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اختالالت روانی -عصبی در 
سالمندان

تقریبا 15 درصد از سالمندان 60سال و باالتر، 
از اختالالت ذهنی رنج می برند. خیلی از افراد 
مسن در این محدوده سنی با جامعه و افراد 
خانواده خود، داوطلبانه به عنوان عضو فعال و 
نیروی کار همکاری دارند و اغلب از سالمت 
روانی خوبی برخوردار هستند، با این حال 
خیلی از سالمندان با خطر افزایش بیماری های 
ذهنی، اختالالت عصبی یا مشکالت ناشی 
از مصرف دارو و همچنین سایر مشکالت 
سالمت مانند دیابت، کم شنوایی و آرتروز 
روبرو می شوند. همچنین احتمال آن وجود 
با  افزایش سن، چند مشکل را  با  دارد که 
هم تجربه کنند و به همین دلیل است که 
این مشکالت توسط متخصصان و مراقبان 
بهداشتی و افراد سالمند کمتر شناخته شده 

هستند. 
عوامل خطرساز موثر در بروز 

مشکالت سالمت روان سالمندان
در هر مرحله از زندگی ممکن است دچار 
استرس شویم که به عنوان عامل تهدیدآمیز 
است.  شده  شناخته  روان  سالمت  برای 
سالمندان نیز مانند سایر مردم ممکن است 
تحت فشار و استرس قرار بگیرند اما استرسی 
که در زندگی طوالنی مدت شایع است از 
نوع استرسی است که به دلیل کاهش دائم 
به وجود  توانایی در عملکرد  ظرفیت ها و 
می آید. به طور مثال افراد سالمند مشکالتی 
مانند کاهش توانایی، درد مزمن، ضعف یا 
تجربه  می کنند  را  سایر مشکالت سالمت 
که هر کدام نیاز به مراقبت بلندمدت دارد. 
به عالوه، سالمندان همزمان با شروع دوران 
بازنشستگی بیشتر در معرض تهدید سوءتغذیه 
یا افت وضعیت مالی قرار می گیرند. تمامی این 
فشارها می توانند باعث انزوا، احساس تنهایی 
یا پریشانی روان سالمندان شوند. بی توجهی 
به عزت و احترام آنها منجر به عواقب روانی 
جدی مانند افسردگی و اضطراب می  شود. در 
ادامه به دو نمونه شایع از بیماری های روان بین 
سالمندان؛ دمانس و افسردگی اشاره کرده ایم. 
1 دمانس نشانگانی معموال مزمن با ماهیت 

کاهش  و  زوال  باعث  که  است  پیشرونده 
حافظه، تفکر، رفتار و توانایی انجام فعالیت های 
روزانه می شود. این عارضه عمدتا افراد سالمند 
را تحت تاثیر قرار می دهد، گرچه فرایندی 

طبیعی در پیری نیست. 
2 افسردگی سبب آسیب جدی می شود و 

می تواند منجر به اختالل در عملکرد زندگی 
روزانه فرد شود. افسردگی در مراحل مراقبت 
اولیه به ندرت تشخیص داده می شود. عالئم 
غالبا درمان نمی شوند زیرا همزمان با سایر 

مشکالت سالمندی بروز می کنند. 
روان  بهداشت  برای  درمانی  روش های 

سالمندان عبارتند از:
برای  بهداشتی  متخصصان  آموزش   1

مراقبت از سالمندان
2 پیشگیری و مدیریت بیماری های مزمن 

مرتبط با سن از جمله اختالالت روانی، عصبی 
و دارویی

3 طراحی سیاست های پایدار در مراقبت های 

طوالنی مدت دارویی و توسعه خدمات دوستانه 
و راهکارهای مناسب با سن افراد 

شناخت سریع و درمان اختالالت روانی- 
عصبی و دارویی در سالمندان بسیار بااهمیت 
است. استفاده از هر دو روش روانی –اجتماعی 

و دارویی توصیه می  شود. 
در حال حاضر هیچ داروی قطعی برای درمان 
زوال عقل وجود ندارد اما می توان با انجام 
برخی  اقدامات به حمایت و بهبود زندگی افراد 
بیمار و مراقبان و خانواده های آنها کمک کرد، 
مانند تشخیص زودرس، بهینه سازی سالمت 
بیماری  درمان  و  شناسایی  و جسم،  روح 
جسمی همراه با سایر عوارض، تشخیص 
رفتار چالش برانگیز و مراقبت های بهداشت 
روان در جامعه، همچنین رعایت بهداشت 
باال  عمومی و مراقبت های اجتماعی برای 
و خدمات  سالمندان  زندگی  کیفیت  بردن 
بهداشتی در زمینه کار، در ارتباط با مشکالت 
بااهمیت  بسیار  سالخوردگان  اختالالت  و 
است. در پایان باید بدانیم سالمندی پایان 
زندگی و پویایی نیست، فقط مرحله جدیدی 
از زندگی است که می توان با هوشیاری آن 

را به بهترین نحو طی کرد. 
منابع:

 HEALTH LNE  - (WORLD HEALTH
ORGANIZATION) WHO

 MIDLIFE CRISES AND 
RELATIONSHIP
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CHILDHOOD TO OLD AGE

لزوم ارتقای سالمت نوجوانان در مدارس

سالمت نوجوانان؛ 
ضامن سالمت 

آينده جامعه
كودكان، نوجوانان و جوانان، سرمايه هاي اصلي هر كشوری براي دستيابي به توسعه 

ملي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و محور اصلي برنامه هاي رشد و تعالي جامعه به ويژه در 
زمينه هاي بهداشتي، درماني، آموزشي و فرهنگي هستند. از آنجا كه آينده هر كشوري 

در دست كودكان، نوجوانان و جوانان كنوني خواهد بود، سالمت جسمي، رواني و 
اجتماعي آنها يكي از الزامات غيرقابل انكار است و در صورت غفلت از آنها آثار و لطمات 

جبران ناپذيري در سالمت عمومي جامعه ايجاد مي شود. .. صفحه 6
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 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

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

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

و امکانات آن می باشد.
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چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

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

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

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

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

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

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

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

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

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

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

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

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

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

رضوی افزوده است.

پرسش اول: پسری 13 ساله  دارم که فقط 140 سانتی متر قد دارد. آیا 
مراجعه به پزشک برای افزایش قدش ضروری است یا دیر شده است؟ 

0912****654

پرسش دوم: پسری 10 ساله دارم که 130 سانتی متر قد دارد. با توجه به 
اینکه برای دخترم از هورمون رشد استفاده کردیم تا قدش بلندتر شود، آیا 

نیاز است برای پسرمان هم همان کار را انجام دهیم؟ 300****0920

پرسش سوم: آیا استفاده از بارفیکس باعث افزایش رشد قدی می شود؟ 
0911****622

پاسخ 

دکترسیدمحسنخوشنیت
فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم 

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: قد فرزندتان با توجه به سنی که دارد، کوتاه است. اگر فرزندتان 
دختر بود شاید می گفتم برای اقدامات درمانی دیر شده زیرا بیشتر دختران در 
این سن مراحل پایانی بلوغ خود را طی می کنند اما در پسران عمده جهش 
رشدی معموال اواخر بلوغ اتفاق می افتد بنابراین هنوز دیر نشده و به احتمال زیاد 
صفحات رشد استخوانی اش باز است و امکان افزایش قد وجود دارد.  توصیه 

می کنم هرچه سریع تر فرزندتان را نزد فوق تخصص غدد ببرید.

پاسخ دوم: در برخی خانواده ها ممکن است کوتاهی قد الگوی وراثتی داشته باشد 
و ژن هایی که باعث کمبود هورمون رشد می شوند در همه فرزندان خانواده دیده 
شوند بنابراین اگر سرعت رشد کودکی کند باشد یا جهش رشدی مناسب در 
زمان بلوغ نوجوانان اتفاق نیفتد، باید از فوق تخصص غدد کمک گرفت. یادتان 
باشد کودکان سالم در دوران بلوغ به طور متوسط حدود 17 درصد افزایش قد 
دارند. به عبارت دیگر، در دوران بلوغ دختران حدود 20 سانتی متر و پسران 
تقریبا 25 سانتی متر قد می کشند که از این مقدار حدود 8 تا 14 سانتی متر افزایش 
قد در سال اول و دوم بلوغ اتفاق می افتد. اگر والدین متوجه این جهش رشدی 
دوران بلوغ نشوند باید با فوق تخصص غدد مشورت کنند تا مشخص شود چه 
علتی مانع این جهش شده است. بسیاری اوقات کمبود هورمون رشد یا سایر 
اختالالت هورمونی باعث ایجاد این مشکل می شود. فراموش نکنید برای پیگیری 
رشد نامناسب کودک باید سریع عمل کرد زیرا مراحل بلوغ به سرعت می گذرند 
و اگر اقدامات سریع انجام نشود، صفحات رشد خیلی زود بسته خواهند شد.

پاسخ سوم: نه، این باور که آویزان شدن از بارفیکس به رشد قدی کمک 
می  کند، نادرست است. ورزش اثر خفیف تا متوسطی در رشد قدی دارد و 
تغذیه به مراتب مهم تر از ورزش است. ضمن اینکه ورزش های سنگین در 
دوران کودکی و نوجوانی روی افزایش قد اثر منفی می گذارند زیرا به صفحات 
رشد آسیب می زنند. کودکی که در طوالنی مدت و در ساعات زیاد ورزش 
سنگین انجام می دهد، به خصوص ورزش هایی که روی صفحات رشد زانو یا 
مچ فشار وارد می کند، در واقع به صفحات رشدش آسیب می زند و این مساله 
روی رشد اثر منفی دارد. به همین دلیل ما توصیه نمی کنیم کودکان ورزش های 

سنگین یا طوالنی  مدت انجام دهند.

پرسش: استفاده از مواد غذایی حاوی پروبیوتیک چه تاثیری در بهبود وضعیت 
گوارشی دارد؟ آیا تبلیغات تلویزیونی که ادعا می کنند مصرف این مواد نفخ و 

یبوست را بسیار بهبود می بخشد را تایید می کنید؟ 928****0912

پاسخ 

دکترمحمدجعفرفرهوش
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: امروزه محصوالت فراوانی با عناوین پروبیوتیک یا پره بیوتیک تولید و روانه 
بازار شده اند. مصرف این محصوالت برای افراد سالم و کسانی که مشکالت 
گوارشی ندارند، ضروری نیست زیرا همه انسان های سالم به اندازه کافی در بدنشان 
میکروب مفید دارند و نیازی به مصرف دوباره آنها نیست ولی متاسفانه امروزه به 
دلیل مصرف خودسرانه و بی رویه آنتی بیوتیک ها به خصوص در دوران کودکی 
و همچنین با وارد شدن آنتی بیوتیک هایی که در صنایع دامپروری و مرغداری ها 
مورد استفاده قرار می گیرد به بدن انسان، فلور طبیعی و مفید دستگاه گوارش 
تعادل خود را از دست می دهد و بسیاری از میکروب های مفید داخل دستگاه 
گوارش و روده ها از بین می روند. به همین دلیل یکی از خطراتی که امروزه جوامع 
بشری را تهدید می کند کمبود باکتری های مفید در بدن به خصوص در شهرهای 
بزرگ است. نتایج مطالعاتی که در این زمینه در اروپا انجام شده نشان می دهد 
مثال در بدن یک فرد انگلیسی تنها30تا40 درصد میکروب مفید وجود دارد. وقتی 
جمعیت میکروب های مفید بدن کم می شود، سیستم ایمنی تضعیف  می شود و 
بدن در معرض ابتال به بیماری های التهابی روده، آسم و سایر بیماری های التهابی 
قرار می گیرد. بد نیست بدانید نوعی از آسم یا برخی حساسیت ها مخصوص 
جوامع بسیار تمیز است و افرادی که دوران کودکی بسیار استریلی را طی کرده 
و کمتر با مواد آلوده سرکار داشته اند، بیشتر به این بیماری ها مبتال می شوند، در 
حالی که وقتی کودک در طبیعت، مهدکودک، محل بازی، پارک و... مشغول 
بازی می شود، با بسیاری از مواد حساسیت زا و میکروب ها تماس پیدا می کند 
و سیستم ایمنی بدن خود را برای مقابله با آنها فعال خواهد کرد. این کار باعث 
تقویت سیستم ایمنی می شود و در آینده چنانچه فرد با همان مواد حساسیت زا 
یا میکروب ها تماس پیدا کند سیستم  ایمنی اش به آنها واکنش شدید نشان 
نمی دهد و عالئم حساسیت زا در فرد پدیدار نمی شود و او را مورد آزار و اذیت 
قرار نمی دهد. در حالی که اگر کودک را از بازی در چنین مکان هایی محروم 
کنیم، دائم و به طور وسواس گونه دستانش را بشوییم و در محیطی استریل او را 
پرورش دهیم، در بزرگسالی که به شکل اجتناب  ناپذیری در معرض باکتری ها و 
مواد حساسیت زا قرار می گیرد، ممکن است بدنش واکنش های شدیدی از خود 
نشان بدهد و باعث بروز بیماری های مربوط به سیستم ایمنی شود. توصیه ما این 
است که اوال خودسرانه و بدون تجویز پزشک از مصرف هرگونه آنتی بیوتیک در 
مورد خود و کودکانتان بپرهیزید. دوم اینکه اگر خود یا کودکتان بیمار شدید و 
پزشک برایتان آنتی بیوتیک تجویز کرد برای حفظ تعادل باکتری های مفید روده 
ترجیحا از محصوالت پروبیوتیک به خصوص ماست پروبیوتیک استفاده کنید. 
همچنین برای بهبود وضعیت روده هنگام بیماری هایی مثل بیماری های التهابی 
روده، اسهال، یبوست، نفخ و... نیز می توان از محصوالت پروبیوتیک بهره برد اما 
این بدان معنا نیست که همه افراد هر روز و در همه وعده ها از این محصوالت 
استفاده کنند. توجه داشته باشید نگهداری نامناسب یا طوالنی مدت محصوالت 

پروبیوتیک به مرگ میکروب های مفید آن منجر می شود.

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

پرسش سوم: آیا متخصصان تغذیه مصرف پودر 
کراتین را توصیه می کنند؟ 621****0918

پاسخ 

دکترمحمدرضاوفا
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 2عدد 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 3 وعده اصلی و 3 
میان وعده دریافت کنند؛ یعنی اگر نیاز فردی 2 هزار 
کالری باشد باید این میزان را بین 3 وعده اصلی و 3 
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 5 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.

پاسخ سوم: نه، به جز ورزشکاران حرفه ای، ورزشکارانی 
که زیر نظر مربی هستند و در شرایط خاص قرار دارند 
و می توانند مکمل های پروتئینی از جمله کراتین بخورند، 
سایر افراد نباید از پودر کراتین استفاده کنند زیرا مصرف 
خودسرانه این مکمل می تواند برای سالمت قلب و 
عروق، کبد و کلیه و به طور کلی برای سالمت بدن 
غیرورزشکاران حرفه ای به شدت مضر باشد. ضمن 
اینکه اغلب ترکیبات موجود در بازار، تاییدشده نیستند و 
ممکن است آلودگی های متعددی در خود داشته باشند 

که برای مصرف کننده بسیار خطرناک و زیانبار است.



آشنایی با 5 تمرین ساده برای کاهش روند پوکی استخوان

ورزشیبرایاستخوانها

فواید ورزش برای بیماران
افزایش قدرت عضالنی

بهبود فعالیت مغزی
افزایش تعادل بدن

کاهش خطر افتادن
کاهش خطر شکستگی استخوان ها

کاهش دردهای احتمالی

بهترین ورزش ها
ورزش های هوازی سبک بدون پرش

ورزش های آبی سبک
تمرین با وزنه و با شدت کم

تمرین های تعادلی و ثباتی

افرادی که تراکم استخوان بسیار پایینی دارند باید:
حتما با یار تمرینی ورزش کنند.

فعالیت های سبک انجام دهند.
مرتب تمرین ها را پیگیری کنند.

ورزش در آب )آب درمانی( بیشتر به آنها توصیه می شود.

کودکان برای پیشگیری از پوکی استخوان باید:
وزنشان را به طور مرتب کنترل کنند.

روزانه 3 بار، 10 مرتبه با هر پا لی لی کنند.
هر روز ورزش کنند.

کلیات پوکی استخوان
بدن انسان دارای 3 سلول استخوانی به نام های استئوسیت 
)سلول استخوانی(، استئوبالست )سازنده سلول استخوان( و 
استئوکالست )تخریب کننده سلول استخوان( است. با افزایش 
سن سلول های سازنده استخوان کاهش پیدا می کنند و به 

همین علت تراکم استخوان نیز کم می شود. 
عواملی مانند کمبود کلسیم، پروتئین، ویتامین D، استعمال 
فرایند  می تواند  الکلی  مشروبات  مصرف  و  دخانیات 
و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  استخوانی  سلول  ساخت و ساز 

منجر به کاهش تراکم استخوان شود. 
عالوه بر عوامل تغذیه ای، عواملی مثل کم تحرکی، افزایش 
وزن و کاهش میزان تحمل فشار استخوانی هم می تواند زمینه 
بروز پوکی استخوان را فراهم کند بنابراین، برای پیشگیری از 
پوکی استخوان باید حتما از رژیم غذایی مناسب و فعالیت 

بدنی منظم کمک گرفت. 
ورزش به گونه های مختلفی کمک کننده است، به طوری که 
میزان تحمل فشار بر استخوان را زیاد  کرده و عضالت را تقویت 

می کند تا بتوانند چارچوب مناسبی برای استخوان ها شوند. 
این حالت در افراد سالمند بسیار مهم است، به گونه ای که 
این افراد به علت پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوانی 
دچار قوز می شوند و فشار بیشتری روی استخوان هایشان  

وارد خواهد شد. 
از طرفی، در دوران سالمندی، تعادل بدن کاهش می یابد و 
همین مساله موجب سقوط و درنتیجه شکستگی به خصوص 
در اندام تحتانی می شود و برای این سنین خطرناک است 
بنابراین با ورزش کردن تعادل سالمندان تقویت می شود و 

احتمال سقوط کاهش پیدا می کند. 
همچنین ورزش کردن میزان تحمل فشار بر استخوان ها را 
در  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  برای  که  می دهد  افزایش 

کودکان بسیار مفید است. 
طبق نتایج پژوهش های متخصصان پزشکی ورزشی، باال و 
پایین پریدن مانند لی لی و... به تکرار 10 بار در روز می تواند 
از  افزایش تراکم استخوان ها در کودکان کمک کرده و  به 

بروز پوکی استخوان در آینده پیشگیری کند.

تمرین اول
مشابه تصویر روی صندلی بنشینید و 2 بطری آب را دستتان بگیرید 
و به آرامی از مقابل با خم کردن آرنج، کف دستتان )بطری( را به 
شانه نزدیک کنید و به آرامی به حالت اولیه برگردانید. تمرین را 
10 مرتبه انجام دهید. 30 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه تمرین 

را تکرار کنید.

تمرین پنجم
مانند تصویر روی شکم دراز بکشید و به ساعد ها تکیه دهید. تا شماره 5 بشمارید و در وضعیت 

بمانید. 10 ثانیه استراحت کرده و 5 مرتبه دیگر هم تمرین را تکرار کنید.

 تمرین دوم
روی صندلی بنشینید. دست هایتان را پشت سرتان 
قالب کنید و به آرامی آرنجتان را عقب ببرید. بین 
دو کتف انقباضی را احساس می کنید. 10 ثانیه مکث 
کنید. به آرامی آرنج ها را به حالت اولیه برگردانید و 

5 مرتبه تمرین را تکرار کنید..

تمرین چهارم
روی صندلی بنشینید. 2 بطری آب کوچک که داخل شان از 
آب پر شده را در دستتان بگیرید و از پهلو دست ها را آرام 
باال بیاورید و سپس به حالت اولیه برگردید.10 مرتبه تمرین را 
انجام دهید. 30 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه آن را تکرار کنید.

با توجه به شیوه زندگی ماشینی امروز، دیگر پوکی استخوان محدود به سنین سالمندی نمی شود. متاسفانه، سن 
پوکی استخوان در ایران به 20 سال رسیده و به گفته متخصصان، حدود نیمی از کودکان چاق با خطر ابتال به 
پوکی استخوان مواجه هستند. عواملی مانند کمبود کلسیم، دریافت کم پروتئین، ویتامین D و استعمال دخانیات 
موثرترین عوامل برای بروز و پیشرفت این بیماری  محسوب می شوند اما چگونه می توان سرعت این فرایند را 
کاهش داد و راهکارهای پیشگیرانه این بیماری کدامند؟ در صفحه »تناسب اندام« این شماره به نقش ورزش در 

کاهش روند پیشرفت پوکی استخوان اشاره کرده و تمرین های کارآمدی را آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

3ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت

یادتان باشدکه...

  برای اجرای تمرین های ورزشی حتما زیر نظر متخصص علوم ورزشی فعالیت کنید.

پیش از آغاز هرگونه فعالیت بدنی با پزشک تان مشورت کنید. احتمال دارد چند تست 

از شما گرفته شود که شامل اندازه گیری تراکم استخوان و آزمون آمادگی جسمانی است.

به ورزش هایی بپردازید که از آنها لذت می برید.

بدنتان را با تمرین های کششی قبل و بعد از تمرین، گرم و سرد کنید.

ایمنی تان را رعایت کنید.

از فعالیت های شدید به خصوص ورزش هایی که دارای پرش های زیاد هستند، 
خودداری کنید.

تمرین سوم
روی صندلی بنشینید و یک پا را به صورت زانو صاف به 
باال بیاورید و این وضعیت را حفظ کنید. تمرین را برای 
هر سمت از بدن 4 مرتبه انجام دهید و هر مرتبه 15 ثانیه 
در وضعیت بمانید. استراحت بین هر مرتبه تمرین، 10 

تا 20 ثانیه باشد.



