
جنگ های خیابانی ايران، يادداشت مهمان
روزانه 50 کشته 

هر روز در ایران ۵۰ نفر 
در اثر جنگ های خیابانی 
کشته می شوند! آمارهای 
تاسف برانگیز از تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 
در ایران حیرت انگیز است. تنها در سال ۱۳۹۷ حدود 
۱۷هزار کشته، بیش از ۳۶۰ هزار مجروح و بیش 
از ۳۰هزار معلول ناشی از تصادف داشته ایم. گویی 
جنگی است که هر روز از ما تلفات می گیرد. بله 
هر روز در این جنگ پنهان حدود ۴۶ نفر کشته 
و حدود ۱۰۰۰ زخمی از دست می دهیم. این آمار 
وحشتناک نه تنها هزینه های سنگین اجتماعی دارد 
بلکه هزینه های اقتصادی سرسام آوری نیز دارد. 
یک لحظه تصور کنید چقدر هزینه شده تا فردی 
از کودکی واکسن بزند، مدرسه برود، سالم بماند، 
تحصیل کند، مهارت یاد بگیرد، سر کار برود اما 

یکدفعه بر اثر تصادف از دست برود؟ 
 به طور طبیعی این سوال به ذهن می رسد که 
مقصر کیست؟ اولین پاسخی که به ذهن می رسد 
پراید و سازنده پراید یعنی خودروسازان داخلی 
هستند. شاید از معدود اموری که بر آن »اتفاق نظر 
ملی و همگانی« داریم همین است که خودروسازان 
داخلی را مقصر این وضعیت می دانیم. البته شاید 
اولین پاسخی که به ذهن می رسد درست ترین پاسخ 
نباشد و بتوان در پاسخی که ذهن های آسان پسند 
ما به آن راضی می شوند تشکیک کرد! مثال یکی 
گفته بود شاید فرهنگ تخمه شکنی حین رانندگی 
سهمش در  تصادفات بیشتر از پراید باشد! واقعا 

چه کسی می داند؟
 لحظه ای در مفروضات خودمان شک کنیم. از 
خودمان بپرسیم آیا لزومی دارد که خودرو ناایمنی 
مثل پراید که برای تردد در درون شهرها مناسب 
هستند در سفرهای بین شهری استفاده شوند؟ آیا 
بهتر نیست کاری کنیم خودروهای ناایمن امکان 
تردد کمتری در جاده ها داشته باشند تا آمار تلفات 
و تصادفات کم شود؟ اصال آیا بهتر نیست کاری 
کنیم که تعداد سفرهای بین شهری کاهش یابد تا 
تصادفات کمتر شود؟ احتماال بالفاصله این پاسخ 
با نیشخند به ذهن می رسد که این راه حل نیست 
بلکه پاک کردن صورت مساله است! اما عجله 
نکنیم در تصمیم گیری، منحل کردن مساله بر 

حل کردن مساله تقدم دارد. 
 مساله را می توان به دو سوال تبدیل کرد: نخست 
آنکه شاید منفعت اقتصادی در این باشد که تعداد 
سفرها کم شود تا تبعات ناگوار سفرها کمتر شود. 
برای این امر چه باید کرد؟ دوم آنکه حتی اگر قرار 
است تعداد سفرها خیلی کاهش نیابد چه باید کرد 
تا )غیر از بهبود کیفیت خودروها و ایمن ترشدن 
راه ها( حمل و نقل ایمن تر شود؟ باید به خاطر 
داشت که برای هر مساله بزرگ اقتصادی دو نوع 
راه حل متصور است: نظام دستوری و نظام انگیزشی.
-پاسخ نظام دستوری به سوال اول این است که 
کوپن سفر برای هر خودرو تعریف می شود و 
بیش از تعداد مشخصی سفر، هر خودرو نمی 
تواند جابجا شود وگرنه توسط دوربین هایی که 
در مبادی شهرها نصب است متوقف و جریمه 
می شود. راه حل این رویکرد برای سوال دوم نیز 
این است که باید تردد خودروهای ناایمن نظیر 

پراید را در جاده های بین شهری متوقف کرد. 
 پاسخ رویکرد انگیزشی به سوال دوم این است که 
باید حمل و نقل ریلی، هوایی و عمومی )اتوبوسی( 
جذاب تر از مسافرت با خودروی شخصی شود 
یعنی شرایط طوری شود که هر کس که با خود 
هزینه فایده می کند به این جمع بندی برسد که 
اگرچه استفاده از خودرو شخصی به دالیلی امتیاز 
خود را دارد اما در مجموع می صرفد تا از شیوه های 
جایگزین حمل و نقل استفاده کرد. چگونه می توان 
به چنین هدفی رسید؟ گران کردن شدید عوارض 
خودروی شخصی و افزایش قابل توجه قیمت 
بنزین! احتماال چنین نقدی به اذهان می رسد که اوال 
خطوط راه آهن یا حتی پرواز به بسیاری از شهرها 
وجود ندارد و ثانیا شبکه حمل و نقل عمومی بین 
شهری هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است. اما 
نباید گرفتار معمای مرغ و تخم مرغ شد. می توان با 
یک شیب مناسب عوارض و قیمت بنزین را باال 
برد و منابع آن را به توسعه خطوط راه آهن، ایجاد 
واگن های جدید و توسعه زیرساخت های حمل 
و نقل بین شهری اختصاص داد. روشن است که 
در چند دهه گذشته هیچ وقت جامعه ما نتوانسته 
روی این مساله به تصمیم برسد اما اگر امروز که 
شاهد هزینه باالی جنگ های خیایابی هستیم به 
تصمیم جدید برسیم می توانیم با یک برنامه منطقی 
تا ده سال بعد وضعیتی کامال متفاوت داشته باشیم.
گام اول: مفروضات اولیه مان را زیر سوال ببریم؟ 

آیا واقعا ایراد از خودروهای داخلی است؟ 
گام دوم: مساله را دوباره تعریف کنیم مبتنی بر 
واقعیات و نه مفروضات و نه حرف هایی که همه 
می زنیم و چون همه با هم تکرار می کنیم فکر 

می کنیم درست است. 
گام سوم: طراحی راه حل با تمرکز بر نظام انگیزشی 
)و نه تظام دستوری( برای آنکه مطلوبیت برخی 
گزینه ها را نزد مردم باال ببریم و برخی را پایین. 
گام چهارم: اجماع سازی هم بر روی تعریف مساله 
و هم بر روی راه حل.)گام چهارم همزمان با گام 

دوم و سوم انجام می شود(.

 علی سرزعیم
تحلیل گر اقتصادی

سال پانزدهم  شماره 725  شنبه 20 مهر  1398
 8 صفحه  قیمت 3000 تومان

 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.

سي
شنا
انه
ابخ
كت

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

 Jitet Kustana -Indonesia
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .....................................................ماه هشتم
انتشارات: ................................................ دارالحدیث
پدیدآورنده: ....................................... مهدی غالمعلی 
......................................... 140 صفحه  تعداد صفحات:

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.
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بشری در طول تاريخ

گرچه از زمان شهادت امام حسین )ع(، هر ساله عاشقان امام شیعیان و آزادی خواهان دنیا به 
زیارت ایشان مشرف می شدند، جوش و خروش قیام حسینی چند سال است که به اوج خود رسیده 
و میلیون ها نفر از گوشه و کنار دنیا را به سرزمین عراق می کشاند. سال گذشته برآورد می شود 
حدود بیست میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند... صفحه  های 4-5

 تعبیر شیرين 
رويای زنانه
)2(

درباره بدنتان 
هوشیار باشید 

)6(
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حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی 
تهران، خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان گاندی، بن بست ترابنده پالک ۴، تلفاکس ۸۸۸۷۱۸۴۰  

شماره کارت برای کمک های مردمی ۳۲۱۴ - ۸۰۰۱ - ۰۶۱۰ - ۶۲۲۱ 


توقف لخته های مهلک و مرگ آور
با واقعیت ها آشنا شوید. اگر عالیم بیماری را دارید، بهتراست با پزشک  


مشورت کنید. 
 ترومبوز- (تشکیل لخته نابجای خون در رگ ها)، اختاللی است که بیشترین عامل

مرگ ومیر بیماری های قلبی- عروقی، سکته های قلبی، مغزی و آمبولی ریوی، است

باعالیم و نشانه های بیماری آشنا شوید  

اگر لخته خون در رگ های ساق پا تشکیل 
شود، به آن ترومبوز ورید عمقی گفته 


می شود. 
Deep Vein Thrombosis (DVT).

اگر لخته موجود در ساق پا، آزاد شده و 
به سمت ریه حرکت کند، به این وضعیت 


آمبولی ریوی گفته می شود.
Pulmonary ِEmbolism (PE)

	 
عالج واقعه قبل از وقوع

 تشکیل لخته خون در پا و ریه قابل پیشگیری است.


مراحل زیر را انجام دهید:

۱- برای آشنایی با عوامل ایجاد ترومبوز، به سایت روز جهانی ترومبوز مراجعه کنید.


۲-  برای پیشگیری از ابتال به ترومبوز با پزشک مشورت کنید.
  ۳- این اطالعات را با افراد خانواده و دوستان به اشتراک بگذارید.

عالیم هشدار دهنده آمبولی  ریه 

•
تنگی نفس ) بدون دلیل (
•
تنفس با ریتم تند
•
درد قفسه سینه ) که با نفس عمیق شدت می یابد( 
•
ضربان تند قلب
حس سبکی در ناحیه سر یا بیهوش شدن •

 DVT عالیم هشداردهنده

•
درد
•
حساس شدن

•
تورم
•
گرم شدن
قرمز شدن•

اگر به ترومبوز ورید عمقی مبتال شده اید و اقدامی برای 
درمان آن انجام نداده اید، شما مستعد ابتال به آمبولی ریوی 

هستید که بسیار کشنده است و به اقدامات سریع پزشکی نیاز 
دارد. مجموع ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی، تحت عنوان 

ترومبوآمبولی وریدی شناخته می شود.
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ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری شدن در بیمارستان

بس===تری ش===دن در ب===یمارس===تان خ===طر م===همی ب===رای ای===جاد ت===روم===بوآم===بول===ی وری===دی (VTE) اس===ت. ای===ن ب===یماران ب===ا ک===م ش===دن تح===رک و 
اس==تراح==ت در بس==تر و ص==دم==ات==ی ک==ه ب==ه رگ ه==ا ه==نگام ج==راح==ی ات==فاق م==ی                    اف==تد، بیش==تر در م==عرض ل==خته ش==دن ن==ا ب==ه  ج==ای خ==ون ق==رار 


می گیرند.


در واقع تا ۶۰٪ موارد ترومبوآمبولی وریدی، در زمان بستری یا در فاصله نود روز بعداز آن اتفاق می افتد. به همین دلیل، این 


پدیده به یکی از مهم ترین موارد قابل پیشگیری مرگ های بیمارستانی تبدیل شده است. 

ب==رای پ==یشگیری از VTE، ک==ادر درم==ان==ی ب==ای==د، خ==طر ای==جاد ل==خته در ب==یمار را ارزی==اب==ی و از روش ه==ای م==ناس==ب پ==یشگیری و درم==ان 

استفاده کنند. 

اعمال جراحی با افزایش خطر ترومبوآمبولی وریدی 

اگ==ر ق==رار اس==ت ش==ما ی==ا بس==تگان ت==ان ج==راح==ی ه==ای ذک==ر ش==ده را تج==رب==ه ک==نید، ح==تماً درخ==واس==ت ک==نید ت==ا خ==طر ش==کل گ==یری ل==خته و 

پیشگیری از ایجاد آن، ارزیابی شود.

پروتکل VTE برای بیمارستان 

ب=رای پ=یشگیری از ت=روم=بوآم=بول=ی وری=دی م=رت=بط ب=ا بس=تری ب=یمارس=تان=ی و م=رگ و م=یر ن=اش=ی از آن، ه=مه ب=یمارس=تان ه=ا، ب=ای=د نس=بت 
ب=ه ت=هیه و اج=رای ای=ن پ=روت=کل اق=دام ک=نند. پ=روت=کل ه=ا م=مکن اس=ت در ب=یمارس=تان ه=ا و ک=شور ه=ای م=ختلف م=تفاوت ب=اش=ند، ول=ی ب=ای=د 


شامل فرآیند ارزیابی خطر VTE باشند که مرتبط با راهکارهای پیشگیری و درمان مناسب است.

ب=عضی از ک=شوره=ا م=وظ=ف ب=ه اج=رای پ=روت=کل ه=ای اج=باری هس=تند، ام=ا در اغ=لب ک=شوره=ا ای=ن ام=ر رع=ای=ت ن=می ش=ود. ب=ه ه=مین دل=یل، 
ج==نبش روز ج==هان==ی ت==روم==بوز ب==ای==د از م==سئوالن ب==یمارس==تان ه==ا، سیس==تم ه==ای به==داش==تی درم==ان==ی، س==یاس==ت گ==زاران و س==ازم==ان ه==ای 
ن=ظارت ب=ر ک=یفیت خ=دم=ات ب=یمارس=تان=ی در دن=یا ب=خواه=ند ت=ا نس=بت ب=ه ت=هیه ی پ=روت=کل ه=ای VTE و پ=یشگیری و م=وض=وع ه=ای م=رب=وط 

به الویت قراردادن به ایمنی بیماران اقدام کنند.

تهران خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان گاندی، بن بست ترابنده، پالک ۴، طبقه ۴، تلفاکس ۸۸۸۷۱۸۴۰

بعضی از جراحی ها و اعمال پزشکی باعث باال رفنت خطر ترومبوز وریدی می شود

جراحی های بزرگ عمومیجراحی های ارتوپدی

جراحی اورولوژی جراحی های بزرگ زنان

جراحی قلب جراحی مغز و اعصاب 

شیمی درمانی در سرطان هاجراحی بزرگ عروق جانبی

18 مهرماه یک روز تاریخی برای 
فوتبال ایران و تماشاگرانش بود. قرار 
بود رویای شیرین زنان و دختران 
ایرانی در این روز در ورزشگاه 
100هزار نفری آزادی تعبیر شود. شاید برای همیشه 
انتظار بانوان ایرانی برای نشستن روی صندلی های 
ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال 
در این روز به سر مي رسید. مجوزها صادر شد. هر 
کسی دوست داشت می توانست برای دیدن بازی 

برود. قرار نبود کسی غربال شود.

طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در مرحله اول انتخابی 
جام 2022 مقابل تیم کامبوج روز 18 مهر بازي داشت. 
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال گفته بودند این روز 
برای اولین بار زنان ایرانی آزادانه و با خرید بلیت بازی را 
در ورزشگاه آزادی تماشا مي کنند. شاید قبل از این زنان 
به ورزشگاه آزادی رفته باشند اما این بار فرق داشت. از 
یك هفته قبل سایت خرید بلیت براي زنان باز شد. در 
روزي که از قبل هیچ اطالع رساني براي بلیت فروشي 
نشده بود، یكباره سایت فروش بلیت باز شد. همه شوکه 
شدند. پیش بیني ها این بود که دوباره زنان گزینشي وارد 
ورزشگاه مي شوند اما این اتفاق نیفتاد. سایت خرید 
بلیت باز شد و هر زني که مي خواست، بلیت خرید. 

