که خیلی از 
داشته های اصلی خود مانند سالمت روانی و نیز عشق را از دست 
دادند. به خاطر بسپاریم که برکت، جای کثرت را می گیرد. بارها به 
حال کسانی که با پول اندک زندگی آرام و آسایش مناسبی تدارک 
دیده اند، غبطه خورده ایم. راز این تفاوت، بسنده کردن به روزی ارزانی 
از سوی خداوند و هزینه کردن عمر و توان در دیگر درخواست های 
الهی است. چنین وارستگانی، لذت بیشتری از آنچه دارند می برند و 

فرصت استفاده از دستاوردهای مالی را خواهند داشت.
10. در اقتصاد هزینه ها را به دو قسمت هزینه های پایه و هزینه های 
مصرفی تقسیم می کنند. با کاستن از هزینه های مصرفی و مدیریت 
آن، می توان سرمایه گذاری های درست مادی و معنوی با پول 
در  که  پولی  گرفت.  نظر  در  آن  برای  افزوده  ارزش  و  داشت 
پیدا  ابدیت  گستره  به  ارزش افزوده ای  می شود،  راه خدا خرج 
می کند که با تمام پیشنهادهای اقتصادی موجود، متفاوت است. 
در سفارش های قرآنی هم آمده که با آنچه خداوند به تو داده، 

خانه ماندگار آخرت را بساز!

پول؛ خوب یا بد؟

10نکته دینی - روان شناختی درباره پول



اگر قم را به شهر مذهبی بشناسیم به 
هیچ عنوان بد نیست، حتی اصلی ترین 
نماد هویتی این شهر را نمادهای مذهبی 
قرار داده و توسعه بدهیم هم بد نیست 
اما چنانچه از منبع حیات وحش که 
می تواند در قم و برای قمی ها نقش 
بسزایی ایفا کند، غافل باشیم، ظلم به 
اهالی این منطقه است. حیات وحش 
قم ویژگی های مهمی دارد که کمتر کسی از آن باخبر 
است. امروز متاسفانه برساخت عمومی و ذهن جمعی 
مردم کشورمان از قم طوری است که گویی قم، هیچ 
بارزه ذاتی و ویژگی زیست محیطی ندارد و زندگی در 
آن  باید محدود شود به توجه به ویژگی های عرضی، 
برساختی که اتفاقا چنان قدرتمند است که حتی مسووالن 
را دچار انحرافی نابخشودنی کرده است. برای مثال متوجه 
ویژگی های زیست محیطی قم نیستند تا از آنها برای بهبود 
سطح زندگی در قم کمک بگیرند. در نوشته اجمالی 
پیش رو »مساله« سعی کرده قسمتی از حیات وحش قم 
را به دید بیاورد. جالب اینکه وقتی در قم قدم بزنید و 
از طلبه ها و مردم عادی قم سوال کنید که آیا خبری از 
حیات وحش محل زندگی تان دارید یا نه؟ با چهره ای 

متعجب و چشم های حیران مواجه خواهید شد.

قم حیات وحش عجیب و غریبی دارد که 
تاکنون دیده یا شنیده نشده است

زیستگاه های حیات وحش در استان قم به 3گروه کویری 
و دشتی، تاالبی و کوهستانی تقسیم می شوند. در هر یک 
از این زیستگاه ها گونه های خاصی از وحوش به تناسب 

سازگاری شان زیست می کنند.
تاالب های استان: در استان قم حدود 4 تاالب طبیعی در 
ابعاد مختلف وجود دارد که با احتساب سدها، بندها و 
آبگیرهای مصنوعی، این تعداد بالغ بر 10 مورد می شود. 
تاالب »مره« با داشتن پهنه آبی مناسب در فصل زمستان 
و سیمای دوگانه شور و لب شور، یکی از این زیباترین 
و حیاتی ترین این تاالب هاست که از ارزش زیادی در 
جذب پرندگان مهاجر برخوردار است. آبگیر »بهشت 
معصومه« دیگر تاالب معروف استان قم است که در 
مجاورت شهر قم قرار گرفته است و یکی از سایت های 
طبیعی جذب پرندگان محسوب می شود و به صورت 
دائمی گروه های مختلف پرندگان را در خود جا داده 
است. تاالب »حوض سلطان« هم نمونه زیبای دیگری 
از تاالب های استان قم است که در کیلومتر 40 اتوبان 
قم ـ تهران قرار دارد. این تاالب شور، همراه تاالب 
»غدیر اسب« در شرق استان، ایستگاه زمستان گذرانی 
برخی پرندگان زیبای مهاجر و بومی استان قم است. 
برای اینکه درک خوبی از دارایی های منحصربه فرد و 
تنوع زیست محیطی استان قم داشته باشیم، باید به این 
تاالب ها نام هایی مانند سد کبار، سد بیرقان، سد سنجگان، 
رودخانه نیزار و استخرهای ذخیره آب مصنوعی را نیز 
که از زیستگاه های دیگر پرندگان در استان قم محسوب 

می شوند، اضافه کنیم.
مناطق حفاظت شده: گونه های منحصربه فرد جانوری 
استان قم آنقدر اهمیت دارند که این استان دارای دو 
منطقه حفاظت شده پلنگ دره و مساله و 3 منطقه شکار 
ممنوع کهک، کهندان و حوض سلطان است. هرچند این 
محدودیت ها و حفاظت ها هم مانع صید گونه های ناب 
جانوری این مناطق، به خصوص پرندگان وحشی مانند 
شاهین، نشده است. گونه های حیات وحش استان قم را 
می توان به پرندگان بومی، پرندگان مهاجر، پستانداران و 

خزندگان تقسیم کرد.

الف( پرندگان
1. پرندگان بومی: به آن گروه از پرندگان گفته می شود که 
در تمام فصول سال در زیستگاه خود حضور و زادآوری 
دارند که از این میان، گنجشک سانان از فراوانی بیشتری 
برخوردارند. از پرندگان بومی استان قم می توان به چند 
گونه زیبا و متنوع چکاوک مانند شاخدار، بیابانی، کاکلی 
و هدهدی اشاره کرد که به جز چکاوک شاخدار، بقیه 
در مناطق دشتی و کویری زادآوری و زیست می کنند. 
جغدها از دیگر پرندگان بومی استان قم هستند. جغد 
کوچک، جغد شاخدار و مرغ حق از گونه های متنوع 
آنها محسوب می شود. این جغدهای زیبا از موش ها و 
مارها تغذیه می کنند و تاثیر چشمگیری در کنترل جمعیت 
آفات دارند و از آنجا که خودشان دشمنی طبیعی ندارند، 
در رأس هرم غذایی قرار می گیرند. با این حال، متاسفانه 
عواملی مانند تخریب زیستگاه و تعارضات محلی و نیز 
برخی باورهای خرافی باعث می شود زندگی آنها با 

خطراتی مواجه شود.
2. پرندگان شکاری: آن گروه از پرندگان گوشتخوار 
هستند که از شکار خزندگان و پستانداران کوچک تغذیه 
می کنند. برخی از این پرندگان شکاری مهاجرند؛ یعنی 
در فصل پاییز و زمستان در زیستگاه های دشتی و کویری 
استان دیده می شوند که همگی جزو پرندگان حمایت شده 
بین المللی محسوب می شوند و در ایران به ندرت زادآوری 
دارند. این پرندگان اغلب از سیبری و بخش هایی از 
اروپا، با طی مسافتی طوالنی به ایران مهاجرت می کنند. 
از پرندگان شکاری مهاجر می توان به عقاب صحرایی، 
کرکس مصری، کرکس سیاه، دال، عقاب خالدار بزرگ، 
عقاب دریایی دم سفید، عقاب شاهی، بحری، باالبان، لیل، 
شاهین و کورکورسیاه اشاره کرد. این پرندگان شکاری 

که از جوندگان، مارها، سوسمارها و حتی الشه ها نیز 
تغذیه می کنند را می توان در تاالب های بهشت معصومه 

و مره و نیز سایت البرز مشاهده کرد.
گروه دیگر پرندگان شکاری در زیستگاه های مختلف استان 
زادآوری نیز دارند؛ مثل دلیجه، سارگپه پابلند، قرقی، سنقر 
تاالبی، سنقر خاکستری و عقاب طالیی. این پرندگان در 
تمام فصول سال در زیستگاه های مختلف قابل مشاهده 
هستند و اغلب روی درختان مرتفعی مثل صنوبرها و 
چنارها و برخی دیگر حتی در ساختمان های مخروبه 
النه سازی می کنند. عقاب طالیی یکی از پرندگان بومی 
استان و اغلب زیستگاه های کوهستانی کشور است که 
از پرندگان باارزش و حمایت شده محسوب می شود. این 
پرنده از نظر جثه یکی از بزرگ ترین پرندگان شکاری 
جهان است و شکارچی قدرتمندی است که قادر است 
حیوانات متوسط جثه ای مثل بره و بزغاله را نیز شکار 
کند. این عقاب زیبا در مناطق مختلف استان قم مثل 
منطقه حفاظت شده پلنگ دره، منطقه شکار ممنوع کهک 
و منطقه شکار ممنوع کهندان، زادآوری دارد و در تمام 

فصل سال در این مناطق حضور دارد.
گروه دیگر از پرندگان مهاجر که زادآوری آنها در استان 
قم تا به حال گزارش نشده، پرندگان آبزی هستند که 
در راسته های مختلفی مانند کشیم سانان، پلیکان سانان، 
لک لک سانان، غازسانان، آبچلیک سانان و درناسانان قرار 
دارند. این پرندگان اغلب در سیبری و اروپا زادآوری دارند 
و با سرد شدن هوا برای زمستان گذرانی به تاالب های 
ایران مهاجرت می کنند. تاالب بهشت معصومه و مره، از 
مهم ترین ایستگاه های زمستان گذرانی این پرندگان هستند. 
از فراوان ترین گونه هایی که به این دو تاالب عمده می آیند 
می توان به آنقوت، تنجه، فالمینگو، آبچلیک تک زی و 
پا سرخ، اردک سرسبز، خوتکا، غاز خاکستری، اردک 
نوک پهن، حواصیل سفید بزرگ، حواصیل خاکستری، 
حواصیل سفید کوچک، چنگر، یلوه آبی، سلیم کوچک و 
سلیم طوقی کوچک اشاره کرد. یک گونه پرنده باارزش 
نیز که به صورت مهاجر در زیستگا ه های دشتی و کویری 
استان زیست می کند ولی جزو پرندگان آبزی نیست، 

هوبره است.
تا به حال بیش از 100گونه پرنده آبزی و کنارآبزی در 
استان قم مشاهده شده است و به قطع نمی توان گفت 
تعداد پرندگان آبزی به همین عدد ختم می شود زیرا 
پرندگان آبزی مهاجر در مسیر مهاجرتشان از شمال به 
جنوب از فراز استان قم نیز عبور می کنند و برخی از 
آنها ممکن است برای چند روز در تاالب ها و برخی 
آبگیرها یا سدها و رودها فرود بیایند که مشاهده و 
ثبت آنها نیاز به حضور دائم در تمامی مناطق دارد. این 
موضوع صرف نظر از ناممکن بودن، معقول هم نیست 
افزایش گروه های  با  بنابراین طی چند سال گذشته 
طبیعت گردی و حتی پرنده نگری و برگزاری تورهای 
پرنده نگری توسط آژانس ها و موسسات گردشگری، 
افراد عالقه مند بسیاری به زیستگاه های استان سفر کرده و 
اطالعات مشاهدات خود را ارائه کرده اند. این اطالعات 
در تکمیل چک لیست مشاهدات پرندگان استان بسیار 
موثر بوده است. تعداد کل گونه های پرندگان ایران طبق 
اعالم کمیته ثبت و نامگذاری پرندگان ایران، تا امروز 
به 548 گونه رسیده است. در زیستگاه های مختلف 
استان قم نیز طبق آخرین مطالعات، تا به حال حدود 
278 گونه پرنده ثبت شده است. این موضوع به این 

استان قم  ایران در  پرندگان  معناست که 50 درصد 
دیده می شوند.

ب( پستانداران
پستانداران وحشی در زیستگاه های استان قم به راسته های 
خفاش ها،  حشره خواران،  خارپشتان،  گوشتخواران، 
تقسیم  سمان  زوج  راسته  و  خرگوش ها  جوندگان، 
می شوند. در راسته گوشتخواران، خانواده سگ سانان 
فراوانی بیشتری دارند. این خانواده عمدتا گوشتخوارند و 
از شکار پستانداران، خزندگان و جوندگان تغذیه می کنند 
ولی گاهی به گیاهخواری نیز می پردازند. این خانواده 
به صورت انفرادی زندگی می کنند اما برخی گونه های 
آن به صورت دسته ای مشاهده شده اند. گونه هایی مانند 
گرگ، شغال و روباه معمولی در اغلب زیستگاه های 
استان از تاالب تا کوهستان قابل مشاهده اند. روباه شنی 
نیز که زیستگاهش در کویر و اراضی شنی است امکان 
زیست در زیستگاه های کویری قم مانند حسین آباد میش 
مست و مساله را دارد ولی تاکنون گزارش مستندی از 
مشاهده این گونه ارائه نشده است. در خانواده راسوهاـ  
که از دیگر خانواده های راسته گوشتخواران استـ  گونه 
سمورسنگی در بیشتر مناطق استان مشاهده می شود. از 
خانواده کفتارها نیز کفتار راه راه در زیستگاه های مختلف 
استان زیست می کند. این گونه، که به رفتگر طبیعت هم 

مشهور است، از الشه حیوانات مرده تغذیه می کند.
خانواده  گوشتخواران،  راسته  خانواده های  دیگر  از 
گربه سانان است که در استان قم گربه وحشی و گربه 
پاالس از این خانواده زیست می کنند. تا 20 سال پیش 
در منطقه پلنگ دره قم، پلنگ هم حضور داشته و از آن 
زمان تا امروز گزارش مستندی از حضور این گونه وجود 
ندارد. البته برخی مردم محلی و چوپان ها، گزارش هایی از 
مشاهده پلنگ، کاراکال و سیاه گوش هم داده اند، گرچه 
به این گزارش ها چندان نمی توان استناد کرد. نصب 
دوربین های تله ای و بررسی آثاری مانند ردپا و فضله 
گربه سانان در دستور کار محیط بانان قرار دارد تا حضور 
این گونه های باارزش را رصد و ثبت کنند. تنوع گونه های 
وحشی در استان قم به گونه های مذکور محدود نمی شود 
و در راسته زوج سمان، گونه هایی مثل بز کوهی )بز 
وحشی(، قوچ و میش وحشی، آهو و جبیر که از خانواده 
گاوسانان هستند و گونه گراز که از خانواده خوک سانان 
است نیز در زیستگاه های مختلف استان زیست می کنند.

گونه قوچ و میش های وحشی ایران، تفاوت های اندک 
ظاهری، بیشتر در فرم شاخ و رنگ مو، با هم دارند و 
به زیرگونه های مختلفی مانند اوریال، اصفهانی، البرز 
مرکزی، ارمنی، الرستانی و کرمانی تقسیم می شوند. البته 
به علت همجواری زیستگاه های این قوچ و میش ها، در 
برخی مناطق قوچ های دورگه و هیبریدی هم وجود دارند 
که هر کدام در یکی از زیرگونه های اصلی یادشده جا 
می گیرند. قوچ و میش های وحشی زیستگاه های استان 
قم از نژاد ارمنی و اصفهانی هستند و تعدادی قوچ هیبرید 
هم مشاهده شده است. گراز یا خوک وحشی در اغلب 
مناطق کوهستانی استان قم قابل مشاهده است و هجوم 
شبانه آنها به مزارع و باغات باعث دردسرهایی برای 
کشاورزان شده است. آهو هم در مرز استان قم با اصفهان 
به تعداد اندک و به صورت مهاجر دیده شده است. گونه 
زیبای جبیر را نیز در کویر مساله به علت همجواری با 

پارک ملی کویر می توان مشاهده کرد.
خانواده خارپشت ها از راسته خارپشتان در زیستگاه های 
و  بیابانی  خارپشت  مثل  گونه هایی  شامل  قم  استان 
خارپشت گوش بلند است. از دیگر خانواده های راسته 
حشره خواران می توان به خانواده حفارها اشاره کرد که 
شامل حفار ایرانی یا موش کور است. از راسته خفاش ها 
هم می توان به خفاش نعل اسبی کوهستانی اشاره کرد 
که در غارهای طبیعی استان، مثل غار فردو، زیست 
می کند. راسته جوندگان که از بزرگ ترین راسته های 
پستانداران روی زمین محسوب می شوند، در استان قم 
نیز فراوانی زیادی دارند. این راسته به خانواده سنجاب ها، 
سنجابک ها، هامسترهای طالیی و ول ها و دوپاها تقسیم 
می شود. از خانواده سنجابک ها، حضور گونه سنجابک 

درختی و هامستر دم دراز زاگرسی، تاکنون در استان قم 
ثبت شده است. از خانواده ول ها و دوپاها، ول آبزی، 
هامستر خاکستری، جرد ایرانی، جربیل بزرگ، پامسواکی 
بزرگ و دوپای کوچک، در زیستگاه های استان زیست 
می کنند. موش خانگی، موش ورامین و موش صحرایی 
نیز از دیگر گونه های این خانواده هستند. خانواده تشی ها 
نیز که از جوندگان بزرگ جثه محسوب می شوند، در 
استان قم دارای یک گونه به نام »تشی« است که در 
اغلب زیستگاه ها حضور دارد. از راسته خرگوش ها، 
دو خانواده خرگوش ها و پایکاها با 3گونه در استان قم 
زیست می کنند که عبارتند از خرگوش شرقی، خرگوش 
غربی و پایگا )خرگوش موش(. خرگوش شرقی جثه 

کوچک تری نسبت به خرگوش غربی دارد.

ج( خزندگان و دوزیستان
خزندگان ایران به دو گروه سوسمارها و مارها تقسیم 
می شوند. مارها نیز شامل 3 گروه مارهای سمی، نیمه سمی 
و غیرسمی هستند. دوزیستان شامل وزغ ها و قورباغه ها 
هستند. گروه دیگر نیز شامل الک پشت ها هستند که به آنها 
اشاره خواهد شد. تعداد کل گونه های خزندگان استان قم 
40 گونه است که بیشتر آنها جزو سوسمارها محسوب 
می شوند. سوسمارها در اغلب مناطق استان ـ به جز 
رودخانه ها و تاالب هاـ  زیست می کنند. مارها نیز شامل 
4 خانواده به نام های ویپریده، بوییده، کلوبریده و مارهای 
آگامیده ها گونه هایی  در خانواده  کرمی شکل هستند. 
مثل آگاماهای صخره ای فلس درشت، قفقازی، استپی، 
فلش شاخی، سروزغی خاکستری، سروزغی دم سیاه و 
آگامای سروزغی ایرانی وجود دارد. این خانواده معموال 
حشره خوارند اما برخی گیاهخواران هم وجود دارند 
که از پوست ضخیم آنها می توان نوع خانواده شان را 
تشخیص داد. در خانواده اسکینگ ها هم گونه هایی مثل 
اسکینگ چشم ماری، خال قرمز، علفزار ماورای قفقازی 
و اسکینگ ماری بیابانی را می توان نام برد. این خانواده 
نیز حشره خوار هستند و از روی پوست شفاف و لطیف 

آنها می توان خانواده شان را تشخیص داد.
از خانواده جکونیده ها، جکوی عنکبوتی ایرانی، سنگی 
بلوچی، دم کلفت زگیل دار، سنگی تیغه دار و انگشت 
کج خزری تا به حال در استان قم شناسایی شده اند. این 
خانواده شباهت زیادی به مارمولک های خانگی دارند 
و پوستشان آنقدر لطیف است که ممکن است با دست 
کشیدن روی آنها کنده شود. در خانواده السرتیده می توان 
از السرتای ایرانی، آسیای مرکزی، ارمیاس سیستانی، 
سوسمار دم دراز ایرانی و سوسمار چشم ماری نام برد. 
صفحات سری بزرگ و سر کشیده مهم ترین کلید شناسایی 
این خانواده است. تنها گونه خانواده وارانیده، بزمجه 
بیابانی است که بزرگ ترین خزنده ایران و استان قم 
محسوب می شود. میان مارها، خانواده ویپریده با داشتن 
گونه هایی مانند مار شاخدار و افعی گرزه، از مارهای 
سمی استان قم محسوب می شوند. از مارهای نیمه سمی 
و غیرسمی استان نیز می توان به مار دوسر، مار آبی چلیبر، 
یله مار، افعی پلنگی، مار خالدار، قمچه مار، تیرمار، شترمار 
شیرازی، مار گورخری، مار دستی، گوندمار ایرانی و 
مار کرمی شکل اوراسیا اشاره کرد. الک پشت مهمیزدار 
مدیترانه ای، تنها الک پشت استان قم است و وزغ سبز و 
قورباغه مردابی معمولی نیز دو گونه از دوزیستان استان 
قم است که تاکنون شناسایی شده اند. اینها نمونه هایی 
از رده های گوناگون حیات وحش منحصربه فرد استان و 
طبیعت زیبای قم است که عموما ناشناخته مانده اند. حفظ 
این گونه های جانوری مهم به فرهنگ سازی میان عامه 
مردم و توجه بیشتر مسووالن نیاز دارد و بدون محقق 
شدن این دو مهم، شاید دیرزمانی نکشد که چیزی بیش 
از یک خاطره و حسرت از این گونه ها برای آیندگان 
به جا نماند. برای فردای بهتر محیط زیست گونه های 
مختلف این جانوران، باید به فکر تاالب های استان قم 
بود. بستر تاالب ها و مناطق حفاظت شده، سرمایه های 
برگشت ناپذیر محیط زیست استان قم هستند که توجه 
بیش از پیش مسووالن را می طلبند و دیگر فرصتی برای 

غفلت از آنها و تکرار اشتباهات نیست.
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قاب سبز

 احمد بحری 
محیطبان

حیات وحش استان قم را بشناسیم و از آن محافظت کنیم

 وضعیت چاه های غیرمجاز قرمز شد. حدود ۴۷۰ هزار حلقه چاه 
مجاز و حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. 

ساالنه ۱۳ تا ۱۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود می شود؛ یعنی 
نزدیک به ۲۰ تا ۲۲ سال زمان می برد که همه چاه های غیرمجاز 

کشور مسدود شوند.

تاکید بر خودکفایی در تولید گندم اشتباه است. کالنتری، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: »تاکید بر طرح خودکفایی 
تولید گندم نیز یک اشتباه تاریخی در دهه ۷۰ بود. آن زمان که 

مسوولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست تاکید می شد 
اما این یک اشتباه تاریخی بود. تداوم همین روند در دهه های بعد 

می توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.«

معاون سازمان حفاظت محیط زیست: »اگر برای پسماند شهرهای 
شمالی کشور چاره اندیشی نکنیم، عالوه بر عدم حضور گردشگر 

باید شاهد کوچ مردم ساکن در این شهرها نیز باشیم.«

خسارت ساالنه ۱۴ میلیونی آلودگی هوا به هر خانواده ایرانی. 
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی: »بنا به گزارش بانک 

جهانی، آلودگی هوا ساالنه ۲/6میلیارد دالر به تهرانی ها خسارت 
می زند که سرانه این عدد، برای هر خانواده تهرانی ۴نفره حدود 

۱۴ میلیون تومان است.«

 روز جهانی بدون خودرو فرصتي مناسب براي ترویج 
دوچرخه سواري و پیاده روي است. ۲۲ سپتامبر مصادف با ۳۱ 

شهریور، به عنوان »روز جهانی بدون خودرو« نامگذاري شده و 
یک روز بدون خودرو، خودروسواران را تشویق مي کند تا در 

سال، یک روز از اتومبیل استفاده نکنند و فرصتي مغتنم براي 
ترویج دوچرخه سواري و پیاده روي است.

همزمان با افزایش هشدارها و نگرانی ها درباره پیامدهای گرمایش 
زمین، ده ها نفر در مراسم نمادین سوگواری برای یخچالی طبیعی 

در کوه های آلپ سوئیس شرکت می کنند که تقریبا به طور کامل 
از میان رفته است.

یادداشت سبز

حفظ گونه های جانوری مهم در استان قم به 
فرهنگ سازی میان عامه مردم و توجه بیشتر 
مسووالن نیاز دارد و بدون محقق شدن این 

دو مهم، شاید دیرزمانی نکشد که چیزی 
بیش از یک خاطره و حسرت از این گونه ها 
برای آیندگان به جا نماند. برای فردای بهتر 
محیط زیست گونه های مختلف این جانوران، 
باید به فکر تاالب های استان قم بود. بستر 
تاالب ها و مناطق حفاظت شده، سرمایه های 

برگشت ناپذیر محیط زیست استان قم هستند
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کلینیک    وخانواده

بعضی محققان می گویند امروزه کودکان در شرایطی قرار گرفته اند که داشتن 
یک ساعت اوقات فراغت کامل و بی نقص برای آنها مثل پیدا کردن یک قطره 
آب وسط بیابان، دشوار و حتی غیرممکن شده است. طبق اظهارات دکتر »پیتر 
گری«، روان شناس، میزان افسردگی در کودکان امروزی از دوره رکود 
اقتصادی بزرگ )1939-1929( هم بیشتر شده و حتی کودکان نسبت به اوج 
دوران جنگ سرد نیز مضطرب تر هستند...صفحه 23

درمان رايگان دندان های پايه 
هفتمی ها در قالب طرح »مدارس 

عاری از پوسیدگی دندان« 
دانش آموزان پایه هفتم تحصیلی در 3 ماه اول سال 
تحصیلی می توانند به مراکز بهداشتی مراجعه و 
دندان ها پوسیده خود را رایگان درمان کنند. در حال 
حاضر 1 میلیون و 200 هزار دانش آموز پایه ششم 
داریم که براساس تفاهم نامه امضاشده بین آموزش و 
پرورش و وزارت بهداشت، در قالب طرح »مدارس 
عاری از پوسیدگی دندان«، خدمات دندان پزشکی 
رایگان به آنها ارائه می شود. بر اساس این تفاهم  نامه، 
متعهد هستیم تا دندان های پوسیده دانش آموزان پایه 
ششمی را که برای پایه هفتم ثبت نام کرده اند، در 
مهلتی 3 ماهه درمان کنیم. این دانش آموزان از زمان 
شروع سال تحصیلی تا 3 ماه فرصت دارند با در 
دست داشتن فرم مربوط  که آموزش و پرورش در 
اختیار آنها قرار می دهد، به مراکز بهداشت مراجعه و 
دندان های پوسیده خود را درمان کنند. البته پیش از 
این گفته شده بود دانش آموزان پایه ششم، پیش از 
ثبت نام باید با مراجعه به واحدهای بهداشت دهان 
و دندان وزارت بهداشت در سراسر کشور ابتدا 
پوسیدگی دندان های  خود را مداوا کنند و سپس 
مجوز ثبت نام بگیرند. گروه سنی ششم ابتدایی هم از 
این جهت انتخاب شد که این گروه از گروه های هدف 
و مهم ترین رده سنی برای آموزش پذیری بهداشت 
دهان و دندان محسوب می شود. طرح »مدارس عاری 
از پوسیدگی دندان« در سال 97 از استان اردبیل 
شروع شد و در حال حاضر در سراسر کشور در 
حال انجام است و تاکنون 700 هزار دانش آموز، 
از پوسیدگی دندان عاری شده اند. 3 هزار و 200 
واحد دندان پزشکی هم به صورت رایگان، این 
تعداد دانش آموز را معاینه و دندان های پوسیده آنها 
را مداوا کردند. با اجرای این طرح پیش بینی می کنیم 
دانش آموزان مقاطع تحصیلی هفتم، هشتم و نهم 
دبیرستان های کشور، بعد از 3 سال همگی عاری 
از پوسیدگی دندان شوند.  مرحله اول این طرح تا 
انتهای سال 98 پایان می یابد و پیش بینی می کنیم 
وضعیت کشور در شاخص پوسیدگی دندان، پس 

از 5 سال به نقطه مطلوبی برسد.

 دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.

چطور دوران کودکی در جهان امروزی تباه شده است؟

اوضاع کودکان 
در جهان 
مطلوب نیست

افراد دارای 
معلولیت چگونه 
زندگی می کنند؟ )18(

بهترين عادت ها 
در سالمندی 

)24(

بالهايی که بر سر 
»قلب« می آيد...
)22( 

حذف »صبحانه« 
عامل کم خونی 

کودکان است )21(



در 15 سالگی بر اثر اشتباه تیم پزشکی با عملی 
روی نخاعش دیگر نتوانسته بود راه برود و مجبور 
شد با این حقیقت تلخ کنار بیاید که باید تا پایان 
عمر روی صندلی چرخدار بنشیند. خودش از این 
واقعه با عنوان »عجیب و غریب« یاد می کند. بدتر 
از معلولیت آنکه جراح بعد از عمل نزد والدینش 
می آید که توموری در نخاعش را عمل کرده ام 
اما امیدی به زنده ماندنش نیست و حداکثر تا 
2 سال دیگر از دنیا می رود، به او فشار نیاورید، 
هر کار می خواهد بکند، کاری به کارش نداشته 
باشید تا آرام بمیرد. به این ترتیب، محبوبه 2 سال 

طالیی را هم از دست می دهد.
از او می پرسم 2 سال طالیی یعنی چه؟ پاسخ 
که  نخاع،  قطع  معلولیت  از  »بعد  می دهد: 
شدیدترین نوع معلولیت به حساب می آید، فرد 
آسیب دیده فرصت دارد تا طی 2 سال با انجام 
برخی اقدامات پزشکی و جسمی و توانبخشی، 
ضایعات این ناتوانی را به حداقل برساند. اگر 
آن موقع پزشک از زندگی ناامیدم نکرده و مرا 
کرده  آگاه  اقدامات  این  از  برخورداری  برای 
بود، حتما می شد شدت معلولیتم را کاهش داد 
و کیفیت زندگی ام متفاوت می شد. آن روزها، 
روزهای تلخ زندگی من بود. بی حرکت روی 
تخت دراز می کشیدم، بدون آنکه هدفی یا کاری 
داشته باشم. مونسم والدینم و خانواده ام بودند، 
به خصوص پدرم که فردی کتابخوان و فهمیده 
بود، همیشه کنارم بود و دردم را تسکین می داد. 
چشمم را که صبح باز می کردم، او را کنار تختم 
می دیدم و شب ها آخرین چیزی که می دیدم، 
صورت پدرم بود اما 1/5 سال بعد پدرم را از 
دست دادم و بعد از آن، انگار دوباره معلول 
شدم. تقریبا 2 سال را روی تخت گذراندم، تا 
اینکه چیزی درونم نهیب زد که مرگی در کار 
نیست و باید زندگی را از سر بگیرم. از خانواده ام 
خواستم کتاب های درسی ام را بیاورند و کم کم 
دوباره درس را شروع کردم. حس می کردم تنها 
چیزی که می تواند مرا نجات دهد درس خواندن 
است. تا آن موقع کسی مانند خودم  ندیده بودم. 
متاسفانه من و خانواده ام آموزشی در این باره ندیده 
بودیم. قبل از معلولیتم دانش آموز درس خوانی 
بودم و بعد از آن هم با اشتیاق شروع به درس 
خواندن کردم. آن زمان برای دانش آموزانی مثل 
من، هیچ پیش بینی ای در مدارس نکرده بودند. 
معلولیت  دارای  دانش آموزان  ما  کسی  انگار 
را اصوال نمی بیند. پله ها که برای بسیاری از 
از نوع من  افرادی  مردم عادی هستند، برای 
مانعی به حساب می آیند که آن روزها چاره ای 
برایش نشده بود. خوشحالم بگویم حاال بعد از 
فعالیت های سازمان های غیردولتی و همکاری 
مسووالن آموزش و پرورش این مشکالت تا 
حدود زیادی رفع شده اما آن زمان موانع فیزیکی 
عمال مانع حضور من و دانش آموزانی مانند من 

در کالس می شد.
 عالوه بر مشکالت فیزیکی مانند پله ها، معلمان 
نیز آموزشی برای نوع رفتار با دانش آموز دارای 
معلولیت ندیده بودند. کم کم مسووالن مدرسه 
به من می گفتند، بچه ها نمی توانند تو را با صندلی 
چرخدار کنار خودشان قبول کنند. خالصه اینکه 

مجبور شدم قید مدرسه رفتن را بزنم و خانه نشین 
شوم. تنها برای امتحانات مدرسه می رفتم، در دفتر 
می نشستم و در سروصدای شلوغی دفتر و آمدوشد 
دانش آموزان و معلمان و دور از همکالسانم امتحان 
می دادم. 2 سال به همین منوال ادامه پیدا کرد تا 
به کنکور رسیدم. قبل از معلولیتم رشته ام علوم 
تجربی بود و همان را ادامه دادم اما با رسیدن به 
مرحله کنکور متوجه شدم تقریبا در هیچ کدام از 
رشته های پیراپزشکی و پزشکی مجاز به انتخاب 
رشته نیستم، درصورتی که در کشورهای پیشرفته 
به جز برخی رشته ها مانند پرستاری که با حرکات 
بدنی ارتباطی مستقیم دارد، معلوالن در بسیاری 
از رشته های پیراپزشکی مانند بینایی سنجی یا 
شنوایی سنجی می توانند تحصیل کنند و مشغول 

به کار شوند.
خالصه راهی جز تغییر رشته وجود نداشت. 
شروع به خواندن کتاب های علوم  انسانی  کردم و 
در رشته تاریخ دانشگاه تهران قبول  شدم. دانشگاه 

رفتن جهشی در زندگی اش می شو د.
در دانشگاه مشغول به تحصیل شدم. آنجا هم با 
تمام جذابیتش باز هم موانع فیزیکی مانند پله ها 
و مسیر رسیدن به مقصد مایه دردسرم بودند. حاال 
خوشبختانه اغلب دانشگاه ها این اشکال را برطرف 
کرده اند. زمان تحصیل من، شیب یا آسانسوری 

وجود نداشت، پسرهای دانشکده صندلی ام را 
روی دست از پله ها باال می بردند و دخترها موقع 
باال بردن کنارم می ماندند تا معذب نباشم. سعی 
می کردم با بقیه دانشجویان تفاوتی نداشته باشم 
و با قدرت در فعالیت های درسی و غیردرسی 

دانشکده حاضر می شدم.
تا وقتی کسی خود روی صندلی چرخدار ننشیند 
و در زندگی روزمره مجبور نباشد با انواع موانع 
شهری مانند پله و پیاده روهای غیرقابل استفاده 
برای معلوالن، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی 
که بدون توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت 
یا سالمند و کودک، در گوشه و کنار شهر چیده 
شده اند، روبرو شود، عمق مشکالت ما افراد دارای 
معلولیت را درک نمی کند. به قول یک کارشناس 
مطالعات شهری، تهران شهری است که فقط برای 
مردان سالمت و جوان تا 60 سال ساخته شده. 
اینکه بانو یا آقایی سالخورده در عبور از عرض 
خیابان یا جوی کنار آن دچار اشکال باشد یا 
مادری نداند چطور باید کالسکه کودکش را از 
موانع فراوان پیاده روهای شهرهای ما عبور دهد، 
برای هیچ کدام از ما صحنه هایی ناآشنا نیستند. برای 
افراد دارای معلولیت این محدودیت ها بی شک 

بسیار بیشتر است.«
بوده. خلوق  دانشگاه کار سختی  به   رسیدن 

دراین باره توضیح می دهد: »من از خانواده ای 
متوسط هستم و نمی خواستم هزینه اضافی به 
برای  دوش خانواده ام بگذارم. تصمیم گرفتم 
صرفه جویی در هزینه ها از اتوبوس استفاده کنم. 
برای اینکه بتوانم سرفرصت سوار اتوبوس شوم، 2 
ایستگاه تا سر خط را با صندلی چرخدار می رفتم 
اما آنجا که می رسیدم هنوز مشکالتم تمام نشده 
بود. بعضی راننده ها حوصله صبر کردن برای سوار 
شدن یک مسافر با صندلی چرخدار را نداشتند 
و از همان اول با رفتار تلخ خود به من فهماندند 
که بهتر است نزدیک آنها نشوم. اندازه عرض 
در بعضی اتوبوس ها به حدی نبود که بتوانم رد 
شوم. بعد از مدتی شروع به شناسایی راننده های 
خوش اخالق و اتوبوس هایی کردم که برای عبور 
صندلی چرخدارم مناسب بودند. پیاده روهای ما 
هنوز برای حرکت صندلی چرخدار مناسب سازی 
نشده و باید از خیابان تردد می کردم. به این ترتیب 

خود را به دانشکده می رساندم.
2 ایستگاهی که پیاده می رفتم، ورزیده ام کرده بود. 
خاطره جالبی از آن روزها برایم مانده. یک بار 
به یکی از دوستانم برخورد کردم که مسوولیتی 
در تیم صندلی چرخداررانی دختران داشت. به 
من گفت در مسابقه ای که قرار است در یکی 
از شهرها برگزار شود، یکی از اعضا به دلیلی 

نمی تواند تیم را همراهی کند و از من خواست 
برای اینکه ترکیب تیم ناقص نشود همراه آنها 
بروم. به هوای سفر و گذراندن چند روز کنار 
دوستانم دعوت را قبول کردم. در آن مسابقات اول 
شدم و عنوان قهرمان گرفتم. معلوم شد صندلی 
چرخداررانی های پردردسر من در خیابان های 
تهران آنقدر ورزیده ام کرده که حتی می توانستم 

در مسابقه اول بشوم.«
محبوبه خلوق تا دکترای تاریخ پیش رفته و در 
سازمان میراث فرهنگی به عنوان مشاور مشغول 
کار شده اما بعد از دوره هایی که در سازمان جهانی 
بهداشت دیده، حاال فعال مدنی برای احقاق حقوق 
افراد دارای معلولیت و مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
به نام »برنا« با موضوع توانمندسازی افراد دارای 
معلولیت، سالمندان و زنان با بیش از 3500 عضو 

دارای پرونده فعال است. 
درس خواندن و اشتغال تنها بخشی از آرزوهای 
مردم  اغلب  می دهد.  تشکیل  را  جوان  یک 
خواهان تشکیل خانواده و مستقل شدن هستند. 
از وی درباره ازدواجش می پرسم. در پاسخ 
می گوید:  »سال هاست مستقل زندگی می کنم 
اما ازدواج نکرده ام. خانه را مطابق با شرایط 
جسمی خاصم درست کرده ام تا امکان آمد 
و شدم راحت تر باشد. مثل هر آدم دیگری 

آشپزی  مهمان هایم  برای  و  می دهم  مهمانی 
می کنم. البته بعضی ترفندها را کم کم یاد گرفته ام 
که شاید برایتان عجیب باشد، مثال برای آنکه 
داخل قابلمه را نگاه کنم از آینه کمک می گیرم. 
ازدواج آقایان دارای معلولیت مشکل است 
اما ناممکن نیست و در بسیاری مواقع با در 
نظر گرفتن برخی شرایط می توان این کار را 
انجام داد اما متاسفانه فرهنگ ما اجازه چنین 
امکانی را به خانم ها نمی دهد. هرچند امروز 
استثناهایی را می بینیم، از برخی استثناها که 
بگذریم، هنوز در فرهنگ ما ازدواج با زنی که 
روی صندلی چرخدار نشسته، بسیار عجیب 
و ناشدنی است، درصورتی که در کشورهای 
توسعه یافته چنین سدهایی برای زنان دارای 
مانند همتایان  آنها  و  ندارد  معلولیت وجود 
مرد خود  تشکیل خانواده می دهند و بچه دار 
امکاناتی  اجتماعی  حمایت های  و  می شوند 
را برای نگهداری بچه برایشان فراهم می کند 
که مجموعه آنها در کشور ما وجود ندارد؛ 
نه امکانات اجتماعی خاص و نه فرهنگی که 

از ازدواج زنان معلول حمایت کند. 
در کشورهای توسعه یافته آیین نامه هایی درباره 
چگونگی ساخت وساز شهری وجود دارد تا امکان 
استفاده بهتر از فضاهای عمومی یا خصوصی را 
برای این افراد که اگر سالمندان و کودکان و 
خانم های باردار را هم به این جمع اضافه کنیم، 

تعدادشان هم کم نیست، فراهم باشد.« 
خلوق درباره قوانین کشورمان برای افراد دارای 
معلولیت هم توضیح می دهد: »طبق آمارهای 
سازمان جهانی بهداشت، 10 تا 15درصد از 
جمعیت کشورهای در حال توسعه را افراد دارای 
معلولیت تشکیل می دهند که نسبت بزرگی است. 
ما برای حمایت از جامعه معلوالن خالء قانونی 
نداریم. قوانین بسیار خوبی داریم که عمل به آنها 
می تواند فضای شهری ما را کامال مناسب سازی 
کند. اصالحیه این قوانین هم 2 سال قبل از طرف 
رئیس جمهور ابالغ شد. حتی می خواهم بگویم 
قوانین ما جزو پیشرفته ترین قوانین هستند. عالوه 
بر آن، ایران عضو کنوانسیون بین المللی حقوق 
افراد دارای معلولیت است. باز هم می خواهم به 
این مساله برگردم که به رغم ادعاهایمان، فرهنگ 
احترام به حقوق افراد دارای معلولیت یا ناتوان در 
ما نهادینه نشده و پیمانکاران بسیاری هستند که 
با هزار ترفند قوانین را دور می زنند، مثال باالبر 
اجاره ای اجاره می کنند و بعد از گرفتن پایان 
کار، باالبر را برمی دارند. قوانین وجود دارند اما 
سازوکار نظارت بر قوانین یا وجود ندارد یا بسیار 
ضعیف عمل می کنند. اگر نظارت های قانونی 
درست عمل می کردند، یک پیمانکار متخلف 
یاد می گرفت آیین نامه را همیشه همراه داشته 
باشد. البته رعایت قوانین باید در بستر فرهنگ 
آن جامعه پیش برود. مسووالن ما و سازندگان 
و طراحان شهری باید بدانند معلولیت می تواند 
در کمین هر کسی باشد و آن را بالیی دور و 
غیرممکن ندانند. چند وقت قبل، چین صدمین 
شهر بدون مانع خود را جشن گرفت. حاال شما 
تصور کنید ما تا رسیدن به این هدف چقدر 

فاصله داریم.