برای  امسال  کودکان.  دوباره  و  نقاشی 
برای کودکان  نقاشی  بار جشنواره  پنجمین 
چند  از  جشنواره  این  برگزار  شد.  بیمار 
که  روزی  همان  از  شده،  آغاز  پیش  ماه 
دبیرخانه این جشنواره که در تهران مستقر 
است فراخوان برگزاری جشنواره پنجم را به همه کشورها 
ارسال کرد، نقاشی ها روی کاغذ ثبت شدند، در پاکت های 
5 سال قبل  با پست راهی تهران شدند.  نامه جا گرفتند و 
نیما رضایی  دکتر  مدیریت  با  هنر سالمت  و  بود که گروه 
ایده برگزاری این جشنواره را دادند. میزبان جشنواره اول 
ایران بود و اولین دوره با هیجان خاصی برگزار شد. حسن 

بود  ویژه  مهمان  بهداشت،  وزیر وقت  هاشمی،  قاضی زاده 
این  بین المللی داشت. در  7سخنران  او  از  و جشنواره غیر 
برای  را  میزبانی  رسمی  طور  به  مجارستان  سفیر  مراسم 
دوره دوم از ایران گرفت. اوکراین میزبان دوره سوم بود 
وابسته  ویگادو  امسال  حاال  چهارم.  دوره  میزبان  ایتالیا  و 
به آکادمی هنر مجارستان و با حمایت دانشگاه سملوایز و 
می کند.  میزبانی  جشنواره  این  از  اویسنا،  بین المللی  کالج 
رضایی خوشحال است که جشنواره به دوره پنجم رسیده 
است. او به »سالمت« می گوید: »خیلی خوشحالیم که 4دوره 
دلیل اصلی  پنجم.«  برگزار کردیم و حاال هم جشنواره  را 
رضایت رضایی استقبالی است که امسال از جشنواره شده: 

»بیش از 1200 نقاشی از 30 کشور به دست ما رسید.« این 
 250 تا   200 بین  و  شده  داوری  مرحله  چند  در  نقاشی ها 
قرار  تعداد  این  شدند.  انتخاب  نهایی  داوری  برای  نقاشی 
است در کتاب جشنواره چاپ شوند اما در هر گروه سنی 
فقط 3نقاشی اول جایزه ویژه می گیرند و به مراسم اختتامیه 
که روز 17 آبان ماه برگزار می شود، دعوت خواهندشد. سال 
آینده دوباره ایران میزبان مراسم اختتامیه است اما در همه 
سال هایی که میزبانی اختتامیه با کشورهای دیگر بوده، ایران 
مراسم  است.  کرده  برگزار  افتتاحیه  مراسم  کودکان  برای 
رضایی  شد.  برگزار  جماران  جم سنتر  مرکز  در  دوره  این 
دلیل برگزاری این مراسم را توضیح می دهد:»هدف ما این 

کنند.  استفاده  جشنواره  این  از  ایرانی  کودکان  که  است 
اختتامیه محدود به نفرات برتر است اما  همه بچه هایی که 
مراسم  این  در  بوده،  منتخب  نقاشی   250 نقاشی شان جزو 
حضور داشتند. افتتاحیه سال دوم و سوم در کانون فکری 
کودکان برگزار شد. سال گذشته این مراسم را در پردیس 
چارسو برگزار کردیم و امسال در جم سنتر میزبان بچه ها 
نقاشی  ایرانی  کودک   96 منتخب،  نقاش   250 در  بودیم. 
افتتاحیه دعوت  به مراسم  نفرات  این  بودند و همه  کشیده 
شدند.«به این نفرات مدال، کتاب جشنواره، چند جلد کتاب 
دیگر، وسایل نقاشی و... هدیه شد. نقاشی این افراد روی 

پیکسل و تی شرت هم چاپ و به آنها داده شد. 

رضایی از برگزاری این جشنواره 
هدف دیگری هم دارد؛ تجربه کردن 

لذت هایی که در هر حال فراموش 
شدن هستند و درگیر کردن کودکان 
به کارهایی که با دست انجام می شود 

سال های اخیر انجام فعالیت های هنری 
که با دست انجام می شود، محدود 

شده است. بیشتر بچه ها خودشان 
را با تبلت و گوشی  سرگرم می کنند 
و ارتباطشان با هم و حضورشان در 
فعالیت های اجتماعی کم شده است

کشور   30 از  که  نقاشی ای   1200 داوری 
این  نیست.  راحتی  کار  می شود،  ارسال 
می شود.  انجام  مرحله  چند  در  داوری 
در  نیست.  سخت  خیلی  اول  مرحله  کار 
آنها  موضوع  که  نقاشی هایی  مرحله  این 
ربطی به سالمت و بیمارستان نداشته باشد، 
که  است  این  اصل  می شود.  گذاشته  کنار 
با موضوع باشد. در مرحله  نقاشی منطبق 
و  با حوزه کودک  که  داور    30-40 دوم 
نقاشی کودک آشنا هستند و در این زمینه 
تخصص دارند، به نقاشی ها نمره می دهند. 
در این جمع روان شناسان و مددکاران هم 
حضور دارند و نقاشی ها از نگاه های مختلف  
قضاوت می شوند و نمره می گیرند. دبیرخانه 
جشنواره در تهران مستقر است و داوران 
این مرحله همه ایرانی هستند. فهرستی از 
داور   30 تا  آماده  شد  منتخب  نقاشی های 
بین المللی آنها را ببینند. این داوری مجازی 
انجام  شد. امسال یک مرحله دیگر هم به 
داوری اضافه شد؛ مخاطبان. نقاشی ها به رأی 
عموم گذاشته شد تا از دیدگاه تماشاگران 
 2 از  بیش  شوند.  انتخاب  بهترین ها  هم 
بهترین ها  و  دیدند  را  نقاشی ها  نفر  هزار 
»ما  می گوید:  رضایی  کردند.  انتخاب  را 
بهترین ها  تا  گذاشته ایم  را  مرحله   4 این 
حق  و  شوند  انتخاب  زیادی  وسواس  با 

کسی ناحق نشود.«

نقاشی کشیدند همه 
شاید تصور این باشد که همه این کودکانی 
که در این جشنواره شرکت کرده اند، بیماری 
مزمن داشته اند و دارند اما این دوره همه 
کودکانی که سابقه بستری شدن در بیمارستان 
داشته اند و بیمار بودن را تجربه کرده اند، 
کنند.  شرکت  جشنواره  در  داشتند  اجازه 
فقط  »نمی خواستیم   می گوید:  رضایی 
مبتال  یا  دارند  مزمن  بیماری  که  کودکانی 
به سرطان، تاالسمی، نقض ایمنی و... هستند، 
با  کودکان  می خواستیم  ما  بکشند.  نقاشی 
تجارب مختلف از بیماری ها در جشنواره 
بستری  این  حاال  باشند.  داشته  حضور 
می تواند به خاطر یک عفونت باشد یا هر 

دیگری.« بیماری 

4 ایرانی بین برندگان
رسیده اند  آخر  مرحله  به  که  کسانی  بین   
صحنه  روی  مجارستان  در  است  قرار  و 
حضور  4ایرانی  بگیرند،  جایزه  و  بروند 
چه  می دانند  خودشان  نفرات  این  دارند. 
که دعوت نامه حضور  کسانی هستند چرا 
و  رسیده  دستشان  به  اختتامیه  مراسم  در 
و  بدهند  انجام  را  کارهایشان  است  قرار 
برای سفر آماده شوند اما آنها نمی دانند نفر 
چندم شده اند و برای دانستن جایگاهشان 

باید تا روز اختتامیه صبر کنند. 
متاسفانه دو نفر از منتخبان ایرانی نمی توانند 
به مجارستان بروند. دوره اول در ایران برگزار 
از  آنها  بود.  ایرانی  منتخبان  نفع  به  و  شد 
تهران یا شهرستان ها به محل اختتامیه آمده 
بودند و مشکل چندانی برای رفت و آمد 
نداشتند. در دوره دوم و سوم هم مشکلی 
پیش نیامد و ایرانی هایی که قرار بود جایزه 
بگیرند، به مجارستان و اوکراین رفتند اما 

برای جشنواره چهارم که در ایتالیا برگزار 
شد، ایرانی ها غایب بودند. قیمت باالی 
بلیت هواپیما به ایتالیا و هزینه های زیاد 
به  ایران  از  کودکی  هیچ  نداد  اجازه 
مراسم اختتامیه برود، به خصوص اینکه 
سفر  تنهایی  به  نمی توانند  کودکان  این 

باشند  باید همراهی داشته  کنند و حتما 
که هزینه هایشان دوچندان می  شود. امسال 
هم همین مشکل پیش آمده. به گفته رضایی، 
از بین 4کودکی که در جمع منتخبان هستند 
و به مراسم اختتامیه دعوت شده اند، دو نفر 

نمی توانند به سفر بروند. او در توضیح دلیل 
لغو سفر این نفرات می گوید: »ما برای اینکه 
این کودکان با مشکل کمتری روبرو شوند 
و همه هزینه ها را خودشان پرداخت نکنند، 
اسپانسر می گیریم. این اسپانسر هزینه های 
هتل و رفت وآمد بین شهری آنها را تامین 
می کند.« هزینه بلیت هواپیما و ویزا برعهده 
خود کودکان و خانواده هایشان است. این 
برای  نیست و خانواده هایی که  هزینه کم 
درمان کودکان بیمارشان هم هزینه هایی را 
متقبل شده اند، در تامین هزینه های سفر به 

می خوردند.«  مشکل 
برای اینکه همه بچه ها به خصوص نفرات 
اختتامیه  مراسم  به  نتوانسته اند  که  برتری 
بروند، از حضور در جشنواره لذت ببرند، 
مراسم افتتاحیه در تهران برگزار شد: »یکی 
برگزار  مراسم  ایران هم  در  که  دالیلی  از 
آنهایی  می خواستیم  است.  همین  کردیم، 
را  اختتامیه  مراسم  در  فرصت حضور  که 
نداشته اند، لذت حضور در این مراسم را 

جای دیگری تجربه کنند.«

غیر از ایران کودکان هند، اسلوونی، اندونزی، 
رومانی،  لیتوانی،  مکزیک،  بحرین،  ترکیه، 
بین  جنوبی  آفریقای  و  ایتالیا  مجارستان، 

برندگان نماینده دارند.

اعتمادبه نفس هایی که باال می رود 
بعد از 4دوره جشنواره و این همه نقاشی ای 
و  داده   که  جایزه هایی  و  شده  کشیده  که 
گرفته اند، چه چیزی به دست آمده؟ شاید 
برگزاری  که  باشد  این  بعضی ها  سوال 
و  کودک  روی  تاثیری  چه  جشنواره  این 
نقاشی  یک  فقط  آنها  دارد؟  بیماری شان 
قبل  که  نقاشی هایی  همه  مثل  می کشند، 
جایزه ای  کشیده اند،  جشنواره  این  بعد  و 
می گیرند و همه چیز تمام می شود یا اینکه این 
نقاشی کشیدن و دور هم بودن و روی صحنه 
رفتن و برتر شدن روی روحیه آنها و روند 
درمانشان تاثیر می گذارد؟ رضایی در جواب 

به این پرسش می گوید: »برای 
ما همان قدر که سالمت 

جسم مهم است و 

باید به آن توجه کرد، سالمت روان هم مهم 
است و توجه به روان کمتر از توجه به جسم 
نیست. کودکان بیمار برای ما مهم هستند و 
اینکه چطور اعتمادبه نفس آنها را باال ببریم، 
برایمان اهمیت دارد. این اعتمادبه نفس را 
می شود با کار هنری باال برد. برای خیلی 

از کودکان این اتفاق می افتد.«
رضایی چند نمونه را مثال می زند؛ کودکانی 
را که نقاشی کشیدند، جایزه گرفتند و روند 
زندگی شان تغییر کرده است: »در جشنواره 
اول که در ایران برگزار شد، کودکی که در 
گروه سنی 6 تا 10 سال اول شد، از اسلوونی 
شرکت کرده بود. این کودک مجبور بود روی 
صندلی چرخدار  بنشیند و همه زندگی اش 
بود، حتی  تعریف شده  این صندلی  روی 
روی همان می خوابید. خانواده اش می گفتند 
کشور  از  خارج  سفر  اولین  ایران  به  سفر 
او بوده. بعد از جشنواره اعتمادبه نفس او 
خیلی باال رفت. موقع برگشت، 
نهاد ریاست جمهوری 
به  اسلوونی 

استقبال او رفته بود و مثل یک قهرمان با 
او برخورد کرده بودند. می گفتند این اتفاق 
روی روحیه او خیلی تاثیر گذاشته است.« 
همین  در  می زند،  رضایی  که  دومی  مثال 
دوم  »نفر  است:  سال   10 6تا  سنی  گروه 
از رومانی بود اما بعد از جشنواره نقاشی 
برگزار  نمایشگاه  کرد.  دنبال  حرفه ای  را 
کودکان  نفع  به  را  نقاشی هایش  می کند، 
مختلف  جاهای  برای  و  می فروشد  بیمار 
نقاشی می کشد.« کودک سومی که در این 
گروه سنی روی صحنه رفت، ایرانی بود: 
»او نیاز به پیوند مغز استخوان داشت. نقاشی 
آخری هم که کشیده بود، خودش بود که 
در صف پیوند است. متاسفانه این کودک 
فوت کرد و مغز استخوان مناسب او پیدا 
نشد. بعد از این اتفاق مادرش را دیدیم، 
این  در  می گفت  ولی  بود  ناراحت  خیلی 
مدتی که بعد از جشنواره زنده بود، کیفیت 
تاثیر  نشانه  که  بود  شده  بهتر  زندگی اش 
جشنواره  در  حضورش  و  نقاشی  کشیدن 
بتوانیم  اینکه  است؛  همین  ما  هدف  بود. 

حاال  کنیم.  بهتر  را  بچه ها  زندگی  کیفیت 
شاید یک کودک به بیماری شدیدی مبتال 
بدهد  ادامه  زندگی اش  به  نتواند  و  باشد 
ولی می خواهیم در مدتی که هست زندگی 
خوبی داشته باشد. می خواهیم توجه افراد 
را به این موضوع معطوف کنیم و تاثیرش 
را در روحیه و درمان پذیر شدن بیماری ها 

بدهیم.« نشان 
رضایی از برگزاری این جشنواره هدف 
دیگری هم دارد؛ تجربه کردن لذت هایی 
که در حال فراموش شدن هستند و درگیر 
دست  با  که  کارهایی  به  کودکان  کردن 
انجام  اخیر  »سال های  می شود:  انجام 
انجام  دست  با  که  هنری  فعالیت های 
می شود، محدود شده است. بیشتر بچه ها 
سرگرم  گوشی  و  تبلت  با  را  خودشان 
می کنند و ارتباطشان با هم و حضورشان 
در فعالیت های اجتماعی کم شده است. 
برای خودم من هم جالب بود که می دیدم 
بچه ها این نقاشی ها را با دست کشیده، آنها 
را در پاکت نامه گذاشته، رویش تمبر زده 
اینها خودش  و با پست ارسال کرده اند. 
حس خوبی می دهد. اجرای فعالیت های 
سنتی لذتبخش است و  نامه نگاری یکی 

لذت هاست.« همین  از 
دیدن نقاشی ها در روحیه خود رضایی هم 
تاثیرگذار بوده: »تاثیر خوب گذاشته که برای 
پنجمین سال این جشنواره را برگزار می کنیم. 
هر وقت نقاشی ای می رسید و از دبیرخانه 
تماس می گرفتند که  نقاشی جدیدی آمده، 
من و همکارانمان ذوق زده می شدیم. این 

کار به ما هم روحیه خوبی می دهد.«

با هم بازی کنیم
نقاشی  پنجم  جشنواره  افتتاحیه  برگزاری 
کرد  ایجاد  را  فرصت  این  بیمار  کودکان 
که همزمان دومین دهکده هنر و بازی های 
محلی هم برگزار شود. این دهکده به مدت 
یک هفته در جم سنتر برپا شده بود. البته 
سال  نبود.  کودکان  برای  فقط  دهکده 
گذشته این دهکده در پارک ملت برپا بود 
و بازی هایی برای بچه ها طراحی کرده بودند. 
حضور  هم  خارجی  مهمانان  از  تعدادی 
ملل  بعضی  بازی  محلی  حتی  و  داشتند 
دهکده  بود.  دهکده طراحی شده  این  در 
مهمان ویژه ای مثل کودکان کار هم داشت. 
امسال این دهکده فقط برای بچه ها نبود. 
رضایی می گوید: »بازی های مختلف را برای 
نسل های مختلف طراحی کرده ایم، ماروپله، 
لی لی و... غرفه های مختلف هنری هم در 
این دهکده وجود دارد. بازارچه خیریه هم 
برنامه  به  دهکده  این  روز  هر  برپاست. 

خاصی اختصاص دارد.« 
18 مهرماه مراسم افتتاحیه جشنواره بود. 
همزمان با ایران، در 40کشور دیگر دنیا 
هم نقاشی های کودکان به نمایش گذاشته 
ایران  افتتاحیه  مراسم  در  بود  قرار   شد. 
همه بچه هایی که نقاشی هایشان در کتاب 
جشنواره چاپ می شود، حضور داشته باشند 
اما به خاطر شرایط بیماری ای که تعدادی 
از این بچه ها دارند، از بین 96 نفر منتخب 

برخی در این مراسم حاضر نبودند

 حمید 
عبدالوهابی

مراسم افتتاحیه جشنواره نقاشی برای کودکان بیمار، 18 مهر در ایران و برای کودکان ایرانی برگزار شد

هنرمندان کوچک در انتظار سن ویگادو

دنیای مجازی شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت4



این موسسه در سال 1390 )2011 میالدی( موفق 
به کسب مقام مشورتی شورای اقتصادی، اجتماعی 
سازمان ملل متحد )ECOSOC( شده است. 
همچنین عملکرد و فعالیت های موسسه با رعایت 
بهترین شیوه های کاری براساس استانداردهای 
   )SGS NGO Benchmarking( بین المللی
طی 7 دوره متوالی مورد ارزیابی و بررسی قرار 
گرفته و موفق به کسب گواهینامه و رتبه های باال 
در این زمینه شده است. موسسه در سال 2018 
میالدی در راستای ترویج  پیشگیری و کنترل 
سرطان، شناسایی دغدغه های بیماران مبتال به 
سرطان و تالش برای ساختن جامعه ای بدون 
ترس از بیماری سرطان به عضویت رسمی و کامل 
اتحادیه بین المللی کنترل سرطان )UICC(  درآمد. 
موسسه خیریه بهنام دهشپور از ابتدای سال 1393 
حمایت و تالش خود را در راستای تشکیل 
و عضویت در شبکه های تخصصی موضوعی 
شامل شبکه ملی موسسات خیریه و تشکل های 
مردمی حوزه سرطان ایران، شبکه ملی موسسات 
نیکوکاری و شبکه بیماری های غیرواگیردار در 
راستای هم افزایی و تبادل تجربیات و گسترش 
خدمات و حمایت در سطح ملی انجام داده است.

چشم انداز 
جهانی بدون ترس از بیماری سرطان 

ماموریت سازمانی 
برانگیختن امید به زندگی و حمایت از بیماران 
مبتال به سرطان بدون محدودیت سن، ملیت، 
مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان 
و حرکت در مسیر برنامه ملی مدیریت سرطان

بیانیه ماموریت 
موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی مردم نهاد، 
غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که در محور های 

زیر فعالیت می کند:
1. حمایت از بیماران مبتال به سرطان و خانواده آنها 
بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، 
نوع و مرحله بیماری سرطان )در طول مدت درمان( 
فرهنگ  ترویج  و  مالی  کمک های  جذب   .2
کار داوطلبانه فردی و سازمانی در جهت تحقق 

ماموریت و چشم انداز موسسه
3. تسهیل دسترسی به تشخیص و درمان استاندارد 
سرطان، برای همه از طریق شناسایی و به کارگیری 
ظرفیت های موجود در مراکز درمان و کنترل 
سرطان دولتی-دانشگاهی و خیریه و تبدیل آنها 
به ظرفیت های مطلوب با هدف افزایش کیفیت 
و کمیت درمان با کاهش هزینه های مرتبط با آن 

برای همه ذینفعان
4. پیشگیری از سرطان با آگاهسازی عمومی 
در مسیر تغییر باور و نگرش های غلط در مورد 
این بیماری، پرهیز از عوامل سرطان زا و توجه 

به عالئم هشداردهنده بیماری سرطان

خدمات حمایتی موسسه 
واحد مددکاری پل ارتباطی بیماران مبتال به سرطان 
با موسسه است و به عنوان اولین اقدام، مددکاران 
و کارشناسان موسسه در این واحد پذیرای بیماران 
مبتال به سرطان از اقصی نقاط ایران و همچنین 

اتباع غیرایرانی هستند. 
این واحد با انجام بررسی های تخصصی و تشکیل 
پرونده، میزان و نوع حمایت های موسسه به بیماران 
مبتال به سرطان را براساس معیارهای کارشناسی 
و بررسی وضعیت درمانی، معیشتی و سطح 
خانوادگی آنها طی دوره درمان بیمار برعهده دارد.
خدمات حمایتی موسسه در بخش های مختلف، 
شامل پرداخت کمک هزینه دارو و درمان، پرداخت 
کمک نقدی و غیرنقدی به بیماران )هزینه های 
جانبی(، تامین و ارائه داروهای اهدایی به بیماران، 
ارائه کمک هزینه تحصیلی، خدمات توزیع تغذیه 
رایگان بین بیماران و همراهان در بخش رادیوتراپی 
و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش، خدمات 
اسکان و تغذیه بیماران مراجعه کننده از شهرستان 
)در حال درمان در بیمارستان شهدای تجریش( در 
همراه سرا )نقاهتگاه( و حمایت از کودکان در قالب 
فعالیت های کتابخانه کودکان و برگزاری دوره های 

آموزشی و کالس های تفریحی بوده است.

