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 بیشتر از 30  ثانیه 
نمی توانم بایستم
صفحه6

نسخه ای برای 
خانم های یائسه

یائسگی در خانم ها زمانی اتفاق می افتد که عادت 
ماهانه برای 12ماه پیاپی قطع شود و فرد به طور 
طبیعی دیگر توانایی باردار شدن نداشته باشد. 

معموال یائسگی بین سنین 45 تا 55 سالگی اتفاق 
می افتد اما ممکن است برخی خانم ها کمی زودتر 

یا دیرتر از این سنین یائسه شوند... صفحه 15

پایصحبتهای
متخصصانتغذیهو

صنایعغذایی

عزم جهانی برای 
مبارزه با گرسنگی 

جدی است!

گرتاتونبری،نوجوان
طرفدارمحیطزیست:

شما بزرگ ترها آینده 
من را خراب می کنید

باشگاه بدنسازی 
در طبیعت

مصرف بیش از حد 
مکمل ها در کشور 

تعداد افراد چاق در دنیا رو به افزایش است 
و جالب تر آنکه سوء تغذیه ناشی از چاقی نیز 

بیش از سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد غذایی 
خودنمایی می کند. این قضیه در کشور ما نیز 

کامال مصداق دارد، به گونه ای که تقریبا نیمی 
از مردم کشورمان چاق هستند یا اضافه وزن 

دارند و حتی چاقی در کودکان نسبت به 10 سال 
گذشته 2 برابر شده است.... صفحه7

گرتا تونبری، دختر 16 ساله سوئدی، امروز یکی 
از سرشناس ترین فعاالن محیط زیست در جهان 
است و کمتر رسانه معتبری در جهان است که تا 
به حال خبری درباره این فعال سرسخت و پیگیر 

محیط زیست منتشر نکرده باشد... صفحه16

شما برای ساختن بدنی سالم و زیبا، به هیچ 
وسیله ای از جمله وسایل بدنسازی و... نیاز 

ندارید، بلکه فقط به یک اراده نیازمندید. مردم در 
گذشته های دور، بدون هیچ وسیله بدنسازی، تنها 

با عناصر طبیعت قوای جسمانی خود را تقویت 
می کردند تا در کارهای کشاورزی و نبردها 

آمادگی جسمانی الزم را داشته باشند... صفحه11

در حال حاضر داروهای زیادی به عنوان 
مولتی ویتامین در بازار دارویی کشور در 
دسترس مردم قرار دارد که بسیاری از این 

مکمل ها استانداردهای الزم برای رشد کودکان 
ایرانی را ندارند و الزم است سر و سامانی به این 

بازار آشفته داده شود...صفحه12

معاونبهداشتیوزارت
بهداشت:

ایران سالمندترین 
کشور منطقه 

خواهد بود

 جشن هفته ملی 
کودک کنار

کودکان بیمار

طی 4-3 دهه گذشته، امید به زندگی ایرانیان 
از 50 سال، به باالی 70 سال رسیده است. 

به عبارت دیگر، در زمان کنونی درصد افراد 
باالی 50 سال با توجه به افزایش نرخ امید به 

زندگی، باالتر رفته است... صفحه2

همزمان با ۸ اکتبر برابر با 16 مهر؛ روز جهانی 
»کودک«، جشنی با شعار »آینده را باید ساخت« 
از تاریخ 13تا 16مهرماه 139۸ به مناسبت هفته 
ملی کودک در بیمارستان مرکز طبی کودکان 

تهران برگزار شد... صفحه4
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پاسخ به سوالی مهم در زندگی مشترک

با تحول عمیق بچه دارشدن 
چطور کنار بیاییم؟

»فرزندآوری« می تواند یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی 
هر  زن وشوهری باشد که حس »ما بودن« که بچه ها را نیز 
دربرمی گیرد، شامل می شود. بچه ها مانند نارنجک هستند چون 
وقتی انسان بچه دار می شود، انفجاری در زندگی زناشویی اش 
رخ می دهد و وقتی گرد و خاک های حاصل از این انفجار  
می خوابد، می بینیم رابطه زناشویی مان چقدر با آنچه قبال 
بود، متفاوت شده است. نمی توان گفت ضرورتا، بهتر یا بدتر 
می شود اما به هر حال متفاوت خواهد بود...صفحه14
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به مناسبت روز جهانی »سالمند« 
بهداشت،  وزیر  بهداشتی  معاون 
مورد  در  قابل توجهی  آمارهای 
وضعیت سالمندان در کشورمان 

ارائه کرد. 
وزارت  بهداشت  معاون  رئیسی،  علیرضا  دکتر 
امید به  ارائه آمارهایی در مورد نرخ  با  بهداشت 
امید  زندگی عنوان کرد: »طی 4-3 دهه گذشته، 
به زندگی ایرانیان از 50 سال، به باالی 70 سال 
رسیده است. به عبارت دیگر، در زمان کنونی درصد 
افراد باالی 50 سال با توجه به افزایش نرخ امید به 
زندگی، باالتر رفته، به گونه ای که امید به زندگی 
در مردان 60 تا 64 سال، 21/4 و در زنان 60 تا 

64 سال، 23/4 سال است.« 
وی با اشاره به بررسی سال 95 در مورد جمعیت 
سالمندی گفت: »در این بررسی 9/28 درصد جمیعت 
کشور، سالمند بوده اند که این میزان در حال حاضر، 
به 10 درصد رسیده است. با این روند، وضعیت در 
کشور ما به گونه ای است که تا 30 سال آینده، شاهد 
افزایش جمعیت سالمند به 30 درصد خواهیم بود؛ 
یعنی در 30 سال آینده، از هر 3 نفر، 1نفر سالمند 
است.« آن طور که دکتر رئیسی بیان کرد، بیشترین 
آمار سالمندان در کشور، مربوط به استان گیالن 
است و کمترین آمار به استان سیستان وبلوچستان 
اختصاص دارد. همچنین استان البرز و مازندران 
رتبه  به سمت سالمندی  در مورد رشد جمعیت 
باالتری دارند؛  یعنی رشد پیر شدن جمعیت شان 

زیاد است و در استان گیالن این رشد به نسبت 
دیگر استان ها باالتر است. 

تعداد زنان سرپرست خانوار سالمند 
افزایش یافته 

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره توزیع سنی 
سالمندی خاطرنشان کرد: »تعداد مردان سالمند، 
نرخ  و  است  کمتر  سالمند  زنان  از  درصد   2/4
مشارکت اقتصادی سالمندان 12/2 درصد است. 
این آمار تعداد سالمندانی که هنوز نان آور خانوار 

هستند را نشان می دهد.« 
وی به وضعیت تاهل سالمندان کشور اشاره کرد: 
»در ایران 89 درصد مردان سالمند و 44/7 درصد 
زنان سالمند دارای همسر هستند. همچنین 26/5 
تنهایی  به  سالمند  خانوارهای  سرپرستان  درصد 
زندگی می کنند. این موضوع از نظر اجتماعی اهمیت 

دارد و باید در مورد آن برنامه ریزی شود.«
به گفته دکتر رئیسی، بیش از نیمی از خانوارهای 
زن سرپرست، زنان سالمند هستند. نکته قابل توجه 
این است که تعداد زنان تنهای سالمند سرپرست 
خانواده، در ایران باالست و سازمان های حمایتی 
باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. وی 
درخصوص وضعیت بیمه سالمندان هم توضیحاتی 
ارائه کرد: »در کشور ما، 94 درصد از سالمندان بیمه 
پایه دارند و 31/34 درصد از آنها تحت پوشش 
بیمه تکمیلی هستند، درصورتی که نیاز سالمندان 

به بستری شدن، 2برابر افراد دیگر است.«

موضوع مهم دیگری که معاون بهداشتی در موردش 
سخن گفت، دالیل عمده مرگ ومیر سالمندان در 
کشور بود. بر اساس بررسی های وزارت بهداشت، 
باالترین میزان مرگ ومیر در سنین 60 تا 69 سال در 
مردان و زنان، به ترتیب، به دلیل بیماری های قلبی- 
عروقی، دیابت، بیماری های کلیوی و سرطان هاست. 
دکتر رئیسی وضعیت شیوع بیماری ها را در سالمندان 
تشریح کرد: »میزان شیوع فشارخون باال در افراد 
باالی 60 سال، 34/6 درصد است و از این تعداد، 
کمتر از 40 درصد، تحت کنترل هستند و داروهای 
مناسب دریافت می کنند. شیوع دیابت در افراد باالی 
از 40  60 سال، حدود 11 درصد است و کمتر 

درصد آنها تحت کنترل هستند. شیوع چربی خون 
حدود 33 درصد است که 60 درصد از آنها خدمات 
اینکه  به  اشاره  با  می کنند.« وی  دریافت  درمانی 
و  دارند  وزن  اضافه  کشور  سالمندان  درصد   36
22 درصد چاق و 4 درصد الغر هستند، در مورد 
میزان فعالیت بدنی سالمندان گفت: »56/5 درصد 
سالمندان فعالیت فیزیکی کافی ندارند و 21 درصد 

آنها نیز سابقه مصرف دخانیات دارند.«

60 درصد سالمندان با مشکالت دهان 
و دندان

سقوط، یکی از مباحث مهم حوزه سالمندی است 
چون به شیوع باالی پوکی استخوان مربوط می شود. 
همچنین حدود 60 درصد سالمندان دچار مشکالت 
وزارت  مطالعات  در  و  هستند  دندان  و  دهان 
از شکایات سالمندان، فراموشی  بهداشت، یکی 
است که 36 درصد آنها به همین دلیل، به پزشک 
مراجعه کرده اند. وی در پاسخ به این سوال »سالمت« 
که وضعیت سالمت روان سالمندان چگونه است، 
آوردن وضعیت سالمت  دست  به  »برای  گفت: 
روان شاخص هایی را باید بررسی کنیم که هنوز 
آمار دقیقی  ما  استخراج نشده و  ما  از مطالعات 
در این زمینه نداریم ولی می توان گفت اضطراب 
و افسردگی شایع ترین مشکالت روانی سالمندان 
است. از آنجایی که نیمی از زنان سرپرست خانوار 
تبعات روانی برای  تنها هستند، قطعا  سالمند ما 

این زنان خواهد داشت.«

معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

ایران سالمندترین کشور منطقه خواهد بود

اگر رسانه های حرفه ای و مستقل از 
ابتدا به موضوع ورود می کردند، اوال 
از تبدیل یک ماجرای صرفا اجتماعی 

)بهداشتی– درمانی( به بحران 
سیاسی- امنیتی جلوگیری می شد، ثانیا 

فضا برای شفاف سازی و بیان جزییات 
فراهم می شد اما با تبدیل آن به بحران 
سیاسی- امنیتی، شفاف سازی و فضای 

پیگیری این موضوع نیز از بین رفت

 رضا 
غبیشاوی
روزنامهنگار

سالمت در ایران2

انتخاب بیش از 2میلیون سفیر سالمت دانش آموزی
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت از انتخاب و آموزش بیش از 2 میلیون 

سفیر سالمت دانش آموزی در سال تحصیلی 99 - 98 خبر داد.
به گزارش »سالمت«، شهرام رفیعی فر گفت: »ازجمله اقدامات انجام شده در زمینه حفظ و ارتقای 
سالمت دانش آموزان، خانواده و جامعه راه اندازی تشکل سفیران سالمت دانش آموزی است. وظیفه 
آموزش سفیران سالمت برعهده مراقب سالمت یا مدیر، معاون، معلم و... مدرسه است.« وی  افزود: 
»برنامه تربیت سفیران سالمت دانش آموزی از سال 1394 با همکاری دو وزارت آموزش وپرورش و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی مقاطع تحصیلی، آغاز و هر ساله بر اساس دستورالعمل 
ابالغی از سوی معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش اجرا می شود.« سرپرست 
دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت توضیح داد: »در این برنامه عالوه بر تهیه راهنماهای 
خودمراقبتی متناسب با هر مقطع تحصیلی، از هر 10 دانش آموز 1نفر به عنوان سفیر سالمت دانش آموز 

به طور داوطلب انتخاب و تربیت می شود.«
رفیعی فر گفت: »این برنامه در همه مقاطع تحصیلی و بر پایه رویکرد آموزش همسانان است و این 
فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آگاهی های الزم در موضوعات سالمت و محیط زیست 

را با استفاده از روش های تعاملی و مشارکتی کسب کرده و ضمن مراقبت از سالمت خود، آن را 
به سایر همسانان منتقل کنند.« وی وظایف سفیر سالمت دانش آموز را هم تشریح کرد: »حضور و 
مشارکت فعال در کالس های آموزشی، حضور نمایندگان سفیران سالمت در جلسات شورای 
ارتقای سالمت مدرسه، همکاری با مجری برنامه در برگزاری هرچه با شکوه تر ایام و مناسبت های 
خاص بهداشتی در طول سال، همکاری و همفکری اعضای گروه در انجام فعالیت های بهداشتی، 
همکاری در اجرای برنامه مدارس مروج سالمت )درصورتی که برنامه مدارس مروج سالمت در 

مدرسه اجرا شود( ازجمله وظایف سفیران سالمت دانش آموزی است.«

خبــر

از  یکی  گفت  می شد  تاکنون  اگر 
دستاوردهای بهداشتی در ایران، کاستن 
از موارد زایمان در منزل بوده و تالش 
شده همه زایمان ها در بیمارستان انجام 
شود، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و 
تغییر ترکیب جنسی جمعیت مهاجر، تعداد 
زایمان در منزل در حال افزایش است و 
بخشی از زنان و نوزادان مهاجر در ایران 
از خدمات بیمارستانی محروم هستند.  
واقعیتی که در برنامه ریزی حوزه سالمت 
در سال های اخیر نادیده گرفته می شود 
در  افغانستانی  مهاجران  که  است  این 
ایران، دیگر صرفا مردان در جستجوی 
نیستند،  موقت  اقامت  قصد  به  و  کار 
بلکه بخش چشمگیری از مهاجران به 
و  می آیند  ایران  به  خانوادگی  صورت 
اقامتشان نیز دائمی است. نادیده گرفته 
شدن چنین واقعیتی موجب شده زنان 
و کودکان مهاجر در برنامه های وزارت 
بهداشت جایی نداشته باشند و پاسخی 

به نیازهای آنها داده نشود.
اجتماع مهاجران افغان در ایران به علت 
فقر، بی سوادی و ویژگی های فرهنگی 
کشور مبدأ که نیازهای متفاوتی نسبت 
صورت  در  و  دارند  میزبان  جامعه  به 
نیازها،  این  به  مناسب  پاسخ  فقدان 
پیامدهای منفی در کوتاه مدت و  بروز 
بود.  خواهد  غیرقابل اجتناب  بلندمدت 
یکی از تفاوت های جمعیت مهاجر با 
جامعه میزبان، نرخ باالی رشد جمعیت 
میان آنهاست که به علت استفاده نکردن از 
وسایل پیشگیری از بارداری رخ می دهد. 
زنان افغانستانی به علت نداشتن دسترسی 
کافی به روش ها و وسایل پیشگیری از 
و  آموزش  نکردن  دریافت  بارداری، 
آن  در  که  فرهنگی  ویژگی های  برخی 
فرزندآوری مکرر عادی است، عموما 
از بارداری پیشگیری نمی کنند یا در این 

زمینه جدیت الزم را ندارند.
موضوع دیگر این است که این جمعیت 
با نرخ باالی رشد جمعیت، بدون هر نوع 
بیمه درمانی هستند و از آنجا که عموما 
فقیرند و درآمد کافی ندارند، توان مالی 
استفاده از امکانات بیمارستانی را ندارند و با 
بدتر شدن وضعیت اقتصادی، این امکانات 
بیشتر از دسترس آنها خارج می شود. این 
گونه است که برای اقدامی کامال ضروری 
و پرخطر مثل زایمان، زنان مهاجر فقیر به 
زایمان در منزل )با همه خطراتی که برای 
مادر و نوزاد به دنبال دارد( مجبور می شوند 
چون یک خانواده کارگری مهاجر توان 
پرداخت حدود 3میلیون تومان پول به 

بیمارستان های دولتی را ندارد.
به نظر می رسد از آنجا که وزارت بهداشت، 
چند سالی است از سیاست جمعیتی جدید 
مبنی بر افزایش جمعیت تبعیت می کند، 
جمعیت های آسیب پذیر مثل مهاجران 
را هم بدون توجه به آسیب های چنین 
سیاستی ذیل این برنامه قرار داده و از 
مناسب  خانواده،  تنظیم  برنامه  تدوین 
می کند.  اجتناب  مهاجران  شرایط  با 
با فقدان حمایت بیمه ای از  از طرفی، 
مادران و کودکان مهاجر عمال آنها را از 
خدمات سالمت محروم و به حال خود 

رها کرده است.
شاید وزارت بهداشت با برخی محاسبات 
قانونی و مالی، مصلحت و منفعت را در 
نادیده انگاری جمعیت مهاجر ببیند اما 
نمی تواند این واقعیت را انکار کند که 
وضعیتی که در آن بخشی از جمعیت، 
از خدمات سالمت محروم شده، عالوه 
بر غیرانسانی بودن اش و به خطر انداختن 
مهاجر،  کودکان  و  مادران  سالمت 
پیامدهای اجتماعی مانند بازتولید فقر و 
آسیب های مرتبط با آن را به دنبال خواهد 
داشت و بخش بزرگی از مسوولیت آن 

متوجه همین وزارتخانه است.

زنان مهاجری که در 
منزل زایمان می کنند

روز 10 مهر 98، شماری 
از اهالی روستای »چنار 
حضور  با  محمودی« 
فرمانداری  مقابل 
)استان  لردگان  شهر 
بختیاری(  و  چهارمحال  
دست به تجمع اعتراضی 
کردند  اعالم  آنها  زدند. 
آزمایش »اچ آی وی« شمار زیادی از اهالی 
روستا مثبت شده است. این افراد خواستار 
روشن شدن دلیل ابتالی این افراد و مجازات 
عامالن بودند. بخش مهمی از این افراد، 
مدعی بودند استفاده از سرنگ آلوده توسط 
اما  بوده  بیماری  انتقال  بهیار، عامل  یک 
نادرست  را  ادعا  این  بهداشت  وزارت 
دانست و با استناد به دالیل مختلف، آن 

را غیرواقعی اعالم کرد.

تجمع 10 مهر، برای نخستین بار این ماجرا 
را رسانه ای کرد و رسانه های مختلف یکباره 
در این باره به انتشار خبر، گزارش، تحلیل، 
یادداشت و... پرداختند. این درحالی است 
برخی  و  استان  رسانه های  همه  تقریبا  که 
رسانه ها در تهران، قبل از تجمع اعتراضی، 
از بروز این پدیده مطلع شده بودند اما به 
دالیل مختلف از انتشار خبر آن خودداری 
کردند. سیر روند این اتفاق تند و تندتر شد، 
به حدی که در روزهای بعد اعتراضات در 
شبکه  ساختمان  به  حمله  با  لردگان،  شهر 
امام  دفتر  و  فرمانداری  درمان،  و  بهداشت 
به  آنها  آسیب  و  تخریب  و  لردگان  جمعه 
خشونت کشیده شد. مجموعه این اتفاقات 
بحرانی  به  اجتماعی  اتفاق  یک  شد  باعث 

سیاسی- امنیتی تبدیل شود.
دو نکته درباره این ماجرا قابل بیان است:

اول( اطالع رسانی
اگر رسانه های حرفه ای و مستقل از ابتدا به 
موضوع ورود می کردند، اوال از تبدیل یک 
ماجرای صرفا اجتماعی )بهداشتی– درمانی( به 
بحران سیاسی- امنیتی جلوگیری می شد، ثانیا 
فضا برای شفاف سازی و بیان جزییات فراهم 
می شد اما با تبدیل آن به بحران سیاسی- امنیتی، 
شفاف سازی و فضای پیگیری این موضوع 

نیز از بین رفت. دلیل اعتراضات اهالی روستا 
مقابل فرمانداری و ساختمان شبکه بهداشت 
لردگان این بود که احساس می کردند صدای 
اعتراض آنها شنیده نشده یا نخواهد شد و 
ممکن است این اعتراض به جایی نرسد. اهالی 

روستا به همین دلیل تصمیم گرفتند به شهر 
لردگان بروند و اعتراض علنی داشته باشند 
تا بتوانند صدای خود را به گوش مقامات 
برسانند. از سوی دیگر، به نظر می رسد طرف 
مقابل، تالش می کرد بدون اطالع رسانی علنی، 
این روند را دنبال کند که گذشت زمان نشان 
داد سیاست درستی نبوده است. اگر مقامات 
وزارت بهداشت قبل از تجمع 10 مهر 98  
خبر را علنی اعالم می کردند و شخص وزیر 
با تشکیل فوری هیات حقیقت یاب، شخصا 
در  و  می رفت  حادثه  محل  به  معاونش  یا 
باالترین سطح ماجرا را پیگیری می کرد، شاید 
اتفاقات ناخوشایند بعدی رخ نمی داد. در نتیجه 
می توان گفت اگر رسانه ها این موضوع را از 
ابتدا پیگیری می کردند، زمینه برای پیگیری 
نقش آفرینی  با  روند  این  اجتماعی  صرفا 
بهداشت  وزارت  به ویژه  دولتی  مقامات 

فراهم می شد.از دیگر پیامدهای تبدیل یک 
امنیتی،  به بحران سیاسی-  مساله اجتماعی 
اعمال محدودیت خودکار برای رسانه ها و 
خبرنگاران در اطالع رسانی این ماجرای صرفا 
اجتماعی است. در این فضا، با عقب نشینی 
این  حرفه ای،  رسانه های  و  خبرنگاران 
رسانه های غیرحرفه ای، شهروند خبرنگاران، 
شبکه های اجتماعی و... خواهند بود که به 
رفع نیازهای اطالع رسانی اقدام می کنند. در 
این وضعیت، عالوه بر گسترش و تقویت 
شایعه، شاهد انتشار گسترده خبرهای جعلی 
و اطالع رسانی غیرمسووالنه و غیرحرفه ای 
به سرمایه  موارد  این  بود که همه  خواهیم 
اجتماعی دولتمردان و بخش های مختلف آن 
به ویژه وزارت بهداشت ضربه می زند و روند 
اقناع اهالی روستا و مخاطبان و طرف های 

درگیر در ماجرا را آسیب پذیر می کند.

دوم( نقش رسانه های مستقل
جای رسانه های مستقل و معتبر و سازمان های 
مشکل  این  حل  به  کمک  برای  غیردولتی 
خالی است. خبرنگاران رسانه های مستقل و 
ماجرا  این  درباره  می توانستند  معتبر 
این اطالع رسانی بخش  کنند.  اطالع رسانی 
مهمی از دغدغه افراد را درباره دیده شدن، 
رفع  اطالع رسانی  و  پیگیری  شدن،  شنیده 
می کرد. چنین ماموریتی را رسانه ای می تواند 
انجام دهد که دغدغه فعالیت حرفه ای، دقیق، 
باشد.ثانیا: در  بی طرفانه و مسووالنه داشته 
این ماجرا، یک طرف اهالی روستا هستند 
که اتهاماتی را مطرح می کنند. از سوی دیگر، 
اتهامات را بی اساس  این  وزارت بهداشت 
و  مطلع  مستقل،  رسانه های  اما  می داند 
تخصصی می توانند جایگاه ویژه و خاصی 

در اقناع افکار عمومی داشته باشند.

آسیب شناسی پوشش رسانه ای در ماجرای »ایدز لردگان«

رسانه ها و لردگان
 دکتر سیمین کاظمی

 پزشکودکترای
جامعهشناسی

 مهدیه 
آقازمانی

                 شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت



3 سالمت در جهان

رأی دهندگان آمریکایی درباره توان بدنی و ذهنی داوطلبان سالمند دموکرات تردید دارند

 آیا سن فقط یک عدد است؟
3 داوطلب اصلی دموکرات ها 
آینده  انتخابات  برای 
ریاست جمهوری آمریکا 78، 
76 و 70 سال دارند و یکی از 
آنها، برنی ساندرز، چندی قبل به دلیل درد قفسه 
سینه روانه بیمارستان شد. رأی دهندگان آمریکایی 
خواهان رهبران باتجربه هستند اما تعادل سن و 

تجربه کجا باید برقرار شود؟
ماه ها سناتور برنی ساندرز آنهایی که درباره 
توان جسمانی اش برای پست ریاست جمهوری 
تردیدی داشتند، با این جمله همیشگی 6 کلمه ای 
از رو می برد: »در پویش های انتخاباتی دنبال من 
بیایید.« اما چندی پیش، قبل از درد قفسه سینه ای 
که او را روانه بخش اورژانس کرد، سندرز 78 
ساله خطاب به معاون مدیر برنامه های خود 
جمله 6کلمه ای دیگری را گفت که بسیار گویا 
بود: »وقتی باال رفتم، یک صندلی می خواهم.« 
او خطاب به 250 نفری که در یک رستوران 
ایرانی برای شنیدن صحبت هایش جمع شده 
بود.«  سختی  روز  چه  »امروز  گفت:  بودند، 
ماه ها دموکرات ها شاهد سرکردگی این 3 نفر 
در پویش های انتخاباتی حزب  دموکرات بوده اند 
که هر کدام در دهه 7 زندگی خود هستند؛ 
جو بایدن 76 ساله، معاون رئیس جمهور سابق، 
سناتور الیزابت وارن 70 ساله و سندرز 78 
ساله. آنها قرار است سال آینده رقیب انتخاباتی 

ترامپ 73 ساله شوند.
 پویش های انتخابات ریاست جمهوری همواره 
صحنه بیم و امید بوده یا آن طور که سیاستمداران 
می گویند یک دورهمی برای کسانی که دغدغه 
رأی دادن دارند. امسال اما، به جز مسائل همیشگی 
مانند هزینه های سالمت و درمان و پرداخت های 
تحصیلی، دستمزدهای اضافه نشده یا مهاجرت، 
بحث دیگری هم مطرح بوده؛ در کشوری که 

دارندگان حق الکتورال، هیات منتخبین ایالت ها 
در انتخابات آمریکا، از سال 1970 میالدی به 
این طرف همگی باالی 65 سال داشته اند، برای 
کسی که قرار است در قلب مدیریت کشور جا 
بگیرد، چه سنی سن سالمندی محسوب می  شود؟ 
رأی دهندگانی که داوطلبان را در زمان مباحثات و 
مهمانی های ناهار می بینند که چست و چاالک به 
طرف جایگاه می روند، نمی خواهند بگویند برای 
سن رئیس جمهور سقفی وجود دارد. هیچ کس 
برای این کارها پیر نیست اما رأی دهندگان اطمینان 

ندارند این افراد بخواهند این برنامه کاری فشرده 
را در دهه 7 عمر خود ادامه دهند. 

متخصصان طب سالمندی و سایر کارشناسان 
سن  نمی توان  واقعا  دارند  عقیده  امر  این 
مشخصی را برای برعهده گرفتن وظایف دشوار  
ریاست جمهوری مشخص کرد. آنها می گویند 
درست است که نقصان جسمانی و شناختی ارتباط 
مستقیمی با سن دارد، در این باره تفاوت های 
زیادی دیده می شود. مطالعه میانگین ها می تواند 
تصویری را در اختیار ما بگذارد؛ طبق اعالم 

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، متوسط 
امید به زندگی در ایاالت متحده 79 سال است. 
حتی امروز که آمریکایی ها بیش از گذشته عمر 
می کنند، حدود 85درصد از سالمندان دست کم 
به یک نوع بیماری مزمن مبتال هستند و بیش از 
سه چهارم دست کم 2 نوع بیماری مزمن دارند 
اما به نظر کارشناسان، یک آدم 70 ساله  و یک 
آدم 60 ساله از هم متفاوت هستند و همه 70 

سالگی ها مثل هم نیستند.
به دلیل افزایش جمعیت سالمند و سالمند شدن 

جمعیت و بهبود سالمت و درمان، معیار سن در 
هر دهه در حال تغییر است و سن نمی تواند دلیل 

عدم صالحیت رئیس جمهور باشد.
این پیامی است که بسیاری از رأی دهندگان که 
خودشان با واقعیت های باال رفتن سن روبرو 
می شوند، دلشان می خواهد باور کنند. طی 25 
سال گذشته، شمار آمریکایی هایی که برنامه دارند 
بعد از 66 سالگی بازنشسته شوند، بیشتر شده 
است. از این تعداد، یک چهارم می گویند هیچ 

وقت نمی خواهند بازنشسته شوند.
بسیاری از سالمندان هم سالمندی خود را مثبت 
می دانند و با روحیه ای باال با افزایش سن خود 
روبرو می شوند اما برخی هم نگران هستند که  
مشکالت جسمانی و نقصان توانایی های ذهنی 
یک مسوول عالی رتبه طی سالیان روی کارش اثر 
بگذارد. از زمانی که جو بایدن وارد کارزارهای 
انتخاباتی شده، مرتب درباره وضعیت جسمانی و 
سالمت خود مورد سوال قرار گرفته است. بسیاری 
شک دارند که او با جست وخیز میان خیل افراد 
شرکت کننده در گردهمایی های انتخاباتی و دست 
دادن های متعدد در هوای دم گرفته تابستان بر آن 
سرپوش بگذارد. برنی ساندرز یک برنامه کاری 
پر تب وتاب را برای کارزارهای انتخاباتی خود 

پی می گیرد که شامل چند رویداد در چند شهر 
در هر روز است و حمایت کنندگان الیزابت وارن 
او را به دلیل سرزندگی اش که در هر رویدادی 
صدها عکس سلفی با هوادارانش می اندازد، سخت 

تحسین می کنند. 
هیچ کدام از نامزدهای دموکرات نمی خواهند 
بشود.  کندوکاوی  سالمتشان  جزییات  درباره 
نزدیکان برنی ساندرز درباره درد قفسه سینه او 
در صحبتی کوتاه گفته اند که »در یکی از عروق 
گرفتگی دیده شده و دو استنت )فنر( به صورت 
موفقیت آمیزی در آن قرار گرفته است.« این عمل 
در آمریکا اقدام درمانی کامال عادی است. سندرز 
هم مانند بقیه رقبای حزبی اش هنوز چیزی از 
سوابق پزشکی خود منتشر نکرده، هرچند هر 3 
این افراد قول داده اند قبل از گردهمایی آیووا در 

بهمن ماه این کار را انجام دهند.
با اندک اطالعات پزشکی که در دست است، 
حتی یک بی نظمی جزیی در ظاهر داوطلب فوری 
گمانه زنی ها را درباره آشفتگی های مرتبط با سن در 
این افراد باال می برد. وقتی سر برنی ساندرز به در 
شیشه ای حمام خورد، کارزار انتخاباتی اش توضیح 
داد که خراشی وارد شده که باید بخیه شود اما 
تاکید کرد که او نیفتاده یا در آخرین مناظره جو 
بایدن طوری دهانش را حرکت می داد که به نظر 
می رسید دندان مصنوعی در دهانش است. در یکی 
از رویدادهای انتخاباتی رأی دهندگان پرسیدند آیا 

اشتباهات کالمی او به دلیل سنش است؟ 
دونالد ترامپ که زمانی هیالری کلینتون، رقیب 
انتخاباتی اش در دوره قبل، را به دلیل بنیه ضعیف 
خود سخت مورد حمله قرار داده بود، امروز همین 
سواالت را درباره سطح توان جو بایدن که او را 
به صورت خودمانی »جو خواب آلود« خطاب 

می کند، مطرح کرده است. 
منبع: نیویورک تایمز    

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
آمریکا به جز مسائل همیشگی 

مانند هزینه های سالمت و درمان و 
پرداخت های تحصیلی، دستمزدهای 
اضافه نشده، بحث دیگری هم مطرح 

بوده؛ برای کسی که قرار است در 
قلب مدیریت کشور جا بگیرد، چه 

سنی سن سالمندی  محسوب می شود؟

آمریکا

ما می توانیم به گرسنگی پایان بدهیم
آمار نشان می دهد شمار کسانی که در جهان از عدم دسترسی به تغذیه مناسب 
رنج می برند به 2میلیارد نفر رسیده است. در حالی که تولید مواد خوراکی افزایش 
چشمگیری داشته، ساالنه میلیون ها نفر در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دهند.
 بر اساس گزارشی که از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد منتشر شده، 
تعداد کسانی که از دسترسی به خوراک مناسب و تغذیه مرتب محروم هستند،317 
میلیون نفر افزایش یافته و به 2میلیارد نفر در جهان رسیده است.به این ترتیب، حدود 
یک چهارم کل جمعیت جهان به خوراک مناسب دسترسی ندارند. همین آمار حکایت 
از آن دارد که ساالنه بین 9 تا 36 میلیون نفر در دنیا بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان 

خود را از دست می دهند.به باور کارشناسان این حوزه، با توجه به افزایش و انباشت 
مواد خوراکی در جهان، رنج بردن مردم از عدم دسترسی به خوراک مناسب به هیچ 
وجه پذیرفتنی نیست. افزون بر آن در این گزارش تبعیض و ساختار ناعادالنه از 
عوامل مهم بحران گرسنگی در دنیا معرفی شدند.به عنوان مثال، باوجود افزایش تولید  
فراورده های کشاورزی در آمریکای جنوبی، از سال 2014 میالدی به این سو، شمار 
کسانی که از سوءتغذیه و گرسنگی در آن منطقه رنج می برند، 67 درصد افزایش یافته 
و به 131 میلیون نفر رسیده است.به باور کارشناسان، اختصاص زمین های کشاورزی 
در آمریکای جنوبی به تولید سویا و نیشکر به بحران تغذیه در این قاره دامن زده 
است.بنابر گزارش دویچه وله، گرمایش زمین و همچنین درگیری های محلی نیز از 

جمله عواملی هستند که دسترسی یک چهارم جمعیت جهان به مواد خوراکی را دشوار 
کرده و به بحران گرسنگی دامن می زنند.