کمتر کسی که به مهمانی دعوت می شود، اولین دغدغه  اش اندازه 
عرض در سرویس بهداشتی   است. وقتی محبوبه خلوق به من 
گفت، اگر قرار باشد برای بیش از چند ساعت در جایی اقامت 
کند، تنها می تواند در جاهایی باشد که بتواند از در رد شود، 
توانستم کمی از مشکالت زندگی یک فرد دارای معلولیت را 
مجسم کنم. امروزه واژه های توانیاب یا مانند آن در فرهنگ 
نوشتاری ما معادل افراد دارای معلولیت گذاشته می شود اما 
من ترجیح می دهم در مطلبی که می خوانید، طبق آنچه محبوبه 
خلوق می گوید از کلمه استاندارد سازمان جهانی بهداشت استفاده کنم؛ »افراد دارای 
معلولیت.« خانم خلوق مرا با گشاده رویی در منزلش پذیرفت. پیش از آن او را در 
برخی جلسات زنان دیده بودم و پایمردی جانانه اش در حضور اجتماعی و ایفای 

نقش در جلسات مختلف مرا بر آن داشت تا گزارشی از زندگی اش تهیه کنم.

نابغه معلولی که دست از زندگی نکشید
استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری، کیهان شناس و مدیر تحقیقات مرکز کیهان شناسی دانشگاه 
کمبریج، برای مردم جهان چهره آشنایی است. وی را با بیش از 40 سال سابقه کار علمی و 
دریافت جوایز متعدد بین المللی و طرح نظریه سیاهچاله ها از بزرگ ترین متفکران دهه های 
پایانی قرن بیستم دانسته اند و کتاب های او با نام های »تاریخچه زمان« و »طرح بزرگ« به 

سرعت به پرفروش ترین کتاب های روز بریتانیا تبدیل شدند.
هاوکینگ اما فقط نابغه نبود. در 21 سالگی، وقتی دوره لیسانس را در دانشگاه کمبریج طی 
می کرد، در پاگرد پله ها زمین خورد. بسیاری این لغزش را ناشی از مستی دانستند اما با تکرار 
این لغزش ها، وقتی هاوکینگ به پزشک مراجعه کرد، معلوم شد مبتال به بیماری بسیار نادر 
»اسکلروز جانبی آمیوتروفیک« شده است، بیماری بسیار نادری که طی مدتی کم و بیش کوتاه 
قدرت هر نوع حرکت را از بیمار می گیرد، طوری که فرد دیگر حتی توانایی سخن گفتن هم 

ندارد. پزشکان به او گفتند تا حداکثر 3 سال دیگر باید از زندگی خداحافظی کند.
دنیا در نظر هاوکینگ جوان که افق های روشنی را روبروی خود می دید، تیره و تار شد. در 
آپارتمان خود در لندن را به روی خود بست و تا چند ماه مونسش الکل و موسیقی بود. به 

نظر می رسید، کاری ندارد جز آنکه تحقیقات علمی خود را کنار بگذارد و منتظر مرگی 
زودهنگام بعد از فلج عمومی بدنش باشد.

در همان ایام با دختری به نام جین وایلد آشنا شد. دختری که در 
مهمانی سال نو با او دیدار کرده بود، در کمبریج به دیدنش رفت. 

او فقط 18 سال داشت. وی درس های اِی لِِول را در دبیرستان 
سن آلبانز  خواند و قصد داشت سال بعد به دانشگاه لندن برود. 

جین دختری کمرو و خجالتی بود. وقتی هاوکینگ نخستین 
بار به او گفته بود که دارد کیهان شناسی می خواند، او بعدا 
ناگزیر به فرهنگ لغات مراجعه کرد تا بفهمد کیهان شناسی 
به چه معناست. جین به خداوند اعتقاد داشت و طبعا 
خوش بین بود. وی معتقد بود  هر چیزی برای هدف 
و منظوری به وجود آمده و در واقع آفریده شده  و مهم 

نیست که رویدادهای نامناسب و نامطلوب چگونه جلوه 
می کنند. ممکن است مورد خوب و مطلوبی از دل آنها به 

وجود بیاید و رخ بنماید. هاوکینگ از دیرباز اعتقاد به خدا را وانهاده بود اما نگرش جین به 
نظرش آشنا آمد و در دلش نشست. برای ازدواج به شغل نیاز داشت، این بود که تصمیم 

گرفت دنبال دکترایش برود.
2 سال بعد در 23 سالگی با جین ازدواج کرد و با پشتکار به به برنامه هایش بازگشت. کم کم 
بیماری آثارش را در وی نشان می داد، اول با یک عصا و کمی بعد با کمک دو عصا می توانست 
راه برود. اواخر دهه 1960، هاوکینگ دیگر برای نقل مکان از صندلی چرخدار استفاده می کرد. 
ازدواج آنها 30 سال دوام پیدا کرد، تا اینکه در سال 1995 میالدی از هم جدا شدند. پس از 
مدتی فلج سراسر بدنش را فراگرفت و امروز تنها با فشار دادن دو انگشت دست چپش بر 
دکمه های رایانه بسیار  پیشرفته ای که مخصوص وی طراحی شده، با جهان خارج ارتباط 
برقرار می کند زیرا استیون از سال1985 میالدی قدرت گویایی خود را هم از دست داده  است.
در سال 1995 میالدی، هاوکینگ برای بار دوم ازدواج کرد و از همسر خود به نام الین 
میسون بعد از 11 سال جدا شد. به گفته پزشکان قرار بود وی در 23 سالگی از دنیا برود و 
آرزوهایش را هم خاک کند. امروز او 75 ساله است. 2 بار ازدواج کرده و 3 فرزند دارد. با 
اینکه از بدن وی تقریبا چیزی جز ذهنی پویا و نبوغی مثال زدنی باقی نمانده، هنوز بر کرسی 

استادی معتبرترین دانشگاه دنیا نشسته و دانشمندان فراوانی را تا امروز تربیت کرده است.
هاوکینگ تنها در حوزه فیزیک صاحب نظر نیست. وی در سال 1968 میالدی در تظاهرات 
بر ضدجنگ ویتنام شرکت کرد و در مه سال 2012 میالی تصمیم گرفت به 
پویش تحریم کنندگان علمی اسرائیل بپیوندد. وی درباره تکنولوژی ای که 
خود او نمونه ای ساده از آن را برای برقراری ارتباط )سخن گفتن( 
استفاده کرده، می گوید: »نسخه های ابتدایی هوش مصنوعی که 
تاکنون ابداع شده ، مفید بوده اند، با وجود این، از تبعات آفرینش 
تکنولوژی که بتواند با انسان برابری کند یا از او پیشی بگیرد 
نگرانم.چنین موجودی می تواند روی پای خودش بایستد 
و هر بار با شتابی بیشتر خود را از نو طراحی کند. بشر که 
به دلیل محدودیت های بیولوژیک سرعت کمتری دارد 

بدون توانایی رقابت عقب خواهد ماند.
هاوکینگ از مخالفان دونالد ترامپ و خواهان پایان دادن 
به جنگ داخلی سوریه است و از هموطنان خود در بریتانیا 

خواسته  به خروج از اتحادیه اروپا رأی ندهند.«

تهران شهری است که فقط 
برای مردان سالمت و جوان تا 
60 سال ساخته شده. اینکه 

بانو یا آقایی سالخورده در 
عبور از عرض خیابان یا جوی 
کنار آن دچار اشکال باشد یا 

مادری نداند چطور باید کالسکه 
کودکش را از موانع فراوان 

پیاده روهای شهرهای ما عبور 
دهد، برای هیچ کدام از ما 
صحنه هایی ناآشنا نیستند. 

برای افراد دارای معلولیت این 
محدودیت ها بی شک بسیار 

بیشتر است

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلوالن
از مشکالت یک فرد دارای معلولیت می گوید: 

افراد دارای معلولیت 
چگونه زندگی می کنند؟

 محبوبه خالق
رئیس کمیسیون 

فرهنگی اجتماعی 
اتحادیه جهانی 

معلوالن
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نگرانی از شروع سال تحصیلی جدید

بازم مدرسه ام دیر شد!
ممکن است این سوال برایتان 
پیش بیاید که چرا بچه ها با 
شروع مدرسه دچار استرس 
می شوند؟ اغلب مقصر اصلی، 

مشکالت مربوط به مدرسه است. 
با شروع سال تحصیلی، تمام افراد خانواده تحت 
تاثیر بازگشت به مدرسه قرار می گیرند و انواع 
مختلفی از استرس، هم والدین و هم کودکان 
را دربرمی گیرد، مانند زنگ های هشدار، انجام 
تکالیف منزل و زمان خواب. بسیاری از والدین 
می دانند استرس بازگشایی مدرسه می تواند قبل 
از اتمام تابستان شروع شود. فهرست خریدهای 
مدرسه، برنامه ریزی برای فصل پاییز و درنهایت 
تغییرات آب و هوا به خوبی باعث این احساس 

می شوند. 
کامال طبیعی است که روز اول مدرسه برای 
بعضی والدین با مشکل همراه باشد اما تعدادی 
دیگر برای هماهنگ شدن با این تغییرات، نیاز 
به حمایت بیشتری دارند. اگر شما هم جزو آن 
گروه از مادران هستید که در شروع سال تحصیلی 

جدید، استرس زیادی را تجربه می کنید، بدانید 
که شما تنها نیستید. درحقیقت، احساس 

شما از آنچه که فکر می کنید هم 
طبیعی تر است. 

لوین«،  »میشل  گفته  طبق 
روان شناس خانواده و صاحب 

طرح سالمت روان، طبیعی است 
که در بدو ورود کودک به مهدکودک یا 

مدرسه، والدین زمان سختی را سپری کنند. 
برای بسیاری از خانواده ها، این احساس به وجود 

می آید که برای اولین بار کنترل از دستشان خارج 
شده است. درحقیقت بین کودکان و نوجوانان، 
80درصد از کودکان به دلیل مشکالت مربوط 
به مدرسه دچار اضطراب یا مشکالت سالمت 

عاطفی هستند. 
آموزشی و رشد در  »پالما سی«، روان شناس 
زمینه روان شناسی و تفکر کودکان، تاکید می کند:  
خواسته های زیادی در عملکرد تحصیلی کودکان 
وجود دارد که باعث افزایش استرس بین آنها 

می  شود. 
دکتر »اونگ سای هو«، مشاور ارشد و مدیر 
بخش روان پزشکی رشد در موسسه بهداشت روان 
می گوید: »عملکرد تحصیلی تنها دلیل استرس 
نیست. استرس تنها به زمان امتحانات مربوط 
نمی شود و می تواند در هر زمانی از سال بروز کند.« 
»پالما« نیز اذعان می کند: »به دلیل اختصاص زمان 
کمی برای سالمت جسمی و پیشرفت بهزیستی، 
کودکان در زمان رویارویی با استرس، مقاومت 

کمتری از خود نشان می دهند.« 
در ادامه راهکارهایی برای کمک به والدین جوان 
در مورد علل رایج استرس مرتبط با مدرسه و 
کمک به کودکان برای  مقابله با آن ارائه می شود. 
آیا کودک شما شلوغ تر از همیشه به نظر می رسد؟ 
دکتر »اونگ« می گوید: »خیلی از اوقات، معلمان و 
والدین، ممکن است تکالیف و وظایف اضافه ای 

به کودک تحمیل را به عنوان تکلیف منزل 
کنند، بدون توجه به این نکته که کودک در حال 
حاضر فهرستی از وظایف را دراختیار دارد که باید 
تمام کند.« وی اضافه می کند: »وقتی کودکان تحت 
فشار استرس زیاد قرار می گیرند، به راحتی ناراحت 
می شوند، احساس درماندگی و عدم همکاری 

می کنند و سرانجام تسلیم)ناامید( می شوند.« 
شما باید قبل از دادن هرگونه فعالیت یا کار 
اضافه به فرزندتان، تکالیف او و مهلت انجام 
آن را بررسی کنید. در صورتی که کودک تحت 
نظارت شما درباره فعالیت های اجباری مدرسه 
مشکلی داشته باشد، با معلمان او در این باره 
صحبت کنید. دکتر اونگ توضیح می دهد: »هر 
کودکی واکنش متفاوتی به استرس نشان می دهد 
و آستانه صبر کودکان با یکدیگر تفاوت دارد اما 
حتی سختکوش ترین کودک هم نیاز به برقراری 

تعادلی خوب بین کار و بازی دارد.«
وی پیشنهاد می دهد از قانون 3:1 استفاده شود؛ 
به ازای هر 3 ساعت یادگیری یا فعالیت های 
مطالعاتی، برای مسائل تفریحی و اوقات فراغت 
بچه ها، زمانی اختصاص داده شود تا تعادل برقرار 

شود. دکتر اونگ ادامه می دهد: 
»این قانون همچنین از کودک 
دربرابر احساس استیصال و درماندگی 
محافظت می کند.« کودک عالوه بر دریافت 
عشق و حمایت کافی از جانب شما، به خواب 
کافی هم نیاز دارد که یکی از اصول اساسی در 
پرورش کودک است. طبق نظرسنجی انجام شده 
در سال 2014 میالدی توسط دانشجویان دانشگاه 
فنی ناینانگ، از هر 3 کودک دبستانی، 1کودک 
خواب کافی ندارد و تنها 8درصد از والدین 
متوجه می شوند کودکشان ممکن است مشکل 
کم خوابی داشته باشد. کمبود خواب در کودکان 
مانند بزرگساالن باعث کج خلقی می شود. نتایج 
مطالعات نشان می دهد کودکانی که خواب کافی 
ندارند، در مقابل مشکالت مدرسه تمایل بیشتری 
به تندخویی)کج خلقی( دارند و به راحتی ناامید 

می شوند. 
اما شما چه کاری می توانید انجام بدهید؟ طبق 
یافته بنیاد ملی در زمینه مشکالت خواب، کودکان 
دبستانی به طور معمول به 9 تا 11 ساعت خواب 
در شبانه روز نیاز دارند. این موضوع به این معنی 
است در صورتی که کودک باید ساعت 6:30 
صبح از خواب بیدار شود، المپ ها باید ساعت 

9:30 شب قبل خاموش شوند. 
می کند: »سالمت جسم،  عنوان  »اونگ«  دکتر 
عملکرد درست ذهن را تحت تاثیر قرار می دهد 
بنابراین به کودکان خود بیاموزید با ایجاد تعادل 
و رژیم غذایی درست، ورزش مرتب و خواب 

کافی از سالمت خودشان مراقبت کنند.« 

وقتی کودک تحت فشار قرار بگیرد، به راحتی 
ناراحت، درمانده و بدون حس همکاری می شود 

که درنهایت به دلسردی او می انجامد. 
آیا شما بیش از اندازه به کودک دبستانی خود 
برای درس خواندن ایراد می گیرید؟ نمره های او 
را با همساالن یا خواهر و برادرش مقایسه می کنید 
و زمان امتحانات او، دست هایتان را مدام به هم 
فشار می دهید؟ اگر چنین است، درواقع شما 
به ایجاد اضطراب در فرزندتان کمک می کنید. 
طور  این  والدین  گزارش  درمورد  »پامال« 
می نویسد: »بسیاری از آنها در زمان امتحانات 
فرزندانشان، دچار اضطراب و نگرانی می شوند. 
بعضی والدین با عملکرد تحصیلی فرزندشان 
برخورد نامناسب می کنند بنابراین فشار زیادی 
به کودک وارد می کنند. اگر فرزندشان فکر کند 
عملکرد تحصیلی او دلیلی بر دوست داشتنش 
یا باعث برخورد والدین با وی می شود، میزان 

سطح استرسش افزایش می یابد.« 
والدین  که  »کاری  می گوید:  »اونگ«  دکتر 
می توانند برای فرزندشان انجام دهند، داشتن 
توقع واقع بینانه و کنار گذاشتن مقایسه کودکشان 
با سایرین است. تالش و نقاط قوت فرزندتان 
را بشناسید. نتایج تحصیلی کودک تنها مالک 
سنجش او نیست. راه هایی را بیابید تا بتوانید 

ارتباط بهتری با فرزندانتان برقرار کنید، 
مانند صحبت کردن هنگام صرف 

شام. این کار باید از سن پایین 
آغاز شود، نه فقط زمانی 

که آنها دچار مشکل 

می شوند یا به سن خاصی می رسند.« وی تاکید 
می کند: »هنگامی که در فعالیت های تفریحی با 
فرزندتان همراه می شوید، مانند ورزش کردن یا 
بازی رایانه ای، می توانید فرصت هایی به وجود 
بیاورید تا درباره مشکالت آنها صحبت کنید. 
همچنین زمانی که ارتباط خوبی بین والدین و 
فرزندانتان برقرار می شود، مکالمات خشن دیگر 
جایگاهی نخواهند داشت. به خاطر داشته باشید 
که خیلی سریع قضاوت یا تصمیم گیری نکنید 

یا بالفاصله آنها را نصیحت نکنید.« 

شما نباید استرس را به خودتان 
دیکته کنید

 »پامال«، این پرسش ها را مطرح می کند؛ آیا زمانی که 
از فرزندتان عصبانی هستید او را کتک می زنید؟ به 
سرعت در خانه قدم برمی دارید؟ در زمان عصبانیت 
نباید راهکار ضعیفی نشان بدهید. بچه ها می آموزند 
که می توانند در زمان بروز خشم یا استرس، رفتار 
شما را تکرار کنند. او توضیح می دهد: »کتک زدن 
شاید در کوتاه مدت موثر باشد اما ترس بچه ها از 
ضرب و شتم در طوالنی مدت از بین می رود و 
وقتی بزرگ تر می شوند امکان دارد تالفی کنند 

یا به خاطرات گذشته برگردند.« 
دکتر »اونگ« عنوان می کند: »جو موجود در خانه 
روی بچه ها اثر مستقیم دارد. به عنوان مثال، 
بعضی بچه ها از رفتن به مدرسه امتناع 
می کنند زیرا می خواهند در خانه 
بمانند تا والدین آنها در امان 
باشند. کاری که می توانید 

انجام بدهید، بررسی سطوح استرس در خودتان 
است. سعی کنید کودک را با مشکل خودتان 

درگیر نکنید.« 
از خودتان  مراقبت  برای  راهکارهایی  »پامال« 

ارائه می دهد: 
1. مراقب خود و روابطتان با سایرین باشید. 
2. زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید. 

3. اگر احساس درماندگی می کنید، از دوستان و 
اعضای خانواده درخواست حمایت کنید. 

4. از عنوان کردن مسائلی که به فرزندانتان مربوط 
نمی شود، نزد آنها بپرهیزید. 

بچه ها با هم تفاوت دارند و قدرت یادگیری آنها 
نیز با هم فرق می کند. »پامال« می گوید: »اگر فرزند 
شما در مهدکودک با چالش آموزش مهارت 
خواندن، قبل از رفتن به مدرسه روبرو شده 
است و نمی تواند خوب یاد بگیرد، به این معنی 
نیست که در یادگیری دچار مشکل است. شما 
باید بدانید بیشتر بچه ها خواندن را از 6 سالگی 
شروع می کنند. بعضی کودکان که زودتر از این 
سن در معرض آموزش قرار می گیرند، ممکن 
است زودتر خواندن و نوشتن را بیاموزند. حال 
اگر کودک شما بعد از شروع تحصیالت رسمی 
دچار مشکل در یادگیری است، او را برای ارزیابی 
نزد روان شناس ببرید. همچنین شما باید اولیای 
مدرسه را در جریان بگذارید تا مربی بتواند از 
کودک حمایت الزم را به عمل بیاورد. برای 
کمک به کودک باید مانند یک تیم عمل کنید. 
توقعتان را به واقعیت نزدیک کنید. از تالش 
فرزندتان آگاه باشید و بدانید که فقط نمره مالک 
سنجش نیست.« طبق گفته دکتر »اونگ«، با اینکه 
آموزش بچه ها در کنار آمدن با استرس و مقابله 
با چالش ها مهم است، در صورتی که متوجه 
تغییر در رفتار کودکتان شدید، دریافت کمک 

حرفه ای بسیار الزم است. 
»مابادنیس پاپ«، مدرس ارشد دانشگاه آموزش، 
فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد و همکار در 
تالیف دستورالعمل های مدارس عالی و کودکان 
و  کودک  درمانگر  »کلمبوس«،  همراه  موفق 
خانواده در ونکوور و نویسنده کتاب نسل های 
مضطرب می گوید: »می توان با ابزار بازی به 
کودکان در غلبه بر نگرانی کمک کرد و همچنین 
برای کم کردن فشارهای جدیدی که خانواده 
تحت تاثیرشان هستند، استفاده کرد که بسیار 
خالقانه است و درهر سال تحصیلی جدید از 

این روش ها استفاده می کنند.«

 ترجمه:  
هدا صادقیان 

حقیقی

با شروع سال تحصیلی، تمام افراد 
خانواده تحت تاثیر بازگشت به 
مدرسه قرار می گیرند و انواع 

مختلفی از استرس، هم والدین 
وهم کودکان را دربرمی گیرد، مانند 

زنگ های هشدار، انجام تکالیف 
منزل و زمان خواب

در این نوشتار به چند نکته قابل توجه از سوی »پاپ« و 
»کامبولیس« برای مقابله با فشار روانی حاصل از شروع 

مدارس اشاره می کنیم. 

1 عوامل استرس زا را در کودک شناسایی کنید 
راه های مختلفی وجود دارند که می توانند استرس را 
نشان بدهند اما به دلیل اینکه اغلب این عالئم درونی 
هستند، شناسایی آنها در کودکان می تواند دشوار باشد. 
به جستجوی خطوط قرمز، پیام های هشدار دهنده متداول 
تغییر  و  دل پیچه  سردرد ،  خوابیدن،  در  مشکل  مانند 
خلق وخو)تحریک پذیری و خستگی مفرط( بپردازید.  
»کامبولیس« می گوید: »44درصد از کودکان در انتهای 
تابستان و با شروع پاییز، مشکل نخوابیدن را گزارش 
می دهند. این نشانه واضحی از تغییرات جاری است که بر 
زندگی روزمره تاثیر می گذارد و باعث ایجاد مزاحمت برای 
کودکان می شود.« او تاکید دارد که کودکان باید استرس خود 
را به وسیله گفت وگوی آزاد و گوش دادن برطرف کنند. 
این روش به کودکان اجازه می دهد نگرانی های جسمی 
خود را ابراز کنند. کامبولیس از عملکردی استفاده می کند 
که آن را »دیوار نگرانی« می نامد، جایی که کودکان، روی 
برگه های یادداشت، مسائلی که باعث نگرانی آنها می شود 
را می نویسند و روی دیوار می چسبانند تا دیده شوند و 
عوامل استرس زای خود را بیان می کنند. شما باید از تمام 
عواملی که باعث بی خوابی کودکتان می شود، آگاه شوید. 

2 با دقت به حرف های کودکتان گوش دهید 
برای اینکه قادر به تشخیص نگرانی مرتبط با مدرسه 
به  و  باشید  داشته  باید گوش شنوا  فرزندتان شوید، 

با دقت  به خوبی گوش بدهید و  حرف های کودک 
به نارضایتی های ویژه او توجه کنید. اگر کودک شما 
تمایلی به رفتن به مدرسه ندارد، یا در انجام تکالیف 
خود مشکل دارد، باید دلیل را ریشه یابی کنید. آیا مشکل 
از معلم است؟ یا زورگویی در مدرسه؟ یا برنامه های 
بیش از حد؟ شاید کودک شما احساس کند که قادر 
نیست تمام توقعاتی که مدام از وی دارید را برآورده 
کند. والدین می توانند بیشتر این مشکالت را در خانه 

یا تماس با مسووالن مدرسه حل کنند. 

3 بچه ها را تا رختخواب همراهی کنید
 آنها بیشتر از آنچه عموم مردم فکر می کنند، به خواب 
نیاز دارند. طبق یافته های انجمن ملی، عالوه بر کودکان 
مهدکودکی تا سوم دبستان که به 12 ساعت خواب شبانه روز 
نیاز دارند، دانش آموزان دبیرستانی نیز به 8 تا 10 ساعت 
خواب کامل نیاز دارند. عواملی مانند برنامه های محول شده، 
احساس نگرانی یا استفاده از تکنولوژی یا رسانه های 
اجتماعی تا دیروقت، گذرا هستند ولی می توانند باعث 

کمبود و تداخل در خواب شوند. 

4 برای طول هفته برنامه ریزی کنید
بین  مشاجره  باعث  کودکان  برای  برنامه ریزی  شاید 
والدین شود اما با فعالیت مضاعف، والدین می توانند 
از بروز درگیری جلوگیری کنند. )امسال می خواهیم 
به چه اهدافی دست پیدا کنیم؟(و همچنین برنامه های 
کوتاه مدت)چگونه برنامه صبحگاهی را مدیریت کنیم؟( و 
ساخت یک جدول بصری)قابل رویت( روی تخته سفید 

تا تمام افراد خانواده از برنامه ها آگاه باشند. 

5 اگر اوضاع از 
کنترلتان خارج شد، با معلم 
فرزندتان در تماس باشید 

از معلم شکایت نکنید یا با اشاره انگشتانتان 
او را مخاطب قرار ندهید، بلکه با احترام، او را 

از آنچه که در خانه اتفاق افتاده، آگاه کنید و توضیح 
دهید که کودکتان برای امور شبانه وقت زیادی صرف 
می کند که این کار، خواب، اخالق و سالمت او را تحت 
تاثیر قرار می دهد. در تماس بودن با معلم فرزندتان بسیار 
ارزشمند است. می توانید از معلم بپرسید چه مدت برای 
انجام تکالیف وقت نیاز است، درحقیقت این زمان باید 
چقدر باشد؟ ممکن است معلم قادر به تشخیص این 
موضوع باشد که کودک شما روی چه مسائلی باید 
تمرکز کند تا بتواند خالق و تاثیرگذار باشد و روی 

چه مسائلی نباید متمرکز شود. 

6 قرارداد تکلیف شبانه را تعیین کنید
بنا به گفته »دنیس پاپ«، والدین باید مطمئن شوند کودکشان 
زمان و مکان مناسب برای انجام تکالیف را در اختیار دارد 
)به عنوان مثال بعد از خوردن عصرانه یا قبل از بازی 
بسکتبال(، تا اطمینان حاصل کنند که فرزندشان کارهایش 
را انجام می دهد اما برنامه ریزی و سطح بندی را به معلم 
واگذار کنید. در صورت لزوم، تا زمان انجام تکالیف، 
استفاده از تلفن یا رسانه های اجتماعی را محدود کنید. 

7 از برنامه ریزی بصری)قابل رویت( استفاده 
کنید 

شروع سال تحصیلی جدید به معنای شروع میلیون ها 

مختلف،  اتفاق 
انجام  فعالیت ها، 
وظایف و کارهای گوناگون 
نگرانی  باعث  نه تنها  که  است 
کودکان می شود، بلکه باعث استرس والدین هم می شود 
که چگونه تقویم قابل دیدن را کامل کنند؟ چه کسی 
مسوول چکاری است؟ و چه زمانی؟ به همین دلیل والدین 
احساس تنش می کنند.  »کامبولیس« راه حل مفیدی دارد 
که قبال نیز به آن اشاره کردیم. او می گوید: »من هوادار 
تخته سفید هستم و خانواده ام را با برنامه ریزی قابل دیدن 
به طور کامل متحول کردم زیرا حاال همه می دانند که چه 
وظیفه ای دارند و باید در کدام جایگاه قرار داشته باشند.« 

8 وقت بگذارید
تنها استفاده از جدول قابل دیدن برای بهبود عملکرد 
و فعالیت ها کافی نیست. شما روزانه به زمانی برای 
تمرینات فیزیکی، کنار خانواده بودن و مراقبت از خود 
نیاز دارید. به عبارت دیگر، شما دائم در حال عبور و 
رفتن هستید. یک راه حل آسان وجود دارد که استرس 
را از شما دور می کند. در یک برنامه پی دی اف، شما 
برای بازی، خواب و استراحت، ورزش و سپری کردن 
اوقاتی با خانواده، زمان بندی الزم را خواهید داشت. 

گرچه تکنولوژی می تواند برخی اوقات جزیی 
از برنامه ریزی پی دی اف باشد، افراد خانواده 
با هم در ارتباط مستقیم نیستند. لحظاتی که 
افراد خانواده با هم و چهره به چهره هستند، به 
کودکان کمک می کند بدون اضطراب و با امنیت از 

خانواده و دوستانشان جدا شده و مستقل شوند. 

9 برای شروع مدرسه آماده شوید 
خرید کردن به کودک کمک می کند برای شروع سال 
تحصیلی جدید هیجان زده شود. اگر کودک شما نمی تواند 
نسبت به خرید بی تفاوت باشد، بدون معطلی و ایجاد 
آزردگی خاطر به خرید بروید. راه ساده برای آرامش دادن 
به کودکان در سال تحصیلی این است که لباس، کوله پشتی 

و سایر لوازمشان را خودشان انتخاب کنند. 

10 با یکدیگر صحبت کنید 
یکی از بهترین روش ها برای کاهش استرس و آمادگی 
شروع سال تحصیلی جدید، صحبت کردن با فرزندتان 
در مورد احساس او است. وقتی در مورد مدرسه صحبت 
می کنید، به او فرصت بدهید تا احساسات و هیجانات 
و نگرانی خود را از مدرسه بروز بدهد.  اگر فرزند شما 
نکات منفی در مورد مدرسه عنوان می کند، بالفاصله به 
نگرانی هایش واکنش نشان ندهید، در عوض، روی 
اعتبارسنجی تمرکز کنید. در این مواقع می توانید راه حل 
مناسبی بیابید یا تمرکز را به سمت تغییرات مثبت مانند 
دیدار با دوستان، هیجان در یافته های جدید و بزرگ 
شدن سوق بدهید. مباحث مهمی مانند نحوه برخورد 
با افراد زورگو و فشار همساالن را مورد بررسی قرار 
بدهید. ایجاد خطوط ارتباطی به فرزند شما اجازه می دهد 
تا بداند چقدر برای شما مهم بوده و برای پشتیبانی از 

او همیشه در دسترس قرار دارید.

10نکته برای مقابله با فشار روانی حاصل از شروع مدارس

عالئم وجود استرس
1. منزوی شدن

2. از دست دادن تمایل به انجام فعالیت هایی 
که کودک به آنها عالقه مند بوده است.

   3. پرخاشگری
    4. حساس شدن، افسردگی، بداخالقی و زودرنجی در بیشتر مواقع

    5. بی اشتهایی
   6. بی خوابی

  7. امتناع از حضور در مدرسه و افت تحصیلی به 
دالیل نامعلوم

   8. بیان کردن افکار منفی و غیرعادی 
مانند خودکشی
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دانستنیهایدندانپزشکی
سالمت دهان و دندان یکی از مهم ترین 
بخش های سالمت عمومی و بهداشت 
شماست. بهداشت ضعیف دندان می تواند 
باعث به  وجود آمدن حفره های دندانی و 
بیماری لثه شود و با بیماری های قلبی، سرطان و دیابت در 
ارتباط است. سالمت دندان ها و لثه تعهدی مادام العمر است. 
هر چقدر از سن پایین عادت های مناسب بهداشت دندان مانند 
مسواک زدن، نخ کشیدن بین دندان ها و کاهش مصرف مواد 
قندی را یاد بگیرید، از پرداخت هزینه باالی دندان پزشکی 
و عواقب طوالنی مدت آن دور خواهید ماند. برای سالم نگه 
داشتن دندان هایتان، کارهای زیادی وجود دارد. به عنوان 
مثال بیماری دهان و دندان به طور قابل مالحظه ای با رعایت 
اصول زیر کاهش می یابد. 2بار در روز دندان هایتان را با 
خمیردندان حاوی فلوراید مسواک کنید. یک بار در روز از نخ 
دندان استفاده کنید. مصرف شکر را کاهش دهید. آب حاوی 
فلوراید بنوشید. از مراقبت های حرفه ای دندان کمک بگیرید. 