تجهیز بیمارستان های دانشگاهی 
بهنام  خیریه  موسسه  که  دالیلی  مهم ترین 
تجهیز  جهت  خود  ماموریت  در  دهش پور 
بیمارستان های دانشگاهی قرار داده به شرح 

زیر است: 
 فعالیت کادر متخصص درمانی

 دسترسی آسان بیماران به این مراکز
 پذیرش انواع بیمه

 تعرفه پایین این مراکز درمانی

موسسه نیز بـرپایه عهد اولیه و برای افزایش 
و  کمک ها  بیشتر  بهره وری  و  اثربخشی 
خیـرین  و  نیکوکاران  شما  حمایت های 
و  طراحـی  با  مدیـریت  اصول  برمبنای 
پیگیـری برنـامه های توسعه خدمات خود به 
تجهیز مراکز درمانی-دانشگاهی فعال در حوزه 
درمان سرطان )با شناسایی ظرفیت های موجود 
در جهت رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارد( 
از خرید دستگاه  اعم  تاکنون  از سال 1376 

دستگاه  خرید  بونکر،  ساخت  و  شتابدهنده 
براکی تراپی، ایجاد فضا برای افزایش ظرفیت 
پذیرش بیماران، تجهیز مراکز شیمی درمانی و 
رادیوتراپی، استخدام کارکنان درمانی و خدماتی 
و تامین تجهیزات مورد نیاز در بیمارستان های 
شهدای تجریش، امام حسین )ع(، طرفه، طالقانی، 
لبافی نژاد، مفید و پژوهشکده معتمد سرطان 

پستان جهاد دانشگاهی اقدام کرده است.
 این حمایت بیشتر مواقع در بخش های درمانـی 

بیماری سرطان بـوده و در برخـی از مـوارد 
نیز براساس شـرایط و نیازمندی های 

بیمارستان و مـراکـز درمانی دیگر در سایـر 
اطفـال،  زنـان،  جراحی  از  اعم  بخش ها 
چشم پزشکی و اتاق های عمل نیز ارائه شده است.
پیشگیری  و تالش در جهت تشخیص زودهنگام 

بیماری سرطان  
پیشگیری )آگاهی رسانی جامعه در مسیر تغییر 
باور و نگرش های غلط در مورد بیماری سرطان، 

شناسایی و معرفی عوامل سرطان زا و توجه به 
عالئم هشداردهنده بیماری سرطان( و کمک به 
تشخیص زودهنگام )با تمرکز ویژه بر سرطان 
پستان در برنامه کوتاه مدت و 3ساله موسسه( 

جزو اولویت های راهبردی موسسه است: 
1. برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زمینه آموزش 
و پژوهش با رویکرد پیشگیری و آشنایی هـرچه 
پیامدهای  بیماری سرطان و  با  بیشتر جامعه 
و  مبتال  افراد  برای  آن  اقتصادی  اجتماعی- 

خانواده آنها 
2. آموزش، اطالع رسانی و پیشگیری درمورد  

انواع بیماری سرطان
و  آموزشی  پویش های  اجرای  و  3. طراحی 
پیشگیری از سرطان با هدف آگاهی رسانی و 
حساس کردن جامعه نسبت به سالمت خود 

و اطرافیان )فصلی و موضوعی(
درج  و  انتشارات  توزیع  و  چاپ  تهیه،   .4
اخبار در فضای مجازیبا هدف آگاهی رسانی 
به  ابتال  از  پیشگیری  و فرهنگ سازی درباره 

سرطان )عام و خاص(
5. تالش در راستای شعار موسسه و رسیدن 
به »جهانی بدون ترس از بیماری سرطان« از 
طریق آموزش، پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
این بیماری و از بین بردن باور های غلط و 

رایج بین مردم 
6. حمایت از پروژه های مطالعاتی با قابلیت 
توسعه خدمات حمایتی، پیشگیری و درمانی 

موسسه

 معرفی خیریه ای که شعارش ارائه خدمات درمانی و حمایتی به بیماران مبتال به سرطان و خانواده  آنان بدون محدویت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری

او پس از مرگ زنده تر شد
موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی مردم نهاد و غیرانتفاعی برگرفته از نام جوانی است که 
در سال۱۳۷۱ و در هفدهمین سال زندگی خود به سرطان کبد مبتال شد و به رغم معالجات 
فراوان داخل و خارج از کشور در سن ۲۱ سالگی از دنیا رفت. راه او با کمک خانواده و 

دوستانش، داوطلبان و خیرین موسسه تاکنون ادامه دارد.
موسسه در طول ۲۱ سال فعالیتش با برخورداری از یکی از بزرگ ترین گروه های داوطلبان عالقه مند، همواره 
در تالش برای ساختن جامعه ای بدون ترس از بیماری سرطان است تا به هر طریق ممکن در عرضه خدمات 
پیشگیری، حمایتی و درمانی نقش بسزایی ایفا کند. این سازمان خدماتی مانند تامین هزینه دارو و درمان و 
ارائه خدمات جانبی و حمایتی به بیش از ۱5 هزار بیمار مبتال به سرطان و خانواده آنها در طول دوره درمان 

بیماری، برنامه های تشخیص زودهنگام بیماری سرطان، طراحی و اجرای پویش های آموزشی و پیشگیری 
از سرطان، اجرای پروژه های تحقیقاتی، اطالع رسانی و تالش برای از بین بردن باورهای غلط جامعه درباره 
بیماری سرطان، حمایت و راهنمایی خیرین و سایر موسسات مردم نهاد، جذب مشارکت اجتماعی و توسعه 

فرهنگ داوطلبانه را در کارنامه خود ثبت کرده است.
موسسه خیریه بهنام دهش پور از ابتدای تاسیس، کنار یاریرسانی به بیماران مبتال به سرطان با تجهیز بیمارستان ها 
و مراکز دانشگاهی آموزشی )خصوصا بیمارستان شهدای تجریش( درجهت افزایش کیفیت و کمیت درمان 
توأم با کاهش هزینه های درمانی فعالیت کرده است. دالیل انتخاب این مراکز توسط موسسه، دسترسی آسان، 

پذیرش انواع بیمه ها، نرخ پایین تعرفه های درمانی و کادر علمی مجرب است.

الهام هدایتی

 روش های تامین منابع مالی و معنوی موسسه 
 کمک های نقدی و غیرنقدی و نذرهای خاص

 همکاری به عنوان حامیان حقیقی و حقوقی در قالب مسوولیت های اجتماعی
 سفارش تابلوهای یادبود )شادباش و تسلیت(

 توزیع قلک های بهنام )به صورت فردی یا برای شرکت ها و مدارس و...(
 برگزاری طرح های درآمدزا، بازارچه های خیریه، نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی 

و هنری
 نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش پور

 اهدای دارو، تامین کاال و تجهیزات مورد نیاز مصرفی و درمانی 
 تامین منابع و مشارکت در اجرای پروژه های نوسازی و ساخت فضاهای مورد نیاز 

درمانی
 عضویت و همکاری داوطلبانه در تمام فعالیت های موسسه 

 مشارکت در فراخوان های موسسه
 فعالیت های داوطلبانه

فعالیت های موسسه در حوزه پیشگیری و آموزش
 حمایت مالی و معنوی موسسه در پروژه تحقیقاتی با عنوان »مدل سازی ریاضی 

سلول های سرطانی« با همکاری پردیس فنی دانشگاه تهران 
  پروژه توانمندسازی و آموزش خودآزمایی سرطان پستان به 30 نفر مامای داوطلب 

افغانستانی 
 برگزاری پویش های اطالع رسانی در قسمت های مختلف شهر تهران 

 برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان برای متقاضیان داوطلب و کارکنان شرکت های 
دولتی و خصوصی

برگزاری کارگاه آموزشی رایگان برای بیماران و خانواده آنها و عموم مردم 
 توزیع  بروشورهای آگاهی رسانی از سرطان و شیوه زندگی سالم 

 توزیع بروشورهای آموزش خودآزمایی سرطان پستان 
  نشر اخبار سالمت و ساخت تیزرهای اطالع رسانی 

 برنامه ریزی و اجرای پویش ملی »همه با هم به پیش برای پیشگیری« با همکاری 
خیریه  های همسو و ارگان های ذیربط

روش های جذب کمک های مالی 
https://behnamcharity.org.ir :پرداخت از طریق وب سایت موسسه

https://behnamcharity.org.ir/app :پرداخت از طریق نرم افزار موسسه
شماره حساب بانک ملی:   005-0912-466-010 شعبه تجریش کد 228

شماره کارت بانک ملی:   2470-9951-9911-6037
شماره حساب شبا، بانک ملی: IR   530170000000104660912005. به نام موسسه 

خیریه بهنام دهش پور
در صورت تمایل به داشتن قلک های بهنام در منزل یا محل کار خود کافی است با شماره 

91009900 - 75409 )داخلی 221 و 222 و 223( تماس حاصل  کنید.
در صورت تمایل به سفارش تابلوهای یادبود می توانید با شماره های زیر تماس حاصل کنید.

شماره تماس: 75409-91009900
پرداخت از طریق کد تلفن همراه : 18#*7*733*

ارتباط با موسسه
دفتر مرکزی: شهید لواسانی )فرمانیه غربی(، کوچه جباریان )فروردین(، کوچه مسجدی، 

کوچه مرمری،  پالک 13
دفتر بیمارستان شهدای تجریش: میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان 

رادیوتراپی و انکولوژی، طبقه دوم
تلفن: 91009900
نمابر: 22702040

info@behnamcharity.org.ir :ایمیل
دفتر مددکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور: باالتر از میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، 

جنب قنادی گلزار، پالک 13، ساختمان متین، طبقه اول 
شماره تماس: 91009900  داخلی 104 و 117 و 105 و 127 

دفتر مددکاری تجریش از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:15 تا 12 آماده پذیرش بیماران است.

روش های اطالع از اخبار موسسه 
www.behnamcharity.org.ir :از وب سایت موسسه بازدید کنید

 behnamcharity - behnamevents :ما را در اینستاگرام و فیس بوک دنبال کنید
behnamcharity.org.ir/app :نرم افزار بهنام را از وب سایت دانلود کنید

تلفن: 9۱009900
نمابر: ۲۲۷0۲040

5وقف و سالمت شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت



»ژاپن«نمونهموفقتغذیهدرستدانشآموزان
براساس گزارش یونیسف، »ژاپن« کشوری است که با پایین ترین نرخ مرگ ومیر کودکان 
و آمار بسیار پایین چاقی بچه ها، جایگاه نخست را در زمینه سالمت کودکان در دنیا دارد. 
به عقیده کارشناسان، عوامل مختلفی در این موفقیت تاثیر دارند که کنار مراقبت های جدی 

سالمت و کنترل منظم بیماری ها، »ناهار در مدرسه« یکی از برنامه های کلیدی است. 
برنامه ناهار که توسط متخصصان تغذیه تنظیم می شود، در همه مدارس ابتدایی و بیشتر 
مدارس متوسطه این کشور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. البته با اینکه سرو رایگان 
نیست، یارانه های بسیار خوبی به مدارس تعلق می گیرد. در هر وعده غذا حدود 600 تا 700 
کیلوکالری با نسبت مساوی غالت، گوشت و سبزیجات در نظر گرفته می شود و تالش 
بر این است کمبودهای غذایی دانش آموزان در خانواده جبران شود. درواقع، خانواده های 
کم درآمد برای صرفه جویی در هزینه های زندگی معموال بیشتر از منابع نشاسته در مقایسه 
با پروتئین ها استفاده می کنند که این مساله باعث بروز چاقی در کودکان آنها می شود. از 
همین رو، دولت با اجرای برنامه غذایی متعادل در مدارس سعی در تعدیل این شرایط و 
پیشگیری از بروز چاقی و اضافه وزن در کودکان دارد که یکی از بهترین راهکارها برای 
کاهش زمینه خطر بیماری های مزمن مثل دیابت و فشار خون در جمعیت این کشور است. 
نکته جالب اینکه ناهار مدرسه صرفا برای تغذیه نیست و هر روز دانش آموزان درباره مواد مغذی 
و فواید آن اطالعاتی کسب می کنند. به عنوان مثال برای دانش آموزان ابتدایی از طریق انیمیشن 
اطالع رسانی  می شود. عالوه بر این، همه افراد در کشور ژاپن به طور منظم بررسی های پزشکی 
را دارند، به خصوص دانش آموزان از لحاظ قد و وزن و شاخص های سالمت کنترل می شوند. 

»دانمارک«؛توجهبهسالمتروانوتربیتدانشآموزانیشاد
در کشور »دانمارک« به عنوان شادترین کشور دنیا، اصول آموزشی در مدارس رعایت می شود 

تا فضایی کامال بانشاط برای دانش آموزان فراهم شود. 
گرچه عوامل مختلفی مانند رفاه اجتماعی و دسترسی مطلوب به خدمات و امکانات در 
ایجاد روحیه شاد مردم این کشور موثر است، ساده ترین راهکار این است که دانمارکی ها 

چندان سختگیری در مورد ابراز شادی و روابط دوستانه خود ندارند. 
این شرایط در مدارس نیز حاکم است و دانش آموزان 6 تا 16 ساله حق دارند ساعتی در 
مدرسه را به احساسات همدالنه و شادی و نشاط سپری کنند. در این زمان دانش آموزان 
دغدغه های شخصی یا مشکالت گروهی که ممکن است در روابط با دیگران ایجاد شود را 
با همکالسی ها و معلم در میان می گذارند. به عنوان مثال اگر دانش آموزی مورد بدرفتاری 
قرار گرفته، معلم و همکالسی ها با او صحبت می کنند و در مورد راهکارهای موثر حل 
این مشکل تبادل نظر دارند. این تمرین های کوچک و عینی به دانش آموزان کمک می کند 
بعدها در جامعه روش موثری برای حل مشکالت خود به کار بگیرند. این برنامه از سال 
1870 میالدی در دانمارک انجام می شد اما سال 1993 میالدی به عنوان قانون آموزشی در 

تمام مدارس الزم االجرا شد.

»فرانسه«واهتمامبهورزشدانشآموزان
»فرانسه« یکی از کشورهای اروپایی است که کنار باالترین سطح ساعات آموزش دروس، 
بیشترین میزان منابع عمومی را نیز به ورزش اختصاص می دهد. در واقع، 80درصد سرمایه گذاری 
در زمینه ورزش به آموزش تمرینات جسمانی و فعالیت بدنی در مدارس اختصاص می یابد. 
مهم ترین چالش هایی که مانع ارتقای فعالیت جسمانی در مدارس می شود را می توان 3 

مساله دانست:
 درس تربیت بدنی در بیشتر کشورها بسیار کم اهمیت تر از دروس نظری است.

 ساعات و شرایط کالس های درس مانع از این می شود که دانش آموزان بتوانند به طور 
مطلوب به تمرینات ورزشی بپردازند. 

 برنامه اصولی برای ساعات ورزش دانش آموزان وجود ندارد و به ندرت ممکن است 
مربیان و انجمن های ورزشی مدارس برای ارتقای فعالیت مربوط به این زمینه همکاری 
داشته باشند. از همین رو، معموال پیوند سازنده ای بین ورزش باشگاهی و ورزش مدرسه 
برقرار نمی شود، درنتیجه منجر به کاهش تمایل دانش آموزان به ورزش خصوصا بین دختران 

نوجوان می شود. 
سیاست هایی نظیر توجه به پرورش ورزشکاران المپیک و پارالمپیک از سطح مدرسه، توجه 
به ساعات ورزش در مدرسه مانند دیگر دروس و برنامه ریزی و ترغیب دانش آموزان برای 
ادامه رشته ورزشی موردعالقه تا سطوح باالتر از جمله اقداماتی است که می تواند بر موانع 
پیشرفت ورزش مدارس غلبه کند و امروز در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفته است. 

و  نوجوانان  کودکان، 
جوانان، سرمایه هاي اصلي 
براي دستیابي  هر کشوری 
اجتماعي،  ملي،  توسعه  به 
سیاسي، فرهنگي و محور اصلي برنامه هاي 
زمینه هاي  در  به ویژه  جامعه  تعالي  و  رشد 
بهداشتي، درماني، آموزشي و فرهنگي هستند. 
از آنجا که آینده هر کشوري در دست کودکان، 
نوجوانان و جوانان کنوني خواهد بود، سالمت 
جسمي، رواني و اجتماعي آنها یکي از الزامات 
از  غفلت  در صورت  و  است  غیرقابل انکار 
آنها آثار و لطمات جبران ناپذیري در سالمت 

عمومي جامعه ایجاد مي شود.
جوان ترین  از  یکي  ایران  اینکه  به  توجه  با 
جمعیت هاي جهان را دارد، توجه خاصي را در 
ارائه خدمات بهداشتي، ارتقای آگاهي و دانش 
بهداشتي و تقویت رفتارهاي مثبت بهداشتي 
می طلبد تا با به کار گیري راهکارهاي مناسب 
بهداشتي و درماني در زندگي فردي و اجتماعي 
از میزان بروز این خطرات و عوارض ناشي از 
آن جلوگیري شود. از طرف دیگر، آموزش و 
ارتقای سطح سالمت آنها از مهم ترین مسائل 
پیش روي برنامه هاي توسعه کشور است. از 
مسیر تامین، حفظ و ارتقای تندرستي آنها نیل 
به سالمت خانواده و جامعه در حال و آینده 
به عنوان یک هدف مهم، اساسي و ضروري 
امکان پذیر می شود و به تبع آن ارتقای سالمت 

عمومي حاصل خواهد شد.
مدرسه به عنوان خانه دوم کودکان و نوجوانان 
آن  در  را  خود  عمر  از  زیادي  ساعات  که 
مناسب ترین  و  بهترین  مي گذرانند،  محیط 
بهبود  ایجاد دانش، آگاهي و  موقعیت براي 
نگرش و عملکرد بهداشتي در جامعه است. 
به این منظور ضرورت آشنایی دانش آموزان با 
جنبه های مختلف سالمت می تواند در ارتقای 
سالمت عمومی موثر باشد و مانع بروز بسیاری 

از مشکالت آینده شود. 

نهادینهشدنشیوهزندگیسالماز
کودکیونوجوانی

کنیم  زندگی  سالم  داریم  دوست  ما  همه 
هم  هنوز  اما  ببریم  بهره  عمر  طول  از  و 
بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، پرفشاری 
خون، ناراحتی های قلبی- عروقی و اختالالت 
روانی جزو چالش های مهم سالمت کشور 
بهداشت  سازمان  تعریف  براساس  هستند. 
جهانی، بهبود شیوه زندگی مهم ترین روش 
بیشترین  مردم  خود  و  است  حفظ سالمت 
زندگی  »شیوه  دارند.  باره  این  در  را  نقش 
سالم« مجموعه ای از رفتارهاست که فرد را 
مقابل بیماري ها یا صدمات محافظت مي کند 
یا زمینه خطر را به حداقل مي رساند. مهم ترین 
اصولی که توصیه می شود از سنین پایین مورد 

توجه قرار گیرد، عبارتند از:

ورزش و فعالیت جسمانی: شیوه زندگی مدرن، 
بیشتر مردم را به کاهش تحرک در زندگی 
ترغیب کرده و پیشرفت های تکنولوژی باعث 
شده بیشتر کارها با ماشین انجام شود. از طرف 
دیگر، توسعه شهرنشیني به علت دور شدن 
از طبیعت باعث کاهش فعالیت هاي جسماني 
شده است. امروزه اوقات فراغت اغلب کودکان 
و نوجوانان به جاي فعالیت هاي جسماني و 
بازي، صرف تماشاي تلوزیون و بازي با رایانه  
مي شود. این در حالی است که الگوهاي مناسب 
بلوغ  و  کودکي  دوران  در  که  بدني  فعالیت 
کسب مي شوند در طول زندگي هر فرد باقي 
مي مانند و برعکس، عادات غیرسالم مثل زندگي 
بي تحرک، تغذیه نامناسب و سوءمصرف مواد 
و... که در دوران جواني به وجود مي آیند در 
دوران بزرگسالي نیز معموال امتداد پیدا مي کنند. 
 ورزش وسیله اي برای تامین بهداشت و سالمت 
سبب سالمت  آن  به  پرداختن  و  است  فرد 
جسمي، رواني و اجتماعي می شود و بسیاري 
از مسائل رواني نوجوانان از قبیل رفتارهاي 
گوشه گیري،  خجالت،  پرخاش جویانه، 
بهبود  را  اعتمادبه نفس  نداشتن  و  افسردگي 
مي بخشد. از جمله تاثیرات فیزیکی ورزش 
را می توان کاهش زمینه خطر چاقی، دیابت، 
پرفشاری خون، سرطان ها، ناراحتی های قلبی- 
عروقی و سکته های مغزی دانست. همچنین 

و  اسکلتي  عضالت  تقویت  باعث  ورزش 
از  جلوگیري  و  آرتروز  و  کمردرد  کاهش 
پوکي استخوان مي شود. گنجاندن فعالیت در 
زندگی روزمره موجب تامین سالمت رواني، 
رفتارهاي  از  جسماني  آمادگي  و  اجتماعي 
پرخطر به خصوص اعتیاد می شود و در ایجاد 

جامعه ایمن نقش موثري دارد.
اصول تغذیه درست: »تغذیه« از عوامل پایه 
با تقویت بدن و  در حفظ سالمت است و 
بیماري هاي مختلف زمینه ساز  از  جلوگیري 
زندگي شاداب خواهد بود. اصول تغذیه درست 

برای کودکان و نوجوانان عبارتند از: 
 روزانه از 5 گروه اصلي هرم غذایي شامل 
نان و غالت، میوه ها، سبزیجات، گوشت و 
حبوبات، شیر و لبنیات به طور متنوع و متعادل 

استفاده شود.
 قبل از رفتن به مدرسه صبحانه کامل میل 
کنند. مواد غذایي مناسب براي صبحانه عبارتند 
از نان، پنیر، شیر ؛ کره، مربا، گردو و تخم مرغ 
 براي جلوگیري از پایین آمدن قندخون 
به  غذایي  برنامه  یادگیري،  میزان  کاهش  و 
3وعده غذای اصلی و 3میان وعده تنظیم شود. 
 مصرف برخي تنقالت مانند چیپس، پفک، 
و  داشتن چربي  دلیل  به  گازدار  نوشابه هاي 

نمک زیاد به حداقل برسد. 
 براي میان وعده بیشتر از میوه ها، سبزي ها، 

خشکبار، لبنیات و مغز ها استفاده شود. 
انواع  منبع  بهترین  میوه ها  و  سبزیجات   
ویتامین ها، فیبرها و امالح هستند که باید بعد 
بـه صورت  از شستشو و ضدعفوني کردن 

خام مصرف شوند.
 مصرف کافي و روزانه انواع لبنیات براي 
رشد و تکامل استخوان ها و دندان ها ضروري 
ماست  یا  شیر  لیوان   3 تا   2 مصرف  است. 