جاها محدود بود. اول یك جایگاه، بعد دو و بعدتر 
جایگاه سوم و چهارم هم به آنها اختصاص پیدا کرد. 
در چند ساعت همه بلیت ها خریده شدند و خیلي از 
زنان این بار هم نتوانستند شانس حضور در ورزشگاه 
را داشته باشند. البته آنها تا روز آخر منتظر بودند تا 
شاید جایگاه هاي بیشتري را براي آنها در نظر بگیرند. 
در بازي هاي ملي که در 2سال گذشته ایران میزبان بوده، 
تماشاگران مرد خیلي استقبال نكرده بودند. بیشترین 
تماشاگر برای بازي با بولیوي رفته بود و 8هزار نفر در 
ورزشگاه بودند. جالب است که در آن بازي هم زنان 
گزینشي وارد ورزشگاه شده بودند. براي بازي با کامبوج 
هم استقبال مردان چندان چشمگیر نبود. در روز اول 
فروش بلیت، در حالي که بیش از 4 هزار زن بلیت 
خریده بودند، فقط 300بلیت در جایگاه مردان به فروش 
رفته بود. این استقبال کم، این امیدواري را به زنان داده 
بود که جاي بیشتري را در ورزشگاه از آن خود کنند. 

سوال خیلي از زنان هم همین بود؛ چه ایرادي دارد که 
این بار بیشتر ورزشگاه به آنها اختصاص داشته باشد؟ 
به نظر مي رسد مسووالن وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال خیلي مخالف این اتفاق نبودند. آنها در محافل 
خصوصي این پیشنهاد را هم مطرح کرده و پیگیر هم 
شده بودند تا زنان بیشتري به ورزشگاه راه پیدا کنند. 
به هر حال براي آنها که در این چند وقت اخیر با فیفا 
و رسانه هاي  بین المللي سر این موضوع درگیر بودند، 
داشتن ورزشگاهي پر از تماشاگر زن، پیروزي بزرگي 
بود. آنها هم در یك بازي ملي ورزشگاه را پر مي کردند 
و هم در محافل بین المللي به همه نشان مي دادند که 
ایران مشكلي براي حضور زنان در ورزشگاه ها ندارد. 
در این چند سال اخیر، بیشتر فدراسیون هاي ورزشي 
ایران و به خصوص فدراسیون فوتبال تحت فشارهاي 

بین المللي قرار گرفته است. ورزش شعار برابري سر 
داده و مي گوید ورزش براي همه، چه براي کسي که 
مي خواهد ورزش کند و چه براي کسي که مي خواهد 
ورزش را تماشا کند، باید شرایط فراهم باشد. ورزش 
براي همه، یعني که جنسیت، نژاد، مذهب و... نقشي در 
گزینش کردن نداشته باشد. ایران هم که زیرمجموعه اي 
از فدراسیون هاي بین المللي است باید به اصول پایبند 
بماند. فدراسیون فوتبال بارها به تعلیق تهدید شده است. 
در بازي فینال لیگ قهرمانان آسیا که بین پرسپولیس و 
کاشیماي ژاپن برگزار شد، زنان به ورزشگاه رفتند. در 
بازي با بولیوي هم همین اتفاق افتاد اما حرف فیفا چیز 
دیگري بود؛ زنان باید آزادانه وارد ورزشگاه شوند و 

گزینشي در کار نباشد. 
در بازي با کامبوج فدراسیون ایران تن به این خواسته 

فیفا هم داد. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در 
این مدت فشارهاي زیادي را تحمل کرده اند. آنها هم 
به فیفا پاسخگو بودند و هم داخل کشور به کساني که 
مخالف حضور زنان در ورزشگاه  هستند. رسانه هاي 
بین المللي هم علیه ایران موضع گرفته اند. آنها مي گویند 
حضور زنان در ورزشگاه ها آزادانه نیست و ایران باید 

از حضور در مسابقات محروم شود.
حضور زنان در بازي با کامبوج این فشارها را کمتر 
مي کند اما خواسته دیگري هم وجود دارد. هم زنان و 
هم فیفا و هم رسانه هاي بین المللي از مسووالن ورزش 
ایران مي خواهند زنان در بازي هاي لیگ هم به ورزشگاه 
بروند. ورزشگاه هاي ایران هنوز آمادگي این کار را ندارند 
اما به نظر مي رسد تمرکز بین المللي از این پس روي 

این موضوع باشد.

زنان ايراني براي اولين بار بليت خريدند تا روز پنجشنبه كنار مردان در آزادی فوتبال تماشا كنند

تعبیر شیرین رویای زنانه 
 مریم 

عالی زاده 

کاپیتان تیم ملی فوتبال دختران: امیدوارم اتفاق 
دختر آبی تکرار نشود

سال  دختران  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  غالمی،  نسیمه 
آزادی  در  همبازیانش  کنار  را  ملی  تیم  بازی  گذشته 
همه  »قطعا  می گوید:  خوشحالی  با  او  کرده.  تماشا 
زنان دوست دارند بازی تیم محبوب شان را از نزدیك 
حضور  برای  شرایط  و  شود  پیگیری  امیدوارم  ببینند. 
که  تجربه ای  با  او  شود.«  فراهم  ورزشگاه ها  در  زنان 
دارد، معتقد است حضور زنان در ورزشگاه مشكل ساز 
با تیم ملی فوتبال  نمی شود: »یادم هست سال گذشته 
دختران برای تماشای بازی تیم ملی به ورزشگاه رفته 
نیفتاد.«  هم  بدی  اتفاق  نشنیدم.  چیزی  که  من  بودم. 
افتاد  آبی  دختر  برای  که  اتفاقی  است  امیدوار  نسیمه 
دیگر تكرار نشود: »وقتی با تیم ملی فوتبال دختران در 
کشورهای دیگر بازی می کنیم خیلی راحت تماشاچی 
زن و مرد کنار هم بازی را تماشا می کنند و همه چیز 
دختران  و  زنان  اگر  هم  من  نظر  به  است.  هم خوب 
آرزو  هم  آنها  است.  بهتر  بروند  ورزشگاه  به  بتوانند 
دیدید  شما  کنند.  تشویق  را  تیمشان  نزدیك  از  دارند 
برای دختر استقاللی چه اتفاق بدی افتاد. امیدوارم از 

نیفتد.«  دیگر  اتفاقات  این 

خانم گل آسیا: امیدوارم رفتن زنان به ورزشگاه 
ماندگار شود

و  لیگ  گل  خانم  و  فوتسال  ملی پوش  شیربیگی،  سارا 
آسیا اما نگران است ورود زنان به ورزشگاه  به خاطر 
ترس از فیفا باشد و تمام شود: »فكر می کنم همه دختران 
خوشحال باشند اما امیدوارم این اتفاق ماندگار باشد. مثل 
فوتبال  که  فیفا  ترس  از  مسووالن  که  نباشد  قبل  سری 
تیم  بازی  چند  در  ورود  اجازه  نكند،  محروم  را  ایران 
ملی را به زنان تماشاگر دادند. سال گذشته در یكی- دو 
تا بازی تیم ملی، تعداد محدودی تماشاگر زن بودند تا 
فیفا ببیند که مثال زنان هم به ورزشگاه می آیند.«این همه 
حرف های او نیست: »این اتفاق باید همیشگی باشد، نه 
اینكه حاال که حكمی از طرف فیفا آمده یكی- دو بازی 
اجازه به زنان بدهند و بعدا شرایط تغییر کند. باید مثل 
مردان حقوق برابر برای تماشای مسابقات فوتبال به زنان 
هم داده شود.«سارا شیربیگی رفتن به ورزشگاه را حق 
به  به حقوق زنان است.  احترام  »این هم  زنان می داند: 
هر حال ما هم عضوی از این جامعه هستیم و دوست 
داریم به عالیق مان احترام بگذارند. انگیزه من ورزشكار 
هم بیشتر می شود و الگوبرداری می کنم. انگیزه بازیكنان 

تیم ملی هم باال می رود.«
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دگی
ی زن

وزه ها
آم

وقتی با هم هستیم...
پیاده روی اربعین، هر ساله نمایش باشکوهی از با هم بودن را به تصویر 
می کشد. نمایشی که بازیگران آن از سلیقه های گوناگون، زبان های مختلف 
و جنس و سن متفاوت با ملیت های متمایز از یکدیگر، در یک مسیر و با 
یک هدف گام برمی دارند و تا مقصد مشترک شان، عشق را فریاد می زنند. 
پیاده روی اربعین، ماکتی از همبستگی موفق و نمونه ای موفق از با هم 
بودنی است که در آن ازخودگذشتگی ها با رنگ زیبایی از جنس مهر 
و تکریم، ترکیب می شوند. اربعین در ذات خود مانند آهن ربایی قوی 
است که نخست دل ها را به سوی خود جذب و سپس اراده ها را برای 
رفتن و پیوستن به این بیکرانه مصمم می  کند. آنها که تجربه چنین سفر 
معنوی باشکوهی را داشته اند، نه تنها از خستگی و رنج های سفر چیزی 
یادشان نمی ماند که چنان شیدای دوباره رفتن می شوند که یک سال دوری 
برایشان دشوار است. همه این همنوایی ها، بخشی از نیازهای واقعی ما 
برای سالمت روانی و معنوی است و آن گاه که از خود بیرون می آییم و 

دل به کیمیای عشق می سپاریم، حالی وصف ناشدنی و روحیه ای قوی 
برای غلبه بر دیگر مشکالت زندگی در خود می یابیم. پیاده روی اربعین 
بسته کاملی از آرامش، یکرنگی، همنوایی مثبت اجتماعی، برون رفت 
از فردگرایی و خودخواهی و قدرتی شگرف از پیوستن قطره ها به 
یکدیگر برای تحقق دریایی از محبت ها و شدن هاست. فرصت تفکر 
در پیاده روی اربعین همراه با آنچه چشم ها می بینند، گوش ها می شنوند 
و دل ها گواهی اش می دهند، هنگامه ای ارزشمند برای دگرزیستی و 
آغازی بر تحولی ماندگار در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 
است. اربعین تنها پیاده روی نیست،  بلکه پیاده شدن از خودخواهی ها 
و تکبر، همراه با رها شدن از وابستگی های زیان بخش است که ورای 
آن را زندگی زیبا همراه با اطمینان خاطر و آرامش ماندگار تشکیل 
می دهد. فرصت اربعین، جایگزین ندارد و بهانه های نرفتن چیزی جز 
فرصت سوزی نیست. آنهایی که پای رفتن ندارند، دل به این دلدادگی 
عاشقان ساالر شهیدان بسپارند و یاری گر کسانی باشند که در این 
میدان بزرگ، نقش اثرگذاری دارند. اربعین را با ندای ماندگار »لبیک 

یا حسین« بر ذهن و جانمان نقش می زنیم.

به  نسبت  مسوولیت  احساس 
دیگران، تحسین برانگیز و احساسی 
متعالی است. آسیب این توانمندی 
عاطفی، در خودفراموشی و توجه 
بیش از اندازه به دیگران است. در 
مسائل معنوی نیز، اگر سبب شود فرد 
تنها خود را در جایگاه یک مربی و 
یادآور ببیند و حساسیتی که نسبت 
به رفتارهای معنوی دیگران دارد را درباره خود نداشته 
باشد، مشکل ساز می شود. از این رو، چراغ هدایت و 
کشتی نجات، امام حسین)ع( در تذکری جدی به 
اهالی دعوت می فرماید: »از آنان مباش که بر بندگان 
از گناهانشان مي ترسند، اما خویشتن را از کیفر گناهان 
خویش ایمن مي شمارند؛ زیرا خداوند تبارک وتعالي در 
اعطای بهشت خود، فریب نمي خورد و جز با طاعِت 
خداوند به آنچه از ثواب و بهشت نزد اوست نتوان 
رسید. اگر خدا خواهد.« برگرفته از این جمله است که 
شهید بهشتی ندا می داد: »بهشت را به بها می دهند، نه 
بهانه.« خداوند بهشت برین را به ازای تالش های معنوی 
افراد و رعایت حدود الهی اعطا می کند. خودفریبی در 
این باره و نظاره گر بودن نسبت به رفتارهای دیگران به 
جای تمرکز بر خویشتن و پویایی در نیل به رضایت 

الهی، مایه خسران و حسرت خواهد بود.

حساب بردن از خداوند
خوف، به معنای حساب بردن از قدرت الهی و رعایت 
حریم تعیین شده او، پسندیده است و سبب رشد همه جانبه 
انسان می شود. امنیت ابدی زمانی فراهم می شود که 
چنین حساب بری از خداوند سبحان در دنیا پدید آمده 
باشد. امام حسین)ع( در پاسخ به این گفته که: »چقدر 
از پروردگارت ترسانی؟!« فرمود: »در روز رستاخیز ایمن 
نیست، مگر آن کس که در دنیا از خداوند ترسان باشد.«

هوشمندی در گفتار
عاقالن و نکته سنجان، برای گفته ها حساب باز می کنند و 
این گوهر قیمتی را در هر بازاری به نمایش درنمی آورند. 
واژه ها، مرواریدهایی هستند که وقتی بهنگام عرضه 
می شوند و شرایط تاثیرگذاری در فرد مقابل از پیش 
ایجاد شده باشد، می توانند تحولی شگرف در دیگران 
ایجاد کنند. نمونه آن سخنان امام علی)ع( در توصیف 
پارسایان بود که سبب شد که همام به عنوان شنونده 

نصایح حضرت با تمام وجود و برای همیشه آن را 
در خود ماندگار کند. خوبان و انسان های تمام، برای 
گفتن، شرایطی را در نظر می گرفتند که یکی از آنها، 
ظرفیت و توانمندی دریافت کننده پیام بود. پرگویی و 
نابجاگویی، دو آسیبی است که این توانمندی طالیی 
را تخریب کرده و فرد را از نظم در گفتار دور می کند. 
امام حسین)ع( به ابن عباس فرمود: »در آنچه سودی به 
تو نبخشد، سخن نگو که من می ترسم گناهی بر دوش 
تو باشد و بدانچه سود بخشد، تنها هنگامی سخن بگو 
که برای گفتار، فرصت را مناسب بینی، که بسا گوینده ای 

به حق سخن گوید اما مورد نکوهش قرار گیرد.« 

ببخش تا بزرگ باشی
به  خودخواهی  از  عبور  با  مادی،  بخشش های 
رفتار  این  بروز  و  می افتد  اتفاق  دیگرخواهی 
ارزشمند، نشان از روحیه ای باال و منشی آسمانی 

دارد. معصومین)ع( در این میدان هم گوی را از دیگر 
رقیبان ربوده و پرچمدار بخشش های مادی بوده اند. 
عالوه بر رفتار الگویی خویش، در بعد شناختی و 
فرهنگ سازی نیز تالش کرده اند تا همگان را به این 
مسیر روشن رهنمون شوند. امام حسین)ع( در رتبه ای 
عمومی، بخشش های مادی را سبب سیادت و آقایی 
دانسته و می فرماید: »َمن جاَد ساَد؛ هر که بخشنده باشد، 
آقایی کند.« و در مرتبه ای خاص تر به توسعه این رفتار 
نسبت به کسانی که امید دریافت بخشش را ندارند، 
اشاره دارد و می فرماید: »بخشنده ترین مردم، کسی 
است که به آن که به او چشم امید نبسته بخشش کند.« 

ارزیابی از خویشتن
ارزیابی خود برای مدیریت بهتر توانایی ها، سازنده و 
پیش برنده است. کسانی که در موقعیت های گوناگون 
تا داشته ها و  به سنجش خویشتن می زنند  دست 

نداشته های خویش را بیابند، در مسیر تعالی موفق تر 
از کسانی هستند که این برنامه در زندگی آنها نیست. 
در گامی فراتر، مقیاس سنجش نیز مهم است. گاهی 
مقیاس سنجش افراد، مالک های مادی و اعتباری است 
و گاهی فضایل و رشد اخالقی. از نگاه امام سوم)ع(، 
اهالی ایمان مقیاسی از جنس نور دارند که تمام وجود 
خویش را در آینه زالل آن می بینند. امام می فرمایند: 
»به راستی مومن، خدا را نگهدار خود از گزندها و 
گناهان و گفتار او )قرآن( را آینه خود گرفته است. 
گاهی ]در این آینه[ به اوصاف مومنان می نگرد و گاهی 
به اوصاف گردنکشان  و در آن نکته ها می بیند و خود 
را شناسایی می کند و به هوشیاری خود یقین می کند 

و به پاکی خود اطمینان می یابد.« 

منبع روایات: محمدی ری شهری، محمد، 1377. میزان 
الحکمه. قم: درالحدیث

درمحضرارباب؛پایدرسامامحسین)ع(

خودت را ایمن ندان!