توجه به نشانه های دندانی و مشکالت دهان
 منتظر نمانید حتما عالئم خاصی بروز کند تا به دندان پزشک 
مراجعه کنید. مراجعه و ویزیت توسط دندان پزشک 2بار در سال 
به او اجازه می دهد قبل از بروز عالئم از مشکل شما مطلع شود. 
هر گاه شما درمورد سالمت دندان هایتان متوجه عالمت های 
هشداردهنده شدید، هر چه سریع تر به دندان پزشک مراجعه کنید. 
عالئم هشدار دهنده مانند جراحت یا زخم، درد، نواحی ملتهب 
در دهان که بعد از 1 تا 2 هفته التیام نیابد، خونریزی یا ورم 
لثه ها بعد از مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن، بوی بد مزمن، 
عکس العمل ناگهانی به سرما و گرما یا نوشیدن نوشیدنی های 
گرم و سرد و درد در نواحی تحلیل رفته لثه در اثر کشیدن دندان 
که با جویدن یا گاز زدن ایجاد می شود. در صورت بروز این 

عالئم باید سریع درمان پزشکی انجام بگیرد.
حفره دهان انواع باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها را در خود 
جا می دهد. بعضی باکتری ها به طور طبیعی در دهان وجود 
دارند تا در دهان شما فلوراید بسازند. به طور کلی، وجود 
باکتری در مقادیر کم مفید است اما رژیم حاوی مواد قندی 
باعث رشد سریع باکتری های تولید کننده اسید می شود. این 
اسیدها مینای دندان ها را حل می کنند و باعث ایجاد حفره 
دندانی )کرم خوردگی( می شوند. این باکتری ها در محل دندان 
روی لثه شیار نازک زائدی به نام »پالک« به وجود می آورند. 
پالک ها انباشته شده و سخت می شوند و در صورتی که با 
مسواک و نخ دندان به طور مرتب پاک نشوند، به عمق دندان 
می رسند و می توانند باعث ورم لثه ها و بیماری ژنژویت شوند. 
افزایش ورم موجب تحلیل لثه ها و کنار رفتن آن از روی دندان ها 
می شود. این قضیه سبب به وجود آمدن کیسه )کیست( های 
حاوی عفونت و چرک می شود. این مرحله پیشرفته بیماری لثه 
پریودنتیت )التهاب بافت اطراف دندان که منجر به افتادن دندان 
می شود( نام دارد. عوامل زیادی باعث ژنژویت و پریودنتیت 
می شوند، مانند سیگار کشیدن، مسواک زدن نادرست، مصرف 
زیاد اسنک ها و غذاهای شیرین )حاوی قند( و نوشیدنی های 
شیرین، دیابت، مصرف داروهایی که اصوال به طور ژنتیکی 
و ارثی باعث کاهش میزان بزاق دهان می شوند، بیماری های 
عفونی خاص مانند اچ آی وی یا ایدز، تغییرات هورمونی در 
بدن خانم ها، ریفالکس معده یا سوزش آن و استفراغ مکرر 

که باعث اسیدی شدن می  شود.

بیماری های شناخته شده دهان و دندان
ما از دهان و دندان هایمان دائم استفاده می کنیم پس جای 
تعجب نیست که مشکالت زیادی در طول زمان پیش بیاید، 
به خصوص اگر از دندان هایمان به درستی مراقبت نکنیم. 
بیشتر مشکالت دندان و دهان با رعایت اصول بهداشتی 
قابل پیشگیری هستند. شما در طول زندگی حداقل یکبار 
مشکالت دندانی را تجربه کرده اید. انواع مشکالت دهان 
پریودنتیت  ژنژویت،  دندان شامل کرم خوردگی)حفره(  و 
)التهاب لثه(، ترک یا شکستن دندان، حساسیت دندانی به 
دما، سرطان دهان شامل سرطان لثه، زبان، لب، گونه، کف 

دهان، کام سخت و کام نرم است. 
سالمت دهان به سالم ماندن بدن کمک می کند. مطابق گفته 
کلینیک مایا، باکتری و عفونت های دهان با بیماری هایی مثل 
آماس قلبی یا عفونت های دیواره قلب، نوزاد نارس و وزن 
کم نوزاد هنگام تولد مرتبط است، حتی اگر از دندان هایتان 
به خوبی مراقبت کنید، باید ساالنه 2بار دندان هایتان توسط 
دندان پزشک معاینه شود. پزشک در صورت مشاهده عالئم 
را  موثر  درمان  مشکالت،  سایر  یا  عفونت  و  لثه  بیماری 

پیشنهاد می دهد. 
نظافت درست و حرفه ای می تواند پالک ها یا رسوباتی که 
حتی با مسواک زدن و نخ دندان کشیدن، همچنان باقی مانده اند 
را از بین ببرد. این شستشو توسط متخصص بهداشت دهان 

یا دندان پزشک انجام می گیرد. 
وقتی تمام رسوب ها از دندان پاک شد، دندان پزشک از خمیر 
دندان قوی برای شستن دندان ها استفاده می کند. این اقدام با 
نخ کشیدن دندان ها و دور ریختن بقیه رسوب و مواد بین 

دندان، کامل می شود. 
فرایند تمیز کردن عمیق دندان به »مقیاس بندی و برنامه ریزی 
ریشه« معروف است. با این اقدام، سایر رسوبات باال و زیر لثه 
که با نظافت روزانه تمیز نمی شوند، از بین می روند. ممکن 
است دندان پزشک در ادامه کار تمیز کردن دندان ها، درمان 
فلورایدتراپی برای مقابله با کرم خوردگی دندان را انجام بدهد. 
فلوراید، ماده معدنی طبیعی ای است که به ساخت مینای دندان 
کمک می کند و باعث بهبود آن می شود. پروبیوتیک ها اغلب 
به دلیل نقش آنها در سالمت گوارش شناخته شده هستند 
اما تحقیقات اخیر نشان می دهد این باکتری های سالم برای 
دندان ها و لثه های شما مفید هستند. پروبیوتیک ها از ایجاد 
پالک و تهدید سالمت دندان جلوگیری می کنند. همچنین 
قادر به مقابله با سرطان دهان و افزایش عفونت ناشی از 
بیماری لثه هستند. تمیز نگه داشتن دهان وظیفه روزانه است. 
دندان پزشک چگونگی محافظت روزانه از دندان و لثه را 
به شما آموزش می دهد. عالوه بر مسواک زدن ونخ کشیدن 
کردن آب  قرقره  دهان شامل  روزانه  دندان ها، شستشوی 
در دهان و استفاده از وسایلی مانند واترپیک و آب فلوسر 

کمک کننده خواهد بود.

بهترین راهکارها برای جلوگیری از مشکالت 
دهان و دندان

مسواک زدن 2بار در روز با خمیر دندان حاوی فلوراید، 
استفاده از نخ دندان حداقل روزی یک بار، جرمگیری دندان 
توسط دندان پزشک هر 6 ماه یکبار، خودداری از مصرف 
تنباکو، استفاده از غذاهای فیبردار، کاهش میزان مصرف 
چربی، کاهش مصرف مواد شیرین و استفاده درست از 
سبزیجات و میوه ها، محدود کردن مصرف اسنک شیرین 
و نوشیدنی های قندی، اجتناب از خوردن غذاهایی که مواد 
قندی پنهان دارند، مانند چاشنی ها شامل سس کچاپ و 
باربیکیو، میوه خشت، مربا ، چاشنی ماست، سس پاستا، 
آبمیوه،  انرژی زا،  نوشیدنی های  سودا،  شیرین،  تی  آیس 
گرانوال، غالت صبحانه و انواع کلوچه ها به سالمت دهان 

کمک می کند. 
رعایت نکات بهداشتی برای سالمت دهان و دندان کودکان، 
خانم های باردار و سالمندان بسیار اهمیت دارد. کودکان 
بسیار مستعد پوسیدگی دندان و ایجاد حفره های دندانی 
هستند، مخصوصا کودکانی که با شیشه شیر تغذیه می شوند. 
پوسیدگی دندانی در کودکان اغلب به دلیل شیرینی باقی مانده 
از شیر بعد از تغذیه با شیشه ایجاد می شود. برای جلوگیری 
از تجمع مواد قندی در دهان کودک فقط برای دادن غذا  

از شیشه شیر استفاده کنید. 
در صورت تمایل کودک به مکیدن شیشه شیر زمان خواب، 
دندان  کردن  مسواک  کنید.  استفاده  شیر  به جای  آب  از 
کودکان با مسواک های نرم مخصوص بدون خمیر دندان 
)کودکان به دلیل اینکه بلد نیستند آب دهان را بیرون بریزند، 
خمیردندان را خواهند خورد( و برنامه ریزی ویزیت مرتب 

توسط دندان پزشک کودک بسیار ضروری است. 

مسائلی که مردان باید درباره سالمت دندان 
و دهان بدانند

 طبق گزارش آکادمی تخصصی جراحی لثه، مردان کمتر از 
زنان به مراقبت درست از دهان و دندان اهمیت می دهند. 
درمقایسه با زنان، مردها به مسواک زدن حداقل 2 بار در روز 
تمایل کمتری نشان می دهند و همین طور نخ کشیدن دندان ها. 

سرطان دهان و گلو بین مردان شایع تر است. 

مسائل مهم درباره بهداشت دهان و دندان که 
بانوان باید بدانند

 با توجه به تغییر هورمون در سنین مختلف، زنان در معرض 
بیماری دهان و دندان قرار می گیرند. در دوران عادت ماهانه، 
ممکن است خانم ها حالت شوری یا التهاب لثه را تجربه کنند. 
در طول بارداری با افزایش هورمون ها، میزان ترشح بزاق دهان 
افزایش می یابد. حالت تهوع صبحگاهی یکی از دالیل پوسیدگی 
دندان بین خانم های باردار است. حتما به پزشک مراجعه کنید. 
پزشک باید از بارداری شما مطلع باشد. در دوران یائسگی هم 
به دلیل کاهش هورمون استروژن، خانم ها در معرض ابتال به 
بیماری های لثه قرار می گیرند. بعضی از آنها نشانگان بی ام اس 
)نشانگان سوزش دهان( را تجربه می کنند. تمام این مشکالت 

با کمک دندان پزشک قابل درمان هستند.
ORAL HEALTH:منبع 

دهان و دندان شماره هفتصدوبیست وسه شش مهر نودوهشت20

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

www.salamat.ir

s a l a m a t



21طب ایرانی

مهم ترین علت 
تاکید بر صرف 
»صبحانه« این 

است که با غروب 
آفتاب شیفت و 

نوع هورمون های 
بدن کامال 

عوض می شود 
و هورمون های 

بازسازی، جایگزین 
سم زدایی و 

ترشح هورمون 
رشد در بچه ها 
می شود. از این 
جهت خانم هایی 

که مایلند طراوت 
و جوانی شان را 

حفظ کنند، حداکثر 
پیش از ساعت 11 

باید برای خواب 
آماده شوند و 

ساعت 11به خواب 
کامل بروند

مهم ترین علت تاکید بر صرف »صبحانه« این است 
که با غروب آفتاب شیفت و نوع هورمون های بدن 
کامال عوض می شود و هورمون های بازسازی، 
جایگزین سم زدایی و ترشح هورمون رشد در بچه ها 
می شود. از این جهت خانم هایی که مایلند طراوت 
و جوانی شان را حفظ کنند، حداکثر پیش از ساعت 
11 باید برای خواب آماده شوند و ساعت 11به 
خواب کامل بروند. بچه ها هم باید برای مشق های 
زیاد و بی فایده یا فیلم ها و برنامه های تلویزیونی بیدار 
نمانند چرا که بدنشان فرصت بازسازی را از دست 
می دهد و قدرت یادگیری و یادآوری آنها به دلیل 
استراحت ناکامل مغز و آمادگی بدن کاهش پیدا 
می کند. ضمن اینکه با حذف صبحانه و کم شدن 
میزان گلیکوژن ذخیره، حواس جمعی در کالس 
نخواهند داشت و یادگیری شان تضعیف می شود.

برای ترغیب کودکان به صرف صبحانه، باید آنها را 
وادار به زودخوابیدن و عدم نشستن طوالنی مدت 
جلوی برنامه های تلویزیونی کرد چراکه نه تنها 
خودشان آسیب رسان هستند، بلکه نظم بیولوژیکی 
بدن را هم به هم می ریزند. این دیر خوابیدن و 
صبحانه نخوردن سبب کاهش روند رشد قدی و 
عدم گسترش فکر و اندیشه آنها می شود. همچنین 
عوارض عمده آن در بزرگساالن و به ویژه خانم ها 
پیری زودرس و از دست دادن طراوت پوست است.

خوراکی های مفید در وعده »صبحانه«
سبب  که  است  غذایی  وعده  بهترین  صبحانه 
می شود مقدار قند و پروتئینی که بدن برای ساخت 

و جایگزینی انواع و اقسام ترکیبات دفاعی و سیستم 
دفاعی و ایمنی الزم دارد در اختیارش گذاشته شود. 
از همین رو، همواره توصیه می شود این صبحانه 
مجموعه ای از کربوهیدرات های پیچیده و پروتئین 
باشد. برای کربوهیدرات های پیچیده می  توان از 
غالت نام برد، مانند نان های سبوس دار. تلفیق نان 
با انواع و اقسام مواد پروتئینی مثل پنیر و مغزها و 

دانه های گوناگون مانند گردو یا نان و عدسی، نان 
و کوکو سیب زمینی، نان و شامی خصوصا برای 
بچه ها بسیار مفید است. توصیه می شود برای اینکه 
بدن  را با شرایط اکولوژیکی محیط زندگی  هماهنگ 
کنید و مثلث حفظ حیات که شامل میزبان، محیط 
و عوامل بیماری زاست، زنده و پویا باشد و همواره 
توان مقابله با عوامل بیماری زا را داشته باشید، 

میوه ها و سبزیجات همان فصل را به وعده صبحانه 
اضافه کنید. سبزی خوردن های فصل یا میوه های 
فصل که می تواند گاهی نان و پنیر و انگور، نان 
و پنیر و طالبی یا مخلوطی از 7غله با شیر باشد، 
برای صبحانه مفید است. در 7 روز هفته، 7 وعده 
صبحانه داریم که برای هر روز آن می توان برنامه 
خاصی داشت و برنامه ریزی کرد که روزی یک 

ماده از مواد غذایی را بخوریم. به طور نمونه نان، 
تخم مرغ،گوجه فرنگی و خیار با نان یا مخلوطی از 
غالت همراه با شیر مثل شیربرنج یا فرنی می تواند 
ویتامین های مورد نیاز بدن را به ویتامین های محلول 
در آب و چربی و مواد معدنی که بالغ بر 16 ماده 
معدنی ساختاری و کلیدی و هدایتی و 20 اسید 
آمینه که برای بچه ها ضروری و حیاتی است، 

تبدیل کند. باید مواد اولیه سالم را در اختیار بدن 
بگذاریم تا سلول های سالم آماده کند. سلول های 
سالم، بافت سالم و بافت سالم ارگان های سالم 

برای بدن فراهم می کند.

حذف »صبحانه«؛ اشتباه بارز زندگی 
سالم

حذف صبحانه با هر هدفی، اشتباهی فاحش است. 
زمانی که یک وعده غذایی را حذف می کنیم، 
بدن دچار ولع خوردن می شود؛ یعنی سیستم های 
حفاظتی بدن تصور می کنند دچار قحطی شده اند 
و به این علت مکانیسم های مختلفی را به کار 
می اندازد. در ولع خوردن خیلی بیشتر از آنچه نیاز 
داریم، می خوریم و همین کار سبب چاقی می شود. 
دلیل دیگر هم اینکه بدن برای حفظ حیات و 
انرژی های ذخیره اش سوختش را پایین می آورد. 
این کاهش سوخت، وقتی در وعده های دیگر مقدار 
زیادی انرژی دریافت می کنیم به صورت چربی 
در بدن و به ویژه در شکم ذخیره می شود. بیشتر 
چاقی های نشیمنگاه، پهلو، شکم و ران ها که در 
خانم ها شایع تر است به همین علت ایجاد شده است. 
صبحانه نخوردن در بچه ها هم سبب چاقی می شود 
زیرا آنها برای فعالیت مغزشان نیاز به قندخون باالیی 
دارند. به همین دلیل گرایش عجیبی به خوردن انواع 
شیرینی پیدا می کنند. بیشتر خانواده های بی فکر و 
بی توجه به سالمت کودک، میان وعده ای هم برای 
بچه آماده نمی  کنند و برای تغذیه پول توجیبی به او 
می دهند که این پول صرف خرید هله هوله می شود 
که دارای انرژی هستند ولی در قبال انرژی ای که 
ایجاد می  کنند مواد مغذی الزم برای رشدونمو بچه 
ندارند. کودکانی که صبحانه نمی خورند در معرض 

خطر کمبودهای مواد گروه B و کم خونی  هستند.

بررسی اثرات صبحانه در رشد و نمو

حذف »صبحانه« عامل کم خونی کودکان است

شیره بادام )شیر بادام( و کودکان

شیره بادام نوشیدنی تقویت کننده مغز و ترکیبی بسیار 
مقوی و چاق کننده است که به رفع خشکی مزاج 
کمک می کند. این نوشیدنی بسیار مناسب فصل 
تابستان و کودکان الغر است. نوشیدن یک لیوان 
شیره بادام قبل از خواب به بهبود روند خواب در کودکانی که اختالالت خواب دارند، کمک می کند.
برای تهیه این نوشیدنی پرخاصیت، برحسب سن کودک 10 تا 15 عدد بادام درختی را در 
کمی آب جوش خیس کنید و پوست آنها را بگیرید، سپس با یک لیوان یا یک استکان آب و 

یک قاشق غذاخوری عسل در مخلوط کن، مخلوط کنید. می توانید هنگام استفاده برای کودکان 
کوچک تر، ترکیب به دست آمده را صاف کنید.

»ماست« برای بعضی افراد به عنوان غذای کامل و دارو تاثیرگذار است.
بهتر است افراد مبتال به مشکالت گوارشی مانند ضعف هضم، نفخ و 
ترش کردن و همچنین مبتالیان به دردهای مفصلی برای مدتی از مصرف 
ماست پرهیز کنند یا ماست را همراه غذا  نخورند و آن را همراه با 
مصلحات گرم مثل نعناع، پونه، زیره، گل سرخ، آویشن و کشمش میل کنند. از مصرف ماست همراه با غذاهای گوشتی 
مخصوصا گوشت ماهی به شدت پرهیز کنند زیرا با همه خواص خوبی که ماست دارد، هضم آن کمی سخت است 

و ماده خام در بدن ایجاد می کند  و با رسوب این مواد در مفاصل موجب تشدید درد مفاصل می  شود.
مصرف ماست همراه با غذاهای حاوی تخم مرغ نیز توصیه نمی شود و مصرف آن با پنیر یا ترشی مضر است. مصرف 

همزمان ماست و ترب می تواند باعث ایجاد درد معده شود.

خوراکیهادرمطبخایرانیالکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

 دکتر منیره سادات مطهری فرد
متخصص طب ایرانی

مضر بودن »ماست« برای همه افراد و ترک مصرف آن

 دکتر سیدضیاء الدین مظهری
متخصصتغذیهورژیمدرمانی

عضوهیاتعلمیدانشگاه
علومپزشکیایران

صبحانه »کامل« و »سالم« 
از دیدگاه طب سنتی

از  است.  روزانه  مهم  بسیار  وعده  صبحانه 
سیستم  شبانه  خواب  طی  سنتی،  طب  نظر 
گوارش فعالیت می کند بنابراین هنگام صبح 
نکته  دارد.  را  آمادگی دریافت غذای جدید 
با  متناسب  باید  فردی  هر  اینکه  مهم  بسیار 
وضعیت مزاجی خود هر نوع غذایی از جمله 

صبحانه را میل کند. 
افراد  بخورید:  مصلحات  همراه  را  »پنیر« 
بلغمی و سردمزاج بهتر است از سردی جات دوری کنند. به 
عنوان مثال مصرف پنیر را کاهش دهند و در صورت تمایل، 
این خوراکی حتما همراه مقدار کافی مصلحاتی مانند آویشن 
و گردو میل شود تا بر سردی پنیر غلبه شود. عسل و سبزی 
بود.  خواهد  مفید  پنیر  همراه  نیز  گرم  طبع  دلیل  به  خوردن 
جذب  زیرا  است  سنگک  نان  نیز  صبحانه  برای  نان  بهترین 
خوبی دارد و هضم آن  نسبت به انواع دیگر راحت تر است. 

»شیر« گرم و »آبمیوه طبیعی«؛ جایگزین های عالی »چای«: پس از 
بیدارشدن از خواب بهتر است ابتدا یک لیوان آب ولرم نوشیده شود 
تا ترشحات سیستم گوارشی شسته شود و اشتهای فرد برای خوردن 
صبحانه افزایش یابد. اگر مقداری عسل به آب نیز افزوده شود، تاثیر 
بهتری خواهد داشت. مصرف مایعات همزمان با غذا توصیه نمی شود 
اما امروزه صبحانه به طور مرسوم با چای صرف می شود. در این باره 
نیز بهتر است چای با فاصله ای از خوراکی های جامد صبحانه میل 
شود. می توان در وعده صبحانه، شیر و آبمیوه های طبیعی را جایگزین 
چای کرد که ارزش غذایی باالتری دارند. البته باید شیر گرم میل شود 
و آبمیوه ها نیز خیلی سرد نباشد. نوشیدن شیرکاکائو هنگام صبحانه به 
طور مداوم خصوصا در مورد کودکان و سنین رشد چندان توصیه 
نمی شود. اصوال کاکائو برای خانم هایی که دچار خونریزی های شدید 

عادت ماهانه هستند یا به تازگی زایمان کرده اند، مفید خواهد بود. 
بهترین »مربا« برای ضعف گوارش: کره همراه با عسل و انواع مربا 
برای وعده صبحانه مفید است. معموال برای افرادی که از نظر گوارشی 
ضعیف هستند، توصیه به خوردن مربای به و سیب می شود که مقوی 
معده هستند. مربای هویج همراه خالل بادام و پسته، همچنین مربای 
شقاقل برای کسانی که گوارش خیلی سردی دارند نیز مفید خواهد 
بود. مرباهای انجیر و زغال اخته نیز برای خونسازی عالی است.  حلوا 

ارده نیز فراورده گرمی است و برای افراد سردمزاج بسیار خوب است. 
البته باید توجه داشت که کالری باالیی دارد و نباید در مصرف آن افراط 

کرد زیرا زمینه ساز چاقی می شود. 
همه می توانند »کله پاچه« بخورند به شرطی که... مبتالیان به مشکالت 
غضروفی و آرتروز در صورتی که چربی خون و دیگر ممنوعیت غذایی 
نداشته باشند، می توانند پاچه گوسفند که چربی کمتری دارد را در 
صبحانه خود بگنجانند. البته به طور کلی کله پاچه برای افرادی توصیه 
می شود که فعالیت بدنی و ورزش روزانه دارند و مبتال به اضافه وزن، 
چربی خون باال و ناراحتی های قلبی- عروقی نیستند. پرهیز از افراط 
در مصرف کله پاچه و به عبارتی خوردن گهگاه آن اشکالی ندارد. همه 
افراد می توانند انواع خوراکی ها را متناسب با وزن، وضعیت سالمت 

و فعالیت خود میل کنند. 
»صبحانه« کودکان را جدی بگیرید: به مادران توصیه می شود برای 
اینکه کودک تمایل بهتری به خوردن صبحانه داشته باشد، در وهله اول 
خواب شبانه او را تنظیم کنند تا صبح به موقع بیدار شود. پس از نرمش 
مختصر صبحگاهی، حدود 30 دقیقه پیش از صبحانه مقداری آب ولرم 
و عسل به او بنوشانند. همچنین به اجابت مزاج بچه ها نیز توجه داشته 
باشند. در این شرایط اشتهای بچه ها برای خوردن صبحانه تحریک 

می شود زیرا بسیاری از کودکان بدون صرف صبحانه به مدرسه می روند.

خواص شیر همراه گالب و عسل
نوشیدن شیر در افراد دارای مزاج سرد و تر موجب بروز 
نفخ، ترش کردن، سنگینی معده و صدای زیاد معده و روده ها 
می شود بنابراین بهتر است افراد شیر را با عسل و گالب 
مصرف کنند. همچنین افرادی که نسبت به مصرف شیر 
حساس هستند، بهتر است برای کاهش مشکل گالب به 
شیر اضافه کنند. بهترین شیر برای انسان سالم، شیر تازه گاو 
است و مصرف شیر باعث خوش رنگ شدن پوست می  شود. 
»شیربرنج« غذای مفیدی برای کودکان است که بر رشد آنها 
اثر مثبتی می گذارد و ضمن افزایش توان جسمی و ذهنی و بهبود وضعیت 
خواب، باعث خوش رنگی پوست می شود. شیر سبب لینت شکم، افزایش 
تولید منی و افزایش نیروی جنسی در افراد گرم مزاج شده و موجب چاقی بدن 
می شود و غذای مفیدی برای سوداوی مزاجان است. همچنین می توان شیر را 
غذای مفیدی برای افراد دارای مزاج سرد و خشک دانست. مصلح شیر در افراد 
با مزاج گرم، شکر و در مزاج سرد، عسل است که مانع بسته شدن و انجماد 
شیر در معده می شود. روش درست جوشاندن شیر تازه به این ترتیب است که 
به میزان یک چهارم آن آب اضافه می شود، سپس در حرارت مالیم جوشیده 

می شود تا آب اضافه شده به آن تبخیر شود.

 دکتر طاهره 
ملک آرا

دکترای تخصصی 
طب ایرانی

خوردن این مواد غذایی در 
»صبحانه« ممنوع! 

محبوبی  غذایی  مواد  پنکیک ها  پنکیک: 
برای صبحانه محسوب می شوند و امروزه با 
مخلوط  های آماده در فروشگاه ها موجود هستند که 
حتی راحت تر درست می شوند. پنکیک ها غنی از 
کربوهیدرات ها هستند که به  طور حتم معده را پر 
می کند اما به سرعت نیز میل به خوردن غذا را به  
علت گرسنگی زودرس تشدید می کند. به عالوه 
انتخاب چاشنی های روی غذا، مانند شربت، پودر 

شکر و... منجر به چاقی و اضافه وزن می شود.
بیکن و سوسیس: گوشت های فراوری شده مضرترین نوع گوشت 

هستند و متخصصان دانشگاه  هاروارد اعالم کرده اند هر 1/8 اونس 
گوشت فراوری شده، خطر ابتال به بیماری های قلبی را تا ۴2 درصد 
باال می برد. به عالوه سدیم بیش از حد موجود در این گوشت ها 
می تواند باعث افزایش ناگهانی در فشارخون شود. همچنین ممکن است 
احتمال سکته مغزی در افراد مبتال به فشارخون باال را افزایش دهد. 
غالت بدون سبوس: این نوع غالت دارای کربوهیدرات و قند 
فراوان است، در حالی که فیبر کمی  دارد و باعث افزایش ناگهانی 
قندخون و افت ناگهانی آن می  شود. توصیه به انتخاب غالت صبحانه 
حاوی سبوس است که حداقل 3 گرم فیبر در هر وعده داشته باشد. 
می توانید فیبر اضافه را از طریق مصرف توت ها، جوانه گندم، دانه 

کتان یا بادام خردشده در وعده صبحانه به  دست بیاورید.
ماست بدون چربی: مصرف تنها یک فنجان ماست بدون چربی 
هنگام صبح باعث احساس گرسنگی در اواسط روز می شود. باتوجه 
به سطح فعالیت بدنی و وزن، هر فردی باید حداقل 250 تا 500 

کالری هنگام صبح دریافت کند بنابراین می توانید از مصرف ماست 
بدون چربی به  تنهایی اجتناب کنید و بلغورجو که یک وعده غذایی 

کامل  تر است و به انرژی شما اضافه می کند، به آن بیفزایید. 
قهوه شیرین: یکی از انتخاب های محبوب میان افرادی که میل به 
خوردن صبحانه کامل ندارند، قهوه است اما بسیاری از افزودنی ها 
به قهوه از جمله کربوهیدرات و قند، تنها به میزان کالری دریافتی 
می  افزاید و بدون فیبر و پروتئین است. این نوع قهوه گرچه انرژی 
شما را افزایش می دهد، به همان میزان نیز می تواند آن را سرکوب کند. 
یک لیوان آبمیوه: برخی افراد قادر به هضم قند موجود در میوه و 
سبزیجات نیستند و زمانی که این قند ها به  صورت مایع نوشیده 
می شوند با سرعت بیشتری به روده می رسند. این قند ها که »فودمپ« 
نامیده می  شوند، کربوهیدرات های کوچکی هستند که در برخی مواد 
غذایی وجود دارند و باعث بروز عالئم گوارشی مانند نفخ، درد 

معده، اسهال و یبوست می شوند.

 دکتر مهدیس 
مجتبایی

متخصص طب 
سنتی

 دکتر ناصر 
رضایی پور

متخصص طب 
سنتی ایران

منع مصرف همزمان کیک و شیر
شیر یک غذای حیوانی است بنابراین جزو غذاهای سازگار برای 
انسان محسوب می شود. این نوشیدنی هم دارای جوهر غلیظ برای 
رشد و هم دارای جوهر لطیف برای تامین انرژی است. نوشیدن 
شیر صبحانه ای کامل است و بهتر است با عسل میل شود و حداقل 
تا دو ساعت بعد ماده دیگری مصرف نشود. مصرف شیر با هیچ 
غذای دیگری مناسب نیست چراکه سریع الفساد است و مصرف 
آن با غذای دیگر، منجر به فساد آن و درنهایت فساد غذای دیگر 
خواهد شد. گندم نیز از بهترین غذاها برای تغذیه بلندمدت و 
تکراری است اما در صورت طبخ نامناسب منجر به ناهنجاری های گوارشی خواهد 
شد. طعم شیرین همراه با یک غذای غلیظ و بدهضم نیز منجر به جذب شدید کبدی 
و ایجاد انسداد در آن خواهد شد. حال نتیجه مصرف شیر و کیک، ایجاد توده غذایی 

غلیظ، فاسد و شیرین است که ترکیبی خطرناک برای بدن خصوصا معده و کبد است.

 دکتر روح ا... 
شعرا

متخصص طب 
سنتی 
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کسانی که دارای مزاج خشک یا سوءمزاج های خشک 
یا بیماری های صفرایی و سودایی هستند باید به سالمت 
قلب خود از دیدگاه طب حکمت  بنیاد ایرانی بیشتر 

توجه کنند.
 از پیامدهای چیرگی خشکی بر فضای صدری، 
احتمال تغییر ساختار و تغییر رفتار سرخرگ های 
قلب است؛ به این معنا که در پی افزونی خشکی، از 
سویی دیواره آنها ممکن است دچار سخت شدگی 
و کاهش انعطاف پذیری شود و از سوی دیگر میل 
شریان های کرونر به رفتار انقباضی افزایش می یابد.

این دو عامل، زمینه را برای بروز حمالت قلبی فراهم  
می کنند و شدت ایسکمی احتمالی را افزایش می دهند. 
بنا به مکتب طب حکمت بنیاد ایرانی، پزشک می تواند 
دست کم از دو گروه تدابیر رفتاری/روان شناختی و 
تدابیر زیستی برای درمان این خشکی کمک بگیرد. 
پزشک آگاه می تواند برای تدبیر امور زیستی بیمار از 
غذاها، دارو/غذاها، داروهای خوراکی و غیرخوراکی، 

تدابیر دستی و تدابیر حرکتی متنوعی بهره ببرد.
 مصرف این خوراکی ها و نوشیدنی ها برای تعدیل 

خشکی شریان ها و کاهش پیامدهای آن سودمند است: 
 دمنوش گل گاوزبان

 آب انار شیرین
 آب سیب شیرین
 آب انگور شیرین

 شیره بادام
 شیر

 ماءالشعیر طبی همراه مقدار اندکی زعفران
 آلبالو، سیب، انار و گالبی )شیرین و رسیده(

این خوردنی ها عالوه بر تعدیل خشکی، برای تقویت 
نیروهای بنیادی قلب نیز سودمند هستند.

البته باید توجه داشت که...
 این نوشتار، تنها به بخشی از سازوکار پاتولوژی 
عروقی و تدابیر زیستی متناسب با آن برای سالمت 

قلب در طب ایرانی اشاره کرده است.
 نوشیدنی ها و خوراکی های باال برای همه بیماران، 
ایمن و بی عارضه نیستند، مثال دمنوش گل گاوزبان 
در برخی بیماران فشارخون را باال می برد. این بیماران 
نشانه های بالینی و روانی مشخصی دارند که پزشک 
می تواند با مشاهده و درک آنها، این عارضه را پیش بینی 

کند و از تجویز گل گاوزبان بپرهیزد.
 بیماران قلبی هرگز نباید روندهای تشخیصی و 

درمانی پزشکی نوین را نادیده بگیرند.

نوشتاری درباره سالمت قلب و طب ایرانی

به  ابتال  امروزه 
قلبی-  بیماری های 
عروقی مهم ترین عامل 
مرگ ومیر در دنیاست، به 
طوری که از هر 5 مورد 
فوت، یکی به دلیل ناراحتی های قلبی یا سکته مغزی است. چاقی، عادات 
نادرست غذایی، استعمال دخانیات و بی تحرکی جدی ترین عوامل زمینه ساز 
بروز این بیماری ها هستند و افزایش هشداردهنده شمار مبتالیان را می توان 
نتیجه چنین شیوه زندگی ای دانست. پرفشاری خون، دیابت و چربی خون 
باال افراد را نسبت به بیماری های قلبی- عروقی مستعد می کند بنابراین 
تشخیص به موقع بیماری و اقدامات درمانی مناسب تاثیر چشمگیری در 

کاهش زمینه خطر خواهد داشت.

آناتومی »قلب« در یک نگاه
قلب از 4 حفره؛ دو دهلیز و 2 بطن، 4 دریچه و همچنین مجموعه ای از 
عروق تشکیل شده است. عروقی که از سمت راست قلب خارج می شوند، 
خون قسمت راست که کم اکسیژن و به اصطالح آلوده است را به ریه 
می برند. ریه، خون را اکسیژن رسانی می کند و وارد قسمت چپ قلب 

می شود تا به اندام های مختلف برسد. 
عالوه بر این عروق، روی ماهیچه قلب نیز رگ های ریزی وجود دارد 
که وظیفه خونرسانی به ماهیچه قلب را برعهده دارند. بین دهلیز و بطن 
دریچه    وجود دارد که با انقباض و انبساط قلب، باز و بسته می شود تا 

خون وارد یا خارج شود.  

شایع ترین ناراحتی قلب در دنیا و ایران
بیماری عروق کرونر شایع ترین ناراحتی قلبی- عروقی در سراسر دنیا از 
جمله ایران است. عروق کرونر، رگ های ریزی هستند که به دیواره قلب 
خونرسانی می کنند. زمانی که از ایست و سکته قلبی صحبت می شود، 
منظور بروز مشکل در این عروق است. در این حالت خونرسانی به 
بخشی از ماهیچه قلب به دلیل تنگی رگ یا ایجاد لخته خونی در رگ، 
مختل می شود و قسمتی از بافت قلب از بین می رود که اصطالحا »سکته 

حاد قلبی« گفته می شود. 
روماتیسم قلبی؛ جدی ترین عامل بیماری های دریچه ای 

قلب
ابتال به ناراحتی های دریچه ای قلب ممکن است از بدو تولد وجود داشته 
باشد اما روماتیسم قلبی یکی از جدی ترین علل زمینه ای در کشور محسوب 
می شود. روماتیسم قلبی زمانی بروز می کند که عفونت درمان نشده گلو 
بین سنین 5 تا 15 سال، به تدریج روی دریچه قلب جامی گیرد که تنگی 
یا گشادی دریچه را در پی خواهد داشت.در کشورهای اروپایی که درمان 

عفونت های گلو بسیار جدی گرفته می شود و تقریبا این وضعیت به 
ریشه کنی رسیده، این بیماری نیز چندان شایع نیست ولی متاسفانه بیشتر 
بیمارانی که تحت عمل جراحی دریچه قرار می گیرند، افرادی هستند که 
مبتال به بیماری های عفونی گلو بوده اند که درمان نشده، باقی مانده است. 
البته بیماری های دریچه ای ممکن است به علل دیگری مانند تجمع کلسیم 

روی دریچه ناشی از افزایش سن نیز ایجاد شود. 

بیماری های ماهیچه ای قلب؛ مهم اما با شیوع کمتر
خونرسانی ناکافی به ماهیچه قلب مهم ترین علت ضعیف شدن قلب و 
بروز بیماری است. این وضعیت ناشی از تنگی عروق کرونر است که 
باعث می شود فرد دچار سکته قلبی شده و ماهیچه قلب ضعیف  شود. 
عالوه بر این، بیماری های دیگری نیز موجب ضعیف شدن ماهیچه قلب 
خواهند شد. به عنوان مثال ممکن است عفونت ویروسی وارد بدن شود  

و ماهیچه قلب را گرفتار کند. ضعیف شدن ماهیچه و  درمان نکردن به 
موقع آن موجب ازکارافتادگی ماهیچه قلب و پیوند می شود. 

در موارد نادرتری نیر رسوب روی ماهیچه قلب و سفتی ماهیچه باعث اختالل 
در جریان و بیماری ماهیچه ای قلب می شود. البته بیماری های ماهیچه ای 
شیوع کمتری دارند، مگر اینکه به علت بیماری عروق کرونر )تنگی رگ ها( 

ایجاد شده باشد. 

وقتی قلب آب می آورد...
دور قلب پرده ای وجود دارد که وظیفه آن جلوگیری از ورود عفونت به قلب 
و همچنین جلوگیری از اصطکاک این عضو حیاتی با بافت های دیگر به 
دلیل وجود مایع درون این پرده است. گاهی این پرده دچار مشکل می شود 
که اصطالحا به آن »آب آوردن« قلب می گویند. درواقع طیف وسیعی از 
ناراحتی ها از جمله مشکالت ویروسی، روماتیسم، اختالالت تیروئید و... 
موجب می شوند پرده مقدار بیشتری مایع ترشح کند و مشکالتی در عملکرد 

قلب ایجاد شود.