فراموش نشود. 
 بـا توجـه بـه اینکـه روغن ها و چربي ها 
موجب اضافه وزن و چاقي مي شوند، تا حد 
امکان روغن ها و چربي های اشباع به حداقل 

برسد.
از  بهداشت  ارتقای  فردي:  بهداشت  اصول 
طریق مدارس یکي از موثرترین و کاراترین 
راه هاي بهبود زندگي فرزندان است. منظور از 
بهداشت فردي مراقبت از جسم و روان برای 
حفظ سالمت و پیشگیري از بیماري هاست. 
هر فرد با رعایت بهداشت قادر است از لحاظ 
جسماني، رواني و اجتماعي در وضع مناسبي 
قرار بگیرد و وظیفه اي که نسبت به خود، افراد 
خانواده و جامعه خود دارد به خوبي ادا کند. 
وسایل  بیاموزند  باید  نوجوانان  و  کودکان 
خودش  استفاده  براي  فردي  هر  شخصي 
است و نباید دیگران از آن استفاده کنند چون 
بعضي عفونت هاي روده اي و گوارشي از جمله 

انگل ها و اسهال با استفاده از وسایل دیگران 
مانند لیوان منتقل مي شود و برخي بیماري هاي 
پوستي از جمله کچلي و شپش نیز ممکن است 
با استفاده از وسایلي مانند مقنعه و کاله ایجاد 
شوند. توجه داشته باشید  برخي ویروس ها مثال 
ویروس آنفلوانزا عمدتا از طریق ریز قطره هاي 
به  عطسه  و  سرفه  وسیله  به  تنفس  دستگاه 
طور مستقیم از فردي به فرد دیگر و به طور 
غیرمستقیم از طریق دست زدن به اشیای آلوده 
از قبیل دستمال، دستگیره در، میزتحریر، میز 
غذاخوري و...( و آنگاه تماس دست آلوده 
منتقل مي شود. پس  یا چشم  بیني، دهان  با 
با رعایت بهداشت فردي در  محیط زندگي 
می توان تا حد باالیی از گسترش این بیماري 
پیشگیری کرد. به دانش آموزان یادآوری کنید 
که همیشه دستمال مناسب)ترجیحا دستمال 
بیني خود  و  دهان  پوشاندن  براي  کاغذي( 
باشند  داشته  همراه  سرفه  و  عطسه  هنگام 
و پس از مصرف بالفاصله آن را در سطل 

زباله بیندازند.
استفاده از طبیعت و انجام كارهاي هنري: حضور 
در طبیعت و انجام کارهاي هنري در برنامه 
درون  آرامش  و  تنظیم  در  مي تواند  روزانه 
انسان و ایجاد تعادل در آن نقش موثري داشته 
باشد بنابراین والدین سعی کنند گردش هاي 
و  پارک ها  در  فرزندان  با  همراه  خانوادگي 

فضاهاي باز اطراف منزل را جزو برنامه هفتگی 
خود قرار دهند و در حد توان مسافرت هاي 
خانوادگي به مناطق طبیعي را در برنامه هاي 
خود بگنجانند. پرورش گل و گیاه درمنزل 
هنری  کارهای  انجام  بود.  خواهد  مفید  نیز 
نیز جزو فعالیت هایی است که  مورد عالقه 
به سالمت روان بسیار کمک می کند، پس در 
این  برای  را  فرصتی  امروز  پرمشغله  دنیای 

منظور اختصاص دهید.
مطالعه:  مطالعه روزانه به مدت قابل قبول، ضمن 
دادن اطالعات مفید به ما اجازه مي دهد از توان 
ذهني خود تا آخر عمر به طور مناسب استفاده 
کنیم و با یادگیري مهارت هاي اجتماعي از 
طریق مطالعه، زندگي خـود را بهتر اداره کنـیم. 
اگر والدین به این مساله اهتمام داشته باشند، 
بی شک فرزندان نیز چنین رویه ای را کسب 
می کنند که تاثیر اجتناب ناپذیری در افزایش 
آگاهی و مهارت های زندگی خواهد داشت.

براي انجام مطالعه و کارهاي ذهني زیر توصیه 
مي شود:

 موضوعات مفید و مورد عالقه خود را 
مطالعه کنید. 

 به صورت روزانه و مستمر و متناسب با 
شرایط مطالعه کنید.

 در زمینه هاي فرهنگي، اجتماعي و شغلي 
مطالعه کنید، مانند مطالعه روزنامه، مجله و 
کتاب های مربوط بـا توجـه بـه عالقه و نیاز 
 نیایش کنید. سعي در ایجاد حس ارتباط 
نزدیک و اتصال با خدا از صمیم قلب هنگام 
عبادت و حتي هنگام کارهاي روزمره ضروری 

است. 
 همواره سعی کنید ارتباط و اتصال با خداوند 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهید زیرا این 
از  بسیاری  بروز  مانع  بی پایان  منبع رحمت 
ناامیدی ها می شود و بردباری نسبت به شرایط 
زندگی را تحکیم می بخشد. حتما فرزندان را 
این مقوله آشنا کنید و  با  از سنین طفولیت 
آنها را در فعالیت های مذهبی مشارکت دهید. 
امروزه  متاسفانه  خانواده:  با  موثر  ارتباط 
مشغله های زندگی و از طرفی سرگرمی فراوان 
در فضای مجازی فرصت گفت وگو و ارتباط 
سازنده اعضای خانواده را کم کرده است، حال 
آنکه اگر رابطه مثبت و موثر بین والدین و 
فرزندان برقرار باشد، فرزندان امکان مطرح 
کردن مشکالت و سواالت خود را خواهند 
داشت و زمینه گرایش به دوستی های ناسالم 
و رفتاهای پرخطر کاهش می یابد، پس حتما 
فرصت هایی مثل صرف غذا را برای حضور 
کنار هم مغتنم بدانید، برنامه منظمی برای دید 
و بازدیدهای اقوام بگذارید، بازی های گروهی 
انجام دهید و دوستان و معلمان فرزندانتان 

را بشناسید. 
www.terrafemina.com :منابع
renovons-le-sport-francais.com

لزوم ارتقای سالمت نوجوانان در مدارس

سالمت نوجوانان؛ ضامن سالمت آینده جامعه
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

مدرسه به 
عنوان خانه 

دوم کودکان 
و نوجوانان که 
ساعات زیادي 
از عمر خود را 

در آن محيط 
مي گذرانند، 

بهترین و 
مناسب ترین 

موقعيت براي 
ایجاد دانش، 

آگاهي و بهبود 
نگرش و عملكرد 

بهداشتي در 
جامعه است

به این منظور 
ضرورت آشنایی 
دانش آموزان با 

جنبه های مختلف 
سالمت می تواند 

در ارتقای 
سالمت عمومی 

موثر باشد
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طی 10 سال اخیر، روند سوء تغذیه 
در کودکان از کاهش وزن در کل دنیا 
به سوی چاقی پیش رفته است. ایران 
هم از این روند پیروی کرده و آمار 
چاقی ما نسبت به 10 سال گذشته 
در کودکان افزایش یافته و می توان 

گفت که 2 برابر شده است. 
می کنیم،  صحبت  کودکان  از  وقتی 
منظور کودکان زیر 5 سال است ولی 
وقتی می گوییم آمار چاقی کودکان 
2 برابر شده، منظور گروه سنی بیش از 5 سال و تا 

دوره نوجوانی است. 
مدل چاقی بچه ها عمدتا چاقی سیبی شکل و چاقی 
شکمی است، مگر موارد خاص که بیماری های غددی 
همراه چاقی باشد، در آن صورت شکل چاقی تغییر 
می کند. ما با باز شدن مدارس فرصت خوبی داریم 
این  هم  آنها  و  دهیم  آموزش  بچه ها  به  اینکه  برای 

آموزش ها را به خانواده هایشان منتقل کنند. 
برای تغییر شیوه زندگی حتی اگر گروه هدفمان را 
بچه ها قرار دهیم، توانمند شدن بچه ها به خانواده ها هم 
تسری پیدا می کند. در این راستا، نیازمند فعالیت های 
جامعه محور هستیم؛ مثل اینکه بوفه مدارس باید تحت 
کنترل باشد، به گونه ای که نوشیدنی های شیرین در 
بوفه به حداقل برسد و به جای آن به سمت لبنیات 
بدون چربی و کم چرب پیش برویم و بسته غذایی 

سالم به عنوان میان وعده در بوفه عرضه کنیم. 
همچنین، در بوفه می توان صبحانه سالم و متنوع  به 
بچه ها ارائه کرد تا از این طریق ترغیب شوند  کنار 

هم صبحانه سالم بخورند. 
افزایش فعالیت فیزیکی هم گام دوم است که باید به 
آن توجه کنیم.  یکی از پیشنهادهای وزارت بهداشت 
این بود که از فضای مدرسه در روزهای تعطیل برای 

بازی و فعالیت فیزیکی بچه ها استفاده شود. 

یکی  دهیم،  آموزش  بچه ها  به  باید  می گوییم  وقتی 
خانواده  کنار  حتما  که  است  این  آموزش ها  این  از 
غذا بخورند، نه جلوی تلویزیون، مصرف فست  فود 
قنددار  نوشیدنی های  و  نوشابه  و  برسد  حداقل  به 

حذف شود.

تغذیه با شیر مادر آمار چاقی کودکان را 
کاهش می دهد 

یکی از موارد پیشگیری از چاقی در کودکان، تغذیه 
انحصاری با شیر مادر است. میزان چاقی بچه هایی که 
تا 6 ماه تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند، کمتر 
با شیر خشک تغذیه شده اند.  از بچه هایی است که 
درواقع، ساختن الگوی غذایی سالم برای بچه ها باعث 
می شود این الگو تا بزرگسالی ادامه پیدا کند.  متاسفانه 
آمار بچه هایی که با چاقی به کلینیک های ما مراجعه 

می کنند، روزبه روز بیشتر می شود. 
اداره سالمت کودکان، وضعیت سالمت کودکان تا 
5 سال را پوشش می دهد. در همین راستا، راهبرد 
مادر و  با شیر  تغذیه  تولد  بدو  از  که  است  این  ما 
تغذیه  اصول  زندگی،  اول  سال   2 در  سالم  تغذیه 
سالم سازی  آن  از  بعد  و  اول  سال  یک  در  کمکی 
غذای سفره بر اساس فرهنگ خانواده تا 5 سالگی 

را داشته باشیم. 
ما برای هر گروه سنی الگوی غذایی سالم تهیه کردیم 
که به خانواده ها آموزش بدهیم. در مراکز بهداشتی- 
به همه مادران آموزش   درمانی هم مراقبان سالمت 
کودکان  تغذیه  زمینه  در  مراقبان سالمت  می دهند.  

نیز فعال هستند. 
سال شکل  یک  زیر  بچه ها  ذائقه  اینکه  مهم تر  نکته 
و  نمک  عنوان  هیچ  به  می گوییم  ما  اگر  می گیرد. 
شکر به غذای کودک زیر یک سال اضافه نشود، در 
راستای همین قضیه است؛ یعنی وقتی بچه به خوردن 
غذای کم نمک عادت کند، زمانی که یک ساله شد، 

برعکس.  و  بخورد  کم نمک  را  غذا  که  عادت  کرده 
این است که بچه ها  این زمینه  تجربه های موفق در 
دیگر  بچه های  کنار  مهدکودک  در  را  سالم  صبحانه 
برای  به شکل های جذاب  را  سبزیجات  یا  بخورند 
بچه ها درست کنیم زیرا بچه ها تنوع طلب هستند و 
اگر غذایی را به یک شکل تهیه کنیم، بعد از مدتی 
برایشان تکراری می شود بنابراین باید از خود بچه ها 

استفاده کنیم تا صبحانه سالمی درست کنند.

متاسفانه، تغذیه خانواده ها سالم نیست
سالم  تغذیه  خانواده ها  که  است  این  اصلی  مشکل 
ندارند و فست  فودها با توجه به شاغل شدن مادرها 
دارند،  کردن  درست  غذا  برای  کمی  وقت  اینکه  و 

بسیار استفاده می شود. 
متاسفانه غذاهایی که سریع و راحت آماده می شوند، 
بیشتر در خانواده خورده می شوند و حتی غذایی که 
بچه ها به مدرسه می برند هم فست  فود است. صنعتی 
نقش  خیلی  غذاها  نوع  این  ترویج  در  جامعه  شدن 
دارد. در چند سال اخیر استفاده از فضای مجازی هم 
معضل دیگری است زیرا مادر پای گوشی و تبلت است 
و بچه ها هم مدام با تبلت و گوشی سرگرم هستند. 
نتایج مطالعات نشان داده چاقی در بچه هایی که در 
اتاق شان تلویزیون دارند، 3-2برابر سایر بچه هاست، 
در حالی که طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، 
بچه های زیر 2سال اصال نباید تلویزیون ببینند و بین 

2 تا 8 سالگی شغل بچه ها بازی است. 
که  زمانی  کل  سالگی،   5 تا   2 سنین  بین  عالوه،  به 
بچه ها برای تلویزیون و تبلت و بازی های رایانه ای 

صرف می کنند، نباید بیش از 2 ساعت باشد. 
بازی  قالب  در  فیزیکی  فعالیت  سال   8 تا  کل،  در 
الزم است و نباید هیچ اجباری برای یادگیری رشته 
ورزشی باشد. بعد از این سن کودک می تواند رشته 

ورزشی خاصی را انتخاب کند و آن را ادامه دهد.

اصالح الگوی غذایی کودکان مساله ای چندوجهی است. الگوی 
غذایی هم در بوفه مدرسه و هم در خانواده می تواند بهبود پیدا 
کند یا وضعیت بدتری داشته باشد. الگوی های غذایی ناسالمی 
که در بوفه تشدید می شود و در خانواده نیز زمینه اش وجود 
دارد، باعث می شود بچه ها در آینده بیشتر به بیماری های مزمن 
مبتال شوند. تغییر ذائقه ای که در بچه ها ایجاد می شود، در همین 
سنین به حالت پایدار می رسد و اگر بچه ها به سمت شیرینی و 
شوری تمایل داشته باشند در سال های آینده هم تمایلشان بیشتر 
خواهد شد و این ذائقه، آنها را بیشتر به بیماری های مزمن سوق 
می دهد بنابراین یکی از سیاست ها هنگام تصمیم گیری برای بوفه 
مدارس، این است که روی ذائقه بچه ها کار کنیم. در کل، چاقی کودکان معضل 
است و هرچه سن افراد باال می رود، عادت های غذایی بیشتر تثبیت می شوند. 
ضمن اینکه معموال خانوادها الگوی غذایی را به گونه ای هدایت می کنند که 
بچه ها می خواهند بنابراین اگر الگوی بچه ها را سالم تر کنیم، الگوی خانواده هم 
تغییر می کند. معموال بچه ها از معلم ها و همساالن خود الگوبرداری می کنند. وقتی 
آموزش ها را به مدرسه منتقل می کنیم، بچه ها هم الگوی غذایی را یاد می گیرند. 
از آنجایی که باالی 85 درصد مرگ ومیر کشور به دلیل بیماری های مزمن است، 
برای پیشگیری باید از همین سنین شروع کنیم، وگرنه در آینده با جهش بزرگی 

از این بیماری ها مواجه خواهیم شد.

مواد غذایی ناسالم نباید در دسترس بچه ها باشد 
نکته مهم این است که برای شکل گیری تغذیه درست در بچه ها مجموعه سیاست هایی 
الزم است. آموزش های ابتدایی که مادر می بیند و طعم های متفاوتی که به فرزندش 

معرفی می کند، باعث می شود ذائقه کودک با همان مواد غذایی شکل بگیرد. 

از طرفی، دسترسی به مواد غذایی هم مهم است. وقتی در خانه ماده غذایی 
ناسالم هست، بچه ها هم عادت می کنند این خوراکی ها را بخورند. در بسیاری 
از کشور های پیشرفته دنیا، فروشگاه هایی که غذاهای ناسالم دارند تا شعاعی از 
مدرسه، اجازه فعالیت ندارند، درصورتی که در کشور ما حتی اگر بوفه مواد غذایی 
سالم به بچه ها عرضه کند، باز بچه ها از سوپرمارکت نزدیک مدرسه تنقالت ناسالم 
می خرند. ما خاطرات خوشی را با فست  فود برای بچه ها ساخته ایم، مثال یک 
روز تعطیل  به پارک و گردش می رویم و  برای ناهار پیتزا می خوریم. بنابراین 
مدرسه و خانواده کنار هم باید در جهت سالمت کودکان گام بردارند. عالوه بر 
این، صنعت و اصناف نیز باید در این زمینه درگیر باشند و در جهت تولید غذاها 

و تنقالت سالم برای بچه ها گام بردارند. 

امنیت بیشتر موجب فعالیت فیزیکی بیشتر می شود
از سوی دیگر، بخشی از اضافه وزن بچه ها به دلیل فعالیت فیزیکی کم آنهاست. 
در مدارس متوسطه سهم فعالیت فیزیکی کم می شود، در مقطع ابتدایی هم فضا 
کم است و ترغیب کننده فعالیت فیزیکی در بچه ها نیست و باید اصالح شود. در 
کانادا و استرالیا پویشی راه افتاده که در یک روز، قسمتی از خیابان را می بندند 
و بچه ها در آن فضا بازی می کنند. پژوهش های انجام شده، نشان می دهد، هرچه 
امنیت فضاهایی که بچه ها در آن رفت وآمد دارند، بیشتر باشد، از نظر روانی تمایل 

برای فعالیت فیزیکی آنها بیشتر است.

مانند  مدارس  بوفه  دستورالعمل 
سال های گذشته در حال بازنگری است 
و به زودی فهرست نهایی اعالم می شود. 
در اداره مدارس کودکان و نوجوانان 5 
تا 18 سال تحت پوشش ما هستند. در 
حال حاضر 15 درصد کودکان 5 تا 18 
سال اضافه وزن دارند و 9 درصد در این 
گروه سنی چاق هستند. البته بررسی ما 
در سال 94 بود و وضعیت تغذیه در 
این سال نسبت به سال 86 بهتر شده 
ولی آمار جدیدی از وضعیت تغذیه دانش آموزان نداریم.
باید یادآور شوم که چاقی در دختران بیشتر از پسران است 

زیرا هرچه پایه تحصیلی باالتر می رود، تحرک فیزیکی کمتر 
می شود و فضای ایمن در اختیار دختران نیست. از طرفی، 
در سن دبیرستان باید درس بخوانند تا در کنکور موفق 
شوند، درنتیجه فعالیت فیزیکی کمتر می شود. ما در این 
راستا، برنامه جامع فعالیت فیزیکی داریم که به طور مشترک 
با دفتر تربیت بدنی آموزش و پرورش انجام می شود، به 
این صورت که تمام ذینفعان را درگیر می کنیم تا ببینیم چه 
کمکی می توانند برای افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان 
داشته باشند، مثال در ساعات غیراداری و تعطیالت چه 
فضاهایی و چه دستگاه هایی در مدارس می توانند در اختیار 
بچه ها قرار دهند. این برنامه، در حال حاضر در 22 دانشگاه 
در حال اجراست و شهرداری های منطقه در زیباسازی 

فضای مدرسه می توانند کمک کنند. به طور مثال اگر زمین 
ورزشی دارند در اختیار مدارس بگذارند. البته آموزش و 
پرورش هم باید تعامل خوبی در این زمینه داشته باشد.

به طور کلی، درگیر کردن والدین برای فعالیت فیزیکی 
اهمیت زیادی دارد. به طور مثال، در تهران در روزهای 
تعطیل ورزش های همگانی و مسابقه پیاده روی در پارک ها 
برگزار می شود. بحث دیگر، فعالیت های کششی است زیرا 
دانش آموزان ساعت های طوالنی در کالس نشسته اند و 
همین طور خستگی جسمانی پیدا می کنند. تمرین های 
کششی به گونه ای که آسیبی به بچه ها نزند توسط مربیان 
دوره دیده انجام می شود. البته در طول کالس به صالحدید 
مدرسه دانش آموزان باید بلند شوند و تمرین های کششی 
انجام دهند. عالوه بر این، دستورالعمل پایگاه های تغذیه سالم 
تهیه شده، به صورتی که خوراکی ها متنوع و دارای کالری 
مناسب باشند. »مدارس مروج سالمت« برنامه دیگر ماست. 

در حال حاضر،20 هزار مدرسه در کل کشور داریم و 
یکی از برنامه های این مدارس، خودمراقبتی و تغذیه 

مناسب است. در جلساتی که در انجمن اولیا و 
مربیان در این مدارس گذاشته می شود، به والدین 
می گویند چه لقمه غذایی و چه میان وعده ای 
برای بچه ها تهیه کنند. سفیران سالمت را هم 

آموزش می دهیم. 
از طرفی، دانش آموزان را از طریق مراقبان 
سالمت، ارزیابی می کنیم و اگر چاق 
بودند، شیوه زندگی سالم را به آنها 
آموزش می دهیم و بعد از 3 ماه آنها 
را بررسی می کنیم و اگر خوب نشده 
بودند، به پزشک ارجاع می دهیم تا 
از نظر تیروئید، قند خون و موارد 

دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

با فست  فودها برای بچه ها روند سوء تغذیه کودکان به سوی چاقی پیش رفته است 
خاطره سازی نکنیم 

 پرسشی از مسووالن وزارت بهداشت و متخصصان تغذیه

چطور کودکانمان را به شیوه زندگی سالم هدایت کنیم؟
چاقی در کودکان طی 10 سال گذشته 2 برابر شده است و این یعنی با 
نسلی مواجه خواهیم بود که یکی از مهم ترین عوامل خطر بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و فشارخون باال را دارند. کودکان چاق شده اند؛ 
یعنی تغذیه شان سالم نیست و تحرک بدنی مناسبی ندارند. البته بخشی از 
این آمار، اجتناب ناپذیر است زیرا سرعت زندگی باال رفته، بیشتر مادران شاغل هستند و زمان 

کافی برای پخت وپز غذاهای سنتی ندارند، تمایل بچه ها هم به خوردن فست فودها زیاد است 
و از همه مهم تر فضای کافی برای فعالیت بدنی بچه ها وجود ندارد. از طرفی، بچه ها زمان 
زیادی را صرف بازی های رایانه ای و تماشای تلویزیون می کنند. خانه ها هم اغلب آپارتمان 
است و نمی توان در آپارتمان کوچک تحرک داشت. با این اوصاف باید برنامه ای باشد تا 
کودکان چاق  را به جای پیش بردن به سمت بیماری ها به سمت شیوه زندگی سالم هدایت 

کنیم و این کار امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه خانواده و مدرسه کنار هم برای سالمت 
بچه ها گام بردارند. درحقیقت، مدرسه هم می تواند فرصتی برای نهادینه کردن شیوه زندگی 
سالم برای بچه ها باشد و هم تهدید. ما نیز در صفحه »دیده بان تغذیه« به بحث چاقی بچه ها و 
راه هایی که می توان در سطح کالن برای پیشگیری از آن انجام داد، پرداختیم و در این زمینه 

با مسووالن وزارت بهداشت و متخصصان تغذیه گفت وگو کردیم.