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 
مرکز مشاوره ماوأ

لطفا چند دقیقه روی این داستان واقعی که این روزها زیاد تکرار می شود، 
تامل کنید: »سامان از مدرسه برگشته و حسابی ناراحت است. مادر دلیل 
ناراحتی اش را پرس وجو می کند و بعد از کلی کلنجار متوجه می شود 
که مشکلی در ارتباط سامان با معلم به وجود آمده است. معلم سامان 
امروز به او گفته: »تو نباید اینقدر توی کالس حرف بزنی و حواس بقیه 
رو پرت کنی. اگه همین طور ادامه بدی، مجبورم می کنی ازت بخوام با 

پدر و مادرت بیای مدرسه!«
واکنش والدین سامان به این مساله چه می تواند باشد؟ 

واکنش اول: »معلم به چه حقی تو رو توی جمع ضایع کرده؟ من تو 
رو توی بهترین مدرسه ثبت نام کردم و کلی پول هم داریم به مدرسه 
می دیم که آب توی دل شما تکون نخوره. اصال قبل از اینکه معلم از تو 
بخواد، من خودم فردا میام مدرسه و تکلیف معلم تو رو روشن می کنم.«

پیامدها: با این رفتار به سامان یاد داده ایم که تو از هر قانونی مهم تری 
و هیچ کس حق ندارد برایت قانون و شرایطی تعیین کند. وقتی سامان 
با این روحیه  بزرگ شود، روحیه دور زدن قانون و سرپیچی از آن هم 
قوی تر خواهد شد. همچنین ناخواسته به سامان آموخته ایم حتی اگر ما 
برایت قانون گذاشتیم، می توانی اعتراض کنی و آن را اجرا نکنی؛ یعنی 

سامان را برای فردای پرتالطم آماده کرده ایم.
واکنش دوم: »ببین! من و بابات به اندازه کافی کار و مشکل داریم، تو 
دیگه مشکل جدید به ما اضافه نکن. ما وظیفه داشتیم تو رو توی یک 

مدرسه خوب ثبت نام کنیم که کردیم و االن هم وظیفه داریم شهریه اش 
رو جور کنیم که دوتایی داریم کار می کنیم تا این اتفاق بیفته. هر مساله ای 
توی مدرسه برات پیش بیاد به خودت مربوطه و دیگه هم حق نداری 

توی خونه این جوری ماتم بگیری!«
پیامدها: به گمان سامان، معیار والدگری تنها تامین کنندگی مسائل مادی 
است و او نباید انتظار دیگری از والدین خود داشته باشد. در چنین شرایطی 
سامان ترجیح می دهد تمام مسائل مربوط به خودش را از والدین مخفی 
کند و به تنهایی یا به کمک دوستانش و بیشتر هم با روش های منفی و 
نادرست از پس آنها بربیاید. ممکن است در مقابل تهدید معلم، او هم 
نقشه ای برای شایعه پراکنی نسبت به معلم بکشد  یا با شگردهای دیگر، 

جمع بیشتری را مانند خود کند و یک تیم بسازد.   
واکنش سوم: »دست معلمت درد نکنه. خیال کردی معلم هم مثل من 
و باباست که هر کاری دلت خواست بکنی و هیچ اتفاقی نیفته. اصال 
خودم زنگ می زنم و از معلمت تشکر می کنم و ازش می خوام اگر به 

این کارهات ادامه دادی، تو رو از مدرسه بیرون کنه.«
پیامدها: مادر با این تهدید هم اضطراب تولید کرده، هم رابطه معیوب 
ایجاد کرده که سامان را دچار دوگانه محبت- نفرت می کند و هم از معلم 
چهره خشن و ترسناک ترسیم کرده است. در این شرایط، سامان والدین 
را افرادی غیرقابل اعتماد و غیرمنطقی ترجمه می کند و با رسیدن به سن 

نوجوانی و جوانی، رفتارهای ناهنجار زیادی از خود بروز خواهد داد.
واکنش چهارم: »چقدر شرایط بد شده. مثال ما تو رو توی بهترین مدرسه 
ثبت نام کردیم ولی اونجا هم یک معلم کاربلد نذاشتن که بتونه توی این 
موارد عاقالنه تصمیم بگیره و راه درست رو نشونت بده. دیگه نمیشه 

توی این دوره و زمونه به کسی اعتماد کرد! موندم چه کنم؟«

پیامدها: القای بدبینی سبب می شود کودک به صورت تعمیم یافته جامعه 
را ناامن تصور کند و مسوولیت رفتارش را گردن دیگران بیندازد. مادر یا 
پدری که چنین واکنشی نشان می دهند، نمی خواهند قبول کنند فرزندشان 
مشکل پذیرش موقعیت دارد و نیازمند آموزش است. آنها تنها درصدد 
تغییر دیگران به نفع فرزندشان هستند و این پیام را به سامان مخابره 
می کنند که تو نیاز به هیچ گونه تغییری نداری، این معلم و بعدها مراجع 
قدرت و تصمیم گیری هستند که باید تغییر کنند و درک بهتری از تو 
داشته باشند. این واکنش هم به نوعی ناتوانی والدین در حل مساله را 

نشان می دهد و پیام خوبی برای فرزند ندارد.
واکنش پنجم: »سامان جان! معلم حق داره. زنگ تفریح رو گذاشتن 
برای حرف زدن و شوخی کردن تا خستگی کالس از تن شما بیرون 
بره. کالس جای حرف زدن نیست و امروز معلم بهترین قانون درس 
خواندن رو به تو آموزش داد. حتما از فردا هم قانون کالس رو رعایت 
کن و هم از معلمت به خاطر این تذکر خوب تشکر کن. تو هدف های 
خیلی مهمی داری و خداوند استعدادش رو هم داده، پس سعی کن توی 
کالس یک دانش آموز فعال و کوشا باشی و با این کار جلب توجه کنی، 

نه با کارهای منفی که هر کس دیگه ای می تونه انجام بده.«
پیامدها: به سامان کمک کرده ایم تا خود اجتماعی اش را بهتر بشناسد. 
ارزشمندی قانون را یاد بگیرد و رفتار مناسب با هر موقعیت را تمرین 
کند. از همه اینها مهم تر، معلم در نگاه سامان فردی قوی، قانون گذار و 
شایسته احترام تعریف شده که الزم است با انجام دستورات آن، به رشد 
الزم برسد. استفاده از روش مقتدرانه به سامان این پیام را می دهد که 
مسوولیت صددرصد ارتباط ها و رفتارهایش را بپذیرد و دیگران را به خاطر 
رفتارهای بد خودش سرزنش نکند. چنین فرزندانی رفتارهای اجتماعی 

شایسته همراه با عزت نفس باال از خود نشان می دهند و می توانند مسیر 
موفقیت را با شوق فراوان و همت بلند بپیمایند.

حرف آخر: مراقب باشیم عقده گشایی شخصی خود را بهانه ای برای 
ترویج بی احترامی و آموزش های نادرست به کودکان نکنیم. یادمان باشد 
الفبای احترام، ریشه در آموزش های خانگی دارد و یادمان داده اند که 

آموزگاران، والدین دوم ما محسوب می شوند و شایسته احترام  هستند.

الفِ احترام

ُمهرسنگییاتربتکربال؟!
به مناسبت ماه صفر

و  مساجد  برخی  در  کمابیش  شاید 
نمازخانه ها به آثار چرک و کدورت روی 
سطح ُمهرهای موجود در جامهری ها 
برخورد کرده باشید که هر از گاهی 
برای رفع آلودگی با سمباده خراشیده 
می شود و درنتیجه همواره این ُمهرها یا 
کدر هستند یا به علت سمباده کشی های 

مکرر بدشکل شده اند.
تسهیل  برای  دانشگاه ها  از  یکی  در 
نظافت ُمهرها و امکان رفع آسان آثار چرک از آنها، پیشنهاد 
دادیم از سنگ های مخصوص به جای ُمهرهای خاکی 
استفاده شود تا هم قابل شستشو باشد و هم شاهد صحنه های 
ناخوشایند آلودگی روی انواع ُمهر های خاکی)از جمله 
تُربت( نباشیم چرا که این قبیل ُمهرها در پی استفاده 
مشترک و مدوام از آنها، زودتر دچار فرسودگی می شود 
و سریع تر و بیشتر از انواع سنگی آن، کدورت و آلودگی 
را به خود جذب می کند و زدودن آثار چرک و آلودگی 
از آنها نیز مستلزم مشقت و صرف وقت و همچنین 
صرف هزینه مکرر برای تعویض آنها در فواصل زمانی 

کوتاه است. 
سپس چندی بعد در پی اجرای این پیشنهاد، یکی از 
نشریات دانشجویی صدای اعتراضش بلند شد که »این 
ُمهرهای یخ زده را جمع می کنیم!« و استداللشان هم این 
بود که طبق روایات و سیره اهل بیت)ع( استفاده از تربت 
سیدالشهداء)ع( آثار و برکات معنوی فراوانی دارد. اما 
در یکی از روایات نقل شده در آن مقاله آمده بود: »امام 
صادق)ع( کیسه ای داشتند و تربت امام حسین)ع( را 
در آن نگهداری می کردند و هر وقت نماز می خواندند 
آن را به سجاده شان می ریختند...«یک بار دیگر روایت 
را با دقت مالحظه کنید!: »کیسه ای داشتند...نگهداری 
می کردند...«یعنی آن حضرت از تُربت به صورت شخصی 
و انفرادی استفاده می کردند و مانند همین جاُمهری های 
جیبی امروزی، آن را داخل کیسه پارچه ای تمیز نگهداری 
می کردند. پس چه بهتر در شیوه زندگی خود همان طور 
که برای رعایت بهداشت فردی مسواک شخصی داریم، 
شانه و حوله شخصی داریم و...، به تأسی از ائمه اطهار)ع( 
یک ُمهر شخصی -که می تواند از تربت سیدالشهداء)ع( 
باشد- داشته باشیم و آن را داخل  جاُمهری پارچه ای تمیز 
نگهداری کنیم و در خارج از منزل نیز هنگام اقامه نماز 
در مساجد و نمازخانه ها از آن استفاده کنیم و بدانیم وزن 
آن بیشتر از وزن تلفن همراهمان نیست و همراه داشتنش 
مشقتی به دنبال نخواهد داشت. در این صورت هم از 
ثواب و آثار و برکات استفاده از تربت سیدالشهداء)ع( 
بهره می بریم و هم ُمهرهای مشترک موجود در مساجد 
کمتر آلوده می شود و در نتیجه کمتر شاهد آلودگی و 
بی نظمی خارج از  شأن جامعه مسلمین - که پیامبرش 
مساجد  جاُمهری های  در  اإلیمان-  من  ألنظافه  فرمود 
خواهیم بود و دیگر برایمان فرقی نمی کند ُمهرهای مشترک 
موجود در مساجد و نمازخانه ها از چه جنسی باشد. 

تربت  از  استفاده  بر  ما  دینی  منابع  در  که  همان طور 
به رعایت نظم و  تاکید شده، نسبت  سیدالشهداء)ع( 
بهتر  بسیار شده، پس  تاکید  نیز  پاکیزگی  و  بهداشت 
است به متولیان امر اجازه دهیم برای  حفظ پاکیزگی 
ظاهری، سهولت در نظافت و امکان چیدمان منظم تر، از 
ُمهرهای سنگی در مساجد و نمازخانه ها استفاده کنند و 
اگر می خواهیم از ثواب و آثار و برکات استفاده از تربت 
سیدالشهداء)ع( بهره مند باشیم یک ُمهر جیبی از تُربت 
داخل پارچه تمیز همراه داشته باشیم و با خرید این قبیل 
ُمهرها به عنوان سوغاتی و هدیه دادن به نمازگزاران ضمن 
شریک شدن در ثواب آنها، دیگران را نیز طبق سیره اهل 
بیت)ع( به استفاده از ُمهر اختصاصی )به جای استفاده 

مشترک( ترغیب کنیم.

 همايون 
سلحشورفرد

کارشناس بهداشت 
محيط اداره 

بهداشت و درمان 
دانشگاه شاهد
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گسترده ترین تجمعات بشری در طول تاریخ

گردهمایی جمعیتی بیش از هزار نفر با هدف مشخص سرگرمی، 
ورزشی، مذهبی، گردشگری و... در یک مکان و طی مدتی 
تعیین شده را »تجمع« می گویند که اولین و مهم ترین حق آنها 
برخورداری از امنیت و سالمت است. این در حالی است که 
زمینه بروز آسیب های مختلف فردی، جمعی و زیست محیطی 
در هر تجمعی به عنوان خطر بالقوه وجود دارد و می تواند به 

ایجاد اتفاقات جزیی تا فجایع بزرگ بینجامد. 

تهدیدات سالمت 
تهدیدات سالمت در تجمعات بزرگ به دو گروه تقسیم می شوند. 
گروه اول تجمعاتی که با خطرات بارز و قابل پیش بینی همراه 
نیستند، مانند گردهمایی های مذهبی، سیاسی و هنری که الزاما 
حضور جمعیت زیاد را باید تهدید کننده دانست و با تمهیدات 
امنیتی و برنامه ریزی های اجتماعی و محیطی می توان از بروز آنها 
پیشگیری کرد. گروه دوم تجمعاتی مانند مسابقات اتومبیلرانی، 
مانورهای نظامی، آتش بازی حرفه ای و... که عالوه بر ازدحام 
جمعیت، خطر زمینه ای اتفاقات ناگوار وجود دارد. از طرفی، 
و  فردی  به خطرهای  باید  را  تجمعات  در  تهدیدات سالمت 
مهم ترین  فردی،  خطرهای  مورد  در  کرد.  تقسیم   نیز  گروهی 
جمعیت  میان  زمینه ای  بیماری های  ناقل  افراد  حضور  عامل 
است. در کنسرت های موسیقی، مسابقات ورزشی و تجمعاتی 
از این قبیل که عموما افراد جوان و سالم حضور دارند، خطر 
و  مذهبی  مراسم  در  اما  است  زمینه ای ضعیف تر  بیماری های 
سیاسی که جمعیتی مختلط از کودکان، سالمندان، معلوالن و... 
به  انتقال  و  زمینه ای  دارند، خطر  کنار جمعیت جوان حضور 

دیگر افراد بیشتر خواهد بود. 
آسیب های گروهی نیز در مورد برنامه هایی مانند کنسرت های 
موسیقی یا تماشای مسابقات ورزشی که معموال با ازدحام در 
صحنه اجرا یا ورودی مسیر عبور بازیکنان همراه است، غالبا 

دیده می شود. 