در مراسمی که هر سال در این روز از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد)فائو( برگزار می شود، آگاهی و اقدام جهانی برای حمایت از افرادی که 
دچار گرسنگی هستند و نیز تامین امنیت غذایی و رژیم غذایی مناسب برای 
همه، مورد توجه خاص قرار می گیرد.روز جهانی غذا همچنین فرصت مناسبی 
است تا افکار عمومی جهان بدانند که می توانیم به گرسنگی پایان دهیم و تبدیل 

به »نسل گرسنگی صفر« شویم.
منبع: یورونیوز

سازمان بهداشت 
جهانی

آکادمی نوبل روز دوشنبه 7 سپتامبر )15 مهر( نام گرگ سامنزا و    
ویلیام کیلین از ایاالت متحده و پیتر روکلیف از بریتانیا را به عنوان 
برندگان جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی سال 2019 میالدی اعالم 
کرد.کمیته نوبل برای کشف اینکه »سلول چگونه وجود اکسیژن را 
احساس و پاسخش را بر اساس آن تنظیم می کند«، این جایزه را به این 
3دانشمند اهدا کرد.ویلیام کیلین 61 ساله در موسسه پزشکی هاروارد 
هیوز آمریکا کار می کند. گرگ سامنزا 63 سال دارد و مدیر تحقیقات 
عروقی موسسه مهندسی سلول دانشگاه جان هاپکینز آمریکاست. سر 
پیتر روکلیف 65 ساله مدیر پژوهش های بالینی موسسه فرانسیس کریک 
در لندن و مدیر موسسه اکتشاف تارگت در آکسفورد است.به گفته 
کمیته نوبل، اینکه اکسیژن برای حیات ضروری است مدت هاست 
که شناخته شده اما مکانیسم مولکولی که نشان دهد سلول دقیقا به 
کمبود یا افزایش اکسیژن چه پاسخی می دهد و چگونه با آن تطبیق 
می کند، شناخته نشده بود، تا اینکه برندگان نوبل امسال شروع به 
تحقیق در این زمینه کردند.کار این 3دانشمند؛ یعنی چگونگی تطبیق 
سلول با کم و زیاد شدن اکسیژن به »همه چیز« از جمله بارداری، 
بیماری کمبود اکسیژن در ارتفاعات زیاد، سرطان و ترمیم زخم مربوط 

می شود.به گفته کمیته نوبل، یافته های این 3دانشمند اکنون اساس 
درک ماست از اینکه میزان اکسیژن چگونه سوخت وساز سلول و 
عملکرد فیزیولوژیک آن را تعیین می کند و این کشف راه را برای 
راهکار های نویدبخش در مبارزه با کم خونی، سرطان و بسیاری از 
بیماری های دیگر باز کرده است.مبلغ جایزه که بین 3دانشمند تقسیم 
می شود، 913 هزار دالر است.نوبل پزشکی و فیزیولوژی هر سال 
اولین نوبلی است که برنده اش اعالم می شود. سال گذشته جیمز 
الیسون، دانشمند آمریکایی و تاسوکو هنجو، پژوهشگر ژاپنی برای 
استفاده از سیستم ایمنی در درمان سرطان برنده نوبل پزشکی شدند.
اعطای این جوایز از سال 1901 میالدی آغاز شده و امسال قرار 
است برای نوبل ادبیات دو برنده اعالم شود که دلیل آن، رسوایی 
جنسی است که سال گذشته دامنگیر آکادمی نوبل شد و برای اولین 
بار طی 75 سال گذشته اعطای نوبل ادبیات به حالت تعلیق درآمد.
این رسوایی با انتشار اخبار سوء رفتار جنسی ژان کلود آرنو، همسر 
یکی از اعضای کمیته ادبیات آغاز شد و استعفای دست کم 4تن از 

اعضای آکادمی را در پی داشت.
منبع: یورونیوز

ویلیام کیلین، سر پیتر ردکلیف و گرگ سامنزا
برندگان  جایزه نوبل پزشکی

براساس اعالم اداره مرکزی آمار افغانستان، از جمعیت حدود 32 
میلیونی این کشور 48 درصد آنها زیر 15 سال هستند.هفتم اکتبر، 15 
مهر، هجدهمین سال آغاز حمله آمریکا به افغانستان برای سرنگونی 
رژیم گروه طالبان بود. موسسه حمایت از کودکان، در بیانیه ای به 
این مناسبت اعالم کرد 18ساله های امروز افغانستان، تمام دوران 
زندگی شان را در جنگ سپری کرده اند. به گزارش صندوق نجات 
کودکان، دلیل مرگ 8 نفر از هر 10 کودکی که در افغانستان جان 
خود را از دست می دهد، انفجار است. اونو وان مانین، رئیس این 
موسسه در افغانستان گفته که کودکان افغان هر روزه با ترس از انفجار 
زندگی می کنند. براساس اعالم موسسه حمایت از کودکان، 84 درصد 
از قربانیان مواد انفجاری باقی مانده از جنگ را کودکان زیر 18سال 
تشکیل می دهند.به گفته این موسسه، ادامه جنگ پیامدهای ناگواری 
برای کودکان افغان دارد و اکنون 3/7 میلیون کودک افغان به دلیل 
ناامنی از رفتن به مکتب/مدرسه محروم هستند که 60 درصد آنها را 
دختران تشکیل می دهند. عالوه بر این، 700 مدرسه به دلیل خشونت 

در سال 2018 میالدی تعطیل بودند.این نهاد خواستار توقف استفاده 
کودکان در جنگ شده و از جناح های درگیر خواسته امنیت مکاتب 
و بیمارستان ها را تامین کنند.در این بیانیه از افغانستان به عنوان 
جای خطرناک برای دوران کودکی یاد شده که بسیاری از کودکان 
مجبورند به دلیل فقر در جاده های خطرناک کار کنند یا به گروه های 
مسلح بپیوندند. در گزارش سال 2019 میالدی این موسسه آمده 
که افغانستان کنار کشورهای عراق، سوریه، یمن، سومالی و سودان 
جنوبی جزو 10کشوری است که بدترین جا برای کودکان محسوب 
می شود.براساس آمار این نهاد، از سال 2015 تا 2018 میالدی بیشتر 
از 12 هزار کودک کشته شده یا مورد خشونت قرار گرفته و 274 
کودک به عنوان سرباز استخدام شده یا نقش حمایت کننده برای 
جنگجویان داشته اند.موسسه حمایت از کودکان اعالم کرده 3/8 
میلیون کودک به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند و 600 هزار 

کودک از سوء تغذیه رنج می برند.
منبع: رویترز

۱۸ساله های امروز افغانستان
تمام دوران زندگی شان را در جنگ سپری کرده اند
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بر این اساس با توجه به اختصاص شعار 
کمیته  طرف  از  روز  هر  برای  مخصوص 
مسووالن  هماهنگی  با  برنامه ها  اجرایی، 
صورتی  به  آموزشی،  دفتر  و  بیمارستان 
جلسه  در  روزانه  که  بود  شده  پیش بینی 
گزارش صبحگاهی بیمارستان مطلب متناسب 
با شعار همان روز توسط یکی از رزیدنت های 

بیمارستان تهیه و ارائه شود.

روز اول:  کودکان با نیازهای ویژه، 
فرصت های برابر

در تاریخ سیزدهم مهرماه دکتر مهسا درودیان، 
مسوول کمیته دستیاری اجراکننده برنامه این 
هفته، مقدمه ای درباره شکل گیری و اهداف 
گروه فوق الذکر بیان کرد. پس از آن کلیپ 
کوتاهی از نقاشی های نوستالژیک کودکان 
به نمایش گذاشته شد. برنامه در غرفه هایی 
که در حیاط بیمارستان به این منظور دایر 
شده بود، ادامه یافت. بر اساس شعار روز 
اول در فضای بیمارستان بازی های گروهی با 
حضور بچه ها انجام شد. غرفه های روز اول 
شامل غرفه نقاشی صورت، نقاشی کشیدن 
بچه ها و اهدای بادکنک بود که توسط گروه 
داوطلب اداره می شد. غرفه »هزاران درنا« با 
آموزش ساخت درناهای کاغذی به بچه ها 
مفاهیم صلح را آموزش می دادند. غرفه فروش 
کتاب هم در این زمینه فعال بود که درآمد آن 
صرفه امور خیر و هدایای کودکان می شد. 
در طول روز با همراهی گروه دوکی چریتی 
در حیاط بیمارستان بازی های مار و پله و 
عمو زنجیرباف هم برگزار شد که حضور 
کودکان بیمار و مراجعه کنندگان سرپایی به 
بیمارستان و همراهی خانواده ها، کارکنان و 

پزشکان قابل توجه بود. 

روز دوم: کودک، آموزش، سالمت 
و ایمنی

برنامه  در  گوزلی  نینا  دکتر  دوم  روز  در 
اسالید های  ارائه  با  صبحگاهی  گزارش 
زیبا درباره حقوق کودک سخنرانی داشت. 
قبلی، بچه های مهدکودک  طبق هماهنگی 
گزارش  در  مربیان خود  همراه  بیمارستان 
صبحگاهی حاضر شدند و سرود زیبایی با 
مفهوم هفته کودک اجرا کردند. ورود و حضور 
این گروه از کودکان برای سرودخوانی، حال 
و هوای خاصی به جلسه گزارش صبحگاهی 
داد. سپس دکتر مسعود موحدی، استاد گروه 
کودکان دانشگاه و معاون آموزشی مرکز طبی 
کودکان هدایایی از طرف کمیته برگزاری به 
کودکان اجراکننده سرود اهدا و از آنها تقدیر 
کرد. در این روز هم ادامه برنامه در حیاط 
بیمارستان دنبال شد. غرفه کتاب و غرفه دوکی 
چریتی با انجام نقاشی صورت، ارائه بادکنک 
و بازی های گروهی و اصیل ایرانی از جمله 
منچ، مار و پله و عمو زنجیرباف برقرار بود. 

نقاشی روی سنگ به غرفه های روز دوم اضافه 
شده بود. پلیس راهور هم با حضور و بازی با 
کودکان به آنها آموزش های مراقبتی ارائه داد. 
بعدازظهر با پایان کار غرفه ها، گروه دوکی 
چریتی در بخش هایی از بیمارستان حضور 
یافتند و از بیمارانی که نتوانسته بودند در 
برنامه های این دو روز شرکت کنند، عیادت 
اهدای  زنده و  اجرای موسیقی  با  و  کرده 
بادکنک آنها را شاد کردند. گروه اسکورپ 
دانشجویان دانشگاه تهران نیز در این روز 
با عیادت بیماران بخش های دیگر و انجام 
بازی و اهدای جایزه، کودکان بیمار بستری 

در بیمارستان را شاد کردند. 

روز سوم: کودک، محیط زیست، 
میراث فرهنگی و گردشگری

در گزارش صبحگاهی روز سوم دکتر ملیکا 
حنیفی ها کنفرانسی درباره سالمت کودک 
ارائه کرد. سپس برنامه در غرفه ها و حیاط 
بیمارستان ادامه یافت. مهمان ویژه این روز با 
توجه به شعار روز »کودک و محیط  زیست« 
گروه سمن »سبزکاران باالن« از استان گیالن 
بودند که در غرفه ای که در اختیار ایشان قرار 
گرفت مستقر شدند و به انجام بازی های مهیج 
گروهی و آموزش تفکیک زباله و پاکیزگی 
محیط و ارائه بسته های خدماتی و جزوات 
آموزشی مرتبط با محیط  زیست پرداختند. 
در این روز دکتر اسکندر امیدی نیا، معاون 

آموزش و پژوهش سازمان محیط  زیست 
کشور همراه دکتر رویا رشیدپورایی از گروه 
اخالق پزشکی دانشگاه از غرفه ها بازدید 
بازدید  این  در  داشتند که  رسمی کوتاهی 
مدیر بیمارستان، دکتر رهنما و دکتر ملیحه 
کدیور استاد گروه کودکان بیمارستان هم 
حضور داشتند. دکتر امیدی نیا بر لزوم اهمیت 
توسعه پایدار و نقش آموزش به کودکان در 
تاکید کرد. غرفه  زمینه های محیط  زیست 
توانمندسازی خانواده و کودک هم توسط 
تیم روان شناسی بیمارستان دکتر لیدا زمانی، 
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 
و فوالدی و سایر همکاران روان شناس اداره 
می شد که به آموزش مطالب در حوزه تربیت 
کودک و فرزندپروری پرداختند. گروه دوکی 
چریتی و غرفه کتاب نیز در این روز فعال 
بودند.در این روز کمپ عمو زنجیرباف با 
شعار »خودمراقبتی« با مدیریت دکتر ریحانه 
علیپور، براساس شعرهای کتابی در زمینه 
بازی  این  دل  در  شد.  اجرا  خودمراقبتی 
بود  برای بچه ها گنجانده شده  شعارهایی 
که مورد توجه قرار گرفت. در این روز نیز 
گروه دوکی و اسکورپ دانشجویی با همراهی 
دکتر علیپور و دو رزیدنت دیگر بیمارستان، 
دکتر زهرا ردایی و دکتر توران چگینی در 
سایر بخش های بیمارستان حضور یافتند و 
کودکان  برای  را  کودک  روز  ویژه  مراسم 
بستری اجرا کردند. طی این برنامه، گروه 

بیماران  برای شادی  دانشجویی  اسکورپ 
بستری در بخش پست پیوند، پشت پنجره 
ارتباطی بیماران حاضر شدند و در شرایط 
سخت برای آنها با نواختن موسیقی برنامه 
خوبی اجرا کردند که موجب شادی بسیار 

کودکان این بخش شد.

روز چهارم: کودک، صلح، بازی و 
نشاط

گزارش صبحگاهی روز چهارم با حضور دکتر 
بدو رئیس، مسووالن آموزشی بیمارستان، 
اعضای هیات علمی و دستیاران تخصصی 
و فوق تخصصی، کارورزان و دانشجویان در 
بیمارستان مرکز طبی برگزار شد. مانند دیگر 
روزها دکتر کوثر اثنی عشری درباره اخالق در 
برخورد با کودک بیمار سخنرانی کرد. سپس 
کلیپی از فعالیت های این گروه از آغاز تا پایان که 
توسط دکتر گوزلی تهیه شده بود برای حضار 
به نمایش درآمد. در ادامه گروه دانشجویی 
موسیقی سورنا موسیقی زنده اجرا کردند. 
برنامه با حضور بچه های مهدکودک بیمارستان 
و منطقه، دانش آموزان دبستان شهید چمران 
و بیماران بستری بخش ها همراه خانواده های 
آنها و فرزند برخی کارکنان در همین سالن 
ادامه یافت. سپس گروه جنگ شادی رادیو 
سالمت روی صحنه رفت و برای بچه های 
حاضر در سالن برنامه های متنوعی اجرا کرد 
که با پخش زنده روی آنتن رفت و با تشویق و 

شادی کودکان حاضر همراه بود. صحنه آرایی 
سالن توسط گروه داوطلب »هزاران درنا« 

انجام شده بود.
همزمان با برنامه های جاری در این سالن، 
غرفه ها هم در حیاط بیمارستان دایر بودند. 
در این روز غرفه ای در اختیار بخش کودک 
موزه صلح قرار گرفت که با همراهی دکتر 
ردایی در بخش ها حضور یافتند و به بازی 
و سرگرم کردن کودکان بستری پرداختند. 
در این روز عالوه بر غرفه های دوکی چریتی 
و کتاب، مجددا گروه هزار درنا به آموزش 
ساخت درنای کاغذی به کودکان پرداختند. 
از  رنگی  کاغذی  درنای  حدود ۲۵۰ عدد 
درمانگاه  در محوطه  نیز  پیش ساخته شده 
تخصصی و فوق تخصصی و اورژانس بین 

کودکان مراجعه کننده توزیع شد. 

روز پنجم: کودک، رسانه و 
ارتباطات

موضوع »کودک، رسانه و ارتباطات« هم با 
آموزش نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی 
مطرح  مجازی  فضای  در  خودمراقبتی  و 
در  پورنگ  عمو  برنامه  این  ادامه  در  شد. 
بیمارستان حضور یافت و در حیاط بیمارستان 
بادکنک های آرزوها که با روبان های زیبایی 
به هم تابیده بود را با آرزوی سالمت برای 
کودکان بیمار به آسمان فرستاد. در این رویداد 
با همراهی کودکان حاضر و خانواده ها، عالوه 

بر دکتر ملیحه کدیور، مسوول این گروه، 
دکتر فرزاد کمپانی، دانشیار گروه خون و 
انکولوژی مرکز طبی کودکان و دکتر مهسا 
کودکان  بیماری های  استادیار  اسدآبادی، 
دانشگاه و عضو کمیته اجرایی هفته ملی 
کودک هم حضور داشتند. در این زمان دکتر 
سیدرضا رئیس کرمی، مدیر گروه آموزشی 
بیماری  های کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران هم به این جمع پیوست و در این مراسم 
زیبا شرکت کرد. حضور همزمان پزشکان، 
رزیدنت ها و بچه ها و خانواده های آنها با 
کارکنان بیمارستان، جلوه و زیبایی خاصی 
به این مراسم داده بود. به مناسبت روز کودک 
از کودکان بستری هم با دادن هدیه و تغذیه 
و  مددکاری  از  پذیرایی شد. عالیی  سالم 
پیرموذن، مسوول فرهنگی هم در این برنامه 

همکاری داشتند. 

روز ششم: کودک، کتاب و فرهنگ 
مطالعه

در این روز عالوه بر برپایی برنامه های پیشین 
بحث های »کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه« 
فرهنگ  کتاب و گسترش  برپایی غرفه  با 

کتاب خوانی دنبال شد.

روز هفتم: کودک، خانواده، شیوه 
زندگی ایرانی-  اسالمی

براساس آیین نامه هفته ملی کودک با توجه به 
نزدیک شدن زمان برگزاری برنامه های هفته 
ملی کودک امسال به روزهای سوگواری 
اربعین، مالحظات و توجه های خاصی به 
در دستور  این روزها  با  متناسب  طراحی 
کار قرار گرفت. از طرفی، مراسم روز آخر 
زندگی  شیوه  خانواده،  »کودک،  عنوان  با 
ایرانی-  اسالمی« با آموزش های فرزندپروری 
و تربیت کودک و ارائه مشاوره به خانواده ها 
در طول این هفته توسط گروه روان شناسی و 
روان پزشکی بیمارستان برگزار شد.در تمامی 
این روزها رزیدنت ها هدایایی بین کودکان 
بستری در تمام بخش ها توزیع کردند. بیماران 
با نظارت پرستاران و رعایت ایمنی در این 
مراسم حضور داشتند. پوسترهای زیبایی نیز 
برای برنامه های این هفته توسط دکتر مهرناز 
الفت طراحی و تهیه شده بود. الزم به ذکر 
است این برنامه برای نخستین بار با تشکیل 
کمیته رزیدنتی در زمینه مشارکت اجتماعی 
دستیاران در سالمت کودکان زیر نظر دکتر 
دستیاران  گروه  شد.  اجرا  کدیور  ملیحه 
مدیریت  با  برنامه  این  اجرای  تخصصی 
دکتر مهسا درودیان مطلق و مشارکت دکتر ها 
ریحانه علیپور، نینا گوزلی، مهرناز الفت، کوثر 
حنیفی ها،  ملیکا  ردایی،  زهرا  اثنی عشری، 
توران چگینی، سارا ا... کرمی، مریم جاللی 
و فاطمه کازرونی از رزیدنت های کودکان 

مرکز طبی کودکان فعالیت کردند.

 گزارش »سالمت« از روزشمار برگزاری برنامه های هفته ملی کودک در مرکز طبی کودکان 

 جشن هفته ملی کودک کنار کودکان بیمار

همزمان با ۸ اکتبر برابر با 16 مهر؛ روز جهانی »کودک«، 
جشنی با شعار »آینده را باید ساخت« از تاریخ 13تا 
16مهرماه 139۸ به مناسبت هفته ملی کودک در بیمارستان 

مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. هماهنگی های 
این مراسم از شهریورماه، توسط کمیته اجرایی که 
شامل گروهی از دستیاران تخصصی رشته بیماری های 
کودکان مرکز طبی کودکان است، انجام شده بود. 
این گروه، فعالیت های خود را با همکاری گروهی از 
کارکنان و اعضای هیات علمی این بیمارستان انجام 
دادند. کمیته اجرایی، جلسات هماهنگی خود را زیر 
نظر دکتر ملیحه کدیور، استاد گروه بیماری های کودکان 

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد. هماهنگی برنامه 
از مردادماه با برگزاری هفتگی جلسات موضوعی آغاز 
شد و در هر جلسه توضیحی از پیشرفت کار ارائه، 
مسائل قابل پیگیری و مشکالت مطرح و بر اساس 
هدف گذاری  های جدید دنبال   می شد. در مهرماه نیز چند 
جلسه با حضور عوامل و دست اندرکاران بیمارستان 
برگزار و برنامه  ها به صورت کامل تشریح شد. هدف 
اصلی برنامه  ها ایجاد محیطی ایمن و سالم برای بازی 

و شادی و نشاط کودکان بود و اهداف فرعی بر این 
پایه سیاست گذاری شد. با شکل گیری گروه و پیگیری 
کارها برای برگزاری مراسم هفته ملی کودک، درنهایت 
از تاریخ سیزدهم مهرماه برنامه های متنوعی آغاز شد.
از طرف دبیرخانه دائمی هفته  ملی و روز جهانی کودک، 
روزشمار هفته ملی کودک سال 98 به شرح زیر نامگذاری 
شده بود که با شعار »آینده را باید ساخت« برای گرامیداشت 

این هفته مطرح شد:

 13 مهر: کودکان با نیازهای ویژه، فرصت های برابر
 14 مهر: کودک، آموزش، سالمت و ایمنی

کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و   15 مهر: 
گردشگری

16 مهر: کودک، صلح، بازی و نشاط
 17 مهر: کودک، رسانه و ارتباطات 

 1۸ مهر: کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه
19مهر: کودک، خانواده، شیوه زندگی ایرانی-  اسالمی

 دکترمهسادرودیانمطلق
دستیار تخصصی کودکان
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دکتر زهرا محمودی، دستیار سال اول بیماری های کودکان بیمارستان ولی عصر)عج(
طی هفته کودک با توجه به شعار »آینده را باید ساخت« اهمیت مساله کودک را برجسته تر 
می کنیم تا بتوانیم بزرگساالن آینده را به بهترین شکل ارتقا دهیم. در این زمینه اولین 
مورد، حقوق کودک است که شامل مسائل حقوقی، اجتماعی، آموزشی، عاطفی و فردی 
کودک می شود. حقوق کودک شامل ۴ بخش حق بقا، حق رشد، حق حمایت  و حق 
مشارکت و ۴ اصل عدم تبعیض، محترم شمردن، حق حیات و رشد و توجه به منافع 
عالی کودک است. پیمان نامه حقوق کودک نیز شامل ۴۱ ماده است که موضوعات مهم 
آن شامل عدم تبعیض، هویت کودک، آزادی بیان، حمایت کودک از جدایی والدین، 
ضمانت های قانونی فرزندخواندگی و مراقبت های بهداشتی، حقوق کودک معلول، ممنوعیت 
شکنجه و درگیری مسلحانه و حق آموزش و پرورش است. بحث و بررسی و اقدامات 
انجام گرفته در هفته کودک پیرامون موضوعات مختلف کودکان اعم از حقوق کودک، 

سالمت کودک و نحوه برخورد و رفتار با کودک بیمار و... حتی اجرای برنامه های شاد 
برای کودکان به ویژه کودکان بستری در بخش که طی هفته کودک در مرکز درمانی 
ولی عصر)عج( برگزار شد، همگی از مواردی است که می تواند در جهت ارتقای شعار 
هفته کودک کمک کننده باشد. از این رو، الزم است همه کسانی که در این حرفه فعالیت 
می کنند از نیازهای اولیه کودکان و موضوعات روز پیرامون آنها آگاه باشند تا بتوانند 
این آگاهی را به سایر گروه های جامعه منتقل کنند. کودکان شیرینی زندگی بزرگساالن 
نیستند، بلکه بزرگساالن آینده اند که  سرمایه های آینده محسوب می شوند. قطعا یک هفته 
زمان کمی برای ارائه مطالب و اجرای برنامه های مخصوص کودکان است اما می توانیم 
ضرورت این اقدام مهم را در همین مدت برجسته تر کنیم و به  عنوان قشر مهمی از 
جامعه قدم های مهم تر و محکم تری برای ایجاد بستری مناسب جهت رشد و بالندگی 

کودکان به بهترین شکل برداریم.  

دکتر حوراسا طبیبی، دستیار سال اول 
بیماری های کودکان بیمارستان ولی عصر)عج(

سالمت کودک شامل سالمت اجتماعی، روانی و جسمی او است. توجه به 
اهمیت و کاهش مرگ ومیر کودکان که پایه و اساس سالمت و بهداشت کشور 
است، با اجرای برنامه های ایمن سازی و واکسیناسیون، فراهم کردن محیط 
زیست بدون آلودگی، غذای مناسب و کافی، آب آشامیدنی سالم با کاهش 
میزان ابتال به اچ آی وی/ ایدز، اسهال، مننژیت، عفونت های تنفسی تحتانی، 
کاهش مشکالت ژنتیکی، کاهش ناهنجاری های جنینی، حوادث جاده ای و 
استرس کودکان، ایجاد محیط مناسب برای اجرای برنامه های الزم و آموزش 
مادر و توجه ویژه به وضعیت اختصاصی خانواده مساله و موضوع قابل توجه 

به تغدیه کودکان زیر ۲ سال و افزایش امید به زندگی آنهاست.

با لبخندی دلی را به طنازی به رقص آوریم
همزمان با فرا رسیدن هفته جهانی کودک، مراسمی نیز 
در روز شانزدهم مهر توسط گروه »فرشته های سرزمین 
من« با همکاری خیرین در بخش کودکان بیمارستان 
ولی عصر)عج( برگزار شد. این مراسم برای کودکان 
بیمار بستری با برنامه های متنوعی مانند شعرخوانی، 
بازی با کودکان و مسابقه با اهدای جوایز برگزار شد. 
همچنین در تاریخ 1۸مهر مراسمی توسط گروه »روزهای 
مهربانی« از طرف جهاد دانشگاهی برای عیادت از بیماران 
و تبریک روز جهانی کودک با برنامه های متنوعی مثل 
نقاشی گروهی روی کاغذ، موسیقی و بازی گروهی 
همراه نمایش عروسکی برای کودکان بستری برگزار 
شد. طی برگزاری برنامه های مختلف هفته ملی کودک 
تعدادی از پزشکان در مورد جنبه های مختلف سالمت 
کودک سخنرانی ها و دلنوشته هایی داشتند که در ادامه 

به مختصری از آنها پرداخته شده است.

دکتر مهسا درودیان مطلق: در هفته ای که گذشت، مرکز طبی کودکان رنگ و بوی 
دیگری گرفته بود. دیواره های زمخت و حیاط خالی اش پر از صدای خنده و بازی 
کودکانه شده بود. دیگر عصر ها حوصله بچه ها از بیکاری و تنهایی سرنمی رفت. ما با 
کار تیمی بزرگ توانستیم شادی و نشاط و بازی را در محیط امن و سالم برای بیماران 
بستری مان و حتی مراجعه کنندگان سرپایی فراهم کنیم. در آن روز ها اگرچه من برای 
هماهنگی و ساماندهی برنامه مکرر مجبور بودم بین بخش های مختلف بیمارستان در 
رفت وآمد باشم و چندان فرصتی برای شرکت در بازی ها و شادی های دسته جمعی 
نداشتم،  در پایان روز با دیدن عکس های گرفته شده از صورت خندان بچه ها بسیار دلشاد 
می شدم و خداوند را شاکرم که اوال چنین فرصتی در اختیار من قرار داد تا دردی از این 
کودکان کم کنم و ثانیا کنار تیمی بودم که در تمام لحضات پا به پای من می دویدند و 
حضورشان به رغم برخی بی مهری ها و ناهماهنگی های خارجی قوت قلبی برایم بود. 
امیدوارم خداوند همواره توفیقی به ما بدهد تا بتوانیم این دست های کوچک را همیشه 

در دست بگیریم و شادشان کنیم.