 مهدیه 
آقازمانی 

  دکتر گالیل 
اردالن

رئیس اداره 
نوجوانان و جوانان 
و مدارس وزارت 

بهداشت

 دکتر غزال 
شریعت پناهی  

عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، رئیس اداره 
سالمت کودکان 

وزارت بهداشت

 دکتر علی 
میالنی

متخصص 
سیاست های غذا 
و تغذیه و عضو 

هیات مدیره 
انجمن تغذیه ایران

با باز شدن 
مدارس فرصت 

خوبی وجود 
دارد برای 

اینکه به بچه ها 
آموزش دهیم و 

بچه ها هم این 
آموزش ها را به 
خانواده هایشان 

منتقل کنند. 
برای تغییر 

شیوه زندگی 
حتی اگر گروه 

هدف بچه ها 
باشند، توانمند 

شدن آنها به 
خانواده هایشان 
هم تسری پیدا 

می کند

دانش آموزان دختر، چاق تر هستند 



پالن اول
بعدازظهر پنجشنبه ای در پاییز سال ۱۳۵۶ )روستای 

سنگان(
آبشار سنگان در شمال غربی استان تهران، در روستایی به 
همین نام، واقع شده است. برای رسیدن به آبشار سنگان، 
یکی از زیباترین آبشارهای ایرانمان، راهی کن شوید. بعد 
از پشت سر گذاشتن کن و روستای سولقان، به دوراهی ای 
می رسید که سمت چپ، شما را به روستای سنگان می رساند. 
به روستای سنگان که رسیدید باید مسیری زیبا و کوهستانی، 
حدود 5 کیلومتر را پشت سر بگذارید تا به آبشار سنگان برسید. این آبشار 
در شمال غرب روستای سنگان واقع شده و از کوه پهنه حصار می جوشد. 

کوهستانی و سنگی بودن این منطقه باعث شده آن را »سنگان« بنامند. 
از اول ده پایین، پیاده راه افتادیم و از میان باغات روستا و درختان سیب و 
گردو حدود 1/5ساعت  پیش رفتیم تا به انتهای ده سنگان باال رسیدیم. شب 

را زیر سقف بالکن زیبای امامزاده قاسم)ع( به صبح رساندیم. 
هنوز جاده ای ساخته نشده بود که این دو روستا را به هم وصل کند. سکوت 
و خلوتی مسیر و صدای ریزش باران و عطر هوای پاییزی آن شب هنوز 
در ذهنم طنین انداز است که به خاطر خنکای هوا، سرم را در کیسه خواب 
ارتشی خود که روی گلیم بالکن امامزاده پهن شده بود، فرو برده و غرق 
لذت و شعف شده بودم. خیلی از صعود روز بعد خاطره ای در ذهن ندارم، 
جز عبور از میان باغات زیبا و دیدن آبشاری به نام »عبدمناف« که بعدها 
»آبشار سنگان« نامیده شد و همین طور صعود طوالنی که به قله ای به نام 

»پهنه حصار« ختم می شد. 

پالن دوم
صبح جمعه ۵ مهر ماه ۱۳۹۸

انتهای روستای سنگان باال کنار امامزاده قاسم)ع( بعد از ۴۲ سال 
با اعضای باشگاه از مینی بوس پیاده می شویم. نیم نگاهی به حیاط 
امامزاده می کنم که نیمه خراب و بسیار کثیف شده. کنارمان راننده 

نیسانی با سر و صدای بسیار در حال بارگیری سنگ است.
جاده ای که از آن آمدیم نه تنها سنگان پایین را به سنگان باال وصل 
می کند، بلکه همچنان ادامه دارد و در طرحی موسوم به »باغ به باغ« 
تمام روستاهای آن منطقه را به هم وصل می کند. در جاده شروع 
به  از آن جدا می شویم و  3کیلومتر  از  بعد  به کوهپیمایی می کنیم. 
ماشین  تغییر مسیر می دهیم. کمی جلوتر یک  آبشار سنگان  طرف 
است، خاموش  اینکه روز جمعه  دلیل  به  که  می بینیم  را  راه سازی 
ایستاده و گویا با لبخندی ملیح و با زبان بی زبانی می گوید: »دفعه 

دیگه بیایید این جاده تا خود آبشار کشیده شده است.«
تعداد خانه های ویالیی و باغ هایی که مسطح شده اند تا در آینده ویال 
شوند مؤید حرف آن ماشین بود.گروه های گردشگری ورزشی زیادی 
می بینیم و می گذریم و به دامنه های خلوت و پر شیب و خوشبختانه 
)هنوز( باشکوه پهنه حصار نزدیک می شویم. تغییر مسیر می دهیم 
و به طرف قله سیاه سنگ حرکت می کنیم. به گردنه ای می رسیم که 
جاده ای از طرف سنگان در حال رسیدن به آن گردنه است. شیب های 
تند را پیش می گیریم و خود را به قله سیاه سنگ نزدیک تر می کنیم . 
از دور غول هایی می بینیم که ردیف هم ایستاده اند و سیم هایی بر گردن 
آویزان دارند. صدای وزوزشان به گوش می رسد. نزدیک می شویم 

و از زیر دکل های عظیم برق می گذریم. دوباره به جاده ای می رسیم 
که این غول های فلزی را به آنجا رسانده اند. در کمال ناباوری دو 
جیپ آفرود با دو راننده جوان و خونسرد از کنارمان می گذرند و 

شیب های منتهی به قله را پیش می گیرند. 
البته پس از جیپ ها به قله  ساعت 1۴:3۰ بعد از ۸ ساعت تالش 

می رسیم. 
به دلیل کمی وقت از جاده به طرف سنگان بازمی گردیم و بار دیگر 
دکل هایی که خاموش و غضبناک نگاهمان می کنند، می بینیم، گویی آنها 
ساکنان این کوهستان عظیم شده اند و دیگر رهپویان را در آن وادی 
کاری نیست  . چشم اندازمان جاده است و سیم و فلز و کارگاه و... 
به شیب آخر می رسیم. سوسوی چراغ های روستا نویدی است برای 
پایان یک روز کوهنوردی در منطقه ای از لحاظ زیست محیطی غمبار 
و اسفناک! کاش مسووالن به جای توسعه و پیشرفت در درجه نخست 
به فکر نسل های آینده باشند؛ چگونه می خواهند این همه تخریب 
حق الناس  معروف  قول  به  و  حق طلبی  تظلم خواهی،  و  کوهستان 

مردم این مرز و بوم را پاسخگو باشند! 
روزگاری  که  دره  باغ  مسیر  از  گرما  و  عرق  غرق   1۸:3۰ ساعت 
واقعا باغ دره ای بود، به سنگان رسیدیم و به طرف تهران بازگشتیم. 

پالن سوم
به طرف تهران چشمانم را بسته بودم و  هنگام حرکت مینی بوس 
در ذهنم سنگان ۴2سال پیش را می دیدم. غرق در رویایی زیبا و 

دلفریب شده بودم...

یکم: آوار آمار
تجارت  سازمان  داده های  برپایه   
ایران  جهانی - 2۰1۸ - و گمرک 
در سال  13۹۷، سهم کشور ما در 
به  صادرات محصوالت کشاورزی 

ترتیب زیر است:

 1. صادرات هندوانه - رتبه اول - سهم 3۹ 
درصد و وزن ۷۷۰ هزار تن  

2. صادرات خرما-  رتبه اول - سهم 22 درصد 
و وزن 31۰ هزار تن 

3. صادرات خیار -  رتبه چهارم - سهم ۹ 
درصد و وزن 2۷۰ هزار تن 

4. صادرات گوجه فرنگی- رتبه چهارم  - سهم 
۸/ ۶ درصد و وزن 5۷۰ هزار تن 

5. صادرات خربزه-   رتبه پنجم -سهم ۹/2 
درصد و وزن 1۶۰ هزار تن

6.  صادرات سیب زمینی - رتبه پنجم- سهم 
۴/۶ درصد و وزن 53۰ هزار تن

7. صادرات پیاز -  رتبه هفتم - سهم3/2 درصد 
و وزن 3۴۰ هزار تن 

8. صادرات سیب -  رتبه هشتم - با سهم5/1 
در صد و وزن ۴2۰ هزار تن

دوم: زوال عقل
 در چرخه  این میزان  محصوالت کشاورزی، بر 
اساس برآورد کارشناسان حدود یک میلیارد و 3۰۰ 
میلیون مترمکعب آب مجازی صادر  می شود، عالوه 
بر آن با صادرات محصوالت دیگر میزان صادرات 
آب مجازی کشور در طول یک سال بیش از ۴میلیارد 
مترمکعب است. عموما تولید هر کاال یا محصولی 
به مقدار مشخصی آب نیاز دارد. براساس گزارش 
همشهری آنالین، به میزان آبی که برای تولید یک 

محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می شود، 
»آب مجازی« می گویند. در کاالهای صنعتی، آب 
مواد  شستشوی  و  ماشین آالت  شدن  سرد  صرف 
اولیه می شود، در صورتی که در تولید محصوالت 
کشاورزی، آب ـ اعم از باران، آب های زیرزمینی و 
آب های سطحی و روان آب هاـ  برای رشد گیاهان و 
تغذیه حیوانات و سیراب شدن آنها مصرف می شود. 
این آب به نام آب مجازی شناخته می شود چراکه 
اگرچه تا پیش از مصرف در صنعت یا کشاورزی 
به صورت فیزیکی وجود خارجی داشته، حاال دیگر 
به این صورت وجود ندارد، بلکه به صورت مجازی 

همچنان در این محصوالت موجود است.
آب مجازی صرفا به آب داخل محصوالت کشاورزی 
مانند میوه ها گفته نمی شود، بلکه به همه آب هایی که 
از ابتدا برای رشد گیاه مصرف شده تا به صورت 
محصول نهایی مصرف شود، می گویند. به عنوان مثال 

یک کیلوگرم گوشت گاو، به طور متوسط 13 هزار 
لیتر آب برای تولید نیاز دارد که به کل حجم آبی که 
از زمان تولید علوفه مورد نیاز برای مصرف دام تا 
زمان انتقال یک رأس دام بزرگ به کشتارگاه و نهایتا 
تحویل محصول به صورت گوشت بسته بندی شده 
به مصرف کننده استفاده می شود، »آب مجازی« گفته 

می شود.
از مجموع آب های کره زمین تنها یک دهم درصد آن، 
آب شیرین و در دسترس انسان هاست. از کل آب هایی 
که ساالنه در جهان مصرف می شوند، ۷۰ درصد در 
و  بخش صنعت  در  درصد  کشاورزی، 2۰  بخش 
فقط 1۰ درصد برای مصارف خانگی به کار می رود.
جای  به  نمی شود  آیا  است؛  این  اساسی  پرسش 
هزینه های کالن برای انتقال آب داخل کشور، بخشی 
از آن را برای اصالح الگوی کشت، باال بردن میزان 
انتقال آب مجازی،  آبیاری و کاهش  بهره وری در 

هزینه کرد؟ 
سوم: منطق معیوب 

در شرایطی که کل  پروژه های انتقال آب کشور قرار 
است حدود یک میلیارد مترمکعب آب را با  هزاران 
میلیارد تومان هزینه اقتصادی و بسیار بیش از این، 
هزینه های اجتماعی، تامین کنند، چگونه و  به راحتی 
در قالب انتقال  آب مجازی حداقل ۴برابر آن فقط در 

طول یک سال از کشور خارج می شود؟
بهتر نیست ابتدا مانع گسترش انتقال آب به خارج 
شوید و سپس دنبال انتقال آب داخل کشور باشید؟

چهارم: آب بر باد
و  خواروبار  سازمان  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
کشاورزی سازمان ملل- فائو - از حدود  11۷ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی ایران در سال، حدود 3۰ 
درصد؛ یعنی تقریبا 35 میلیون تن، هنگام برداشت 
و پس از آن از بین می روند.  این مقدار حدود ۹ 
میلیارد مترمکعب آب مجازی را در خود ذخیره دارد. 
تنها با کاهش یک سوم از این مقدار می توان حدود 3 
میلیارد مترمکعب از هدررفت  آب جلوگیری کرد.

به عنوان نمونه و مشتی از خروار؛ مدیر عامل آب 
منطقه ای خراسان رضوی اعالم کرد که میزان هدررفت 
آب از ضایعات محصوالت کشاورزی این استان در 
یک سال حدود یک میلیارد مترمکعب آب است. 
این میزان حدود ۴برابر آبی است که قرار است به 

مشهد منتقل شود!
انتقال  برای  تومان  میلیارد  هزاران  می توان  چگونه 
بسیار  هزینه های  با  نمی توان  ولی  کرد  هزینه  آب 
کمتر، حجم ضایعات محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی را کاهش داد و مانع هدررفت عظیم آب شد؟!

پنجم: وزارت انتقال
کدام مسیر در کشور غالب است؛ اصالح مدیریت 
ادامه  یا  آب  هدررفت  از  جلوگیری  و  مصرف 
مدیریت  در  نیرو  وزارت  ویرانگر  سیاست های  

توزیع و  انتقال آب؟!

محیط زیست شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت8

   ذبیح ا... 
حمیدی

پیشکسوت 
کوهنوردی، 
مدیر باشگاه 

اسپیلت

 مسعود 
موالنا

فعال مدنی

از سنگان دیروز تا سنگان امروز
سالمت

قانون سبز

 آب مجـازی!

قاب سبز

دریاچه چیتگر و بناهای اطراف آن )بام لند، ایران مال و برج های 
مسکونی( نمونه های توسعه  ناموزون و زیبایی های فریبنده و توخالی 
هستند. در این طرح ها، آنچه که در نظر گرفته نشده، ظرفیت زیستی 

منطقه، حقابه های پایین دست رودخانه کن، حفظ کمربند سبز و حریم 
تهران، حفظ داالن های هوای تهران و... احترام به زبان فارسی و 

الگوی زندگی ایرانی است.

نمره عالی به تماشاگران زن، بانوان شرکت کننده در بازی ایران و 
کامبوج بعد از بازی زباله ها را جمع می کنند.

خلیج فارس آلوده شده. از اواخر شهریورماه براثر آلودگی 
نفتی و ریزش نفت به دریا در حوالی جزیره خارک در اثر نشتی 
خطوط لوله نفتی، آلودگی ناشی از این لکه ها به سواحل گناوه، 

ریگ تا قلعه سفید پیشروی کرد و سطح گسترده ای از سواحل 
خلیج فارس را دربرگرفت. این لکه های نفتی گسترش یافته و در 
سطح آب و زیر آن شناور شده اند. با گذشت زمان ضخامت این 

الیه های نفتی بیشتر شده و به اکوسیستم دریا نفوذ می کند.

حجم پساب از کارخانه های شیمیایی به رودخانه »قره سو« به 
حدی زیاد است که منجر به تغییر رنگ رودخانه و پایین آمدن 

میزان اکسیژن آب شده و موجب مرگ بسیاری از ماهی های این 
رودخانه شده است.

معماران و شهرسازان در حال متحول کردن برخی  شهرهای چین 
هستند تا بتوانند آب باران را جذب و از وقوع سیل جلوگیری 
کنند. متخصصان شهرسازی به این نتیجه رسیده اند که استفاده 

بی رویه از سیمان و بتن برای هدایت آب، هم برای شهرها و هم 
برای طبیعت مضر است و باعث هدررفت آب باران می شود.

نخست وزیر هند پیش از دیدار با رئیس جمهور چین زباله های کنار 
ساحل جزیره ماهابالی پورام را جمع آوری کرد.
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کلینیک    وخانواده
مدارس شايع ترين مکان 

براي انتقال شپش
یکی از مشکالت بهداشتی مدارس دخترانه، آلودگی سر 
کودکان به شپش است که الزم است به طور مداوم مورد 
توجه باشد و تدابیر الزم برای رفع آن اندیشیده شود. 
لزوم توجه به مشکل آلودگي به شپش به این دلیل است 
که بیش از آنکه بیماري انگلي باشد، مشکل بهداشتي 
و اجتماعی است. مشکلي که استیگما یا داغ اجتماعي 
براي فرد مبتال به همراه دارد و ممکن است به طرد 
اجتماعي او بینجامد بنابراین عجیب نیست که گاهی افراد 
آلوده مجبور به پنهان نگه داشتن مشکل شان مي شوند و 
از درمان سرباز مي زنند. آلودگی به شپش به ویژه میان 
کودکان موجب آسیب به عزت نفس آنها می شود و 
ممکن است ارتباط آنها را با همساالن محدود کند و 
باعث منزوی شدنشان شود.  شپش عمدتا کودکان 3 
تا 11 ساله را گرفتار مي کند که خودشان قادر به رعایت 
بهداشت و مراقبت از سالمتشان نیستند و مراقبت از 
آنها برعهده والدین است. وقتي سطح بهداشت پایین 
باشد، به ویژه در خانواده هاي پرجمعیت که تماس افراد 
با یکدیگر بیشتر و استفاده از وسایل مشترک رایج است، 
مشکل آلودگي به شپش بروز مي کند. مدارس شایع ترین 
مکان براي انتقال شپش از سر بیمار به سر افراد سالم 
هستند و از این طریق خانواده ها نیز ممکن است به 
دلیل ابتالي کودکانشان به شپش، دچار آلودگي شوند. 
معموال دختربچه ها بیشتر از پسربچه ها به شپش آلوده 
مي شوند که دلیل آن مي تواند داشتن موهاي بلند باشد 
که مراقبت از آن دشوارتر است یا استفاده از پوشش 
سر که مشکل را مخفي مي کند. با توجه به شیوع 
هرساله شپش در برخی مدارس نیاز است خانواده ها 
و مسووالن مدارس راهکارهاي پیشگیري و مقابله با 
این معضل را بیاموزند. براي پیشگیري از آلودگي به 
شپش سر الزم است تمهیداتي در مدارس به کار گرفته 
شود. باید به بچه ها روش هاي مراقبت از موها و حفظ 
بهداشت فردي و استفاده نکردن از وسایل دیگران مثل 
شانه، کلیپس، لباس و... آموزش داده شود. همچنین 
مربیان بهداشت با معاینه موي دانش آموزان و صدالبته 
با رعایت محرمانه بودن مشکل، دانش آموزان آلوده را به 
پزشک ارجاع دهند و از توصیه هایي مثل تراشیدن موها 
یا جدا کردن دانش آموزان بپرهیزند که بدون شک آثار 

مخرب رواني روي دانش آموز مبتال خواهد داشت.

 دکتر سیمین کاظمی
پزشک و دکترای 
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هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48   

شامره در سال( 288,000 تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از   

کرس 10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 

هزار تومان در وجه نرشیه »سالمت« 
به شامره كارت 4007-5714-

1211-6274 بانک اقتصاد نوین 
واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را   

به همراه نام و نشانی و کدپستی ده 

رقمی به تلفن 09125725749 

اعالم منایید. اصل فیش بانکی يا كد 

پيگريي را تا پایان دوره اشرتاک نزد 

خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   

شهریور  98 است.

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با   

پست مطبوعات برقرار مي شود.

مانداناسوریازبیماریاماسومشکالتشمیگوید:

 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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اگر بعد از گذشت سال ها از زندگي زناشویي خود فکر مي کنيد اشتباه کرده اید، به  این موضوع فکر کنيد که ریشه اصلي و بخش عمده دليل انتخاب شما در 
ناخودآگاه تان بوده است؛ یعني بدون اینکه خودتان متوجه باشيد ویژگي هایي در او بوده که جذبش شده اید. درواقع مي توان گفت ما هيچ کس را به طور 
تصادفي انتخاب نمي کنيم، بلکه فقط با افرادي مالقات مي کنيم که از قبل در ناخودآگاه ما حضور داشته اند؛ یعني فردي که سال هاست با او زندگي مي کنيد 
خصوصياتي داشته که ناخودآگاه جذب او شده اید.   در این زمينه با دکتر بهزاد تریوه، متخصص روان شناسی و استاد دانشگاه گفت وگو کرده ایم.. .. صفحه 10
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همسران شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت10

دلیلی که به طور شایع برای خیانت ذکر شده، قطع رابطه 
عاطفی با شریک زندگی است. شخصی که مرتکب 
خیانت می شود، اغلب از احساس عدم درک متقابل، 
تنهایی و غمگینی می گوید. این احساسات اغلب 
می تواند فرد را به سوی هیجانات دوگانه ای از خشم و رنجش سوق بدهد. 