پیشگیری از بروز اتفاقات تهدیدکننده سالمت
اولین عامل پیشگیری از بروز هر نوع آسیب و تهدید سالمت در 
تجمعات مختلف را باید برنامه ریزی و تعیین بخش های مختلف 
امنیتی و سالمت دانست. در وهله بعد تعبیه واحدهای سیار 
اورژانس در فواصل مختلف و قابل دسترس فوری است تا امکان 
امدادرسانی سریع وجود داشته باشد. در مورد همه رویدادهای 
گروهی، تنظیم و پوشش دادن نیازهای بهداشتی، درمانی و 

امنیتی وظیفه افرادی است که مسوولیت مراسم را برعهده دارند. 
متاسفانه یکی از معضالت در برخی از این مراسم، واگذاری 
نیروهای داوطلب است چراکه  به  خدمات پزشکی و درمانی 
حضور نیروهای متخصص قطعا نیازمند صرف هزینه است و 
طبیعتا برگزارکنندگان مراسم سعی در صرفه جویی هزینه ها خواهند 
داشت. این در حالی است که متاسفانه بعضی از نیروهای داوطلب 
تخصصی در  زمینه خدمات پزشکی ندارند یا صرفا دوره های 
کوتاه مدت و مختصری را گذرانده اند که خود عاملی جدی در 
ارائه خدمات مطلوب هنگام بروز حوادث است. درواقع، این امکان 
زمانی محقق می شود که از ابتدای سازمان دهی مراسم، حضور 
کادر پزشکی، پرستاران، تجهیزات ضروری مانند ماسک اکسیژن 
و... همچنین تجهیزات سیار مثل بالگرد در نظر گرفته شده باشد.

نمونه هایی از تهدیدات سالمت در تجمعات بزرگ
»حج«؛ تجمع شکوهمند و ضرورت تمهیدات جدی سالمت: 
»حج« نمونه تجمع شکوهمند اسالمی است که ساالنه حداقل 2 
میلیون نفر از سراسر دنیا در شهر مکه طی ایام مشخصی به عبادت 

بر جمعیت گسترده،  انجام فرایض دینی می پردازند. عالوه  و 
حضور زائران از سنین مختلف، حضور زائرانی از کشورهایی 
با شیوع بیماری های واگیردار و امکان ضعف ایمنی برخی افراد 
از جمله عواملی است که توجه به سالمت و هوشیاری نسبت 
به ابتال به بیماری های مختلف را می طلبد. عالوه بر این، گرمای 
شدید، خشکی جو، بهداشت ناکافی به خصوص در صحرای مشعر 
و منا، تجمع یکباره جمعیت طی چند روز، فعالیت بدنی شدید 
و غیرمعمول و دسترسی مشکل در بعضی مناطق به خدمات 
سالمت نیز از دیگر شرایطی است که به عنوان تهدید سالمت 
مثل  مختلف  مشکالت  بروز  زمینه  و  می شود  شناخته  حجاج 
بیماری های تنفسی، عفونی، پوستی، ضربه، سوختگی، گرمازدگی 

و ناراحتی های عروق قلب و مغز را تشدید می کند.
بیماری های تنفسی با 20درصد موارد بستری در بیمارستان های 
عربستان و 30درصد علت فوت حجاج، مهم ترین بیماری های 
عفونی حجاج محسوب می شود. خوشبختانه طی سال های اخیر، 
الزام به تزریق واکسن آنفلوانزا برای حجاج تاثیر قابل توجهی در 

پیشگیری از بروز و وخامت بیماری های تنفسی داشته است. 

بیماری های قلبی-عروقی نیز که اساسا به دلیل ناتوانی بدن در 
انجام مناسک در افراد بیمار و سالمند دیده می شود، در صدر علل 
بیماری های غیرعفونی هستند. به عنوان مثال، 34درصد موارد 
بستری در سال 2005 میالدی ناشی از ناراحتی های قلبی- عروقی 
و 12درصد به دلیل مشکالت نورولوژیک گزارش شد که از 
مجموع 114 مورد فوت، 21 مورد به دلیل ناراحتی های قلبی و 

20 مورد ناشی از سکته مغزی بوده است. 
جام جهانی فوتبال:  طی برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 
2006 میالدی به میزبانی کشور آلمان، آنچه بیش از هر چیز 
تهدید سالمت محسوب می شد، نگرانی از بیماری سرخک به 
وستفالن،  نوردراین  در  مورد   1400 از  بیش  همه گیری  دلیل 
پرجمعیت ترین ایالت آلمان بود. به هواداران آمریکایی هشدار 
داده شده بود ایمنی در برابر بیماری را رعایت کنند و در صورت 
لزوم، واکسن بزنند. از طرفی، در نشریات در مورد خطر ابتال به 
بیماری های قابل انتقال از طریق روابط جنسی به دلیل حضور 
گسترده افراد با انحرافات جنسی از کشورهای اروپای غربی نیز 
هشدار جدی داده شده بود. همچنین طی مسابقات فوتبال یورو 
2004  گروه زیادی از هواداران پرتغال، زمانی که به دلیل پیروزی 
تیم کشورشان در حال شادی و باال و پایین پریدن در تراموا 
بودند، دچار برق گرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند. 
مورد  در  سازمان یافته  نظارت های  اولین  المپیک:  بازی های 
 1984 سال  در  مسابقات  این  برگزاری  به  المپیک  بازی های 
لس آنجلس مربوط می شود. از آن زمان، به تدریج سیستم های 
نظارت نسبت به آسیب های سالمت مانند بیماری های مرتبط 
با گرما، آنفلوانزا، بیوتروریسم و... مجهزتر شدند. در المپیک 
تابستانی 2000، صدهزار تماشاچی، 11هزار ورزشکار، 5هزار 
و 100 مسوول برنامه ریزی و 11 هزار خبرنگار و فعال رسانه ای 
در سیدنی جمع شده بودند. در این مدت مراقبت و نظارت های 
بهداشتی در مورد بیماری های تب دار خونریزی دهنده ویروسی که 
ممکن بود از طریق دریا منتقل شود، همچنین تهدیدات مربوط 
به بیوتروریسم و بیماری های عفونی شایع مانند سرخک، اسهال، 
عفونت های قابل انتقال از طریق روابط جنسی و... انجام گرفت. 
نمونه های مشکوک بیماری های عفونی توسط مراکز درمانی و 
متخصصان در 3 مرحله بررسی می شد. عالوه بر این یک سازه 
حسگر در محل برگزاری مسابقات تعبیه شده بود. به طور کلی 
مراجعات به مراکز اورژانس به دلیل مصرف اکستازی و بریدگی 
ناشی از شیشه های نوشیدنی و... 5درصد افزایش داشت اما این 
سازه حسگر قابلیت تشخیص سریع ویروس آنفلوانزا را نداشت 

و به همین دلیل امکان تشخیص از این طریق محقق نشد.
 www.revmed.ch :منبع

»سالمت« در تجمع های بزرگ 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

1 مراسم عبادی کومبه میال، هندوستان، سال 2013 میالدی

»کومبه میال« که بزرگ ترین تجمع عبادی در دنیاست، هر 12 سال یکبار در »اوتارپرادش«، یکی از ایاالت 
شمالی هندوستان برپا می شود. در سال 2013 میالدی، گسترده ترین تجمع هندیان برای این 

مراسم انجام گرفت و 30 میلیون نفر برای توبه از گناهان، خود را به مراسم رساندند. 
براساس آیین هندوها، شنا در رودخانه این شهر می تواند سبب آمرزش و پاک شدن آنها از خطاهای 
گذشته شود. با اینکه هر ساله تعداد زیادی از مردم به دلیل ازدحام جان خود را از دست می دهند،  

اعتبار و اهمیت این مراسم برای اهالی هندوستان پابرجاست.

3 تشییع جنازه سی.ان. آندورای، هندوستان، سال 

1969 میالدی
مردم هندوستان جزو متعصب ترین مردمان جهان شناخته می شوند. 
بیش از 15 میلیون نفر از ساکنان این کشور در سال 1969 میالدی 
برای مراسم تشییع جنازه »سی.ان.آندورای«، نخست وزیر سابق 
تامیل نادو و یکی از رهبران انقالبی این کشور، به خیابان های 
شهر »ِچنای« آمدند. این رهبر محبوب هندوستان بیشتر به نام 

»آنا« شهرت دارد که در زبان تامیل)یکی از گویش های هندی( 
به معنای برادر بزرگ تر است.

4 مراسم تشییع امام خمینی)ره(، ایران، 

سال 1989 میالدی
زمانی که خبر ارتحال بیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران از رسانه ملی پخش شد، مردم ایران داغدار و 
سیاهپوش پدری دلسوز و یاوری استوار شدند. به 
گواه تاریخ، در مراسم تشییع پیکر امام خمینی)ره( 
10 میلیون نفر از سراسر کشور خود را به تهران 

رساندند و پیمان بیعت با رهبر خود را به جهانیان 
ثابت کردند.

5 سفر پاپ فرانسیس؛ فیلیپین، سال 2015 میالدی

بنابر اعالم رئیس کمیته استقبال از »پاپ فرانسیس« در سفر 
به فیلیپین در سال 2015 میالدی بیش از 6میلیون نفر برای 
دیدن وی در »مانیل« جمع شدند که از رکورد جهانی قبلی 

در این کشور با تجمع 5 میلیون نفر، پیشی گرفت. 

6 روز جهانی جوان، فیلیپین، سال 1995میالدی

حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر در روز یکشنبه، پانزدهم ژانویه 1995 
میالدی به مناسبت روز جهانی جوان در مانیل، پایتخت فیلیپین، گرد هم آمدند. ازدحام این 
تجمع به حدی بود که ژان پل دوم قادر به تردد در خیابان نبود و با بالگرد به جایگاه منتقل شد.

7 تشییع جنازه جمال عبدالناصر، مصری، سال 1970میالدی

یکی دیگر از گسترده ترین تجمعات بشری را باید تشییع جنازه »جمال عبدالناصر«، 
دومین رئیس جمهور مصر و رهبر انقالب 1952 این کشور دانست. 5 میلیون نفر 

در این مراسم شرکت داشتند.

8 کنسرت راد اِستوارت، برزیل، سال 

1994میالدی
خواننده اسکاتلندی-انگلیسی معروف دنیا توانست رکورد 
یکی از بزرگ ترین کنسرت های دنیا را به خود اختصاص 
دهد. 3/5میلیون نفر در کنسرت »راد اِستوارت« در شهر 

ریودوژانیرو حضور داشتند.

9 حج، عربستان سعودی، سال 2012 میالدی

حج به عنوان عالی ترین تجمع مسلمانان در طول تاریخ همواره 
تجلی گر شکوه و جالل خاص اسالم است. به عنوان نمونه 
یکی از باشکوه ترین مراسم حج را باید مربوط به سال 2012 
میالدی دانست که بیش از 3میلیون نفر برای انجام فریضه حج 
به شهر مکه تشرف پیدا کردند. گزارش ها حاکی از آن است که 
به علت ازدحام جمعیت، بسیاری از زائران به خصوص زائران 
کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب شرقی در این مدت روی 

سنگفرش های مرمرین مسجدالحرام می خوابیدند.

10 پیاده روی ضدجنگ، ایتالیا، سال 2003 میالدی

به محکومیت  ایتالیا نسبت  پایتخت  نفر در  در سال 2003، میالدی حدود 3میلیون 
حمله به عراق توسط آمریکا راهپیمایی کردند. به نظر می رسد این تجمع بزرگ ترین 

راهپیمایی ضدجنگ در طول تاریخ است.
www.parhlo.com:منبع

2 راهپیمایی اربعین، عراق، سال 2014 میالدی

گرچه از زمان شهادت امام حسین )ع(، هر ساله عاشقان امام شیعیان و آزادی خواهان دنیا به 
زیارت ایشان مشرف می شدند، جوش و خروش قیام حسینی چند سال است که به اوج خود 
رسیده و میلیون ها نفر از گوشه و کنار دنیا را به سرزمین عراق می کشاند. سال گذشته برآورد 

می شود حدود بیست میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. 1
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سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کنار کنترل های جدی 
در زمینه های امنیت و پاسداری از حریم کشور، نسبت به حفظ 
سالمت مردم و تهدید ورود عوامل بیماری زا بی تفاوت نبوده و 
کنترل تمامی مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور از طریق 
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی برعهده دانشگاه های علوم پزشکی در استان های مختلف گذاشته 
شده است. در این زمینه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مسوولیت کنترل مرزهای لطف آباد در 
شهرستان درگز، باجگیران در شهرستان قوچان و دوغارون در شهر تایباد را برعهده دارد. 
همچنین کنترل مرز هوایی از طریق فرودگاه بین المللی شهید  هاشمی نژاد که دومین فرودگاه 
پرتردد کشور پس از فرودگاه امام خمینی)ره( تهران است، انجام می گیرد. در همه پایگاه های 
مراقبت بهداشتی مرزی، قوانینی بر اساس نظام IHR؛ مقررات بین المللی بهداشت تعریف شده 
است که مسائل بهداشتی کنار مسائل ایمنی و امنیت کنترل می شود. به عنوان مثال هر مسافری 
که وارد ایران می شود، چنانچه مبتال به بیماری مسری باشد، مقامات ایران می توانند از کشور 
مبدأ برای اخذ اجازه سفر شکایت کنند و حق دارند بیمار را قرنطینه کنند و حتی به کشور 
مبدأ بازگردانند تا سالمت جامعه به خطر نیفتد. عکس این مساله نیز در مورد ایرانیان در سفر 

به کشورهای دیگر صدق می کند. 

بررسی سالمت مسافران از طریق »نظام مراقبت نشانگان یک«
بر این اساس، نظام مراقبت نشانگان یک در پایگاه های مراقبت بهداشت مرزهای زمینی و هوایی 
تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نهادینه شده است. در نظام مراقبت نشانگان یک، برخی 
از عالئم که شبیه بعضی بیماری هاست و در پزشکی اصطالحا نشانگان تلقی می شود، تعریف 
شده که اگر فردی هنگام ورود یا خروج از مرزها یکی از نشانگان  های 14 گانه مانند تب و 
سرفه، تب و زردی، تب و اسهال، تب و اختالل هوشیاری و... را داشته باشد، پایگاه مراقبت 
بهداشتی موظف به مراقبت از وی است. در این شرایط عالئم بیماری کنترل شده و تاریخ شروع 
عالئم، سابقه سفر به کشورهای دیگر، مدت اقامت در کشورهای دیگر، وضعیت و مدت اقامت 
در ایران و... بررسی می شود. در صورت حاد بودن وضعیت بیماری، بالفاصله پس از هماهنگی 
با بیمارستان، بیمار برای اقدامات تکمیلی و تخصصی بیماری های عفونی به بیمارستان منتقل 
می شود. در غیر این صورت، پس از ثبت شماره تماس و محل اقامت، وضعیت مسافر با ذکر 
عالئم به مرکز جامع خدمات بهداشت محل سکونت اعالم می شود. طی 3-2 هفته پس از ورود 
به کشور وضعیت فرد توسط مرکز جامع خدمات بهداشت کنترل می شود و وخامت بیماری یا 
بهبود وضعیت و عدم نگرانی ثبت خواهد شد. در شرایط وخامت، بیمار به بیمارستان ارجاع داده 
می شود و درنهایت پس از بررسی های الزم و آزمایش های تخصصی، نوع بیماری، کنترل سرایت، 

درمان های الزم و... انجام می گیرد. 

اطالع دادن به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ورود مسافر با 
عالئم بیماری

حتی اگر مسافر قصد اقامت طوالنی در کشور و حضور در شهرهای خارج از محدوده تحت 
وظیفه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را داشته باشد، به دانشگاه شهر مقصد اعالم می شود که فردی 
با چنین عالئمی در محدوده تحت نظر آنها حضور دارد. نمونه این وضعیت در ایام اربعین برای 
زائرانی که از افغانستان و پاکستان از مرزهای خراسان رضوی وارد کشور می شوند و پس از 
اقامت کوتاه قصد گذر از شهرهای مختلف ایران تا مرز عراق را دارند، وجود دارد. به این ترتیب 
دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در شهرهای محل اقامت این فرد از وضعیت عالئم بیماری، 
تاریخ ورود به کشور، اقدامات درمانی فوری و... مطلع می شوند، تا زمانی که یا بیماری تایید شود 

و تحت درمان قرار گیرد  یا تایید به منفی بودن محرز شود.