دکتر مهرناز الفت: بسیار خوشحالم که توانستم سهم کوچکی در این رویداد داشته 
باشم. دیدن خوشحالی و خنده کودکان در بیمارستان از هر هدیه ای برایم ارزنده تر و 
خوشایندتر و بزرگ ترین دستاورد این جشن برایم بود. کودکانی که آنها را اغلب در 
حال ناراحتی یا دردکشیدن می دیدم، اکنون در حال بازی و خنده و شیطنت بودند. 
همچنین تجربه کار گروهی موفق، بسیار لذت بخش بود. تقریبا در تمام این ۲ سال 
رزیدنتی هیچ وقت اینقدر ما رزیدنت ها با هم اتحاد نداشتیم ولی در این جشن همه 
افراد گروه واقعا همدلی و همیاری داشتند و گوشه ای از کار را برعهده گرفتند که برای 

من تجربه خیلی خوبی بود. 

دکتر ریحانه علیپور: برنامه جشن هفته کودک فرصت مغتنمی بود که در اختیار تک تک ما 
قرار داده شد تا بتوانیم قلب کوچک گروهی از کودکان سرزمین مان را برای لحظاتی شاد 
کنیم. باالترین لذت و زیباترین تجربه برای من دیدن خنده های از ته دل کودکان بیمار و 
والدین شان بود، به خصوص بیمارانی که مدت های طوالنی در بیمارستان بستری بوده 

و رنج و نامالیمات زیادی را تجربه کرده بودند. حضور در بخش های مختلف بیمارستان 
در لباس پزشک اما در قالب غیرپزشک برای بازی و سرگرم کردن کودکان حس همدلی 
و همراهی و صمیمیت بیشتری بین ما و کودکان بیمار ایجاد کرد و باعث شد اعتماد آنها 
بیشتر به سمت ما جلب شود و ترس همیشگی شان از روپوش سفید  کاهش یابد. اینکه 
ببینند ما با آنها بازی می کنیم، می خندیم، دست می زنیم، کتاب می خوانیم، عمو زنجیرباف 
بازی می کنیم و دست های کوچکشان را در دست هایمان می گیریم برای همه ما غنیمت 

بود. خدا را شکر می کنم که این فرصت را در اختیارمان گذاشت.

دکتر نینا گوزلی: بیشترین حسی که تجربه کردم، تضاد درونی ام بود. لبم می خندید از 
شادی و شعف فرشته ها و درونم پر از غم بود. کاش کاری بیشتر از این در توانم بود 

یا با همین اندک، دلم آرام می گرفت.

دکتر کوثر اثنی عشری: به  خاطر این بچه هاست که اینجا هستم و این رشته را انتخاب 
کردم. حالم خوب است، تنها به  خاطر شنیدن خنده  های آنها، ذوق نگاهشان، حس 
عمیق آرامش در حضور روح پاک شان. این جمله ای است که با دیدن تالش های همه 
دست  اندرکاران جشن هفته کودک مدام در ذهنم تکرار می شد. اینها به خاطر بچه ها اینجا 
هستند. خوشبختانه برنامه ها مطابق با انتظار و برنامه ریزی ما پیش رفتند و من از نتیجه 
کار که فراهم آوردن هفته شادی برای کودکان بود، راضی بودم، به خصوص برنامه هایی 
که برای کودکان بستری تدارک دیده شده بود که امیدوارم این برنامه ها به طور منظم 
ادامه پیدا کند. امیدوارم در نشاندن لبخند بر لبان کودکان سرزمینمان با نیت خالص و 

عزمی راسخ هر روز توانمندتر شویم. 

دکتر مریم جاللی: روز کودک روز به یادماندنی بود. خیلی خوشحالم که توانستیم سهم 
کوچکی در شادی کودکان داشته باشیم.

دکتر سارا ا...کرمی: روزهای خوب و رنگی در مرکز طبی داشتیم. بهترین قسمتش 
هم لحظاتی بود که بچه ها به سالن مورنینگ آمدند. دوست داریم باز هم از این برنامه ها 

داشته باشیم تا بتوانیم باز هم در شادی بچه ها سهیم باشیم.

فرناز خانعلی زاده، دانشجوی داوطلب: دقیقا در روزهایی که حال و هوای همه 
ما از گردوغبار و سیاهی روز و شب های مهتابی خاموش گرفته و کبود شده بود، 

پرتو نوری به روزهای مملو از شلوغی و خستگی هایمان تابید. بازی با کودکان در لفظ 
ساده است اما واقعیت الفاظ نیست؛ واقعیت حال و هوای ما بعد از دیدن فرشته های 
آسمانی است. تبسم وقتی از چشم ها ببارد، عمیق ترین نوع خرسندی است؛ چیزی که 
ما آن را تجربه کرده و سعی کردیم آن را هدیه دهیم. برایتان از دنیای کودک بگویم؛ 
دخترکی که جسمش در اتاق شیشه ای حبس ولی روحش مانند پرستو در جای جای 
جهان پرواز می کرد. از پشت پنجره شیشه ای روی سیم سازهای ما گرفته تا ابدیتی 
که در ترانه هایمان نهفته بود. تجربه چند ساعتی ما با این کودکان و خانواده هایشان 
به طور معجزه آسایی ما را اول به خودمان و بعد به آنها پیوند داد؛ شور و شوقی که 
در وجود ما طنین انداز شد، ساز های ما، آوا های ما، دل ها و حتی دماغ های قرمز ما را 
به هم پیوند داد. شور شوقی که از لبخند دینا و تینا و مهدیار و کوروش و امیرعباس 
به ما الهام می داد و ما را قوی می کرد. گروه دماغ قرمز ها به وجود آمد؛ از عضو های 
ترم باالیی گرفته تا عضو دومتری گروه و خاله درناساز و کاله قرمزی و تمام خاله ها 
و عمو ها دماغمان را رنگ کردیم و بدون هیچ مرزی با هم و شانه به شانه تالش 
کردیم که لبخند ها را بسراییم. آری اگر این جهان، کبود شده از درد و چرک کرده 
از حرف های نزده، گمانم همین کافی باشد که ما سفیدی و مهر بدهیم به دنیایمان و 

گاهی با لبخندی دلی را به طنازی به رقص آوریم. 

راتا رخشاد، دانشجوی دندان پزشکی: دیدن بچه ها برایم مثل جنگیدن است؛ مثل 
در راه هدف بودن که دلت مي خواهد خودت را وقف کنی تا بخندند، تا درد یادشان 
برود و یادشان بیاید که معجزه هست. من به امید چشم مادرها ایمان دارم. من به 
نور دست نوزادها که سُرم گرفته اند، معتقدم. به خنده پسرک ۴ساله ای، که فکر 
می کنی۱۰۰سال است زندگی کرده. بخش خون همیشه برایم عجیب بوده. وقتی 
چشم بسته داخل بخش می شوی، صدای خنده می آید. صدای »مامان دستم خیلی 
درد مي کنه«، صدای »خانم اتاق پسرم اون گوشه است و هیچکی نمي بینه، مي شه 
شما بیاین« و وقتی نیم ساعت تمام مي شود، تو مي مانی و یک دنیای جدید. انگار 
دنیا خالصه شده در مرکز طبی کودکان. رنج، شادی، اشک و خنده، معجزه و سختی 
همه با هم بین تمام بخش ها حرکت مي کنند. بچه هایي که از شادي مي خندند و 
گاهي از درد گریه مي کنند. بله، باید شاکر تک تک خنده ها، دویدن ها، حرف زدن 

و آواز خواندن و جیغ زدن بچه ها باشیم که بچه ها امیدند.

دلنوشته دستیاران مرکز طبی کودکان



هنر و سالمت 6
مانداناسوریازبیماریاماسومشکالتمالیووضعیتجسمانیاشمیگوید:

 بیشتر از 30  ثانیه نمی توانم بایستم

                 شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت

: بیماری شما با چه عالئمی خود را نشان 
داد و چطور متوجه شدید به ام اس مبتال هستید؟

اواخر سال 88 و اوایل 89 بود که مدتی احساس گزگز 
در کف پا و بی حسی داشتم اما به این دلیل که گودی 
کمر و کف پای صاف دارم، فکر می کردم این احساس 
ناشی از این مشکالت است. به همین دلیل برای کفشم 
کفی طبی خریدم اما مشکلم برطرف نشد و از آنجایی 
که معموال اگر اتفاقی برای من بیفتد تا جایی که خیلی 
جدی و آزاردهنده نباشد، اقدامی انجام نمی دهم و بیشتر 
سعی می کنم از طریق تغذیه سالم مشکلم را حل کنم 
و به سمت دکتر و دارو نروم، اهمیتی ندادم و درست 
بعد از این قضیه بود که سر کار »قهوه تلخ« رفتم و 
در همان روزهای بازی در این مجموعه بود که دچار 
تاری دید و به دنبال آن نابینایی کامل شدم. این اتفاق به 
سرعت برای من رخ داد و با مراجعه به پزشک متوجه 
شدم دچار »ام اس« شده ام. با کورتون درمانی بینایی ام 
برگشت اما بی حسی کف پا مدت بیشتری طول کشید 

تا از بین برود.
مطرح  ام اس  بروز  برای  متفاوتی  دالیل   :

می شود. در این باره چه اطالعاتی دارید؟
یکی از عواملی که ممکن  است در پیدایش بیماری 
ام اس نقش داشته باشد، کمبود ویتامین D است. به 
همین دلیل افرادی که در کالنشهرها زندگی می کنند 
باید در معرض نور آفتاب قرار بگیرند، البته جایی که 
آالینده های کمتری وجود داشته باشد. از طرفی، برخی 
از ویروس ها هم ممکن است در بروز این بیماری موثر 
باشند. کنار این عوامل حساس بودن، خلق و شخصیت 
نیست. درواقع،  بی تاثیر  بیماری  این  به  ابتال  افراد در 
من  می شوند.  معرفی  ام اس  با  رابطه  در  زیادی  علل 

گربه خانگی دارم. خیلی ها گفتند 
نگهداری از حیوانات خانگی مثل گربه 

باعث ام اس می شود و از قدیم می گفتند 
ام اس  کند  نگهداری  گربه  خانه  در  هرکس 

می گیرد اما این باور غلط است و نقشی ندارد.
: اشاره کردید که حساسیت و خلق پایین 
در افراد ممکن است زمینه ساز بروز این بیماری شود. 
آیا شما فرد حساسی هستید و دچار مشکالت روانی 

مثل افسردگی بوده اید؟
نه، من افسردگی نداشتم و نزد دوستانم دقیقا همان 
در  ذوالفقاری  پوریا  اول  بار  برای  که  بودم  کسی 
شنگول،  ماندانای  همان  من  نوشت؛  من  با  رابطه 
بازیگوش و شر بودم که استاد سمندریان، روحشان 
می کردند  خطاب  سرتق  دختر  را  من  همیشه  شاد، 
اما اعتراف می کنم که عصبی بودم، به این دلیل که 
به علت  بود و  با دوران جنگ  تولدم مصادف  سال 
هر  به  همیشه  دوران  آن  و وضعیت خاص  بمباران 
می دانم  و  می دادم  نشان  شدید  واکنش های  صدایی 
این موضوعات بی تاثیر نیست اما  ذاتا افسرده نبودم، 
حتی همسرم هم فردی شاد و بذله گو بود و با هم 
مشکلی نداشتیم اما معتقدم همه افراد درون خود در 
و  می شوند  روبرو  افسردگی  از  درجاتی  با  مواقعی 

الزما نمود بیرونی ندارد.
: برخی افراد به طور نمونه »امیرمهدی ژوله« 
در واکنش به خبر بیماری شما گفتند که بازیگران 
دیگری هم هستند که مبتال به ام اس هستند اما کار 
می کنند و با بیماری خود را محدود نکرده اند، مشکل 
خانم سوری این است که مدت زیادی خانه نشین 
شده و کار نکرده است. آیا روند بیماری شما به 

گونه ای است که بتوانید کار کنید؟
بله، من می توانستم کار کنم و به این موضوع اعتقاد 
و  دارد  بستگی  ذهن  قدرت  به  چیز  همه  که  دارم 
آقای ژوله درست گفتند. اگر من بیکار نمی ماندم و 
با عالقه ای که به تئاتر داشتم در این صحنه می ماندم، 
بهتر با بیماری کنار می آمدم. البته آقای مدیری همیشه 
به من لطف داشتند و معرف من به سینمای خانگی و 
تلویزیون بودند و بابت این قضیه از ایشان سپاسگزارم 
در  بودم  که عالقه مند  است  دیگری  دنیای  تئاتر  اما 
آن فعالیت کنم. االن قبل از شروع درمان اولیه جنب 
و جوشم کند شده ولی بیماری من به اندازه ای که 

شرایطم وحشتناک بوده، شدید نیست.
: در رابطه با شرایطی که به واسطه بیماری 

درگیر آن بودید، بگویید.
به  اطرافیان  بیکاری من و کم لطفی برخی دوستان و 
جز خانواده ام باعث پیشرفت بیماری من شد؛ درواقع، 
ام اس باعث بیکاری من نشد، بلکه ناراحتی و بیکاری 

باعث این قضیه شد.
: آیا با »انجمن ام اس« آشنایی دارید؟

قرار بود سفیر ام اس در این انجمن باشم اما به این دلیل 
که این بیماری باعث می شود شخص بیمار به نسبت 
سایرین زودتر احساس خستگی کند و تحرک کمتری 
داشته باشد، این فعالیت های من کاهش پیدا کرد. قبل 

از این بیماری یکی از تفریحات و ورزش های مورد 
عالقه من شنا کردن بود و االن هم یکی از درمان های 
این بیماری است اما دست خودم نیست. مواقعی پیش 
می آید که به حدی احساس کرختی می کنم که اصال 
دلم نمی خواهد از جایم بلند شوم. همین مساله باعث 
افسردگی می شود و افسردگی باعث گفت وگوی درونی 

و ایجاد حساسیت ها خواهد شد.
از  را  دیگران  چطور شد تصمیم گرفتید   :
بیماری و شرایطی که به دنبال آن برایتان پیش آمد، 

مطلع کنید؟
من مدت زیادی است که با سختی های ناشی از این 
بیماری مواجه هستم و به دلیل برخی مشکالت اعم 
از مسائل مالی نمی توانستم داروهایی را که نیاز دارم، 
تهیه کنم و به جایی رسیدم که حتی در تامین هزینه 
تنبلی   اینکه  دلیل  به  مواجه شدم،  مشکل  با  ام آرآی 
کردم و دنبال بیمه انجمن ام اس هم نرفتم. هربار که 
ام آرآی می کردم حدودا 2 میلیون هزینه برمی داشت، 
درنتیجه دچار مشکل مالی شدم. درست در زمانی که 
با شرایط مالی نامساعد روبرو بودم، اتفاقی تراژیک و 
خنده دار برای من پیش آمد که برای اولین بار راجع 
به دنبال فروش فرش منزلم  به آن صحبت می کنم؛ 
والدینم  حتی  نمی خواستم  و  بودم  دیوار  سایت  در 

از این موضوع باخبر شوند. 
مشتری برای فرش پیدا شد. من هم با شماره دیگری 
با اسم و فامیلی جعلی خودم را معرفی کردم و مشتری 
که خانمی  بود از من خواست در واتس آپ تصویر 
واضح تری از فرش برایش بفرستم. دست راستم حس 
ندارم،  نوشتن  توان  که  است  زیادی  مدت  و  ندارد 
به  را  فرش  با  رابطه  در  الزم  توضیحات  درنتیجه 

صورت صوتی فرستادم و عکسی را که در پروفایل 
فرش  فروشنده  نشوند  متوجه  تا  کردم  پاک  داشتم، 
مسائلی  موضوع  این  دنبال  به  است.  سوری  ماندانا 
پیش آمد و این خانم به نوعی با یکی از دوستان دور 
من آشنایی داشت و گمان کرد که من از نام ماندانا 
سوری استفاده کردم و خودم را به جای او زدم تا 
پوریا  با  و  شدم  ناراحت  خیلی  بفروشم.  را  فرشم 
وضعیت  خواستم  او  از  و  گرفتم  تماس  ذوالفقاری 
این  البته قصد من  برساند.  به گوش دیگران  را  من 
نبود که بگویم نیازمند پول هستم، بلکه به گفته آقای 
ژوله، اگر کار داشتم دچار این مشکالت نمی شدم.

: بعد از این اتفاقات و انتشار متنی که پوریا 
ذوالفقاری منتشر کرد چه شرایطی برای شما پیش 

آمد؟ آیا روند درمان شما سرعت گرفت؟
معالجم  دکتر  اتفاقات  این  از  بعد  متاسفانه  ولی  بله 
تهران نبودند و 3-2 روزی است که برگشته اند. تصمیم 
به  را  آخرین وقت  معموال  بروم.  به مطب شان  دارم 

من می دهند تا راحت تر باشم. 
االن بیش از 30 ثانیه قادر به ایستادن نیستم، به این 
دلیل که مخچه من درگیر شده و پالک های فعال در 
مخچه من قرار دارد. این موضوع باعث لکنت و از 
که  می شود  زیادی  مشکالت  و  حافظه  رفتن  دست 

برای مقابله با این حالت خیلی تالش کردم. 
و  می نشینند  عصبی  غشای  روی  ام.اس  پالک ها 
بین می برند. مخچه رئیس مغز  از  غشای عصبی را 
این  درگیر  من  بدن  نقطه  بدترین  درنتیجه  است، 
امید دارم. خوب هستم و  به خدا  اما  بیماری شده 
انجام  را  کارهایم  تنهایی  به  هم  االن  می شوم.  بهتر 

با کمک عصا. اما  می دهم 

ماندانا سوری احتماال برای بسیاری از افراد یادآور سریال های »قهوه تلخ« 
و »ویالی من« و آیتم های طنز است ولی برای ورودی های سال های 84 تا 
86 آموزشگاه سمندریان، او همکالسی پر شروشور و پرانرژی و باانگیزه 
است که از همان زمان هم روی آثار مدیری تعصب داشت و با استادانی 

که طعنه و متلکی نثار طنز های تلویزیونی می کردند، جدل می کرد.
ماندانا با سریال های طنز به شهرت رسید ولی درست زمانی که پیشنهاد ها به سمتش سرازیر 
شد و دقیقا در بزنگاهی که هر بازیگر سال ها برای رسیدن آن تالش می کند، فهمید به ام اس 
مبتال شده. این خبر خیلی زود در فضای پچ پچ سینمای ایران دهان به دهان و دفتر به دفتر 
پیچید و نام »ماندانا سوری« از گزینه های ایفای نقش ها کنار گذاشته شد. ماندانا ماند و 

ام اس و فشار فزاینده مالی. 
»همکالس سابق من و بازیگری که زمانی خنده به لب هایمان آورد، حاال دارد توان حرکت 
را از دست می دهد و تهیه دارو های ام اس برایش روزبه روز دشوارتر می شود. این را اینجا 
می نویسم که در روز های بعد اگر خدای نکرده خبر های بدتری رسید، کسی با ادعای 
بی خبری از وخامت حال او وجدان معذبش را آرام نکند. برای کمک به ماندانا سوری 

همین حاال هم دیر است.«
بعد از انتشار این متن توسط »پوریا ذوالفقاری«، نویسنده و منتقد سینما بود که موجی از 
اظهار همدردی ها و کنار آن نیش و کنایه ، از سوی بازیگران، چهره های هنری و مردم عادی 
در فضای مجازی راه افتاد. عده ای با این هنرمند موفق عرصه طنز همدردی کردند و عده ای 
دیگر بی آنکه درک درستی از شرایط خانم بازیگر داشته باشند او را قضاوت کردند. فضای 
مجازی به ویژه اینستاگرام پر شد از پست ها و اظهارنظرهای متفاوت از شرایط جسمی، 
روانی و اقتصادی این بازیگر، غافل از اینکه درد ماندانا تنها بیماری و بی پولی نبود، بلکه 

ترس از قضاوت های نادرستی بود که او را مجاب کرده بود مدت زیادی با مشکالت 
ناشی از بیماری اش سرکند اما در این باره با احدی صحبت نکند، تا اینکه پیمانه او 

پر و کاسه صبرش لبریز شد و به کمک همکالسی سابقش همکاران و هواداران 
را از حال خود باخبر کرد. با این بازیگر موفق طنز که به دلیل بیماری اش این 

روزها درگیر حواشی زیادی شده گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

بیکاری من و 
کم لطفی برخی دوستان 

و اطرافیان به جز خانواده ام 
باعث پیشرفت بیماری من شد؛ درواقع، 

ام اس باعث بیکاری من نشد، بلکه 
ناراحتی و بیکاری باعث 

این قضیه شد

بیماری ام اس بیماری خاص و پیچیده ای است که هنوز علل 
ایجادکننده آن شناسایی نشده و در دهه های اخیر به خصوص 
در جوان ها و خانم ها شیوع بیشتری پیدا کرده است، به این دلیل 
که در پاتالوژی و آسیب شناسی این بیماری سیستم ایمنی نقش 
عمده ای دارد بنابراین شکل تظاهرات بیماری در مبتالیان متفاوت 
است. برای آشنایی بیشتر با این بیماری و راه های درمان آن با دکتر 
داریوش نسبی تهرانی، متخصص مغز و اعصاب گفت وگو کرده ایم.

ام اس  بیماری  اینکه  به  توجه  با  دکتر!  :آقای 
کدام ناحیه از بدن را درگیر کرده باشد، روند بهبود و 

یا پیشرفت بیماری چگونه خواهد بود؟
این بیماری در افراد مختلف بر اساس نوع و شدت و قسمت درگیر 
در بدن متفاوت است و می تواند هر نقطه از سیستم عصبی را درگیر 
و عالئم مختلفی ایجاد کند. هر اندازه درگیری گسترده تر باشد، 
عوارضش بیشتر است. به طور نمونه اگر لکه ها مخچه را درگیر 
کرده باشند می توانند اختالالتی در تعادل و کارهای حرکتی ایجاد 
کنند و بعد از مدتی با هماهنگ شدن فرد با این حاالت بعضی از 
این عالئم  برطرف شوند، حتی با درمان هایی که در مراحل حاد 
برای این بیماری انجام می دهند خیلی از این لکه ها پاک می شوند 
و موارد زیادی از این بیماری را داشته ایم که در همان درمان اولیه 
و مرحله حاد کامال بهبود پیدا کرده و دوباره عود نداشته است 
اما اگر به موارد پیشرفته برسد درمان های دیگری برای این افراد 

پیش بینی می شود. البته موارد وخیم تری از بیماری وجود دارد 
که بهبود نداشته و رفته رفته به سمت بدتر شدن می رود که 

خوشبختانه اکنون خیلی نادر است.
:این تظاهرات به چه اشکالی بروز می کنند؟

از موارد خوش خیم بیماری که شاید تنها عالئمی در »ام آرآی« 
داشته باشند ولی هیچ گونه ضعفی در سیستم اعصاب پیدا نکنند 

تا موارد خیلی شدیدی که ظرف مدت چند ماه تا 2سال فرد را 
کامال زمین گیر می کند بنابراین شاید بتوان گفت تفاوت در عالئم 
و سیر بیماری به تعداد افراد می تواند متغیر باشد اما آنچه که از نام 
این بیماری برمی آید و در اذهان جاافتاده ام اس بیماری آزاردهنده 
و ناتوان کننده مختص نسل جوان است، درحالی که در واقعیت 
شدت بیماری به این شکل نیست و ترس و واهمه از این بیماری 

به مراتب ناتوان کننده تر از خود بیماری است.
افراد تا چه میزان در  : عوامل محیطی و شغل 

ابتالی آنها به ام  اس نقش دارد؟
قطعا مسائل شغلی، استرس، نوع زندگی، تغذیه و محیط زندگی 
در بروز این بیماری تاثیرگذار است و شاید زندگی بدون استرس 
یکی از قدم هایی باشد که برای پیشگیری از ابتال به بیماری موثر 
باشد و این توصیه عمومی برای افرادی است که از این بیماری 

واهمه دارند.
:پس با این حساب بیماران مبتال به ام اس باید   

امید به زندگی داشته باشند.

امروز با وجود روش های تشخیصی جدیدی که ابداع شده 
می توان این بیماری را به موقع تشخیص داد و درمان هایی که 
در سال های اخیر به تدریج گسترش پیدا کرده آن را به خوبی 
مهار کرده و کمتر شاهد موارد ناتوان کننده هستیم، مواردی که 
بعد از مدت خیلی کوتاه بیمار را مجبور به استفاده از صندلی 
چرخدار می کرد. بیشتر موارد بیماری با داروها و درمان های 
جدید به خوبی کنترل شده اند و هزینه های زیادی در تمام دنیا 
برای پژوهش و تحقیق در رابطه با ام اس صرف می شود تا به 
امید خدا بتوانند این بیماری را ریشه کن کنند، درنتیجه امید به 

درمان قطعی ام اس زیاد است.

:چه درددلی با مسووالن و مخاطبانتان دارید؟
طنز  که همیشه غرق  دلیل  این  به  ندارم،  با مسووالن  من صحبتی 
را  نکته  یک  فقط  نشده ام،  موضوعات  این  وارد  و  بوده ام  تئاتر  و 
همیشه گفته ام که چرا بازیگران بیمه ندارند! البته االن با من تماس 
گرفته اند و قصد دارند من را بیمه کنند ولی بیمه نباید فقط مخصوص 
بازیگرانی باشد که دچار بیماری هستند، بلکه همه بازیگران نیازمند 
بیمه هستند. کار بازیگران سخت است. تحمل گریم و مسائل مربوط 
به این کار دشواری های خاصی دارد بنابراین همه بازیگران نیازمند 
حمایت و بیمه اند. کسی که بازیگر است حتما تیلیاردر نیست، از 
روزی که مبلغ کمک های مالی به من عنوان شد، نمی دانید که چقدر 
زجر می کشم؛ حرف هایی می شنوم، مثل میلیونر، تیلیاردر و... من هم 
می گویم این چیزی نبوده که خودم بخواهم. خدا خواسته و مطمئن 
باشید این پول به غیر از اینکه خرج درمان و چیزهایی می شود که 
برای تامین شان دچار مشکل بوده ام حتما صرف خیریه هم می شود. 
البته نه همکارانم  نکته دیگر اینکه از دست خیلی ها دلگیر هستم. 
چرا که آنها پشت من ایستادند، من هم دلتنگشان بودم اما گرفتارند 
من  که  رساندند  من  به  را  خودشان  جوری  گرفتاری  وجود  با  و 
شرمنده شدم؛ از »مهران مدیری« گرفته تا همه کسانی که این همه 
سال با آنها کردم اما از برخی افرادی که روزی از دوستانم بودند 
و همچنین صاحب خانه قدیمی ام دلگیر هستم و خواهش می کنم 
حرمت هنرمندانی مثل من را که حداقل به اندازه 2دقیقه خنده روی 

لبشان آورده اند، داشته باشند.

کمک هایی که می شود 
برایم زجرآور است 

گفت وگو با دکتر داریوش نسبی تهرانی، متخصص مغز و اعصاب 
نام ام اس بیشتر از خود بیماری ناتوان کننده است



ما در بحث سالمت مواد غذایی، دو واژه داریم؛ 
امنیت و ایمنی غذا. امنیت غذایی به سیری شکمی 
مربوط می شود، به این مفهوم که غذا به اندازه 
کافی تولید یا وارد شود و به نحو مناسب ذخیره 
و در کشور توزیع شود. همچنین قیمت آن به 
گونه ای باشد که همه مردم بتوانند غذا را تهیه کنند. 
امنیت غذایی در کشور ما برعهده وزارت جهاد 
کشاورزی است؛ یعنی وزارت جهاد کشاورزی 
یا باید همه میوه ها، سبزی ها، غالت و حبوبات 
را بکارد یا اگر کمبودی هست جبران کرده و 
ذخیره سازی کند. ایمنی غذایی یعنی غذا سالم 
به دست مردم برسد. در واقع، ایمنی غذایی یک 
قسمت از امنیت غذایی است؛ یعنی غذایی که 
تهیه و تولید شد و قیمت مناسب هم داشت، 
باید سالم هم باشد و وزارت بهداشت عهده دار 

ایمنی غذایی است و باید بر این قضیه نظارت 
داشته باشد. متاسفانه از 7 میلیارد نفر ساکن در 
کره زمین، 2 میلیارد نفر با گرسنگی مواجه هستند 
که می تواند گرسنگی از نوع خیلی شدید، متوسط 
و کم باشد. گرسنگی ناشی از نرسیدن غذا زمانی 
ایجاد می شود که غذای کافی به مردم نمی رسد. 
از آن طرف، عده زیادی از مردم جهان، غذای 
زیادی دریافت می کنند بنابراین دو نوع سوء تغذیه 
وجود دارد؛ سوء تغذیه ناشی از کم مصرفی و 
سوء تغذیه ناشی از پرمصرفی. خوشبختانه در 
ایران با توجه به سیاست های دولت مساله سیری 
شکمی وضعیت خوبی دارد و شرایط نسبت به 

آمارهای جهانی زیاد نامطلوب نیست. 
با توجه به یارانه هایی که دولت به نان، گندم، مرغ، 
شکر، روغن و نیازهای اساسی مردم اختصاص 

می دهد، مساله سیری شکمی حل می شود و 
قیمت ها به گونه ای می شود که مردم می توانند این 
اقالم را تهیه کنند. ایمنی غذا هم که برعهده سازمان 
غذا و داروست که از محصوالت کارخانه  ای 
نمونه گیری می کند و با استانداردها می سنجند 
که آلودگی نداشته باشند. محصوالت وارداتی 
نیز نمونه گیری و آزمایش می شوند و حتما باید 

گواهی بهداشت و حالل و... داشته باشند. 
الزم است، متذکر شوم که بحث ایمنی بیشتر به 
آلودگی شیمیایی، میکروبی، سموم دفع آفات و 
سموم میکروبی مواد غذایی مربوط می شود و 
قیمت مواد غذایی و کم کردن حجم مواد غذایی و 
سایر تخلفاتی که وجود دارد، تقلب و کم فروشی 
است که به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

و تولید کنندگان مربوط است.
باید بدانیم وقتی قیمت های مواد غذایی باال 
می رود و درآمدها متناسب با افزایش قیمت 
افراد کم درآمد،  بیشتر نمی شود، مردم به ویژه 
درآمدشان را صرف کاالهای واجب تر می کنند، 
مثال شیر را کمتر می خرند و به جای آن نان و 

روغن می خرند تا شکم شان سیر شود. 
این قضیه از نظر امنیت غذایی خیلی مشکل نیست 

ولی تنوع غذایی در سفره های مردم کمتر می شود 
و ارزش تغذیه ای کلی، افت پیدا می کند. به طور 
مثال، ممکن است مصرف گوشت قرمز کمتر و 

به جای آن مصرف مرغ بیشتر شود.
 این جایگزین ها در طوالنی مدت در سالمت مردم 
تاثیر می گذارد و ما این موارد را به سازمان های 
مسوول منتقل می کنیم، از جمله به دولت و مجلس 
که اگر امکان دارد به کارخانه های تولید مواد 
غذایی مثل شیر کمک شود که قیمت پایین بیاید. 
همچنین، در مدارس مناطق محروم شیر توزیع 
می شود و در این زمینه مناطق اولویت بندی شده اند. 
خوشبختانه بیشتر کارخانه های صنایع غذایی کار 
می کنند و تولیدشان کمتر از قبل نشده است.  
برخی کارخانه های کوچک که رقابت کمتری 
داشتند، ممکن است تولیدشان کم شده باشد یا 
برخی تعطیل شده باشند.  در کل، دولت و به ویژه 
وزارت جهاد مسوول تامین غذاست ولی باید 
یادآور شوم شرایط آن طور که تصور می شود، 
بحرانی نیست و دولت مایحتاج مردم را ذخیره 
کرده و کشور دچار کمبود نخواهد شد. سعی بر 
این است که قیمت ها ثابت بماند و می بینیم که 

در حال حاضر، شرایط کمی تثبیت شده است.