دالیل خیانت افراد
دالیل زیادی برای خیانت وجود دارد. عوامل مشکل ساز مانند اختالالت 
شخصیتی، مشکالت مربوط به کودکی و همچنین رسانه های اجتماعی 
و مرزهای ضعیف می توانند احتمال خیانت را افزایش دهند و سرانجام 

یکی از این دالیل منجر به نوعی از ارتباط می شود. 
ناامیدی در زندگی زناشویی یکی از محرک های مشترک است. امکان 
دارد افراد خاطی برای حل مشکالتشان، تالش بی فایده کرده باشند 
یا راجع به ازدواج افکار موهومی در سر داشته یا حس حسادت 
به فرزند تازه متولدشده خانواده به دلیل توجه بیش از اندازه به او 
را تجربه کرده باشند اما هیچ مهارتی برای برقراری ارتباط و بیان 
احساسات خود ندارند که منجر به احساس تنهایی و نادیده گرفتن 
می شود. مطمئنا همسر خیانتکار چمدانی از اتفاقات کودکی در ذهن 
خود دارد، مانند نادیده گرفتن، سوءاستفاده یا والدینی که خیانت 
رابطه ای  برقراری  توانایی  در  اختالل  باعث  عوامل  این  کرده اند. 
متعهدانه می شود. بیشتر اوقات، فرد گناهکار برای تک همسری ارزشی 
پیامدهای  به  به زبان ساده تر،  یا  ندارد  قائل نیست، حس همدلی 

خیانت اهمیت نمی دهد. 
ما ابتدا باید به تعداد عوامل خطرساز و دالیل خیانت بپردازیم اما مهم 
است به این نکته اشاره کنیم که شریک زندگی باعث فریب شما و 
اجبارتان به خیانت نمی شود. خیانتکار به تنهایی مسوول کار خود است.

مردها بیشتر از زنان تمایل به خیانت از خود نشان می دهند و اغلب 
دنبال رابطه جنسی یا دریافت توجه می گردند. مردان عشق را بیشتر 
از روش فیزیکی بروز می دهند. غالبا آنها کلمات احساسی مناسبی 
برای ابراز احساسات خود به همسرشان ندارند بنابراین رابطه جنسی 
بهترین راه برای برقراری و صمیمیت برای آنهاست. اگر مردها از 
لحاظ جنسی احساس رضایت نداشته باشند، به عنوان مثال، همسر 
قلبی  حس  را  زدن  پس  این  بزند،  سرباز  رابطه  از  اوقات  اغلب 
همسرشان تلقی می کنند و این قضیه به راحتی می تواند باعث شود 
مردها فکر کنند دیگر همسرشان آنها را دوست ندارند. درحقیقت 
آقایان در زمان نادیده گرفته شدن، بیش از زنان دنبال ایجاد رابطه 

عاطفی خارج از زناشویی می گردند. 
وقتی زنان خیانت می کنند، بیشتر سعی دارند جای خالی احساس عاطفی 
را پر کنند. زنان عمدتا از همسر خود به دلیل دریافت نکردن احترام 
و نارضایتی از قطع رابطه شکایت می کنند و زمانی که احساساتشان 
نادیده گرفته می شود، دنبال دریافت صمیمیت عاطفی از یک رابطه 
خارج از تعهد می گردند. برقراری رابطه و داشتن شریک جدید برای 

یک زن اغلب به معنی پایان دادن به ازدواج است و قاطعانه قصد ترک 
زندگی قبلی خود را دارد. 

هنوز امید در زندگی زناشویی وجود دارد 
بعضی همسران بعد از خیانت پشیمان می شوند و قصد جبران خطای 
خود و بازگشت به زندگی قبلی و ادامه رابطه زناشویی شان را دارند. 
چنین افرادی ممکن است احساس کنند دیگر امیدی به رابطه زناشویی 
آنها وجود ندارد و زخم خیانت بیش از حد عمیق است و نمی توان 
رابطه و عشق قدیمی را بازگرداند ولی حقیقت این است که زندگی و 
ازدواج می تواند بهتر و حتی قوی تر از قبل بشود. درواقع هزاران مورد 
ازدواج وجود دارد که شرایط مشابه پیچیده و دردناکی داشته اند اما به 
کمک متخصصان توانسته اند از این مرحله عبور کنند، کمک افرادی که 
به زندگی دیگران اهمیت می دهند و باعث می شوند فرد روابط خود 
را بازبینی کرده و با روش »امید به زندگی و بازگشت« همراه ایمان و 

صداقت، آن را بازسازی  کند. 

بعد از  پذیرفتن خطای خود، رابطه تان را بازسازی کنید
ممکن است این فکر به ذهن خطور کند که من چطور به اینجا رسیدم؟ 
آیا خارج از چارچوب ازدواج دنبال راحتی و آرامش می گشتم؟ در ادامه 
اطالعاتی در اختیارتان قرار می گیرد تا به شما در نجات ازدواجتان کمک 
کند. بعد از عمل شرمگین خیانت، برای التیام بخشیدن به روابط باید به 

خطای خود اعتراف کنید. 
آیا این امکان وجود دارد که بعد از خیانت شریک زندگی تان، دوباره به 
شما اعتماد داشته باشد؟ به عنوان همسر خطاکار، وقتی در زندگی زناشویی 
اعتماد را از بین برده اید باید مسوولیت آن را قبول کرده و عذرخواهی 
کنید. روراست باشید و به قول هایتان عمل کنید. متوجه باشید هیچ چیز 
همیشه یکسان نخواهد بود. قبول کنید بازگرداندن اعتماد ازدست رفته زمانبر 

است. به عنوان همسر خیانت دیده، از بین رفتن رابطه ای که در رویاهایتان 
می دیدید، می تواند باعث خشم شدید، حسادت، ناراحتی و همچنین به 
وجود آمدن سواالت زیادی در ذهن شود. آیا باید ادامه بدهید؟ آیا همه 
چیز مثل سابق خواهد شد؟ آنچه مسلم است اینکه عشق ورزی دوباره، 
روند کند و آهسته  ای دارد. گرچه بازگرداندن اعتماد با چالش های جدی 

برای هر دو شریک زندگی روبرو است، جای امیدواری وجود دارد. 
با گذشت زمان، همسر خطاکار باید رابطه زناشویی خود را در درجه 
اول قرار دهد و با رفتار و کالمش ثابت کند قابل اعتماد است. دکتر جان 
گوتمن اشاره می کند که اعتماد یک عمل است، نه یک اعتقاد. اعتماد 

یعنی بیش از آنچه که می گویید باید عمل کنید. 

جهت ایجاد اعتماد مراحل زیر را دنبال کنید
1  به همه چیز پایان بدهید. هرگونه تماس از فرد دیگر مانند جلسات 

مالقات حضوری، پیام ها، تلفن، مالقات های فوری و به خصوص رابطه 
عاشقانه یا جنسی را قطع کنید. اگر شخص سوم با شما تماس گرفت، 
قبل از آنکه همسرتان درباره او از شما سوال کند، خودتان او را خبر 
کنید. این کار آغازی است برای بازسازی و جلب اعتماد و صداقت 
دوباره. شانس دومی وجود نخواهد داشت. شخصی که خیانت کرده 
باید به تمام کارهای اشتباهش خاتمه بدهد و تمام ارتباط با معشوقه اش 
را قطع کند. بعد این مراحل، زن وشوهر برای تسلی دادن به یکدیگر باید 
دراجتماع همراه هم حضور یابند و به افراد نزدیک خود مانند فرزندان 
آگاهی بدهند که دوباره به هم رجوع کرده اند و برای برگرداندن اعتماد 
تالش می کنند. این اقدام به آنها کمک می کند رابطه جدید را به عنوان 

واقعیت و حمایت از دستاوردهایشان پایه ریزی کنند. 
2  هماهنگی تنها زمانی امکان پذیر است که همسران با بخشش به 

سمت شروعی نو حرکت می کنند و آماده هستند روابط خود را بدون 
سرزنش شخص خاطی بازسازی و ترمیم کنند. در این مرحله، آنها باید 
متعهد شوند و یاد بگیرند چگونه برخورد و کشمکش را کنترل کنند تا 

شخصیت آنها لگدمال نشود. 
3  مرحله نهایی این سرمشق درباره تمایل به ایجاد ارتباط مجدد با 

شریک زندگی است زیرا شما با مشکل رابطه جنسی صمیمی مواجه 
هستید. اگر همسرتان مصمم است در زندگی همراهتان باشد، باید این 
همراهی به اتاق خواب شما نیز راه پیدا کند. دکتر گوتمن توضیح می دهد 
که بدون وجود صمیمیت در رابطه جنسی لذت بخش برای هر دو طرف، 
ترمیم روابط نمی تواند آغاز شود. این صمیمیت در ارتباط عاطفی به عنوان 
سدی در برابر تکرار اشتباهات در آینده عمل می کند. کلید حفظ زندگی 
جنسی توأم با لذت و معنی دار، گفت وگوی محرمانه و ارتباط صمیمی 
است. مراقب باشید از همسرتان در برابر افکاری که به ذهنش خطور 
می کند، محافظت کنید. گرچه تعهد برای صداقت کامل بسیار واجب 
است، بسیاری از جزییات باعث می شود همسرتان ذهنیتی داشته باشد 
که دیگر به برقراری ارتباط با شما تمایلی نشان ندهد. وجود مشاور برای 
پشت سرگذاشتن این بحران مفید است و شما می توانید تخمین بزنید 
برای صحبت با همسرتان و آگاه کردن او، چه اطالعاتی مفید و کدام 
غیرمفید است. بهبود روابط بعد از خیانت بسیار پیچیده است و تقریبا 
همیشه به فرد درمانگر و باتجربه نیاز دارد. توانایی در بیان احساسات 
مخدوش شده در محیط آرام و ایمن می تواند روند بهبود را تسهیل کند. 

چگونه رابطه خود را مستحکم کنید؟
دالیل با هم بودنتان را ارزیابی کنید. به گذشته خود برگردید. با یکدیگر 
صحبت کنید. کار خاصی را با هم انجام بدهید. عوامل بیرونی تاثیرگذار 
را کنار بزنید. یکدیگر را ببخشید. در مورد همه چیز شفافیت داشته باشید. 
مرزهایتان را مشخص کنید. دنبال خوبی های طرف مقابلتان بگردید. 
شخص بالغی باشید و سعی کنید طرف دیگر را ببینید. اطمینان بخش 
باشید و مساله اصلی را مشخص کنید. برای این هدف، مقصر باید ابتدا 
ابراز ندامت و پشیمانی کند. به گفته دکتر گوتمن، برقراری رابطه پس 
از خیانت بدون عذرخواهی امکان پذیر نیست. اگر فرد خطاکار اصرار 
داشته باشد که شریک زندگی او هم در این ماجرا تقصیرکار است، اعتماد 
نمی تواند حاصل شود. او همچنین باید احساسات شریک زندگی خود 
را درک کند و بدون حالت تدافعی، مسوولیت پذیر باشد. دیگر نباید 
رازی وجود داشته باشد و باید به همه چیز اعتراف کرد. با اینکه این کار 

دردناک است، امکان شفافیت و تصدیق را فراهم می  کند. 
مادیسون، درمانگر مسائل زناشویی، می گوید: »مردم، خیانت را به دو گروه 
تقسیم می کنند. یک اشتباه هولناک که دیگر شریک زندگی خاطی، آن را 
تکرار نخواهد کرد یا به عنوان یک عادت، همسران باید تصمیم بگیرند 
زندگی را کنار همدیگر ادامه بدهند یا نه؟ وی توصیه می کند که هر فرد 
باید تشخیص بدهد خیانت اشتباه بوده است. همسران باید قسمتی از 
یک الگوی عادتی و کیفیت رابطه را بیرون از چارچوب خیانت ارزیابی 

کنند تا بتوانند درست تصمیم بگیرند. 

بنابراین برای بازسازی زندگی زناشویی باید:
 صددرصد مسوولیت خطایتان را برعهده بگیرید. 

 سعی کنید با شریک زندگی تان همدلی داشته باشید. 
 به همسرتان تعهد بدهید. 

 کامال با همسرتان صادق و شفاف باشید. 
 از همسرتان در برابر تفکرات منفی محافظت کنید. 

 به دلیل تجربه احساساتی مانند شرمندگی، گناه و بی لیاقتی که فشار 
روانی زیادی به شما وارد می کند، به بهبود وضعیت قبلتان اهمیت بدهید. 
 از همسرتان قدردانی کنید زیرا او به رغم انتخاب اشتباه شما و با 
وجود کینه ای که در دل دارد، برای بقای رابطه تان می جنگد. این رفتار 
به تمام معنی عشق و فداکاری است پس مطمئن شوید او می داند شما 

چقدر سپاسگزار هستید. 
 با مشاور در امور ازدواج مشورت کنید. 

 پاسخگو باشید. 
 در یک جناح باقی بمانید. 

 به خودتان اعتماد کنید. 
 به تعهد و قول هایتان پایبند باشید. 

گرچه امواج شوک می تواند ماه ها و سال ها، رابطه تان را تحت تاثیر قرار 
بدهد، بازسازی این رابطه و ازدواج موفق امکان پذیر است. به خاطر داشته 
باشید درست همین االن، زمان آن است که انتخاب کنید برای فرزندان و 

خانواده خود چه میراثی به جا خواهید گذاشت. با بخشش شروع کنید.
 WWW. MAGOCLINIC. ORG, WAVEBREAK MEDIA, :منابع
WWW. RD. COM, WWW. GOTTMAN. COM

دلیل اصلی خیانت چیست؟ 

اگر بعد از گذشت سال ها از 
زندگي زناشویي خود فكر 
مي كنيد اشتباه كرده اید، به  
این موضوع فكر كنيد كه 
ریشه اصلي و بخش عمده دليل انتخاب شما 
در ناخودآگاه تان بوده است؛ یعني بدون اینكه 
خودتان متوجه باشيد ویژگي هایي در او بوده 
كه جذبش شده اید. درواقع مي توان گفت ما 
هيچ كس را به طور تصادفي انتخاب نمي كنيم، 
بلكه فقط با افرادي مالقات مي كنيم كه از قبل 
در ناخودآگاه ما حضور داشته اند؛ یعني فردي 
كه سال هاست با او زندگي مي كنيد خصوصياتي 
داشته كه ناخودآگاه جذب او شده اید و این 
ویژگي ها را قبل از آنكه در همسرتان مشاهده 
كنيد در ناخودآگاه داشته اید.  چگونه چنين 
انتخاب هایي در ذهن و ناخودآگاه ما صورت 
مي گيرد، بدون اینكه خودمان علتش را بدانيم؟ 
در این زمينه با دكتر بهزاد تریوه، متخصص 
روان شناسی و استاد دانشگاه گفت وگو كرده ایم.

: خاطرات چگونه در ذهن ما ثبت 
مي شوند؟ 

نخستین بار فروید عنوان کرد در ناخودآگاه و 
ناهوشیار هر فرد مطالبي ثبت و ضبط مي شوند 
که از بین نمي روند، بلکه ممکن است در حوزه 
آگاهي انسان بمانند یا سرکوب شوند. تحقیقات 
هم حاکي از آن است که  این گفته درست است. 
توجه داشته باشیم انسان دو نوع حافظه دارد؛ 
حافظه  شناختي که اطالعات را به صورت صفر 
و یک در ذهن ثبت مي کند، مثال اینکه ما در 
ذهنمان چیزي را به طور مطلق و به صورت اصول 
 شناختي ثبت کرده ایم، به عنوان نمونه دروغ و 
دزدي بد است و... اما حافظه هیجاني تاثیر زیادي 
بر رفتار افراد دارد و مي تواند شخصیت و هویت 
ما را براي دیگران برمال کند، مثال ترس ما از 
بعضي حیوانات به دلیل مشاهداتي است که از 
اطرافیان به ما منتقل شده است. ترس هاي مرضي 
که انسان به طور غریزي و غیرارادي دچارشان 

مي شود از این نوع ترس هاست. 

: ذهن ما در برخورد و آشنایي با دیگران 
چگونه عمل مي كند؟

ما وقتي با کسي روبرو مي شویم در ذهنمان تصویري 
از آن شخص ثبت و ضبط شده است؛ یعني عناصر 
تشکیل دهنده او، ظاهر و رفتار او ما را به یاد افرادي 
در دوران کودکي مي اندازد که شباهت هایي با او 
داشته اند. وقتي ناخودآگاه نسبت به کسي احساس 
خجالت، شرم یا احترام مي کنیم دالیل آن به حافظه 
هیجاني و تجربیات قبلي ما برمي گردد. درواقع 
عناصر تشکیل دهنده فرد جدید با فردي که قبال 
در ذهن ما نقش بسته مشابه است و به  این ترتیب 
بین آنچه که در حال حاضر در ذهن هوشیار ما 
وجود دارد و آنچه که از دوران کودکي در ضمیر 
ناهوشیار ما وجود داشته پلي زده مي شود. با برقراري 
پیوند بین این دو احساس مي کنیم احساسات و 
هیجانات مختلفي را با افراد متفاوت تجربه مي کنیم. 
یکي از بزرگ ترین ایرادهایي که افراد معموال براي 
برقراري رابطه خصوصا براي ازدواج از ذهنشان 
مي گذرد این است که به قدري به احساسات اولیه 
خودشان در مورد طرف مقابل متکي مي شوند که 
اصال تصورشان این نیست که آیا این ارتباط و 
احساس واقعي است یا ممکن است ناشي از خالء ها 

و مشکالت دوران کودکي آنها باشد. 
: الگوهاي دوران كودكي چگونه شكل 

مي گيرند؟
احساس  کودکي  دوران  در  افراد  بعضي  گاهي 
دارند و تصورشان  رها شدگي و خالء عاطفي 
بر این بوده که طرف مقابل؛ یعني والدینشان هر 
زمان مرتکب اشتباهي مي شده اند به طور ناخودآگاه 
کنارشان مي گذاشتند بنابراین همیشه اضطراب دارند 
اگر اشتباهي مرتکب شوند دوباره از آنها فاصله 
گرفته مي شود. همین موضوع در حافظه هیجاني 
معنایي فرد ثبت مي شود و وقتي تعداد دفعات 
این تجربیات بیشتر مي شود به تثبیت این فرایند 
هم بیشتر کمک مي شود. درنهایت این موضوع به 
تدریج به الگوي شخصیتي تبدیل مي شود که به 
عنوان طرحواره و زیرساخت فکري، باور یا هسته 
شخصیت، اساس ارتباطات دوران بزرگسالي ما را 
با دیگران شکل مي دهد. درواقع افراد با الگوهاي 

خاصي از دوران کودکي ارتباط مي گیرند که به آنها 
love objet گفته مي شود که ابژه هاي عاطفي و 
عاشقانه زندگي فرد محسوب مي شوند و معموال 
هم از طرف پدر، مادر یا جانشینان اصلي به آنها 
منتقل مي شود. در واقع مي توان گفت آینه اي براي 

کودک است که خودش را با آن مي شناسد. 
: مشكالت كودكي چطور در آینده 

فرد اثر مي گذارد؟
تاثیر دوران کودکي بر احساسات و رفتارهاي ما 
بسیار زیاد است، مثال اگر از زمان کودکي این 
اضطراب با ما باشد که خالقیت ما توسط والدینمان 
نادیده گرفته مي شده در دوران بزرگسالي هم وقتي 
در شرکتي مشغول به کار مي شویم نمي توانیم 
خالقیت داشته باشیم چون نگران قضاوت دیگران 

هستیم و مي ترسیم دوباره نادیده گرفته شویم. 
حتي اگر جواب سوالي را هم بدانیم اضطراب، 
از دوران  ما مي شود چون  دادن  پاسخ  از  مانع 
کودکي این اضطراب و ترس را تجربه کرده ایم 

و نمي خواهیم دوباره شاهدش باشیم.
: چطور در دیدار با كسي با تصویر 

قبلي در ذهنمان ارتباط برقرار مي كنيم؟
ما در دیدار با دیگران با تصویري که از قبل در ذهن 
خود داریم ارتباط برقرار مي کنیم تا خود آن فرد. 
اغلب هم ارتباط افراد با هم ارتباط شناخت واقعي 
نیست، بلکه بیشتر برپایه شناخت قبلي است، مثال 
اگر پدري در بچگي مدام ما را سرزنش و اذیت 
مي کرده در رابطه با دیگران هم مدام به همین نقطه 
مي رسیم و تعریف رابطه عاطفي در ذهن ما هم به  

این صورت شکل مي گیرد. 
درواقع معناي رابطه عاطفي در ذهن ما به  این 
شکل خواهد بود. افرادي که در ازدواج به مشکل 
برمي خورند و قصد دارند طالق بگیرند اذعان 
مي کنند شرایط قبل از ازدواج با بعد از آن فرق 
کرده چون افراد نمي توانند آنچه که در ازدواج 
وجود دارد کشف کنند و هر یک از دو طرف بیشتر 
پرونده هاي حل نشده گذشته خود را حل مي کنند. 
به  روابط عاطفي كودكي چگونه   :

بزرگسالي پيوند مي خورد؟
توجه داشته باشیم اگر فردي از دوران کودکي والدین 

سرزنشگري داشته در بزرگسالي حتي اگر 
مشکالت زیادي هم در روابط عاطفي 
وجود نداشته باشد، آنقدر با جزیي نگري 
بر سرزنشگري طرف مقابل تمرکز 
مي کند که اتفاقا طرف مقابل عصبي 
مي شود و بیشتر سرزنشگري مي کند. 
به  این ترتیب احساس مي کند همه 
افراد مانند والدینش سرزنشگر هستند، 
مگر خالف آن ثابت شود؛ یعني عمال 

فرد به خودش دروغ مي گوید و تالش 
مي کند با این روش به جاي مواجه شدن 

با حقیقت دروني اش، عقده ها و مشکالت و 
پرونده هاي قبلي ذهن خود را دوباره به جریان 

بیندازد تا در همان دور تسلسل باطل قبلي باقي 
بماند. البته خود فرد از این موضوع آگاه نیست 
ولي شناخت واقعي مشکالت گذشته مي تواند به 
حل این گونه مسائل کمک کند. به همین دلیل 
است که مي توانیم بگوییم ما ابتدا کسي را که 
مي خواهیم با او در ارتباط باشیم نمي شناسیم، بلکه 
فقط تصویري متناسب با تصاویري که از قبل در 
ذهن مان به وجود آمده خلق مي کنیم و به تدریج 
رابطه شکل مي گیرد بنابراین هنگام شکل گیري هر 
ارتباطي باید مراقب تعارضات حل نشده دروني 
خود باشیم؛ یعني ابتدا باید خودمان را بشناسیم و 
حتما به  ایرادهاي خود واقف شویم. سپس با مطالعه 
بهتر مي توانیم حدس بزنیم طرف مقابل در کدام 
موارد تعارض دارد تا در دام تعارضات او نیفتیم. 
: حق انتخاب ما در برقراري ارتباط با 

دیگران چگونه است؟
حق انتخاب ما مربوط به زماني است که آگاه باشیم؛ 
یعني تا زماني که از تعارضات و مشکالت و گره هاي 

زمان کودکي 
خود اطالعي نداشته 

باشیم، انتخاب آگاهانه اي هم 
نخواهیم داشت. به همین دلیل نیز روانکاواني هستند 
که با مراجعه به آنها مي توانیم از مشکالت دروني 
خودمان آگاه و  متوجه شویم بعضي مواقع تحت 
تاثیر احساسات، عواطف و انتخاب هایي هستیم و 
حتي بعضي اشخاص بدون اینکه بدانند، حال ما را 
بهتر یا بدتر مي کنند. درواقع مي توان گفت به نوعي 
تاثیر زیادي بر ما خواهند داشت. اگر این شناخت 
کامل شود، ما با حق انتخاب کامل مي توانیم وارد 
ارتباط شویم. به  این صورت مي توانیم ارتباط سالمي 
برقرار کنیم ولي بدون آگاهي نمي توان انتخاب 
درستي داشت. درواقع عناصر تشکیل دهنده هر 
فرد حتي بوي بدن او، نوع حرف زدن یا لباس 
پوشیدنش و... شخص خاصي را که از قبل در 
ذهن ما جا گرفته برایمان تداعي مي کند. البته ما 
از قبل در ذهن خود طبقه بندي براي آدم ها داریم 
که با توجه به شرایط فرهنگي و تربیتي متفاوت 
است، به گونه اي که هر کس مي تواند به نوع 
خاصي از افراد گرایش داشته باشد که شاید براي 
فرد دیگر جذابیتي نداشته باشد. این موضوع نشان 

مي دهد هر کدام از 
ما با موضوعات خاصي در 

ارتباط بوده ایم. 
: این انتخاب ها معموال  چگونه است؟

حساسیت  خاصي  موضوع  به  وقتي  اغلب 
داریم، دنبال موردي مي رویم که آن حساسیت 
را در ما از بین ببرد، مثال اگر در بچگي اجازه 
اظهارنظر نداشته ایم در نوجواني از خواننده اي 
استقبال مي کنیم که بتواند به راحتي اظهارنظر 
کند. درواقع وقتي موردي برایمان منع مي شود 
تمایل پیدا مي کنیم آزادانه دنبالش برویم. ضمن 
اینکه تجربیات ما هم موضوع بسیار مهمي است 
که آن را در جاهاي مختلف به دست مي آوریم. 
حتي اگر محیط خانه امن بوده، شاید محیط هاي 
آموزشي ما چندان ایمن نبوده باشند، به اندازه اي 
که بتوانیم از احساس امنیت الزم برخوردار شویم.  
هر کس به  اندازه مخزن اندیشه و تجربیات هیجاني 
خود به سمتي گرایش پیدا مي کند. به همین 
دلیل گفته مي شود در گروه هاي اجتماعي مرفه 
یا تحصیلکرده، کمتر شاهد رفتارهاي بزهکارانه 
خواهیم بود چون مخزن تجربیات آنها بدون 

چنین رفتارهایي است و برعکس.