اختالل در عملکرد آئورت
عروق بزرگ قلب که حجم زیاد خون را از قلب به اندام ها یا ریه می برند 
نیز ممکن است دچار مشکل شوند و به عنوان مثال از بدو تولد تنگ باشند. 
آئورت بزرگ ترین شاهرگ بدن است که خون را از بطن چپ قلب به 
اندام ها می رساند. اگر آئورت به طور مادرزادی تنگ باشد، نوزاد از بدو تولد 
دچار افزایش فشارخون است که اگر به خوبی در زمان تولد معاینه نشود، 
این مشکل تا بزرگسالی وجود دارد و در این زمان تشخیص داده می شود. 
در موارد نادرتر ممکن است این عروق پاره شوند. به عنوان مثال، افزایش 
شدید فشارخون منجر به پارگی رگ می شود که بسیار مخاطره آمیز و جزو 
اورژانس های قلب است. گاهی نیز رگ آئورت گشاد می شود که می تواند 
زمینه ارثی یا اکتسابی ناشی از فشارخون باالی درمان نشده یا سیگار داشته 
باشد که به بافت های اطراف فشار وارد می کند و نیاز به جراحی فوری برای 

تعویض قسمت گشاد خواهد بود. 

ایست قلبی با سکته قلبی متفاوت است
سکته قلبی زمانی اتفاق می افتد که خونرسانی به ماهیچه قلب به دلیل 
تنگی رگ مختل می شود و بخشی از ماهیچه از کار می افتد اما گاهی 
الکتریسته قلب دچار اشکال شده و ضربان قلب از حالت طبیعی خارج 
می شود که اصطالحا »آریتمی قلب« گفته می شود و می تواند باعث ایست 
قلبی شود. آریتمی قلب گاهی اوقات مخاطره آمیز است و در صورت 
درمان نشدن می تواند حیات فرد را تهدید کند. البته همه آریتمی های 
قلب خطرناک نیستند و ممکن است فرد مدت ها به رغم تپش قلب، 

مشکلی نداشته باشد.

به مناسبت 29 سپتامبر مصادف با 7 مهر؛ روز جهانی »قلب«

بالهایی که بر سر »قلب« می آید...
 دکتر آتوسا مصطفوی

فوق تخصص قلب و عروق و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

 دکتر مجید انوشیروانی
متخصص طب سنتی ایرانی و عضو 
هیات علمی دانشکده طب سنتی و 

مکمل مشهد

گرچه می توان بدون عضالت دست یا پا به زندگی ادامه داد، اگر قلب نباشد، حیات امکان پذیر نیست. قلب مانند سیستم 
پمپاژ قوی، خون را به تمام اندام های بدن می رساند. 

قسمت چپ قلب
خون سرشار از اکسیژن وارد این بخش قلب 
می شود تا به تمام ارگان های بدن پمپاژ شود. 
خون از طریق رگ بزرگی به نام »آئورت« از این 

بخش خارج می شود. 

قسمت راست قلب
باالی  مقدار  حاوی  و  اکسیژن  کم  خون 
وارد  قلب  قسمت  این  به  دی اکسید کربن 
ریه  به  این قسمت  از  خون  می شود. سپس 
می رسد تا دوباره مقدار کافی و مورد نیاز اکسیژن 

را دریافت کند. 

دریچه ها
که  است  این  دریچه ها  وظیفه 
حرکت  جهت  یک  از  فقط  خون 
داشته باشد؛ از بطن به دهلیز یا 
از دهلیز به بطن. همچنین دریچه به 
عملکرد درست قلب کمک می کند.

عضله قلب
انقباض هر بخش از عضله قلب باعث پمپاژ 
خون به تمام رگ های بدن )سرخرگ ها و 
قلب،  عضله  به  می شود.  سیاهرگ ها( 

»میوکارد« نیز گفته می شود.

خون
خون حاوی مولکول های مختلف 
دی اکسیدکربن،  اکسیژن، 
مولکول های  ریزمغذی ها، 
ناقل بین اندام ها و... است. 
یک کودک 10 ساله حدود 2/8 

لیتر خون در بدنش دارد.

مویرگ ها
مویرگ ها بسیار باریک هستند و قطری 
به اندازه تارهای مو دارند. مویرگ ها 
در قسمت های قلب که تبادل خون 
دی اکسیدکربن  و  اکسیژن  حاوی 

انجام می گیرد، هستند. 

ارگان: اندامی از بدن که عملکرد کامال خاصی 
دارد، مانند ریه

اکسیژن: گازی که تنفس می شود و برای تامین 
انرژی ضروری است.

گازکربنیک: گازی که در پی فعالیت اندام ها 
تولید شده و هنگام تنفس از بدن خارج می شود. 
ریزمغذی ها: ذرات غذایی که از طریق تغذیه به 
بدن می رسد و برای عملکرد اندام ها ضروری 

است.

عضله ای متفاوت با دیگر عضالت بدن



چطور دوران کودکی در جهان امروزی تباه شده است؟

اوضاع کودکان در جهان مطلوب نیست
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 ترجمه: 
یوسف صالحی  

باید کاری کنیم 
کودکان کمتر به 
تکالیف مدرسه 

بپردازند، 
نوجوانان کمتر 
به فکر جلسات 

تست زنی 
باشند، والدین 

کمتر کودکان 
را به کالس های 

فوق برنامه 
بفرستند و 
ساختارهای 

آموزشی هم 
باید بیشتر 
به آموزش 
مهارت های 

اجتماعی ـ عاطفی 
به کودکان و 

نوجوانان اهمیت 
بدهند

می گویند  محققان  بعضی 
امروزه کودکان در شرایطی 
قرار گرفته اند که داشتن یک 
ساعت اوقات فراغت کامل 
و بی نقص برای آنها مثل پیدا کردن یک قطره 
غیرممکن  حتی  و  دشوار  بیابان،  وسط  آب 
شده است. طبق اظهارات دکتر »پیتر گری«، 
روان شناس، میزان افسردگی در کودکان امروزی 
از دوره رکود اقتصادی بزرگ )1929-1939( 
هم بیشتر شده و حتی کودکان نسبت به اوج 
دوران جنگ سرد نیز مضطرب تر هستند. نتایج 
یکی از تحقیقات سال 2019 میالدی که در 
Journal of Abnormal Psychology منتشر 
شده نیز نشان می دهد در فاصله سال های 2006 
تا 2017 میالدی، میزان ابتال به افسردگی میان 
نوجوانان 14 تا 17 ساله بیش از 60 درصد و 
میان نوجوانان 12 تا 13 ساله 47 درصد بیشتر 
افزایش  به  فقط  ماجرا  به عالوه،  است.  شده 
یافتن موارد تشخیص ابتال به افسردگی محدود 
نمی شود، بلکه حتی در فاصله سال های 2007 
تا 2015 میالدی، تعداد کودکان و نوجوانانی که 
به علت وجود افکار خودکشی در ذهن شان یا 
اقدام به خودکشی، به اورژانس آورده شده اند 
نیز 2 برابر بیشتر شده است. با توجه به این 
بگوییم  باید  عبارت ساده  به  مهم،  یافته های 

اوضاع کودکان ما در جهان مطلوب نیست. 
شاید شما هم بپرسید که دلیل چنین اوضاعی دقیقا 
چیست؟ کمبود اوقات فراغت برای کودکان؟ 
زیاده روی والدین در برنامه ریزی  برای کودکان؟ 
زیاده روی در مراقبت از کودکان؟ تبدیل شدن 
ترس و اضطراب به بخشی جدانشدنی از فرهنگ 

فراگیر امروزی؟ 
همه این عوامل می توانند در شکل گیری وضعیت 
فعلی نقش داشته باشند ولی مشکالت مربوط 
به سالمت روانی و عاطفی کودکان فقط به علت 
یک تغییر واحد در محیط زندگی کودکان ایجاد 
نمی  شود، بلکه ماجرا به دگرگونی های اساسی 
مربوط می شود. این دگرگونی های اساسی در 
نحوه نگرش انسان ها به کودکان و شیوه های 
آموزش و پرورش کودکان رخ داده و درنتیجه 
مدارس را هم تحت تاثیر قرار داده اند. حتی 
روابط همسایگی افراد در جامعه با همدیگر و 
رابطه افراد مختلف با اجتماعات خرد و کالن 
این  تاثیر  نیز تحت  از جمله خود جامعه  و 

دگرگونی های اساسی بوده اند. 

نقش والدین امروزی در تکامل 
کودکان کمتر شده است

پرورش کودکان که زمانی از نظر اجتماعی یکی از 
امور ضروری محسوب می شد و از جنبه عمومی 
هم مهم بود، امروزه کامال از دایره وظایف پدرها و 
مادرهای پولدار و مرفه خارج شده است. از طرف 
دیگر، بسیاری از والدین ترجیح می دهند خودشان 
درباره رفاه و آسایش فرزندان شان تصمیم بگیرند 
بنابراین بسیاری از آنها اولویت های اصلی را به 
امنیت جسمانی و نظارت بزرگساالن بر زندگی 
کودکان اختصاص می دهند و امور مهمی مثل 
تکامل اجتماعی و سالمت عاطفی را از اولویت ها 

خارج می کنند. 
با توجه به اینکه امروزه والدین شاغل برای مراقبت 
از کودکان دیگر نمی توانند به ساختارهای عمومی 
یا همگانی تکیه کنند یا دیگر قادر نیستند اوقات 
تنهایی مناسبی را برای کودکان فراهم کنند، مجبورند 
کودکان را در بازه های زمانی طوالنی تری به مراکز 
مختلف بسپارند. این روزها اساسا ساعات مدرسه 
طوالنی تر و مسائل مدرسه مفصل تر هستند و حتی 
مهدکودک ها که قبال روی بازی کردن کودکان 
تمرکز می کردند، امروزه به یکی از قلمروهای 

آموزشی و آماده سازی کودکان برای ورود به 
اولین سال تحصیلی رسمی تبدیل شده اند. با اینکه 
تحقیقات متعددی نشان داده اند تکالیف مدرسه 
واقعا مضرات بیشتری نسبت به مزایای شان دارند، 
همچنان کودکان باید به تکالیف مدرسه بپردازند. 
به عالوه، برنامه هایی مثل پرداختن به هنرهای 
مختلف، موسیقی، استراحت و تفریح و ناهار 
خوردن کودکان در آرامش خاطر، جای خودشان را 
در جهان امروزی به برنامه های تست زنی مختلف 
و حتی شیوه های مقابله با موقعیت های تیراندازی 
در مدرسه داده اند. )به دلیل تیراندازی های متعدد 

در مدارس آمریکا(

نقش استرس های مدرسه در پریشانی 
روانی کودکان

امروزه ثابت شده استرس های مدرسه در پریشانی 
روانی کودکان نقش دارند و حتی محققان می گویند 
این استرس ها در اقدام به خودکشی کودکان نیز مهم 
هستند. دکتر »گری« می گوید: »میزان خودکشی 
کودکان در فصل های فعال بودن مدارس نسبت 
به دوره های تعطیلی مدارس 2برابر بیشتر است. 
این افزایش میزان خودکشی شامل هم اقدام به 

خودکشی موفق، هم ایده پردازی برای خودکشی 
در فصل فعالیت مدارس است، درحالی که این 
میزان برای بزرگساالن در تابستان بیشتر است«. 
البته باید اضافه کرد مشکالت مربوط به سالمت 
روانی و عاطفی کودکان فقط به مسائل مدرسه و 
تحصیل مربوط نمی شود، بلکه اتفاقی که می افتد، 
درواقع بازتابی از روندها و امور حاکم بر جوامع 
مختلف است. فقط کافی  است توجه کنیم که 
امروزه بسیاری از والدین در سراسر جهان مجبورند 
بیشتر و سخت تر از همیشه کار کنند و این شرایط 
هم دالیل مشخصی دارد؛ کمبود منابع از هر نوع، 
دسترسی محدود انسان ها به خدمات سالمت روان 
و مراقبت های بهداشتی، وجود نداشتن مسکن 
و آموزش عالی ارزانقیمت و... عالوه بر این، 
همزمان با افزایش میزان خواسته ها از والدین، 
اینکه کودکان به تنهایی دارای اوقات فراغت باشند 
و به فعالیت های خودگردان بپردازند، امروزه به 
یکی از امور نامطلوب در سطح جوامع مختلف 
تبدیل شده است بنابراین، بسیاری از کودکان 
پس از اتمام سال تحصیلی همچنان با مشکالت 
ویژه ای روبرو هستند زیرا ساعات غیرمدرسه ای 
آنها در فصل تعطیلی مدارس عمال بیش از پیش 

به ساعات مدرسه ای تبدیل می شود. کودکان 
مجبورند عصرها، آخرهفته ها و بقیه تابستان را 
در کمپ ها و اردوهای مختلف بگذرانند، درحالی 
که والدین شان باید وقت شان را به کار کردن و 
امور شغلی اختصاص دهند. امروزه حتی مناطقی 
که مخصوص گردهمایی کودکان برای بازی کردن 
و  دور از نظارت های مختلف و همچنین  دور از 
سازماندهی های ازپیش  تعیین شده باشد، عمال 
وجود ندارند. درنتیجه والدین دائم باید فرزندشان 
را از یک فعالیت سازماندهی شده و تحت نظارت 
در یک محوطه مشخص به یک فعالیت هم شکل 
دیگر در محوطه دیگری منتقل کنند و این کار را 
هم عمدتا با استفاده از خودروی شخصی انجام 
می دهند. متاسفانه چنین وضعیتی، بازی های آزاد 
کودکان و استقالل آنها را به امری غیرمرسوم 
تبدیل کرده و حتی بعضا کودکان را به ارتکاب 

جرایم مختلف سوق داده است. 

نقص کودکان امروزی در زمینه 
مهارت های اجتماعی

»تالی راویو«، معاونت یکی از مراکز بازپروری 
کودکان، می گوید: »امروزه بسیاری از کودکان 

در زمینه مهارت های اجتماعی دچار نقص ها و 
کمبودهای خاصی هستند.« به گفته او، امروزه 
کودکان اساسا فرصت های کمتری برای تمرین 
مهارت های اجتماعی ـ عاطفی دارند چراکه از 
طرفی در جوامع خشونت باری زندگی می کنند 
و از سوی دیگر نمی توانند به راحتی بیرون از 
خانه باشند. محافظت افراطی از کودکان نیز 
چنین وضعیتی را تشدید کرده است بنابراین، 
کودکان یاد نمی گیرند که چطور با همساالن 
خودشان دوست شوند یا رابطه اجتماعی با 
انسان دیگری را شروع کنند، حتی یاد نمی گیرند 
آزار چطور  و  اذیت  با  مواجهه  در صورت 
واکنش نشان دهند یا مشکالتشان را حل کنند. 
بسیاری از والدین و متخصصان سالمت کودکان 
درباره نقش رسانه های اجتماعی دیجیتال و 
ایجاد نقص های  وسیله های تکنولوژیک در 
نظرپردازی  کودکان  زندگی  در  اجتماعی 
کرده اند ولی والدین باید توجه داشته باشند 
محدود کردن زمان فعالیت کودکان با این ابزارها 
و وسیله ها کافی نیست. کودکان به این واسطه ها 
انسان های  با  تعامل  برای  رومی آورند چون 
مختلف در جهان واقعی فرصت های مناسبی 
ندارند. از طرف دیگر، مکان های عمومی نیز 
خطرناک  واقعا  سال   18 زیر  کودکان  برای 
شده است و متاسفانه در بعضی جوامع اساسا 

خانواده ها به »نهاد تنهایی« تبدیل شده اند. 
شرایط  این  اصالح  زمینه  در  که  محققانی 
از  باید  مدرسه ها  معتقدند  دارند،  فعالیت 
تغییرات دانش بنیان و تحقیق محور در جهت 
کودکان  روانی  سالمت  ارتقای  و  بهبود 
باید توجه  حمایت کنند. والدین و مدارس 
داشته باشند وقت استراحت و تفریح سالم با 
گروه همساالن برای همه کودکان حیاتی است 
و البته وقت گذرانی سالم با اعضای خانواده 
نیز  خانواده  با  غذایی  وعده های  خوردن  یا 
اهمیت  کودکان  زندگی  در  اندازه  همین  به 
دارد. اگر همه ما واقعا خواهان تغییر اساسی 
هستیم،  باید کاری کنیم که کودکان کمتر به 
تکالیف مدرسه بپردازند، نوجوانان کمتر به 
فکر جلسات تست زنی باشند، والدین کمتر 
کودکان را به کالس های فوق برنامه بفرستند و 
ساختارهای آموزشی هم باید بیشتر به آموزش 
و  کودکان  به  اجتماعی ـ عاطفی  مهارت های 

نوجوانان اهمیت بدهند.
منبع: نیویورک تایمز

در سال های اخیر استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه های 
قدیمی تر مانند تلویزیون رو به کاهش رفته و کودکان و 
نوجوانان روز به روز در تماس بیشتری با وسایل جدید 
تکنولوژیک مانند گوشی های هوشمند و تبلت ها هستند. 
شبکه های اجتماعی شامل طیف وسیعی از پیام رسان ها و 
سایت هایی هستند که تماس های اجتماعی افراد را تسهیل 
می کنند ولی می توانند مشکالتی نیز ایجاد کنند. در ایران 
شایع ترین نرم افزار های اجتماعی مورد استفاده اینستاگرام، 

تلگرام، توئیتر، فیس بوک و... هستند.
 از مدت ها قبل مشخص شده بود استفاده بیش از حد از 
تلویزیون می تواند باعث تاخیر در رشد زبانی و اجتماعی 
و عاطفی کودکان شود. نتایج مطالعات اخیر درمورد تماس 
زیاد کودکان و نوجوانان با شبکه های اجتماعی نیز نشان 
داده استفاده بیش از حد، باعث بروز مشکالت زیادی در 
رشد شناختی و همچنین قابلیت توجه و تمرکز می شود، به 
طوری که ممکن است منجر به ایجاد اختالل بیش فعالی-
کم توجهی در کودک یا نوجوان شود. البته وجود اختالل 
بیش فعالی-کم توجهی در کودک یا نوجوان، خود عاملی 
برای استفاده زیاد این رسانه ها نیز است و استفاده زیاد 
از این شبکه ها می تواند باعث تغییرات و مشکالت در 

توجه افراد شود. 
فعالیت در شبکه های اجتماعی با محرک های بسیار زیاد و 
شدید بینایی و شنوایی همراه است که دامنه توجه کودکان 
و نوجوانان را کاهش می دهند و حتی در کودکان کوچک تر 

از قدرت درک سایر محرک ها می کاهند.
کودکان و نوجوانانی که اضطراب زیادی را تجربه می کنند 
نیز بیشتر به سمت استفاده از شبکه های اجتماعی سوق 
می یابند چراکه آنها از ارتباطات رودررو گریزان هستند و 
بستر شبکه های اجتماعی برایشان جای امنی برای ارتباطات 

است اما در عین حال خطراتی نیز در کمین شان است.
مطالعات زیادی مشخص کرده اند استفاده از شبکه های 
اجتماعی می تواند باعث ایجاد افسردگی شود و مشخص 

شده احتمال ابتال به افسردگی در کودکان و نوجوانانی 
که در شبکه های اجتماعی بیشتر غریبه ها را دنبال می کنند 
یا فقط مشاهده کننده پست های دیگران هستند، بیشتر از 
زمانی است که در شبکه های اجتماعی با دوستان و آشنایان 
دنیای واقعی در ارتباط هستند و به صورت فعاالنه هدفی 
را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند، پست می گذارند 

و با دیگران در ارتباطند.
شبکه های اجتماعی روی خواب نیز تاثیرات بسیار زیادی 
می گذارند و شروع خواب را به تاخیر می اندازند و مدت 
خواب را کاهش می دهند. کودک و نوجوان به جای اینکه 
زمان خود را در رختخواب به خوابیدن اختصاص دهد، 
صرف گشت و گذار در شبکه های اجتماعی می کند و 
با تحریکات روانی ناشی از محتویات مطالب به اشتراک 
گذاشته شده در شبکه های اجتماعی دچار تحریک مغزی 
می شود و خوابیدنش به تاخیر می افتد. همچنین نوری که از 
وسایل الکترونیک ساطع می شود باعث تغییرات جسمی در 
مرکز خواب و بیداری مغزی می شود و دوره های طبیعی 

خواب و بیداری را تحت تاثیر قرار می دهد.
کودکان و نوجوانانی که در رفت و آمدی هر روزه به 

شبکه های اجتماعی هستند بیشتر تحت تاثیر تصاویری 
قرار می گیرند که شبکه های اجتماعی به عنوان تصویر 

ایده آل از بدن ارائه می کنند. این تصویر ایده آل با 
واقعیات زندگی روزمره بسیار متفاوت است 

و اعتمادبه نفس کودکان و نوجوانان را تحت 
تاثیر قرار می دهند و حتی گاهی آنها را به 
سمت مداخالت و جراحی های زیبایی 
سوق خواهند داد. دیده شده دخترانی 
که عکس های ویرایش شده با فیلتر های 
مختلف زیبایی دختران دیگر را مشاهده 
می کنند، به میزان بیشتری از بدن و صورت 
خود ناراضی هستند. البته نوجوانانی که 
تمایالت شخصیتی زیادی برای مقایسه 

خود با دیگران دارند و سواد رسانه ای 
آنها کمتر است، )منظور از سواد رسانه ای 

این است که نوجوان تشخیص دهد مثال 
کدام عکس دستکاری شده و کدام عکس نه( 

بیشتر در دام این مقایسه ها و اعتمادبه نفس شکننده 

بعدی گرفتار می شوند.به طور کلی خطراتی مانند قلدری های 
اینترنتی، مورد سوءرفتار قرار گرفتن از طریق شبکه های 
اجتماعی، مسائل مرتبط با حفظ حریم شخصی و اعتیاد به 
اینترنت و شبکه های اجتماعی از مسائل بسیار مهمی هستند که 
می توانند کودکان و نوجوانانی که از این شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند را تحت تاثیر قرار دهند و لزوم وجود مقررات 
استفاده از این وسایل و همچنین صحبت درباره میزان و 
نحوه استفاده از این وسایل توسط والدین و معلمان ضروری 

است.

مقایسه نوجوانان با سابقه اقدام به خودکشی 
و اقدام به جرح بدون خودکشی

 )NSSI( رفتارهای خودآسیب رسان
به  که می توان  دارند  مختلفی  انواع 
بریدن، خراش انداختن، پاره یا سوراخ 
کردن، سوزاندن، کندن کلمات یا ایجاد 
الگوی خاص روی پوست اشاره کرد. 
مداخله در بهبود زخم ها و مصرف سموم وقتی به قصد خودکشی انجام نشود از مصادیق 

دیگر رفتارهای خودآسیب رسان هستند.10درصد نوجوانان رفتارهای خودآسیب رسان را 

گزارش می کنند اما شیوع این رفتارها در جمعیت بالینی نوجوانان بستری در بیمارستان ها 

به 35درصد می رسد. 88درصد نوجوانان با رفتارهای خودآسیب رسان در جامعه به 

بیمارستان ها مراجعه نمی کنند. وجود سابقه رفتار خودآسیب رسان با افزایش خطر خودکشی 

همراه است. اگرچه این ارتباط بسیار قوی است )تا 70درصد(، به خوبی مورد مطالعه 

قرار نگرفته است. به این رفتار باید به چشم پدیده ای جدی نگریست که خودکشی را 

محتمل می  کند. رفتارهای خودآسیب رسان با رفتار خودکشی از جهات متعددی متفاوت 
است که در ادامه به آن می پردازیم.

نوجوانان با انجام رفتارهای خودآسیب رسان با فکر رسیدن به آسایش موقت این کار را 

انجام می دهند، این در حالی است که رفتار خودکشی با هدف رسیدن به آسایش دائم 

انجام می شود. رفتارهای خودآسیب رسان در دوران بلوغ شروع می شود و در بزرگسالی 

رو به کاهش می گذارد، در حالی که خودکشی دومین علت مرگ در افراد 15 تا 29 

سال است. رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان دختر شیوع باالتری دارد، به طوری 

که در 12 تا 15 سالگی در برابر هر 5 تا 6 دختر تنها یک پسر این رفتار را نشان می دهد. 

نوجوانان دچار رفتارهای خودآسیب رسان با مشخصات زیر را باید به عنوان نوجوانان 
با خطر باالی خودکشی در نظر گرفت:

* انجام رفتارهای خودآسیب رسان برای بیش از یک سال

* تنوع در روش های مورد استفاده برای آسیب رساندن به خود
* دفعات زیاد انجام این رفتار

*  وجود نداشتن درد حین انجام رفتارهای خودآسیب رسان

* وجود آسیب جسمی شدید حاصل از رفتارهای خودآسیب رسان
* داشتن تمایل قوی به مردن

* مخفی کردن رفتار خودآسیب رسان

باید توجه داشت طبق مطالعات، رفتارهای خودآسیب رسان در مقایسه با افسردگی، 

اضطراب و اختالل شخصیت مرزی پیش بینی کننده قوی خودکشی است. مواردی 

مثل جنسیت دختر، داشتن نمرات پایین تر، وجود تکانشگری، نبود همبستگی 

خانوادگی و وجود خانواده تک والد می تواند نشان دهنده احتمال همراهی رفتارهای 

خودآسیب رسان با رفتارهای خودکشی باشد. بد نیست بدانید70درصد نوجوانان 

با رفتارهای خودآسیب رسان حداقل یک بار و 55درصد چند بار اقدام به خودکشی 

را دارند. مهم ترین عوامل خطرساز برای اقدام به خودکشی شامل سابقه خانوادگی 

خودکشی، ابتال به بیماری جسمی و داشتن چند عامل استرس زاست.

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک 

و نوجوان و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر فاطمه  هادی
روان پزشک و استادیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

آیا شبکه های اجتماعی باعث ایجاد اختالالت روان پزشکی در کودکان و نوجوانان می شوند؟
مطالعات زیادی مشخص کرده اند استفاده از 

شبکه های اجتماعی می تواند باعث ایجاد افسردگی 
شود و مشخص شده احتمال ابتال به افسردگی در 

کودکان و نوجوانانی که در شبکه های اجتماعی بیشتر 
غریبه ها را دنبال می کنند یا فقط مشاهده کننده 

پست های دیگران هستند، بیشتر از زمانی است که 
در شبکه های اجتماعی با دوستان و آشنایان دنیای 

واقعی در ارتباط هستند



شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت
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بهترین عادت ها در سالمندی
به مناسبت 9 مهر روز جهانی سالمندان

در تقویم سالمت جهانی، اول اکتبر مصادف با 9 مهر ماه به عنوان روز جهانی »سالمندان« نامگذاری شده است تا به این 
مناسبت جایگاه سالمندان در جامعه و نیازهای آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 
700 میلیون سالمند، 60 ساله و باالتر در دنیا زندگی می کنند که تعداد آنها تا سال 2050 میالدی، به 2 میلیارد نفر؛ حدود 20 درصد 
جمعیت جهان می رسد. این در حالی است که رعایت نکردن اصول سالمت می تواند زمینه ساز انواع بیماری، محدودیت حرکت و 
افت کیفیت زندگی سالمندان شود که بی شک هزینه های جدی بر اقتصاد و سالمت کالن جامعه تحمیل می کند. از طرفی، سالمندان حق برخورداری 

از بهترین خدمات اولیه زندگی را دارند تا این دوران به شکلی مطلوب و با کمترین آسیب روانی و جسمی همراه باشد. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

24پوسترسالمت

سالمندان کدام کشورها زندگی بهتری دارند؟
در کل، کیفیت مطلوب زندگی سالمندان 4 شاخص اصلی زیر را دربرمی گیرد:
 امنیت شغلی و سطح درآمد: هزینه های زندگی بازنشستگی، سطح فقر 

سالمندان در جامعه و اطمینان خاطر اقتصادی سالمندان 
 وضعیت سالمت: امید به زندگی، سالمت فرد پس از 60 سالگی، وضعیت 

مطلوب روانی
 توانایی بهره وری و اشتغال: وضعیت اشتغال افراد مسن )55 تا 64 سال(، 

سطح تحصیالت و موقعیت اجتماعی سالمندان 
 شرایط زندگی مطلوب: روابط اجتماعی، امنیت سالمت در منزل و جامعه، 

حقوق شهروندی و دسترسی به خدمات پزشکی و حمل ونقل 
براساس این شاخص ها، سوئد، دانمارک، نروژ، سوئیس، آلمان، کانادا و ژاپن 
بهترین شرایط زندگی سالمندان را در دنیا دارند، در حالی که در کشورهای 
با سطح درآمد پایین یا متوسط، از هر 4 یا 5 سالمند باالی 65 سال، فقط 1 
نفر از حقوق بازنشستگی برخوردار است. البته توسعه اقتصادی جامعه به 
تنهایی عامل بهبود وضعیت زندگی سالمندان نیست و سیاست های خاص 
دیگری باید مورد توجه باشد. به عنوان مثال، مکزیک با سیاست هایی در جهت 
ارتقای سطح درآمد جامعه توانست بین سال های 2013 تا 2014 میالدی 
از جایگاه 56 در دنیا به جایگاه 30 برسد اما طی همین مدت، ترکیه به رغم 
تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با مکزیک، از جایگاه 70 به 77 سقوط کرد. 
عالوه بر این، کشورهای افغانستان، ماالوی، موزامبیک، فلسطین و پاکستان 
پایین ترین سطح خدمات برای سالمندان را دارند. شایان ذکر است شرایط 
زندگی سالمندان به طور کلی در برخی کشورهای توسعه یافته مانند ایاالت 

متحده، اسپانیا، فرانسه و ایرلند نیز نسبت به گذشته دشوارتر شده است. 

 سوئد؛ لذت از دوران سالمندی بدون دغدغه های مالی
یکی از مهم ترین شاخصه های بهبود کیفیت زندگی سالمندان در سوئد، اهمیت 
به زندگی در منزل به جای خانه سالمندان است. در این کشور، عالوه بر اینکه 
سالمند دغدغه هزینه های زندگی را ندارد، از خدمات پزشکی، بازتوانی و 
فیزیوتراپی، خرید مایحتاج، تعمیرات منزل، پرستار و... برخوردار است. چنین 
سیاستی باعث شده امروزه از هر 10 سالمند، 7 نفر در منزل خود زندگی 
کنند و حتی سالمند در شرایط محدودیت حرکت و نیاز به مراقبت نیز به 

خوبی می تواند به روال همیشگی خود ادامه دهد. 

 ژاپن؛ مدیریت عالی زندگی سالمندان در پیرترین کشور جهان
وجود بیش از 2 میلیون سالمند باالی 90 سال در ژاپن باعث شده توجه به 
شرایط مطلوب زندگی سالمندان به عنوان اولویتی جدی در این کشور مطرح 
شود. دولت ژاپن برای مدیریت چالش جمعیت، سرمایه گذاری ویژه ای بر 
فناوری های جدید مانند روبات و هوش مصنوعی دارد. صندلی چرخدارهای 
قابل حمل و دیجیتال، سنسورهای بی اختیاری ادرار و دیگر تکنولوژی های 

زندگی روزمره به خوبی در خدمت سالمندان قرار گرفته است. 
یکی از اقدامات جالب ژاپنی ها برای مقابله با سوء تغذیه سالمندان که غالبا به 
دلیل کاهش درک مزه ها و بی اشتهایی بروز می کند، ابداع »چاشنی اومامی« 
است. اومامی واژه ای ژاپنی است که می توان آن را »طعم لذت بخش« دانست. 
توصیف این مزه دشوار و طعمی متمایز از 4 مزه اصلی است که طعمی شبیه 
گوشت دارد و امروزه عموما به عنوان افزودنی غذایی استفاده می شود. یکی 
از شرکت های ژاپنی با انواع ادویه های دیگر، چاشنی متناسب نیازهای غذایی 

سالمندان و محرک اشتهای آنها را تولید کرده است. 

اقدام جالب دیگر ژاپنی ها، اختصاص محله ای به Sugamo در توکیو برای 
سالمندان است. در فروشگاه های این بخش، انواع صندلی های راحتی برای 
نشستن و استراحت سالمندان، درشت نمایی قیمت ها به کمک ذره بین و 
عرضه انواع وسایل مورد نیاز آنها وجود دارد. همچنین در یکی از دانشگاه های 
کیوتو  سالمندان باالی 100 سال می توانند به طور رایگان تحصیل کنند تا 
انگیزه و پویایی در جامعه به دلیل پیر شدن جمعیت کشور کاهش پیدا نکند. 

 دانمارک؛ اینجا پیری اصال ترسناک نیست!
سالمت سالمندان در دانمارک واقعا مورد توجه است و شهرداری ها در 
این زمینه اقدامات جدی را دنبال می کنند. از سن 65 سالگی، معاینات 
بهداشتی و پزشکی در منزل انجام می شود تا وضعیت سالمت و استقالل 
سالمند ارزیابی شود تا هر نوع اقدامی برای  ایمن سازی منزل، تعبیه وسایل 
مورد نیاز یا پرستار در اختیار سالمند قرار گیرد. البته در صورت ضرورت 
مراقبت در آسایشگاه سالمندان که شامل 3/6 درصد سالمندان این کشور 
می شود، هزینه ها منطقی و بسیار کمتر از دیگر کشورهای اروپایی مانند 
فرانسه است. عالوه بر این، به ازای هر 10 سالمند در این مراکز، 12 
فراهم  را  مطلوب  امکان رسیدگی و خدمات  که  دارد  پرستار حضور 
می کند. از طرفی ، برای هر سالمند سوئیتی حدود 30 مترمربع متناسب با 
شرایط جسمانی او در آسایشگاه در نظر گرفته شده که می تواند چیدمان 
مورد عالقه خود را داشته باشد. حفظ سالمت سالمندان به حدی در 
این کشور اهمیت دارد که سالمندان هر شهر می توانند از خدمات مرکز 
پیشگیری رایگان استفاده کنند و از فعالیت های  ورزشی، سرگرمی، هنری 
و... که روند بیماری های سالمندی را به تاخیر می اندازد، بهره مند شوند. 

عادت های غذایی توصیه شده
1 تغذیه متعادل و متنوع؛ با افزایش سن، نیاز به کالری ها کاهش پیدا 
می کند اما بدن به مقدار کافی ریزمغذی ها نیاز دارد. به همین دلیل در 
برنامه غذایی سالمند باید غالت سبوس دار، میوه ها و سبزیجات، منابع 
پروتئینی و لبنیات به مقدار کافی وجود داشته باشد تا عالوه بر حفظ 
عملکرد مطلوب اندام ها از بروز اختالالتی مثل تحلیل عضالنی، پوکی 

استخوان، افت انرژی و... جلوگیری شود. 

2 مصرف کافی کلسیم و ویتامین D؛ پس از 50 سالگی، بدن به 
مقدار بیشتری کلسیم و ویتامین D نیاز دارد. کلسیم به کاهش خطر 
پوکی استخوان کمک می کند و مصرف 3 تا 4 سهم لبنیات ضروری 
است. در صورت کمبود کلسیم، معموال متخصصان توصیه به مصرف 
مکمل های کلسیم دارند. در مورد تامین ویتامین D نیز بهره مندی از 
نور خورشید و مصرف روغن ماهی،  شیر و تخم مرغ غنی شده توصیه 

می شود. 

3 کاهش نمک؛ نمک مهم ترین عامل ابتال به پرفشاری خون است 
که زمینه ساز بیماری های قلبی و سکته های مغزی خواهد بود. گرچه نیاز 
بدن فقط روزانه به اندازه یک قاشق چای خوری نمک است، بیشتر افراد 
چندبرابر این مقدار، نمک مصرف می کنند. حذف نمکدان از سفره و 
طعم دار کردن خوراکی ها به کمک سبزیجات معطر بهترین راهکار کاهش 

نمک خواهد بود. 

4 گنجاندن چربی های مفید در رژیم غذایی؛ مصرف روزانه 2 تا 3 
قاشق غذاخوری روغن غیراشباع مانند روغن زیتون، کلزا و سویا یا 
مارگارین غیرهیدروژنه برای سالمندان ضروری است. البته باید چربی های 
اشباع و ترانس از برنامه آنها حذف شود زیرا می تواند کلسترول خون را 
افزایش دهد و تاثیر جدی بر سالمت سیستم قلبی- عروقی داشته باشد. 

5 نوشیدن آب فراوان؛ معموال سالمندان به دلیل عدم احساس تشنگی 
یا ترس از نیاز مکرر به سرویس بهداشتی به اندازه کافی آب نمی نوشند، 

در حالی که کم آبی زمینه ساز سرگیجه، افت فشارخون و بی حالی است 
که می تواند خطر به زمین خوردن را داشته باشد. عالوه بر این، مایعات 
به جریان ریزمغذی ها در بدن و تامین نیاز اندام ها کمک می کند و از بروز 
یبوست، یکی از شایع ترین مشکالت سالمندی پیشگیری خواهد  کرد. 

6 دریافت کافی فیبرها؛ مردان پس از 50 سالگی روزانه به 30 گرم 
فیبر و زنان در این سنین به 21 گرم فیبر نیاز دارند. اهمیت مصرف فیبرها 
به این دلیل است که عملکرد سیستم گوارش را تنظیم می کند و در 
کاهش کلسترول و قند خون نقش دارد. غالت سبوس دار، میوه ها، 

سبزیجات و خشکبار مهم ترین منابع فیبرها هستند. 

7 پیشگیری از کمبود ویتامین B12؛ ویتامین B12 در تشکیل گلبول های 
قرمز نقش دارد که در گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات وجود دارد. با افزایش 
سن، جذب این ویتامین کاهش می یابد و عالوه بر مصرف کافی خوراکی های 
غنی، در صورت نیاز با مشورت پزشک مکمل B12 نیز مصرف شود. 