فعالیت منسجم تر پایگاه های بهداشتی طی دوران »حج« و »اربعین«
در دوران حج و اربعین فعالیت پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی در کل کشور به خصوص در 
مسیر تردد مسافران خارجی و ایرانی، فشردگی و برنامه ریزی های بیشتری خواهد داشت. در 
کاروان های ایرانی به یک نفر )معموال مدیر کاروان( آموزش های جامع خدمات سالمت مانند 
اقدام درست در صورت بروز عالئم، معرفی مراکز بهداشتی، نحوه ارتباط با مراکز درمانی و... ارائه  
می شود. چنانچه این افراد در طول سفر یا پس از آن با مشکلی مانند ابتالی یکی از مسافران به 
عالئم تب و اسهال مواجه شوند، بالفاصله از طریق فرم های خوداظهاری و تماس با مراکز جامع 
خدمات سالمت اطالع داده می شود تا مراقبت های الزم برای افرادی که طی چند روز اخیر با فرد 
در تماس بوده اند، همچنین دیگر همراهان سفر انجام گیرد و در صورت تایید بیماری، اقدامات 

پاراکلینیکی ضروری انجام خواهد  شد. 

آمار باالی تردد در مرزهای خراسان رضوی و کنترل دقیق سالمت افراد 
طی بازه 6ماه اخیر، حدود 600 کامیون و 10هزار نفر مسافر در مرز لطف آباد درگز، 500 تا 550 
کامیون و بین 12 تا 13 هزار نفر در مرز باجگیران، 450 تا 500 اتوبوس، 24 تا 35 هزار کامیون، 
5 تا 6 هزار اتومبیل  سواری و 29 تا 30 هزار مسافر در مرز دوغارون و 4 تا 5 هزار کامیون، حدود 
3 هزار اتومبیل سواری و 4 تا 5 هزار مسافر در مرز سرخس به عنوان مرزهای زمینی تردد دارند. 
در مرز هوایی نیز حجم باالیی از مسافران جابجا می شوند. به عنوان مثال طی ایام خاصی مانند 
حج تمتع سال جاری، حدود 10هزار نفر از طریق فرودگاه بین المللی شهید  هاشمی نژاد مشهد به 

حج اعزام شده و بازگشته اند. 
براساس نظام مراقبت نشانگان یک، برای 14 نشانگان عمده، همه مسافران ورودی و خروجی از 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور مورد مراقبت قرار می گیرند. در راستای طرح ریشه کنی 
فلج اطفال، به همه افراد کمتر از 15 سال قطره خوراکی فلج اطفال داده شده و کارت واکسیناسیون 
صادر می شود. طبق طرح حذف ماالریا نیز همه افرادی که دچار عالئم تب و لرز هستند، درمورد 

این بیماری مورد بررسی قرار می گیرند.

کنترل جدی بیماری ها از طریق 
مرزهای کشور الزمه سالمت جامعه است

شناسی
مزاج 

 دکتر زهرا نهبندانی 
رئیس گروه بیماری های واگیر 

معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد

 دکتر علی 
مالئکه

قبل از شروع سفر و ترک خانه درمورد بیماری های مختلفی که 
ممکن است در سفرتان در معرض آن قرار بگیرید و همچنین 
اقدامات پیشگیرانه موردنیاز، الزم است با پزشک خود مشورت 
کنید. مطمئن شوید داروهای موردنیاز در طول سفر را با خود 
همراه دارید )به خصوص افرادی که مبتالبه بیماری های مزمن زمینه ای هستند از 

قبیل افراد دارای بیماری دیابت، قلبی- عروقی، تنفسی، کلیوی و...(

بهداشت فردی
1. شستشوی مرتب دست ها )ترجیحا با آب و صابون(

عوامل بیماری زای خطرناک به طور گسترده ای در خاک، آب، حیوانات و مردم 
وجود دارند و می توانند روی دست حمل و به مواد غذایی منتقل شوند بنابراین 
همواره دست خود را بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، قبل از صرف غذا، 
بعد از بازگشت از زیارت اماکن متبرکه، تماس با فرد بیمار، قبل و بعد از آماده 
کردن غذا و بعد از تماس با مواد غذایی خام بشویید. درصورتی که دسترسی به 
آب ندارید، استفاده از ژل های ضدعفونی کننده ای که نیاز به شستشو با آب ندارند 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 در طول مسیر، به مواد غذایی خام به ویژه گوشت خام دست نزنید و بالفاصله 
دست خود را بشویید. حتما از دست زدن و تماس با حیوانات و پرندگان زنده 

خودداری کنید. 
 ازخوددرمانی بپرهیزید. به خصوص از مصرف داروهای آنتی اسید )قرص های 

معده(بدون تجویز پزشک خودداری کنید. 
 در طول سفر فقط از وسایل شخصی خود مانند مسواک، خمیردندان، حوله، 

وسایل اصالح، صابون، شامپو، لیوان و پتوی مسافرتی استفاده کنید.
 از سجاده، مهر، تسبیح و چادرنماز شخصی خود استفاده کنید.

 حداقل یک ملحفه تمیز یا کیسه خواب مناسب همراه داشته باشید.
 مصرف سیگار و قلیان در اماکن عمومی ممنوع است.

 باقی مانده غذا و زباله های خود را در سطل های مخصوص زباله بریزید و از 
ریختن زباله در جوی و نهرها جدا خودداری کنید.

2. آداب و بهداشت تنفسی را فراموش نکنید
 دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال ترجیحا با قسمت باالی 

آستین بپوشانید.
 از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن افراد دارای عالئم بیماری تنفسی 

خودداری کنید.
 از فردی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه است ترجیحا 1 تا 2 

متر فاصله بگیرید و در غیر این صورت از ماسک برای پیشگیری استفاده کنید. 
 چنانچه عالئم شبیه آنفلوانزا )تب، سرفه و گلودرد( داشتید، ضمن رعایت اصول 

حفاظت فردی استفاده از دستمال یا ماسک، به ماموران بهداشتی اطالع دهید.

3. در انتخاب مواد غذایی دقت کنید
انتخاب آگاهانه مواد غذایی سالم و بهداشتی می تواند عامل مهم در سالمت شما 
و دیگر اعضای خانواده تان و کاهش خطرات بیماری های قابل انتقال به وسیله مواد 

غذایی باشد.
در طول سفر سعی کنید از خوردن مواد غذایی زیر پرهیز کنید:

 ساالدها و سبزی های خام 
 مواد غذایی ای که در معرض حشرات هستند.
 گوشت، مرغ و ماهی که کم پخته شده باشد.

 غذاهای دوباره گرم شده به خصوص ماهی، گوشت و برنج 
 شیر، پنیر، بستنی و دیگر محصوالت لبنی غیرپاستوریزه

 غذاهای نگهداری شده در دمای اتاق
 مصرف لبنیات غیرپاستوریزه می تواند یکی از علل بیماری های گوارشی و 
بیماری هایی مانند تب مالت باشد بنابراین قبل از استفاده از شیرهای محلی مطمئن 
شوید آنها به مدت 20 دقیقه جوشانده شده اند و از خوردن پنیر و کره محلی 
غیرپاستوریزه خودداری کنید. از شیر و ماست پاستوریزه )شیر کارخانه ای( استفاده 

کنید. ضمنا به تاریخ انقضای محصوالت لبنی دقت کنید.
 مواد غذایی کنسروشده کامال سالم نیستند بنابراین قبل از استفاده 20 دقیقه آنها را 
بجوشانید و به عالئمی مانند کنسروهای بادکرده، زنگ زده، سوراخ شده و کنسروهایی 

که مواد داخل آن بوی نامطبوع دارند توجه داشته باشید.
 مصرف غذاهای آبکی)انواع خورش ها( را محدود کنید زیرا  میکروب ها و 
باکتری ها در فضای مایع، محیط مناسب تری برای رشد و تکثیر دارند. این غذاها 

در صورت مصرف باید کامال داغ باشند و در جای خنک نگهداری شوند.
 از میوه های پوست دار استفاده کنید و قبل از مصرف به دقت آنها را بشویید.

 از پرخوری و مصرف خوراکی های ناآشنا پرهیز کنید.
 از ماست کم چرب و پاستوریزه، لیموترش و آب لیمو همراه با غذایتان استفاده کنید.
 حتی االمکان مقداری مواد غذایی خشک مثل بیسکویت، آجیل، کنسرو، لیمو یا 

آب لیمو همراه داشته باشید.

4. آب و نوشیدنی سالم انتخاب کنید
بیشترین و ضروری ترین ماده ای که انسان در سفر مصرف می کند، آب است. نوشیدن 
آب غیربهداشتی یکی از عوامل اصلی بیماری های دستگاه گوارش در مسافران است. 
 در مواردی که دسترسی به آب بهداشتی و سالم برای شما امکان پذیر نیست 

می توانید از آب جوشیده یا آب سالم بسته بندی شده، استفاده کنید.
 برای جلوگیری از کم آبی و یبوست مقادیر مناسبی آب)ترجیحا بسته بندی شده( 

همراه داشته باشید. 
 آب سالم بسته بندی شده، آبمیوه ها و نوشیدنی های پاستوریزه می تواند بدون 

خطر باشد.
 از مصرف یخ هایی که در شرایط غیربهداشتی و روی زمین نگهداری یا خرد 

می شوند خودداری کنید.
 برای مسواک زدن باید از آب سالم مانند آب بسته بندی شده یا آب جوشیده 

استفاده کنید.
 مصرف نوشابه های گازدار، آبمیوه های صنعتی و شیرین، شربت ها و سایر 
نوشیدنی هایی که به آنها شکر اضافه شده را محدود کنید. از آب ساده و دوغ های 

کم نمک و بدون گاز استفاده کنید.
 از آب چشمه، نهر یا رودخانه برای آشامیدن استفاده نکنید. باقی مانده آب بطری ها 

را در پشت شیشه و زیر تابش نور خورشید قرار ندهید.
 از نوشیدن چای و مایعات داغ در لیوان های یکبارمصرف شفاف خودداری کنید.

5. نکات الزم برای حفاظت پوست در مقابل آفتاب
حفاظت از پوست در طول سفر یکی از موارد مهمی است که در طول سفر باید 
به آن توجه داشت، به خصوص اگر قصد پیاده روی در طول مسیر نجف تا کربال 

را دارید، بسیار مهم است که از پوست خود در مقابل آفتاب محافظت کنید.
 روی سطوحی از بدنتان که در مقابل آفتاب قرار می گیرد، از کرم های ضدآفتاب 
استفاده کنید. آسیب اشعه آفتاب به پوست می تواند در عرض 15 دقیقه اتفاق بیفتد.

 15 دقیقه قبل از بیرون رفتن، از کرم های ضدآفتاب استفاده کنید.
 اگر بیشتر از 2 ساعت در معرض نور آفتاب قرار دارید، کرم ضدآفتاب خود 

را تمدید کنید.

6. نکاتی در رابطه با پیاده روی زائرین در اربعین حسینی
 از کفش راحت و مخصوص پیاده روی استفاده کنید.

 برای حمل وسایل از کوله پشتی استفاده کنید.
 کوله پشتی باید به طور کامل روی دوش قرار گیرد. در غیر این صورت، از 

ساک های چرخ دار که تحمل این مسافت را داشته باشند، استفاده کنید.
 حداقل وسایل موردنیاز را با خود به همراه داشته باشید و تا می توانید وزن 

کوله پشتی را به حداقل برسانید تا به عضالت شانه و کمرتان فشار وارد نشود.
 هنگام حمل کوله پشتی باید مناسب ترین حالت را به خود بگیرید و شانه ها باید 

در راستای بدن قرار گیرند.
 در حالت طبیعی، کوله پشتی پس از آویزان کردن باید حدود 3 سانتی متر باالتر 

از خط گودی کمر قرار بگیرد.
 وسایل سنگین تر باید در وسط کیف و نزدیک به پشت فرد قرار گیرد.

 جنس کوله پشتی باید از نوع سبک باشد که خود موجب اضافه وزن نشود.
 استراحت های کوتاه مدت بین مسیر پیاده روی را در نظر داشته باشید.

 هنگام پیاده روی حالت بدن را حفظ کنید. پشت صاف باشد، شکم را کمی 
داخل بکشید و دست ها را هنگام راه رفتن در جهت مخالف یکدیگر به جلو و 

عقب حرکت دهید.
 به خود فشار بیش ازحد نیاورید و با سرعتی حرکت کنید که هنگام راه رفتن 

به راحتی بتوانید حرف بزنید.
 هنگام بلند کردن بار و کوله پشتی تا حد ممکن آن را به خود نزدیک کنید و با 
زانوهای خمیده، کمر مستقیم و عضالت شکم محکم، بار را بلند کنید تا آسیبی 

به شما وارد نشود.
 هنگام بلند کردن بار، کمر خود را به اطراف نچرخانید.

 هرگز فراتر از توانایی خود باری را بلند نکنید و برای حمل بارهای سنگین 
کمک بگیرید.

 کاله با لبه های پهن می تواند صورت، گردن و چشم ها را از نور آفتاب محافظت کند.
 پوشیدن لباس های محافظ با آستین بلند و شلوار بلند می تواند پوست را از اشعه 

UV محافظت کند.
 در مورد حفاظت کودکان در مقابل نور آفتاب حساسیت بیشتری نشان دهید. 
قبل از خروج کرم ضدآفتاب روی پوست آنها بزنید و از عینک آفتابی برای آنها 

استفاده کنید.
 برخی مشکالت جزیی گرمازدگی و آفتاب سوختگی را می توان با مصرف آب 
کافی، استراحت، قرار گرفتن در محیط خنک و استفاده از پماد ضدالتهاب درمان 
کرد اما در مواقعی که مشکل آفتاب سوختگی و گرمازدگی شدید باشد باید به پزشک 
مراجعه کنید.در صورت گرمازدگی خود را به جای خنک برسانید و سریع مایعات 
خنک مصرف کنید و در صورت داشتن اسهال، ضعف و بی حالی با کمک رابطین 
بهداشتی در مسیر راه به اولین مرکز بهداشتی- درمانی مراجعه کنید. بهتر است آب 
خنک حاوی یخ با خود همراه داشته باشید تا در صورت تشنگی یا مواجهه با گرما 
از آن استفاده کنید و اگر برای مدت مدیدی قرار است در گرما باشید، مقداری نمک 
یا آب لیمو در آب نوشیدنی خود بریزید. وجود قند در مایعات هم عاملی برای دفع 
آب بدن است زیرا هضم قند نیاز به آب دارد بنابراین مصرف نوشیدنی های شیرین 

مانند نوشابه و شربت در این موارد توصیه نمی شود.