چگونهيكديگررابرميگزينيم

انتخاب با ماست؟
 يكتا فراهاني 

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

حق انتخاب ما مربوط به زماني است 
كه آگاه باشيم؛ يعني تا زماني كه از 

تعارضات و مشكالت و گره هاي زمان 
كودكي خود اطالعي نداشته باشيم، 

انتخاب آگاهانه اي هم نخواهيم داشت



طرز تهیه 
1. پیاز وهویج را به صورت نگینی خرد کنید و کنار بگذارید. شاخه کرفس های بدون 
برگ را ابتدا به صورت عمودی برش بزنید و سپس آنها را به صورت نگینی خرد 
کنید. این کار مانع از شکل  گرفتن ساقه کرفس خردشده به صورت نیم دایره می شود. 
آن  داخل  را  روغن  و  بگذارید  متوسط  حرارت  روی  را  مناسبی  2.قابلمه 
بریزید. سپس پیاز، هویج و کرفس خردشده را درون روغن بریزید و حدود 
6 دقیقه تمام مواد را حرارت دهید تا سبزیجات کمی نرم شوند. تفت دادن 
سبزیجات قبل از پختن آنها در سوپ به حفظ شکل ظاهری شان تا انتهای 

پخت کمک می کند. 
3. همزمان که سبزیجات در حال حرارت دیدن هستند، سیب زمینی ها را پوست 

بگیرید و آنها را به صورت نگینی خرد کنید. دو حبه سیر را هم رنده کنید.
4. بعد از 6 دقیقه، سیب زمینی و سیر را به سایر سبزیجات بیفزایید و 2 تا 4 دقیقه 

دیگر به تفت دادن ادامه دهید. 
5. پس از این مدت می توانید آرد، پودر خردل و پودر فلفل را همزمان در قابلمه 
بریزید و همراه با سایر سبزیجات آنها را هم حدود 2 دقیقه تفت بدهید. همین  که 

خامی آرد و خردل گرفته شد، می توانید کار پخت سوپ را ادامه دهید.  
6. بعد از اینکه مواد خشک به اندازه کافی با سبزیجات حرارت دیدند، همزمان 
آب سبزیجات و بروکلی های خردشده را هم به ظرف اضافه کنید. سپس در ظرف 

را ببندید تا ترکیبات داخلش  جوش بیایند.
7. حاال زمان آن رسیده که پنیر چدار رنده شده را با خامه  به خوبی هم بزنید و 
نمک را هم به این ترکیب اضافه کنید. پس از اینکه این ترکیبات به خوبی مخلوط 
شدند و حدود 40 دقیقه از پخت سوپ گذشت، در سوپ را باز کنید و یک 

مالقه از آب سوپ را داخل ظرف پنیر و خامه ترش بریزید.  
8. آب سوپ و محتویات ظرف را به خوبی با همدیگر ترکیب کنید و این ترکیب 

را به قابلمه سوپ برگردانید.
9. اگر پنیر و خامه را مستقیم داخل سوپ بریزید، پنیر یا خامه حالت بریده بریده 

یا نقطه نقطه پیدا می کنند بنابراین انجام دادن مرحله قبلی اهمیت باالیی دارد. 

10. پس از اینکه پنیر و خامه را به سوپ اضافه کردید، حدود 20 تا 30 دقیقه دیگر 
در ظرف سوپ را بگذارید و حرارت را کم کنید تا ترکیب طعمی و بافتی مواد 

داخل سوپ یکنواخت شود و سوپ به غلظت دلخواه برسد.
11. این سوپ باید به صورت کامال گرم سرو شود و شما می توانید آن را با کمی 

جعفری یا خامه زده شده تزئین کنید.

پوکی استخوان جزو آن گروه از بیماری هایی است که 
می توان به سادگی و با رعایت نکات تغذیه ای از دوران 
کودکی و نوجوانی جلوی ابتال به آن را گرفت. به طور 
کلی، تغذیه سالم و پیروی از برنامه غذایی درست می تواند 
نقش برجسته ای در حفظ سالمت استخوان ها داشته باشد 
و مانع از ابتال به پوکی استخوان در دوران سالمندی یا 
حتی میانسالی شود. مهم ترین توصیه های تغذیه ای که 
رعایت شان به استحکام استخوان ها کمک می کند، شامل 

موارد زیر می شود: 
1. حتما در طول روز به اندازه کافی کلسیم دریافت کنید. 
کلسیم یکی از مهم ترین مواد معدنی تشکیل دهنده بافت 
استخوان هاست بنابراین برای حفظ سالمت استخوان ها 
باید در طول روز به اندازه کافی از لبنیات کم چرب و 

انواع سبزی های برگ سبز تیره تغذیه کنید.
2. یکی از مواردی که می تواند جذب کلسیم را در بدن 
افزایش دهد، دریافت مقادیر کافی از ویتامین D است. 
زمانی که ویتامین D کافی از طریق زرده تخم مرغ، ماهی ها 
یا مکمل های حاوی این ویتامین دریافت می کنید، جذب 

کلسیم را در بدنتان افزایش می دهید و حفظ سالمت 
استخوان ها را تضمین می کنید. 

3. شاید خیلی ها ندانند دریافت پروتئین کافی هم برای 
پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان ضرورت دارد. پروتئین 
نه تنها به حفظ سالمت بافت های ماهیچه ای در بدن کمک 
می کند، بلکه می تواند به استحکام استخوان های بدن هم 

کمک برساند. از این رو، بهتر است به صورت روزانه از 
پروتئین های دارای منشاء حیوانی یا گیاهی برای حفظ 
سالمت استخوان ها استفاده کنید. توصیه می شود میان 
انواع پروتئین ها سراغ آنهایی بروید که کمترین میزان 

چربی را دارند. 
4. یکی دیگر از مواد مغذی که می تواند به افزایش جذب 

کلسیم در بدن کمک کند، ویتامین C است. زمانی که 
شما ویتامین C را با منابع حاوی کلسیم ترکیب می کنید، 
احتمال ابتال به پوکی استخوان را در حد قابل قبولی در 
بدن کاهش می دهید. از این رو، توصیه می شود تا حد 
امکان روی تمام غذاها آب لیموی تازه بچکانید یا در 
فصل های پاییز و زمستان، آب طبیعی مرکبات را همراه 

با غذا مصرف کنید. 
5. از دیگر ریزمغذی هایی که مصرف روزانه آن می تواند 
احتمال ابتال به پوکی استخوان، مخصوصا در خانم های 
بعد از سن یائسگی را کاهش دهد، ویتامین K است. این 
ویتامین در انواع سبزی های برگ سبز تیره وجود دارد و 
شما می توانید با مصرف روزانه یک پیش دستی سبزی 
خوردن همراه وعده های غذایی اصلی، حجم مناسبی از 

این ویتامین را دریافت کنید. 
6. یکی از مهم ترین موارد تغذیه ای دیگر که برای کاهش 
احتمال ابتال به پوکی استخوان توصیه می شود، این است 
که مصرف نمک را در طول روز کاهش دهید. بهتر است 
بدانید مصرف نمک فراوان می تواند باعث جدا شدن کلسیم 

از سطح استخوان ها و دفع این ماده معدنی مهم از بدن 
شود. به تمامی افراد توصیه می شود تا حد امکان مصرف 
نمک طعام را کاهش دهند و از انواع ادویه ها و چاشنی های 

بدون سدیم برای طعم دادن به غذا کمک بگیرند. 
7. مصرف نوشیدنی های گازدار هم از دیگر مواردی است 
که می تواند منجر به دفع کلسیم از بدن شود. نوشابه های 
گازدار حاوی اسید فسفریک با دفع کلسیم از بدن و جدا 
کردن این ماده معدنی مهم از سطح استخوان ها، نقش 

برجسته ای در ابتال به پوکی استخوان دارند. 
8. بهتر است افرادی که در معرض ابتال به پوکی استخوان 
قرار دارند یا می خواهند احتمال ابتال به پوکی استخوان 
را کاهش دهند، دقت زیادی در میزان مصرف کافئین در 
طول روز داشته باشند. کافئین می تواند جذب کلسیم را 
کاهش دهد و منجر به کاهش استحکام استخوان ها شود. 
کافئین در انواع نوشیدنی ها مانند قهوه، چای، نوشابه های 
گازدار و نوشابه های انرژی زا وجود دارد بنابراین بهتر 
است در مصرف این نوشیدنی ها در طول روز همواره 

حد اعتدال را رعایت کنید.

8 نکته برای پیشگیری از پوکی استخوان

نگاه متخصص تغذیه

دکترمجیدحاجیفرجی/ استاد انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1. شما می توانید سوپ سبزیجات را به این صورت هم آماده 
کنید که ابتدا تمام سبزیجات را با یکدیگر بپزید و سپس سس 
جداگانه ای برای آن آماده کنید. می توان این سس را در 15 دقیقه 
پایانی پخت به سوپ اضافه کرد. برای تهیه سس کافی است 
آرد را کمی در روغن تفت بدهید تا رنگش طالیی شود. سپس 
خامه ترش و پنیر را به آرد و روغن اضافه کنید و همه مواد را 
در حدی حرارت دهید که سس غلیظ و یکنواختی به دست بیاید. 

بعد این سس را به سوپ اضافه کنید. 

2.هنگام پخت سوپ سبزیجات، شما مجاز هستید سبزیجات 
دلخواه اعضای خانواده را به سوپ بیفزایید، مثال قارچ، چغندر 
یا شلغم می توانند به راحتی جای خود را در این سوپ باز کنند. 

3.اگر احساس کردید در سوپ های حاوی پنیر و خامه، غلظت 
سوپ بیش از اندازه زیاد شده، بهتر است به جای افزودن آب و 
خراب کردن طعم نهایی سوپ، از شیر ولرم برای رقیق کردن 

سوپ استفاده کنید. 

باید همه  باشد،  داشته  بهتری  4.اگر می خواهید سوپ ظاهر 
سبزیجات را به یک شکل و تا حد امکان به یک اندازه برش بزنید. 

5.در سوپ های حاوی بروکلی بهتر است فقط از کلم بروکلی 
استفاده شود. در صورت تمایل به استفاده از ساقه بروکلی می توانید 
آن را بخارپز کنید، سپس با کمک مخلوط کن به صورت پوره 
دربیاورید و درنهایت پوره را به سوپ بیفزایید. به این ترتیب 

سوپ، ظاهر زیباتری خواهد داشت. 

دارند،  مشکل  سبزیجات  برخی  خوردن  با  فرزندانتان  6.اگر 
می توانید به راحتی آن سبزی مورد نظر مانند هویج یا کرفس را 
به صورت پوره دربیاورید و سپس به سوپ اضافه کنید. مطمئن 
باشید  طعم غالب پنیر و خامه به هیچ وجه اجازه نمی دهد کسی 

بتواند طعم تک  تک سبزیجات موجود در سوپ را تشخیص بدهد.

سامانگلریز/مدرس آشپزی

6 ترفند برای پخت 
سوپ سبزیجات 

غذای هفته؛پیشنهادی مغذی برای پیشگیری از پوکی استخوان

سوپ سبزیجات با پنیر

پیشنهاد این غذا
اگر گیاهخوار نیستید و می خواهید کلسیم، پروتئین و آهن بیشتری 
از طریق خوردن این سوپ دریافت کنید، می توانید آن را به  جای 
آب سبزیجات با آب مرغ یا آب گوشت کم نمک بپزید. برای 
تهیه آب سبزیجات گوجه فرنگی، اسفناج، کرفس، جعفری و 
کمی آبلیمو را داخل مخلوط کن بریزید و بعد از له شدن کامل 
تمام ترکیبات، آن را به عنوان آب سبزیجات استفاده کنید. اگر 
آب سبزیجات در اختیار نداشتید، یک عدد عصاره سبزیجات 
و یک عدد عصاره قارچ را در 4 لیوان آب ولرم حل کنید و از 
آن به  جای آب سبزیجات کمک بگیرید. فقط حواستان باشد 
که در این صورت باید نمک را از مواد اولیه غذا حذف کنید. 
اگر می خواهید این سوپ را برای فرد بیمار، کودک یا سالمند 
تهیه کنید، قبل از سرو تمام ترکیبات داخل سوپ را با کمک 
گوشتکوب برقی به صورت پوره دربیاورید تا یک کرم سوپ 
غلیظ، پر خاصیت و بدون مواد جویدنی برای این گروه های سنی 
فراهم کنید. اگر عالقه ای به خوردن خامه ترش ندارید، می توانید 
به سادگی خامه صبحانه معمولی را جایگزین خامه ترش در این 
سوپ کنید. حتی پنیر خامه ای هم می تواند جایگزین خامه ترش 

در تهیه این سوپ شود.

پیشنهاد سرآشپز

/45 آماده می شود

/65 سرو می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(
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بهترین  جزو  سوپ  انواع 
برای  غذایی  گزینه های 
طوالنی  و  سرد  شب های 
پاییز و زمستان هستند. یکی 
و  پاییزی  پرخاصیت  بسیار  از سوپ های 
است  پنیر  با  سبزیجات  سوپ  زمستانی، 
فراوان،  بسیار  کلسیم  داشتن  به دلیل  که 
به  ابتال  از  پیشگیری  برای  مطلوبی  گزینه 
پوکی استخوان و حفظ سالمت استخوان ها 
محسوب می شود. این سوپ عالوه بر داشتن 
کلسیم باال، مقادیر فراوانی از ویتامین ها، 
امالح و فیبر غذایی را هم در خود جاداده 
است. به همین دالیل هم مصرف این سوپ 
از  برای تمامی گروه های سنی و جنسی، 
کودکان تا سالمندان، بسیار ارزشمند خواهد 
بود. بد نیست بدانید سوپ پاییزی سبزیجات 
و پنیر، کالری نسبتا پایینی هم دارد و به 
یا  سبک  شام  برای  می تواند  دلیل  همین 
پیش غذا در مهمانی ها، گزینه مطلوبی باشد. 

همراهان این غذا 
سبزیجات  سوپ  همراهان  بهترین  از  یکی 
پاییزی با پنیر که مي تواند تکمیل کننده طعم این 
غذا باشد، آبلیموی تازه است. شما می توانید 
برای هر نفر نصف لیموی تازه در نظر بگیرید 
و آن را  کنار ظرف سوپ سرو کنید. از آنجایی 
که این سوپ کالری نسبتا پایینی دارد، اگر به 
خوردن آن به عنوان وعده غذایی اصلی تمایل 
داشتید، حتما یک برش نان سبوس دار یا یک 
فنجان نان مخصوص سوپ کنار آن سرو کنید. 
شما می توانید برای تکمیل طعم این سوپ 
تزئینی  بگیرید که جلوه  از سیاهدانه کمک 
خوبی دارد و طعم نهایی جذابی برای سوپ 
ایجاد می کند. اگر انواع سوپ های سبزیجات 
با مقداری گشنیز یا جعفری تازه سرو شوند، 

ترکیب طعمی آنها تکمیل خواهد شد.
.

مقدارکالری 
 960 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
صورت  در  که  دارند  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن سوپ تهیه شده میان 6 نفر به 
هر یک از آنها 160 کیلوکالری انرژی خواهد 
رسید. البته در صورتی که این سوپ با نان 
نان  ازای هر برش 30 گرمی  به  میل شود، 
افزود.   یادشده  عدد  به  کیلوکالری   80 باید 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی حدود 9 گرم چربی 
)4 گرم چربی اشباع(، 4 گرم فیبر، 23 گرم 
کربوهیدرات، 9 گرم پروتئین، 41 میکروگرم 
فوالت، 21 میلی گرم کلسترول، 5 گرم قند، 
 36 ،A 2هزار و 634 واحد بین المللی ویتامین
میلی گرم ویتامین C، 331 میلی گرم کلسیم، 1 
میلی گرم آهن، 623 میلی گرم سدیم و 436 
میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 
 ،C 60 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین
به  درصد   33 و   A ویتامین  به  درصد   53

کلسیم را هم تامین کند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

كيلوكالري90قاشق غذا خوری1روغن زیتون فرابکر

كيلوكالري25 عدد1پياز بزرگ

كيلوكالري25 عدد1هویج بزرگ

كيلوكالري50شاخه2كرفس

كيلوكالري160عدد2سيب زمينی متوسط

كيلوكالري5حبه2سير

كيلوكالري25قاشق غذا خوری1آرد چندمنظوره

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/2پودر خردل

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/8پودر فلفل

كيلوكالري100ليوان4آب سبزیجات

كيلوكالري150گرم250بروكلی

كيلوكالري150ليوان1پنير چدار كم چرب و رنده شده

كيلوكالري180ليواننصفخامه ترش كم چرب

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/8نمک

18 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا
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وقتی که خانم ترزا در شهر 
نیویورک آمریکا در آپریل 
روی  شد  متوجه  گذشته 
خط  دندان هایش  از  یکی 
پیش  نکرد  جرأت  شده،  ایجاد  شکستگی 
را  شکسته اش  دندان  و  برود  دندان پزشک 

ترمیم کند.
ترمیم  بار   18 تاکنون  خانم  این  دندان های 
و  شده  ایمپلنت  دندانش   5 و  ریشه  شده 
گذاشته  دندان  تاج  دندان ها  این  همه  برای 
شده است. او از اینکه دندانش با یک ماده 

سیمان مانند پر شود، متنفر است.
وی می گوید: »ماده پر کننده یک ماده زمخت 
است که آرزو دارم از دندان هایم جدایش کنم 
و آن را دور بیندازم. از طرف دیگر، تاجی که 
برای دندان هایم ساخته شده کامال با دندانم 
جفت نیست. برای همین همیشه آرزو می کنم 

کاش هرگز دندانم را درمان نکرده بودم.«
Touro اما این روزها وی به دنبال کلینیک
وابسته به دانشکده دندان پزشکی در نیویورک 
آخرین  دانشجویان  به  آنجا  در  که  است 
می شود.  داده  آموزش  درمانی  تکنیک های 
تهیه  اسکن  او   دندان  از  کلینیک  این  در 
می شود و سپس به جای اینکه دندان با ماده 
زمخت چسبناک پر شود، با تاجی که توسط 
چاپگر سه بعدی از روی دندان بیمار ساخته 

می شود، درمان خواهد شد.
ترزا می افزاید: »این تکنولوژی حیرت آور است.«
پیشرفت های  معدود  از  دیجیتالی  اسکنر 
تکنولوژیکی است که صنعت دندان پزشکی 
را  آن  تدریج  به  در دوران دگردیسی خود 

مورد استفاده قرار می دهد.
بازار  به  روز  هر  بی شماری  نوآوری های 
دندان پزشکی عرضه می شود و شاید بتوان به 
تاثیرگذارترین آنها این گونه اشاره کرد؛ اسکنر 
دیجیتالی و چاپگر سه بعدی که درست در 
همان روزی که درمان دندان انجام می گیرد تاج 
دندان را آماده می کند، یا مسواک هوشمندی 
زمان  در  همراه  گوشی  برنامه  طریق  از  که 
مسواک کردن دندان ها اطالع می دهد که کدام 
دندان یا کدام قسمت را مسواک نکشیده اید، 
لیزری که نیاز به بیهوشی را از میان برداشته 
سرطان  که  هوشمندی  ابزارهای  باالخره  و 

دهان را خیلی زود تشخیص می دهند.
بسیاری از این تکنولوژی ها سال های زیادی 
است که وارد بازار شده اما به دلیل قیمت 
باالی تجهیزات آنها و عدم آموزش دانشجویان 
برای استفاده از این وسایل، هنوز روش ها و 
وسایل قدیمی مورد استفاده دندان پزشکان و 

دانشجویان قرار دارد.
 2016 سال  در  یادشده  دندان پزشکی  کالج 
میالدی شروع به آموزش دانشجویان خود 
برای کار با وسایل مدرن کرد. یکی از مدیران 
را طوری  دانشکده  »ما  می گوید:  کالج  این 
طراحی کردیم که دانشجویان ما با تکنولوژی 
سال 2030 میالدی آشنا شوند و مجبور نباشند 
با تکنولوژی سال 1985 میالدی کار کنند. 
تقاضا برای این نوع آموزش همچنان رو به 

افزایش است.«

وی اضافه می کند: »3 هزار و 600دانشجو 
متقاضی شرکت در این دوره ها هستند ولی ما 
تنها 113 صندلی خالی داریم. دانشکده های 
دندان پزشکی  هاروارد، پنسیلوانیا و نیویورک 
هم این دوره ها را ارائه می کنند اما با شهریه 

بیشتر« بسیار 
وقتی که صحبت از هوش مصنوعی و سایر 
حوزه  در  تشخیصی  تجهیزات  و  روش ها 
می رسد  نظر  به  می آید  میان  به  پزشکی 
رشته دندان پزشکی خیلی از قافله پیشرفت 

و تکنولوژی عقب مانده است.
تحقیقاتی  موسسه  یک  محققان  از  یکی 
می گفت: »حوزه دندان پزشکی جلب توجه 
به  محققان شهرتی  برای  و  نمی کند  زیادی 
اقبالی  محققان  رو،  این  از  نمی آورد.  دنبال 
به اینکه تکنولوژی مدرن را وارد این حیطه 

کنند، نشان نمی دهند.«
اما از زمانی که وسایل ارتباط جمعی جای 
است.  برگشته  ورق  کرده اند،  باز  را  خود 
مردم دنبال داشتن دندان های منظم، سفیدتر 
و براق تر هستند. به همین دلیل دندان پزشکان 
با قرار دادن عکس های مختلف از زمان پیش 
و پس از درمان دندان بیماران خود تالش 

دارند بیماران بیشتری را جذب کنند.
همچنین از زمانی که در رسانه های اجتماعی 
برخی مسائل مطرح می شود، به عنوان مثال 
متخصصان قلب اعالم کردند سرگرم بررسی 
ارتباط بین بیماری های قلبی و سالمت دهان 
هستند  یا اینکه باکتری هایی که در دندان های 
پوسیده قرار دارد از طریق گردش خون به 
سایر نقاط بدن کشیده می شوند، توجه عمومی 
به این حوزه بیشتر جلب شده است. درنتیجه 

روز  مد  به  تبدیل  دندان پزشکی  درمان های 
شده و محققان جوان سخت دنبال آن هستند 
که پای تکنولوژی را به این عرصه هم باز 
کنند. در دانشگاهی در ایالت »ایلینویز« آمریکا 
در پویشی که به افراد نوآور و خالق جایزه 
می دهند، در سال های 2018 و 2019 میالدی 
جایزه به تکنولوژی هایی تعلق گرفت که در 

دندان پزشکی به کار می روند.