عادت های غذایی سالمندان در »آسیا«
آشپزی آسیایی در مقایسه با فرهنگ غذایی غرب، به سالم بودن شهرت دارد. بسیاری 
از کشورهای آسیا مبتنی بر رژیم غذایی خاصی هستند که در سالمت و نشاط سالمندان 
موثر است و به همین دلیل سالمندان در این سرزمین به خصوص ژاپن، طول عمر 
باالتری دارند و فعال تر هستند. غالتی مثل نودل، برنج قهوه ای، سویا، تخم مرغ، ماهی 
و دیگر آبزیان مواد غذایی اصلی در فرهنگ تغذیه آسیایی هاست. در این نوع رژیم 
غذایی به دلیل مصرف پایین گوشت قرمز، به طور کلی خطر ابتال به بیماری های 
قلبی- عروقی پایین تر است. همچنین، روش های مختلف پخت و انواع چاشنی ها 
به تعادل غذایی کمک می کند. ادویه ها هضم و گوارش را تسهیل می کند که عامل 
مهمی در پیشگیری از سوء تغذیه سالمندان است. در مورد روش های پخت نیز باید 
اشاره کرد که بخارپز کردن به عنوان یکی از مهم ترین اصول آشپزی، به حفظ ارزش 

تغذیه ای خوراکی ها کمک می کند. 

چین و ژاپن؛ کشورهایی با عادت های خاص غذایی
گرچه تغذیه سالمندان در کشورهای مختلف آسیایی تا حدی با هم متفاوت است، این 
عادت ها در بعضی کشورها به خصوص چین و ژاپن شبیه یکدیگر است. درواقع، ساکنان این 
کشورها احترام خاصی برای سالمندان قائل هستند زیرا آنها را نماد خرد و دانش می دانند. 
در کشور آفتاب تابان، بسیاری از سالمندان در وعده های غذایی خود از جلبک استفاده 
می کنند که سرشار از ریزمغذی هاست. همچنین در جزیره اوکیناوا، رژیم غذایی خاصی 
مبتنی بر میوه ها و سبزیجات و چای جزو اصول تغذیه سالمندان است. قطعا این رژیم 
غذایی در سالمت سالمندان تاثیر دارد زیرا جمعیت باالی 100 سال در این منطقه بیشتر 
از هر کشور دنیاست. روند پیری در مردم اوکیناوا کندتر است و آنها کمتر بیمار می شوند. 
متخصصان تغذیه بر این باورند که آشپزی سنتی  ژاپن برای سالمت سیستم قلبی و مغز 
بسیار مفید است چراکه سرشار از امگا3 و اسیدهای چرب طبیعی مانند ماهی ها، آبزیان، 
جلبک ها و خوراکی های خام است. در مورد چین نیز اصول تغذیه سالمندان مبتنی بر مبانی 

فنگشویی و 5 رنگ اصلی است که هر یک نماد نوعی از مواد غذایی است.

10 توصیه کلیدی
1 از منزل بیرون بروید و پیاده روی کنید: پیاده روی،  ورزشی مفید 
برای همه افراد است که مجموعه عضالت بدن را به فعالیت وامی دارد. 
انجام این فعالیت روزمره موجب حفظ قوای بدن، تعادل و هماهنگی 
اندام ها می شود و زمینه خطر ابتال به بیماری های قلبی، سکته مغزی، 
سرطان و دیابت را کاهش می دهد. عالوه بر پیاده روی، دوچرخه سواری 

و شنا  دیگر فعالیت های عالی برای سالمندان محسوب می  شود. 
2 مغزتان را به فعالیت وادارید: قابلیت های شناختی انسان به مرور 
زمان دچار تحلیل می شود اما انجام فعالیت هایی مانند حل جدول، 
مطالعه، سودوکو و... به خوبی حافظه، تمرکز و توجه را تقویت 

می کند. 
3 بخندید: خنده، استرس را کاهش می دهد، با افسردگی مقابله 
می کند و عملکرد سیستم دفاعی بدن، جریان خون و تنفس را بهبود 
می بخشد. براساس برخی مطالعات، خندیدن حتی تحمل نسبت به 

درد را نیز افزایش می دهد. 
4 سفر بروید: دوران بازنشستگی را برای سفر، دیدن مکان های 
جدید و گردش در طبیعت مغتنم بشمارید. البته سفر الزاما نباید 

طوالنی باشد، بلکه حتی 1 تا 2 روز اقامت در ییالقات اطراف شهر 
نیز تاثیر مثبت را خواهد داشت. سفر عالوه بر تغییر روحیه، به تحریک 

توانایی های شناختی نیز کمک می کند. 
5 بهداشت دهان و دندانتان را جدی بگیرید: سالمت دندان ها و 
لثه ها تاثیر جدی در حفظ سالمت دارد. از طرفی، در درک مزه غذاها 
و اعتمادبه نفس نقش دارد، حتی در سنین باال نیز مراجعه منظم به 
دندان پزشک، بهداشت دهان و استفاده از مسواک و نخ دندان ضروری 

خواهد بود. 
6 عینک مناسب بزنید: با افزایش سن، قدرت بینایی کاهش پیدا 
می کند که مانع مطالعه، تماشای تلویزیون، بیرون رفتن به تنهایی و... 
می شود. انجام ندادن این فعالیت های معمول روزمره اعتمادبه نفس 
سالمند را به شدت کاهش می دهد و او را به انزوا و بی حوصلگی 

می کشاند. 
7 کفش راحت بپوشید: انتخاب کفش راحت الزمه تحرک است 
و مانع خستگی و درد پا و کمر می شود. همچنین در ایستادن و تعادل 
خوب بدن نقش دارد بنابراین، به بهداشت کفشتان بسیار اهمیت 
بدهید و حتما آنها را پس از پیاده روی روزانه در هوای باز بگذارید 

تا خشک شوند و از رشد و تکثیر قارچ ها پیشگیری شود. 
8 روابط اجتماعی داشته باشید: زندگی اجتماعی و ارتباط با 
دیگران یکی از ملزومات شاد بودن است. تماس رودررو با دوستان 
و نزدیکان موجب ترشح بیشتر اکسی توسین؛ هورمون شادی می شود 
و سطح کورتیزول؛ هورمون استرس را کاهش می دهد. در شرایط 
خوب روانی، دوپامین ترشح می شود که در کاهش درد تاثیر دارد. 

9 در فعالیت های خیریه شرکت کنید: دوران بازنشستگی فرصت 
خوبی برای شرکت در فعالیت هایی است که بدون نگرش مالی، افراد 
را ترغیب به نوع دوستی و گام برداشتن برای نیازمندان می کند. حضور 
در چنین محافلی عالوه بر ارتباط مثبت با دیگران، احساس نشاط و 

انگیزه زندگی را تقویت می کند. 
10 به کارهایی که همیشه آرزو داشتید، بپردازید: همه ما از دوران 
جوانی و میانسالی آنقدر دغدغه کار و رسیدگی به امور فرزندان را 
داریم که گاهی هرگز فرصت نمی کنیم به فعالیت های موردعالقه 
خودمان بپردازیم. مطالعه، شرکت در کالس  ورزشی، دورهمی با 
دوستان، تهیه کاردستی های خالقانه و... جزو کارهایی هستند که کنار 
احساس نشاط، آرامش تحقق آرزو را نیز در وجود فرد شکوفا می کنند. 
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زيبايی       وتغذيه
 دکتر محمدحسن 

ابوالحسنی
متخصص تغذیه

اهمیت دريافت پروتئین 
در سالمندی 

نیازهای تغذیه ای در سالمندان به شرایط 
جسمانی و وضعیت عملکرد سیستم های 
دندان  و  دهان  جمله  از  بدن  مختلف 
اگر  دارد.  بستگی  فعالیتشان  سطح  و 
سالمند  یک  تغذیه ای  شرایط  بخواهیم 
مولفه ای   6 به  باید  کنیم  غربالگری  را 
اشاره  آن  به  آمریکا  تغذیه  انجمن  که 
دریافت  شامل  که  کنیم  توجه  داشته، 
6 ماهه  ناکافی، کاهش وزن در  انرژی 
اخیر، از دست دادن توده های عضالنی، 
بررسی  زیرجلدی،  چربی  توده  تحلیل 
ادم در اندام ها و درنهایت اندازه گیری 
قدرت عضالنی سالمند است. هر یک 
اندازه گیری  معیار  مولفه ها،  این  از 
کاهش  دارند.  را  خود  به  مخصوص 
وزن و کاهش توده عضالنی و ماهیچه ای 
محسوب  سالمندان  عمده  مشکالت  از 
ناکافی  دریافت  هم  آن  دلیل  می شود. 
دهان  مشکالت  دلیل  به  غذایی  مواد 
بلع و گوارش و  دندان و مشکالت  و 
اختالالت  یا  سرطان ها  برخی  به  ابتال 
روانی از جمله افسردگی و کاهش خلق 
است. گاهی نیز ناتوانی جسمی و عوامل 
و  سالمند  تنهایی  جمله  از  اجتماعی 
ناتوانی در  و  اقتصادی  محدودیت های 
تهیه و طبخ غذا و کاهش اشتها در این 

است.  دخیل  میان 
به  سالمند  فرد  ابتالی  درنهایت 
بیماری هایی که آثار التهابی شان موجب 
استفاده  یا  می شود  عضالت  تحلیل 
می تواند  عضالنی  سیستم  از  نامطلوب 
دلیل کاهش وزن سالمند باشد بنابراین، 
زمینه ای  علت  باید  ابتدا  درمان  برای 
رفع  با  تا  کرد  را جستجو  کاهش وزن 
آن مشکل کاهش وزن سالمند حل شود. 
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، 
اینکه در سالمندان ورودی و خروجی 
انرژی بسیار مهم است. یک سالمند باید 
انرژی دریافتی اش را از تمام گروه های 
غذایی و به ویژه پروتئین ها دریافت کند و 
مادامی که می تواند مواد غذایی دریافت 
کند نیازی به دریافت مکمل ندارد، مگر 
شود  مشخص  شواهد  اساس  بر  اینکه 
غذا  مصرف  با  و  است  کمبود  دچار 

برطرف کرد.  را  این کمبود  نمی توان 
سالمندان  بیشتر  مطالعات،  اساس  بر 
دچار کمبود ویتامین B12 ، ویتامینD و 
کلسیم هستند که برای رفع آن می توان 
از مکمل های مولتی ویتامین مینرال مبتنی 
بر شواهد به صورت دوره ای استفاده کرد. 
مثل  نیز  سالمندان  در  چاقی  تعریف 
بالغان  گروه های  سایر  در  آن  تعریف 
 29/5 تا   25 بدنی  توده  یعنی  است؛ 
توده  و  می شود  محسوب  وزن  اضافه 
درجه  چاقی های   35 تا   30 بین  بدنی 
چاقی   40 باالی  بدنی  توده  و   2 و   1

است.  یا مرض گونه  مفرط 
علت افزایش وزن در سالمند می تواند 
کاهش میزان فعالیت یا کاهش مصرف 
و دریافت باالی انرژی باشد. عادت های 
سال های  در  نیز  سالمندان  در  غذایی 
و  کرده  تغییر  دوره  این  در  مختلف 
دسترسی بیشتری به مواد غذایی پرکالری 
دارند. اگر تغذیه یک سالمند به گونه ای 
باشد که دریافت انرژی اش بیش از مقدار 
کالری مصرفی اش باشد، چاق می شود. 
وزن  بودن  باال  اینکه  دیگر  مهم  نکته 
در یک سالمند به معنی باال بودن توده 

نیست.  او  عضالنی 
بدنی  توده  سالمندی  فرد  است  ممکن 
باالیی داشته باشد اما ترکیب بدنی اش 
مناسب نباشد و کمبود عضله داشته باشد. 
تغذیه بیش از حد در سالمندان می تواند 
با تمام بیماری های مرتبط با چاقی در 
ارتباط باشد و سبب افزایش احتمال ابتال 
به فشارخون، چربی خون، دیابت نوع 2، 
بیماری های قلبی- عروقی، بیماری های 
مربوط به کیسه صفرا، انواع آرتروز ها، 
مشکالت ریوی، مشکالت آندومتر رحم 
و بیماری های پستان در خانم ها و افزایش 
به  مربوط  بیماری های  به  ابتال  احتمال 
و  کولون  آقایان، سرطان  در  پروستات 

شود.  مرگ ومیر  افزایش  درنتیجه 
درنهایت، باید به این موضوع پرداخت که 
کم وزنی یا افزایش وزن هر دو سوءتغذیه 
و  آموزش  نباید  و  می شوند  محسوب 
پیگیری و پایش سالمندان را از یاد ببریم. 

به بهانه روز جهانی قلب، آشنایی با بهترین عادت های غذایی 

رژيم دوستدار قلب من
29 سپتامبر، برابر با 7 مهر هر سال، در تقویم سالمت جهانی به  عنوان روز جهانی »قلب« نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی 
ـ عروقی از نظر متخصصان  مردم نسبت به اهمیت سالمت قلب در ارتقای سالمت عمومی بدن است. یکی از ساده ترین راه های حفظ سالمت سیستم قلبی 

مایوکلینیک، پیروی از عادت های غذایی سالم و درست در طوالنی مدت است. به عبارت ساده تر، افرادی که می خواهند سالمت قلبشان را حفظ کنند و طول 
عمر باکیفیتی داشته باشند، باید 6 عادت تغذیه ای کلی را در طول زندگی شان رعایت کنند که در ادامه به معرفی این عادت ها می پردازیم...  صفحه26
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به بهانه روز جهانی قلب، آشنایی با بهترین عادت های غذایی 

رژیم دوستدار قلب من
29 سپتامبر، برابر با 7 مهر هر سال، در تقویم 
سالمت جهانی به  عنوان روز جهانی »قلب« 
نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری 
این روز، افزایش آگاهی مردم نسبت به 
اهمیت سالمت قلب در ارتقای سالمت عمومی بدن است. 
ـ عروقی  یکی از ساده ترین راه های حفظ سالمت سیستم قلبی 
از نظر متخصصان مایوکلینیک، پیروی از عادت های غذایی 
سالم و درست در طوالنی مدت است. به عبارت ساده تر، 
افرادی که می خواهند سالمت قلبشان را حفظ کنند و طول 
عمر باکیفیتی داشته باشند، باید 6 عادت تغذیه ای کلی را 
در طول زندگی شان رعایت کنند که در ادامه به معرفی و 

شرح این عادت ها می پردازیم. 

1. کنترل حجم غذای مصرفی
گمان  افراد  از  خیلی 

غذایی  نوع  می کنند 
از  می خورند،  که 
باالیی  اهمیت 
برخوردار است اما 
ثابت  پژوهشگران 
کرده اند برای حفظ 
سالمت قلب، حجم 

غذای مصرفی در هر 
وعده غذایی به اندازه نوع 

غذای مصرفی اهمیت دارد. 
زمانی که شما حجم باالیی از غذا را در یک وعده غذایی 
مصرف می کنید، به  طور ناگهانی کالری باالیی به بدنتان 
می رسانید و فشار شدیدی به اندام هایی مانند قلب، مغز و 
سیستم گوارشی وارد می کنید. براساس نظر متخصصان، 
افرادی که می خواهند قلب سالم تری داشته باشند، باید 
وعده های غذایی بیشتری در طول روز برای خودشان 
وعده  هر  در  را  غذا  مصرف  حجم  و  بگیرند  نظر  در 
کاهش دهند، مثال به  جای اینکه 3 وعده اصلی غذایی 
)صبحانه، ناهار و شام( سنگین داشته باشید، می توانید 3 
وعده غذای سبک و 3 میان وعده در طول روز مصرف 
باید بین صبحانه و ناهار، بین ناهار  کنید. میان وعده ها 
بهتر  از خواب مصرف شوند.  قبل  2 ساعت  و شام و 
است به  عنوان میان وعده صبح و عصر، حتما یکی -دو 
میوه فصل را داشته باشید و حتما انواع مغزها و دانه های 
خام را کنار یک نوع نان سبوس دار برای میان وعده عصر 
مصرف کنید. میان وعده قبل از خواب هم می تواند شامل 
یک وعده مصرفی لبنیات مانند شیر یا ماست همراه یک 
میوه فصل متوسط باشد. به این ترتیب، شما می توانید هم 
کالری کافی در طول روز دریافت کنید و هم با پرخوری 
در یک وعده غذایی، سالمت قلبتان را به خطر نیندازید. 

2. خوردن میوه و سبزی بیشتر
 میوه ها و سبزی ها جزو بهترین 

منابع غذایی برای دریافت 
مواد  و  ویتامین  انواع 
معدنی هستند. عالوه 
بر این، گروه غذایی 
سبزی ها  و  میوه ها 
و  پایین  کالری 

دارند.  باالیی  فیبر 
می توانند  این رو،  از 

تنظیم  به  کمک  با 
به  چربی  خون،  و  قند  فشار، 

حفظ سالمت سیستم قلبی ـ عروقی کمک کنند. متخصصان 
توصیه می کنند برای بهره بردن هرچه بیشتر از خواص 
میوه ها، سبزی ها و صیفی ها برای حفظ سالمت قلب، حتما 
به  صورت روزانه 5 تا 9 وعده از آنها را مصرف کنید. 
هر وعده مصرفی از میوه ها شامل یک میوه حدودا 60 
گرمی و هر وعده مصرفی از سبزی ها و صیفی ها شامل 
حدود یک لیوان از محصول خردکرده موردنظر است. 
براساس توصیه متخصصان قلب آمریکایی، بهتر است 
حجم مصرف سبزی ها و صیفی ها 2 برابر حجم مصرف 
میوه ها در طول روز باشد. همچنین بهتر است میوه ها 
به صورت کامل مصرف شوند و تا جایی که می توانید، 
به جای میوه ها و سبزی های خشک و فریزشده از انواع 

تازه آنها که فیبر و ویتامین باالتری دارند، استفاده کنید. 

3. محدود کردن مصرف چربی های ناسالم 
و  تغذیه  متخصصان  نظر  از 

قلب، چربی ها به 2 گروه 
یا  خوب  چربی های 

چربی های  و  سالم 
ناسالم  یا  بد 
می شوند.  تقسیم 
ناسالم  چربی های 
چربی های  که 

صدر  در  ترانس 
قرار  آنها  فهرست 

دارند، می توانند از طریق 
افزایش سطح کلسترول خون، 

به طرز قابل توجهی احتمال گرفتگی عروق و سکته قلبی 
را افزایش دهند. 

بهتر است مصرف  انجمن قلب آمریکا،  براساس اعالم 
هر نوع ماده غذایی که حاوی چربی ترانس است، کنار 
 6 تا   5 از  بیشتر  هم  اشباع  چربی های  و  شود  گذاشته 
درصد کالری روزانه را تشکیل ندهند. این 5 تا 6 درصد 

حدود 11 تا 13 گرم می شود. چربی های اشباع در منابع 
غذایی حیوانی وجود دارند و چربی های ترانس شامل 
چربی های موجود در روغن های هیدروژنه یا روغن های 

جامد نباتی هستند. 
ترانس، شما می توانید  اشباع و  به  جای چربی های 
چربی های غیراشباع را به  عنوان منابع چربی مورد 

نیاز بدن در طول روز دریافت کنید. 
روغن  زیتون،  روغن  شامل  غیراشباع  چربی های 
کانوال، مارگارین بدون چربی ترانس، مغزهای خام، 
دانه های خام، آووکادو، روغن آووکادو، روغن کنجد، 
روغن هسته انگور، روغن بذر کتان، روغن ذرت و روغن 

آفتابگردان می شوند. 

4. انتخاب غالت کامل 
غالت  یا  کامل  غالت 

مقادیر  سبوس دار، 
فیبر  از  قابل توجهی 
خود  در  را  غذایی 
این رو،  از  جاداده اند. 
عادت به مصرف منظم 

طریق  از  می تواند  آنها 
باعث  فشارخون،  تنظیم 
حفظ سالمت قلب شود. 

بهتر است برای حفظ سالمت سیستم 
قلبی ـ عروقی خود حتما نان های قهوه ای، جو، کینوا، برنج 
را در رژیم روزانه غذایی  قهوه ای  ماکارونی  قهوه ای و 
داشته باشید و استفاده از غالت تصفیه شده را در برنامه 

غذایی تا حد ممکن محدود کنید. 

5. روآوردن به پروتئین های کم چرب 
افرادی که می خواهند سیستم گوارشی و قلب سالمی 
مصرف  از  را  غذایی شان  رژیم  باید  باشند،  داشته 
کم چرب  پروتئین های  به  پرچرب  پروتئین های 
کم چرب،  پروتئین های  انواع  میان  بدهند.  تغییر 
گوشت سینه مرغ، سینه بوقلمون، پرندگان، ماهی و 

تخم مرغ جزو بهترین گزینه ها 
میان  می شوند.  محسوب 

قرمز  گوشت های  انواع 
هم بهتر است عالوه بر 
حفظ تعادل در مصرف 
این گوشت ها، انواعی 
را بیشتر استفاده کنید 
که بدون هر گونه چربی 

قابل مشاهده هستند. 
میان لبنیات هم بهتر است 

لبنیات کم چرب را به لبنیات پرچرب ترجیح دهید تا کمک 
بیشتری به حفظ سالمت قلبتان کرده باشید. افرادی که 
می خواهند قلب سالم تری داشته باشند، باید حداقل هفته ای 
2 وعده ماهی، گردو، بذر کتان و روغن کانوال مصرف کنند 
تا امگا3 کافی به بدنشان برسد. امگا3 می تواند باعث 
کاهش تری گلیسرید خون شود و سالمت قلب شما 
را تضمین کند. از دیگر پروتئین های مرغوبی که 
مصرف منظم شان برای حفظ سالمت قلبی ـ عروقی 
توصیه می شود، انواع حبوبات هستند. حبوبات باید 

حداقل هفته ای 2 لیوان مصرف شوند. 

6. کاهش مصرف سدیم 
یکی از مهم ترین عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی   ـ عروقی، 
افزایش فشارخون ناشی از مصرف زیاد نمک و دریافت 

طول  در  سدیم  حد  از  بیش 
اعالم  براساس  است.  روز 

انجمن قلب آمریکا، هر 
نباید  بزرگسال  فرد 
روزانه بیشتر از یک 
چای خوری  قاشق 
میلی گرم   2300 یا 
کند،  سدیم مصرف 

صورت  این  غیر  در 
به  را  قلبش  سالمت 

خطر خواهد انداخت. سدیم 
عالوه بر نمک خوراکی، در حجم 

باالیی در مواد غذایی آماده، کنسروی، فریزشده، فراورده های 
گوشتی و نان ها و اسنک های مختلف وجود دارد. از 
آنجایی که ما به طور ناخودآگاه حجمی از سدیم را از 
طریق نان یا سایر مواد غذایی در طول روز دریافت 
می کنیم، توصیه می شود میزان مصرف نمک خوراکی 
در غذاهای خانگی را به حداقل ممکن برسانید و 
به  جای نمک از سایر چاشنی ها و ادویه ها برای 

طعم دادن به غذا استفاده کنید.
Mayo Clinic :منبع

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

از آنجایی که بیماری ها و حمله های قلبی در دهه های 
اخیر همیشه جزو 3 عامل اصلی مرگ ومیر در سطح 
جهان بوده اند، انجمن قلب آمریکا در سال های 
اخیر توصیه های تغذیه ای و شیوه زندگی فراوانی 
برای حفظ سالمت سیستم قلبی ـ عروقی مطرح کرده است. به باور 
این انجمن، پیروی از الگوی غذایی درست و داشتن شیوه زندگی 
سالم می تواند تا حد قابل توجهی خطر ابتال به بیماری های قلبی 
یا بیماری های متابولیکی که درنهایت منجر به ابتال به بیماری های 
قلبی می شوند را کاهش دهد. بنابر اعالم انجمن قلب آمریکا، 3 نوع 
رژیم غذایی جهانی جزو بهترین رژیم ها برای حفظ سالمت سیستم 
قلبی ـ عروقی هستند که در ادامه به بررسی جزییات این رژیم های 

غذایی خواهیم پرداخت. 

1. رژیم مدیترانه ای 
رژیم مدیترانه ای در صدر فهرست رژیم های دوستدار قلب قرار 
می گیرد. افراد پیرو این رژیم، حجم بسیار باالیی از میوه ها، سبزی ها 
و صیفی های تازه را در رژیم روزانه شان دارند. عالوه بر این، در 
رژیم مدیترانه ای، غالت سبوس دار تقریبا جایگزین غالت تصفیه شده 
شد ه اند و حجم باالیی از انواع حبوبات و مغزهای خام هم در 
این رژیم مصرف می شود. اگر می خواهید رژیم مدیترانه ای داشته 
باشید، باید عالوه بر رعایت کردن نکات ذکرشده، حداقل هفته ای 
3 وعده ماهی هم بخورید و روغن زیتون به صورت روزانه در برنامه 
غذایی تان قرار داشته باشد. پیروان رژیم مدیترانه ای که می خواهند قلب 
سالم تری داشته باشند، همواره از گوشت ها و لبنیات پرچرب پرهیز 
می کنند. معموال گوشت پرندگان، مخصوصا سینه آنها که پروتئین 
بیشتر و چربی کمتری دارد، در رژیم غذایی این افراد جامی گیرد و 
گوشت های قرمز بدون چربی فقط  3 تا 4 وعده  در ماه مصرف 
می شوند. براساس رژیم مدیترانه ای،  بهتر است غذاها به صورت تنوری، 

بخارپز یا آبپز مصرف شوند. 
فایده این رژیم برای قلب چیست؟ اگر شما بتوانید در طوالنی مدت 
از رژیم مدیترانه ای پیروی کنید، دریافت فیبرهای غذایی، ویتامین ها، 
امالح و امگا3 را در بدنتان بیشتر می کنید. در این صورت، احتمال مبتال 

شدن به دیابت نوع2، فشارخون باال، کلسترول خون باال، بیماری های 
قلبی و حمله های قلبی را شدیدا کاهش می دهید. 

2. رژیم َدش 
دومین رژیم دوستدار قلب، رژیم غذایی َدش است که در سال های 
اخیر بسیار مورد توجه دوستداران سالمت قرار گرفته است. براساس 
رژیم غذایی َدش، برنامه روزانه باید طبق مصرف میوه ها و سبزی ها، 
چربی های سالم، غالت سبوس دار، غذاهای پروتئینی و لبنیات 
بدون چربی چیده شود. افرادی که از رژیم َدش پیروی می کنند، 
نباید غذاهای کنسروی، غذاهای آماده و گوشت های فراوری شده 
را مصرف کنند. عالوه بر این، با اینکه رژیم َدش جزو رژیم های 

نسبتا سرشار از پروتئین است، مصرف پروتئین های پرچرب با 
منشاء حیوانی در این رژیم مجاز نخواهد بود. پیروان رژیم َدش 
از پروتئین های حیوانی بسیار کم چرب کنار پروتئین های گیاهی 
مانند انواع حبوبات یا غالت سبوس دار به صورت روزانه استفاده 
می کنند. یکی دیگر از مزیت های رژیم َدش، محدودیت شدید 

مصرف نمک و دریافت سدیم است. 
فایده این رژیم برای قلب چیست؟ پیروی طوالنی مدت از رژیم 
َدش باعث تنظیم فشارخون و ثابت ماندن آن در محدوده طبیعی 
می شود. باال بودن فشارخون، یکی از مهم ترین عوامل خطر ابتال به 
بیماری های قلبی است. عالوه بر این، به دلیل وجود حجم باالی 
میوه ها، سبزی ها و حبوبات در رژیم غذایی َدش، امکان کاهش 

وزن و کاهش خطر ابتال به دیابت نوع2 با پیروی از این رژیم هم 
به وجود می آید و به این ترتیب، یک عامل خطر دیگر در ابتال به 

بیماری های قلبی از بین می رود. 

3. رژیم نیمه گیاهخواری 
از دیگر رژیم های غذایی سالم و مورد تایید انجمن قلب آمریکا برای 
حفظ سالمت قلب، رژیم نیمه گیاهخواری است. براساس این رژیم، 
شما باید حجم بسیار باالیی )حدود 9 وعده( از میوه ها، سبزی ها و 
صیفی ها را در طول روز مصرف کنید، دور مصرف گوشت قرمز خط 
بکشید، هفته ای یک وعده ماهی بخورید، هفته ای 3 تا 5 وعده تخم مرغ 
مصرف کنید و استفاده  روزانه از لبنیات بدون چربی و بسیار کم نمک 
را هم در برنامه غذایی تان داشته باشید. براساس رژیم نیمه گیاهخواری، 
مصرف روزانه مغزها و دانه های خام باید در برنامه غذایی تان قرار 
بگیرد و اگر قوانین رژیم اجازه می دهد، هفته ای یک مرتبه هم از 
گوشت ماکیان مانند مرغ، بوقلمون، بلدرچین، کبک و... تغذیه کنید. 
فایده این رژیم برای قلب چیست؟ یکی از مهم ترین آثار مثبت رژیم 
نیمه گیاهخواری، تنظیم فشارخون و پیشگیری قابل توجه از افزایش 
فشار یا غلظت خون است. به همین دلیل هم احتمال مبتال شدن به 
بیماری های قلبی ناشی از فشار یا غلظت خون به واسطه پیروی از 
رژیم های نیمه گیاهخواری شدیدا کاهش پیدا می کند. از طرف دیگر، 
به دلیل وجود فیبر فراوان در رژیم های نیمه گیاهخواری، احتمال بروز 
دیابت نوع2 و بیماری های قلبی ناشی از آن هم با پیروی از این رژیم 
بسیار کم می شود. براساس توصیه انجمن قلب آمریکا، افرادی که 
رژیم نیمه گیاهخواری دارند و می خواهند سالمت عمومی بدنشان 
را کنار سالمت سیستم قلبی ـ عروقی  حفظ کنند، باید هنگام انتخاب 
میوه ها، سبزی ها و صیفی ها، انواع این محصوالت با رنگ های مختلف 
را مصرف کنند زیرا هر رنگ از میوه ها و سبزی ها باعث افزایش 
دریافت ویتامین های خاصی در بدن می شود. بهتر است این نکته 
را هم بدانید که هرچه رنگ میوه ها و سبزی ها غلیظ تر باشد، میزان 
آنتی اکسیدان موجود در آنها هم بیشتر خواهد بود و این محصوالت 
اثر بهتری بر حفظ سالمت قلب و افزایش قدرت سیستم دفاعی 

بدن خواهند داشت.

1. یکی از قدم های اصلی برای حفظ 
کالری  میزان  رعایت  قلب،  سالمت 
دریافتی در طول روز است. به عبارت 
ساده تر، شما باید برحسب سن، جنسیت 
فعالیت های روزانه تان، سطح  میزان  و 
کنید  دریافت  را  کالری  از  مشخصی 
زیرا افزایش دریافت کالری، پرخوری 
و اضافه وزن، همگی از مهم ترین عوامل 
محسوب  قلبی  بیماری های  به  ابتال 

می شوند. 
اگر خودتان قادر به تعیین کالری مورد 
نیاز روزانه تان نیستید، می توانید در این 

مورد با مشاور تغذیه مشورت کنید. 
2. از دیگر توصیه های مهم برای حفظ 
سالمت سیستم قلبی ـ عروقی، انجام دادن 
75 تا 150 دقیقه  ورزش با شدت متوسط 

در طول هفته است. 
توصیه می شود این زمان را بین روزهای 
بتوانید حداقل  مختلف تقسیم کنید تا 
داشته  منظم  فعالیت  دقیقه   20 روزی 

باشید. 
فعالیت فیزیکی به بهبود خونرسانی در 
بدن و کنترل وزن کمک می کند و به 
بیماری های  به  ابتال  خطر  ترتیب  این 

قلبی ـ عروقی را کاهش می دهد. 
3. افرادی که می خواهند قلب سالم و 
زندگی همراه با سالمت داشته باشند، 
باید دور مصرف سیگار و سایر دخانیات 

را خط بکشند. 
از  پیروی  قلب سالم،  داشتن  برای   .4
الگوی غذایی درست که همه گروه های 
غذایی را به صورت روزانه دربربگیرد، 
ضروری است. بهتر است در طول روز، 
به  را  غذایی  رژیم  از  بیشتری  حجم 
سبزی ها و میوه ها اختصاص دهید، حتما 
غالت سبوس دار مصرف کنید، تا حد 
حداقل  یا  چربی  بدون  لبنیات  امکان، 
کم چرب بخورید، حتما پوست ماکیان 
مانند مرغ، بوقلمون یا بلدرچین را قبل 
از خوردن شان جدا کنید، هفته ای 1 تا 
2 مرتبه ماهی بخورید، دور روغن های 
ترانس  و چربی های  هیدروژنه  جامد، 
را خط بکشید، مغزهای خام را در رژیم 
که  جایی  تا  و  بگنجانید  روزانه تان 
می توانید نمک خوراکی را در کمترین 

حد ممکن مصرف کنید.

4 توصیه تکمیلی

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدحسن 
انتظاری

مدیر گروه تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان

  بهترین رژیم های غذایی دنیا برای حفظ سالمت قلب 

از رژیم مدیترانه ای تا نیمه گیاهخواری
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پژوهشگران ثابت کرده اند برای حفظ سالمت 
قلب، حجم غذای مصرفی در هر وعده غذایی به 
اندازه نوع غذای مصرفی اهمیت دارد. زمانی که 
شما حجم باالیی از غذا را در یک وعده غذایی 
مصرف می کنید، به  طور ناگهانی کالری باالیی به 
بدنتان می رسانید و فشار شدیدی به اندام هایی 
مانند قلب، مغز و سیستم گوارشی وارد می کنید



طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این ساندویچ جذاب، ابتدا باید سینه مرغ را با نمک، 
روغن کانوال، پودر سیر، فلفل قرمز و پودر پاپریکا طعم دار کنید و این 

مواد را به خوبی به تمام سطح مرغ بزنید. 
2. تابه نچسبی را روی حرارت گرم کنید و مرغ طعم دارشده را داخل 
تابه بگذارید. سپس در تابه را ببندید و اجازه دهید  سینه مرغ طعم دارشده 

حدود 5 تا 7 دقیقه حرارت ببیند. 
باز کنید، تکه مرغ را برگردانید و بعد  تابه را  از این مدت، در  3. بعد 
تابه اجازه دهید سمت دیگر مرغ هم 5 تا 7 دقیقه  از بستن دوباره در 
حرارت ببیند و کامال بپزد. زمانی که مدت پخت تکمیل شد، نباید هیچ 

آب اضافه ای کف تابه مانده باشد. 
از  را  مرغ  آن،  رویی  شدن سطح  برشته  و  مرغ  کامل  پختن  از  بعد   .4
تابه خارج کنید و آن را با کمک چنگال به صورت ریش ریش دربیاورید. 
5. حاال وقت آن رسیده که مرغ ریش ریش شده را با هویج رنده شده و 

سس باربیکیو مخلوط کنید. 
6. بعد از آماده شدن مواد اولیه ساندویچ،  نان ساندویچی را باز کنید و یک 
طرف آن را با سس رنچ یا سس هزارجزیره ای که در اختیار دارید، بپوشانید. 
7. حاال به ترتیب، ترکیب مرغ، کاهو و گوجه فرنگی را داخل ساندویچ 

بگذارید و آن را ببندید. 
8. بهتر است این ساندویچ به صورت کامال گرم سرو شود ولی خوردن 

آن زمانی که به دمای محیط رسیده باشد هم می تواند جذاب باشد. 

انواع  همیشگی  همراهان  از  یکی  معموال   .1
ساندویچ، نوشیدنی های مختلف است. متاسفانه 
بسیاری از افراد عادت دارند نوشابه های گازدار 
این  کنند.  مصرف  ساندویچ   همراه  را  مختلف 
عادت نادرست می تواند در طوالنی مدت باعث 
به  ابتال  احتمال  افزایش  به خطرافتادن سالمت، 
دیابت، پوکی استخوان، اضافه وزن و چاقی شود. 
از این رو، توصیه می شود به عنوان نوشیدنی همراه 
با انواع ساندویچ، از آبمیوه های طبیعی و خانگی 
استفاده کنید. اگر امکان تهیه سریع آبمیوه خانگی 
را ندارید، مقداری آب را با آبلیمو یا آب سایر 
مرکبات تازه ترکیب کنید تا نوشیدنی خانگی بسیار 
سالم برای همراهی با ساندویچ ها داشته باشید. 
2. برای تهیه انواع ساندویچ، بهتر است همواره 
اولویت  در  را  سبوس دار  نان های  از  استفاده 
قرار دهید. نان های ساندویچی یا نان های تست 
سبوس دار می توانند برای مدت طوالنی تری شما 
نیاز به ریزه خواری را در  را سیر نگه دارند و 
نان های  انواع  از  اگر  دهند.  کاهش  روز  طول 
حاوی  که  کنید  استفاده  سبوس دار  ساندویچی 
بر  عالوه  هستند،  هم  کتان  بذر  یا  دوسر  جو 
ماندن  سیر  و  گوارشی  سیستم  سالمت  حفظ 
طوالنی تر، ریزمغذی های بیشتری هم به بدنتان 
می رسانید. استفاده از این نان ها باعث می شود 

شما با خوردن حجم کوچک تری از نان، احساس 
سیری زودتری پیدا کنید و به این ترتیب جلوی 

پرخوری  را بگیرید. 
3. بهتر است به جای استفاده بی رویه از سس های 
آماده، این سس ها را در ترکیب با انواع سبزیجات 
تازه و معطر مانند ریحان، جعفری و گشنیز  یا 
در ترکیب با ماست کم چرب مصرف کنید. اگر 
سس خانگی کم چرب آماده کنید هم چه بهتر. 
در غیر این صورت، ترکیب کردن سس های آماده 
با انواع سبزیجات یا آبلیمو یا ماست می تواند 

ارزش تغذیه ای آنها را باالتر ببرد. 
4. حتما در انواع ساندویچ هایی که حاوی ترکیبات 
پروتئینی مانند انواع گوشت ها یا تخم مرغ هستند، 
کنید.  استفاده  تازه  سبزی  یا  صیفی  مدل   3 از 
گوجه فرنگی، کاهو، اسفناج، خیار، هویج، جعفری، 
پیاز و ریحان می توانند گزینه های مطلوبی برای قرار 
گرفتن در انواع ساندویچ های پروتئین دار باشند. 
5. معموال ساندویچ ها به دلیل ترکیبات مختلفی 
که دارند، جزو غذاهای سنگین محسوب می شوند، 
پس بهتر است گوشت های کم چرب و با هضم 
ساده تر را به عنوان منابع گوشتی ساندویچ ها در نظر 
بگیرید. از این منظر، انتخاب گوشت سینه مرغ، 
بوقلمون، بلدرچین یا ماهی برای تهیه ساندویچ، 

گزینه مناسبی است. 