پای صحبت های متخصصان تغذیه و صنایع غذایی  

عزم جهانی برای مبارزه با گرسنگی جدی است!
تعداد افراد چاق در دنیا رو به افزایش است و جالب تر آنکه سوء تغذیه 
ناشی از چاقی نیز بیش از سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد غذایی خودنمایی 
می کند. این قضیه در کشور ما نیز کامال مصداق دارد، به گونه ای که تقریبا 
نیمی از مردم کشورمان چاق هستند یا اضافه وزن دارند و حتی چاقی 
در کودکان نسبت به 10 سال گذشته 2 برابر شده است. سبک زندگی نامناسب بی تحرکی، 
غذاهای پرکالری و فراوری شده هم مردم را چاق کرده اند و هم گرفتار بیماری هایی مثل 

چربی و فشارخون باال، دیابت و بیماری های قلبی-عروقی! عالوه بر آن، در یکی-دو سال 
اخیر با اوج گرفتن بحران های اقتصادی در کشورمان و گرانی مواد غذایی، انتخاب های سالم 
غذایی مانند گذشته در سفره های مردم نخواهد بود و جای خود را به مواد غذایی شکم پرکن 
می دهد. از آن طرف، صدای تولیدکنندگان مواد غذایی هم درآمده که هزینه های تولیدشان 
چندبرابر شده و بسیاری از مواد اولیه وارداتی شان در دسترس نیست و حتی فروش شان مانند 
گذشته نیست. با این اوصاف باید نگران سبد غذایی مردم در حال حاضر و افزایش چاقی 

و سوء تغذیه و به دنبال آن بیماری های مزمن غیرواگیر در آینده باشیم. همان زمان که قرار 
است جمعیت سالمند کشورمان چندبرابر شود باید فکری به حال هزینه های هنگفت درمان 
این سالمندان کنیم. امسال روز جهانی »غذا« با شعار »تغذیه سالم برای مبارزه با گرسنگی« 
برای جلب توجه کشورها نسبت به اهمیت تغذیه سالم و نقش آن در پیشگیری از چاقی 
و گرسنگی تعیین شده است. به همین منظور در صفحه »دیده بان تغذیه« نظر متخصصان 

تغذیه را در مورد راه حل این معضل جهانی جویا شدیم.

7دیده بان تغذیه

امروز، در شرایط بحرانی صنایع غذایی نیستیم

 دکتر محمدحسین عزیزی
مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان 

غذا و دارو و رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی کشور 
 

 مهدیه 
آقازمانی 

در دهه های اخیر به دلیل جهانی شدن، 
و  رژیم  درآمدها  افزایش  و  شهرنشینی 
عادت های غذایی افراد به طور چشمگیری 
تغییر یافته است. ما عمدتا از مصرف غذاهای 
فصلی به خصوص گیاهی و غنی از فیبر 
به سمت مصرف غذاهایی با کربوهیدرات 
تصفیه شده، قند، چربی و نمک زیاد، غذاهای 
فراوری شده، گوشت و سایر محصوالت 
با منبع حیوانی حرکت کرده ایم. در حال 
حاضر، زمان کمتری برای تهیه وعده های 
غذایی صرف می کنیم و مصرف کنندگان 
به ویژه در مناطق شهری به طور فزاینده به 
سوپرمارکت ها، فروشگاه های فست فود، 
غذاهای خیابانی و رستوران های دورافتاده 
اعتماد می کنند. ترکیبی از رژیم های غذایی 
ناسالم و شیوه زندگی بی تحرک باعث 
افزایش نرخ چاقی شده است که البته نه تنها در 
کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشورهای 
کم درآمد، جایی که گرسنگی و چاقی اغلب 
با هم زندگی می کنند، دیده می شود. هم اکنون 
بیش از 670 میلیون بزرگسال و 120 میلیون 
دختر و پسر )5 تا 19 ساله( چاق هستند و 
بیش از 40 میلیون کودک زیر 5 سال اضافه 
وزن دارند، در حالی که بیش از 800 میلیون 

نفر از گرسنگی رنج می برند.
اصلی  خطر  عامل  ناسالم  غذایی  رژیم 
مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیرواگیر 
)NCDs( از جمله بیماری های قلبی-
عروقی، دیابت و برخی سرطان هاست. 
عادت های غذایی ناسالم عالوه بر اینکه 
یک پنجم مرگ ومیرها را در سراسر دنیا رقم 
می زند، مبلغی بالغ بر 2 تریلیون دالر در سال 
نیز بودجه به بخش سالمت تحمیل می کند. 
به عالوه، چاقی و سایر اشکال سوء تغذیه 
تقریبا از هر 3 نفر، 1نفر را مبتال می کند. 
تعداد  این  می دهد  نشان  پیش بینی ها 
از 2نفر  به 1نفر  تا سال 2025 میالدی 
خواهد رسید. خبر خوب این است که 
راه حل های مقرون به صرفه برای کاهش 
انواع سوء تغذیه وجود دارد اما آنها نیاز به 

تعهد و اقدام جهانی بیشتری دارند.
اما رژیم غذایی سالم چیست؟ رژیم غذایی 
زمانی سالم محسوب می شود که با تامین 
غذای کافی، ایمن، مغذی و متنوع، نیازهای 
تغذیه ای افراد را تامین کند و خطر ابتال 
به بیماری را در او کاهش دهد. این رژیم 
باید شامل انواع میوه، سبزی، حبوبات، 
مغزهای خام، دانه ها، غالت سبوس دار و 
غذاهای کم چرب به خصوص چربی های 
اشباع و با قند و نمک کم باشد که در حال 
حاضر برای بسیاری از افراد در دسترس 

یا مقرون به صرفه نیست.

شعار امسال سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( حاکی از دغدغه ای جهانی است که 
گویا تمامی تالش های قرن گذشته برای ریشه کنی 
گرسنگی را تا امروز ناکام می انگارد. هم اکنون بیش 
از 820 میلیون نفر در جهان دچار گرسنگی هستند 
و از دریافت حداقل کالری محروم هستند. این در 
حالی است که طی دهه های گذشته آمار اضافه وزن 
و چاقی با شیب بسیار تندی رو افزایش است و 
جهان، کنار دغدغه رفع گرسنگی، همزمان درگیر 
بیماری های مزمن ناشی از چاقی و اضافه وزن است. 
گویی آنچه طی قرن گذشته برای افزایش تولید مواد 
غذایی و رفع گرسنگی انجام شده، بیش از آنچه ما را 
به آرمان ریشه کنی گرسنگی رسانده باشد، به افزایش 
چاقی، ضایعات باالی مواد غذایی و تغییرات اقلیمی 
سوق داده است. از این رو، الزم است  خرق عادت 
جدی در نظام غذا و تغذیه جهانی رخ دهد. شعار 
»رژیم غذایی سالم برای ریشه کنی گرسنگی« که 
امسال به عنوان شعار روز جهانی غذا معرفی شده، 
عالوه بر اینکه دسترسی به غذا و کالری کافی را 
به عنوان یک اصل الزم برای رفع گرسنگی معرفی 
می کند،آن را کافی نمی داند و امنیت تغذیه ای و 
تامین مواد مغذی کافی را به عنوان جنبه ای الزم و 
ضروری برای دستیابی به آرمان ریشه کنی گرسنگی 
قلمداد می کند. رسیدن به این هدف الجرم تنها وظیفه 
سازمان ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و فراملیتی 
نیست و تمامی شهروندان کره زمین در این راه 
مسوول هستند. دستیابی به »ریشه کنی گرسنگی« 
جوانب و دغدغه های دیگری نیز دارد که الزاما 
مواجهه با آنها از منظر حوزه غذا و تغذیه امکان پذیر 
نیست. گسترش فعالیت های صنعتی که افزایش تولید 
دی اکسیدکربن و گرمایش زمین را به دنبال داشته، 
تغییرات بسیار شگرفی بر زیست بوم ها ایجاد کرده 
و از ظرفیت افزایش تولید غذا برای جمعیت رو 
به رشد جهان کاسته است. از این گذشته، اتالف 
و ضایعات مواد غذایی که بیش از 30 درصد کل 
مواد غذایی را هدر می دهد، ضربه ای جدی به 
نهاده های تولید و منابع طبیعی به جا می گذارد و 
درصدی قابل توجه از کل گازهای گلخانه ای مسبب 
گرمایش زمین را به محیط منتشر می کند. از این رو، 
حوزه های متعددی از صنعت گرفته تا شهروندان، 
برای دستیابی به ریشه کنی گرسنگی دخیل هستند 
که اقدامات امروز آنها بر آنچه در آینده در انتظار 
ماست، اثر گذار است. ریشه کنی گرسنگی که به عنوان 
اولین آرمان اهداف توسعه پایدار مطرح شده، مانند 
دیگر آرمان های اهداف توسعه پایدار، اثرگذار و در 
عین  حال اثرپذیر از دیگر مولفه های توسعه است. 
از این رو، ریشه کنی فقر، پوشش همگانی سالمت، 
حفاظت از محیط زیست، ریشه کنی بی سوادی و تولید 
و مصرف مسووالنه از جمله اهدافی هستند که باید 
برای دستیابی به هدف ریشه کنی گرسنگی مدنظر 
قرار گیرند. به عبارتی، از میان برداشتن گرسنگی 

وظیفه ای است که همه ما  باید به آن متعهد شویم.

چاقی و گرسنگی، معضل 
اصلی تغذیه ای جهان 

گرسنگی 
چگونه ریشه کن می شود؟

نگاه  متخصص تغذیه

نگاه  متخصص صنایع غذایی

نگاه  متخصص تغذیه
 دکتر پریسا ترابی

معاون دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت 

 دکتر جالل الدین میرزای 
رزاز

سرپرست انستیتو تحقیقات 
تغدیه ای و صنایع غذایی کشور و 

رئیس انجمن تغذیه ایران
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اوالپاریب  داروی  معتقدند  کارشناسان 
)Olaparib( که نخستین داروی هدفمند 
ژنتیکی برای سرطان پروستات است، می تواند 

انقالبی در درمان این بیماری ایجاد کند.
به گزارش بی بی سی، این شیوه »درمان نفرگرا« 
)precision medicine( )درمان های ویژه 
یک فرد بیمار( قبال برای درمان سرطان تخمدان 
استفاده شده و متخصصان سرطان معتقدند 
می تواند این حوزه را متحول کند. این دارو 
در کارآزمایی های بالینی توانسته سرعت رشد 
تومور را در مردان مبتال به سرطان پروستات 

پیشرفته کاهش دهد. 
پژوهشگران امیدوارند به این ترتیب طول عمر 
برخی از مردان مبتال را افزایش دهند.اوالپاریب 
که شرکت آسترازنکا آن را می سازد و با نام 

تجاری Lynparza عرضه می شود،  با هدف 
قرار دادن سلول های سرطانی دارای یک رمز 
ژنتیکی معیوب آنها را می کشد اما سلول های 
طبیعی که این نقص ژنتیکی را ندارند، در 

امان می مانند.
 شیوه نفرگرا به معنای آن است که بیمارانی که 
بیشترین نفع را از دارو می برند، درمان خواهند 
شد. همچنین از عوارض جانبی سایر داروها که 
ممکن است موثر هم نباشند، پرهیز می شود.

پزشکان در کارآزمایی شان اوالپاریب را با سایر 
داروهایی که به طور رایج برای سرطان پروستات 
تجویز می شوند )داروهای هورمونی به نام های 

آبیراترون و انزالوتاماید( مقایسه کردند.
به گفته پژوهشگران، این داروی جدید توانست 
رشد سرطان پروستات را برای ماه ها به تاخیر 

بیندازد. به این ترتیب این امید ایجاد می شود که 
مردان حتی هنگامی که بیماری شان پیشرفته 
است، می توانند برای مدت طوالنی تری زنده 
بمانند. از هر 8مرد 1نفر در طول عمرش دچار 
سرطان پروستات تشخیص داده می شود. این 
سرطان عمدتا مردان باالی ۵۰ سال را مبتال 

می کند و خطر آن با افزایش سن بیشتر می شود.
همه تومورهای پروستات نیاز به درمان فوری 
ندارند. اگر سرطان پروستات در مراحل اولیه 
باشد و عالمتی ایجاد نکرده باشد، پزشکان تنها 
مراقبت دقیق از آن را توصیه می کنند.برخی از 
موارد سرطان پروستات تهاجمی تر هستند و 
نیاز به درمان دارند اما اگر این درمان به موقع 
و زود شروع شود، می توان این سرطان را 
درمان کرد.باالخره مواردی از سرطان پروستات 
وجود دارند که دیر تشخیص داده می شوند؛ 
یعنی هنگامی که سرطان انتشار پیدا کرده و 
دیگر قابل درمان نیست.همه درمان های سرطان 
پروستات ازجمله اوالپاریب عوارض جانبی 
دارند. پزشکان می توانند بهترین گزینه درمانی 

را به بیماران پیشنهاد کنند.

نقشه سالمت

۲۲ هزار کودک 
در اردبیل غربالگری 
شنوایی شدند/ ایسنا

دوربين سالمت

تازهها

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

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

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

سازمان غذا و داروی آمریکا به پزشکان و 
بیماران هشدار داد داروی خوراکی رانیتیدین که 
برای کاهش ترشح اسید معده استفاده می شود، 
به طور داوطلبانه به وسیله شرکت سازنده آن 
ساندوز )زیرمجموعه شرکت نوارتیس( از بازار 

دارویی خارج می شود.
این اقدام پس از آن انجام می گیرد که آلودگی 
داروی تولیدی این شرکت به یک ماده سرطان زا 
 )NDMA( به نامان- نیتروسودی متیل آمین
کشف شد.رانیتیدین که با همین نام ژنریک و 
نیز با نام تجاری زانتاک )Zantac( به صورت 
بدون نسخه و با نسخه به فروش می رسد، 

داروی مهارکننده گیرنده H2 است که میزان 
تولید اسید را در معده کاهش می دهد.

این دارو برای پیشگیری و تسکین سوزش 

سر دل به طور بی نسخه در آمریکا به فروش 
می رسد. همچنین رانیتیدین با نسخه برای 
پیشگیری و درمان زخم های گوارشی و درمان 
ریفالکس )بازگشت محتویات اسیدی معده 

درون مری( تجویز می شود.
سازمان غذا و داروی آمریکا به بیماران توصیه 
کرده اگر بدون نسخه این دارو را مصرف 
می کنند، مصرف انواع دیگر داروهای مشابه 
را در نظر بگیرند و اگر پزشکشان دارو را 
برایشان تجویز کرده،  با پزشکشان دراین باره 
مشورت کنند. سازمان غذا و داروی آمریکا 
همچنین در حال بررسی رانیتیدین تولیدی 

سایر شرکت های داروسازی است تا مطمئن 
شود آنها آلودگی مشابهی ندارند.

چند توزیع کننده بزرگ دارویی در آمریکا 
نیز پس از این اعالم توزیع داروی زانتاک 
اروپا  دارویی  کرده  اند.سازمان  متوقف  را 
نیز اعالم کرده در حال بررسی   )EMA(
رانیتیدین  توزیع شده در کشورهای اروپایی 
از لحاظ آلودگی به این ماده سرطان زاست.

قبال آلودگی با ماده مشابه سرطان زایی باعث 
جمع آوری یک داروی پرمصرف فشارخون 
به نام »والسارتان« از بازارهای دارویی در 

جهان شده بود.

داروی»انقالبی«برایسرطانپروستات
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مرگومیرهایمربوط
بهویپکردندرآمریکا

به۱۲نفررسید
مقامات بهداشتی آمریکا می گویند 
شمار افرادی که به علت بیماری های 
)استنشاق  کردن  ویپ  به  مربوط 
نیکوتین با سیگارهای الکترونیکی( 
درگذشته اند، به 12 نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و به 
گفته مقامات بهداشتی آمریکا، در 
ریوی  آسیب  مورد  مجموع 8۰۵ 
مربوط به استفاده از سیگار الکترونیکی 
گزارش شده است اما اغلب بیماران 
سابقه مصرف فراورده های سیگار 
ماده   ،THC حاوی  الکترونیکی 
آن  در  موجود  روانگردان  اصلی 
را ذکر کرده اند.تصور می شود این 
افزایش ناگهانی موارد بیماری ریوی 
بر اثر استفاده از سیگار الکترونیکی 
مربوط به کارتریج های آلوده ای باشد 
که برای پرکردن دوبار این سیگارها 
در بازار سیاه به فروش می رسد.بنا 
بر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های آمریکا )CDC(، این 
12 مرگ در 1۰ ایالت از کالیفرنیا 
گرفته تا فلوریدا رخ داده  و 8۰۵ 
مورد ثابت شده و احتمالی آسیب 
ریوی مربوط به ویپ کردن از 4۶ 

ایالت گزارش شده است.
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زنانگی و مردانگی
»سیمون دوبوار« می گوید: »ما زن به دنیا نمی آییم، بلکه زن 
می  شویم«؛ این ایده ای است که بسیاری از متفکران حوزه 
جنسیت دنبال می کنند. چه میزان از تفاوت های بین زن 
و مرد طبیعی و چه میزان آن ساخته فرهنگ و جامعه 
است؟هورمون های زنانه و مردانه با هم تفاوت دارند و 
بر عملکرد مغز نیز تاثیر می گذارند. البته همه هورمون ها 
در هر دو جنس وجود دارند و این گونه نیست که در یک 
جنس یک هورمون صفر باشد و فقط در جنس دیگر وجود 
داشته باشد. تفاوت بین دو جنس، در میزان وجود هر یک از 
هورمون هاست. این هورمون ها در عواطف و واکنش های 
افراد اثر  می گذارند، مثال میزان هورمون »پروالکتین«، هورمون 
شیردهی، در زن ها بیشتر از مردان است. تحقیقات زیاد روی 
حیوانات نشان داده هرچه میزان هورمون پروالکتین در بدن 
حیوانی باالتر می رود وقت بیشتری را صرف بچه ها می کند.اگر 
پروالکتین در بدن حیوان ماده تولید  نشود، بچه های خودش 
را رها می کند و می رود. با این  حال سطح پروالکتین بین زنان 
هم خیلی متفاوت است؛ زنانی که باردار می شوند و زایمان 
و شیردهی دارند، پروالکتین باالتری دارند. زنی که 3  بار 
زایمان کرده،  نسبت به زنی که یک بار زایمان کرده، پروالکتین 
باالتری دارد. سطح پروالکتین بین مردان هم متفاوت است. 
زنان بیشتر تمایل به پرستاری و مراقبت دارند که این موضوع 
دالیل هورمونی دارد. در مقابل مردان هورمون »تستوسترون« 
دارند که عضالت را محکم و ذهن را رقابتی می کند؛ یعنی 
ذهن برای جنگیدن و رقابت های بدنی آماده می شود، پس 
امکان بروز رفتارهای تهاجمی، رقابتی و پرخاشگرانه در مردان 
بیشتر از زنان است اما در مورد مردان هم وضعیت طیفی 
وجود دارد؛ یعنی تستوسترون در برخی مردان هزار نانو گرم 
در دسی لیتر است و در مردانی دیگر ممکن است 100 نانوگرم 
در دسی لیتر باشد. بنابراین ما در مورد زن و مرد کلی صحبت 
می کنیم و می گوییم تستوسترون در مردها و پروالکتین در 
زن ها بیشتر است ولی بین زنان و مردان نیز وضعیت طیفی 
وجود دارد.برخی ویژگی ها هم کامال تحت تاثیر فرهنگ 
است، مثال برای شخم زدن با گاو آهن حتما عضالت مردانه 
از عضالت زنانه مناسب تر است ولی رانندگی کردن، به ویژه با 
ماشین های امروزی که فرمان هیدرولیک دارند، اصال ربطی به 
زور و قدرت ندارد. حاال اگر افراد در یک جامعه تصور کنند  
مردها نسبت به زن ها دست فرمان بهتری دارند یا اینکه مردها 
برای رانندگی و زن ها برای کار با لباسشویی آفریده شده اند، 
تصورشان اشتباه است. اینجاست که نقش فرهنگ و باورها به  
میان می آید؛ بسیاری از تفاوت هایی که فکر می کنیم تفاوت 
زنانگی و مردانگی است، ریشه در فرهنگ دارند. در کشور 
ما زنان نمی توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند یا اجازه 
ندارند گواهینامه موتورسواری بگیرند ولی این موضوعات 

ربطی به هورمون ها ندارد!
برگرفته از گفت وگوی دکتر سرگلزایی با 
»ماهنامه زنان امروز« – خرداد۱۳۹۷

خودمراقبتی از دوران جوانی و میانسالی در پیشگیری از مشکالت یائسگی بسیار تاثیر دارد

بانو به سالمت خود بینديش؛ 
همیشه و در هر سنی!
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سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان در جهان است. بیماری ای که سالیانه 
جان هزاران نفر را در جهان می گیرد. هرچند که این بیماری، بیماری شایعی است اما 
از جمله سرطان هایی است که در صورت تشخیص آن در مراحل زودهنگام به راحتی 
قابل درمان است. تشخیص به موقع سرطان پستان بیش از هر چیز نیازمند آگاهی 
عمومی درباره موضوع است. افزایش آگاهی زنان درباره این بیماری و انجام آزمایش های 
فردی و تخصصی به صورت دوره ای کمک می کند که این بیماری در مراحل زودهنگام 
تشخیص داده شده و درمان شود. به همین دلیل هم در تقویم جهانی، ماه اکتبر را 
ماه آگاهی از سرطان پستان نام گذاری کرده اند. افراد، نهادها و سازمان هایی در سراسر 
جهان که دغدغه سالمت زنان را دارند در این ماه می کوشند آگاهی عمومی درباره این 
بیماری را افزایش دهند. در ایران نیز گروه های مختلفی در ماه اکتبر و در تمام طول 

سال می کوشند آگاهی زنان ایرانی را نسبت به این بیماری افزایش دهند.
اما روز پنجشنبه 18مهرماه، یک اتفاق مهم و گسترده در این حوزه رخ داد. اتفاقی که 
تقارن آن با اولین حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال، آن را معنادارتر و مهم تر 
نیز کرد. در بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی؛ در مسابقه ای که مهم ترین اتفاق آن 
جمعیت زنانی بود که بر سکوها نشسته بودند، دور تا دور زمین تابلوهایی دیده می شد 
که با تبلیغات معمول کنار زمین های فوتبال تفاوت داشت. این تبلیغات نه تبلیغ یک 

برند یا کاالی خاص که آگاهی بخشی درباره سالمت زنان بود. 
برند مای لیدی به عنوان یکی از برندهای شرکت زرین رویا، بانی این تبلیغات متفاوت 
در کنار زمین فوتبال در یکی از تاریخی ترین روزهای ورزشگاه آزادی بود. مای لیدی 

با همکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور پویش مشترک »همه با هم به پیش برای 
پیشگیری از سرطان پستان« را با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری در 
جامعه ایران راه اندازی کرده است. این کمپین بخشی از مجموعه فعالیت هایی است که این 
برند مطرح ایرانی در راستای هدف خود برای ارتقای سالمت زنان ایرانی انجام می دهد.

افزایش سالمت عمومی و به خصوص سالمت زنان از مسئولیت هایی است که هر کدام 
از ما در هر جایگاهی که هستیم باید به آن توجه کنیم. گروه ها و افراد مختلف در کنار 
سازمان های مسئول دولتی در سال های گذشته تالش هایی در این حوزه انجام داده اند. 
ورود برندها و شرکت ها به این حوزه نیز اتفاقی بسیار الزم و مهم است. اتفاقی که برند 
مای لیدی و شرکت زرین رویا در آن پیشگام شده اند. برندها در سال های گذشته در 
ایران فعالیت های متفاوتی را به عنوان مسئولیت اجتماعی خود انجام داده اند. اما این 
بار شاهدیم که یک کمپین مسئولیت اجتماعی را به مخاطبان درست و با هدفی مهم 
شکل داده است. هدفی که تاکنون برندها کمتر به آن توجه کرده اند. می توان امیدوار 
بود که این اقدام گامی باشد برای توجه بیشتر به سالمت زنان. باید خوش بین بود که 
حال که میلیون ها نفر به واسطه فعالیت مشترک مای لیدی و بهنام دهش پور، در یکی 
از مهم ترین روزهای تاریخ ورزش ایران پیام پیشگیری از سرطان پستان را شنیده اند، 

همه با هم برای پیشگیری از سرطان پستان به پیش برویم.

پیام سالمت زنان از استادیوم آزادی شنیده شد

پرسش اول: سالمندان چند عدد تخم مرغ می توانند طی 
روز مصرف کنند؟ صناعی از دزفول

پرسش دوم: آیا پیروی از رژیم غذایی خام خواری برای 
بدن فایده ای هم دارد؟ 534****0910

پاسخ 

دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: شرایط سالمندان بسیار با هم متفاوت است و 
نمی توان در مورد همه یک نظر کلی داد. اگر سالمند، سالم 
باشد و به بیماری خاصی مبتال نباشد، هر روز می تواند 
تخم مرغ بخورد، به شرط آنکه کالری دریافتی اش را تنظیم 
کند. حتما همه شنیده اید که تخم مرغ منبع کلسترول است 
و نام کلسترول بین عامه مردم به بدی یاد می شود، در 
حالی که بدن همه افراد خیلی راحت می تواند از ریشه 
کالری ها، کلسترول بسازد و اتفاقا مقدار کلسترولی که بدن 
می سازد به صورت تصاعدی بیشتر از میزان کلسترولی 
است که در زرده تخم مرغ وجود دارد بنابراین اگر کالری 
دریافتی فردی بیشتر از نیازش باشد، حتی اگر تخم مرغ 
هم نخورد، کبد کالری اضافه را به کلسترول تبدیل کرده 
و فرد را دچار افزایش کلسترول در خون و عوارض ناشی 
از آن می کند. امروزه راهنماهای بالینی تغذیه ای می گویند 
در صورتی که سالمند سالم باشد و فعالیت بدنی مناسبی 
داشته باشد می تواند حتی روزی ۲عدد تخم مرغ بخورد، 
به شرط آنکه کالری دریافتی اش تنظیم، وزنش متعادل و 
فعالیت بدنی اش کافی و مناسب باشد. از همه مهم تر اینکه 
سالمندان باید کالری موردنظرشان را حداقل در ۳ وعده 
اصلی و ۳ میان وعده دریافت کنند؛ یعنی اگر نیاز فردی ۲ 
هزار کالری باشد باید این میزان را بین ۳ وعده اصلی و ۳ 
میان وعده تقسیم کند و از پرخوری در وعده ها بپرهیزد. 
یادتان باشد غذا خوردن فرایند بسیار پیچیده ای است اما 
بیشتر ما آن را خیلی ساده می پنداریم، در حالی که بسیاری 
از مسائل روانی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... 
با غذا خوردن ما گره خورده ولی متاسفانه اغلب ما فقط به 
عنوان رفع تکلیف غذا می خوریم و آن را جدی نمی گیریم.

پاسخ دوم: خام خواری بیشتر در مورد منابع خوراکی گیاهی 
مطرح است بنابراین اگر بتوان گروه سبزی ها، صیفی ها و میوه ها 
را به صورت تازه و خام مصرف کرد، مواد مغذی موجود در 
آنها بهتر در اختیار بدن قرار خواهد گرفت و بخش عمده ای 
از مواد مغذی موردنیاز روزانه ما به این ترتیب و با کیفیت 
عالی تامین خواهد شد، در حالی که انجام هرگونه فرایندی 
مانند حرارت، نور و اکسیداسیون در مورد این گروه غذایی 
مانند پختن، سرخ کردن، کباب کردن، مواجهه با نورزیاد 
و... به سرعت بخش قابل توجهی از ویتامین ها به خصوص 
ویتامینC آنها را از بین خواهد برد و مواد مغذی کمتری به 
بدن خواهد رسید.  امروزه توصیه سازمان جهانی بهداشت 
مصرف حداقل ۵ نوبت در روز و توصیه دانشگاه هاروارد 
مصرف حداقل ۹ نوبت در روز از گروه سبزی ها و صیفی ها و 
میوه هاست تا به این ترتیب بسیاری از مواد مغذی کلیدی مانند 
ویتامین های گروهB، ویتامینC و ترکیبات آنتی اکسیدانی که 
این روزها همه ما به دلیل شرایط و شیوه زندگی مان به آنها نیاز 
داریم، تامین شود.  این موضوع در مورد منابع حیوانی مانند 
انواع گوشت و تخم مرغ و... صدق نمی کند و خام خواری 
منابع حیوانی؛ چه از نظر بهداشت مواد غذایی و چه از نظر 
تغذیه ای توصیه نمی شود، در حالی که فرایندهای مالیم مانند 
بخارپز یا کباب کردن می توانند کمک کنند زیست دسترسی 
پروتئین موجود در گوشت بهتر شود و جذب مواد مغذی آن 
افزایش یابد. این نکته در مورد سبزی های حاوی بتاکاروتن 
که پیش ساز ویتامینA هستند مانند، هویج، کدو حلوایی، 
فلفل دلمه ای زرد و قرمز، گوجه فرنگی و... هم الزامی است 
زیرا کاروتنوئیدها هم جزو مواد غذایی معدودی هستند که 
زیست دسترسی آنها با کمی فرایند در دستگاه گوارش بهتر 
می شود. البته به شرط اینکه فرایندی که روی این گروه از 
سبزی ها انجام می شود مالیم باشد زیرا فرایند عمیق باعث 

تخریب کاروتنوئیدها خواهد شد.