عالئم گرمازدگی
 گیجی

 عدم تعادل
 سردرد
 تهوع

 باال بودن دمای بدن 

راهنمای بهداشت  زائران اربعین
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»سرطان« به وجود سلول های 
غیرعادی گفته می شود که به 
صورت کنترل نشده ای تکثیر 
»سرطان  مورد  در  می یابند. 
تکثیر  پستان  بافت  در  سلول ها  این  پستان« 
می یابند و گاهی از طریق عروق خونی یا لنف ها 
به دیگر قسمت های بدن می رسند. در بیشتر مواقع، 
پیشرفت سرطان پستان، ماه ها و حتی سال ها 
طول می  کشد. سرطان پستان شایع ترین سرطان 
بین خانم هاست و 16درصد مجموع سرطان های 
زنانه را شامل می شود و برخالف تومورهای 
خوش خیم پستان که معموال مشکلی برای فرد 
ایجاد نمی کند، عدم تشخیص و درمان سرطان 

می تواند باعث مرگ شود. 
از هر 9 خانم، یکی در طول زندگی خود به این 
بیماری مبتال می شود و از هر 27 خانم مبتال، 
1 نفر جان خود را از دست می دهد. در بیشتر 
موارد، سرطان پس از 50 سالگی بروز می کند و 
ادامه حیات پس از تشخیص، تا حد زیادی به 
سن و نوع سرطان بستگی دارد. گرچه به دلیل 
پیشرفت های پزشکی و روند تشخیص و درمان، 
آمار فوت ناشی از بیماری نسبت به سال های 1990 
میالدی کاهش یافته، شیوع آن همچنان در جوامع 
مختلف باالست. افزایش امید به زندگی خانم ها، 
رواج زندگی شهرنشینی و شیوه زندگی غربی 
مهم ترین عواملی است که در افزایش مبتالیان 

به این بیماری تاثیر دارد. 

عالئم هشدار ابتال به »سرطان پستان«
 وجود توده ثابت یا متحرک در بافت سینه 

یا زیر بغل 
 ترشحات خودبه خود و یکطرفه از یک مجرا 
با هر رنگی؛ دقت کنید نیازی به فشاردادن نوک 
پستان برای بررسی وجود ترشح نیست. ترشحی 
نیاز به بررسی دارد که به طور خودبه خود لباس 

زیر را آلوده کند. 
 کوچک شدن پستان و فرورفتگی به سمت 

داخل
 تغییر در ظاهر پستان و ضخیم شدن پوست، 
قرمزی غیرمعمول، احساس گرما، تغییر حالت 
پوست اطراف پستان، پوسته پوسته شدن نوک 

پستان
 بزرگ شدن غیرعادی پستان یا ایجاد شکل 

غیرعادی در بافت آن
عوامل متعددی مثل بارداری، عادت ماهانه، کیست 
پستان، عفونت و... بر بافت و ظاهر پستان تاثیر 
می گذارد اما لزوم بررسی و معاینه وضعیت پستان ها 
و مشورت با پزشک متخصص برای تشخیص 
سریع و درمان موثر همواره یکی از اصول سالمت 
و پیشگیری از وخامت اوضاع خواهد بود. این 
نکته به خصوص در مورد خانم هایی با زمینه خطر 
باالتر مانند وراثت، شیوه زندگی ناسالم، چاقی 
و... جدی تر است و باید معاینات دوره ای پیش 

از 40 سالگی انجام شود. 

عوامل تشدید کننده زمینه ابتال به 
»سرطان پستان«

سن: سرطان پستان به ندرت ممکن است در 
خانم های کمتر از 30 سال دیده شود و حدود 
85درصد موارد پس از 50 سالگی یا بیشتر بروز 

می کند. 
زمینه خانوادگی: خانم هایی که مادر، خواهر یا 
دختری دارند که به سرطان پستان یا تخمدان 
مبتال هستند، در معرض خطر بیشتر ابتال به این 
بیماری قرار دارند. 5 تا 10درصد سرطان های 
پستان ناشی از ناهنجاری های سلولی است که 
از طریق وراثت منتقل می شود. امروزه تست های 
تشخیص ژنتیک وجود دارد که وجود سلول های 

سرطانی را در مراحل اولیه نشان می دهد. 

ناباروری یا بارداری دیرهنگام: خانم هایی که 
هرگز فرزندی نداشته یا زایمان پس از 35 سالگی 
داشته اند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. 

مواجهه طوالنی با هورمون های استروژن طبیعی: 
نخستین چرخه عادت ماهانه پیش از 12 سالگی  
یا یائسگی دیرهنگام پس از 55 سالگی از جمله 
عواملی هستند که می توانند در بروز سرطان پستان 

تاثیرگذار باشند. 
درمان های رادیوتراپی: ثابت شده خانم هایی 
که در معرض دوز باالی امواج X با شدت باال 
بوده اند، با احتمال بیشتر ابتال به سرطان پستان 
مواجه هستند، به خصوص اگر این درمان پیش 

از 30 سالگی انجام گیرد.
اضافه وزن و چاقی پس از یائسگی: افزایش 
وزن 20 کیلوگرم یا بیشتر پس از دوران یائسگی 
زمینه خطر ابتال به سرطان پستان را 2برابر می کند. 
همچنین از هر هزار خانم چاق، 45 نفر مبتال به 

سرطان پستان می شوند. 

بی تحرکی: افرادی که کمتر از 4 ساعت در هفته 
ورزش می کنند، در معرض خطر باالتری هستند.  
آمار مربوط به این خانم ها، 27 نفر از هر هزار 

نفر است. 
مصرف الکل: افزایش زمینه خطر سرطان پستان 
با مصرف الکل ارتباط مستقیم دارد و آماری شبیه  

بی تحرکی خواهد داشت. 
مصرف داروهای هورمونی در دوران یائسگی: 
مطالعات نشان می دهد خانم هایی که به مدت بیشتر 
از 5 سال پس از یائسگی داروهای استروژن و 
پروژسترون مصرف می کنند، در معرض خطر 
باالتر هستند اما دوره درمان کوتاه تر تاثیری در 

این زمینه ندارد.  
مصرف قرص های جلوگیری از بارداری: 
براساس برخی تحقیقات، مصرف قرص های 
جلوگیری از بارداری به مدت بیشتر از 4 
افزایش  را  خطر  زمینه  کمی  حد  تا  سال 
از  پس  سال   10 خطر  این  البته  می دهد. 

قطع مصرف قرص دیده نمی شود. 

پیشگیری و درمان »سرطان پستان«
اقدامات اولیه پیشگیرانه: شیوه زندگی سالم 
شامل فعالیت ورزشی منظم، تغذیه درست و 
گنجاندن میوه ها و سبزیجات فراوان در برنامه 
روزانه، استعمال نکردن دخانیات و الکل، همچنین 
حفظ تناسب وزن در کاهش زمینه خطر انواع 
سرطان از جمله سرطان پستان نقش دارد. براساس 
پژوهش ها، حضور کافی در معرض نور خورشید 
و مصرف مکمل های ویتامین D در پیشگیری 
از سرطان های پستان، پروستات و کولون موثر 

خواهد بود. 

هوشیاری نسبت به تغییرات 
جسمانی و تشخیص سریع
گرچه سرطان پستان یکی از 
مهم ترین چالش های سالمت 

بانوان است باید دانست تشخیص سریع و در 
مراحل اولیه بیماری، به درمان موثر کمک می کند. 
درواقع، خانم ها باید کامال هوشیار باشند و با بروز 
نخستین عالئم هشداردهنده مانند تورم، ترشحات 
غیرعادی و...به پزشک متخصص مراجعه کنند. 
همچنین انجام ماموگرافی پس از 50 سالگی و در 
خانم های با زمینه خطر بیشتر پس از 40 سالگی 

حداقل 2سال یکبار توصیه می شود. 
درمان های سرطان پستان 
مانند دیگر انواع سرطان 
در وهله اول شامل 

نمونه برداری است تا وضعیت تومور و پیشرفت 
آن مشخص شود. سپس پزشک متخصص با توجه 
به این وضعیت، درمان های دارویی، شیمی درمانی، 

رادیوتراپی، جراحی و...را تجویز می کند. 

ضرورت خودمراقبتی در زمینه 
پیشگیری از »سرطان پستان«

انجام معاینات ماهانه یا »خودآزمایی« از20سالگی 
در روز هفتم تا دهم از شروع عادت ماهانه است 
زیرا در این زمان، میزان هورمون های ترشح شده از 
تخمدان در حداقل ممکن است و در نتیجه حجم 
پستان ها در کمترین حد خود در چرخه  عادت 
ماهانه است که امکان تشخیص بافت غیرعادی 
را بیشتر می کند. در مورد خانم هایی که به علت 
بارداری، برداشتن رحم یا یائسگی، چرخه عادت 
ماهانه ندارند، یک روز در ماه برای این بررسی 
باید در نظر گرفته شود. هدف از خودآزمایی که 
یک رفتار بهداشتی مشابه مسواک زدن است، 
اطمینان از سالمت پستان ها و تشخیص توده های 

غیرعادی است. 
البته باید به خاطر داشت بیشتر موارد یافته های 
غیرعادی در پستان به علت ضایعات خوش خیم 
است و در موارد معدودی می تواند سرطانی باشد 
اما در صورت شک به وجود توده ها و همچنین 
وجود دیگر عالئم هشداردهنده، بهتر است با 
پزشک مشورت شود تا در صورت ابتال، تشخیص 

به تعویق نیفتد. 

چگونه معاینه را انجام دهیم؟
 معاینه دارای دو بخش مشاهده و لمس است. 
برای مشاهده باید از کمر به باال برهنه شود و در 
محل دارای نور مناسب جلوی آینه، پستان های 
خود را مشاهده کنید. پستان ها باید از لحاظ شکل، 

اندازه و تقارن و... مشابه یکدیگر باشند. 
 در قسمت دوم مشاهده  باید دست ها را باال 
ببرید و کف دست ها را به هم فشار دهید یا 
کف دست ها را روی استخوان لگن بگذارید و 
فشار دهید. با این کار عضله زیر پستان منقبض 
می شود و اگر توکشیدگی پوست یا نوک پستان 
در حالت عادی دیده نشود، با این حرکت به 

صورت کامل مشاهده می شود. 
 لمس پستان را می توان در حالت ایستاده، 
زیر دوش یا حالت خوابیده انجام داد. لمس در 
حالت خوابیده به ویژه در پستان های متوسط و 

بزرگ، بهتر و دقیق تر است. 
 برای معاینه باید 3انگشت میانی را به هم 
چسباند و از نرمه این 3انگشت برای معاینه 
استفاده کرد. پستان را به آرامی بین انگشتان 
و دیواره قفسه سینه فشار دهید. هر پستان 
 باید با دست مقابل معاینه شود. اگر چیزی 
در یک طرف لمس شود باید طرف دیگر را 
نیز با دست دیگر معاینه کرد تا مشخص شود 
آیا این یافته در هر دو طرف وجود دارد یا 
باشد،  نه. اگر ضایعه ای فقط در یک طرف 
غیرعادی و نیازمند بررسی در مرکز تخصصی 

پستان است.
www.PassportSanté.fr:منبع

اکتبر؛ ماه آگاهی بخشی »سرطان پستان«

درباره بدنتان هوشیار باشید
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

کنترل »سرطان پستان« در کشورهای پیشرفته و 
کشورهای در حال رشد

گرچه سرطان پستان خطر جدی سالمت برای تمامی زنان 
دنیاست، تفاوت قابل توجه در نحوه کنترل آن میان کشورهای 
در حال رشد و کشورهای پیشرفته وجود دارد. صرف نظر از 
امید به زندگی که ممکن است در برخی از این کشورها مشابه 
کشورهای پیشرفته باشد، جمعیت جوان بیشتر کشورهای در 
حال رشد باعث می شود درصد قابل توجهی از موارد سرطان 
پستان در زنان جوان مشاهده شود. به عنوان مثال 66درصد 
موارد سرطان پستان در ایران  در زنان زیر 50 سال  و 24درصد 

در زنان زیر 40 سال اتفاق می افتد.
این عامل باعث می شود قدرت غربالگری مبتنی بر ماموگرافی 
به طور قابل توجهی کاهش یابد زیرا در هیچ برنامه بین المللی 
توصیه ای برای غربالگری در زنان زیر 40 سال وجود ندارد.

به علت کمبود بودجه بهداشتی در اغلب این کشورها برنامه ملی 
غربالگری وجود ندارد. وجود نداشتن این برنامه همراه با پایین 
بودن آگاهی زنان نسبت به عالئم سرطان پستان باعث می شود  
بیشتر موارد سرطان پستان قابل لمس باشد و در مراحل پیشرفته 
مراجعه کنند بنابراین مرگ ومیر سرطان پستان در این کشورها 

به طور عام بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
 در راستای حقوق بیماران نیاز به اقدام سریع در جهت کاهش 

مرگ ومیر این بیماری در کشورهای جهان سوم احساس می شود. 
سوال این است که آیا الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و 

صرف بودجه های اندک بهداشتی مهم ترین راهکار است؟ 
بررسی شواهد موجود در کشورهای جهان سوم نشان می دهد 
حتی در صورت وجود مراکز غربالگری و پیروی از برنامه ملی 
غربالگری سرطان پستان در اروپا، بیش از دوسوم بیماران از این 
برنامه پرهزینه هیچ سودی نمی برند زیرا فقط یک سوم موارد 

سرطان در زنان باالی 50 سال گزارش می شود.
 از طرفی، پیروی از برنامه غربالگری پذیرفته شده در سوئد، 
آمریکا و کانادا منجر به بهره مندی 75درصد بیماران می شود اما 
هنوز هم 25درصد بیماران زیر سن غربالگری هستند. نکته مهم 
دیگر نیاز به وجود هزینه برای تاسیس مراکز غربالگری متناسب 
با تعداد زنان واجد شرایط و پراکندگی جمعیت کشور از یک 
سو و تقبل هزینه  های انجام غربالگری هر 1تا 2سال است. 
بودجه های اندک بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان سوم و 
اولویت های دیگر بهداشتی مانند مرگ ومیر مادر و نوزاد، کنترل 
جمعیت، واکسیناسیون و...مانع اصلی پیروی از این سیاست 
است که ممکن است با توجه به وضعیت اقتصادی امروز در 
شرایط فعلی و حتی در 10سال آینده برای خیلی از این کشور ها 
قابل انجام نباشد. با این حال، ایجاد واحدهای تخصصی در 
زمینه کنترل سرطان پستان اولویت جدی در کشورهای در حال 

توسعه است زیرا: 
برنامه ای  غربالگری    پرهزینه است که در

بهداشتی شرایط فعلی انجام آن در توان  بودجه  اندک 
بسیاری از کشورهای جهان سوم نیست.

 شیوع بسیار پایین  تر سرطان پستان در کشورهای در حال 
رشد و سن جوان تر بیماران باعث می شود قدرت غربالگری 
در تشخیص موارد سرطان کاهش یابد و هزینه غربالگری به 
نسبت تشخیص هر مورد سرطان باالتر از کشورهای پیشرفته 
باشد؛ یعنی به رغم بودجه بسیار پایین تر بهداشتی این کشورها 
به نسبت کشورهای پیشرفته هزینه انجام آن در هر مورد سرطان 

کشف شده گران تر از کشورهای غربی باشد.
 برعکس غربالگری، ایجاد واحدهای تخصصی پستان، 
پروژه بهداشتی مقرون  به صرفه ای است. واحدهای تخصصی 
پستان با تجمیع تیم تخصصی تشخیص و درمان سرطان 
پستان و اجتناب از اقدامات اضافی عالوه برکاهش هزینه 
ارتقا می  دهد.  نیز  تشخیص و درمان، کیفیت خدمات را 
همچنین تربیت نیروهای متخصص زن در این مراکز می تواند 
خالء ناشی از کمبود نیروی متخصص زن را در کشورهای 

مسلمان در حال توسعه برطرف کند.