به  ولع  ساندویچ،  خوردن  هنگام  معموال   .6
مصرف هرچه بیشتر این غذای خوشمزه زیاد 
است بنابراین توصیه می کنیم حتما نان هایی با 
اندازه کوچک تر را برای تهیه ساندویچ ها انتخاب 
کنید و هر لقمه از ساندویچ را  آرام بجوید تا پیام 

سیری به موقع به مغزتان برسد. 
ساندویچ  خوردن  در  می خواهید  اگر   .7
تازه  نکنید، حتما یک ظرف ساالد  زیاده روی 
فیبر موجود در  تا  باشید  کنار ساندویچ داشته 

باعث سیری زودتر شما شود  ترکیبات ساالد 
و جلوی پرخوری تان را بگیرد. 

ساندویچ  در  موجود  سس  است  قرار  اگر   .8
شما برپایه مایونز باشد، بهتر است مایونزهای 
کم چرب یا بدون چربی که این روزها به وفور 

در بازار وجود دارند، انتخاب کنید. 
حاوی  ساندویچ  انواع  اینکه  به  توجه  با   .9
ترکیبات پروتئینی و چربی هستند، توصیه می شود  
برای حفظ ایمنی غذایی وعده غذایی تان هرگز 

ساندویچ ها را به مدت طوالنی و بیشتر از یکی -دو 
ساعت در دمای محیط نگهداری نکنید. 

و  ساندویچ  در  انواع سس  وجود  به دلیل   .10
همچنین نمک در سس و نان ساندویچی، بهتر 
است از افزودن نمک اضافی به سبزیجات موجود 
در ساندویچ خودداری کنید و تا جایی که می توانید، 
از خیار تازه به جای خیارشور برای آماده کردن 

ساندویچ ها کمک بگیرید. 
به صورت  است  قرار  که  گوشت هایی   .11
ساندویچی مصرف شوند، نیاز چندانی به روغن 
برای طبخ ندارند زیرا مخلوط شدن گوشت ها با 
انواع سبزیجات و سس های سالم داخل ساندویچ 
باعث نرم شدن بافت آنها می شود و به این ترتیب، 
نیاز به مصرف روغن اضافی از بین می رود بنابراین 
بهتر است گوشت های ساندویچی را به جای سرخ 
کردن، با روش هایی مانند پخت با فر، پخت بدون 

روغن و بخارپز آماده کنید. 
12. بهتر است هنگام سرو انواع ساندویچ های 
حاوی ترکیبات گوشتی، مقداری آبلیمو یا آب 
افزودن  بگذارید.  ساندویچ  کنار  طبیعی  نارنج 
آب مرکبات تازه به ترکیبات گوشتی با افزایش 
جذب آهن غذا همراه است. همین نکته برای 
کودکان در سن رشد، خانم ها و دخترخانم های 

در سن بلوغ  اهمیت باالیی دارد. 

12 راه سالم سازی ساندویچ ها 
نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدحسن انتظاری/ مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

1. یکی از رازهای خوشمزه شدن انواع ساندویچ مرغ، مخصوصا 
ساندویچ هایی که از سینه مرغ برای تهیه آنها استفاده می شود، این 
است که حتما مرغ را بعد از پختن و خرد کردن، با یک نوع سس 
برپایه گوجه فرنگی مخلوط کنید. این سس می تواند بنابر ذائقه شما 
و اعضای خانواده تان، سس کچاپ معمولی، سس کچاپ تند، 
سس کچاپ  هالوپینو، سس سیر و گوجه  یا سس باربیکیو باشد، 
حتی شما می توانید در صورت دسترسی نداشتن به این سس ها، 
مقداری گوجه فرنگی تازه و پوست کنده را تا حدی که آب آن 
کامال کشیده شود، تفت دهید و درنهایت مقداری از ادویه های 
مطلوب تان را به آن بیفزایید. سپس تکه های مرغ پخته را با این 

سس خانگی که آماده کرده اید، ترکیب کنید. 

2. برای تهیه انواع ساندویچ مرغ، بهتر است حتما مقداری از سس 
مورد استفاده را روی نان بزنید تا بافت نهایی ساندویچ هنگام گاز 

زدن، حالت خشکی در دهان نداشته باشد. 

3. وقتی می خواهید از انواع سبزی ها و صیفی ها برای پر کردن 
ساندویچ مرغ یا گوشت استفاده کنید، باید آب آنها را کامال بگیرید 
و از صیفی های کامال سفت، کم دانه یا بدون دانه کمک بگیرید. 

4. اگر می خواهید ارزش تغذیه ای این ساندویچ را باال ببرید و 
طعم مکملی برای آن داشته باشید، می توانید یکی- دو حلقه کدوی 
سبز یا بادمجان را همراه سینه مرغ به صورت تنوری یا در تابه 
طبخ کنید و این حلقه های کدو و بادمجان را هم داخل ساندویچ 
بگذارید. به این ترتیب، هم ساندویچ را مغذی تر کرده و هم طعم 
بهتری برای آن ایجاد کرده اید و هم بافت نرم تری هنگام خوردن 

ساندویچ به وجود آورده اید. 

5. یکی دیگر از طعم های جذابی که می تواند کنار مرغ قرار بگیرد 
و طعم ساندویچ مرغ را چند برابر خوشمزه تر از آنچه که هست 
کند، قارچ ورقه شده است. شما می توانید بعد از آماده شدن سینه 
مرغ، چند ورقه قارچ را داخل همان تابه تفت بدهید تا آبشان 
کامال کشیده شود. سپس این قارچ ها را با مرغ و سس مخلوط 

کنید و درون ساندویچ بریزید. 

6. اگر بتوانید برای طعم دار کردن مرغ به جای پودر سیر از سیر تازه 
رنده شده استفاده کنید، طعم جذاب تری به ساندویچ خود داده اید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای 
پخت ساندویچ مرغ 

غذایی مناسب برای پیک نیک های دورهمی یا شام آخر هفته

ساندویچ مرغ تنوری  

پیشنهاد این غذا

طعم  ایجاد  برای  می کنیم  توصیه  شما  به  دارید،  فرگاز  اگر 
جذاب تر در ساندویچ مرغ تنوری، سینه مرغی که در اختیار 
دارید را حدود 10 تا 15 دقیقه در فر حرارت دهید تا عطر 
و طعم بهتری برای ساندویچ پیدا کند. اگر زمان کافی برای 
تا 4   2 بهتر است حداقل  دارید،  اختیار  در  این غذا  پخت 
ساعت به سینه مرغ طعم دارشده در یخچال استراحت دهید 
تا طعم ادویه ها به خوبی توسط مرغ جذب شود. افرادی که 
رژیم الغری دارند یا کسانی که کلسترول خونشان باالست، 
ماست  مقداری  هزارجزیره،  یا  رنچ  به جای سس  می توانند 
چکیده را با سبزیجات معطری مانند پونه، آویشن و نعناع 
مخلوط کرده و از آن به جای سس استفاده کنند. افراد الغر 
می توانند یک حلقه سیب زمینی پخته یا یک ورق پنیر چدار 
یا گودا را هم به ساندویچ بیفزایند. بهتر است افراد مبتال به 
دیابت به جای سس باربیکیو، از پوره گوجه فرنگی که با سیر 

له شده و آویشن طعم دار شده است، استفاده کنند.

پیشنهاد سرآشپز

/20 آماده می شود

/10 سرو 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 یک نفر(

12 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

همواره  ساندویچ  انواع 
پرطرفدار،  غذاهای  جزو 
وعده  برای  مخصوصا 
هستند.  شام  غذایی 
ساندویچ مرغ تنوری، یکی از محبوب ترین 
ساندویچ ها میان مردم نیویورک است که 
به دلیل وجود دو نوع سس در آن، طرفداران 
است.  داده  اختصاص  به خود  را  زیادی 
این ساندویچ می تواند گزینه خوبی برای 
پیک نیک یا محل کار هم باشد. از آنجایی 
که ترکیبات موجود در ساندویچ مرغ تنوری 
دارای ویتامین ها و امالح قابل قبولی است، 
مصرف این غذا می تواند به حفظ سالمت 
سیستم دفاعی بدن کمک کند. هضم ساده 
این غذا باعث شده آن را در گروه غذاهای 
دوستدار سالمندان و کودکان تقسیم بندی 
مرغ  ساندویچ  پایین  نسبتا  کالری  کنند. 
تنوری از دیگر مزایای آن برای گنجانده 
شدن در برنامه غذایی هفتگی یا ماهانه است. 

همراهان این غذا 
که  این ساندویچ  بهترین همراهان  از  یکی 
می تواند طعم منحصربه فردی برای آن ایجاد 
کند، قرار دادن یکی- دو حلقه پیاز قرمز خام در 
آن است. اگر کمی جعفری تازه را به صورت 
ساطوری خرد کرده و با آبلیموی تازه مخلوط 
کنید هم می توانید همراه خوش عطری برای 
این ساندویچ داشته باشید. میان چاشنی های 
مختلف، آب نارنج و آبلیموی تازه، همراهان 
خوبی برای ساندویچ های گوشتی که حاوی 
می شوند.  محسوب  هستند،  باربیکیو  سس 
می توانید  شما  مختلف،  نوشیدنی های  بین 
شربت لیمو که با مقداری خیار تازه رنده شده 
سرو  ساندویچ  کنار  را  است  شده  مخلوط 
هستید،  مختلف  ادویه های  اهل  اگر  کنید. 
می توانید انواع فلفل، سماق و پودر آویشن 
را کنار ساندویچ مرغ تنوری داشته باشید. 

   

مقدار کالری 
 485 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند که با خوردن یک 
ساندویچ، به یک نفر خواهد رسید. در صورتی 
که این غذا با سبزی های بیشتری میل شود، 
 25 باید  لیوان سبزی های خام  ازای هر  به 

کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
هر عدد از این ساندویچ  حاوی حدود 7 گرم 
فیبر،  6 گرم  اشباع(،  چربی )2 گرم چربی 
41 گرم کربوهیدرات، 26 گرم پروتئین، 42 
میکروگرم فوالت، 63 میلی گرم کلسترول، 
17 گرم قند، 5 هزار و 524 واحد بین المللی 
 80  ،C ویتامین  میلی گرم   6  ،A ویتامین 
 793 آهن،  میلی گرم   2 کلسیم،  میلی گرم 
پتاسیم  میلی گرم   501 و  سدیم  میلی گرم 
 110 می تواند  غذا  این  اینکه  است. ضمن 
درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین A را 

کند.  تامین 
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: آقای دکتر! لطفا در مورد مشکالتی 
که آقای صالحی در کاهش وزن با آن روبرو 

بودند، توضیح دهید. 
دیسک  و  باال  وزن  ایشان  مشکل  مهم ترین 
بهترین  می دانید،  که  همان طور  بود.  کمرشان 
درمان برای دیسک کمر، کاهش وزن است. این 
آقا مقاومت باالیی در کاهش وزن داشتند و گمان 
می کردند از ۱۰ کیلوگرم بیشتر نمی توانند وزن 
کم کنند. من به ایشان اطمینان دادم تا مقاومت 
شکسته شود. البته از دستگاه کمک الغری نیز 
استفاده کردم. راهکار اصلی برای کاهش وزن 
استفاده از رژیم غذایی و بعد مکمل و داروهای 
مجاز الغری و درنهایت دستگاه برای الغری 
کاهش  برای  رژیمی  متاسفانه  است.  موضعی 
سایز و کم کردن چربی دور شکم و پهلو نداریم. 
برای اینکه احساس رضایت آقای صالحی از 
کاهش وزنشان بیشتر شود، استفاده از دستگاه 
برای کاهش سایز را هم به ایشان پیشنهاد دادم. 

کدام  از  استفاده  شما   :
توصیه  را  الغری  دستگاه های 

می کنید؟
 2  در کل، دستگاه های الغری به 
گروه تهاجمی و غیرتهاجمی تقسیم 
با  تهاجمی  دستگاه های  می شوند. 
لیزر یا تیغ جراحی به خارج کردن 
چربی و کاهش سایز کمک می کنند 
اما استفاده از آنها توصیه نمی شود 
و  برمی گردد  دوباره  چربی  زیرا 
درنهایت فرم و توازن بدنی به هم 
می خورد. درواقع، چربی در نواحی 
ران  در  بدن مخصوصا  از  دیگری 
اما  می کند  پیدا  تجمع  دست ها  یا 
با  غیرتهاجمی  دستگاه های  انواع 
سیستم وکیوم یا تاچ سبب کاهش 

می شوند.  سایز 

آقای  قابل توجهی که در عکس  نکته   :
صالحی آشکار است اینکه کاهش وزن باال سبب 
ریختن پوست صورت ایشان نشده است. این کار 

تکنیک خاصی دارد؟
ژنتیک در این زمینه مهم است اما نکته مهم تر اینکه 
رژیم های تک غذایی، تک وعده ای و حذف چربی از 
وعده های غذایی سبب شکسته شدن صورت فرد 
می شوند. برای جوان ماندن صورت و الغر نشدن آن 
باید در طول رژیم آب زیادی مصرف کرد. از سوی 
دیگر، کاهش وزن باید با سرعت مناسبی پیش برود. 
در کل، الغری خیلی سریع، نه تنها سبب افتادگی و 
شلی پوست می شود، بلکه زمینه ساز و تشدیدکننده 

کبد چرب هم است. 
: در مورد رژیم های غیراصولی و در اصطالح 
پاک سازی هم توضیح دهید. آیا پایه علمی دارند؟

افراد  و  شده  بیشتر  ارتباطات  روزها  این  متاسفانه 
غیرمتخصص زیادی در شبکه های مجازی اظهارنظر 
می کنند. مربی های  ورزش نیز برنامه های غذایی می دهند. 

البته رژیمی به نام رژیم پاک سازی نداریم. خام گیاهخواری 
نیز سبب الغری نمی شود. اینها فقط یک باور اشتباه 

است. بسیاری از افراد فکر می کنند از آنجایی که اوره 
در مواد غذایی حیوانی باالست، اگر گیاهخواری یا 
خام خواری کنند، به دلیل  اینکه  مواد گیاهی اوره ندارد، 
بدنشان پاک سازی می شود، در صورتی که رژیم درست 
باید ۵ گروه غذایی را داشته باشد. گیاهخواری  فقط 
در صورتی توصیه می شود که شیر و تخم مرغ در آن 

وجود داشته باشد. 
: نکته دیگری که در صحبت های آقای 
صالحی جلب نظر می کند، ولع به خوردن است که 
از بین رفته است. لطفا در این رابطه هم توضیح بدهید. 
فردی که وزن باالیی دارد، حجم معده اش بیشتر است 
و گاهی تا ۳۰ لیتر گنجایش دارد. در رژیم اول باید 
فرد کمی خوددار باشد. وقتی در چند روز ابتدایی 
رژیم فرد جلوی هوس های خود را بگیرد، به مرور 
حجم معده اش کم می شود. بافت معده عضالنی است 
و قدرت کشسانی دارد بنابراین، باید به کمک مکمل 
و دارو حس سیری را به فرد القا و به او کمک کرد 
تا معده اش کم کم جمع شود. این موضوع به ویژه در 
وعده هایی که فرد بیکار است، مهم تر 
خواهد بود. زمان هایی که فرد در محل 
کار است، سرگرم است و کمتر دست 
به ریزه خواری می زند اما شب  که  بیکار 
و مقابل تلویزیون است باید مکمل مصرف 
اینکه  مخصوصا  شب  وعده  در  کند. 
سوخت وساز پایین است و فعالیت کمتر، 
احتمال اینکه مازاد مواد غذایی به چربی 
تبدیل شود، بیشتر خواهد بود. متاسفانه 
عادت های غذایی ایرانی ها در حال تغییر 
است. مردم تا ساعت ۳ و ۴ صبح بیدارند 
و انواع خوراکی ها را می خورند، در حالی 
که باید روی الگوی غذایی شان تجدیدنظر 
کنند. در کل باید ساعت های مصرف 
مواد غذایی را عوض کنیم و یاد بگیریم 
و با خود عهد کنیم از ساعت ۹ به بعد 

خوراکی نخوریم.

نگاه متخصص تغذیه

: از خودتان، برایمان بگویید. 
۳8 سال دارم. با قد ۱7۴ سانتی متر، وزنم حدود ۱۱۰ کیلوگرم بود اما 

در حال حاضر به 76 کیلوگرم رسیده ام. 
: چطور وزنتان باال رفت؟

همیشه درگیر اضافه وزن و چاقی بودم. شاید دلیلش بی تحرکی و رژیم 
غذایی پرکالری بود. ۴-۳ سال پیش در دوره های ۴۰ روزه پاک سازی 
جسم و روان شرکت می کردم. البته هدفم کاهش وزن نبود ولی به 
نظرم در پاک سازی بدنم اثر چندانی هم نداشت. بعد از آن به دلیل 
دیسک کمرم، جراحی کردم و مدتی که در خانه بودم و استراحت 

می کردم، وزنم کم شد و به ۹۹ کیلوگرم رسید اما دوباره باال رفت. 
: چطور شد برای کاهش وزن اقدام کردید؟

یک سال بعد از عمل دوباره درد کمرم شروع شد و به متخصص 
مراجعه کردم اما پزشک از مطب بیرونم کرد و گفت مگر قرار نبود 

وزنت را کم کنی. درواقع، بعد از عمل دکتر با لحنی ساده به من گفته 
بود بد نیست وزنت را هم کم کنی و واقعا لزومی در انجامش ندیده 
بودم اما این بار خیلی قاطعانه گفتند اگر وزنت را کم نکردی دیگر 
به من مراجعه نکن. به همین دلیل به متخصص تغذیه مراجعه کردم. 

: روند درمان چطور پیش رفت؟
عالی بود. یک رژیم سبک که تمام مواد غذایی در آن وجود داشت و هیچ 
ماده ای حذف نشده بود، فقط حجم مواد غذایی دریافتی کم شده بود. 

: روند کاهش وزنتان چطور بود؟ 
بهمن سال گذشته بود که به متخصص تغذیه مراجعه کردم. همان روز 
اول به متخصص گفتم که نمی توانم وزنم را کم کنم. گفتم محال است 
که به ۹۰ کیلوگرم برسم اما دکتر به من انگیزه زیادی داد. یادم است 
وقتی به زیر ۹۰ کیلوگرم رسیدم، آقای دکتر به من یادآوری کردند که 
هرگز گمان نمی کردم زیر ۹۰ کیلوگرم بیایم. وقتی وزنم به 8۰ کیلوگرم 

رسید، حالم خیلی خوب بود. مزیت رژیم این بود که حریص نشدم. 
قبال خاطرم هست که گرچه ناهار می خوردم و سیر بودم باز هم ولع 
داشتم و به یخچال سرک می کشیدم تا خوراکی بخورم اما حاال دیگر 
هوس یا ولع خوردن ندارم، حتی آخرین بار که به آقای دکتر گفتم 
هوس خوردن کله پاچه را دارم و آقای دکتر در جواب گفتند خب بخور، 
انگار فقط دنبال گرفتن این جواب بودم بنابراین دیگر  دنبالش نرفتم. 

: کاهش وزن چه اثری بر زندگی تان گذاشت؟
اعتمادبه نفسم به شدت باال رفته است. احساس سبکی می کنم. راحت 

می خوابم، راحت برمی خیزم و مثل قبل خسته نمی شوم. 
: دیسک کمرتان بهبود یافته است؟

بله، دیگر هیچ دردی ندارم. 
: ورزش هم می کنید؟

یک ساعت پیاده روی و دو . TRX را هم شروع کرده ام.

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.

آقایصالحیکهباورنداشتهوزنشاز90کیلوگرمکمترشود،میگوید:
 با یک رژیم سبک به 76 کیلوگرم رسیدم!

دیسک کمر مشکی نسبتا شایع است که معموال افراد 
دیسک،  پارگی  دلیل  می کند.  درگیر  را  باالی ۳۰ سال 
اثر  آن  در  هم  ژنتیک  البته  است.  اشتباه  زندگی  شیوه 
دارد. دیسک کمر بافتی غضروفی است که بین مهره های 
کمر قرار گرفته و مانند کمک فنر اتومبیل عمل می کند 
مغز  و  کمر  به  ضربه  مانع  ورود  ضربات  گرفتن  با  و 
می شود. دیسک کمر خاصیت جذب آب دارد و یکی 
از دالیلی که گفته می شود حتما 8 تا ۱۰ لیوان در روز 
آب بنوشید این است که این غضروف دچار کم آبی و 
مشکل نشود. احتمال پارگی دیسک در کسانی که سیگار 
می کشند، پشت میزنشین هستند و حرکات ناگهانی کمر 
یا حرکات تکرارشونده انجام می دهند، باالست. فرض 
کنید، کارمندی صبح تا عصر پشت میز نشسته و در حال 
کار با رایانه است و وقتی خودکارش روی زمین می افتد 
به جای برخاستن و درست خم شدن، از روی صندلی 
افرادی  بردارد، همچنین  را  تا خودکارش  خم می شود 
که پروازهای طوالنی دارند بعد از چند ساعت نشستن 
ثابت ناگهان چرخشی به کمر می دهند تا ساک سنگین 
این  و...  بیاورند  بیرون  باالی سرشان  کمد   از  را  خود 
کارها همگی زمینه ساز پارگی دیسک است که ارتباطی 

هم به سن افراد ندارد. 
برخالف باور عموم مردم وزن باال آنقدر که روی زانو 
تاثیر منفی می گذارد بر ستون فقرات تاثیری ندارد، مگر 

آنکه وزن بسیار باال و چربی در ناحیه شکم باشد. 
اینکه  دارد؛  وجود  کله پاچه  مورد  در  اشتباهی  باور 
غضروف ساز است. برخی بیماران بعد از عمل شروع به 
مصرف کله پاچه می کنند، در حالی که فقط چربی خون 
را باال می برد. در پژوهش های علمی ثابت شده مصرف 
سبزیجات تازه و قرمزرنگ بسیار بیشتر از کله پاچه سبب 
ترمیم بافت همبند می شود. برای درمان دیسک کمر در 
مرحله اول دارو تجویز می شود و بعد از آن فیزیوتراپی 
و آب درمانی و... اگر بعد از ۳ ماه درد تسکین پیدا نکرد، 
نوبت به جراحی می رسد. متاسفانه باور شایعی در کشور 
ما وجود دارد؛ اینکه تا می توانی عمل نکن. این باور اشتباه 
است. امروزه برای درمان دیسک کمر از جراحی با کمک 
لیزر و آر اف و گاز ازون و... استفاده می شود که سرپایی 
است و به حل مشکل کمک می کند. البته در صورت لزوم 
جراحی باز هم انجام می شود. درد در دیسک کمر ابتدا 
کمر و بعد به پا می زند. گاهی درد شدید است و ناگهان 
رفع می شود و بیمار خوشحال از رفع درد دنبال درمان 
نمی رود، در حالی که این موضوع نشانه ازکارافتادگی عصب 
است و باید سریع به متخصص مراجعه کرد. کسانی که 
مرتب سعی می کنند با مسکن درد خود را تسکین دهند 
و به پزشک مراجعه نمی کنند، به تدریج کنترل ادرارشان 
را از دست می دهند و دچار ضعف در مچ پا و انگشت 

شست و خواب رفتگی و گزگز پا می شوند. 
عمل نکردن دیسک در شرایطی که واقعا الزم است، 
عاقبتی جز فلج شدن ندارد. پس بعد از آنکه پزشک 
پارگی دیسک را  ام آرآی،  بالینی و   از طریق معاینات 
تشخیص داد به تجویزی که می کند، احترام بگذارید 
و اگر الزم است عمل کنید. فراموش نکنید قرار نیست 
بیماری که عمل دیسک انجام می دهد، بی تحرک شود. 
بعد از روز دوم جراحی بیمار باید از تخت بلند شود 
و پیاده روی معمولی داشته باشد. هفته بعد هم باید به 
زندگی عادی خود بازگردد و تمام کارهایش را خودش 
انجام دهد. من به بیمارانم توصیه می کنم از هفته دوم 
پیاده روی در آب را امتحان کنند و بعد از آن در آب 
غوطه ور شوند و حرکت پا انجام دهند و بعد در باشگاه، 
بدنسازی و تردمیل کار کنند. اگر وزنشان نیز باالست 

باید حتما وزنشان را کاهش دهند.

رژیم کاهش وزن غیراصولی به شدت به پوست و مو 
آسیب می رساند. حداکثر وزن کم شده در ماه باید ۱ تا 
2 کیلوگرم باشد، در غیر این صورت با کوچک شدن 
سلول های چربی زیرپوستی، پوست افتاده و چروکیده 
می شود. در این میان،  ورزش می تواند کمک کننده باشد.  
 ورزش کردن خود با افزایش انعطاف پذیری پوست به 
انعطاف و ارتجاع پوست کمک می کند اما  ورزش شدید 
بیشتر صورت  افتادگی و الغری  باعث  و عرق کردن 

خواهد شد. 
البته نوشیدن مایعات کافی در خالل  ورزش و بعد از آن و 
خنک نگه داشتن صورت و مصرف انواع آنتی اکسیدان ها 
از جمله لیکوپن به بهبود رطوبت پوست و جوان سازی 
آن کمک می  کند. مصرف منابع غذایی پروتئین دار هم 

در حفظ حالت ارتجاعی پوست نقش دارد. 
کرم های  از  رژیم  طول  در  می توان  موضوع  این  کنار 
مغذی و رطوبت رسان مخصوصا شب ها استفاده کرد. 
 Bو گروه K، E، C، A مصرف همزمان ویتامین های
هم در کاهش تیرگی پوست و افزایش کالژن سازی موثر 
تلخ،  سبزی ها، شکالت  میوه ها،  مغزها،  انواع  و  است 
فلفل، گل کلم، تخم مرغ، برنج و... از منابع خوب این 

ویتامین ها هستند.

قرار نیست بیماری که 
عمل دیسک انجام می دهد، 
بی تحرک شود

برای پیشگیری از افتادگی 
پوست، مایعات بنوشید

   دكتر حميد بهتاش
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

   دكتر محمدعلی نيلفروش  زاده
رئيس انجمن متخصصان پوست ايران

نگاه فوق تخصص جراحي ستون فقرات 

نگاه متخصص پوست 

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

از ساعت 9 شب به بعد، چیزی نخورید!

 یکی از معضل های امروز این است که به واسطه فضای مجازی دسترسی به مطالب، زیاد است 
ولی متاسفانه تمامی مطالب و خبرهایی که در شبکه های مجازی منتشر می شوند، حقیقت ندارند. 
انواع داروها و مکمل های الغری، دستگاه های الغری و انواع رژیم های پاک سازی و الغری یک 
یا چندروزه به چشم می خورند. اگر شما هم اضافه وزن دارید، ممکن است یکی از این روش ها 
را امتحان کرده باشید. به طور مثال، مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته، چند سال پیش رژیم خام خواری و گیاهخواری 
را نه به منظور الغری، بلکه برای پاک سازی بدن امتحان کرده و طبیعتا نتیجه ای هم از این روش نگرفته است. شما 

چطور؟ همراه ما باشید و روند کاهش وزن 34 کیلوگرمی آقای محمد صالحی را دنبال کنید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنمحمدصالحی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه،

دکترحمیدبهتاشفوقتخصصجراحیستونفقرات
ومحمدعلینیلفروشزادهمتخصصپوست

کاهش وزن
34 کیلوگرمی در 7 ماه

فردی که وزن باالیی 
دارد، حجم معده اش 
بیشتر است و گاهی تا 
3۰ لیتر گنجایش دارد. 
در رژیم اول باید فرد 
کمی خوددار باشد. وقتی در چند روز 
ابتدایی رژیم فرد جلوی هوس های 
خود را بگیرد، به مرور حجم معده اش 
کم می شود. بافت معده عضالنی است 
و قدرت کشسانی دارد بنابراین، باید 
به کمک مکمل و دارو حس سیری 
را به فرد القا  و به او کمک کرد تا 
معده اش کم کم جمع شود 



با تغییر فصل ها در طول سال، وضعیت پوست نیز 
دستخوش تغییرات بسیاری می شود و خصوصا در 
برهه ای که فصل تغییر می کند، پوست با عالئمی مانند 
جوش های ریز، قرمزی یا خشکی پوست و نیز فقدان 
رطوبت در سطح پوست و... واکنش نشان می دهد. 
واکنش هایی که پوست در هر فصل بروز می دهد، یکسان 
نیست و دقیقا به همین دلیل نیازهای پوست در هر فصل 
متفاوت است. اگر در فصل تابستان، کرم های سبک برای 
پوست مناسب ترند، در فصل پاییز استفاده از کرم های 

غنی از ویتامین ها توصیه می شوند. 
پاییز بهترین فصل برای تغییر و تحوالت پوستی است. در 
این فصل از سویی تاثیرات آفتاب تابستان روی پوست 
بهبود می یابد و از سوی دیگر پوست برای فصل سرد 
زمستان آماده می شود. در طول پاییز، پوست شما نیاز 
ویژه ای به رطوبت دارد، خصوصا اگر پوست خشکی 
داشته باشید. درحقیقت همگی ما، با ورود به فصل پاییز 
آب کمتری می نوشیم. وقتی بدن آب کمتری جذب می کند، 
قطعا توان مرطوب  نگه داشتن پوست را نیز نخواهد 
داشت. گاهی اوقات وقتی در فصل پاییز خودتان را در 
آینه نگاه می کنید، ممکن است چروک های ریزی را در 
سطح پوستتان مشاهده کنید. توصیه ما به شما این است 
که نگران نشوید! این مهمان های ناخوانده حاصل کمبود 
رطوبت در سطح پوست هستند بنابراین فقط کافی است 

از مرطوب سازی پوست غافل نشوید.

چرافصلهارویپوستتاثیرمیگذارند؟
فصل پاییز و بهار پوست را به شدت تحت تاثیر قرار 
می دهند. از آنجا که در این فصول دما و رطوبت هوا 
دائم در حال تغییر است، پوست ناگزیر می شود خود را با 
این تغییرات تطبیق دهد. درحقیقت برخالف تصور همه، 
پوست تغییرات دمایی تابستان و زمستان را به راحتی 
تحمل می کند چون این تغییرات دمایی ثابت است و 

حالت ناپایداری ندارد. 

چگونهدرپاییزازپوستمانمراقبتکنیم؟
پاییز فصلی است که در آن بیشترین تغییرات و تحوالت 
پوستی شکل می گیرد. خشکی، رنگ پریدگی و سستی 
پوست در پاییز به وفور دیده می شود. توصیه های زیر 
به شما کمک می کنند تا در این فصل بهتر از پوستتان 

محافظت کنید.
1( از تونیک صورت بدون الکل استفاده کنید: شما 
از تونیک های پوستی چه می دانید؟ آیا می دانید پوست 
را تازه می کنند و با از بین بردن باقی مانده های چربی از 
روی پوست آن را تمیز می کنند، درنتیجه مانع باز شدن 
بیش از اندازه منافذ پوستی می شوند و پیری را هم به 
تعویق می اندازند؟ الکل ماده اصلی تشکیل دهنده این 
تونیک ها محسوب می شود. متاسفانه الکل چربی های 
مفید پوست را جذب می کند و درنهایت باعث خشکی 
پوست می شود اما تونیک های بدون الکل، وقتی روی 
پوست زده می شوند، عرق، چربی مازاد و آلودگی هایی 

که روی پوست شما تجمع کرده اند را از بین می برند 
و پوست خسته شما را شاداب می کنند. به این ترتیب، 
بدون آنکه منجر به خشکی پوست شوند، از بروز لک ها 

و جوش ها در سطح پوست جلوگیری می کنند. 
2( کرم مرطوب کننده مصرف کنید: در پاییز، رطوبت 
هوا نسبت به همیشه کمتر است. این موضوع ممکن است 
پوست شما را با کمبود رطوبت روبرو کند بنابراین در 
این فصل سال بهترین اقدامی که می توانید برای پوست 
خود انجام دهید این است که از کرم مرطوب کننده 
مناسب کمک بگیرید. کرم انتخابی شما باید حاوی 
ویتامین ها، روغن های گیاهی و نیز مواد مغذی دیگری 

مثل آلوئه ورا، عسل یا عصاره بابونه باشد.
3( دو بار در هفته از ماسک مرطوب کننده پوست کمک 
بگیرید: دو مرتبه در هفته از ماسک مرطوب کننده که 
مناسب با نوع پوستتان باشد، استفاده کنید. یادتان باشد 
ماسک ها، این توانایی را به پوست می دهند تا در مدت 
طوالنی تری مرطوب باقی بماند. اگر پوستی چرب یا 

مختلط دارید، پیشنهاد می کنیم ماسک انتخابی تان حاوی 
ِگل سیاه )لجن یا sludge( باشد چون این ماده، روزنه های 
پوستی را که بیش از حد گشاد شده اند، جمع می کند و 

از تعداد آنها می کاهد. 
4( کرم ضدآفتاب بزنید: کرم ضدآفتاب فقط مختص 
تابستان نیست! الزم است برای محافظت از پوست، در 
پاییز نیز از مصرف این کرم غافل نشوید. درحقیقت شروع 
پاییز به معنای پایان اشعه های ماورای بنفش خورشید 
نیست، به همین دلیل برای در امان ماندن از این اشعه های 
مضر، مصرف کرم ضدآفتاب را در اولویت قرار دهید. 
5( دو بار در هفته پوستتان را الیه برداری کنید: 
یکی از ضروری ترین مراقبت های پوستی در فصل 
پاییز، الیه برداری از سطح پوست است. با الیه برداری، 
سلول های مرده از سطح پوست پاک سازی می شوند. 
این سلول های مرده معموال در اثر تابش نورخورشید بر 
پوست و نیز تجمع چربی و آلودگی ها در سطح پوست 
شکل می گیرند که اگر پاک سازی نشوند، درنهایت به 
مسدود شدن روزنه های پوستی ختم می شوند بنابراین 
الیه برداری صورت را حتما در برنامه پاییز خود بگنجانید. 
معموال گفته می شود 2 بار الیه برداری در هفته کفایت 
می کند تا شما پوستی پاکیزه و باطراوت داشته باشید. 
یادتان باشد بیشتر از 2 بار صورتتان را الیه برداری 
نکنید چون این احتمال وجود دارد که الیه جدید 
پوستی آسیب ببیند و درنهایت پوست شما بیش از 

اندازه حساس و آسیب پذیر شود. 
6( از پوست دست ها غافل نشوید: پوست دست ها 
را هر روز مرطوب کنید تا هم پوستی باطراوت داشته 

باشید و هم از پیری زودرس آن جلوگیری کنید. واقعیت 
این است که اولین نشانه های پیری در پوست دست ها 
آشکار می شود و دقیقا به همین دلیل، الزم است نسبت 
به مراقبت از آن توجه بیشتری داشته باشید. در فصل 
پاییز، بعد از هر بار شستشوی دست ها، حتما از کرم 

مرطوب کننده دست کمک بگیرید. 
7( یک بار در هفته کل بدن را الیه برداری کنید: 
الیه برداری کامل و مرتب بدن به پوست شما این 
امکان را می دهد تا در بهترین وضعیت خود باقی 
بماند و روند نوسازی پوست با سرعت بیشتری انجام 
بگیرد. الیه برداری کلی، یک روش ساده اما موثر برای 
پاک سازی سموم از بدن محسوب می شود. الیه برداری 
کامل هفتگی، سیستم لنفاوی را تحریک می کند و در 
ادامه، سموم بدن از روزنه های پوستی دفع می شوند. 
عالوه بر این، الیه برداری کلی بدن، پیری پوست را 
به تاخیر می اندازد. معموال پیری پوست در اثر کاهش 
سرعت روند نوسازی سلول های پوستی آغاز می  شود. 
زمانی  که نوسازی سلو ل ها به تعویق می افتد، توانایی 
پوست در حفظ رطوبت کمتر می  شود و درنتیجه پیری 

زودهنگام پوست اتفاق می افتد. 
پاها را به کمک سنگ پا و به آرامی الیه برداری کنید. 
برای ساق ها از کیسه کمک بگیرید چون قابلیت سایند گی 
کمتری دارد. برای الیه برداری کمر، برس بدن که بلند 
هم باشد گزینه مناسبی خواهد بود. همین برس را به 
آرامی به ناحیه سینه و شکم نیز بکشید و حین کار 
بسیار محتاط باشید چون پوست این نواحی بسیار 

حساس و آسیب پذیر است. 

 دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و رئیس مرکز تحقیقات 

لیزر در پزشکی

29پوست
مراقبت از پوست در فصل پاییز 

پاییز پوستتان را پژمرده نکند!

شماره هفتصدوبیست وسه   شش مهر نودوهشت

1. در این فصل هزاررنگ، نه تنها صورت، بلکه لب ها، انگشتان و 
تمام قسمت های بدن به مراقبت ویژه ای نیاز دارند. اولین قدم در 
مراقبت از پوست این است که هر روز صبح به محض برخاستن 
از رختخواب، پوستتان را تمیز کنید. به جای شستشوی صورت با 
آب لوله کشی می توانید از شیرپاک  کن استفاده کنید. شیرپاک کن، هم 
بقایای احتمالی آرایش را پاک می کند، هم آلودگی ها، گرد و خاک 
و مازاد سبوم )چربی طبیعی پوست( را. برای این منظور، پنبه را 
به شیرپاک کن آغشته کنید )حدودا به اندازه یک فندق شیرپاک کن 
کفایت می کند( و با دقت سطح پوست را از آلودگی های روزانه 
پاک کنید. با این عمل لطافت و طراوت پوستتان را تضمین می کنید. 
به خاطر داشته باشید پوست با یک الیه طبیعی محافظت می شود. 
این الیه که »الیه هیدرولیپیدی« پوست نام دارد همواره مستعد این 
است که با مراقبت های اشتباه و افراطی و نیز شستشوی بیش از 
حد، تحریک شده و آسیب پذیر شود. به همین دلیل معموال توصیه 
می شود بعد از هر بار شستشو یا الیه برداری، پوست را به دقت 
مرطوب کنید تا همیشه در بهترین و سالم ترین حالت خود باقی 
بماند. ضمن اینکه پوست معموال شب ها نوسازی می شود و به همین 

دلیل، شب بهترین زمان برای پاک سازی پوست است.
2. در ادامه برای پاک سازی و طراوت بیشتر پوست، می توانید از آب 
فلورال استفاده کنید. این آب ها که در بازار لوازم آرایشی به فروش 
می رسند، حاوی اسیدهای چرب امگا3 هستند. اگر آب فلورال در 
اختیار نداشتید، می توانید از لوسیون یا تونر کمک بگیرید. تونر و 
آب فلورال به پوست آرامش می دهند و در طراوت و احیای دوباره 

آن بسیار موثرند. 
3. وقتی پوستتان کامال پاک سازی شد، در این مرحله صورت را 
کمی مرطوب کنید و با 3 تا 4 قطره روغن گیاهی، ترجیحا آرگان، 

آن را با دقت از باال به پایین ماساژ بدهید. الزم به توضیح است 
برای جذب بهتر روغن، پوست حتما باید مرطوب 

باشد. اگر می خواهید پوستی نرم، منسجم و 
نیز چهره ای بی نقص داشته باشید، توصیه 

ما به شما این است که مراحل فوق 
را هر روز انجام دهید. آب فلورال 

و کرم مرطوب کننده، پوست را 
مرطوب و شاداب نگه می دارند 
و روغن های گیاهی در تغذیه 

پوست بسیار موثرند. 
4. یک شب در هفته، به جای 
استفاده از کرم شبانه یا سرم، از 
ماسک مرطوب  کننده استفاده 

کنید و اجازه دهید ماسک تا 
صبح روی پوستتان باقی بماند. 

5. جمعه صبح که در منزل حضور 
دارید، 10 دقیقه را به پوستتان اختصاص 

دهید و با یک الیه بردار یا ماسک آنزیمی، 
به آرامی پوستتان را الیه برداری کنید. الیه  بردار 

آنزیمی یک محصول مخصوص زیبایی است که پوست 
را عمیقا پاک سازی می کند و سطحی ترین الیه پوست صورت را 
بهبود  می بخشد. این محصول را به این دلیل الیه بردار می نامند که 
سلول های مرده را از پوست جدا می کند. از طریق الیه برداری، پوست 
صورت تمیزتر می شود و رنگ و بافتی یکنواخت تر پیدا می  کند. 
به عالوه، این الیه بردار با حذف سلول های مرده، رشد و تکثیر 
سلول های سالم و جدید را افزایش می دهد. این کار سبب کمرنگ 

شدن رد زخم ها، لک ها، عالئم پیری زودرس و چروک ها می شود.

چراتوصیهمیشوددرپاییزاز
الیهبرداراستفادهکنیم؟

معموال کنار تمام مراقبت های پوستی 
پاییزه، از الیه بردار نیز نام برده می شود 
اما چرا باید از این مواد آن هم در 
فصل پاییز استفاده کرد؟ محققان 
ثابت کرده اند دمای هوا یکی از 
دالیلی است که در خشک شدن 
پوست بسیار موثر است. زمانی  
که هوا خنک می شود، پوست 
تمایل زیادی به تولید سبوم دارد 
بنابراین سرما و باد بیشترین تاثیر 
را بر پوستی خواهند گذاشت که 
به خوبی محافظت نشده است. اگر 
پوست با یک الیه چربی پوشانده نشده 
باشد، این احتمال وجود دارد که خشک 
شود و طراوت خود را از دست بدهد. در این 
وضعیت پوست های طبیعی یا همان معمولی دچار کمبود 
رطوبت شده و پوست های خشک نیز به شدت آسیب پذیر می شوند. 
تمام این عوامل دست به دست هم می دهند به نحوی  که سطح 
پوست پوشیده از سلول های مرده می شود. به همین دلیل استفاده 

از الیه بردار اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. 
اختالف دمای محیط داخل و خارج و نیز اختالف دمایی میان شب 

و روز در بروز خشکی سطح پوست بی تاثیر نیستند. 

الیه بردار به طورخاص، برای فصل پاییز بسیار مناسب است، قبل 
از هر چیز به این علت که الیه بردار می تواند پوست مرده را حذف 
کند. برای جرم زدایی روزنه های پوستی و پاک سازی سلول های مرده، 
2بار در هفته از الیه بردار استفاده کنید. درحقیقت، در فصل پاییز، 
سرعت نوسازی سلول ها کاهش می یابد و این پدیده  برای سالمت 
پوست خوشایند نیست. به همین دلیل الیه برداری از پوست این 
امکان را به شما می دهد که به روند نوسازی آن سرعت بدهید و 
درنهایت مثل روزهای زیبای بهاره، پوستی بی عیب و نقص داشته 
باشید. فقط یک نکته را از یاد نبرید؛ از آنجا که در فصل پاییز 
پوست خشک تر از حد معمول است، بهتر است از سابیدن بیش از 
اندازه آن خودداری کنید. برای جلوگیری از وخیم شدن وضعیت 
پوستتان، الیه بردارهای مالیم که غنی از عناصر مرطوب کننده هستند 

را انتخاب کنید. 
هنگام انتخاب الیه بردار، ترجیحا نوعی را بخرید که حاوی روغن 
murumuru باشد. این روغن از گردوی برزیلی گرفته می شود 
و توانایی باالیی در محافظت از پوست در برابر فقدان رطوبت 
با این نوع الیه بردار، پوست نرم و مقاوم شده و  آماده  دارد. 
می شود تا با بادهای خنک مقابله کند. با استفاده از یک الیه بردار 
خوب، هم چهره ای زیبا خواهید داشت و هم به بهترین شکل 

ممکن از پوستتان مراقبت خواهید کرد.

مراقبت های شبانه و روزانه از پوست در فصل پاییز

کرم ضدآفتاب فقط مختص تابستان نیست! 
الزم است برای محافظت از پوست، در 

فصل پاییز نیز از مصرف این کرم غافل 
نشوید. درحقیقت شروع پاییز به معنای 
پایان اشعه های ماورای بنفش خورشید 

نیست، به همین دلیل برای در امان ماندن 
از این اشعه های مضر الزم است مصرف 
کرم ضدآفتاب را در اولویت قرار دهید

محققان ثابت کرده اند دمای هوا یکی از دالیلی 
است که در خشک شدن پوست بسیار موثر است. 

زمانی  که هوا خنک می شود، پوست تمایل زیادی 
به تولید سبوم دارد بنابراین سرما و باد بیشترین 

تاثیر را بر پوستی خواهند گذاشت که به خوبی 
محافظت نشده است. اگر پوست با یک الیه چربی 
پوشانده نشده باشد، این احتمال وجود دارد که 

خشک شود و طراوت خود را از دست بدهد

 

اواخر پاییز و با نزدیک شدن به زمستان، گردش خون تا حدی 
کند می شود و متابولیسم در سطح پوست کاهش می یابد. در 
این وضعیت، پوست که نقش محافظ بدن در مقابل تغییرات 
محیطی را بازی می کند، وارد عمل می شود و برای اینکه بتواند 
گرمای درونی بدن را حفظ کند، به نوعی به خواب می رود. به 
این ترتیب نوسازی سلول ها نیز به کندی انجام می گیرد چون 
اپیدرم یا همان قشر خارجی پوست در استراحت به سر می برد. 
در این وضعیت، بهترین کار این است که پوست تمام بدن را با 

کرم هایی که غنی از چربی )لیپید( هستند، نرم و لطیف نگه دارید.

برای داشتن پوستی زیبا در فصل سرد و خشک پاییز، الزم است 
به تغذیه خود نیز دقت کنید. 

 خشک شدن و کش آمدن سطح پوست، زنگ هشدار برای 
شماست! این نشانه ها بیانگر آن هستند که پوستتان به آب و 
اسیدهای چرب اصلی نیاز دارد. توصیه می کنیم درمان امگا3 
را از همین زمان آغاز کنید. احتماال بارها شنیده اید که اسیدهای 
چرب اصلی در بدن ساخته و تولید نمی شوند و دقیقا به همین 
دلیل الزم است این مواد معجزه گر را از طریق تغذیه و مواد 
غذایی مصرفی به بدن برسانید یا اگر چنین امکانی در اختیار 
نداشتید، از مکمل های غذایی کمک بگیرید. اسیدهای چرب 
اصلی، هم منبع گیاهی دارند و هم حیوانی. از میان گیاهانی که 
غنی از اسیدهای چرب امگا3 هستند، می توان به روغن های 
گیاهی کلزا، گردو و کتان اشاره کرد. توصیه می شود روزانه دو 
قاشق غذاخوری از این روغن ها مصرف کنید. الزم به ذکر است  
کاهوفرنگی نیز منبعی غنی از این نوع اسیدهاست. منابع حیوانی 
اسیدهای چرب امگا3 شامل ماهی های چرب کوچکی مثل ماهی 
کولی، ماهی ساردین و نیز ماهی سالومون هستند. دقت داشته 
باشید روغن های گیاهی  حاوی امگا3  بسیار حساس  هستند. 
به همین دلیل آنها را سرد استفاده کنید و از حرارت دادن یا داغ 

کردن آنها به شدت بپرهیزید. 
 بهتر است آب آشامیدنی شما در این فصل ترجیحا ولرم یا گرم 
باشد. از نوشیدن آب خنک در این موعد سال خودداری کنید.
 از مصرف چای سبز در این فصل اجتناب کنید چون به 
طورکلی توصیه می شود چای سبز در فصول گرم سال مصرف 
شود. نکته دیگر اینکه چای سبز نوشیدنی ادرارآور است، به همین 
دلیل مصرف آن بدن را با کمبود آب و رطوبت مواجه خواهدکرد. 
 اگر از طرفداران چای سیاه هستید، توصیه می کنیم در فصل 
پاییز نسبت به مصرف این نوشیدنی محتاط تر باشید. واقعیت 
این است که چای سیاه برعکس انواع دیگر چای، خاصیت 

اکسیدشدن دارد.
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چگونه با خشکی پوست در پاییز 
مقابله کنیم؟

زیبایی پوست از بشقاب شما 
شروع می شود!



میزگرد پوست درباره جوش های چرکی کف سر و ریزش مو با 
حضور دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست، 

دکتر بهروز باریک بین متخصص پوست، دکتر محمدکریم رحیمی 
متخصص پوست، دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و 

دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی

کمبود آهن 
در بدن می تواند 

علت ریزش مو باشد

خوددرمانی تبعات جسمی و روانی فراوانی دارد 

انگل دمودکس یکی از شایع ترین علل بروز جوش و ریزش مو است

  دکتر میترا زراتی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 

  دکتر محمدکریم رحیمی/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 

  دکتر محمد فصیحی/ محقق طب ایرانی اسالمی
 

   دکتر محمدرضا قاسمی/ دانشیار دانشگاه علوم  پزشکی ایران

  دکتر بهروز باریک بین

نگاه متخصص تغذیه 

نگاه متخصص پوست

نگاه طب ایرانی اسالمی

 نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

یکی از عللی که می تواند در بروز جوش چرکی در کف سر 
دخالت داشته باشد مصرف مواد غذایی چرب است. کسانی که 
رژیم غذایی حاوی چربی های اشباع دارند یا میزان مصرف چربی 
حتی روغن از نوع مایع و گیاهی در آنها باالست مستعد چربی 
پوست سر و تجمع چربی در این ناحیه به شکل جوش هستند. 
برای کاهش جوش ها باید میزان چربی دریافتی و به خصوص 
چربی اشباع از جمله کره، خامه، بیسکویت های صنعتی و حتی 
گوشت قرمز کاهش یابد. البته نباید از مصرف چربی های مفید 
غافل شد. چربی های مفید در آجیل، روغن کانوال، روغن زیتون 
و خود زیتون وجود دارد و به انعطاف پذیری و تنظیم رطوبت 
پوست کمک می کند. عامل دیگری که می تواند سبب افزایش 
جوش چرکی در سر شود مصرف مواد غذایی با گالیسمی 
باالست. زمانی که قند مواد غذایی باال باشد سبب افزایش ناگهانی 
قندخون شده و به دنبال آن انسولین ترشح می شود. وقتی قند 
زیادی در دسترس سلول ها قرار می گیرد نوسانات قندخون افزایش 
می یابد و این موضوع سبب افزایش چربی در بدن می شود. مواد 
غذایی با گالیسمی باال شامل آبنبات، شکالت ها، آبمیوه های 
صنعتی و نان سفید است. به همین دلیل است که به افراد توصیه 
می کنیم به جای نان سفید، نان سبوس دار و به جای برنج سفید 
سبزی پلو بخورند که فیبر بیشتری دارد و به کنترل نوسانات 
قند کمک می کند. از طرفی، کنترل سطح ویتامینD به کاهش 
جوش سر کمک می کند. کمبود این ویتامین زمینه ساز جوش 
است. مصرف منابع حاوی امگا3، کدو حلوایی، فلفل دلمه ای، 
انبه، شاه توت، آلبالو، گیالس، سیر و پیاز می تواند کمک کننده 
باشد. فراموش نکنیم کم آبی بدن نیز زمینه را برای التهاب و 
جوش فراهم می کند پس در روزهای گرم حداقل باید 8 لیوان 
آب نوشید. فعالیت بدنی را هم نباید از یاد برد زیرا سبب کاهش 

هورمون استرس و التهاب بدنی می شود. 
در مورد ریزش مو باید این نکته را در نظر گرفت که ماسک ها 
عمال بی فایده هستند. برای تقویت ریشه مو باید مواد مغذی از 
طریق جریان خون به فولیکول مو برسد. مهم ترین ماده غذایی 
که کمبود آن می تواند سبب نازکی و ریزش مو و بروز چروک های 
پوستی شود، پروتئین است. از این رو، در افرادی که رژیم های 
سخت غذایی می گیرند شاهد ریزش مو ناشی از کمبود پروتئین 
هستیم. کمبود آنتی اکسیدان ها از جمله ویتامینC ، A و E هم 
می تواند مشکل ساز شود. هویج و خرمالو حاوی پیش ساز های 
ویتامینA، جوانه ها منبع غنی ویتامین Eو انواع مرکبات، کیوی 

و فلفل دلمه ای منبع ویتامینC هستند.

از بین بردن آفت ها و انگل های پوست و مو یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است اما با توجه به اینکه مادر این خانم اشاره ای 
به میل شدید دخترشان به مصرف آب یخ داشتند باید این نکته 
را در نظر گرفت که کمبود آهن در بدن می تواند میل به مصرف 
آب یخ را افزایش دهد و علت ریزش مو باشد. نقش ویتامین ها 
و مواد معدنی را نباید در درمان مشکالت پوست و مو نادیده 
گرفت. ایشان با انجام آزمایش می توانند متوجه کمبود آهن 
شوند و با نظر پزشک شان مکمل آن را مصرف کنند. یکی از 
روش هایی که برای تقویت فولیکول مو پیشنهاد می شود »مزوتراپی« 
است. آمپول های مزوتراپی برحسب کاربردشان حاوی ترکیبات 
مختلفی هستند. برای تقویت رشد مو از ویتامین های ضروری 
و ترکیبات گشادکننده موضعی عروق می توان استفاده کرد. این 
ترکیبات به زیر پوست و فولیکول مو تزریق می شود و به 
غذارسانی و تقویت ریشه مو کمک می کند. مزوتراپی در افرادی 
که به دنبال استرس عصبی مویرگ هایشان منقبض شده و غذارسانی 
و اکسیژن رسانی کافی ممکن نیست، همچنین در افرادی که به 
دلیل کم کاری تیروئید، چربی خون باال یا سوءتغذیه دچار ریزش 
مو شده اند، می تواند موثر باشد اما نباید غافل شد که این کار 
موقت است و ترکیبات تزریق شده بعد از مدت کوتاهی؛ یعنی 
2 تا 3 روز مصرف می شوند. به عبارتی مزوتراپی گرچه بی تاثیر 
نیست و می تواند اثر مفیدی داشته باشد، کار زیربنایی انجام 
نمی دهد. برخالف مزوتراپی، پی آرپی می تواند موثرتر و دائمی تر 
باشد. در پی آرپی عوامل رشد که در پالکت آزاد می شود به 

فولیکول مو می چسبد و به رشد و تقویت آن کمک می کند.

در طب سنتی 4 مزاج داریم. گرم و خشک، گرم و تر، سرد 
و خشک و سرد و تر. سردی ها اغلب به سمت پایین حرکت 
می کنند پس مشکالتی مثل واریس، میخچه و پینه ناشی از 
سردی مزاج است و گرمی ها به سمت باال می روند. در این 
خانم هم که تنها در ناحیه سر جوش می زند یعنی گرمی 
مزاج تنها در ناحیه سر غالب شده و باید مزاجش اصالح 
شود. گرمی را باید در همان ناحیه به شکل موضعی پایین 
آورد. برای این کار می توان تا 40 شب از روغن های خنک 
مثل گل بنفشه و خشخاش استفاده کرد اما بهترین راهکار 
حجامت سر است که 2 مرتبه کافی است و بعد از آن بهتر 

است سالی یکبار تکرار شود.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

بیمار می توان  با شنیدن شرح حال  فقط  آیا  دکتر!  آقای   :
مشکلش را تشخیص داد؟

نه، برای تشخیص یک بیماری به معاینه دقیق و گرفتن شرح حال 
کامل بیمار نیاز داریم. پوست سر ویژگی های منحصربه فردی از جمله 
ضخامت باال، غدد چربی فعال، میزان خونرسانی باال، تراکم باالی مو 
و مواجهه با آالینده ها و نور دارد بنابراین معاینه پوست و مو برای 
تشخیص بیماری ها بسیار مهم و الزامی است. تظاهرات اولیه یا غالب 
برخی بیماری های پوستی در پوست کف سر مشاهده می شود و یکی از 
شایع ترین این بیماری ها جوش و خارش کف سر است. فهرست بلندی 
هم از تشخیص های افتراقی وجود دارد بنابراین در درجه اول بیمار باید 
توسط متخصص پوست معاینه شود تا بتوان به درستی بیماری اش را 
تشخیص داد. در شرح حال باید اطالعات دقیقی از بیمار گرفته شود، 
مثل اینکه جوش ها دقیقا از چه زمانی ظاهر شده اند؟ سیر صعودی به 
چه نحو بوده است؟ نوسان دارد یا دائمی است؟ آیا همراه با خارش 
و سوزش هستند؟ آیا ریزش مو دائمی یا منطقه ای وجود دارد؟ عالئم 
پوستی مثل التهاب، پوسته ریزی یا شوره دیده می شود یا نه؟ و اینکه 
فرد سابقه چه بیماری هایی دارد و چه داروهایی مصرف کرده است؟ 

پس صرفا با شرح حال ساده نمی توان نوع بیماری را تشخیص داد.
: چه بیماری هایی می توانند زمینه ساز بروز جوش کف سر 

باشند؟
علل زمینه ساز بروز جوش کف سر بسیار زیاد است اما به چند گروه 

کلی می توان اشاره کرد:
1. درماتیت ها و التهاب های پوستی که می تواند سرشتی باشد، مثل 

درماتیت سبوره که بیماری شایعی است و با پوسته ریزی و جوش کف 
سر همراه است و به تدریج می تواند ابروها و ریش را هم درگیر کند. 
برخی درماتیت ها تحریکی و حساسیت زا هستند؛ یعنی فرد به دلیل 
استفاده از رنگ مو یا مصرف مواد آرایشی بهداشتی نامناسب یا مصرف 
داروهای موضعی مثل ماینوکسیدیل عالئم آلرژیک یا حساسیت زا از 

خود نشان می دهد.
2. علل عفونی اولیه و ثانویه از دیگر موارد است. عفونت های اولیه، 
باکتریال یا قارچی هستند که فولیکول مو را درگیر می کنند. از جمله 
این عفونت ها می توان به »دمودکس« اشاره کرد. گاهی هم عفونت ها 
ثانویه  هستند و مثال به دنبال شپش سر و خارش و تحریک پوست سر 

بروز می کنند.
3. آالینده ها نیز می توانند سبب بروز جوش سر شوند. افرادی که در 
محیط کارشان با آالینده ها در تماس اند، مثال مکانیک هستند یا کارهای 
ساختمانی انجام می دهند و چربی و آلودگی و گرد و خاک روی سرشان 
می نشیند مستعد ابتال به جوش سر هستند. استفاده مکرر از ژل و کتیرا و 

مواد آرایشی نیز می تواند زمینه بروز جوش را فراهم کند.
4. مالش و سایش هم می تواند باعث جوش سر شود. تماس مکرر 
ناحیه ای از سر با بالش یا یقه لباس یا حتی کاله می تواند سبب جوش 

و خارش و ریزش مو شود. 
5. برخی بیماری های داخلی از جمله دیابت کنترل نشده یا بعضی اختالالت 
هورمونی مانند افزایش پروالکتین نیز می توانند زمینه ساز بروز جوش 
در قسمت هایی شوند که غدد چربی فعال هستند. کم خونی فقرآهن نیز 

گاهی باعث خارش و جوش کف سر و ریزش مو می شود. 

6. بیماری های التهابی پوستی نیز ساختمان پوست سر را تحت تاثیر قرار 
می دهند و ممکن است تظاهراتی از جمله جوش سر داشته باشند. از جمله 
این بیماری ها می توان به لیکن پالن و لوپوس جلدی یا DLE اشاره کرد. 
7. عادات غذایی، زیاده روی در مصرف ادویه ها و آجیل و گرمی ها 

می تواند سبب ایجاد جوش سر شود.
8. مصرف برخی داروها ممکن است در بروز جوش در تمام بدن 
تاثیرگذار باشد. از جمله این داروها می توان به داروهای بدنسازی حاوی 

استروئید یا داروهای ضدتشنج اشاره کرد.
9. استرس از راه های مختلف سبب بروز جوش سر می شود. همچنین 
می تواند سبب خارش و تحریک غدد چربی و بروز جوش شود. استرس 
نوسانات هورمونی هم ایجاد می کند که این نوسانات زمینه ساز جوش است. 
 سالمت: مصرف خودسرانه برخی داروها یا حتی شستشوی سر با 

بتادین و... چه اثری روی جوش سر دارد؟
خوددرمانی کار درستی نیست. استفاده از روش درمانی بدون تشخیص 
درست بیماری می تواند مشکالت بسیاری ایجاد کند، مثال شستشوی 
سر با برخی مواد محرک یا محلول های الکلی می تواند به ساختمان 
فولیکول مو آسیب  بزند و سبب ریزش مو و تشدید التهاب و زخم ها 
شود. هنگام بروز عالئم پوستی ابتدا باید علت را مشخص کرد. فراموش 
نکنیم عالئم پوستی نشانه ای از یک بیماری زمینه ای مهم تر هستند، پس 
به جای اینکه صورت مساله را پاک کنیم باید با کمک این عالمت، 
مشکل درونی را حل کنیم. درمان های نابجای سنتی و گیاهی مثل شستن 
سر با آب سیر و... می تواند سبب ریزش موی دائمی، تشدید التهابات و 

جوش و زخم کف سر شود که تبعات روانی و جسمی فراوانی دارد.

پیش از هر چیز باید به این موضوع اشاره و تاکید کنم 
که هرگز دارویی را سرخود مصرف نکنید. کپسول 
ایزوترتینوئین که در شرح حال بیمار به آن اشاره شده 
به هیچ وجه نباید بدون نسخه در دسترس بیماران قرار 
بگیرد و متاسفانه نمی دانم چطور این خانم، دارو را 
تهیه کرده اند. جوش کف سر و ریزش مو در درجه 
اول می تواند به دلیل وجود انگل دمودکس باشد. برای 
بررسی این موضوع الزم است بیمار دو روز سرش 
را نشوید و تست دمودکس فولیک روم بدهد. گاهی 
نیز علت می تواند نوعی فولیکولیت مو به نام »دکلون« 
باشد که سبب بروز جوش هایی می شود که در محل، 
ریزش موی دائمی هم ایجاد می کند و برای تشخیص 

نیاز به نمونه برداری داریم اما علت قطعی تر این مشکل 
همان طور که اشاره شد وجود انگل دمودکس است که 

سبب جوش و التهاب می شود. 
دمودکس انگل میکروسکوپی عنکبوتي شبیه کرم است 
که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود و در فولیکول مو و 
زیر پوست زندگی می کند. بر اساس آخرین تحقیقات 
انجام شده به ویژه در دانشگاهای معتبر جهان و آمریکا، 
از جمله دانشگاه کارولینای شمالی، تمامی بزرگساالن 
این انگل را در پوست خود دارند اما تفاوت در تراکم 
جمعیت این انگل است. به دالیل متعدد از جمله اگر 
سیستم ایمنی بدن ضعیف باشد، جمعیت این مایت ها 
می تواند به طور چشمگیری افزایش یابد. وقتی تراکم 

جمعیت آفات پوست بیشتر شود، مشکالت متعدد 
پوست و مو نیز شروع می شود. با توجه به عالئم و 
شدت مشکالت پوست و مو می توان به تراکم جمعیت 
مایت ها و میزان حاد بودن مشکل پی برد. این مایت 
در بروز برخی بیماری ها دخیل است که مهم ترین آن 
همان طور که مهمان میزگرد هم اشاره کرد جوش های 
مقاوم به درمان با طرح خاص مثل یکطرفه بودن یا گروهی 

بودن و بدون عالئم معمول آکنه مثل کومدون است.
دمودکس انگل شایعی است و تحقیقات و شواهد علمی 
و تجربی نشان داده بیشتر افرادی که ریزش مو یا موهای 
نازکی دارند یا دچار سایر مشکالت پوستی مانند آکنه، 
جوش صورت، خارش پوست و... هستند و پوست و 
مویشان چرب است، جمعیت باالیی از این مایت را در 
پوستشان دارند. این انگل در ریزش مو، کم پشت و نازک 
شدن مو، جوش، آکنه، خارش پوست، چین و چروک 
پوست، پیری زودرس پوست، خشک و خشن شدن 
پوست، بروز جوش های سرسیاه، تغییر رنگ پوست 
صورت و بسیاري از مشکالت پوست و مو نقش دارد. 
در رابطه با دخالت آن در بروز روزاسه نیز نظریه هایی 
وجود دارد. برای مطمئن شدن از وجود آن باید تست 
دمودکس انجام داد. با استفاده از میکروسکوپ به راحتی 
و در مدت کوتاهی ظرف چند دقیقه می توان از وجود 

این انگل ها مطمئن شد و آنها را مشاهده کرد.
انگل دمودکس مسری است و به راحتی از طریق وسایل 
شخصی مانند حوله، شانه، برس مو، روبالشی یا از طریق 

تماس پوستی مانند بوسیدن از یک میزبان به میزبان دیگر 
منتقل می شود. اماکن عمومی و از همه مهم تر سالن های 
زیبایی و آرایشگاه ها نیز از  مهم ترین مناطق برای انتقال 

انگل های دمودکس مایت هستند.
چرخه حیات این مایت ها 5 مرحله است. پس از جفت گیری 
روی پوست سر، به زیر پوست سر )فولیکول مو( می روند 
و پس از 12 ساعت تخم گذاری می کنند. هر مرحله 
تخم گذاری حدود 50 تا 60 تخم به همراه دارد که در 
فولیکول و غدد چربی قرار می گیرند و پس از حدود 
دو هفته به مایت های بالغ تبدیل می شوند. طول عمر این 
موجودات حدود 30 تا 90 روز است. این مایت وارد 
فولیکول مو می شود و کنار آن جا می گیرد و تغذیه 
می کند. مطالعات نشان داده دمودکس می تواند در بروز 
آلوپسی آندروژن هم موثر باشد. البته در این رابطه تحقیقات 
ادامه دارد اما به هر حال افرادی که جوش سر و صورت 
دارند، دچار قرمزی صورت هستند یا مبتال به فالشینگ 
هستند و با تحریکات گرمایی یا سرمایی یا استرس و 
مصرف غذاها و نوشیدنی های تند و داغ سرخ می شوند 
باید برای درمان به متخصص پوست مراجعه کنند. برای 
درمان دمودکس روش های مختلفی وجود دارد. یکی از 
روش های درمان موثر، استفاده از لیزر پی دی ال است اما 
برخالف باور عموم شستشوی زیاد و مرتب راه مناسبی 
برای خالصی از شر این انگل ها نیست. شستشوی زیاد 
مساوی است با ریزش مو، آسیب پوست و افزایش 

جمعیت مایت های دمودکس.

در میزگرد »پوست و زیبایی« این شماره به بررسی مشکل یکی از خوانندگان می پردازیم که 
برایمان نوشته: »دختر 14 ساله ای دارم که مدتی است دچار جوش های چرکی در ناحیه سر و 
ریزش موی شدید شده اما درگیر شوره سر یا جوش در سایر نواحی بدن نیست. در مراجعه 
به پزشک به نتیجه خاصی نرسیدیم. تنها درمانی که برای او تجویز شده استفاده از الکل سفید، 
شامپوی درمانی و مصرف بتامتازون مایع بوده است که تاثیری نداشته و با وجود 2 سال پیگیری هنوز درمان 
نشده است. خودم در اینترنت درباره بیماری دخترم جستجو کرده و سپس کپسولی به نام ایزوترتینوئین برایش 
تهیه کردم که تا حدی کمک کننده بود اما به محض قطع دارو، جوش ها دوباره برگشت. نکته دیگر اینکه دخترم 

عالقه شدیدی به نوشیدن آب یخ دارد. آیا این مساله تاثیری در بروز جوش ها دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.«

 سمیه 
مقصودعلی

میزگرد پوست شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت30

کم آبی بدن زمینه را برای بروز 
التهاب و جوش فراهم می کند 

درمان ریزش مو تقویت فولیکول 
مو است

مزاج سر باید به صورت موضعی 
اصالح شود
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چروک های عمیق صورت 
پیشانی  ناحیه  در  عموما 
گاهی  و  می شوند  نمودار 
اوقات ظاهری خشمگین و 
عصبانی به فرد می دهند. این نوع از چروک های 
عیوب  شناخته شده ترین  جمله  از  پوستی 
ناحیه صورت محسوب  می شوند و منظور 
خطوط  به صورت  که  هستند  چروک هایی 
عمودی در ناحیه پیشانی، بین دو ابرو، شکل 
می گیرند اما چه عواملی منجر به شکل گیری 
این چروک ها می شوند؟ چگونه می توان از این 

مهمان های ناخوانده خالص  شد؟ 
چروک های ناحیه پیشانی از انقباضات مکرر 
ماهیچه های صورت ناشی می شوند. به عنوان 
مثال هنگامی  که برای ابراز ناراحتی یا نگرانی خود 
اخم می کنید یا در نور شدید به چشمانتان چین 
می اندازید تا بهتر ببینید، ناخودآگاه زمینه های 
شکل گیری چین های عمیق پیشانی را مهیا 
می کنید. در مرحله بعدی، پوست در گذر زمان 
انعطاف خود را از دست می دهد و سلول های 
پوستی نیز دیگر توانایی و قابلیت احیا و نوسازی 
خود را ندارند. عوامل فوق دست به دست هم 
می دهند و درنهایت به مرور زمان چروک های 
ناحیه پیشانی واضح و نمایان تر می شوند اما 
نگران نباشید چون امروزه روش های موثری 

برای  پاک سازی این چروک ها وجود  دارد.

مبارزه طبیعی با چروک های عمیق 
ناحیه پیشانی

انقباضات  که  است  این  نخست  پیشنهاد   )1
ماهیچه ای ناحیه صورت را به حداقل برسانید. 
شاید به نظر کمی عجیب و در عمل امکان ناپذیر 
باشد اما واقعیت این است که برای پیشگیری 
از بروز این قسم از چروک ها یا برای ممانعت 
از وخیم تر شدن آنها، الزم است نحوه کنترل 
انقباض  ماهیچه های ناحیه صورت را بیاموزید. 
البته منظور این نیست که هیچ احساسی را با 
ماهیچه های صورت انتقال ندهید، بلکه فقط 
انقباضات ماهیچه ای این ناحیه را کنترل کنید. 
به عنوان مثال اگر روی تلفن همراه یا رایانه 
خود نوشته ریزی می بینید، به جای اخم کردن و 
درهم کشیدن ابروها و چشم ها، بهتر است روی 
نوشته ها تمرکز کنید تا بزرگ تر دیده  شوند پس 
چشمانتان را تنگ و گشاد  نکنید! یا در تابستان، 
هر زمان که احساس کردید خورشید چشم هایتان 
را اذیت می کند، بالفاصله عینک آفتابی تان را بزنید.
2( دومین پیشنهاد ماساژ دادن ناحیه ای  است که 
چروک ها پدیدار شده اند. برای این منظور، انگشت 

سبابه و انگشت وسط هر دست را روی ناحیه 
چروک شده صورت قرار دهید، به طوری که این 
دو انگشت، یک V انگلیسی به صورت افقی 
روی پوست ایجاد کنند. سپس با حرکات کوتاه 
رفت و برگشتی انگشتان روی پوست، ماساژ 

را کامل  کنید.