پرسش: لطفا اطالعاتی درباره بلوغ دختران، نحوه رویارویی 
و برخورد با آن، نکات بهداشتی و چگونگی آموزش به 

دختران به والدین بدهید. 665****0917

پاسخ 

دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: آموزش به دختران نوجوان درباره بلوغ و آماده کردن آنها 
برای رویارویی با تغییراتی که از نظر جسمی و روانی در بدنشان 
ایجاد می شود بسیار بااهمیت است. از این رو، بهتر است والدین و 
مربیان از ابتدا حتی در دوران دبستان آموزش های الزم را به دختران 
نوجوان در مورد مراحلی از رشد که در آینده پیش رو خواهند 
داشت، بدهند تا هنگام مواجهه با آن دچار استرس و اضطراب 
نشوند. وقتی بچه ها وارد سن بلوغ می شوند به تدریج برخی تغییرات 
جسمی در آنها آشکار می شود . به این صورت که پستان ها شروع 
به بزرگ شدن می کنند، قد یکباره بلند می شود، شکل و فرم بدن 
تغییر می کند و حالت زنانه به خود می گیرد، موهای ناحیه تناسلی 
و زیر بغل ها درمی آیند و در انتهای دوره بلوغ، عادت ماهانه اتفاق 

می افتد و خونریزی های ماهانه شروع می شود. 
اولین عادت ماهانه ها معموال بی نظم هستند زیرا سیستم عصبی 
مرکزی هنوز کامل نیست و بلوغش کامل نشده است بنابراین با 
اینکه تخمدان ها در حال فعال شدن هستند، ممکن است فعالیت 
منظم دوره ای و با تخمک گذاری منظم نداشته باشند. این موضوع 
به هیچ وجه نباید موجب نگرانی خانواده ها شود. این شرایط معموال 
تا ۳-۲ سال اول بعد از بلوغ ادامه دارد تا سیستم اعصاب مرکزی 
به تکامل برسد و فرد به معنای کامل بالغ شود. این الگو به اشکال 
مختلفی دیده می شود، مثال ممکن است دختر نوجوان یک ماه اصال 
عادت ماهانه نداشته باشد یا در ماه دیگر ۲ بار عادت ماهانه شود. 
ممکن است در یک چرخه خونریزی ۳ روز طول بکشد و در چرخه 
بعدی ۶ روز باشد و... هیچ کدام از این موارد جای نگرانی ندارد. 
تنها زمانی که خونریزی  خیلی طول می کشد و دوره عادت ماهانه 
طوالنی می شود یا حجم خونریزی خیلی زیاد است یا تعداد دفعات 
عادت ماهانه باالست، باید آن را جدی گرفت و کاری برای فرزند 
انجام داد. این موارد باعث دفع مقدار زیادی آهن از بدن می شود 
و دختر نوجوان را در معرض کم خونی فقرآهن و عواقب بعدی 
آن قرار می دهد که شامل خستگی، تغییرات روانی و افسردگی، 
تحریک پذیری، ضعف، اختالالت یادگیری و... است. در چنین 
شرایطی نوجوان باید به پزشک ارجاع داده شود و تحت درمان 
قرار بگیرد تا بتوان میزان خونریزی ها را محدود و با نظر پزشک 
مکمل آهن مصرف کرد زیرا به صورت عادی معموال در رژیم 
غذایی ما آهن به میزان کافی استفاده نمی شود. برای پیشگیری 
از فقرآهن هم غذاهای حاوی آهن مانند عدس، گوشت قرمز، 
جگر، زرده تخم مرغ و  ... باید زیاد مصرف شوند که این کار 
هم همیشه قابل انجام نیست، درنتیجه مصرف مکمل آهن با نظر 
پزشک الزامی خواهد شد. برخی بر این باورند مصرف مکمل 
آهن در زمان خونریزی ماهانه میزان خونریزی را افزایش می دهد. 
این باور کامال نادرست است و هیچ رابطه ای بین مصرف مکمل 
آهن و میزان خونریزی ماهانه وجود ندارد.یکی دیگر از سواالت 
شایعی که دختران نوجوان از ما می پرسند حمام کردن و شستشوی 
ناحیه تناسلی در زمان عادت ماهانه است. واقعیت این است که 
شستشو همیشه بهترین کار برای پاک کردن بدن از آلودگی هاست. 
در زمان عادت ماهانه هم خانم ها برای دوش گرفتن یا طهارت 
بعد از توالت مشکلی ندارند. استفاده از هیچ نوع شوینده  یا ماده 
ضدعفونی کننده ای برای شستشوی ناحیه تناسلی الزم نیست و 
شستن با آب به تنهایی کفایت می کند زیرا استفاده بی مورد از 
شوینده ها سبب می شود میکروب های مفید منطقه هم از بین 
بروند و محیط برای فعالیت میکروب های بیماری زا فراهم شود. 
ضمن اینکه بعد از شستشو باید ناحیه تناسلی را خیلی خوب 
خشک کرد و پدهای بهداشتی باید در فواصل مناسب عوض 

شوند تا آلودگی مدت زیادی در محل باقی نماند. 
یادتان باشد رطوبت و خیس بودن بدن و ناحیه تناسلی شرایط 
را برای رشد قارچ ها فراهم می کند. استفاده از لباس های زیر 
نخی و گشاد برای پیشگیری از ایجاد رطوبت و تعریق توصیه 
می شود زیرا عرق نیز محیط را مرطوب می کند و زمینه ساز 

بروز برخی مشکالت است.

پرسش اول: خانمی 30 ساله هستم و تنبلی 
تخمدان دارم. حدود یک سال است اقدام 
به بارداری کرده اما هنوز باردار نشده ام. 
آیا بین گیاهان دارویی، دارویی وجود دارد 
که بتواند مشکلم را حل کند تا مجبور به 
مصرف داروهای شیمیایی نباشم؟ از عوارض 
بر  آینده  بدن و در  بر  داروهای شیمیایی 

جنینم می ترسم. 600****0910

پرسش دوم: خانمی 33 ساله هستم. حدود 
6 ماه است از قرص های اعصاب استفاده 
می کنم. در حال حاضر قصد بارداری دارم 
اما متخصص زنانم گفته تا زمانی که این 
از  باردار شوم.  نباید  داروها را می خورم 
طرفی، واقعا الزم دارم داروهای اعصاب 
را مصرف کنم زیرا شب ها نمی توانم بخوابم 
و خیلی اذیت می شوم. آیا می توانم برای 
این منظوراز داروهای گیاهی استفاده کنم 
باشد؟  نداشته  بارداری ام  با  تداخلی  که 

0913****618

بابونه  دمنوش  مصرف  آیا  سوم:  پرسش 
است؟  موثر  فصلی  حساسیت  رفع  برای 

0919****725

پاسخ

دکتر محمدحسین 
صالحی سورمقی

متخصص  داروساز، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  و  دارویی  گیاهان 

تهران

پاسخ اول: تنها داروی گیاهی علمی و مطرح  شده 
در دنیا که می تواند به برطرف شدن تنبلی تخمدان 
کمک کند، قطره ای به نام »ویتاگنوس« است که 
از عصاره گیاه »پنج انگشت« به دست می آید. این 

دارو برای اختالالت هورمونی خانم ها در زمان 
باروری، پیش یائسگی، یائسگی و بعد از آن و 
به طورکلی برای مشکالتی از جمله اختالالت 
عادت ماهانه، عادت ماهانه های دردناک، تنبلی 
تخمدان، مشکالت یائسگی، یائسگی زودرس 
و...موثر است. خوشبختانه امروزه کارخانه های 
داروسازی زیادی در سراسر دنیا این داروی 
صددرصد گیاهی را تولید می کنند.  مصرف 
جانبی  عارضه  هیچ  دارو  این  طوالنی مدت 
برخی  در  ارائه شده  آمارهای  ندارد.  خاصی 
می دهد  نشان  دارو  این  به  مربوط  مقاالت 
حدود ۳۶ درصد خانم های نابارور مبتال به 
تنبلی تخمدان که از داروی »ویتاگنوس« استفاده 
کرده اند پس از مصرف طوالنی مدت این دارو 
)حدود 7 تا 18ماه( و با رفع تنبلی تخمدان 

توانسته اند بارور شوند.
پاسخ دوم: مهم ترین توصیه به شما این است 
که ابتدا زیر نظر روان پزشک مشکل اصلی تان 
را که می تواند استرس و اضطراب باشد، حل 
بارداری  به  کنید و در حال حاضر تصمیم 
نداشته باشید زیرا فرزندآوری و تربیت آن 
با استرس های فراوانی همراه است و به صبر 
و حوصله زیاد والدین نیاز دارد. پس از حل 
نظر  با  آرامش  به  رسیدن  و  مشکل  رفع  و 

روان پزشکتان باردار شوید. 
به طور کلی توصیه بر این است که در زمان 
فرقی  نشود.  مصرف  دارویی  هیچ  بارداری 
هم نمی کند که دارو گیاهی باشد یا شیمیایی، 

خوردنی باشد یا موضعی و تزریقی. 
دلیل اصلی این توصیه هم آن است که هم 
مشکلی برای جنین ایجاد نشود و هم اگر 
جنین دچار مشکل یا نقصی شد که هیچ ربطی 
به دارو نداشت، مادر آن مشکل را به دارو 
نسبت ندهد و تا آخر عمر احساس ندامت 
کاش  که  باشد  نداشته  بی مورد  پشیمانی  و 
آن دارو را مصرف نکرده بودم. البته تعداد 

داروهایی که در دوران بارداری روی جنین 
تاثیر سوء می گذارند و باعث ایجاد نقص های 
مادرزادی می شوند کم است و گروه محدودی 
را شامل می شود که پزشکان نسبت به آنها 
آگاهی کامل دارند. از این رو، به همه خانم های 
باردار توصیه می شود به هیچ وجه هیچ دارویی 
حتی اگر گیاهی باشد را خودسرانه مصرف 
نکنند، مگر آنکه پزشکشان صالح بداند و 

دارویی را برایشان تجویز کند.
 بین داروهای گیاهی، دارویی به نام »قطره 
هایپیران« تولید شده که از عصاره »گیاه علف 
چای« یا »گل راعی« تهیه می شود. این دارو 
داروی  پرمصرف ترین  اخیر  سال های  در 
و  بوده  جهان  سراسر  در  گیاهی  آرامبخش 
برای مواردی مانند ترس، دلهره و تشویش، 
بی حوصلگی و انزواطلبی، رخوت و سستی، 
افسردگی سنین کهولت، سردردهای عصبی 
بیهوده  افکار  و  تمرکز  نداشتن  میگرنی،  و 
بی خوابی،  و  بدخوابی  ناراحت کننده،  و 
تغییرات خلق وخو قبل  سردردها، دردها و 
زنان  در  یائسگی  و  ماهانه  عادت  هنگام  و 
تجویز می شود. هرچند مصرف به اندازه و 
توصیه شده این دارو توسط پزشک در دوران 
بارداری عارضه جانبی ندارد، بهتر است تا 
وقتی مجبور نیستید و تا زمانی که پزشکتان 

دستور نداده، آن را مصرف نکنید.

پاسخ سوم: دمنوش بابونه برای رفع حساسیت 
فصلی خیلی قوی نیست اما برخی گیاهان 
مانند کاسنی، اسفرزه، انگور، زردچوبه، دارچین 
و... می توانند حساسیت را کاهش دهند. البته 
همین گیاهان گاهی خودشان در درصد کمی 
از افراد حساسیت زا می شوند و باید از مصرف 
آنها خودداری کرد. بابونه بیشتر برای کاهش 
و رفع مشکالت گوارشی از جمله نفخ، درد 
و گرفتگی معده و روده  استفاده می  شود. 

پرسش اول: آیا قرمز شدن صورت هنگام 
خجالت کشیدن، عصبانی شدن، استرس و 

اضطراب طبیعی است؟ 339****0902

پرسش دوم: چرا بسیاری از مردم از مصرف 
داروهای روان پزشکی یا مراجعه به روان پزشک 
می کنند؟  مقاومت  آن  مقابل  و  می هراسند 

0939****529

پاسخ
دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر سرخ شدن صورت با حس های 
ناراحت کننده همراه باشد و دیگران متوجه شوند  
حال فرد خوب نیست و خودش احساس کند 
او دارند و دچار  به  اطرافیان نگاه های بدی 
دستپاچگی شود؛ یعنی استرسش باالست. این 
حالت ها معموال در موقعیت های اجتماعی بروز  
می کند. رفتاردرمانی و دارودرمانی می تواند 
اضطراب اجتماعی را کاهش بدهد. یکی از 
اقداماتی که به درمان کمک می کند این است 
که فرد در تخیالتش خود را در معرض مواجهه 
با افراد زیادی که مثال قرار است در جلسه 
کنفرانس حضور داشته باشند، قرار بدهد و 
را  اضطراب آور  و  استرس زا  حس های  بعد 
تجربه کند، سپس مدیریت اضطراب را در 
خانه تمرین کند تا بتواند این شرایط را به 

موقعیت های مختلف تعمیم بدهد. البته برای 
کودکان خردسال که مهارت های کمی در کنترل 
استرس دارند کمک گرفتن از درمانگر می تواند 

موجب موفقیت درمان شود.

پاسخ دوم: متاسفانه این باور نادرست بین بسیاری 
از افراد جامعه وجود دارد که فقط افراد با شرایط 
روانی خیلی بد به روان پزشک مراجعه می کنند یا 
مصرف داروهای روان پزشکی ما را دچار کسلی، 
پرخوابی، بی رمقی، گنگی، گیجی و... می کند، در 
حالی که بسیاری از داروهای روان پزشکی راه 
را برای رفتاردرمانی و تصحیح رفتار نادرست 
باز می کنند، به خصوص اگر فردی که تحت 
درمان قرار می گیرد خردسال باشد زیرا به طور 
مثال کودکان خردسال نمی توانند در معرض 
عوامل محرک اضطراب زا بدون کنترل دارویی 
قرار بگیرند چون تحمل اضطراب را ندارند 
و این مساله سبب می شود کودک از لحاظ 
ذهنی خودش را در موقعیت اضطراب قرار 
ندهد و رفتاردرمانگر موفق به کاهش اضطراب 
نشود. خوشبختانه امروزه داروهای جدید بسیار 
زیادی وجود دارد که هم خیلی ایمن هستند، هم 
عوارض کمی دارند و هم احساسات و افکار 
و رفتارها را خوب کنترل می کنند. عوارضی 
مانند خواب آلودگی، گیجی، منگی و... مربوط 
به داروهای حدود ۲ دهه پیش است که داروها 
هم خواب آور بودند و هم مشکالت دیگری 
ایجاد می کردند. نکته مهمی که بیماران باید 
بدانند این است که با دارو خوردن چه منافعی 

برایشان حاصل می شود و با دارو نخوردن چه 
منافعی از دست می دهند. اگر فردی مضطرب 
باشد و دارو مصرف نکند نمی تواند لذت رابطه 
خوب را تجربه کند. کودک مضطرب نمی تواند 
به سایر افراد یا همسن هایش نزدیک شود، در 
موقعیت های اجتماعی همیشه هراس دارد و در 
نوجوانی مستعد آن است که هر خواسته  ای را 
بپذیرد و َچشم بگوید زیرا از »نه« گفتن می هراسد. 
این شرایط سبب می شود نوجوان مضطربی که 
تحت درمان قرار نمی گیرد خطرات مختلفی را 
تجربه کند و در بزرگسالی هم فردی می شود 
که حس خوبی به خودش ندارد، از برقراری 
رابطه ناتوان است و دائم آرزو می کند کاش 
می توانستم مانند افرادی باشم که به راحتی 
حقشان را می گیرند. درواقع، والدین با محروم 
کردن فرزندانشان از درمان های روان پزشکی 
و ندادن داروهای تجویزشده به آنها با این 
بهانه که داروها عارضه دارند، به نوعی در حق 
فرزندشان کوتاهی می کنند و در آینده مشکالت 
بسیار بیشتری برای آنها رقم می خورد. نگرانی 
طوالنی مدت  مصرف  به  نیاز  والدین  دیگر 
از  استفاده  مثال  والدین  برای  ما  داروست. 
عینک را می زنیم که ممکن است تا زمانی 
الزم باشد و به فرد کمک کند استفاده از آن را 
بپذیرد. بیماری های روان پزشکی هم مثل سایر 
بیماری ها غالبا مزمن هستند و نیاز به درمان و 
مراقبت طوالنی مدت دارند. کودکان در مسیر 
رشد هستند و توجه نکردن به آنها می تواند 

به رشد روانی نامناسب آنها منجر شود.



 6 تمرین با عناصر طبیعت ویژه روز »ورزش و تربیت بدنی«

باشگاه بدنسازی در طبیعت

تاثیر ورزش در طبیعت
در شماره های پیشین به طور گسترده به تاثیرهای مثبت ورزش 
بر جسم و روان پرداختیم اما آیا محیط ورزش کردن نیز می تواند 
این تاثیرها را تغییر دهد؟ بر اساس پژوهش های گسترده دانشگاه 
اسکس انگلستان، ورزش در طبیعت تاثیر چشمگیری بر جسم و 
روان انسان دارد. به طور کلی، ورزش در طبیعت موجب بهبود 
سالمت ذهن و روان می شود. به گفته پژوهشگران، ورزش با 
اندورفین،  از  زیادی  مقدار  شدن  رها  موجب  طبیعت  عناصر 
دوپامین و سروتونین می شود که منجر به بهبود عزت نفس و 
سرزندگی فرد خواهد شد. همچنین احتمال ابتال به افسردگی، 

استرس، اضطراب و سایر بیماری های ذهنی را کاهش می دهد. 
یکی از مزیت های مهم ورزش در طبیعت افزایش جذب ویتامین 
D به صورت طبیعی است که این موضوع برای مردم ایران بسیار 
اهمیت دارد. طبق آمار، حدود 85 درصد از ایرانیان دچار کمبود 
ویتامین D هستند. مقدار کافی این ویتامین، سیستم ایمنی بدن را 
تقویت کرده، به کاهش افسردگی کمک می کند و احتمال بروز 

پوکی استخوان را کاهش می دهد. 
عالوه بر این، با دیدن مناظر مختلف در مقایسه با فضای بسته 
باشگاه، از لحاظ روانی کمتر احساس خستگی می کنید. یکی دیگر 
از فواید بسیار مهم ورزش در طبیعت این است که بسیاری از 

گیرنده های بدن فعال و درگیر خواهند شد. برای مثال، گیرنده های 
مختلف کف پا در دویدن  روی تردمیل کمتر از دویدن روی سطح 
ناهموار فعال خواهند شد و همین حالت، سالمت کف و مچ پا را 
کاهش می دهد و احتمال بروز آسیب در این ناحیه بیشتر خواهد 
شد. طبیعت حتی می تواند به استراحت و بازتوانی افراد بیمار 
نیز کمک شایانی کند. به همین دلیل بیشتر بیمارستان های مدرن، 

پنجره اتاق بیماران را رو به پارک و فضای سبز تعبیه می کنند.
نیز  کودکان  نیست،  بزرگساالن  برای  فقط  طبیعت  در  فعالیت 
می توانند از فواید آن بهره مند شوند. به گفته پژوهشگران مرکز 
پزشکی نوادای آمریکا، برای پیشگیری از ابتال به دیابت و چاقی، 

کودکان و نوجوانان را وادار به فعالیت های فیزیکی در طبیعت 
می کنند. با توجه به افزایش تمرین های رایانه ای و استفاده از 
تبلت و تلفن های هوشمند، دیابت، چاقی و سایر بیماری های 
متابولیک، همنشین اجتناب ناپذیر کودکان در آینده خواهد بود 
احساس  سنی  گروه  این  در  به شدت  طبیعت درمانی  بنابراین 
می شود. ورزش در طبیعت عالوه بر تنظیم سوخت وساز بدن، 
منجر به افزایش اعتمادبه نفس و آرامش کودکان، به ویژه در سنین 
بلوغ می شود، در صورتی که تاری دید، انحنای ستون فقرات، 
افزایش توده بدنی و خشونت، مهم ترین پیامدهای بی تحرکی 

کودکان هستند.

تمرین اول
باال رفتن از روی تپه با گام های بلند )مانند حرکت 

النچ رو به جلو( یک تمرین عالی برای تقویت 
کردن  دشوارتر  برای  است.  تحتانی  اندام های 
تمرین، می توانید حرکت را روی شیب تندتر 
انجام دهید. 20 گام  بردارید، 10 ثانیه استراحت 

کنید و 4 مرتبه دیگر تمرین را انجام دهید.

تمرین سوم 
مشابه تصویر از پشت به باالی تپه بروید. قبل از اینکه 
این تمرین را انجام دهید ابتدا مطمئن شوید در 
مسیر حرکت تان، سنگ، چوب یا هر شیء دیگری 
این حرکت یک تمرین بسیار خوب  نباشد. 
برای  تقویت عضالت سرینی، همسترینگ و 
مرکز بدن است. در طول این تمرین، 40 گام 
 بردارید، 10 ثانیه استراحت کنید و 4 مرتبه 

دیگر هم تمرین را انجام دهید.

تمرین پنجم
شیئی مانند یک سنگ را بلند کنید و با آن حدود 30 

گام  بردارید. مراقب باشید شیء نسبتا سنگینی را 
بلند نکنید تا به شما آسیب نزند. پس از اتمام 
ثانیه استراحت کنید و 4 مرتبه  30 گام، 20 

دیگر هم تمرین را انجام دهید. 

 تمرین دوم
صورت  به  و  بنشینید  تصویر(  )مشابه  شیب  روی 
عقب به باال بروید. این حرکت یک تمرین عالی 
پاهاست  و  دست ها، شکم  کتف،  تقویت  برای 
)درگیرکننده  فول بادی  حرکت های  جزو  و 
تمام بدن( محسوب می شود. برای انجام این 
کنید، 10  متر طی   5 مسافتی حدود  تمرین، 
ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر تمرین 

را تکرار کنید.

تمرین چهارم
بگیرید.  قرار  پهلو  به  پا  یک  و  دست  یک  روی   

کنید سپس  ثانیه حفظ   30 مدت  به  را  وضعیت 
انجام  هم  بدنتان  دیگر  سمت  برای  را  تمرین 
دهید. تمرین را برای هر طرف از بدن 5 مرتبه 
تکرار کنید. این تمرین به تقویت مرکز بدن، 

پاها و دست هایتان کمک می کند.

تمرین ششم
 مشابه تصویر به درخت تکیه بزنید. زاویه بین پشت 
ران و زانو 90 درجه باشد سپس یک پا را صاف 
و خم کنید. تمرین را برای هر پا 8 بار انجام 
را  تمرین  و  کنید  استراحت  ثانیه  دهید. 20 

برای هر پا 4 مرتبه انجام دهید.

شما برای ساختن بدنی سالم و زیبا، به هیچ وسیله ای از جمله وسایل بدنسازی و... نیاز ندارید، بلکه فقط به یک اراده 
تقویت  را  قوای جسمانی خود  طبیعت  عناصر  با  تنها  بدنسازی،  هیچ وسیله  بدون  دور،  در گذشته های  مردم  نیازمندید. 
می کردند تا در کارهای کشاورزی و نبردها آمادگی جسمانی الزم را داشته باشند. شما نیز می توانید مانند آنها از طبیعت 
باشگاه بدنسازی بسازید و از فواید آن بهره مند شوید. در صفحه »تناسب اندام« این شماره به مناسبت روز »ورزش و تربیت 

بدنی« )26 مهر(، به معرفی تمرین های ورزشی با عناصر طبیعت پرداخته ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت
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طب اطفال شاخه بسیار مهمی 
از پزشکی است که بیماری ها 
و مشکالت بسیاری را در 
گروه سنی کودکان به خود 
اختصاص داده است. از این رو، همه ساله به همت 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنگره ای 
برگزار می شود تا پزشکان متخصص در تمام 
و  اطالعات  کودکان،  تخصصی  رشته های 
دانش خود را به روزرسانی کنند. امسال نیز 
این کنگره ملی برای پانزدهمین بار به مدت 
۴ روز در بیمارستان مفید تهران برگزار شد 
تا درخصوص چالش ها و اورژانس های طب 
اطفال و بیماری های شایعی که در این حیطه 
قرار دارد بحث و تبادل نظر شود. در نشست 
خبری این کنگره دکتر علی اکبر سیاری، رئیس 
کنگره، دکتر فرید ایمان زاده، دبیر علمی و دکتر 
رضا شیاری، دبیر اجرایی کنگره به مهم ترین 
مسائل و مشکالت و بیماری های کودکان در 

جامعه پرداختند.

بیمه ها فقط تا سن ۱۴ سالگی را پوشش 
می دهند

دکتر رضا شیاری، فوق تخصص روماتولوژی 
کودکان سن پوشش بیمه ها برای گروه سنی 
کودک و نوجوان را تا ۱۴سالگی عنوان کرد و 
گفت: »در بسیاری از کشورها تا سن ۲۱ سالگی 
و در برخی دیگر تا سن ۱۹ سالگی را در حیطه 
کودک و نوجوان قرار می دهند اما مشکل کشور 
ما این است که بیمه ها تا ۱۴ سالگی را در گروه 
کودک و نوجوان در نظر می گیرند و ما مجبوریم 
برای پوشش بیمه، نوجوانان باالی ۱۴ سال را به 
پزشکان حیطه بزرگساالن ارجاع دهیم، در حالی 
که ارتباط با کودک و نوجوان به آموزش نیاز 
دارد و ۸۰ تا ۸۵درصد خانواده های دارای فرزند 
نوجوان پس از مراجعه به پزشک بزرگساالن، 
به دلیل عدم برقراری ارتباط دوباره نزد پزشک 
متخصص کودکان برمی گردند. این در حالی است 
که بیمه ها مبلغ ویزیت و هزینه خدمات پزشکی 
و داروهایی که متخصصان کودک برای نوجوانان 
باالی ۱۴ سال نسخه می کنند را قبول ندارند و 
بیمار با اینکه تحت پوشش بیمه است، ناگزیر باید 
هزینه هایش را آزاد پرداخت کند. البته اگر همین 
نسخه را پزشک عمومی برای بیمار بنویسد، بیمه 
با آن مشکلی ندارد. این قوانین کارشناسی نشده 
هستند و برای بیماران مشکل ایجاد می کنند. از 
نظر ما بهتر است بیمه ها، نوجوانان را تا ۱۸ سالگی 
پوشش بدهند تا خانواده ها بتوانند از خدمات بیمه 

بهره مند شوند.«

بازار مکمل های دارویی آشفته است
گوارش  فوق تخصص  ایمان زاده،  فرید  دکتر 
کودکان ابتدا به مساله مکمل ها پرداخت و گفت: »در 
حال حاضر داروهای زیادی به عنوان مولتی ویتامین 
در بازار دارویی کشور در دسترس مردم قرار دارد 
که بسیاری از این مکمل ها استانداردهای الزم برای 
رشد کودکان ایرانی را ندارند و الزم است سر و 

سامانی به این بازار آشفته داده شود.«
وی در پاسخ به این پرسش که مصرف مکمل برای 
کودکان تا چه حد ضروری است، اظهار داشت: 
»مصرف مکمل ها برحسب نیاز بدن کودکان 
متفاوت است. ممکن است بدن کودکی دچار 
کمبود ویتامین یا امالح مختلف شده باشد که 
در این صورت تجویز مکمل برای این کودک 
ضروری تر است اما کودکان باالی ۲ سالی که 
رشد کافی دارند و ذخایر بدنشان کمبودی ندارد 
نیازی به مصرف مکمل نخواهند داشت، مگر در 
موارد پیشگیری که آن  هم باید با تجویز پزشک 
انجام بگیرد. آنچه مسلم است همه کودکان زیر ۲ 
سال باید از مکمل آهن و ویتامین A+D استفاده 
کنند. در سنین باالی ۲سال هم کودک باید ابتدا 
آزمایش بدهد تا در صورت تایید هرگونه کمبودی، 

مکمل مورد نیاز برایش تجویز شود.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی میزان مصرف مکمل ها را در کشور بیش از 
حد دانست و افزود: »هیچ مکملی نباید خودسرانه 
و به توصیه دوستان و آشنایان به کودک داده 
شود. ضمن اینکه پزشکان نیز باید هنگام تجویز 
مکمل ها به اجزای تشکیل دهنده آنها توجه کنند 
و فقط برند شرکت تولیدکننده را در نظر نگیرند، 
به خصوص اینکه تقریبا بیشتر مکمل های خارجی 
برای کودکان ما استاندارد نیستند و میزان مواد 
موثر آنها برای کودکان ایرانی مناسب نیست. به 
عنوان مثال در خارج از کشور برای کودکان، 
 Dتجویز نمی شود و فقط به ویتامین Aویتامین
آن  هم در حد کمتر از کشور ما بسنده می کنند، 
در حالی که استاندارد کشور ما در ۶ماه اول زندگی 
کودک، تجویز ۴۰۰ واحد ویتامینD همراه ۱۵۰۰ 
واحد ویتامینA است. آمارها نشان می دهد از 
هر ۱۰ کودک ایرانی، پاهای ۸ کودک به دلیل 
کمبود ویتامینD کج و پای بیشتر بزرگساالن 

هنگام جفت پا ایستادن پرانتزی است، در حالی 
که بسیاری از کودکان و بزرگساالن در سایر 
کشورها ممکن است مشکل زیادی از نظر کمبود 
ویتامینD نداشته باشند، در نتیجه مقدار ویتامین
D موجود در مکملی که می سازند، میزان مورد 
نیاز کودکان ما را تامین نمی کند. این در حالی 
است که قیمت مکمل های خارجی نسبت به 

انواع ایرانی آن بسیار باالست.«
ایمان زاده در ادامه تاکید کرد: »برای تجویز درست 
مکمل ها ابتدا باید قد و وزن کودک را بدانیم و 
سپس بررسی کنیم کودک از نظر رشدی چه میزان 
عقب مانده یا برعکس چه میزان چاق است و 
چه امالح و ویتامین هایی را کم دارد. سپس با 
توجه به یافته ها برای کودک مکمل تجویز کنیم.«

از پزشک تقاضای تجویز دارو و مکمل 
نکنید

نیز فرهنگ سازی در مورد  دکتر رضا شیاری 
خرید و مصرف دارو و مکمل را الزامی دانست 
و گفت: »بسیاری از خانواده های ایرانی انتظار 
دارند وقتی نزد پزشکی می روند حتما برایشان 
دارو یا مکمل تجویز شود و اگر پزشک صالح 
نداند دارو یا مکملی تجویز کند، فکر می کنند 
ویزیتی که پرداخت کرده اند، ضایع شده است.« 
دبیر اجرایی کنگره در ادامه از وضعیت فروش 
داروها و مکمل ها در داروخانه ها انتقاد کرد و 
افزود: »متاسفانه بسیاری از داروها به اشتباه و 
بدون تجویز پزشک از سوی داروخانه ها در اختیار 

افراد قرار می گیرد، در حالی که هیچ کجای دنیا 
به این شکل نیست و این مشکل باید اصالح 
شود و داروخانه ها نظام مند شوند و تنها بر اساس 
نسخه پزشک، دارو در اختیار بیماران قرار بدهند. 
افراد جامعه نیز باید بدانند هنگام بیماری به فرد 
مجرب و متخصص آن رشته مراجعه کنند و از 

توصیه های اطرافیان پیروی نکنند.«

بیشتر مکمل های ایرانی استاندارد 
هستند

دکتر علی اکبر سیاری، فوق تخصص گوارش 
کودکان نیز تبلیغات نادرست درباره داروها و 
مکمل های ایرانی را ناروا خواند و گفت: »ما 
مکمل های ایرانی و خارجی را با هم مقایسه 
و مطالعه کرده ایم. در این مطالعه فهرستی از 
مکمل های مولتی ویتامین و مینرال توصیه شده در 
بازار ایران که شامل ۵۹ مکمل بود، جمع آوری 
کردیم. سپس اطالعات مندرج روی برچسب های 
تغذیه ای آنها، از جمله میزان ویتامین ها و امالح 
مقدار  و  کردیم  استخراج  را  واحد حجم  در 
آنها را با استفاده از نرم افزارهای به خصوص با 
دستورالعمل های موجود سنجیدیم. 3۵/۶درصد 
مکمل ها ایرانی و ۶۴/۶درصد مکمل ها خارجی 
ایرانی  بین مکمل های  داد  نشان  نتایج  بودند. 
دارای ویتامینD، ۶۷درصد مکمل ها استاندارد، 
و  استاندارد  حد  از  کمتر  مکمل ها  ۱3درصد 
۲۰درصد مکمل ها باالتر از حد استاندارد بودند. بین 
مکمل های خارجی دارای ویتامینD نیز 3۶درصد 
 مکمل ها استاندارد، ۵۷درصد مکمل ها کمتر از حد 
استاندارد و ۷درصد مکمل ها باالتر از حد استاندارد 
بودند. بین مکمل های ایرانی دارای ویتامینA نیز 
۷۰درصد مکمل ها استاندارد، ۲۰درصد مکمل ها 
کمتر از حد استاندارد و ۱۰درصد مکمل ها باالتر 
از حد استاندارد بودند. این در حالی است که بین 
مکمل های خارجی دارای ویتامینA، ۵۰درصد 
مکمل ها استاندارد و ۵۰درصد دیگر کمتر از 
حد استاندارد بودند. همچنین سطح آهن در 
مکمل های ایرانی در ۵۰درصد مکمل ها استاندارد 
و در ۵۰درصد دیگر کمتر از حد استاندارد بود. 
این میزان در مکمل های خارجی در 3۵درصد 
موارد استاندارد و در ۶۵درصد موارد مکمل ها 

کمتر از حد استاندارد بود. ضمن اینکه مشکل 
قطره های آهن ایرانی که باعث سیاه شدن دندان 
کودکان می شد، امروزه برطرف شده و با وجود 
تحریم ها دانشمندان ایرانی توانستند به تکنولوژی 
جدیدی برسند و قطره آهنی تولید کنند که دندان ها 
را سیاه نمی کند بنابراین قطره آهن و ویتامین 
A+D ایرانی استاندارد است و نیازی به خرید 
مکمل های خارجی نیست و فکر نکنید هر مکملی 
گرانقیمت تر باشد، بهتر است.« دکتر سیاری ذکر این 
نکته را ضروری دانست که الزم است همه مردم 
به خصوص والدین در مورد مکملی که مصرف 
می کنند یا به کودک خود می دهند اطالعات کامل 
داشته باشند و بدانند برخی مکمل ها برای درمان 
و رفع کمبود و بعضی دیگر با هدف جلوگیری 
از ایجاد کمبود تولید می شوند و این دو گروه 
مکمل از نظر مقدار مواد موثر و دوز مصرفی 
با هم تفاوت دارند. در نتیجه به هیچ وجه نباید 
مکمل ها را خودسرانه مصرف کرد زیرا دریافت 
ویتامین ها و امالح بیشتر از حد نیاز بدن باعث 
مسمومیت، افزایش فشار مغز، تشنج و... خواهد 
شد و این تفکر که ویتامین ضرر ندارد و هرچه 
بخوریم، مشکلی ایجاد نمی کند کامال اشتباه است.