انجام معاینات ماهانه یا »خودآزمایی« 
از20سالگی در روز هفتم تا دهم از 

شروع عادت ماهانه است زیرا در این 
زمان، میزان هورمون های ترشح شده 
از تخمدان در حداقل ممکن است و 
در نتیجه حجم پستان ها در کمترین 

حد خود در چرخه  عادت ماهانه است 
که امکان تشخیص بافت غیرعادی را 

بیشتر می کند

www.salamat.ir

s a l a m a t



راهنمای گام به گام فرزندپروری برای والدینی که فرزند نابینا دارند

به حواس دیگر تکیه کنید

7فرزندپروریشماره هفتصدوبیست وپنج  بیست مهر نودوهشت

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

والدین دارای کودک نابینا باید 
برای برقراری پیوند بین خودشان و 
کودک صبر داشته باشند تا بتوانند 

واکنش های او به والدین و جهان 
اطرافش را تشخیص بدهند. درحالی 
که شما کودک را به وضوح می بینید، 

او احتماال شما را مثل یک سایه 
مبهم می بیند.  کودک نابینا به زمان 
نیاز دارد تا بتواند خودش را با این 

شرایط سازگار کند

نابینا  بزرگ کردن کودکان 
واقعا  اول  نگاه  در  شاید 
غیرممکن و ناامیدکننده به 
نظر برسد، خصوصا به این 
دلیل که بیشتر پدرها و مادرهای دارای کودکان 
نابینا هرگز انتظار چنین مشکلی را نداشته یا 
اساسا برای رویارویی با چنین مشکلی آماده 
نشده اند. با این حال، آن گروه از والدین که در 
چنین موقعیتی قرار می گیرند، خواه ناخواه برای 
کمک به فرزندشان سواالت زیادی دارند و دنبال 
پاسخ ها می گردند. آنچه این گروه از والدین 
نیاز دارند، در مجموعه ای همبسته از حمایت 
اجتماعی، کمک به درک این پدیده و دسترسی 
به منابع الزم خالصه می شود. در ادامه با راهنمای 
گام به گام و کلی برای آماده کردن شرایط مطلوب تر 
برای رشد و تربیت فرزندان نابینا آشنا می شوید. 

گام اول: پیدا کردن حامیان مناسب 
مهم ترین کاری که در اولین مرحله باید انجام 
دهید، پیدا کردن افراد کارشناس یا متخصصی 
است که بتوانند درک درست و کاملی از وضعیت 
زندگی شما پیدا کنند و درنتیجه مشاور و همیار 
خوبی برای شما باشند. به عالوه، برقراری روابط 
اجتماعی با دیگر والدینی که با مشکل مشابه 
شما روبرو شده اند هم اهمیت باالیی دارد. شما 
می توانید به کمک کارشناسان یا متخصصان 
دیگر  خودتان،  اجتماعی  روابط  گسترش  و 
کمک  با  و  کنید  پیدا  را  مشابه  خانواده های 

همدیگر گروه پشتیبانی تشکیل دهید. 
چند مورد از توصیه هایی که زندگی با کودکان 

دارای شرایط خاص را راحت تر می کند: 
1. از هر لحظه زندگی لذت ببرید؛ بدون توجه به 

اینکه درگیر چه مشکل بزرگی هستید. 
2. آرامشتان را حفظ کنید و هرگز از یاد نبرید که 
هیچ کس بهتر از شما نمی تواند فرزندتان را بشناسد.
3. از یاد نبرید که همه چیز به مرور زمان بهتر 

می شود. 
4. سعی نکنید هر مشکلی را سریع رفع کنید. 
اصل مهم، توانایی زندگی در لحظه حال و لذت 

بردن از زندگی کنار فرزندتان است. 
5. حس شوخ طبعی تان را تقویت کنید. 

6. دائم به این فکر نکنید که فرزندتان نمی تواند 
چیزی را ببیند. در بلندمدت متوجه خواهید شد 
این مساله آنقدرها هم که تصور می کردید در 

زندگی فعلی او موثر نیست. 

7. بیش از حد نگران رشد و تکامل فرزندتان 
نباشد چون کودکان نابینا هم می توانند طبق برنامه، 

رشد و تکامل خوبی داشته باشند. 
8. فراموش نکنید مددکاران اجتماعی یا دیگر 
کارشناسان و متخصصان مرتبط با مشکل شما، 
جزو دوستانتان هستند. اگر با مشکلی برخورد 
کردید یا سوالی داشتید، حتما با آنها تماس بگیرید. 
آنها می توانند شما را به کارشناسان یا متخصصان 

دیگر معرفی کنند. 

گام دوم: مطالعه کردن در مورد 
کودکان نابینا 

در حال حاضر، حجم انبوهی از اطالعات در مورد 
کودکان نابینا وجود دارد که در سطوح مختلف 
گروه بندی می شوند و از طریق مجله های پزشکی، 
کتاب های آموزشی یا مقاالت اینترنتی در دسترس 
هستند. شما می توانید با کمک مطالعه، اطالعاتتان 
را در مورد کودکان نابینا بیشتر کنید و هراس از 

پدیده نابینایی کودک را کاهش دهید. 

گام سوم: آموزش دادن اعضای 
خانواده و نزدیکان 

نیست که اعضای خانواده شما و  تردیدی 
پدیده  با  مواجهه  در  می خواهند  دوستانتان 
اگر  اما  کنند  کمک  شما  به  کودک  نابینایی 
درک درست و کاملی از این ماجرا نداشته 
خواهند  مشکل  دچار  هم خودشان  باشند، 
شد و هم ممکن است شما را ناراحت کنند 
بنابراین، بهترین راه این است که با اعضای 
خانواده و دوستان نزدیک تان صحبت کنید 
با  برای برخورد درست  و اصول ضروری 
کودک نابینا را به آنها توضیح و آموزش دهید. 

گام چهارم: صبر کردن برای برقراری 
پیوند بین کودک نابینا و شما 

حقیقت این است که والدین دارای کودک 
نابینا باید برای برقراری پیوند بین خودشان و 
کودک صبر داشته باشند تا بتوانند واکنش های 
او به والدین و جهان اطرافش را تشخیص 

بدهند. درحالی که شما کودک را به وضوح 
مثل یک سایه  را  احتماال شما  او  می بینید، 
به  نابینا  این حال،  کودک  با  می بیند.  مبهم 
این  با  را  بتواند خودش  تا  نیاز دارد  زمان 
سازگاری  این  روند  کند.  سازگار  شرایط 
شامل برقراری ارتباط از طریق دیگر حواس 
پنج گانه، عادت کردن به صدای والدین، پیوند 
و  المسه  طریق حس  از  والدین  با  گرفتن 
عادت کردن به بوی پدر و مادر هنگام در 

آغوش گرفتن و... است. 
این ایده ها می توانند به راحت تر کردن روابط 

با فرزندتان کمک کنند:  شما 
1. همین طور که به سمت اتاق کودک راه 
اتاق،  در  به  رسیدن  از  پیش  و  می روید 
صحبت کردن با او را شروع کنید. این کار 
به کودک نابینا زمان می دهد تا نزدیک شدن 

شما را درک کند. 
2. حتی اگر کودک به رفتارهای شما واکنش 
ابراز عشق  به  نداد، همچنان  نشان  خاصی 

و محبت به او ادامه دهید. 
3. قبل از اینکه کودک را در آغوش بگیرید 
یا او را از جایش بلند کنید، حتما او را برای 
چند لحظه لمس کنید. اگر همیشه همزمان 
با لمس کردن بازو یا انگشتانش به او اعالم 
کردنش  بلند  یا  کردن  بغل  قصد  که  کنید 
توجه  کلمات  این  به  نیز  کودک  دارید،  را 
می کند و می فهمد که لمس کردن به معنای 

آماده شدن برای جابجایی است. 
4. قبل از اینکه از وسایل یا اشیای مختلف 
برای کودک استفاده کنید، اجازه دهید با آنها 
آشنا شود. برای این کار باید بگذارید کودک 
از حس المسه و بویایی یا شنوایی اش کمک 
بگیرد، مثال اگر الزم است بینی کودک تمیز 
شود، بگذارید دستمال کاغذی را لمس کند. 
همچنین دست او را همراه با دست خودتان 
به سمت بینی اش ببرید. به یاد داشته باشید 
وقتی کودک به طور ناگهانی با چیزی لمس 
شود که اصال انتظارش را ندارد، وحشت زده 

بنابراین،  به گریه می کند  می شود و شروع 
به او کمک کنید تا برای مواجهه با اتفاقات 

پیش رو آماده شود. 
5. همواره سعی کنید خالقیت به خرج دهید. 
ممکن است کودک شما به خنده هایتان هیچ 
واکنشی نشان ندهد ولی شما باید راه های 
دیگری برای خنداندن او پیدا کنید. قلقلک 
یا  پایین  باال و  به سمت  دادن  تکان  دادن، 
و...  کودکانه  و  ساده  آهنگ های  خواندن 
می توانند برای او جذاب و شادی آور باشند. 

گام پنجم: آماده شدن برای آینده 
اواخر دوره دبیرستان، شما و فرزندتان باید 
تصمیمات مهمی درباره آینده بگیرید. این 
گذار«  برای  »برنامه ریزی  معموال  فرایند 
در  را  فرزند  و  والدین  و  می شود  خوانده 
شرایط تصمیم گیری برای زندگی آینده فرد 

قرار می دهد.  نابینا 
فرزندتان  همراه  به تنهایی  می توانید  شما 
کاری  چنین  است  بهتر  اما  بگیرید  تصمیم 
با کمک مشاوران و متخصصان انجام شود. 
به  دبیرستان  از  پس  نابینا  افراد  از  بعضی 
آنها  از  دارند و بعضی  تمایل  داشتن شغل 
درحالی  دانشگاه،  در  تحصیل  ادامه  به  هم 
که والدین نمی دانند چطور با این خواسته 

کنند.  برخورد 
کمک گرفتن از کارشناسان می تواند شرایط 
را تا حدود زیادی برای آنها راحت تر کند. 
عالوه بر این، افراد نابینا پس از پایان دبیرستان 
باید کم کم به اجتماع افراد نابینا وارد شوند تا 
بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و درنهایت 

یکی از اعضای موفق جامعه باشند.
FamilyConnect منبع: 

از دیرباز، هنگام ثبت نام مدارس، خانواده ها سعی در یافتن 
مدرسه های خوب با معلمان برجسته و صاحب نام داشته 
و گاهی هم به این منظور متحمل رنج و مرارت های 
گوناگون شده اند. تا این جای کار درست اما آیا موفقیت 
فرزندانمان صرفا در گرو رفتن به این گونه مدارس است؟ 
آیا رقابت کردن با مجموعه ای از دانش آموزان تماما 
گلچین شده و عموما در سطح باالی تحصیلی موجب 
ارتقای کودک ما نیز خواهد شد؟ آیا سختگیری های 
مدرسه بنام و مشهور شهر، موجب سختکوشی بیشتر 
فرزند ما نیز خواهد شد؟ و اساسا آیا پرداخت هزینه های 
سنگین یک مدرسه معروف و همه چیز تمام، ضامن 

موفقیت تحصیلی دانش آموز ما نیزخواهد بود؟!
یقینا برای خانواده ای که قادر به ثبت نام و فرستادن کودک 
خود به این گونه مدارس است، این امکان به وجود می آید 
که در انتظار پیروزی قریب الوقوع باشد و جایگاه واقعی 
فرزند خود را باالتر از حد متوسط سایر دانش آموزان 
هم عرض خود بداند اما همین توقع و انتظار، گاهی اثر 
عکس هم خواهد داشت! مثال کودک را دچار استرس و 
اضطراب باالیی در کسب نتایج خوب همیشگی می کند 
یا رقابت دائم و تنگاتنگ با دانش آموزان زبده و تراز 
اول مدرسه، کودک را به تدریج خسته می کند و حتی در 
صورت 3-2 نوبت نتیجه  نگرفتن مطلوب، اعتمادبه نفس 
وی را کاهش خواهد داد. هرچند موفقیت های گاه به گاه 
احتمالی هم فرصت شادمانی برای کودک و خانواده اش 
فراهم نخواهد کرد چون این همه هزینه و تالش شده تا 
این نتایج به دست بیاید و اگر غیر از این باشد، عجیب 

و بحث برانگیز خواهد بود. 
البته هیچ کس منکر نقش معلمان خوب و ورزیده در 
باالتر بردن سطح آگاهی و آموزش دانش آموزان نبوده و 
نیست و یقینا هر آنچه موجب ترغیب محصل به درس 

خواندن و خالقیت او باشد، ستودنی است.
مشکل زمانی آغاز می شود که مدرسه مجال فکر کردن 
و خالقیت و حتی برنامه ریزی درسی را از دانش آموز 

و خانواده اش سلب کند و زمام همه امور را خود به 
تنهایی به دست بگیرد، به نوعی که گویا قصد دارد هم 
به محصل و هم به والدینش بفهماند که نیازی نیست 
شما فکر کنید، نیازی نیست شما برنامه ریزی درسی 
کنید و اساسا نیازی نیست شما دخالت کنید )البته خیلی 
محترمانه و باوقار(، در عوض همه کارها را به دست 
ما بسپارید، از سیر تا پیاز! چون ما تجربه داریم، هم 
برای شما فکر می کنیم، هم برنامه ریزی می کنیم و هم 
خودمان اجرا می کنیم! کافی است والدین تنها به امور 
روزمره و مشاغل حساس و مهم خود رسیدگی کنند 
و کودکان خود را به ما بسپارند تا ما از آنها دانشمند 

کوچک بسازیم و تحویل ایشان دهیم!
شاید البته خود والدین هم بدشان نیاید که به جای 
سر و کله زدن با بچه و وقت گذاشتن پای کتاب و 
دفتر دانش آموز که کار سهل و ساده ای هم نیست، این 
مسوولیت مهم را به مدرسه خاص و گروه آموزشی 
ویژه بسپارند تا هم برای فرزند دلبند خود سنگ تمام 
گذاشته باشند و هم احساس گناه و عذاب وجدان را 

از خود دور کنند.

راه حل چیست؟ چگونه می توان ضریب 
موفقیت تحصیلی کودک خود را 

افزایش داد؟
درمورد  عامل  مهم ترین  می رسد  نظر  به 

موفقیت تحصیلی هر دانش آموزی، تقویت 
جوهره درس خواندن و یادگیری در 
خمیرمایه درونی خود کودک باشد. 
بزرگان  زندگی  تاریخچه  به  اگر 
علمی کشور و نیز شاگردان برتر 
بیندازیم،  کنکور هر ساله نگاهی 
این  از  هیچ یک  می شویم  متوجه 
دانشمندان و شاگردان برتر مدیون نام 
مدارس خود نبوده اند، بلکه برعکس 

این مدارس هستند که وام دار حضور 
دانش آموزان موفق در مدارس خود 

بوده اند و به عنوان تبلیغ خود از تابلوی آنها 
بهره می برند. محصلی که جوهره تحصیل 

را از فضای خانه و با سعی و کوشش والدین خود 
به دست می آورد و در این مسیر با ابتکار و خالقیت 
خود و خانواده اش پیش می رود و خالق برنامه ریزی 
تحصیلی خودش و قابلیت هایش است. این محصل 
نوید پیروزی در آینده را می دهد چون هدفمند بوده 
و می داند چکار می کند، نه اینکه دائم به او گفته شود 

چنین باش و چنان کن!
البته باید ابتدا استعداد بالقوه کودک را نیز شناسایی کرد 
و سپس تا حد امکان آن استعداد را ارتقا داد. یقینا هیچ 
کودکی نمی تواند در تمام رشته ها، هنرها و تمام علوم 
سرآمد هم دوره های خود باشد و در برخی بااستعدادتر 
است و در برخی دیگر معمولی یا ضعیف خواهد بود.
اگر نیروی محرکه تحصیل در دانش آموز و فضای 
خانه با سعی و تالش پدر و مادر شکل نگیرد، هیچ 
مدرسه ای قادر نخواهد بود از فرزند ما دانش آموز موفقی 
بسازد، بلکه تنها می تواند ما و فرزندمان را در چارچوب 
برنامه های تحصیلی ازپیش ساخته و بی روح خود اسیر 

کرده و قدرت ابتکار و خالقیت را از ما سلب کند.