درمان های دارویی برای  
پاک سازی چروک های پوستی 

حوالی  حدودا  ضدچروک:  فراورده های   )1
30 سالگی، سن آغاز کاهش انعطاف پذیری و 
احیای سلول های پوست است. به همین دلیل 
توصیه می شود از همین سنین مصرف نوعی کرم 
ضدچروک را در برنامه روزانه خود بگنجانید چون 
نقش بسزایی در کنترل چروک های عمیق پوستی 
ایفا می کند. ترجیحا از فراورده هایی کمک بگیرید 
که میزان اسید هیالورونیک باالیی دارند چون این 
اسید خاصیت ضدپیری بسیار خوبی دارد. اگر به 
طور خاص قصد دارید چروک های عمیق ناحیه 
پیشانی را مهار کنید، پیشنهاد ما به شما این است 
که کنار کرم ضدچروک از یک سرم ضدپیری 

نیز کمک بگیرید. 
اگر می خواهید کرم ضدچروک بهترین تاثیر را 
روی پوست صورتتان داشته باشد، بهترین راه 

این است که قبل از استعمال کرم، پوستتان را به 
دقت تمیز کنید تا کرم بهتر جذب شود و سپس 
برای  پاک سازی هر چه بهتر چروک ها، کرم را 
در جهت چروک ها بزنید و سپس موضع را به 

آرامی و به سمت باال و پایین ماساژ دهید.
2( پزشکی زیبایی: راهکار دیگری که برای  
ناحیه  عمیق  چروک های  مهار  و  پاک سازی 
صورت وجود دارد، رو آوردن و کمک  گرفتن 
از پزشکی زیبایی است. در پزشکی زیبایی با توجه 
به عمق و شدت چروک ها، روش های درمانی 
متنوعی وجود دارد. برای چروک های سطحی 
که خیلی هم مشخص نیستند، پیشنهاد می کنیم از 
الیه برداری کمک بگیرید چون این روش نوسازی 
و احیای سلول های پوستی را شدت می دهد اما 
برای چروک هایی که عمیق تر و واضح ترند، بهتر 
است  تزریق بوتاکس )توکسین بوتولینوم( انجام  
دهید چون این روش ماهیچه های میان دو ابرو را 
به نوعی از کار می اندازد. البته الزم به یادآوری 
است این روش، قطعی محسوب نمی شود. در 
این میان به عده ای نیز توصیه می شود از تزریق 
اسید هیالورونیک کمک بگیرند چون این قابلیت را 
دارد که نواحی گود و توخالی صورت را پر کند.
3( جراحی زیبایی: آخرین روش ممکن در  
پاک سازی چروک های عمیق صورت، رو آوردن 

به جراحی زیبایی است. لیفتینگ پیشانی که 
همان صاف کردن چین و چروک های پیشانی 
است، یکی از روش های جراحی زیبایی است 
که در ناحیه فوقانی ابروها اعمال می شود. روش 
از  دیگر  یکی  چربی  تزریق  یا  »لیپوفیلینگ« 
روش های مورد استفاده در درمان ناهنجاری های 
ساختاری صورت است که به کمک آن عوارض 
پوستی ناشی از بیماری های مختلف پوستی 
به شکل  پوست،  به  وارده  آسیب های  نیز  و 

قابل مالحظه ای بهبود می یابد.
بدون شک داشتن پوستی منعطف و شاداب از 
آرزوهای هر فردی است. شاید اغلب افراد در 
40 سالگی در رویای پوست سال های نخستین 
جوانی باشند. همواره و در هر برهه ای از زندگی، 
به خاطر داشته باشید پیشگیری بهتر از درمان است. 
به همین دلیل، از همان سنین 20تا 25 سالگی، به 
فکر پیشگیری از پیری و چروک شدگی پوستتان 
باشید. معموال اطراف چشم ها بیشتر در معرض 
چین و چروک هستند بنابراین از کرم دور چشم 
از این نوع کرم  تا به حال  غافل نشوید. اگر 
استفاده  نکرده اید، نگران نباشید چون امروزه در 
بازار فراورده هایی موجودند که برای بانوان 40 
ساله نیز مناسب هستند و شما می توانید به کمک 
آنها قسمت اعظم چروک های دور چشمانتان را 

پوشش دهید.
پوستتان را مرتب مرطوب  کنید

اگر می خواهید شکل گیری چین و چروک های 
پوست صورتتان را به تعویق بیندازید، اولین راهکار 
این است که تا می توانید پوستتان را مرطوب نگه 
 دارید. امروزه با توجه به تنوع باالی کرم های 
مرطوب کننده در بازار لوازم آرایشی، انتخاب یک 
مرطوب کننده مناسب، کار آسانی نیست. به همین 
دلیل توصیه ما این است که محصول انتخابی تان 
حتما حاوی ویتامین C ،E و نیز سلنیوم باشد. 
این مواد پوست را در برابر آسیب های خارجی 
مانند آلودگی هوا یا اشعه های فرابنفش مصون 
می دارند. استعمال اسیدهای میوه نیز به طراوت 
پوست کمک بسیاری می کند چون این مواد قابلیت 
پیلینگ یا الیه برداری دارند و تولید کالژن را افزایش 
می دهند. حین انتخاب محصول، به نوع پوستتان 
دقت  کنید و حتما از یک محصول تکمیلی نیز برای 
نواحی حساس صورت )مثل دور چشم ها( کمک 
بگیرید. هر اندازه که پوست یک ناحیه  نازک تر 
باشد، آن ناحیه حساس تر و آسیب پذیرتر است 
و درنتیجه احتمال بروز چین  و چروک در آن 
ناحیه بیشتر خواهد بود بنابراین یک کرم دورچشم 
کامال رقیق و آبکی انتخاب  کنید و هر روز صبح 
و شب به نواحی زیر ابروها و زیر چشم ها بزنید 

و به آرامی ماساژ دهید.
مراقب نوع تغذیه تان باشید

برای داشتن پوستی صاف و بدون چین و چروک،  
توصیه می شود حداقل 5 سهم میوه و سبزیجات 
را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید. مصرف 
موادی که غنی از آنتی اکسیدان هستند مثل تمشک، 
چای سبز، زردآلو، گیالس، چغندر، کلم، آووکادو، 
گوجه فرنگی و... و نیز مواد سرشار از امگا3، مثل 
ماهی سالمون، روغن زیتون، تُن، اسفناج و... نقش 

بسیاری در طراوت پوست دارند.

معجزه ای به اسم ماساژ صورت
هیچ چیز به اندازه ماساژ صورت خستگی و 
چروک های صورت را از بین نمی برد. قبل از 
شروع حتما صورت را با یک کرم مرطوب  کنید! 
برای سرکوب و از بین بردن چروک های دورچشم، 
با انگشتانتان دایره هایی کوچک اطراف چشم ها 
رسم  کنید. اگر روی پیشانی تان چین های افقی 
ایجاد شده، از مرکز پیشانی تا شقیقه ها را آرام و 

پشت سر هم ضربه بزنید.
 

خواب کافی
براساس تحقیقاتی که به تازگی  در ایاالت متحده 
انجام شده، کم خوابی، روند پیری پوست را در 
بانوان سرعت می بخشد، در حالی که خواب 
کافی، ترمیم و احیای سلول های پوستی را تقویت 
می کند. به همین دلیل متخصصان پوست توصیه 
می کنند شب ها، حتی االمکان خوابی کافی داشته 
 باشید و قبل از خواب حتما از کرم ضدپیری و 

چروک پوست استفاده  کنید.
 

عاشق باشید و عشق بورزید!
تحقیقات جدید متخصصان اعصاب و روان 
در کشور انگلستان، اثبات کرده  ورزش و رابطه 
زناشویی، دو راهکار کلیدی برای جوان نگه داشتن 
پوست محسوب می شوند. انجام مکرر یک فعالیت 
فیزیکی و نیز داشتن 3 مرتبه رابطه زناشویی در 
هفته، 7 تا 12 سال پوست را جوان تر نگه  می دارد.
از  نیز  دخانیات  و  الکل  مصرف  هوا،  آلودگی 
دیگرعواملی هستند که به چین و چروک های پوست 
صورت ختم می شوند. تمام این موارد گردش خون 
در سطح پوست را مختل می کنند و درنتیجه به مرور 
زمان پوست خشک، کدر و چروکیده می شود. به 
همین دلیل اگر می خواهید پوستی بی عیب و نقص 
داشته  باشید، الزم است در وهله اول، زندگی سالم 
و بهداشتی داشته  باشید چراکه بهداشت کامل، کلید 
بیشتر مشکالت سالمت در عصر حاضر است. 
www.aufeminin.com :منبع

چگونگی محوسازی چروک های عمیق پوست صورت

چهره درهم نکش و اخم نکن

آیا از تفاوت بین پارابن ها و فتاالت ها 
آگاهی دارید؟ از تفاوت میان مراقبت 
از پوست به شیوه ارگانیک و طبیعی 
چه می دانید؟ متخصصان پوست برای 
ما توضیح می دهند زیبایی طبیعی چه معنایی دارد و آیا 
مراقبت از پوست به شیوه ارگانیک یا حتی آرایش 

ارگانیک ارزش هزینه کردن دارد یا نه. 

زیبایی طبیعی، از ادعا تا واقعیت
ایده زیبایی طبیعی واقعا خوب و جذاب به نظر می رسد 
اما جایگزین کردن مثال مرطوب کننده همیشگی و مورد 
اعتمادتان با گزینه های ارگانیک به این سادگی ها هم 
نیست. دکتر تونی ناکال، متخصص پوست در کالیفرنیا 
می گوید: »جنبش مراقبت از پوست به شیوه طبیعی 
جذاب است ولی این لزوما به آن معنا نیست که کسی 
مثال اثرگذاری بلوبری روی پوست را مستقیم بررسی 
کرده باشد. من حامی محصوالت و ترکیبات طبیعی 
هستم اما پشتیبانی تحقیقات علمی را نمی توان نادیده 
گرفت. اثرگذاری این محصوالت باید اثبات شده باشد.« 

ارگانیک، طبیعی یا گیاهی؟! 
بر چاپ  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  که  درحالی 
اصطالحاتی مانند »ارگانیک، طبیعی و گیاهی« روی 
محصوالت مراقبت از پوست نظارت نمی کند، امروزه 
روی  را  ارگانیک  محصوالت  رسمی  مهر  می توان 
بسته بندی بعضی محصوالت زیبایی دید که توسط 
)USDA( صادر می شود.  آمریکا  وزارت کشاورزی 
محصوالت تولیدشده در کشورهای دیگر مثل فرانسه 
نیز دارای برچسب ECOCERT یا مثل آلمان دارای 
برچسب BDIH هستند. درواقع، اگر محصوالت مراقبت 
از پوست یا محصوالت زیبایی دارای ترکیباتی مثل 
عسل، انواع توت ها و دیگر مواد غذایی باشند و البته 
هیچ نوعی از سموم مختلف، آفت کش ها و ترکیبات 

غیرآلی در آنها به کار نرفته باشد، آن وقت می توانند 
تاییدیه محصوالت ارگانیک را از سوی وزارت کشاورزی 

آمریکا دریافت کنند. 

برچسب های ارگانیک چه معنایی دارند؟ 
تاییدیه هایی که وزارت کشاورزی آمریکا صادر می کند، 

به 4 گروه مختلف تقسیم می شوند:
صددرصد ارگانیک: این برچسب نشان می دهد محصول 
مورد نظر فقط حاوی ترکیبات ارگانیک است و تولیدکننده 
اجازه دارد مهر ارگانیک را روی بسته بندی محصولش 

مورد استفاده قرار دهد. 
ارگانیک: این برچسب یعنی اینکه حداقل 95 درصد از 
ترکیبات محصول مورد نظر از ترکیبات ارگانیک تهیه 
شده اند و تولیدکننده نیز مجاز است مهر ارگانیک را 

روی بسته بندی محصولش درج کند. 
که  محصوالتی  ارگانیک:  ترکیبات  از  ساخته شده 
حداقل 70 درصد از ترکیبات شان را ترکیبات ارگانیک 
تشکیل می دهند، در این گروه قرار می گیرند. ضمن 
اینکه تولیدکننده مجاز به استفاده از مهر ارگانیک روی 

بسته بندی محصول نیست. 
ارگانیک:  ترکیبات  درصد   70 از  کمتر  حاوی 
تولیدکنندگان این گروه از محصوالت اساسا اجازه ندارند 
تحت هیچ حالتی از اصطالح »ارگانیک« روی بسته بندی 
محصول شان استفاده کنند و مهر وزارت کشاورزی را هم 
دریافت نخواهند کرد اما اجازه دارند نام ترکیبات ارگانیک 
مورد استفاده را در فهرست ترکیبات محصول ذکر کنند. 

تفاوت بین محصوالت ارگانیک و گیاهی 
امروزه محصوالت ارگانیک و گیاهی در بسیاری از نقاط 
جهان طرفداران زیادی پیدا کرده اند و البته تولیدکنندگان 
این محصوالت نیز ادعاهای گوناگونی دارند. احتماال 
شما هم یکی از افرادی باشید که می خواهند ادعاهای 
محصوالت ارگانیک و گیاهی را مورد راستی آزمایی 

قرار دهند. کلمه »گیاهی« معموال برای محصوالتی 
به کار می رود که حاوی هیچ نوعی از ترکیبات حیوانی 
نیستند و در ایده آل ترین حالت حتی روی حیوانات 
آزمایشگاهی نیز آزمایش نمی شوند. با این حال، همه 
محصوالت گیاهی در گروه محصوالت ارگانیک قرار 
نمی گیرند و بعضی از آنها نیز کامال با خواسته های 
افراد حامی حقوق حیوانات سازگار نیستند. محصوالت 
گیاهی )وِگان( واقعی حتی نباید حاوی موم یا کارمین 
)رنگدانه های تهیه شده از حشرات برای مواد آرایشی( 

باشند که از زنبورها به دست می آیند. 

آیا محصوالت طبیعی همیشه بهتر هستند؟ 
هیچ قاعده مشخصی برای تعیین معنا و حدود اصطالحاتی 
مثل طبیعی و گیاهی )وگان( وجود ندارد. درواقع، همیشه 
احتمال دارد به جای اینکه ادعاهای محصوالت را از 
نظر علمی بررسی کنیم، گفته های تبلیغاتی و نوشته های 
روی محصول را باور کنیم. دکتر دوریس دی، استادیار 
پوست ومو در دانشگاه پزشکی نیویورک می گوید: »آنچه 
من به دنبالش هستم، ترکیبات دارویی مبتنی بر شواهد 
علمی است. درواقع، من به محصوالتی توجه می کنم 
که اطالعات بالینی و پزشکی مشخصی در مورد ایمنی 
و اثربخشی آنها وجود داشته باشد. مردم همیشه فکر 
می کنند  محصوالت طبیعی ذاتا بهتر از دیگر محصوالت 

هستند اما من چنین موضعی را 
درک نمی کنم.« 

می گوید:  نیز  ناکال  دکتر 
»تنباکو هم در گروه ترکیبات 
طبیعی قرار می گیرد ولی من 

از به کارگیری چنین ترکیباتی 
در محصوالت مراقبت از پوست 

هرگز حمایت نمی کنم. درواقع می خواهم 
بگویم  اصطالح طبیعی بیشتر نوعی اصطالح 

معنادار در چارچوب تبلیغات و بازاریابی است و 
معنایی از منظر پزشکی ندارد.«

 
خطر پارابن ها، سولفات ها و مواد شیمیایی 

پارابن ها )مواد نگهدارنده موجود در کرم های ضدآفتاب، 
لوسیون ها و...(، سولفات ها )ترکیبات شوینده موجود 
در پاک کننده ها مثل شامپو و ژل های حمام( و فتاالت ها 
)ترکیبات شیمیایی موجود در عطرها و پالستیک ها(، 
همگی ترکیبات بدنامی برای محصوالت مراقبت از 
پوست و محصوالت زیبایی هستند. دلیلش هم این 
است که چند مورد از تحقیقات در سال های اخیر نشان 
داده اند استفاده از این ترکیبات با افزایش خطر ابتال به 
سرطان پوست مرتبط است. با این حال، متخصصان 
بر این باورند این تحقیقات در بهترین حالت نیز نتایج 

قطعی ندارند. 
در  پیش  مدت ها  از  »پارابن ها  می گوید:  دِی  دکتر 
محصوالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و 
این گونه نیست که میزان آنها یا فتاالت ها در محصوالت 
مورد نظر شما خیلی زیاد باشد.« با این حال، دکتر ناکال 
می افزاید: »دالیلی هم وجود دارند که می گویند بهتر است 
استفاده از محصوالت حاوی پارابن ها و سولفات ها را 
محدود کنید. پارابن ها می توانند باعث آسیب های ناشی از 
رادیکال های آزاد شوند و سولفات ها نیز می توانند عالوه 
بر تحریک کردن پوست، باعث واکنش آلرژیک شوند.« 

حرف آخر در مورد محصوالت پوست 
ارگانیک

با توجه به همه نکاتی که به آنها اشاره کردیم، هنگام 
خرید محصوالت مراقبت از پوست نباید به برچسب ها 

و نوشته های تبلیغاتی توجه کنید. 
به نظر متخصصان، مهم این است که ترکیباتی در 
محصول مورد نظر به کار رفته باشند که دارای تاییدیه 
تصمیمی حتما  هر  از  پیش  بنابراین،  باشند  علمی 
با  را  محصول  در  استفاده  مورد  ترکیبات  فهرست 

دقت بررسی کنید. 
اگر به مصرف محصوالت ارگانیک اصرار دارید، حتما 
 USDA، ECOCERT، BDIH وجود یکی از مهرهای
یا BIO را روی محصول انتخابی تان مورد بررسی 
محصوالتی  سراغ  است  بهتر  به عالوه  دهید.  قرار 
بروید که برچسب »بدون پارابن« یا »بدون رایحه های 
نیز  برچسب ها  این  البته  باشند.  داشته  مصنوعی« 
سالمت محصول را به طور کامل تضمین نمی کنند 
ولی نشان دهنده وضعیت بهتر محصول مورد نظر 

نسبت به گزینه های مشابه هستند.

  ترجمه: 
راضیه فیضی

هنگام خرید محصوالت مراقبت از پوست 
نباید به برچسب ها و نوشته های تبلیغاتی 

توجه کنید. به نظر متخصصان، مهم این 
است که ترکیباتی در محصول مورد نظر 

به کار رفته باشند که دارای تاییدیه علمی 
باشند بنابراین، پیش از هر تصمیمی حتما 

فهرست ترکیبات مورد استفاده در محصول 
را با دقت بررسی کنید

 ترجمه: 
عفت عباسیان
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منب

آیا مراقبت از پوست به شیوه ارگانیک ممکن است؟!

کم خوابی، روند 
پیری پوست را 
در بانوان سرعت 
می بخشد، در 
حالی که خواب 
کافی، ترمیم و 
احیای سلول های 
پوستی را تقویت 
می کند. به همین 
دلیل متخصصان 
پوست توصیه 
می کنند شب ها، 
حتی االمکان 
خوابی کافی 
داشته  باشید 
و قبل از خواب 
حتما از کرم 
ضدپیری و 
چروک پوست 
استفاده  کنید
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شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت

تنهاترین موجودات 
روی زمین

در جهان همیشه بیش از آنچه می بینیم، 
دیدنی وجود دارد به شرط آنکه بخواهیم 
ببینیم، آرا م تر قدم برداریم و بدانیم در 
حرکت سریع و سر در گریبان، شانس 
دیدن چیزهای باارزش زیادی را از 
دست می دهیم؛ صحنه ها و آدم هایی که 
باید ببینیم و به آنها فکر کنیم تا از چنگال 
تنهایی و بی انگیزگی نجات پیدا کنیم. 
هیچ انسانی از حرکت آرام و با توجه 
به دنیای اطرافش زیانی ندیده و زیان 
نرسانده، مشکل ما آدم ها از ندیدن ها و 
نبودن هاست؛ نبودن آنجا که باید توقف 
کنیم، باشیم و کاری کنیم و رهگذر 
بی تفاوت نباشیم. بیشتر ما نمی ایستیم 
مگر برای کنجکاوی که ارضایش هیچ 
از  اگر  ندارد.  برای هیچ کس  نفعی 
گرفتاری کسی بشنویم، هر طور شده 
نادیده و ناشنیده می گیریم و اصال فکر 
نمی کنیم شاید لحظه ای تامل و درنگ 
و بعد از آن، اقدامی الزم باشد اما اگر 
همان لحظه اتفاقی برای کسی بیفتد یا 
حادثه ای خاص رخ دهد، می ایستیم و 
دیگر از نگاه کردن نمی ترسیم. وقتمان را 
می گذاریم برای کاری که به هیچ دردی 
نمی خورد. آنقدر هم به این رفتار عادت 
کرده ایم که قبحش و اثرش را در سرد 
و سیاه تر شدن روزهای دنیا نمی بینیم. 
ما آدمیم، موجوداتی اجتماعی که روز 
به روز تنهاتر می شویم و روزهایمان 
سردتر می شود. تنهایی و سردی ای که 
تقصیر هیچ کس جز خودمان نیست.

مورچگان با هم حرف نمی زنند/ اما 
دسته جمعی دانه جمع می کنند/ زنبورها 
با هم حرف نمی زنند/ اما دسته جمعی 
خانه می سازند/ پرستوها با هم حرف 
سفر  به  دسته جمعی  اما  نمی زنند/ 
می روند/ آدم ها با اینکه خوب حرف 
می زنند/ تنها آذوقه جمع می کنند، تنها 
خانه خود را بنا می کنند و تنها سفر 
می کنند/ به راستی که آدمی تنهاترین 

موجود روی زمین است...
 ژان پل سارتر

حرف آخر

متوجه شد  مادرش  بود که  2 ساله 
مشکل ذهنی دارد و بعد از آن پزشکان 
تشخیص دادند به اوتیسم هم مبتالست. 
عباس کوچک مدام تشنج می کرد و 
کار به جایی رسید که مادر مجبور 
به مراکز نگهداری  شد پسرکش را 
روزانه بفرستد. بهزیستی کمک می کند 
اما نصف هزینه ها با مادر است، مادری 
که از همسر معتادش جدا شده و تمام 
مسوولیت و وظیفه رسیدگی به عباس 

را برعهده گرفته است.
این روزها مادر خیلی ناراحت است و 
می گوید پسرش نمی تواند حرف بزند 
اما با اشاره به او می فهماند که دندانش 
درد می کند. فهمیده چند دندان  عباس 
خراب شده، درد بچه اش را می بیند، 
قلبش به درد می آید اما غیر از دادن 
مسکن نمی تواند کاری برایش انجام 
دهد چون به او گفته اند فقط یک میلیون 
و  است  الزم  بیهوشی  برای  تومان 
هزینه های درمان دندان هم جداست. 
بیا از ندیدن و نشنیدن دست برداریم و 
نگذاریم این کودک و مادرش بیش از این 
درد بکشند. درد دندان غیرقابل تحمل 
و دیدن درد فرزند و نداشتن چاره ای 

برای رفع دردش جانکاه است. 
برای کمک به عباس و سبک کردن بار 
غم از دوش مادرش، کمک های نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
نام  به   6221-0610-8001-0756
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
واریز کنید و با شماره تلفن75983000 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
09198012677 تماس بگیرید. عباس 
با کد 16035 در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

همه ما گاهی چنان درگیر مدیریت چالش های دشواری 
که زندگی پیش رویمان گذاشته، می شویم که فراموش 
می کنیم باید با خودمان مهربان باشیم و از خودمان 

مراقبت کنیم.
با عنوان  مراقبت  این مهربانی و  از   در روان شناسی 
افراد  برخی  می شود.    یاد  خود«  با  »شفقت ورزی 
شفقت ورزی با خود را با مراقبه اشتباه می گیرند، در 

حالی که این دو متفاوت هستند.
دانستن این موضوع مهم است چون با اینکه بعضی 
افراد تمرین های مراقبه گونه را دوست دارند، بعضی 
دیگر از این نوع تمرین ها خوششان نمی آید بنابراین 
به  مربوط  تمرین های  انجام  برابر  در  ابتدا  همان  از 

شفقت ورزی با خود موضع می گیرند.
ما انسا ن ها آنقدر خردمند هستیم که مهربانی عاشقانه 
و حمایت کمکمان می کند تا با رنج و ناراحتی کنار 
بیاییم و سرزنشگری معموال اوضاع روا نی مان را به 

هم می ریزد. 
درمان متمرکز بر شفقت  به ما یاد می دهد مهربانی با 
خود را درونی کنیم و فضایی درونمان به وجود بیاوریم 
که بتواند پذیرای هیجان ها، رنج ها و اضطراب هایمان 
باشد. این کار کمک می کند تا ناراحتی ها و رنج هایمان 
را بهتر تحمل کنیم و کنترل بیشتری بر رفتار و مسیر 

زندگی مان داشته باشیم.
را  خودمان  و  ببخشیم  را  خودمان  بخواهیم  وقتی 
همان طور که هستیم، بپذیریم، دست از خودسرزنشگری 
برمی داریم و یاد می گیریم بدون پریشانی و با حالتی 

پذیرا و هوشیار به هیجان هایمان پاسخ دهیم.

به نظر ساده و منطقی می رسد اما در عمل این کار 
بسیار دشوار است و باید در این راه موانع زیادی را 
پشت سر بگذاریم تا بتوانیم نسبت به خودمان مهربان 

و مشفق باشیم.

مانع شماره 1
بسیاری از ما  گرفته تله من »بی ارزشم«، »من لیاقت 
هستیم.  ندارم«  را  ارزشش  »من  یا  ندارم«  مهربانی 
اگر فردی به حمله به خود یا تنفر از خود عادت 
داشته باشد، به احتمال بیشتری در این تله گیر افتاده 
است. مهربانی با خود ممکن راه انداز خودانتقادگری 
تله  این  از  اما چگونه  بشود  افراد  این  در  بیشتری 

خارج شویم؟
و  بودن  بی ارزش  خودانتقادگری،  افکار  که  زمانی 
آنها در ذهن  احساسات و خاطرات دردناک همراه 
شما جوالن می دهند، وقت آن است که لنگر بیندازید؛ 
یعنی پای خود را محکم به زمین فشار بدهید، روی 
صندلی با کمر راست بنشینید، دست هایتان را محکم 
به هم فشار بدهید و با هر فکر، احساس و خاطره 
دردناکی که دارید، به بدنتان، دست هایتان، پاهایتان 
و کمرتان دقت کنید. به اطرافتان نگاه کنید و به 5 
موردی که می توانید ببینید، دقت کنید. به خودتان که 
قضاوتی  هیچ  بدون  انداختن هستید،  لنگر  در حال 
توجه کنید. اتفاقی که در حال وقوع است، مشاهده 
و  دوباره سر  »آها!  بگذارید:  آن  روی  نامی  و  کنید 
کله اش پیدا شد! این داستان من بی ارزشم است. این 

داستان را از حفظم.«

برای قانع کردن ذهن خود به اینکه الیق یا ارزشمند 
هستید، تالش نکنید چون احتمال اینکه در این مناظره 

برنده شوید، کم است. 
به جای این کار می توانید به شوخی بگویید: »ممنونم 
ذهنم. می دونم داری تالش می کنی کمکم کنی و اشکالی 

نداره. خودم از پس این مساله برمیام.«

مانع شماره 2
ما بلد نیستیم خودمان را نوازش کنیم. اگر مشابه اتفاق 
رنج آوری که برایمان افتاده، برای کسی که عاشقانه 
دوستش داریم رخ بدهد، کامال می دانیم که چگونه 
با او همدلی کنیم، چگونه به حرف هایش گوش کنیم 
و به او به خاطر احساسی که دارد، حق بدهیم اما در 

مورد خودمان چنین نمی کنیم. 
یکی از تکنیک های تمرین شفقت ورزی به خود این 
خودمان  از  اضطراب،  و  ناراحتی  هنگام   که  است 
بپرسیم که اگر این حال بد را کسی داشت که عاشقانه 
دوستش داریم، چگونه برخورد می کردیم و از چه 
استفاده می کردیم و  او  آرام کردن  برای  روش هایی 

سعی کنیم همان کار را برای خودمان انجام دهیم. 
می توانیم از تماس مهرآمیز با خود استفاده کنیم؛ مثال با 
مهربانی و آرامش دست خود را روی قلبمان یا جایی 
که احساس دردناکی داریم، قرار دهیم و بگذاریم گرما 
و مالیمت این نوازش از دستمان به درونمان هدایت 
شود. می توانیم از کسی که به عشق و عالقه اش اطمینان 
داریم، بخواهیم کنارمان باشد یا کارهایی که می دانیم 

حالمان را خوب می کند، انجام دهیم.

 زهراسادات صفوی 

نیما جاویدی پس از فیلم ملبورن، سراغ پروژه جاه طلبانه و 
بلندپروازانه »سرخپوست« رفت. ملبورن فیلمی جمع وجور 
بود که دو شخصیت را در موقعیتی شوکه کننده قرار می داد 
و واکنش های آنها در فیلم به تصویر کشیده شده بود. به 
همین دلیل فرصت برای شخصیت پردازی و بسط و گسترش 

آنها داشت.
شخصیت اول فیلم »سرخپوست« یک مکان است؛ زندانی 
کهنه و تقریبا متروک که کامال حس تنهایی و جدا افتادن را 
به بیننده منتقل می کند. شخصیت اول انسانی داستان که نام 
فیلم از او گرفته شده، »احمد سرخپوست«، در تمام طول 
فیلم غایب است و کل داستان فیلم حول محور پنهان شدن 
تقریبا  پس  نمی دانیم  او  از  زیادی  چیز  می گردد.  فرد  این 
شخصیت پردازی خاصی ندارد، فقط صحبت هایی در مورد 
زندگی، هدف ها و رفتارهای او را از زبان دیگران می شنویم.
»پریناز  را  او  نقش  که  مددکاری  فیلم،  زن  اول  شخصیت 
ندارد؛  شخصیت پردازی  عمال  است.  کرده  بازی  ایزدیار« 
زنی است مبهم و سردرگم در نوسان بین مددکاری دلسوز 
و مصلح اجتماعی و وکیل مدافع و زنی اغواگر و عاشقی 
آتشین. رفتارهای متفاوت این زن در طول فیلم هیچ کمکی 

به شکل گیری شخصیتی واقعی نمی کند.
بار اصلی فیلم و داستان بر دوش شخصیت سرگرد »نعمت 
جاهد« با بازی »نوید محمدزاده« است. فردی که نویسنده 
فیلمنامه تمام تالش و توجه خود را به او معطوف کرده است.
خود  کار  در  و  وظیفه شناس  فردی  جاهد،  نعمت  سرگرد 
کامال دقیق، مسوولیت پذیر و حرفه ای است. او  وقتی متوجه 
می شود که یکی از زندانی ها فرار کرده، تمام تالش خود را 

برای پیدا کردن او  انجام می دهد.
ویژگی های سرگرد »نعمت جاهد« کامال با شخصیت وسواسی- 
اجباری همخوانی دارد. افراد دارای این شخصیت کمال گرا، با 
وجدان  کاری و اجتماعی باال هستند. آنها به جزییات اهمیت 
زیادی می دهند، تمام تالش خود را برای انجام  کامل و به 
نحو احسن وظیفه خود به کار می بندند و کوتاهی دیگران 

باعث رنجش و خشم این افراد می شود.
این ویژگی ها در رابطه با مددکار هم کامال به چشم می آید و 
هر بار که رابطه تا حدودی عاطفی می شود، مسوولیت پذیری، 
و  می شود  عواطف  ادامه  مانع  کمال گرایی  و  و جدان کاری 
دوباره به وظیفه اصلی اش که پیدا کردن احمد سرخپوست 
برمی گردد. حتی نکات جزیی در شخصیت پردازی  است، 
او در نظر گرفته شده، مانند حساسیتی که روی مرتب بودن 

ابروها دارد و مدام آنها را در آینه مرتب می کند.
سرمایه گذاری  نویسنده و کارگردان روی شخصیت  سرگرد 
باعث غفلت از سایر شخصیت ها شده است، در حالی که 
روابط بین انسان ها زمانی رنگ و معنا پیدا می کند که همه 
شخصیت ها درست پرداخت شده باشند تا کنش و واکنش ها 
قابل درک باشند. به همین دلیل است که رفتارهای خانم مددکار 
با سرگرد اغلب غیرقابل درک است و نمی توانیم احساسات 

واقعی او را باور کنیم.
تمام این مسائل باعث شده پایان فیلم به شدت نامتناسب 
با ساختار کلی فیلم و شخصیت پردازی سرگرد جاهد اتفاق 
بیفتد و بیشتر بینندگان و منتقدان، پایان آن را غیرقابل  باور 

و متفاوت با شخصیت ها و داستان ترسیم شده می دانند.

سرخپوست؛ فیلمی با پایان غیرقابل  باور

سینما و سالمت
 دکتر حامد محمدی کنگرانی

روان پزشک، عضو کمیته های روان درمانی 
و رسانه انجمن روان پزشکان ایران

زنان سال های سال در جهان با محدودیت های بسیاری 
مواجه بوده و به بردگی گرفته شده اند. آنها که شاهد 
بی وفایی همسرانشان بوده اند، این روزها تصور می کنند 
به دست  آزادی  کنند،  رفتار  مادرشان  برخالف  اگر 
آورده اند، در حالی که این نگرش باعث شده با پدیده 

جدیدتری مواجه باشیم. 
ابزاری به زنان و مانند  ابژه شدن )نگاه  این پدیده، 
امروزه  است.  مدرن  آنها(  با  کردن  برخورد  وسیله 
زنان به شکل دیگری ابژه مردان می شوند؛ آنها تصور 
می کنند با برقراری روابط متعدد با مردان و داشتن 
رابطه جنسی آزادانه، به ظلم جامعه و مردان پاسخ 
می دهند، در حالی که هنوز در جمع های زنانه شان 

نگران و مستاصل توجه و نگاه مردان هستند.
این روزها، آسیب های جدیدتری بروز کرده است؛ 
زنان متاهلی که دچار روزمرگی شده اند، برای جلب 
توجه مردان دیگر و داشتن هیجان، جسمشان را وسط 
می گذارند تا وسیله دیگری شوند. مردانی هم هستند 
که ندیده و نشناخته توجه می دهند تا غنیمت به دست 
بیاورند، در حالی که طرف مقابلشان تصور می کنند 

چقدر جذاب است!
الزم نیست زنان زیبا و جذاب باشند تا مردان به آنها 
توجه کنند؛ کافی است ناخودآگاه این پیام را بدهند 
که من به توجه نیاز دارم تا مردان با توجه، تعریف و 
تمجید بتوانند با آنها رابطه جنسی برقرار کنند. برخی 

زنان این رفتار مردان را جدی می گیرند. متاسفانه ما 
میل جنسی بی حد و حصر را جدی می گیریم و تشنه تر 
می شویم. فاعلیت زن در رابطه جنسی، در داشتن روابط 
یعنی  فاعلیت زن  نیست.  اغراق شده  متعدد و ظاهر 
شناخت خود، خواسته ها و پا گذاشتن به رابطه ای که 

در آن احترام و صداقت وجود دارد.
مردانی که واقعا زنی را دوست دارند، حتما نسبت 
به او میل جنسی دارند ولی اگر چارچوب های تمدن 
را پذیرفته باشند، برای نزدیک شدن و عشق ورزی 

تامل می کنند.
ورای مذهب و اخالق، باید با خودمان روراست باشیم؛ 
ظاهرمان  به  آیا  می گذارند؟  احترام  ما  به  مردان  آیا 
می رسیم تا وسیله ای برای خوشایند دیگری باشد یا 
ظاهر و رفتارمان برای حفظ سرزندگی زنانه است، 

حتی اگر کسی به ما توجه نکند؟
چندی پیش، گفت وگوی خارجی را می دیدم که در آن 
از زنان می پرسیدند مردان خوب را بیشتر می پسندید 
یا مردان بد؟ جواب ها جالب بود؛ بیشتر آنها می گفتند 
مردان بد چون می دانند در روابط جنسی و جامعه 

چگونه عمل کرده و ما را جذب کنند.
درست است که مردان پرورت )منحرف( و بی توجه 
به اخالق خیلی خوب می دانند چگونه می توان زن 
را به اتاق خواب کشاند و او را وابسته کرد اما مردان 
اخالق مدار هم ممکن است عملکرد بهتری در روابط 

داشته باشند ولی خویشتن داری کنند.
اغراق شده و  زنانی که ظاهر  برخی تصور می کنند، 
مردان زیادی در اطراف خود دارند، خوشبخت ترند 
اما بگذارید به عنوان پژوهشگر زنان و درمانگر به 
شما بگویم آنها حال خوشی ندارند زیرا دارای روابط 
مقطعی و پرتالطمی هستند. مردی که ساعت ها کار 
می کند و نمی تواند دائم تاکید کند ما چقدر جذاب 
و زیباییم ولی در عمل موجبات آرامش ما را تامین 

می کند، بی شک عاشق ماست.
نقطه ضعف زنان توجه به ظاهر و زیبایی است ولی 
هوشمندی مان کجا رفته است؟ من از طرفداران توجه 
به زیبایی و جذابیت زنان هستم ولی می خواهم لحظاتی 
با خود بیندیشید این توجه را با هدف جلب توجه و 
تایید انجام می دهید یا برای حفظ و  ایجاد سرزندگی 
خودتان؟ آیا توجه مردان مختلف را جدی می گیرید 

او حس واقعی مردان را درک می کنید؟
یادتان باشد برخی رفتارها و انواع پوشش، مختص 
اتاق خصوصی و رابطه خصوصی با همسرتان است 
به شما توجه و  به سرعت  اگر مردی در جامعه  و 
از شما تعریف و  تمجید کرد، حتما دنبال برقراری 

رابطه ای خصوصی است.
بنابراین وسط طیف را باید دید؛ نه مانند زنان فمنیست 
رادیکال و با ظاهر مردانه باشید، نه ابژه میل مردان 

برای به دست آوردن اعتمادبه نفس پوشالی!

نگاه ابزاری مدرن به زنان

مشِق بدون اشك 
بار دیگر ماه مهر، ماه مدرسه و درس و مشق و دغدغه همیشگی 
والدین آغاز شد. اگر چه وجود تکالیف مدرسه و انجام آن از سوی 
دانش آموزان در حالت عادی موضوعی طبیعی و پیش پاافتاده است، 
گاهی عملکرد والدین برای اعمال سلیقه هایشان و کج خلقی های 
فرزند و سرپیچی از انجام تکلیف درسی، آن را به کابوسی 
وحشتناک تبدیل می کند و باعث ایجاد تشنج در محیط خانوادگی 
می شود. چرا تکلیف درسی به صورت چنین معضلی برای والدین 
و فرزندان درآمده است؟ شما به عنوان والدین چه روشی برای 
این مساله پیش گرفته اید؟ آیا به عنوان پدر یا مادر به جز نشان 

دادن سرسختی و لجبازی، راه دیگری را آموخته اید؟
در واقع، مشکل این است که والدین به اهمیت تکلیف درسی پی 
برده اند اما نمی دانند که با این معضل چگونه رفتار کنند. از آنجا 
که تکالیف درسی برای والدین فرصتی را فراهم می آورد تا در 
زمینه موفقیت فرزندانشان در مدرسه، به آنها کمک کنند و برای 
فرزندان نیز فرصتی است که تجربه مسوولیت زندگی خود را 
برعهده بگیرند و از این کار احساس رضایت کنند، بهتر است این 
تجربه، برای شما و فرزندانتان مثبت باشد که همان هدف اصلی 
این کتاب است. کتاب »مشق بدون اشک« از شما نمی خواهد نقش 
معلم را برعهده بگیرید، بلکه شما را راهنمایی می کند تا محیط 
آموزشی منضبطی را در خانه به وجود بیاورید. این کتاب شامل 
کاربردی  تکنیک های 
برای راهنمایی والدین 
در ایجاد انگیزش در 
که  است  کودکانی 
همیشه از مشق نوشتن 

فرار هستند.
این کتاب نوشته »لی 
کانتر« و »لی هانسر«، 
ترجمه مجید رئیس 
توسط  و  داناست 
 192 در  رشد  نشر 
چاپ  به  صفحه 

رسیده است.

معرفی کتاب

زندگی سالم

چرا نمی توانیم با خودمان مهربان باشیم؟

زندگی مثبت
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 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

  دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی کودک و نوجوان
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