شایع ترین علل مراجعه کودکان به 
کلینیک های تخصصی

گوارش  فوق تخصص  ایمان زاده،  فرید  دکتر 
کودکان ۴ عالمت اصلی اسهال، یبوست، درد 
شکم و استفراغ را شایع ترین علل مراجعه کودکان 
به کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی اطفال 

عنوان کرد: »علل بروز این عالئم بسیار مختلف 
است. گاهی علت ایجادکننده عالئم مربوط به داخل 
دستگاه گوارش و گاهی مربوط به خارج دستگاه 
گوارش است. به عنوان مثال درد شکمی می تواند 
به دالیلی مانند یبوست، اسهال، آنژین چرکی، 
گوش درد، آپاندیسیت و... باشد که برحسب سن 
کودک و فصل ابتال مورد بررسی قرار می گیرد، مثال 
وجود اسهال در نوزادان می تواند نشانه عفونت بدن 
و در کودکان بزرگ تر نشان دهنده بیماری ویروسی 
ساده یا مسمومیت غذایی باشد.« رئیس بیمارستان 
کودکان مفید اظهار داشت: »ما آمار خاصی از 
شایع ترین بیماری های کودکان در کشور نداریم 
و نمی توان گفت کدام بیماری یا مشکل جزو 

شایع ترین بیماری های کودکان است.«

بیماری های ویروسی، شایع ترین 
بیماری مدارس

دکتر فرید ایمان زاده، بیماری های ویروسی را به 
دلیل قابلیت باالی سرایت شان از فردی به فرد 
دیگر، شایع ترین بیماری فصل مدارس معرفی 
دو  آنفلوانزا  و  »سرماخوردگی  گفت:  و  کرد 
بیماری مهم شایع بین دانش آموزان هستند که 
درمان نکردن آنها می تواند سبب انتشار عفونت 
به قلب کودک شده و باعث تورم قلب و حتی 
مرگ کودک شود. متاسفانه مواردی از این گونه 
مرگ ها داشته ایم که با وجود تالش زیاد پزشکان 
در اورژانس یا آی سی یو با آخرین امکانات پزشکی 
نتوانسته ایم جان کودک را نجات بدهیم بنابراین 
به همه والدین توصیه می کنیم سرماخوردگی و 
آنفلوانزای کودکان را ساده نگیرند. کودک باید 
هنگام بیماری حتما استراحت کند، مایعات فراوان 
بنوشد و در صورت بروز عفونت ثانویه تحت 
درمان قرار بگیرد تا جلوی انتشار ویروس در بدن 

کودک و بین سایر افراد گرفته شود.«
فوق تخصص گوارش کودکان اشاره  ای هم به 
واکسن آنفلوانزا کرد و افزود: »واکسن آنفلوانزا 
ارتباطی به سرماخوردگی ندارد. ممکن است فردی 
واکسن آنفلوانزا را هم تزریق کند، با این وجود 

چندبار سرما بخورد. در این صورت نمی توان گفت 
واکسن آنفلوانزا اثر نکرده است. آنفلوانزا بیماری 
خاصی است و انواع مختلفی دارد که واکسن جلوی 
بعضی از انواع آن را می گیرد بنابراین ممکن است 
افراد به نوع دیگری از آنفلوانزا مبتال شوند. این 
ویروس تقریبا تمام بدن را درگیر می کند، درنتیجه 
بیمار معموال از درد شدید بدن، استخوان درد، درد 
عضالت، اسهال، استفراغ، بدحالی و... شکایت 
دارد. در مواردی ابتال به آنفلوانزا حتی می تواند در 
کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند باعث مرگ 
شود اما سرماخوردگی یک رینوویروس است که 
بیشتر قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی را درگیر 
می کند و عالئمی مانند سرفه، عطسه، آبریزش 
بینی و... به دنبال دارد و به ندرت منجر به مرگ 
می شود.« ایمان زاده تزریق واکسن آنفلوانزا را به 
همه سالمندان، بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، 
بیمارانی که جراحی قلب یا سابقه بیماری های 
مکرر داشته اند، افرادی که سابقه پیوند عضو 
دارند، بیماران مبتال به آسم و پنومونی، سوءتغذیه، 
کودکانی که در معرض خطر هستند، خانم های 
باردار و... توصیه کرد و افزود: »کسانی که به زرده 
تخم مرغ حساسیت دارند باید هنگام تزریق واکسن 
آنفلوانزا حتما در مراکز درمانی و کلینیک های 
مجهز حضور داشته باشند زیرا ویروس بیماری 
آنفلوانزا در محیط تخم مرغ پرورش داده می شود 
و ممکن است با تزریق واکسن، فرد دچار شوک 
شود. دوم اینکه واکسن آنفلوانزا حاوی ویروس 
زنده ضعیف شده است بنابراین افرادی که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند یا مشکالت شان جدی است 
یا داروهای کورتونی و داروهایی که ایمنی 
بدن را کاهش می دهند، مصرف می کنند، 
ممکن است با تزریق واکسن دچار 
مشکل شده و بیمار شوند یا به 
افراد هم در  این  بروند.  شوک 
صورت تزریق واکسن باید در مراکز 
درمانی حضور داشته باشند تا اگر دچار 
شوک یا مشکلی شدند بالفاصله تحت درمان 
قرار بگیرند.« دکتر علی اکبر سیاری نیز در ادامه 
عنوان کرد: »در حال حاضر در ایران ۲ نوع واکسن 
۴ ظرفیتی آنفلوانزا موجود است که یک نوع آن 
هلندی و نوع دیگرش فرانسوی است. هر دوی 

این واکسن ها بسیارخوب و اثربخش هستند.«

گزارش »سالمت« از نشست خبری پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب اطفال

مصرف مکمل ها در کشور بیش از حد است
 مریم 

منصوری

مصرف مکمل آهن و ویتامینD را بعد از ۲ سالگی ادامه بدهید
دکتر سیاری بر مصرف مکمل ویتامینD بعد از ۲ سالگی نیز تاکید کرد و گفت: »مطالعات نشان 
می دهد کمبود ویتامینD بین کودکان و بزرگساالن ایرانی شیوع باالیی دارد. از این رو، الزم است 
همه کودکان ایرانی بعد از ۲ سالگی تا ۱۲ سالگی روزانه ۸۰۰ واحد ویتامینD یا هر ۲ماه یک عدد 
قرص ویتامینD پنجاه هزار واحدی و از ۱۲ تا ۶۵ سالگی ماهی یک عدد قرص ویتامینD پنجاه 
هزار واحدی ایرانی مصرف کنند.« وی مکمل یاری عنصر آهن برای پیشگیری از کم خونی فقرآهن 
در کودکان را نیز به این شکل تشریح کرد: »در گذشته همه کودکان فقط تا پایان ۲ سالگی مکمل 
آهن مصرف می کردند اما امروز توصیه می شود برای پیشگیری از کم خونی فقرآهن همه کودکان 
۲ تا ۶ سال، یک دوره 3 ماهه از سال را انتخاب کنید و طی این مدت، هفته ای ۲ بار و هربار 3۰ 
میلی گرم آهن به کودک بدهید. این میزان برای کودکان ۷ تا ۱۴ ساله، ۶۰ میلی گرم یک بار در 
هفته برای یک دوره 3 ماهه در سال و برای پسران ۱۵ تا ۱۹ سال و خانم های ۱۵ تا ۴۹ سال نیز 
۶۰ میلی گرم یکبار در هفته برای یک دوره ۴ ماهه در سال است.« استاد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی عوارض ناشی از کم خونی فقرآهن 
در دوره کودکی، نوجوانی و به خصوص 

در دوران بارداری مهم ارزیابی کرد 
و گفت: »کم خونی فقرآهن در 
دوران بارداری، خطر سقط جنین 

و مرگ مادر به دلیل خونریزی را تا ۸ 
برابر افزایش می دهد. همچنین بهره هوشی 

کودکان مبتال به کم خونی فقرآهن پایین می آید 
که هیچ عالمت و نشانه خاصی ندارد. به همین دلیل 

توصیه می شود همه کودکان در سن ۹ تا ۱۲ ماهگی آزمایش 
خون بدهند و از نظر میزان ویتامینD و کم  خونی فقرآهن 

بررسی شوند.«  

برای تجویز درست 
مکمل ها ابتدا باید قد 

و وزن کودک را بدانیم 
و سپس بررسی کنیم 

کودک از نظر رشدی 
عقب مانده یا برعکس چه میزان چاق 

است و چه امالح و ویتامین هایی را کم 
دارد. سپس با توجه به یافته ها برای 

کودک مکمل تجویز کنیم
دکتر ایمان زاده

بسیاری از خانواده های 
ایرانی انتظار دارند 

وقتی نزد پزشکی 
می روند حتما برایشان 

دارو یا مکمل تجویز 
شود و اگر پزشک صالح نداند دارو 

یا مکملی تجویز کند، فکر می کنند 
ویزیتی که پرداخت کرده اند، ضایع 

شده است
دکتر شیاری

کم خونی فقرآهن در 
دوران بارداری، خطر 

سقط جنین و مرگ 
مادر به دلیل خونریزی 
را تا 8 برابر افزایش 

می دهد. همچنین بهره هوشی کودکان 
مبتال به کم خونی فقرآهن پایین می آید 
که هیچ نشانه خاصی ندارد. از این رو 
همه کودکان در سن 9 تا 12 ماهگی 

باید آزمایش خون بدهند تا از این نظر 
بررسی شوند

دکتر سیاری

                 شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت



13طب ایرانی

بعد از یائسگی 
به دلیل قطع 

عادت ماهانه، به 
تدریج ممکن است 

3-2 سال بعد، 
حتی خانم هایی 

که کم خونی 
داشته اند، دچار 
افزایش غلظت 

خون شوند 
بنابراین توصیه 

می شود 6ماه 
یکبار یا سالی 

یکبار در صورتی 
که کم خونی 

نداشته باشند، 
برای اهدای خون 

مراجعه کنند تا 
دچار غلظت خون 

و عوارض آن 
مانند تشکیل لخته 

نشوند

بانوان؛ محور سالمت و نشاط خانواده
»یائسگی« دوره ای از زندگی 
خانم هاست که عبارت است 
از قطع کامل چرخه عادت 
 ماهانه و تخمک گذاری که 
غیرقابل برگشت باشد. سن 
معمول یائسگی در دنیا و ایران بین 48 تا 53 سالگی است. البته زمینه 
خانوادگی در این زمینه تاثیرگذار است و معموال خانم ها در سنین تقریبا 
مشابه مادر و بستگان درجه یک یائسه می شود. با این حال ممکن است 
آسیب و صدمه به تخمدان، همچنین برداشتن یک تخمدان از طریق جراحی 
نیز منجر به یائسگی زودتر شود که در صورت برداشتن هر دو تخمدان، 

بالفاصله یائسگی اتفاق می افتد. 
»یائسگی زودرس« و تشدید عوارض یائسگی: اگر یائسگی  زودتر از سن 
35 سالگی رخ بدهد، به آن »یائسگی زودرس« گفته می شود. بیماری های 
زمینه ای و خودایمنی، استرس های شدید و جراحی وسیع تخمدانی می توانند 
زمینه ساز یائسگی زودهنگام شوند اما گاهی هیچ علتی وجود ندارد و به 
طور ناگهانی اتفاق می افتد. در افرادی که خیلی زود یائسه شده اند، ممکن 
است پزشک متخصص زنان پس از بررسی و آزمایش های الزم داروهایی 
تجویز کند که چرخه عادت  ماهانه شروع شود و مانع از بروز مشکالتی 
مانند پوکی استخوان شود. حتی بارداری بعد از یائسگی نیز امروزه به کمک 

روش های پیشرفته باروری با استفاده از جنین اهدایی امکان پذیر است. 
 از آنجا که در این حالت، تخمک گذاری و هورمون ها و به خصوص 
استروژن به حداقل می رسد، یائسگی با عالئم دیگری غیر از قطع عادت 
 ماهانه و احتمال قطع بارداری همراه است که از جمله می توان به گرگرفتگی 

و افزایش زمینه پوکی استخوان اشاره کرد. 
درواقع، پوکی استخوان در خانم ها و آقایان به تدریج از 35 سالگی شروع 
می شود و از 50 سالگی به بعد افزایش می یابد اما در افرادی که زودتر 

یائسه می شوند، زمینه خطر بیشتر خواهد بود و احتمال بیماری های منتهی 
به آن مانند شکستگی های خودبه خود استخوان و دردهای استخوانی افزایش 

پیدا می کند.  
پس از یائسگی احتمال ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی و فشار خون 
باال نیز افزایش می یابد زیرا هورمون استروژن در خانم ها تاثیر محافظتی 
در این بیماری ها دارد. هورمون های استروژن و پروژسترون از حدود 12 
سالگی به صورت ماهانه ترشح می شوند و عامل شادابی، جوانی، زیبایی و 
باروری خانم ها هستند. خشکی، چروک و نازک شدن پوست در صورت 
و بدن، همچنین نازک شدن پوست مخاط واژن که گاهی با سوزش ادرار، 
تکرر ادرار و درد هنگام مقاربت همراه است نیز از دیگر عوارض یائسگی 
است. از طرفی، میل جنسی خانم ها در این دوران به دلیل کاهش سطح 

هورمون ها کمتر می شود. 
لزوم توجه جدی به سالمت و خودمراقبتی: از آنجا که سن متوسط امید 
به زندگی برای خانم ها در ایران حدود 76 سال در نظر گرفته می شود، 
یک سوم عمر آنها و گاهی بیشتر مربوط به دوران پس از یائسگی است.  
به همین دلیل حفظ سالمت این دوران از طریق شیوه زندگی سالم از 
جمله حفظ وزن متناسب، ورزش و تغذیه درست اهمیت باالیی دارد.  

البته اضافه وزن به عنوان یکی از عوارض دوران یائسگی نیز شناخته می شود 
زیرا کاهش هورمون های استروژن و پروژسترون باعث می شود در این 
سنین به رغم عادات غذایی و فعالیت همیشگی وزن بیشتر می شود. خانم ها 
باید سعی کنند از سال های قبل، ورزش را در برنامه روزانه بگنجانند و 
پس از یائسگی نیز به کمک رژیم غذایی و ورزش، از بروز اضافه وزن 
و چاقی پیشگیری کنند و در صورت اضافه وزن نیز حتما راهکارهای 

کاهش وزن را جدی بگیرند. 
البته ورزش به این منظور، در پیشگیری از پوکی استخوان نیز نقش دارد 
بنابراین حداقل 30 دقیقه ورزش و پیاده روی توصیه می شود. در رژیم غذایی 
نیز مصرف کربوهیدرات ها، چربی ها، نمک، شکر و قند باید کامال کاهش 
یابد و مواد پروتئینی گوشت سفید، ماهی، حبوبات و لبنیات کم چرب که 

منشاء غنی کلسیم و ویتامین D است، همچنین میوه ها و سبزیجات فراوان 
در طول روز میل شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد موادی مانند سویا، 
تخم کتان و رازیانه نیز که مقداری هورمون های گیاهی استروژن دارند، به 

کاهش پوکی استخوان و گرگرفتگی تا حدی کمک می کنند. 
بانوان باید به سالمت خود اهمیت بدهند و برای مدیریت مطلوب شرایط 
و دوری از استرس ها تالش کنند زیرا محور خانواده هستند و بیماری، 
در بستر افتادن و احتمال زمین گیر شدن در بانوان دارای اضافه وزن بر 
فضای خانواده تاثیر جدی می گذارد. خودمراقبتی و توجه به حفظ شادابی 

و سالمت می تواند به زندگی مطلوب تا سال های طوالنی کمک کند. 
مراقبت های پزشکی را جدی بگیرید! خانم ها در دوران یائسگی باید هر 
6 ماه یا یکبار در سال به پزشک مراجعه کنند و معاینات دوره ای، تست 
پاپ اسمیر و سونوگرافی از رحم و تخمدان ها را حداقل یکبار در سال انجام 
دهند. اهمیت مراقبت های پیشگیرانه و تشخیص زودهنگام به این علت 
است که بعضی سرطان ها و بیماری ها ممکن است بعد از یائسگی ایجاد 
شوند که عالئم دیررس دارند. گاهی خانم ها آنقدر دیر مراجعه می کنند 
که شکم کامال بزرگ شده و پر از تومور است که درمان را بسیار مشکل 

و حتی گاهی غیرممکن می کند. 
در صورت وجود ترشح، سوزش و خارش در نواحی تناسلی نباید مراجعه 
به پزشک متخصص را به تعویق انداخت. همچنین طی دوران یائسگی 
هرگونه خونریزی و لکه بینی از مجاری تناسلی به طور خودبه خود یا پس 
از استفاده از پمادهای واژینال و رابطه زاشویی، غیرطبیعی است و باید 
سریع به پزشک مراجعه شود. ممکن است برخی خانم ها بعد از یائسگی 
کامل)5 تا 10 سال بعد( دچار خونریزی شوند که حتما معاینه، سونوگرافی 
واژینال و گاهی بررسی از رحم و مخاط رحم ضروری است. آزمایش 
قند، غلظت و چربی خون ساالنه نیز اهمیت دارد زیرا بعد از 50 سالگی 
احتمال ابتال به دیابت به خصوص در افراد دارای اضافه وزن یا دارای زمینه 
خانوادگی، افزایش پیدا می کند که در صورت تشخیص دیابت و چربی باال 

باید با رژیم غذایی درست و مصرف دارو کنترل شود. 

بعد از یائسگی به دلیل قطع عادت ماهانه، به تدریج ممکن است 2-3 
سال بعد، حتی خانم هایی که کم خونی داشته اند، دچار افزایش غلظت 
خون شوند بنابراین توصیه می شود 6ماه یکبار یا سالی یکبار در صورتی 
که کم خونی نداشته باشند، برای اهدای خون مراجعه کنند تا هم دچار 
غلظت خون و عوارض آن مانند تشکیل لخته نشوند و هم به هموطنان 

کمک کنند. 
فشار خون نیز باید به طور مرتب )هر ماه یا دو ماه( کنترل شود زیرا فشار 
خون باال بیماری خطرناک و شایعی در خانم ها و آقایان شایع است. این 
مشکل به خصوص بعد از 50 سالگی تشدید می شود و ممکن است هیچ 
عالئم بالینی ای نداشته باشد. در صورت تشخیص پرفشاری خون فرد 
باید تحت درمان قرار گیرد و رژیم غذایی کم نمک و کم چربی و گاهی 

مصرف دارو رعایت شود. 
بعد از 50 سالگی خطر ابتال به سرطان روده بزرگ نیز در خانم ها و آقایان 
باال می رود و جزو سرطان های نسبتا شایع است. سابقه خانوادگی ابتال به 
تومورهای روده بزرگ اهمیت دارد اما ممکن است بدون زمینه خانوادگی 
نیز فرد مبتال شود. در صورتی که تغییری در عملکرد گوارش ایجاد  شده 
و فرد مبتال به اسهال طوالنی مدت، یبوست های شدید غیرمعمول، وجود 
خون در مدفوع و دردهای مبهم در شکم است، حتما باید به متخصص 
گوارش مراجعه کند تا با انجام آزمایش مدفوع و گاهی کولونوسکوپی 

وضعیت وی به طور دقیق بررسی شود. 
خونریزی های شدید پیش از یائسگی، طبیعی نیست! ممکن است طی 4 
تا 5 سال پیش از یائسگی، به علت ضعیف شدن تخمک گذاری،  چرخه 
عادت  ماهانه نامرتب باشد اما اگر خونریزی شدید و دردناک، همراه با 
دفع لخته و دل درد باشد، حتما نیاز به بررسی دقیق توسط متخصص 
زنان خواهد بود. گاهی در افرادی که چنین مشکلی دارند ممکن است از 
طریق سونوگرافی، فیبروم های رحمی یا توده های تخمدانی تشخیص داده 
شود. خونریزی شدید پیش از یائسگی اصال طبیعی نیست و حتما باید 

تشخیص و درمان شود زیرا عامل کم خونی های بسیار شدید خواهد بود. 

خودمراقبتی از دوران جوانی و میانسالی در پیشگیری از مشکالت یائسگی بسیار تاثیر دارد

بانو به سالمت خود بیندیش؛ همیشه و در هر سنی!

خانم ها در اثر قطع عادت  ماهانه و تغییرات هورمونی ناشی 
از یائسگی، دچار عوارضی می شوند که گرگرفتگی یکی از 
مهم ترین آنهاست. در این حال، فرد به طور ناگهانی، گرما را در 
قسمت فوقانی یا تمام بدن تجربه می کند که گاهی طی خواب 
شب با تعریق شدید همراه است. »طب سوزنی« یکی از روش های درمان مکمل است که می تواند این عالئم 
را بهبود ببخشد. براساس مطالعات، طب سوزنی در کاهش حاالت گرگرفتگی و تعریق شبانه خانم ها موثر 
است و این تاثیرات تا 6ماه ادامه دارد. البته این روش را نمی توان برای همه خانم ها توصیه کرد و نیاز به بررسی 
توسط متخصص طب سوزنی خواهد داشت. همچنین موارد کمی از عوارض گزارش شده که در صورت انجام 

توسط متخصص این رشته و استفاده از سوزن های استریل می توان از عدم بروز مشکل اطمینان کسب کرد.

طب سوزنی

 دکتر هدا عزیزی
دکترای تخصصی بالینی طب 

سوزنی از چین، استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهبود گرگرفتگی ناشی از یائسگی به کمک طب سوزنی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، استاد 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

تدابیر طب ایرانی در مورد »یائسگی« 
»یائسگی« یکی از مراحل مهم طبیعی در زندگی بانوان است که معموال بین 
سنین 48 تا 52 سال اتفاق می افتد. از اولین تظاهرات آن قطع شدن عادت 
ماهانه است که ممکن است با نشانه هایی از قبیل نامنظمی در عادت ماهانه 
همراه باشد. در این سن بانوان قدرت باروری خود را از دست می دهند. 
در این زمان بانوان ممکن است عوارض یائسگی را به صورت گرگرفتگی، 
احساس فشار در سر، تپش قلب و تعریق، خشکی واژن، اختالالت خلقی 
و اختالل در خواب و مشکالت گوارشی و بی اختیاری ادرار تجربه کنند 

که در اثر کاهش هورمون استروژن رخ می دهند. 
در طب ایرانی تدابیری برای بهبود این عوارض توصیه می شوند که شامل موارد ذیل است:
 خواب به موقع و بیداری اول صبح و استفاده از هوای ابتدای روز برای نشاط بیشتر 

و حفظ رطوبات بدن
 مدیریت در مصرف غذاهای غلیظ و سنگین و مصرف مواد غذایی مناسب با مزاج و 

مصرف مناسب مایعات مخصوصا شیرگرم
  مصرف نکردن مایعات همراه با غذا 

برای ایجاد هضم بهتر
 ورزش معتدل برای تقویت اعضا 
و حرارت غریزی و دفع مواد زائد از 
بدن تا حدی که برای ایشان احساس 

سبکی و نشاط داشته باشد.
 داشتن اعتمادبه نفس به عنوان فردی 

دارای تجربه در زندگی 
 استفاده از مکمل های غذایی و گیاهان 

دارویی مناسب برای کاهش عوارض یائسگی 
و پوکی استخوان و بهبود یبوست 

توصیه می شود بانوان در این سنین تحت نظر پزشک باشند و از هر گونه خوددرمانی ممانعت 
کنند تا عوارض کاهش هورمون ایشان به خوبی مدیریت و درمان شود.

 دکتر طاهره 
ملک آرا

دکترای تخصصی 
طب ایرانی

بهترین زمان برای توزین در بانوان
معموال بانوان در سنین قبل از یائسگی هر ماه دچار تغییرات هورمونی می شوند که 
این تغییرات بر وزن آنها اثر دارد. یکی از آثار هورمون های زنانه، احتباس آب در بدن 
است، به ویژه در فاز استروژنی چرخه عادت  ماهانه، این تجمع آب بیشتر خواهد بود. 
ممکن است برخی افراد از تورم شکم، تورم و درد پستان ها و احساس سنگینی 
پاها قبل از عادت  ماهانه شاکی باشند که به دلیل همین تغییرات هورمونی است. 
برخی افراد هم به دالیل ژنتیکی یا سوابق ورزشی منظم و شیوه زندگی درست 

این عالئم را ندارند. 
نکته مهم دیگر در تعیین وزن بدن، اجابت مزاج است. تجمع مدفوع در روده هنگام 
یبوست، گاهی وزن را تا 2کیلوگرم بیشتر نشان می دهد. بهترین زمان برای وزن کشی 
در خانم ها، از روز سوم عادت  ماهانه تا یکی- دو روز بعد از پاکی و در حالی است که اجابت مزاج 

کامل و بدون مشکل باشد. 
وزن کردن هر روز کار درستی نیست و تنها پیامد آن، کوتاه شدن عمر مفید ترازو است!

 دکتر 
مرضیه بیگم 

سیاهپوش
متخصص طب 

ایرانی 

فالوده سیب

مواد الزم 
 2عدد سیب

 یک چهارم »به« شیرین ) اختیاری است(
 6-5 عدد عناب که با چنگال سوراخشان کرده اید. 

برای دختران و زنانی که در دوره عادت  ماهانه هستند می توان یک قاشق مرباخوری 

عسل هم اضافه کرد. در صورتی که قندتان در مرز است یا 
دیابت دارید یا مبتال به آکنه هستید یا دچار حمالت خارش 

می شوید، بدون عسل میل کنید. 

طرز تهیه
 سیب ها یا سیب و به را نگینی خرد کنید و روی شعله 
کم قرار دهید. عناب ها را نیز اضافه کنیده و در ظرف را ببندید. 
 حواستان باشد اگر سیب آبدار است، نیازی نیست آب اضافه کنید 

ولی اگر سیب کم آب است، نصف استکان آب بریزید. 
 وقتی سیب ها پختند، عناب ها را با پشت قاشق شیره کشی کنید و هسته و پوست 
را دور بریزید. مواد را هم بزنید تا یکنواخت شود. اگر دوست داشتید یک قاشق 

غذاخوری گالب نیز اضافه کنید.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

 دکتر الهام اختری
متخصص طب سنتی ایران و 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

بهداشت  سازمان  برآورد  براساس 
جهانی، تا سال 2030 میالدی، حدود 
1/2 میلیارد خانم در دنیا به سن 50 
باالتر می رسند که چند  سالگی و 
دهه زندگی را پس از سن یائسگی 

در پیش دارند. 
کاهش  که  است  حالی  در  این 
زمینه ساز  سنین  این  در  استروژن 
می شود  بیماری ها  برخی  بروز 
سالمت  به  توجه  که  آنجا  از  و 
جوانی  دوران  از  خودمراقبتی  و 
این  از  پیشگیری  در  میانسالی  و 
مشکالت بسیار تاثیر دارد، 18 اکتبر 
مصادف با 26 مهر به عنوان روز 
نامگذاری شده  »یائسگی«  جهانی 
تا  به این بهانه میلیون ها خانم در 
به  روز  هر  و  همیشه  دنیا  سراسر 
این  تاثیر  و  خود  سالمت  کیفیت 
تغییر فیزیولوژیک اهمیت بدهند. 

شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت



وجود  زیادی  بزرگساالن 
خشم،  علت  که  دارند 
و  بددهنی  عصبانیت، 
را  نادرستشان  رفتارهای 
دوران کودکی پر از خشونت و والدین عصبی و سرزنشگرشان 
می دانند اما آیا اینکه با ما با خشونت و تنبیه رفتار شده، دلیل موجهی 
است برای اینکه رفتار خشونت آمیزی با دیگران داشته باشیم؟ آیا 
منفی نگری، زود از کوره در رفتن، اضطراب و نگرانی را ژن ها به 
ما تحمیل کرده اند یا یادگیری و تمرین است که به ما در تنظیم 
هیجان هایمان کمک می کند؟ از چه زمانی و از چه کسانی می توانیم 

تنظیم هیجان ها را یاد بگیریم؟
تنظیم هیجان مفهوم جدیدی نیست و سال های بسیاری این مفهوم با 
عناوین متفاوتی مثل اراده و خویشتن داری مورد توجه روان شناسان 
بوده اما چرا این موضوع را در »روز جهانی کودک« برای بررسی 
انتخاب کرده ایم؟ چون موضوع تنظیم هیجان در بسیاری از موارد 
با سرکوب هیجان اشتباه گرفته می شود و متاسفانه برخی والدین 
با این تصور که به فرزندشان کمک می کنند بتواند هیجان هایش را 
کنترل کند، مدام در حال سرکوب هیجان های او و وادار کردنش 

به اطاعت هستند. 
این مطلب را بخوانید تا بهترین هدیه را در روز جهانی کودک به 

فرزندتان بدهید؛ هدیه ای باارزش برای تمام عمر.

هیجان چیست؟
هیجان به احساساتی مانند غم، شادی، ناامیدی، ترس و اضطراب 
گفته می شود. اگر دقت کنیم، متوجه می شویم عمق این هیجان ها 
در دوران کودکی کمتر و تبدیل آنها به همدیگر ساده تر از دوران 

بزرگسالی است. 
این  تنظیم  برای  بیشتری  توانایی  می شود،  بزرگ تر  کودک  هرچه 
هیجان ها پیدا می کند، به شرطی که این  کار را تمرین کرده باشد. 
هیجان ها اجزای مختلفی دارند، مثال هیجانی مثل غم را در نظر 
بگیرید. غم حتما یک عامل ایجاد کننده دارد. ممکن است ما به این 
عامل ایجاد کننده واقف نباشیم و اصال ندانیم این احساس غمگینی 

از کجا آمده است. هرچه کودک کم سن تر باشد، احتماال در فهمیدن 
عامل ایجادکننده هیجان هایش، ناشی تر خواهد بود، مثال ممکن است 
از رفتن به مکانی احساس غم کند اما نداند یا یادش نیاید که در آن 
مکان خاص یا جایی شبیه آن، قبال اتفاق ناراحت کننده ای برایش افتاده 

که باعث غمگین شدن او در آن مکان خاص می شود.
غیر از عامل ایجاد کننده، توجه هم اهمیت بسیاری در بروز هیجان 
دارد. همان هیجان غم را درنظر بگیرید. اگر کودک وارد فضایی شود 
که حس غم را در او ایجاد می کند، درصورتی غمگین می شود که 
به آن توجه کند، مثال اگر در آن محیط با اسباب بازی یا فردی که 
خیلی دوست دارد مواجه شود، به هیجان غم توجه نمی کند، حس 
غمگینی هم بر او غلبه نمی کند یا ممکن است اصال متوجه آن نشود. 

پس عامل مهم دوم »توجه« است. 
عامل بعد »تعبیر« است. اگر افراد وارد محیطی شوند که هیجان خاصی 
برایشان ایجاد می کند و به این حسشان توجه کنند اما تعبیر متفاوتی 
داشته باشند، کمتر دچار آن هیجان می شوند. برای کنترل این بخش، 
به پختگی بیشتری نیاز داریم بنابراین کودکان به تنهایی نمی توانند 
تعابیر متفاوتی از موضوع داشته باشند. آنها به کمک فرد بزرگ تر نیاز 
دارند تا بتوانند تعابیر متفاوتی از آنچه در حال وقوع است، پیدا کنند.
اتاق  وارد  کودک  کنید  فرض  برمی گردیم؛  غم  مثال  همان  به 
مادربزرگش شده که به تازگی فوت کرده است. بالطبع احساس 
غمگینی می کند و همه چیز در آن اتاق یادآور مادربزرگی است 
که کودک دوستش داشته ولی او دیگر نیست. پس عامل توجه 
هم حذف شدنی نیست. در این شرایط کودک با کمک بزرگ تر 
می تواند مرگ مادربزرگ را به جای تمام شدن همیشگی این ارتباط 
عاطفی، این گونه تعبیر کند که آنچه رفته، فقط جسم مادربزرگ 
بوده و حس عشق عمیقش همیشه در زندگی جاری خواهد بود و 
ما با یاد کردن از او و طلب آمرزش برایش می توانیم خوشحالش 
کرده و ارتباطمان را با او حفظ کنیم. با این تعبیر، تلخی و حس 

غم برای کودک کمتر می شود. 
آخرین جزء یک هیجان، پاسخ ما به آن است، مثال کودک غمگین 
می تواند هیجانش را به صورت گریه کردن، شکستن اجسام، زیاد 
خوابیدن، زیاد خوردن، قشقرق راه انداختن و رفتارهای دیگر نشان 

دهد. پس یک هیجان از این اجزا تشکیل می شود:
 عامل ایجادکننده

 توجه
 تعبیر
 رفتار

منظور از تنظیم هیجان، سرکوب هیجان نیست
سرکوب هیجان به معنای نادیده گرفتن هیجان است. کودکانی که با 
خشونت والدینشان مواجه می شوند، اغلب مجبورند هیجان هایشان را 
نادیده بگیرند، مثال اگر وقتی می ترسند، با تمسخر و تحقیر والدینشان 
روبرو شوند، سعی می کنند ترسشان را پنهان کنند یا آن را بروز ندهند یا 
از موقعیت های ترسناک، اجتناب کند. کودکی که از یکی از معلم هایش 
می ترسد، ممکن است به بهانه بیماری، از رفتن به مدرسه و آن کالس 
خاص، خودداری کند، در حالی که تنظیم هیجان به معنای داشتن کنترل روی 
احساسات است. این کار یادگرفتنی است و الیه ها و مراحل مختلفی دارد.

مثالی از تنظیم هیجان
کودکی را در نظر بگیرید که قرار است به دندان پزشکی برود. او می ترسد 
و اضطراب و بی قراری اش، دندان پزشک و والدین را دچار مشکل می کند. 
هدف ما چیست؟ هدف این است که به کودک کمک کنیم بتواند هیجانش 
را کنترل و کمتر بی قراری کند و اجازه دهد پزشک کارش را انجام دهد. 
اولین کاری که والدین می توانند انجام دهند این است که محیط را کنترل 
کنند؛ یعنی کودک را به مطب دندان پزشکی اطفال ببرند. محیطی که 
مخصوص کودکان طراحی شده پر از عوامل پرت کننده حواس است 
که برای کودک جاذبه دارد و توجه او را منحرف می کند. با این کار 
عامل توجه که یکی از ارکان ایجاد هیجان است، کنترل می  شود. قدم 
بعدی تعبیر است. به هر حال بعد از شروع کار دندان پزشک، دوباره 

ترس و نگرانی سراغ کودک می آید. 
برخی والدین در این مرحله مثال به پسر کوچکشان می گویند: »تو دیگه 
مردی شدی، مرد که گریه نمی کنه« یا »خجالت داره، ببین اون بچه 
کوچولو که قبل از تو بود چقدر آروم بود، آبرومونو پیش دکتر بردی 
و...« این جمالت سرزنش آمیز و تحقیرکننده هستند و باعث می شوند 
کودک به دلیل ترس منطقی ای که دارد و هیجانی که تجربه می کند، 
خودش را سرزنش کند یا خجالت بکشد. به  جای این کار بهتر است 
به کودک کمک کنیم مته، صندلی دندان پزشکی و دیگر وسایل را به 
گونه ای دیگر تعبیر کند، مثال صندلی دندان پزشکی را به شکل سفینه 
فضایی ببیند یا مته را به شکل موشک و... این تعبیر و تشبیه باعث 
می شود راحت تر بتواند هیجانش را کنترل کند. اگر کودک هرازگاهی 
دوباره بی قرار شد، برای کمک به او باید حواسش را پرت و تمرکزش 
را به سمتی که خودمان می خواهیم، هدایت کنیم، مثال به او بگوییم: »به 
نظرت بعد از اینجا کجا بریم؟« این سوال باعث می شود مرکز توجه 

و تمرکز کودک تغییر کند.

سخن آخر
تنظیم هیجان باید از همان کودکی تمرین شود و پدر و مادر در این میان 
نقش تسهیل کننده را دارند. این موضوع برای سالمت روان کودک در 
بزرگسالی مهم است. بیایید در روز جهانی »کودک« به خودمان قول بدهیم 

که مراقب باشیم الگوی خوبی از تنظیم هیجان برای فرزندانمان باشیم.

با کودکانمان تنظیم هیجان را تمرین کنیم
 دکتر هانیه 

زائررضایی
روان شناس بالینی کودک 

و نوجوان

مهم ترین  از  یکی  می تواند  »فرزندآوری« 
رویدادهای زندگی هر  زن وشوهری باشد که 
حس »ما بودن« که بچه ها را نیز دربرمی گیرد، 
شامل می شود. بچه ها مانند نارنجک هستند چون 
وقتی انسان بچه دار می شود، انفجاری در زندگی 
زناشویی اش رخ می دهد و وقتی گرد و خاک های 
حاصل از این انفجار  می خوابد، می بینیم رابطه 
زناشویی مان چقدر با آنچه قبال بود، متفاوت شده 
است. نمی توان گفت ضرورتا، بهتر یا بدتر می شود 

اما به هر حال متفاوت خواهد بود.
تقریبا نتایج همه مطالعاتی که در زمینه نحوه تغییر 
از زن و شوهر بودن به پدر و مادر بودن انجام شده، 
نشان می دهد نوزاد مانند یک زلزله باعث تحول 
و دگرگونی رابطه زناشویی می شود. متاسفانه، 
بیشتر اوقات این تغییر به سمت بدترشدن رابطه 
زناشویی است. در سال اول پس از تولد اولین 
فرزند، ۷۰ درصد از همسران افت شدیدی در 
رضایتمندی از رابطه زناشویی را تجربه می کنند. 
برای شوهر، این نارضایتی معموال در واکنش 

به ناراحتی زن و کمی دیرتر ظاهر می شود.

دالیل افت رضایت از رابطه زناشویی 
بعد از فرزنددار شدن

طیف وسیعی از دالیل می تواند علت این نارضایتی 
عمیق باشد؛ کمبود خواب، به  هم ریختگی، قدردانی 
نشدن، مسوولیت عظیم مراقبت از یک موجود 
بسیار کوچک و ضعیف، دشواری ایجاد توازن 
بین بچه داری و کار، فشارهای اقتصادی، نداشتن 

وقت برای خود و بسیاری از موارد دیگر.

راز شاد و مستحکم ماندن روابط 
زناشویی، حتی بعد از انفجار نارنجک

آنچه مادران خوشبخت را از بقیه مادران جدا 
می  کند، هیچ ارتباطی با این ندارد که آیا نوزادشان 
مرتب دچار دل درد است یا اینکه خوب می خوابد، 
اینکه آیا بچه شیر مادر می خورد یا با شیشه شیر 
تغذیه می شود، آیا مادر سرکار می رود یا در خانه 
می ماند، این موضوع بیشتر به این ربط دارد که آیا 
پدر این تغییر بچه دار شدن را همراه مادر تجربه 

می کند یا اینکه جا می ماند.
بچه دار شدن تقریبا ناچار باعث دگرگونی عظیمی 
در مادر می شود. او عشق را آن گونه که خالص 
و دور از هرگونه خودخواهی نسبت به نوزادش 
است، هرگز قبال تجربه نکرده است. تقریبا همیشه 
مادری که تازه بچه دار شده، سوگیری مجدد و عمیق 
درباره معنای زندگی را تجربه می کند. او درمی یابد 

که تمایل دارد برای فرزندش هرگونه فداکاری ای 
انجام دهد. مادر از شدت احساسات عمیقش برای 
این موجود کوچک و ظریف، احساس حیرت 
و شگفتی می کند. این تجربه آنقدر عظیم است 
و باعث تحول در زندگی می شود که اگر همسر 
در این مسیر با او همراهی نکند، بسیار طبیعی و 
قابل درک خواهد بود که فاصله ای بین آنها ایجاد 
شود. در حالی که زن مفهوم »ما بودن« که شامل 
فرزند نیز می شود، پذیرفته، مرد احتماال هنوز در 
حسرت ایده »ما« با همان شکل قدیمی اش است 
بنابراین مرد بی اختیار از اینکه همسرش دیگر وقت 
کمی برای او دارد و اینکه همیشه بسیار خسته و 
بی حال و نگران تغذیه و مراقبت از نوزاد است، 
ناراضی و دلخور است. آنها دیگر نمی توانند در 
ساحل دوچرخه سواری کنند چون بچه هنوز آنقدر 
کوچک است که نمی تواند پشت دوچرخه بنشیند. 
مرد فرزندش را دوست دارد اما بیش از هر چیزی 

می خواهد همسرش را پس بگیرد.

شوهر باید چکار کند؟
رهایی از مخمصه ای که شوهر در آن گرفتار شده، 
ساده است؛ نمی تواند همسرش را پس بگیرد و باید 
دنبال او به قلمروی جدیدی که وارد آن شده، برود. 
فقط در این صورت است که زندگی زناشویی آنها 
ممکن است همچنان رشد کند. اگر مرد بتواند این 

کار را انجام دهد، هرگز از فرزندش بدش نمی آید 
و دیگر فقط احساسی شبیه احساس یک شوهر 
نخواهد داشت. او اکنون پدر شده و در حالی که 
نسبت به فرزندش احساس عشق و غرور دارد، 

نقش حمایتگر را بازی می کند.

چگونه همسران می توانند اطمینان 
حاصل کنند که مرد نیز همراه زن این 

مرحله را پشت سر می گذارد؟ 
ابتدا الزم است توصیه های رایج و عامه پسند را 
نادیده بگیرند. کارشناسان  توصیه می  کنند بین رابطه 
زناشویی و خانواده توازن ایجاد کنید، طوری که 
گویی زندگی شما االکلنگ است که بچه روی یک 
سر آن و رابطه زناشویی روی سر دیگر آن قرار دارد. 
به زن وشوهر ها توصیه می شود اوقاتی را دور از 
نوزاد با هم سپری کنند و روی رابطه زناشویی شان و 
عالقه مندی های غیر از خانواده تمرکز داشته باشند؛ 
درباره رابطه، کار، هوا و هر چیزی غیر از نوزادی 
که در خانه مانده، با هم صحبت کنند. زندگی 
زناشویی و زندگی خانوادگی مقابل هم نیستند، 
بلکه هر دو از یک جنس اند. درست است که زن 
و مرد باید هرازچندگاهی زمانی را دور از بچه با 
هم سپری کنند، اگر نتوانند این مرحله تغییر را با 
هم به خوبی پشت سر بگذارند، متوجه خواهند شد 
بی اختیار دائم درباره بچه صحبت می کنند، بدون 

اینکه واقعا دوست داشته باشند این کار را انجام 
دهند. آنها حتی نمی توانند برای اولین بار شام بیرون 
را تمام کنند، بدون اینکه مجبور  شوند حداقل 2 
بار با خانه تماس بگیرند. اغلب، زن وشوهر هایی 
که این گونه هستند این احساس را پیدا می کنند 
که گویی کار اشتباهی انجام داده اند چرا که باعث 
شده اند با وجود نقش جدیدشان به عنوان پدر و 
مادر، رابطه خودشان در درجه دوم اهمیت قرار 
بگیرد. نتیجه اینکه بیش از پیش استرس و سردرگمی 
را تجربه خواهند کرد اما درواقع آنها کار بسیار 
درستی انجام داده اند. نکته مهم این است که هر 
دو در این برنامه حضور داشته باشند. مادامی که 
هم مرد و هم زن این تغییر در باورها را به خوبی 
درک کنند، رابطه فرزند و پدر و مادر و همچنین 

رابطه زناشویی دوام می آورد و رشد می کند.
نکاتی که به زن وشوهر ها کمک می کند به عنوان پدر 
و مادر رشد داشته باشند و در عین حال ارتباطشان 

را با هم حفظ کنند:
1( روی رابطه دوستی تمرکز کنید. قبل از اینکه 
بچه از راه برسد، مطمئن شوید یکدیگر و همچنین 
دنیای متفاوت همدیگر را خیلی خوب می شناسید 
و با هم صمیمی هستید. هر چه بیشتر به صورت 
تیم درآمده باشید، این تغییر آسان تر خواهد بود. 
2( »پدر« را از برنامه مراقبت از نوزاد حذف 
نکنید. گاهی اوقات خانمی که تازه مادر شده 

به واسطه نیروی مضاعفی که در خود احساس 
می کند، طوری عمل می کند که گویی همه چیز 
را می داند. او در حالی که به این ایده که هر دوی 
آنها باید در مراقبت از نوزاد سهیم باشند بی توجهی 
می کند، نقش برتری برای خود فرض  کرده و دائم 
پدر جدید را مدیریت می کند. او حتی هنگامی 
که پدر دقیقا آن گونه که به او گفته شده کاری 
را انجام ندهد، شروع به شماتت می کند: »بچه 
را این طور بغل نکن!«، »به اندازه کافی پشت او 
نزده ای که آروغ بزند«، »آب حمام بیش از حد 
سرد است« و... در رویارویی با این موج انتقادها، 
برخی شوهرها خوشحال می شوند چون می توانند 
به این بهانه عقب بکشند و نقش کارشناس را به 
همسرشان بسپارند )هرچه باشد، پدران آنها نیز 
هرگز چیزی درباره نوزادان نمی دانستند( و بپذیرند 
که در این زمینه بی کفایت هستند. نتیجه غم انگیز 
این کار این است که مرد کارهای کمتری انجام 
می دهد و درنتیجه موفقیت های کمتری در این 
زمینه به دست می آورد و اعتمادبه نفسش در زمینه 
مراقبت از کودک کاهش می یابد. ناگزیر احساس 

می کند نباید در این حیطه فعالیتی داشته باشد.
راه حل این مشکل ساده است:

 مادر جوان الزم است قدری عقب بکشد. او 
باید متوجه باشد  راه های متعددی برای زدن پشت 

بچه برای آروغ زدن وجود دارد. 

 اگر از روش شوهرش خوشش نمی آید، باید به 
خاطر داشته باشد بچه، فرزند مرد هم است و اینکه 
بچه به هر حال از تجربه کردن شیوه پدر نیز منافعی 
خواهد برد. یک یا دو بار حمام با آب ولرم هیچ 
بچه ای را نخواهد کشت اما اگر این حمام باعث 
شود پدر تعهدی دائمی به خانواده اش احساس 
کند، هم برای بچه و هم برای رابطه زناشویی 

مفید خواهد بود. 
 زمان تغذیه کودک می تواند تجربه سختی برای 
پدر جدید باشد.   حسرت نداشتن سینه ای برای شیر 
دادن یک واقعیت است که ممکن است بعضی 
پدرها آن را تجربه کنند، مخصوصا در خانه هایی که 
در آن زن به نوزاد شیر می دهد. پدر وقتی می بیند 
هنگام شیر دادن به نوزاد رابطه ای دوست داشتنی و 
زیبا بین همسر و فرزندش ایجاد می شود، بی اختیار 
حسادت می کند. به نظر می رسد مادر و بچه حلقه 
عشقی بین خودشان ایجاد کرده اند که او نمی تواند 
وارد آن شود. پدر می تواند وقت شیرخوردن بچه، او 
را نزد مادر ببرد. همچنین حین شیرخوردن نزدیک 
همسر و بچه بماند و آرام سر کودک را نوازش 

کند یا مثال برای او آواز بخواند.
3( اجازه دهید پدر همبازی نوزاد باشد. بعضی 
مردها می گویند زیاد با نوزادشان ارتباط برقرار 
نکرده اند و منتظرند او قدری بزرگ تر شود، بتواند 
صحبت کند، راه برود و بازی کند. متاسفانه، تا 
آن زمان، فاصله گرفتن پدر از زندگی خانوادگی 
شکاف عمیقی در رابطه زناشویی ایجاد کرده است. 
دلیل اینکه زمان زیادتری طول می کشد که مردان 
با کودکشان ارتباط برقرار کنند، همان گونه که 
مطالعات بی شماری این موضوع را تایید می کند، 
این است که زن ها بیشتر تمایل دارند نقش تربیتی 
را در رابطه با فرزندان بازی کنند، در حالی که 
مردان بیشتر دوست دارند با بچه ها بازی کنند 
و از آنجا که بیشتر مردها تصور می کنند واقعا 
نمی توانند با کودک ضعیفشان بازی کنند، در سال 
اول که بسیار در رشد کودک حیاتی است، اصال 
احساس نمی کنند با فرزندشان درگیر هستند. 

پدرانی که برای نوزادشان وقت می گذارند، کشف 
خواهند کرد که بچه ها موجوداتی نیستند که فقط 
و  می زنند  گند  می کنند، شیر می خورند،  گریه 
می خوابند. حتی بچه هایی که تازه به دنیا آمده اند 
نیز می توانند هم بازی های خوبی باشند. نوزاد فقط 
پس از گذشت ۳ هفته لبخند می زند، حتی خیلی 
زودتر این نوزاد می تواند با چشم حرکت را دنبال 
کند. بچه ها خیلی زود شروع می کنند به خندیدن 

و لگدزدن همراه با شادی.

پی نوشت: در نوشتن این مقاله از کتاب »هفت 
اصل موفقیت در ازدواج و زناشویی« نوشته 

جان گاتمن استفاده شده است.

پاسخ به سوالی مهم در زندگی مشترک

با تحول عمیق بچه دار شدن چطور کنار بیاییم؟ 
 دکتر مهدی قاسمی

روان پزشک و روان درمانگر 

 آنچه مادران 
خوشبخت را 

از بقیه مادران 
جدا می  کند، 

هیچ ارتباطی با 
این ندارد که آیا 
نوزادشان مرتب 

دچار دل درد 
است یا خوب 

می خوابد، اینکه 
آیا بچه شیر 

مادر می خورد یا 
با شیشه شیر 

تغذیه می شود، 
آیا مادر سرکار 

می رود یا در 
خانه می ماند، این 
موضوع بیشتر به 
این ربط دارد که 

آیا پدر این تغییر 
بچه دار شدن را 

همراه مادر تجربه 
می کند یا اینکه جا 

می ماند
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یائسگی در خانم ها زمانی 
عادت  که  می افتد  اتفاق 
پیاپی  12ماه  برای  ماهانه 
طور  به  فرد  و  شود  قطع 
نداشته  شدن  باردار  توانایی  دیگر  طبیعی 
باشد. معموال یائسگی بین سنین 45 تا 55 
سالگی اتفاق می افتد اما ممکن است برخی 
خانم ها کمی زودتر یا دیرتر از این سنین 

یائسه شوند. 

معموال یائسگی با عوارض ناخوشایندی مانند 
گرگرفتگی یا افزایش وزن همراه است. درمان 
 هورمونی برای از بین بردن عوارض ناشی از 
یائسگی برای بسیاری از خانم ها ضروری نیست.

زمان شروع یائسگی و مدت 
پایداری عوارض آن 

در بسیاری از خانم ها عالئم یائسگی 4سال 
شود،  قطع  آنها  ماهانه  عادت  آنکه  از  پیش 
آغاز می شود و معموال تا 4سال پس از آخرین 

عادت ماهانه ادامه می یابد.
گروه کوچکی از خانم ها عالئم یائسگی را 
10 سال پیش از اینکه یائسگی اتفاق بیفتد 
تجربه می کنند و از هر 10خانم، 1نفر حتی 
تا 12 سال پس از آخرین عادت ماهانه هنوز 
دست به گریبان عالئم یائسگی خواهد بود.

متوسط زمان شروع یائسگی معموال 51 سالگی 
است اما در زنان آمریکایی آفریقایی تبار این 

دوره 2 سال دیرتر شروع می شود.
عوامل متعددی در شروع زمان یائسگی موثر 
هستند، از جمله ژنتیک و سالمت تخمدان ها. 
پیش از شروع یائسگی فرد وارد دوره پیش 
تغییر  دوره  این  در  که  می شود  یائسگی  از 
یائسگی  دوره  برای  را  فرد  بدن  هورمون ها 
در  معموال  آمادگی  دوره  این  می کند.  آماده 
میانه 40 سالگی شروع می شود و ممکن است 
چند ماه تا چند سال طول بکشد یا ممکن 
است فرد بدون وارد شدن به این دوره، وارد 

فاز یائسگی شود.
حدود یک درصد خانم ها پیش از 40سالگی 
وارد این مرحله می شوند که متخصصان آن 
را »یائسگی پیش از موقع« یا »نارسایی اولیه 
تخمدان« می نامند. 5 درصد خانم ها هم بین 
سنین 40 تا 45 سالگی وارد این فاز می شوند 

که آن را »یائسگی زودهنگام« می نامند.
در دوره پیش یائسگی عادت ماهانه نامرتب 
می شود و حتی ممکن است چند ماه قطع شود. 
میزان خونریزی هم ممکن است شدیدتر یا 

خفیف تر از عادات همیشگی باشد.
به طور کلی، عالئم یائسگی در هر خانم مختص 
خود اوست و معموال اگر ناگهانی اتفاق بیفتد 
دنبال دوره خیلی کوتاه پیش یائسگی،  به  یا 

عالئم شدیدتر خواهد بود.
تاثیر  تخمدان  سالمت  روی  که  عواملی 
می گذارند، مانند سرطان، هیسترکتومی)بیرون 
زندگی  شیوه  و  جراحی(  با  رحم  آوردن 
نامناسب، مانند مصرف سیگار شدت و طول 

دوره یائسگی را افزایش می دهند.
عالئم  ماهانه،  عادت  تغییرات  از  صرف نظر 
پیش یائسگی، یائسگی و دوره پس از یائسگی 

تقریبا مشابه هستند.

شایع ترین عالئم پیش از یائسگی 
-کمتر شدن تکرار دوره های عادت ماهانه

-خونریزی های شدیدتر یا خفیف تر از عادات 
همیشگی

-عالئم عروقی مانند گرگرفتگی، عرق شبانه 
و برافروخته شدن صورت

برآورد شده 75درصد خانم ها در دوران یائسگی 
دچار گرگرفتگی می شوند.

عالئم یائسگی 
 بی خوابی

 خشکی واژن
 باال رفتن وزن

 افسردگی
 اختالل تمرکز

 اضطراب
 اختالل حافظه

 کاهش میل جنسی
 خشکی دهان، پوست و چشم ها

 افزایش دفعات ادرار
 زخم یا حساس شدن سینه ها

 سردرد
 تپش قلب

 عفونت های ادراری
 کاهش حجم عضالت
 خشکی و درد مفاصل
 کاهش تراکم استخوان

 ریزش مو و نازک شدن موها و در مقابل 

افزایش رویش موهای نابجا در ناحیه صورت، 
گردن، قفسه سینه و کمر

عوارض ناشی از یائسگی
 آتروفی واژن

 مقاربت دردناک
 کاهش متابولیسم بدن

 اوستئوپروز و کم شدن تراکم استخوان
 تغییرات خلقی

 آب مروارید
 بیماری های لثه

 بی اختیاری ادرار
 بیماری های قلبی- عروقی

چگونگی تشخیص یائسگی 
با کمک آزمایش خون PicoAMH Elisa که 
به تازگی مورد تایید سازمان غذا و داروی 
آمریکا قرار گرفته می توان تشخیص داد یک 
خانم وارد مرحله یائسگی شده یا اینکه زمان 
یائسگی وی نزدیک است. این آزمایش جدید 
برای خانم هایی که وارد مرحله پیش یائسگی 
شده اند خیلی کمک کننده است زیرا یائسگی 
زودرس تاثیرات سوئی روی سالمت فرد دارد. 
احتمال بروز استئوپروز یا شکستگی استخوان، 
بیماری های قلبی، تغییرات شناختی-خلقی، 
تغییرات واژن و میل جنسی از آثار سوء  یائسگی 

زودرس است.
همچنین پزشک ممکن است برای تشخیص 
برای  خون  آزمایش  انجام  دستور  موقع  به 
استروژن،  هورمون های  سطح  اندازه گیری 
FSH و استرادیول را بدهد. اگر سطح هورمون 
FSH خون برابر mlU/mL 30 )میلی اینترنشنال 
یونیت/ میلی لیتر( یا بیشتر از آن باشد و از 
قطع شدن عادت ماهانه فرد یک سال گذشته 
باشد، یائسگی فرد تایید می شود. تست بزاق 
از دیگر آزمایش هایی است که  ادرار هم  و 
وجود دارد اما این دو هم غیرقابل اعتماد هستند 

و هم گرانقیمت.
اگر خانمی در دوره پیش یائسگی قرار داشته 
باشد، سطح هورمون FSH و استروژن خون 
وی در طول روز متغیر خواهد شد. پزشک 
با بررسی تاریخچه بیماری های فرد و بررسی 
عالئم و زمان های عادت ماهانه در صورت 
تا  می دهد  را  دیگری  آزمایش  دستور  لزوم 
از نبود بیماری دیگر که ممکن است عالئم 
مشابه داشته باشد، مطمئن شود. آزمایش های 
دیگری که معموال پزشک برای بررسی احتمال 

پیشنهاد  است  ممکن  دیگر  بیماری  وجود 
کند شامل آزمایش تیروئید، آزمایش چربی 
سطح  آزمایش  کبدی،  آزمایش های  خون، 
پروژسترون،  تستوسترون،  هورمون های 
 )hcg(پروالکتین، استرادیول و گنادوتروپین ها

و بررسی عملکرد کلیه است.