این روزها هنوز هم بازار خرید وسایل مدرسه داغ 
است. بسیاری از والدین صبر می کنند تا یک ماهی از 
سال تحصیلی بگذرد تا معلمان و مدرسان وسایل مورد 
نیاز را فهرست کنند و بعد برای خرید به فروشگاه ها 
و مراکز توزیع لوازم التحریر مراجعه  می کنند. در این 
بین بسیاری از والدین از فرزندانشان توقع دارند با 
درک وضعیت اقتصادی والدین مناسب ترین کاال از 
نظر اقتصادی و بهترین از نوع کیفیت را انتخاب کنند 
اما آیا کودکان و نوجوانان می توانند درک درستی از 

این موضوع داشته باشند؟

چطور در مورد قیمت کاال با کودکمان صحبت 
کنیم؟ کودکان زمانی با مفهوم پول و ارزش آن آشنا 
می شوند که به آنها به طور مرتب برحسب سن؛ یعنی 
هر هفته یا هر دو هفته یا ماهانه پول توجیبی بدهیم. 
نیازهای اصلی کودک باید توسط والدین رفع شود اما 
در مورد برخی نیازهای غیرضروری باید از کودک 
خواسته شود با جمع کردن پول توجیبی خود آنها 
را خریداری کند. والدین نباید در مورد خرج کردن 
پول توجیبی فرزندشان دخالت کنند و شیوه 
استفاده از آن را برعهده کودک بگذارند. وقتی 
کودک ارزش پول و نحوه خرج کردن آن را 
درک کرد، درک بهتری از مسائل اقتصادی 
خانواده و شرایط خرید خواهد داشت 
اما به هر حال فرزندان ما، مخصوصا 
کودکان دبستانی این سطح از تجربه 
را ندارند و ما نباید چنین توقعی از آنها 
داشته باشیم. بهترین کار این است که 
والدین خود بهترین کاال از نظر قیمت و 
کیفیت را انتخاب کنند و بعد بین مثال دو 
نوع دفتری که مورد تایید خودشان است 
به فرزند حق انتخاب بدهند. نباید کودک را 
داخل مغازه رها کرد تا وسایل مورد نیازش را 

انتخاب کند. برای کودکان بزرگ تر می توان انتخاب 
را بازتر کرد و تا 3 مورد رساند. 

چطور سطح توقع کودکمان را تنظیم کنیم؟ سطح 
توقع کودکان در ارتباط با والدین تنظیم می شود. 
کودکان هرچه می بینند را درخواست می کنند و این 
موضوع کامال طبیعی است اما اگر والدین هرچه 
فرزندشان طلب می کند را برآورده کنند، سطح توقع 
کودک باال می رود. نکته دیگر اینکه در حال حاضر 
کودکان فقط از نظر مادی تامین می شوند؛ یعنی والدین 
با فرزندشان وقت نمی گذرانند و در عوض سعی 
می کنند با پول دادن و خرید کردن جای خالی خود 
را پر کنند. این کودکان درخواست های بیشتری دارند 
و به جواب »نه« بیشتر واکنش نشان می دهند. بهترین 
کار این است که والدین ساعاتی را به فرزندشان 
اختصاص دهند و در عوض یاد بگیرند »نه« بگویند.

به فرزندم بگویم پول ندارم یا نمی خواهم بخرم؟ 
اگر قرار است به خواسته فرزندتان »نه« بگویید، 
هرگز آن را این گونه مطرح نکنید که پول خرید آن 
را ندارم چون در این شرایط کودک گمان می کند در 
خانواده فقیری زندگی می کند و این موضوع روی 
عزت نفس او اثر منفی می گذارد. باید گفت پول 

داریم ولی صالح نمی دانیم این طور مصرف کنیم.

صرفه جویی را چطور آموزش دهیم؟ کودکان زیر 
7 سال چندان متوجه این موضوع نمی شوند اما 
می توان در رابطه با نحوه درست استفاده از مداد 
و دفتر و کاغذ برای کودکان باالی 7 سال صحبت 
کرد. فیلم هایی در مورد نحوه تولید کاغذ برای کودک 
پخش و کنار آن در مورد صرفه جویی صحبت کنید 
اما مراقب باشید کودک ممکن است وسواسی شود 
و حین استفاده از کاغذ و قلم احساس گناه کند، 
پس افراط نکنید و تنها به کودکانی که بیش از حد 
از کاغذ به نحو نادرست استفاده می کنند، فیلم نشان 
بدهید. در عین حال جایگزین هایی به کودک ارائه 
دهید که مثال می تواند از تخته وایت بورد به جای 

کاغذ برای نقاشی استفاده کند.

 عاطفه کیانی نژاد
روان شناس بالینی و مدرس 

دانشگاه

 دکتر بهزاد قربانی
روان پزشک و عضو هیات علمی 

پژوهشگاه ابن سینا

پاسخ به 4 سوال تربیتی در مورد خرج و مخارج مدرسهآیا موفقیت تحصیلی فرزندانمان صرفا در گرو رفتن به مدارس خاص است؟!



بهترینسیاستها،بهترینرژیمها
اهمیت غذا به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( را بر آن داشت تا از 
سال 1945 میالدی، 16 اکتبر )24 مهر( را به عنوان روز جهانی »غذا« نامگذاری کند. هدف از این اقدام، توجه به شرایط ناعادالنه 
دسترسی به مواد غذایی در جوامع مختلف و اسراف گسترده منابع خوراکی است. کنار حجم گسترده منابع غذایی در گوشه و کنار 
دنیا، حیف و میل شدن بخش گسترده ای از آن طی روند آماده سازی تا مصرف و دسترسی نداشتن به غذای کافی )جنگ، بحران 
اقتصادی، بالیای طبیعی و...( باعث شده سوءتغذیه همواره به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدهای سالمت مطرح باشد. اهمیت این مساله به حدی 
است که ساالنه بیش از 3 میلیون کودک کمتر از 5 سال در دنیا جان خود را از دست می دهند و 159 میلیون کودک از اختالل رشد ناشی از کمبود 

غذا رنج  می برند. ما نیز به مناسبت فرارسیدن این روز، صفحه »پوستر سالمت« را به این موضوع اختصاص داده ایم.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

8پوسترسالمت شماره هفتصدوبیست وپنج بیست مهر نودوهشت

رنج گرسنگی 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی و فائو، بیش از 820 میلیون نفر در سراسر دنیا 
از گرسنگی رنج می برند و بیش از 150 میلیون کودک در سراسر دنیا دچار اختالالت 
رشد هستند. بیشتر آنها ساکن کشورهای آفریقای سیاه ) جنوب صحرای آفریقا(، آسیای 
جنوب شرقی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و کارائیب هستند. این در حالی است که 
مقدار مواد غذایی تولیدشده برای تامین نیازهای همه ساکنان زمین کافی است. دالیل 
متعددی در دسترسی منابع غذایی جوامع تاثیرگذار است که مهم ترین آنها را  می توان 

بالیای طبیعی، جنگ، نابرابری های اجتماعی و بیماری های همه گیر دانست.  نکته حائز 
اهمیت اینکه گرچه رشد اقتصادی با وضعیت تغذیه افراد جامعه ارتباط دارد، الزاما تنها 
عامل تاثیرگذار نیست. به عنوان مثال، هند با وضعیت خوب اقتصادی در بازارهای جهانی 
و 3620 دالر تولید خالص داخلی به ازای هر شهروند، با مشکل جدی سوءتغذیه درگیر 
است و تقریبا نیمی  از کودکان هندی از تاخیر رشد رنج  می برند. از طرفی، آمار سوءتغذیه 
کودکان در بسیاری از کشورهای آفریقای سیاه با تولید خالص داخلی کمتر از هند، از 

این کشور کمتر است که  »سنگال« را  می توان نمونه این تضاد نامید.  

نگاهی به سفره غذایی مردم در گوشه و کنار دنیا به مناسبت روز جهانی »غذا«

www.canada.ca, www.https://travel.lebonbon.fr :منابع 

سیاست ها در 4 کشور توسعه یافته 
 هلند؛ بهترین شاخص تغذیه جهانی: با توجه به 

ارزیابی شاخص هایی مثل فراوانی، کیفیت، بهداشت و 
تنوع مواد غذایی، همچنین هزینه تامین غذا نسبت به کاالها و 

خدمات دیگر، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و شیوع بیماری های 
مرتبط با چاقی مثل دیابت، هلند در جایگاه نخست وضعیت مطلوب در 

دنیا قرار دارد و تقریبا همه مردم این کشور از تغذیه کافی برخوردار هستند. 
از طرفی، آمار سوءتغذیه در این کشور  در پایین ترین سطح جهانی است. 
هزینه تامین مواد غذایی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی ارزان تر است 
البته رستوران های هلند گران ترین غذاها را در قاره سبز دارند و آبرسانی در 
این کشور از طریق شبکه آبرسانی و تصفیه انجام  می شود. آب لوله کشی 

در این کشور کیفیت عالی دارد و اصال بوی کلر نمی دهد. 
کانادا؛ ثروتمند اما درگیر چالش های جدی تغذیه: با وجود اینکه کانادا 
از نظر بهداشت و نگهداری مواد غذایی جایگاه اول را در دنیا دارد، حدود 
35 میلیون تن ماده غذایی معادل 58 درصد انواع خوراکی های تولیدشده 
در این کشور، هر سال به زباله تبدیل می شود. یکی از مهم ترین علل این 
مساله شکل ظاهری محصوالت کشاورزی است، به طوری که مثال ساالنه 
هزاران کیلوگرم گوجه فرنگی به این دلیل که اندازه و رنگ درجه یکی 
ندارند، از بین  می روند. کانادا یکی از معدود کشورهای ثروتمند است که 
برنامه های ملی تغذیه در مدارس اجرا نمی شود. هزینه های تامین مواد غذایی 
خانواده در این کشور باال و بالغ بر 2 هزار دالر در سال است. بسیاری 
از مردم دسترسی مطلوبی به غذا ندارند و فقط 30 تا 40 کودکان در این 
کشور مقدار توصیه شده میوه و سبزیجات را در طول روز مصرف  می کنند. 
 استرالیا؛ اهتمام به سیاست های هدفمند: بیش از 70 سال است که استرالیا 
همراستا با برنامه های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جهت 
مقابله با فقر و گرسنگی اقدام های جدی و موثری را دنبال  می کند. این 
کشور برای دستیابی به اهداف مورد نظر، شاخص های جهانی در مورد 
امنیت غذایی، حمایت از منابع طبیعی و تضمین کشاورزی پایدار در مقابل 
تغییرات جوی را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین بهبود دسترسی 
شرکت های کوچک به بازار، افزایش بهره وری، استفاده پایدار منابع و تسهیل 
فعالیت سرمایه گذارهای خصوصی از طریق حمایت های دولتی از دیگر 
اقدام های موثر استرالیاست. همه مردم در این کشور به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی دارند، قیمت مواد غذایی تقریبا همیشه ثابت است و گزارشی 

از کمبود وزن ناشی از سوءتغذیه در کودکان استرالیایی وجود ندارد. 
 بلژیک؛ برنامه های خیرخواهانه تامین غذا: دولت بلژیک امنیت غذایی 
را یکی از برنامه های اصلی کشور  می داند چراکه تامین مایحتاج غذایی 
عالوه بر تاثیرات جسمی، زیرمجموعه بسیاری از شرایط روانی جامعه 
خواهد بود. یکی از اقدامات برای امنیت غذایی و دسترسی مطلوب به غذا، 
اجرای سیاست های حمایتی دولت همراستا با اهداف سازمان خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد است، به طوری که 15 درصد بودجه این کشور 
صرف توسعه کشاورزی می شود. با اینکه میزان دسترسی به منابع غذایی 
در هر جامعه ای به میزان درآمد خانواده بستگی دارد، برنامه های هدفمند 
در این زمینه باعث شده  هزینه تامین مایحتاج غذایی خانواده ها کاهش یابد 
و از 60 درصد در سال 1900 میالدی به 13 درصد در سال 2012 میالدی 
برسد. در رابطه با سوءتغذیه نیز تنها 4 درصد بلژیکی ها درگیر هستند. یکی 

دیگر از اقدامات رفاه عمومی، فعالیت 9 پایگاه خیریه تغذیه در این 
کشور است که کمک های غذایی را به افراد نیازمندی که غالبا 

زنان سرپرست خانواده هستند،  می رساند. این کمک ها 
ساالنه حدود 13 میلیون یورو است که نیمی  از آن 

توسط اتحادیه اروپا تامین  می شود.  

کشورهایی با سالم ترین رژیم غذایی
 نواحی مدیترانه: میوه ها و سبزی های تازه، غالت 
سبوس دار، گردو، ماهی، لبنیات و روغن زیتون به عنوان 
مدیترانه  نواحی  مردم  تغذیه  اصول  روغن،  اصلی ترین 
مثل یونان، ایتالیا، الجزایر، ترکیه، مراکش، لبنان و... را 
تشکیل  می دهد که به سالم ترین رژیم غذایی شهرت دارد. 
مطالعات بسیاری تاثیرات مثبت این شیوه غذا خوردن 
را تایید کرده اند و آن را ضامن حفظ سالمت و کاهش 
بیماری های  دیابت،  بیماری های مزمن مثل  زمینه خطر 

قلبی-عروقی و حتی آلزایمر می دانند. 

 ژاپن: امید به زندگی ژاپنی ها جزو باالترین آمار در 
دنیاست که یکی از دالیل مهم آن شیوه تغذیه آنهاست. 
مردم ژاپن رژیم غذایی سرشار از گلوسیدها، میوه ها و 
سبزیجات، ماهی و گوشت دارند. در سال 2005 میالدی، 
مردم  که  داد  ارائه  تغذیه ای  راهنمای  این کشور  دولت 
را به کاهش بیش از پیش چربی های اشباع و غذاهای 
فراوری شده اما سرشار از منابع نشاسته موجود در برنج 
و سبزیجات ترغیب می کرد. براساس مطالعات، احتمال 
مرگ زودهنگام در افرادی که چنین برنامه غذایی را دنبال  
می کنند، 15 درصد کاهش  می یابد و کمتر مستعد ابتال 

به اختالالت سیستم گردش خون هستند.

 کشورهای اسکاندیناوی: نان چاودار، ماهی های چرب، 
دمنوش میوه گل رز، شیر و پنیر در منوی غذایی ساکنان 
دانمارک،  فنالند،  مانند سوئد،  اسکاندیناوی  کشورهای 
نروژ و ایسلند دیده می شود. نتایج مطالعات نشان داده 
خواص این شیوه غذایی تقریبا شبیه رژیم مدیترانه ای است. 

سیاه،  قاره  ساکنان  تصور  برخالف  غربی:  آفریقای   
به خصوص مردم چاد، مالی، سنگال، ساحل عاج و سیرالئون 
رژیم غذایی بسیار سالم دارند. مصرف فراوان میوه ها و 
سبزیجات، گوشت های کم چرب و منابع کربوهیدرات های 
پیچیده، همچنین مصرف کمتر خوراکی های فراوری شده 
و چربی های اشباع شاخص های شیوه غذایی آنهاست. 
درواقع، مردم کشورهای آفریقایی تقریبا به شیوه سنتی 
زندگی می کنند و به همین دلیل با آسیب های 
کمتر زندگی مدرن از جمله شیوه غذایی 

ناسالم مواجه اند. 


	Binder1
	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08