درمان عالئم یائسگی
در صورتی که عالئم یائسگی شدید باشد یا 
نیاز  بگذارد،  تاثیر  فرد  زندگی  کیفیت  روی 

به درمان دارد. 
هورمون درمانی می تواند برای خانم هایی که 
زیر سن 60 سال هستند یا در طول 10 سال 
از آغاز یائسگی قرار دارند، موثر باشد. با این 
روش عالئمی از قبیل گرگرفتگی، عرق شبانه، 
آتروفی  و  اوستئوپروز  چهره،  برافروختگی 

واژن کنترل می شود. 
ممکن است پزشک داروهای دیگری را برای 
جلوگیری از ریزش مو و خشکی واژن تجویز 
کند. داروهایی که معموال برای کاهش شدت 

این عالئم تجویز می شوند عبارتند از:
برای  5درصد  موضعی  ماینوکسیدیل   

جلوگیری از ریزش مو
»کتوکونازول  سر،  ضدشوره  شامپوهای   
2درصد و زینک pyrithione 1درصد برای 

جلوگیری از ریزش مو 
 کرم موضعی »ایفلورینتین هیدروکلراید« 

برای جلوگیری از رویش موهای زائد
مانند  سروتونین  مهار کننده  داروهای   
»پاروکستین« 7/5 میلی گرم برای جلوگیری 

از گرگرفتگی و اضطراب و افسردگی
نرم کننده  و  مرطوب کننده  داروهای   

غیرهورمونی واژن
 نرم کننده های با دوز پایین استروژن به شکل 
کرم یا قرص برای جلوگیری از خشکی واژن
 داروی ospemifene برای جلوگیری از 

خشکی واژن و مقاربت دردناک
برای  پروفیالکتیک  آنتی بیوتیک های   

جلوگیری از عفونت های ادراری
تنظیم  برای  داروی خواب آور   

خواب فرد
 denosumab, داروهای 

 teriparatide,
 raloxifene,

برای   calcitonin
پوکی  از  جلوگیری 

استخوان

مراقبت و درمان های غیردارویی و 
تغییر شیوه زندگی

با درمان های غیردارویی، تغییر شیوه زندگی و 
درمان های جایگزین می توان عالئم نه چندان 
این  از جمله  یائسگی را کنترل کرد.  شدید 

روش ها:
 هوای محیط زندگی خود را سرد نگه دارید 
و سعی کنید در موقعیت راحتی قرار بگیرید.
 برای کنترل گرگرفتگی خود چند الیه لباس 
نازک بپوشید، به خصوص هنگام شب یا زمانی 
که در هوای گرم قرار می گیرید تا در صورت 

لزوم بتوانید از الیه های لباس کم کنید.
 برای کنترل عرق شبانه اتاق خواب خود 
را سرد نگه دارید و از پتوی نازک استفاده 
کنید. اگر  هنگام خواب زیاد عرق می کنید، از 
ملحفه نخی در زیر پتوی خود استفاده کنید.
 همیشه همراه خود بادبزن داشته باشید تا 
در صورت احساس گرما از آن استفاده کنید.
 ورزش کنید. وزنتان را کنترل کنید. به این 
منظور میزان کالری مصرفی روزانه خود را 
400 تا 600 کالری کم کرده و روزانه 20 تا 
30 دقیقه ورزش کنید. این کار موجب می شود 
انرژی بیشتری داشته باشید، خواب آرام تری 
را تجربه کنید، خلقتان بهتر می شود و حال 

عمومی تان مساعدتر خواهد شد.
 با مشاور روان شناسی درباره اضطراب و 
افسردگی یا مشکالت روانی تان صحبت کنید. 
همچنین مشاور باید با افراد خانواده تان صحبت 
کرده و آنها را از وضعیت روانی و نیازهای 

عاطفی شما مطلع کند.
کنید. کلسیم،   مکمل های غذایی مصرف 
منیزیم مکمل هایی هستند که  D و  ویتامین 
و  می دهند  کاهش  را  استخوان  پوکی  خطر 

سطح انرژی بدن و خواب را تنظیم می کنند.
 ورزش های آرامبخش مانند یوگا، آرام سازی 
و تمرین های تنفسی انجام دهید. ورزش تنفسی 
به این ترتیب است که هوا را طی 4شماره به 
آرامی با دم درون ریه خود می کشید و بعد 
بعد  و  می کنید  را حبس  نفس خود  ثانیه   4
طی 4 شماره به آرامی با بازدم هوا را خارج 
می کنید. این تمرین را چند بار تکرار می کنید.
 از پوستتان مراقبت کنید. برای جلوگیری 
از خشکی پوستتان از کرم های مرطوب کننده 
کردن  حمام  از  باید  معموال   کنید.  استفاده 
زیرا  کنید  خودداری  طوالنی مدت  شنای  یا 

خشکی پوست تشدید می شود.
 خوابتان را تنظیم کنید. برای تنظیم خوابتان 
از داروی خواب آور استفاده کنید و با پزشکتان 

در این باره مشورت داشته باشید.
 سیگار و الکل مصرف نکنید. مصرف زیاد 
الکل، به خصوص در دوران یائسگی مشکالت 

عدیده ای برای فرد ایجاد می کند.

روش های درمانی دیگر
مطالعات محدودی مصرف داروهای گیاهی را 
برای برطرف کردن عالئم یائسگی که بر اثر 
کاهش استروژن به وجود می آید، تایید کرده 
است. از جمله این درمان های طبیعی می توان 

به مصرف مواد زیر اشاره کرد:
 دانه سویا
E ویتامین 

 ایزوفلون: فیتواستروژنی از ترکیبات گیاهی 
است که آثار شیمیایی مشابه استروژن دارد. 

 مالتونین
 تخم کتان

در مطالعاتی نشان داده شده کوهوش سیاه 
آمریکاست  بومی غرب  گیاه گلدار  که یک 
می تواند عالئمی مانند گرگرفتگی را کاهش 
آن  تایید  برای  کافی  شواهد  هنوز  اما  دهد 

ارائه نشده است.
همچنین در مطالعات تاییدشده و معتبر نشان 
داده شد مصرف امگا 3 تاثیری روی عالئم 

عروقی یائسگی ندارد.

هورمون درمانی یائسگی
آن  از  پیش  و  یائسگی  دوره  در 
داروهای هورمونی به اشکال زیر 

ممکن است تجویز شود:

 فقط هورمون استروژن
 فقط هورمون پروژسترون

 ترکیب استروژن و پروژسترون
 ترکیب استروژن و سایر داروها

عوارض جانبی داروهای هورمونی
مصرف داروهای هورمونی ممکن است فرد 
را با عوارض جدی مواجه کند. برخی خانم ها 
به دنبال مصرف این داروها دچار سکته مغزی 
یا حمله قلبی می شوند و در عروق خونی آنها 

لخته ایجاد می  شود. 
بعد  آلزایمر در خانم هایی که  به  ابتال  خطر 
از 65 سالگی از این داروها استفاده می کنند، 

افزایش می یابد.
مصرف استروژن به تنهایی خطر سرطان الیه 
داخلی رحم یا اندومتریال را افزایش می دهد. 
این خانم ها باید برای جلوگیری از سرطان، 

پروژسترون هم استفاده کنند.
سازمان  که  استروژن  حاوی  داروهای   .1
 Alora, شامل:  کرده  تایید  دارو  و  غذا 
 Climara, Esclim, Estraderm, Minivelle
 Cenestin,  Estrace , پچ(،  صورت  )به 
قرص(،  صورت  )به   Femtrace, Menest
صورت  )به   Divigel, Elestrin, Estrogel
تزریقی(  صورت  )به   Delestrogen ژل(، 
و  پوستی(  کرم  صورت  )به   Estrasorb و 
Femring )به صورت حلقه درون واژن( است.
سایر  مانند  داروها  این  استفاده  منع  موارد 
داروهای هورمونی است و عوارض جانبی 
این داروها عالوه بر موارد ذکرشده در باال 
می تواند به صورت بیماری های مثانه و افزایش 
کلسترول خون، تاری دید، مشکالت کبدی، 
فشارخون باال و دمانس باشد. ممکن است 
عوارض خفیف تری مانند لکه بینی، دردهای 
شکمی، حالت تهوع و استفراغ، احتباس آب 
به دنبال  و عفونت های قارچی واژینال هم 
داشته باشند بنابراین فرد باید در مورد مصرف 

دارو با پزشک خود مشورت کند.

2. داروهای حاوی پروژسترون: داروهایی که 
فقط حاوی پروژسترون هستند و مورد تایید 
سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفته اند، 

عبارتند از:
Prpmetrium,Provera هر دو به شکل قرص 
داروی  که  خانم هایی  برای  پزشک  معموال 
منظور  به  می کنند  مصرف  استروژن  حاوی 
جلوگیری از خطر ابتال به سرطان رحم، داروی 
حاوی پروژسترون را همزمان تجویز می کند.
موارد منع مصرف و عوارض جانبی شدید 
یا خفیف این داروها کامال مشابه داروهای 

حاوی استروژن است.
و  استروژن  ترکیب  حاوی  داروهای   .3
پروژسترون: گروهی از این داروها هم که 
تاییدیه سازمان را دریافت کرده اند، عبارتند از:
 Activella, Angeliq, norgestimate,
قرص،  شکل  به   Medroxyprogestrone
 Levonorgestrel, Norethindrone acetate

به شکل پچ
موارد منع مصرف و عوارض جانبی شدید و 
خفیف این داروها هم کامال مشابه داروهای 

قبلی است.
4. داروهای حاوی ترکیب استروژن و 
داروهای هورمونی: داروی Duavee یک 
داروی ترکیبی از این گروه است که تاییدیه 
سازمان را دریافت کرده است. از موارد منع 
که  کرد  اشاره  مورد  این  به  باید  مصرف 
یا  استروژن  داروهای  فرد  که  در صورتی 
پروژسترون یا داروی حاوی ترکیب این دو 
هورمون را مصرف می کند نباید از این دارو 
استفاده کند. از دیگر موارد منع مصرف، زمانی 
است که فرد گمان می کند ممکن است باردار 
باشد یا نوزاد وی با شیر مادر تغذیه می شود.
عوارض جانبی شدید این دارو مانند سایر 
داروهای قبلی است. عوارض جانبی خفیف 
این دارو عالوه بر موارد داروهای قبلی می تواند 
به صورت درد گردن، گیجی، گلودرد و گرفتگی 

عضالنی هم بروز کند.
FDA, Health Line :منابع

یائسگی، عالئم، علل و درمان عالئم آن

نسخه ای برای خانم های یائسه
 ترجمه: 

سیما اخالقی

فاز یائسگی خانم ها
یائسگی روندی طبیعی است که به دنبال پیر شدن تخمدان و کاهش ترشح هورمون های جنسی 

 FSH ،رخ می دهد. در این مرحله بدن در پاسخ به کاهش سطح هورمون های استروژن، پروژسترون
)هورمون فعال کننده فولیکول ها( و LH )هورمون جسم زرد( دچار تغییراتی می شود. فولیکول های تخمدان 

توده های ریزی در دیواره تخمدان هستند که هر یک از آنها حاوی یک سلول تخمک است. در هر دوره عادت 
 LH ماهانه یک یا ندرتا چند فولیکول رشد می کند و تخمک را آزاد می کند. پس از تخمک گذاری با کمک هورمون
باقی مانده توده سلول های فولیکول رشد می کنند و جسم زرد را تشکیل می دهند. هورمون LH موجب ترشح استروژن 
و پروژسترون از جسم زرد می شود. یائسگی یکی از مهم ترین تغییراتی است که پس از بین رفتن فولیکول های 
فعال تخمدان رخ می دهد. در این شرایط اغلب خانم ها متوجه می شوند نظم عادت ماهانه آنها مختل شده و میزان 

خونریزی در هر دوره عادت کمتر یا شدیدتر از همیشه می شود.
گاهی هم یائسگی به طور طبیعی اتفاق نمی افتد، مانند زمانی که تخمدان ها طی جراحی برداشته  شده یا با درمان 

 هورمونی غیرفعال می شود یا در تصادفات یا رادیوتراپی های ناحیه لگن که تخمدان ها به شدت آسیب می بینند.

درمان دارویی عالئم یائسگی

گاهی عالئم یائسگی آنقدر شدید است که فرد 

را مجبور به انتخاب روش دارویی می کند که آن را 

»هورمون درمانی« می نامیم. گروهی از داروهای هورمونی 

برای تخفیف عالئم یائسگی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا 

مورد تایید قرار گرفته اند. در ضمن این سازمان دستورالعمل هایی را 

هم کنار این تاییدیه ارائه کرده است. پزشک با بررسی این اطالعات 

تصمیم می گیرد درمان دارویی الزم را برای فرد تجویز کند. بر اساس 

این دستورالعمل ها در این شرایط باید از درمان  هورمونی احتراز کنید:
 مشکل خونریزی واژینال دارید.

 قبال مبتال به سرطان پستان یا رحم بوده اید.

 اگر دچار سکته مغزی یا حمله قلبی شده اید.

 دچار اختالالت خونریزی دهنده هستید.

 نسبت به داروهای هورمونی حساسیت دارید.

گروه کوچکی از خانم ها عالئم یائسگی 
را 10 سال پیش از اینکه یائسگی 
اتفاق بیفتد تجربه می کنند و از هر 
10خانم، 1نفر حتی تا 12 سال پس 
از آخرین عادت ماهانه هنوز دست به 
گریبان عالئم یائسگی خواهد بود.
متوسط زمان شروع یائسگی معموال 
51 سالگی است اما در زنان 
آمریکایی آفریقایی تبار این دوره 2 
سال دیرتر شروع می شود

15دارو و فناوری شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت



گرتا تونبری، دختر 16 ساله سوئدی، امروز یکی از سرشناس ترین فعاالن 
محیط زیست در جهان است و کمتر رسانه معتبری در جهان است که تا به 
حال خبری درباره این فعال سرسخت و پیگیر محیط زیست منتشر نکرده 
باشد. گرتا تمرکز و عمده فعالیت خود را روی تغییرات آب و هوایی 
)اقلیمی( گذاشته و باعث شده میلیون ها نفر در سراسر جهان از جمله در 
تهران تظاهرات ضدتغییرات اقلیمی برگزار کنند و از رهبران کشورهای 

خود بخواهند به توافق پاریس وفادار بمانند.
گرتا تونبری، ژانویه سال 2003 میالدی در استکهلم سوئد متولد شد. مادرش 
خواننده اپرا و پدرش بازیگر است. جرقه افکار محیط زیستی اولین بار 
در 8 سالگی در ذهن گرتا شکل گرفت، وقتی در مدرسه درباره تغییرات 
اقلیمی شنید اما تعجب کرد که چرا هیچ کس اقدامی برای متوقف کردن 
آن انجام نمی دهد. گرتا مبتکر یک اعتراض مدنی مسالمت آمیز شد که طی 

مدت کوتاه یک سال جهان را فرا گرفت. 

نوجوانان را جدی بگیرید
سرانجام در سال 2018 میالدی این دختر جوان تصمیم گرفت تا زمان 
برگزاری انتخابات سراسری سوئد به مدرسه نرود. در ساعات مدرسه او 
تابلویی را با مضمون »اعتصاب مدرسه برای شرایط آب و هوایی« دستش 
گرفت و مقابل پارلمان سوئد نشست. خواسته او این بود که اگر واقعا کره 
زمین در معرض خطرات خودساخته انسان ها قرار دارد، باید کاری کرد، 
مثال دولت سوئد طبق توافق پاریس باید میزان گازهای گلخانه ای را که 

مهم ترین دلیل تغییرات آب و هوایی دانسته شده، کاهش دهد.
گرتا در فضای مجازی هم فعال بود و در اعالمیه هایش می گفت: »من این 

کار را می کنم زیرا شما بزرگ ترها آینده من را خراب می کنید.«
زمان زیادی نکشید که  حرکت این دختر جوان مورد توجه رسانه ها و 
کارشناسان قرار گرفت. در فوریه سال 201۹ میالدی 22۴ فعال دانشگاهی، 
نامه حمایتی علنی را امضا کردند که در آن اعالم کردند از اقدامات تونبری 

و نوجوانان اعتصاب کننده در بیان اعتراض خود الهام گرفته اند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی درمورد رویدادی 
در نیوزیلند در مه 201۹ میالدی گفت: »نسل من در نبرد در برابر تغییرات 

آب و هوا برنده نیست و حاال نجات سیاره ما برعهده نوجوانان است.«
گرتا با مجلس نمایندگان آمریکا هم تماس گرفت و دیدگاه هایش را درباره 
اهمیت کاهش گازهای گلخانه ای ارائه داد اما آنها با بهانه کم بودن سن این 

فعال جوان صحبت هایش را جدی نگرفتند.

تغییر شیوه زندگی
وقتی گرتا تونبرگ شیوه زندگی خود و خانواده اش را تغییر داد، معلوم 
شد تا چه اندازه در اعتقادات خود جدی است. او و خانواده اش گوشت 
نمی خورند چراکه انتشار گاز متان از دام ها در صنایع دامپروری یکی از 
منابع گرم شدن جو کره زمین است. هواپیما هم سوار نمی شوند چرا که 
سوخت هواپیما و سفرهای هوایی هم ازجمله موارد آالینده معرفی شده و 
فعاالن محیط زیست همه جا مردم را تشویق می کنند تا حد امکان به جای 
سفرهای هوایی به سفرهای دریایی یا زمینی روبیاورند. گرتا در سفر خود 
به نیویورک در هفته پایانی شهریور برای شرکت در اجالس تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل متحد، سوار هواپیما نشد و در حرکتی نمادین که انعکاس 
زیادی در رسانه ها پیدا کرد، عرض اقیانوس اطلس را در یک قایق بادبانی 

پیمود که با انرژی خورشیدی و توربین های زیرآبی کار می کرد.

ابزارهای ساده ای که تونبری را جهانی کرد
  هنگامی که تونبری اعتراض خود را در پارلمان سوئد در سال 2018 میالدی 
در 1۵ سالگی آغاز کرد، دو ابزار پیام رسانی ساده داشت؛ تابلویی که روی 
آن نوشته شده؛ »اعتصاب مدرسه ای برای شرایط اقلیمی« و اعالمیه هایی 
که پخش می کرد و در آنها می گفت: »من این کار را می کنم چون شما 
بزرگ ترها آینده من را خراب می کنید.« وقتی دامنه اعتراض گرتا باال گرفت، 

از او دعوت شد در تاالرهای مختلفی به سخنرانی بپردازد که به وی امکان 
داد نگرش های خود را گسترش دهد. تاکنون، او ۴موضوع مرتبط به هم 
را حمایت کرده است. استدالل تونبری این است که بحران ناشی از گرم 
شدن کره زمین آنقدر جدی است که بشریت را به یک بحران وجودی 
کشانده  است که به احتمال زیاد منجر به پایان تمدن ما به شکل فعلی 
است. او با گفتن جمالتی مثل »شما دارید آینده ما را به سرقت می برید« 
نسل فعلی بزرگسال را مسوول این بحران خطاب کرد«. گرتا به ویژه در 
مورد تاثیر بحران آب و هوا بر زندگی نوجوانان مانند او نگران است. او 
در سخنرانی اش در مجلس بریتانیا گفت: »شما به ما دروغ گفتید. شما 
به ما امید دروغین دادید. شما به ما گفتید که به آینده امید داشته باشیم.« 
تونبری همچنین معتقد است که ما باید از خواب بیدار شویم و تغییر کنیم 
زیرا کارهای بسیار کمی برای این حل مشکل انجام می شود. او می گوید 

که اوضاع خیلی بد است، همه باید بترسیم.
به گفته گرتا، براساس اعالم IPCC )هیات بین المللی برای تغییرات 
اقلیمی(، ما کمتر از 12 سال برای جبران اشتباهاتمان وقت داریم. به گمان 

او سیاستمداران و تصمیم گیرندگان باید به دانشمندان گوش دهند.
تونبری برای برجسته کردن نگرانی های خود از مثال های خشنی استفاده 
می کند و با صراحت لهجه، رهبران تجاری و سیاسی را خطاب قرار 
می دهد و اغلب آنها را به دلیل منفعل بودنشان سرزنش می کند. به عنوان 
مثال، او به هیات رهبران برجسته مشاغل و سیاسی در داووس گفت: 
»بعضی از مردم و شرکت ها، به خصوص بعضی از تصمیم گیرندگان، 
دقیقا می دانند چه ارزش های گرانبهایی را قربانی کرده اند تا بتوانند مبلغی 
غیرقابل تصور پول به جیب بزنند. من فکر می کنم بسیاری از شما امروز 
اینجا متعلق به این گروه از مردم هستید.« وی ادامه داد: »من از شما 
می خواهم طوری رفتار کنید که انگار خانه مان آتش گرفته چون واقعا 
این طور است.« او در اکتبر سال 2018 میالدی در لندن گفت: »ما با یک 
بحران بی سابقه فوری روبرو هستیم که هرگز یک بحران تلقی نشده  
و رهبران ما همگی در برابر آن رفتار کودکانه ای دارند.« وی همچنین 
خاطرنشان کرد: »راهبردهای اتخاذشده توسط دولت های مختلف برای 
محدود کردن گرمایش جهانی تا 1/۵ درجه سانتی گراد به عنوان بخشی 
از توافق نامه پاریس کافی نیست و باید منحنی انتشار گازهای گلخانه ای 
پیش از سال 2020 میالدی شدیدا آغاز به پایین رفتن کند.« در ژانویه 

سال 201۹ میالدی وی به پارلمان انگلستان گفت که انگلستان باید 
حرف زدن در مورد کاهش میزان انتشار گازها را متوقف کرده و اقدام 
به برنامه ریزی برای حذف آن کند. در او در فوریه سال 201۹ میالدی 
در کنفرانس کمیته اجتماعی و اقتصادی اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا 
سال 2030 میالدی  80 درصد از تولید گازهای گلخانه ای بکاهد؛ یعنی 

2برابر هدفی که قبال تعیین شده بود )کاهش ۴0 درصدی(.
تونبری در بیانیه ای که ابتدا در صفحه فیس بوک خود قرار داده بود اذعان 
کرد دانشمند آب و هوا نیست، بلکه صرفا یک پیام رسان است که آنچه 
را که دانشمندان در دهه های گذشته گفته اند تکرار می کند، بدون اینکه 
تاکنون موفقیت زیادی به دست آورده باشد. او معتقد است اگر همه به 
حرف دانشمندان گوش می دادند و واقعیت ها را می پذیرفتند، آن وقت ما 

)دانش آموزان( می توانستیم به مدرسه برگردیم.

اثر گرتا تونبری
تونبری الهام بخش تعداد زیادی از همساالن مدرسه ای خود در آنچه که »اثر 
گرتا تونبری« توصیف شده ، بود. در پاسخ به مواضع آشکار او، سیاستمداران 
مختلف نیز لزوم تمرکز بر تغییرات اقلیمی را تایید کرده اند. مایکل گو، وزیر 
محیط زیست انگلستان گفت: »وقتی به شما گوش کردم، در عین اینکه 
شدیدا شما را تحسین می کردم، احساس مسوولیت و گناه نیز کردم. من از 
نسل والدین شما هستم و می دانم که ما برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی 
و بحران وسیع تر محیط زیستی که ما در ایجادشان سهیم بوده ایم شدیدا 
کوتاهی کرده ایم«. »اد میلیبند«، سیاستمدار حزب کارگر که مسوول معرفی 
قانون تغییرات اقلیمی سال 2008 بود، گفت: »شما ما را از خواب بیدار 
کرده اید. ما از شما متشکریم. همه نوجوانانی که اعتصاب کرده اند آینه ای 
از جامعه ما هستند. شما درس واقعا مهمی به ما دادید. شما از برجستگان 
 YouGov جامعه هستید.« در ژوئن سال 201۹ میالدی یک نظرسنجی
در انگلستان نشان داد نگرانی های عمومی درباره محیط زیست در انگلستان 
افزایش یافته  زیرا تونبری و شورش انقراض، حباب انکار را سوراخ کرده اند.
در اوت سال 201۹ میالدی تعداد کتاب های کودکان حول موضوع بحران 
شرایط اقلیمی و فروش چنین کتاب هایی که همه با هدف توانمندسازی 
نوجوانان برای نجات سیاره زمین انجام شده ،  2برابر گزارش شده  است. 

ناشران این موضوع را به »اثر گرتا تونبری« نسبت می دهند.

مشاور شهرداری تهران در حوزه »توسعه دوچرخه سواری« 
ضمن تاکید بر نیاز کشور به تصویب قوانین جدید در 
حوزه دوچرخه سواری گفت: »بر اساس آخرین توافق های 
دستگاه های اجرایی با پلیس قرار شده دوچرخه به عنوان 
وسیله نقلیه به رسمیت شناخته شود و تمام قوانینی که 
در زمینه وسایل نقلیه وجود دارد، به دوچرخه سوارها 

نیز تسری پیدا کند.«
در سفرهای  از دوچرخه  استفاده  ایسنا،  به گزارش   
کوتاه مدت شهری شیوه نوینی از حمل ونقل است که 
به دلیل کاهش آلودگی هوا و رفع معضل ترافیک مورد 
استقبال شهرهای پرجمعیت دنیا قرار گرفته است. در 
حال حاضر اتوبوس حدود 20 برابر و خودرو شخصی 
۴0 برابر دوچرخه - به ازای هر یک کیلومتر - انرژی 
مصرف می کند. در کشور ما نیز کم و بیش به موضوع 
پرداخته  بزرگ  توسعه دوچرخه سواری در شهرهای 
می شود اما آنچه که سبب توسعه استفاده از دوچرخه 
در سفرهای شهری می شود، وجود قوانین حمایت کننده 

و زیرساخت های دوچرخه سواری است.
 مهدی حسن زاده، مشاور شهرداری تهران در حوزه 
توسعه دوچرخه سواری در گفت وگو با ایسنا در این باره 
اظهار داشت: »در کشور ما قانون های حداقلی درمورد 
توسعه  به  توجه  با  اما  دارد  وجود  دوچرخه سواری 
دوچرخه سواری در شهرهای مختلف این قوانین دیگر 
پاسخگو نیست و نیازمند قوانین جدیدی هستیم. از این 
 رو، از مدت ها پیش تاکنون با پلیس در تعامل بودیم تا 
قوانین به روزشده ای را در این زمینه به تصویب برسانیم. 
بر اساس آخرین توافقات، قرار شد دوچرخه به عنوان 

وسیله نقلیه به رسمیت شناخته شود و تمام قوانینی که 
در زمینه وسایل نقلیه وجود دارد به دوچرخه سوارها نیز 
تسری پیدا کند. برای مثال دوچرخه سوارها باید قوانین 
ورود ممنوع، چراغ قرمز و... را رعایت کنند اما استثنایی 
که وجود دارد این است که اگر دوچرخه سوار از دوچرخه 
پیاده شود و دوچرخه در دستش باشد، به عنوان عابر 
پیاده تلقی می شود.« مشاور توسعه دوچرخه سواری در 
شهرهای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری 
تهران به دنبال آن است که قوانین و مقرراتی را در حوزه 
دوچرخه سواری از جمله ایمنی دوچرخه سواران تدوین 

کند، تصریح کرد: »یکی از دالیلی که هلندی ها توانستند 
در توسعه دوچرخه سواری موفق شوند، این است که 
قوانین و مقررات مشخص در این زمینه دارند. برای مثال 
در ۹0 درصد تصادفاتی که خودروها با دوچرخه ها در 
این کشور داشتند، خودروها به عنوان مقصر شناخته 
شدند. این موضوع نشان می دهد در کشور هلند به 
عنوان کشور پیشروی دوچرخه سواری قوانین چقدر 
حمایت کننده  است.« حسن زاده در ادامه به لزوم قوانین 
برای ارتقای ایمنی دوچرخه سواران اشاره کرد: »توسعه 
دوچرخه سواری در ایران موضوع جدیدی است و به تبع 

آن نیازهای جدیدی ایجاد می کند که شوراهای شهر باید 
پاسخی برای این نیازها داشته باشند. در حال حاضر برای 
افزایش ایمنی دوچرخه سوارها نیاز به توسعه مسیرهای 
ویژه و اختصاصی دوچرخه سواری داریم چرا که دوچرخه 
سرعت بسیار کمتری نسبت به سایر وسایل نقلیه دارد و 

نیاز است در مسیرهای جدایی تردد کند.«
مسیرهای  مورد  در  متفاوتی  آمارهای  گفته وی،  به   
دوچرخه سواری در تهران وجود دارد اما در حال حاضر 
در تهران 60 کیلومتر مسیر مناسب برای دوچرخه سواری 
داریم و قرار است  شهرداری تهران طی ۵سال آینده مسیر 

دوچرخه سواری را به ۵۵0 کیلومتر برساند.
مشاور شهرداری تهران در حوزه توسعه دوچرخه سواری 
در شهرهای کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه نرم افزار  »بیدود« در حال حاضر برنامه ای است که 
با همکاری شهرداری تهران اقدام به ایجاد ایستگاه های 
دوچرخه اشتراکی کرده، به موضوع دوچرخه سواری زنان 
پرداخت: »دوچرخه سواری بانوان از جمله موضوعاتی 
است که باید در کشور حل شود. به هر حال بانوان نیمی 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نمی توان به نیاز 
آنها بی توجهی کرد.« حسن زاده در پایان گفت: »در حال 
حاضر شهرهایی مثل مشهد و قزوین فعالیت های خوبی 
در زمینه توسعه دوچرخه سواری دارند. عالوه بر ایجاد 
مسیرهای دوچرخه سواری در این شهرها، فعالیت های 
فرهنگی و اطالع رسانی نیز به خوبی انجام می شود، حتی 
در شهر قزوین قرار است نرم افزار ایرانی تهیه شود که 

دوچرخه اشتراکی نیز در اختیار شهروندان قرار دهد.«
منبع:كانالمحيطزيستايران
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گرتا تونبری، نوجوان طرفدار محیط زیست است که توانسته حرکتی جهانی ایجاد کند

شمابزرگترهاآیندهمنراخرابمیکنید

 عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست: »هیچ رودخانه ای 
در شمال کشور نداریم که موجود زنده داشته باشد زیرا 

پسماندهای زباله ها شیرابه هایی را وارد رودخانه ها کرده که 
موجود زنده را از بین برده.« 

آتش زدن مزارع با توجه به وسعت زمین های آتش زده باعث تولید 
حرارت، دود، گردوغبار و گاز دی اکسیدکربن می شود که همگی 
از آالینده های زیست محیطی هستند. یکی از عوامل فرسایش خاک 
حرارت و گرماست. ما با آتش زدن خاک باعث از بین رفتن مواد 

مغذی سطحی خاک می شویم.

آیا می دانید برای صدور قبض های کاغذی در سطح کشور چه 
میزان درخت بریده می شود؟ حتی به چه میزان آب، برق، جوهر 

و رنگ و سوخت هدر می رود تا قبوض چاپ شود و به دست 
مشترکان برسد؟ در کارهای بزرگ به نفع طبیعت سهیم باشیم.

درخت سرو کهنسال ابرکوه را مي توان فسیل زنده دانست. بر پایه 
ارزیابي متخصصان خارجی عمر این درخت به بیش از ۴هزار و 500 

سال مي رسد. درخت کهنسال سرو ابرکوه یکی از عجایب روزگار 
و دیدني هاي نادر جهان است که پس از گذشت سالیان متمادی و با 

وجود نوسانات شدید آب و هوایي و تغییرات محیطي در اقلیم گرم 
و خشك، هنوز سرسبز و پابرجا به حیات خود ادامه مي دهد.

صدها نوع درخت اروپایی در معرض خطر انقراض قرار دارند.
طبق آخرین ارزیابی انجمن بین المللی حفاظت از طبیعت )آی  یو 
سی  ان(، بیش از ۴00 گونه درخت بومی اروپا در معرض خطر 

انقراض قرار دارند.

 تبلیغات گردشگری جان مردم را به خطر انداخته است.به دنبال چند مورد 
حوادث غرق شدگی، تلفات جانی و صدمه بدنی، مدیرکل امور حقوقی 

وزارت میراث فرهنگی بخشنامه کرد که در تبلیغ و معرفی جاذبه های 
گردشگری، مخاطرات و هشدارها، روشن و برجسته درج شود.

سالمت

قانون سبز

ضرورتتدوینقوانینجدیدبرایدوچرخهسواران

                 شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت


	000
	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