کدامتکنولوژیحرفاولرامیزند؟
اسکنر دیجیتالی و چاپگر سه بعدی پیشگامان 
تکنولوژی در حوزه دندان پزشکی محسوب 

می شوند.
اسکنر دیجیتال وسیله لوله مانندی است که 
از سه بعد تصویرهایی از دندان و بافت های 
اطراف آن تهیه می کند. این روش زمان درمان 
را به کوتاه ترین زمان تقلیل می دهد و دیگر 
نیازی به تهیه قالب از دندان نیست. سپس 
تصویر از طریق رایانه به البراتوار دندان سازی 
فرستاده می شود و در کوتاه ترین زمان تاج 

دندان  یا بریج آماده خوا هدشد.
را  امکان  این  دندان پزشک  به  وسایل  این 
می دهد که در همان روز مراجعه بیمار تاج 
دندان، وینیر یا بریج دندان بیمار را در مطب 
روی دندان بیمار قرار دهد تا نیازی به مراجعه 
دوباره بیمار نباشد. سیستم با گرفتن تصاویر 
سه بعدی طرح تاج دندان را می ریزد و طرح 

را به دستگاه چاپگر می فرستد.
به تازگی یکی از دندان پزشکان همین کالج 
چند  مسافرت  قصد  که  را  بیماری  دندان 
ماهه به خارج از کشور را داشت، در همان 
به  نیاز  بیمار  دندان  روز کامال درمان کرد. 

تاج داشت. او با کمک اسکنر طرح تاج را 
ریخت و آن را به چاپگر سه بعدی فرستاد 
و پس از حاضر شدن تاج آن را به دندان 
حداقل  که  درمانی  بنابراین  چسباند  بیمار 
3-2 روز طول می کشید تا کامل شود بدون 
اینکه نیاز به مراجعه دوباره بیمار باشد، در 

عرض 3-2 ساعت تکمیل شد.
مقطع نگاری  یا   Con Beam تکنولوژی 
رایانه ای با اشعه مخروطی )برخالف سیستم 
متعارف عکسبرداری که در آنها از پرتوهای 
بادبزنی استفاده می شود، در این سیستم از 
استفاده می شود(  پرتوهای مخروطی شکل 
راه  که  است  مدرنی  وسایل  از  دیگر  یکی 
خود را به کلینیک های دندان پزشکی باز کرده 
است. با این ماشین در حالی که دستگاه دور 
سر بیمار می چرخد، عکس های رادیوگرافی 
سه بعدی با دقت بسیار باال از دندان بیمار 
گرفته می شود. جراح با کمک این عکس های 
رادیوگرافی و داده هایی که از اسکنر می گیرد، 
طرح سه بعدی چاپ شده به دست می آورد که 
به او نشان می دهد ایمپلنت دندان را در کدام 
نقطه و چگونه قرار دهد. با این روش درمانی 
زمان گذاشتن ایمپلنت به نصف می رسد اما بر 
سر راه این روش نوین مشکالتی هم وجود 
دندان پزشکانی  تعداد  اینکه  از جمله  دارد، 
وسایل  این  با  کار  برای  الزم  آموزش  که 
مهم تر  مساله  و  نیست  زیاد  باشند  دیده  را 
هزینه باالی این روش است که تعداد کمی 
از بیماران ممکن است از عهده آن بربیایند.
کمتر از 10درصد دندان پزشکان در آمریکا 
 milling( در مطب خود ماشین های تراش
machine( و چاپگر سه بعدی دارند و تنها 

15 تا 20 درصدشان از اسکنر دیجیتال در 
مطب های خود استفاده می کنند.

می گوید:  مذکور  کالج  استادان  از  یکی 
»اگر قیمت این وسایل کاهش یابد، مسلما 
دندان پزشکان بیشتری مایل خواهند بود در 

کار خود از تکنولوژی نوین بهره ببرند.«
در حوزه تخصصی ارتودنسی در این زمینه 
است.  شده  حاصل  بیشتری  پیشرفت های 
تکنولوژی واقعیت افزوده، اسکنرها و چاپگر 
سه بعدی به بیمار این امکان را می دهد که 
بتواند نتیجه کار ارتودنسی را پیش از شروع 
درمان ببیند. به عالوه، استفاده از االینرهای 
شفاف جای براکت های سنتی در ارتونسی 

را به تدریج گرفته است.
دانشکده  استادان  از  یکی  بکر،  دکتر 
جای  به  »دیگر  می گوید:  دندان پزشکی 
اینکه بیمار برای تنظیم براکت دندانی خود 
مجبور باشد به مطب دندان پزشک برود، یک 
ست جدید االینر را که به صورت سه بعدی 
چاپ شده با پست در منزل خود دریافت 
می کند و به این ترتیب به تدریج دندان های 
بیمار منظم و ردیف می شوند، بدون اینکه 
مطب  به  مکرر  دفعات  به  باشد  داشته  نیاز 

دندان پزشک خود مراجعه کند.
شگفت انگیزی  نوآوری های  از  دیگر  یکی 
شده  عرضه  بازار  به  حوزه  این  در  که 
Mechanodontics نامیده می شود. با این 
تکنولوژی دندان های بیماران کامال ردیف و 
منظم می شوند، بدون اینکه نیازی به براکت 
یا االینر باشد. در این روش یک فنر بسیار 
نازک و براکت  پشت دندان بیمار قرار داده 
می شود، بدون اینکه نیاز به تنظیم های مکرر 

بعدی داشته باشد. شرکت سازنده آن مدعی 
است  استفاده از این روش زمان ارتودنسی 

را به نصف می رساند.
است.  دیگر  نوآوری  هوشمند،  مسواک 
هوش  و  سه بعدی  متحرک  سنسورهای 
مصنوعی تعبیه شده در این مسواک ها زمان، 
باید  که  را  قسمت هایی  و  دفعات  تعداد 
در  همچنین  می دهند.  نشان  کرد،  مسواک 
صورتی که بخش هایی از دندان ها مسواک 
نشده باشد، از طریق برنامه ای که روی گوشی 
به  بلوتوث  کمک  به  و  شده  نصب  همراه 
بگیرید  نظر  در  می شود.  داده  اطالع  فرد 
طریق  از  و  هستید  زدن  مسواک  مشغول 
تلفن همراهتان به شما هشدار داده می شود 

مثال دندان آخرتان را مسواک نکرده اید!
این  ساخت  ایده  میالدی   2014 سال  در 
سروال«،  »توماس  ذهن  به  زمانی  مسواک 
این  سازنده   Kolibree کارخانه  مالک 
مسواک رسید که دنبال راهی بود تا دختر 
کند.  زدن  مسواک  به  تشویق  را  کوچکش 
همراهش  تلفن  روی  را  بازی  برنامه  او 
نصب کرد که در این بازی به دخترش در 
صورتی که دندان هایش را مسواک می زد، 

جایزه داده می شد.
آقای  میالدی   2018 سال  در  سرانجام 
را  هوشمند  مسواک  تکنولوژی  »سروال« 
و  گذاشت   colgate کارخانه  اختیار  در 
این کارخانه آن را با نام »مسواک هوشمند 
دیگر  مدل  کرد.  عرضه  بازار  به  کلگیت« 
 Magik با نام  این مسواک برای کودکان 

هم اکنون در بازار آمریکا به فروش می رسد.
New York Times :منبع

واردشدنتکنولوژیهایجدیدبهدنیایدندانپزشکی

وقتیکهمسواکحرفمیزند
 ترجمه: 

سیما اخالقی

شواهد بی شماری حکایت از آن دارند که بیماری های لثه خطر بیماری های دیگر 
را افزایش می دهند. نتایج مطالعه ای که به تازگی انجام شده نشان داد هرچقدر 

میزان عفونت لثه ها شدیدتر باشد، خطر باال رفتن فشارخون بیشتر می شود.
طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، حدود 47/2درصد 
افراد باالی 30سال  به نوعی گرفتار بیماری لثه و 32درصد تمام افراد بزرگسال 

در کشور آمریکا گرفتار پرفشاری خون هستند. 
هرچند ابتدا به نظر می رسد رابطه ای بین این دو نمی تواند وجود داشته باشد 
اما مطالعاتی که به تازگی توسط محققان به عمل آمده، خط بطالنی بر این 
باور کشیده است. فشارخون باال عامل مهمی برای بروز حمالت قلبی و سکته 

مغزی در بیمارانی که مشکل بیماری لثه دارند محسوب می شود. 

وجودارتباطخطیبینبیماریلثهوفشارخونباال
در این تحقیق که شواهد به دست آمده از 81 مطالعه در 26 کشور مورد بررسی 
قرار گرفت، نشان داد افزایش متوسط فشارخون با بیماری لثه ارتباط مستقیم 
افرادی که مشکل  با  بیماران در مقایسه  این  دارد. شواهد به دست آمده در 
بیماری دهان نداشتند نشان از افزایش4/5 میلی متر جیوه فشار سیستولیک و 

2 میلی متر جیوه فشار دیاستولیک داشت.
این میزان تفاوت آنقدر نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. اگر فشارخون 
اثر  بر  یابد، 25درصد خطر مرگ  افزایش  به طور متوسط 5 میلی متر جیوه 

حمله قلبی یا سکته مغزی افزایش می یابد.
یکی از محققان می گوید: »ما بین بیماری لثه و پرفشاری خون رابطه مستقیم 
باالتر  میزان فشارخون  باشد،  لثه شدیدتر  التهاب  میزان  پیدا کردیم. هرچه 

می رود. این یافته ها نشان می دهد ما باید به بیمارانی که دچار بیماری های 
آنها توصیه هایی  به  بدهیم و  قلبی هشدار  لثه هستند درباره خطر حمالت 
درمورد تغییر شیوه زندگی شان مانند انجام تمرینات ورزشی و داشتن تغذیه 

سالم ارائه کنیم.«
لثه میزان فشارخون  محققان همچنین مایل بودند بدانند در صورت درمان 
کاهش می یابد؟ در تعدادی از مطالعات قبلی که مورد بررسی قرار گرفت 
این نتیجه تایید شده و فشارخون بیماران پس از درمان لثه بهبود یافته بود اما 

در بقیه مطالعات این موضوع بدون نتیجه مانده بود.

آیاموضوعالتهابلثهنادیدهگرفتهشدهاست؟
محققان بر این باورند التهاب هسته مرکزی ارتباط بین سالمت دهان و بیماری های 
قلبی است. باکتری هایی که عامل بیماری های لثه هستند بر اساس فرضیه های 
ارائه شده می توانند موجب تحریک التهاب و درنتیجه افزایش فشارخون شوند.
باید در نظر داشت عوامل احتمالی دیگری هم از جمله مساله ژنتیک و برخی 
عوامل خطر مانند مصرف سیگار و چاقی مفرط می توانند باعث بروز هر دو 

بیماری شوند.
طور  به  دهان  بهداشت  و  سالمت  کنترل  موضوع  کشورها  از  بسیاری  در 
جدی پیگیری نمی شود و بیماری های لثه برای سالیان طوالنی بدون درمان 
التهاب  و  لثه  بیماری  این است که وضعیت  باقی می مانند. فرضیه محققان 
سیستماتیک بدن بیمار و چگونگی واکنش بدن بیمار به باکتری ها عامل خطر 

عمده و اصلی است.
Medical News Today :منبع

Mecanodontics

به کمک چاپگر سه بعدی می توان دقیقا مدل دندان بیمار را ساخت یا به جراح محل مناسب گذاشتن ایمپلنت را نشان داد.

بیماریهایلثهخطرافزایشفشارخونراتا40درصدافزایشمیدهند
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بسیاری از بیماران سرماخورده گمان می کنند 
یا  ریه  در  غلیظ  و  ترشحات سبزرنگ  اگر 
آنتی بیوتیک  باید  باشند  داشته  حلق  پشت 
مصرف کنند. مصرف آنتی بیوتیک در بیشتر 
در  تنها  و  ندارد  هیچ ضرورتی  موارد  این 
صورتی که تب ناشی از عفونت میکروبی 
پزشک  تجویز  با  آن  مصرف  باشند،  داشته 

حاذق منطقی خواهد بود.
در  رایج  ویروسی  سرماخوردگی های  در 
روزهای سرد، حاالتی مانند گرفتگی بینی، 
بینی  سرفه خلط دار غلیظ، ترشحات غلیظ 
و پشت حلق، سنگینی سر در ناحیه پیشانی 
تب  با  همراه  چشم ها،  عمق  و  گونه ها  و 
خفیف، بی اشتهایی، بی حالی و درد عضالنی 

ایجاد می شو د.
در این شرایط باید به مواردی توجه کرد؛ 
حین  کم اشتهایی  ایرانی،  طب  برمبنای 
جهت  در  سودمند  فرایندی  سرماخوردگی 
پاک سازی دستگاه تنفس و بهبود زودتر است 
بنابراین اصرار به خوردن غذا )به ویژه غذاهای 
سنگین( به خصوص در مورد کودکان توصیه 
نمی شود. غذا در این شرایط باید سبک و 
خوشگوار باشد و عالوه بر ارزش تغذیه ای، 
بتواند عملکردهای دارویی نیز داشته باشد. 
سوپ رقیق کم گوشت با هویج و جعفری 
پودر  به عالوه  مرزه، شلغم و کمی سیر،  و 
آویشن  و دارچین نمونه خوبی از آن است.

غذاهای  نان،  خامه،  پنیر،  ماست،  مصرف 
خمیری مانند ماکارونی، سرخ کردنی ها و موز 
ترشحات سینوس و سینه را غلیظ تر می کند 
و طی دوره بیماری باید از آنها پرهیز کرد.

برای رقیق شدن و دفع ترشحات غلیظ پشت 
حلق یا ریه، مصرف برگ آویشن همراه با 
قدری پودر ریشه شیرین بیان سودمند است. 
این دو گیاه که طبیعت گرم و خشکی دارند 

در بازار گیاهان دارویی ایران به آسانی پیدا 
می شوند. زوفا هم برای این منظور گیاه خوبی 
است ولی در بازار عمومی گیاهان دارویی، 
زوفای اصلی وجود ندارد و به جای آن گیاه 

دیگری به فروش می رسد.
مرزنجوش هم برای کاهش ترشحات غلیظ 
دستگاه تنفس مفید است ولی شناسایی جنس 
مرغوب آن در بازار گیاهان دارویی نیاز به 

تجربه و مهارت دارد.
در  که  سرماخوردگی  آماده  بسته های 
شامل  عمدتا  می رسد  فروش  به  عطاری ها 
دانه های موسیالژی مثل به دانه و نیز عناب 
و  زکام  در  که  است  ناخنک  و  سپستان  و 

نزله سرد مفید نیست.
دیگر  موسیالژی  گیاهان  مصرف  همچنین 
دفع  و  کاهش  برای  بنفشه  و  ختمی  مانند 
بی فایده  ریه و سینوس ها،  غلیظ  ترشحات 

است. 
درخت  برگ  جوشانده  بخار  استنشاق 
و  آویشن  برگ  آن،  عصاره  یا  اکالیپتوس 
تنفسی  مجاری  شدن  باز  برای  بابونه  گل 
سینوس ها  غلیظ  ترشحات  شدن  رقیق  و 

مناسب است.
 همچنین چکاندن 2-1 قطره روغن سیاهدانه 
در بینی برای بازشدن مجاری سینوس ها و 
توصیه  شرایط  این  در  آنها  احتقان  کاهش 

می شود.

نکاتی درباره »سرماخوردگی« از منظر طب ایرانی

پیشگیری و درمان با طالیی ترین ترفندهای ایرانی

آش کدو حلوایی

آش کدو حلوایی غذای 
مناسب فصل پاییز است. 
این آش حبوبات زیادی 

ندارد و دارای مزاجی بسیار 
متعادل و مناسب این فصل است.

روش پخت 
1. جو پوست کنده، برنج و ماش را به مقدار مساوی همراه کمی پیاز داغ که در 

روغن زیتون آماده شده، طبخ کنید.

هویج  و  گشنیز  پخت  آخر  ساعت  در   .2
رنده شده را اضافه کرده و کدو حلوایی را در 
اندازه  مناسب قطعه قطعه کرده و اضافه کنید.
3. ده عدد آلو بخارای ملس و کمی نمک 
و زردچوبه اضافه کرده و صبر کنید تا آش 

جا بیفتد.
هنگام  هستند،  یبوست  دچار  که  کسانی 
زیتون  روغن  قاشق  یک  غذا  این  کردن  میل 
در ظرف غذای خود اضافه کنند. این آش برای درمان 
حساسیت، سرماخوردگی، ناراحتی های روانی ناشی از 
خشکی پاییز، گرفتگی های دردناک ساق پا، واریس، بواسیر، خشکی و تیرگی 

پوست، خواب های پریشان و بی خوابی مفید و موثر است.

استفاده از گیاهانی مانند آویشن، مرزنجوش و پونه 
برای اقسام نزله و زکام )سرماخوردگی( مفید است.
باید توجه داشت برای رقیق شدن و دفع ترشحات 
غلیظ پشت حلق یا ریه، در نزله سرد، مصرف آویشن، 
پونه و مرزنجوش با توجه به طبیعت گرم و خشکی که این گیاهان دارند کمک کننده است ولی 
مصرف زیاد این گیاهان در نزله گرم توصیه نمی شود.پزشک براساس تشخیص نوع نزله می تواند از 
این گیاهان برای درمان استفاده کند. دانه های موسیالژی  به دانه، اسفرزه و عناب نیز در زکام و نزله 
سرد مفید نیستند.همچنین مصرف گیاهان موسیالژ دیگر مانند ختمی، خبازی و بنفشه برای کاهش 

و دفع ترشحات غلیظ ریه و سینوس ها، در نزله ناشی از سردی مفید نخواهد بود.

خوراکیهادرمطبخایرانیالکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

 دکتر محبوبه 
ابریشم کار

متخصص طب ایرانی

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!

 دکتر مجید انوشیروانی
متخصص طب سنتی  ایرانی و عضو 

هیات علمی دانشکده طب سنتی  و 
مکمل مشهد

»سرماخوردگی« در بارداری 
از  گروه  آن  جزو  شما  شاید 
خانم هایی هستید که تمایلی به 
مصرف دارو در زمان بارداری 
ندارید. واقعیت این است که برای 
بیماری ساده ای مثل سرماخوردگی ویروسی بهتر است دارویی مصرف 
نکنید چراکه داروها تنها شما را برای گذراندن راحت تر دوره بیماری 
ویروسی کمک می کنند، نه اینکه درمان قطعی باشند. پس ابتدا باید عالئم 
معمول سرماخوردگی ویروسی؛ یعنی آبریزش رقیق بینی، خارش، سوزش 

یا قرمزی چشم، گوش، بینی و حلق، تب، عطسه و سرفه را بشناسید.

عالئم خطر سرماخوردگی در بارداری
در صورت بروز این عالئم حتما به پزشک مراجعه کنید:

تب ۳۹ درجه و باالتر
بروز تب چند روز بعد از شروع سرماخوردگی

درد شدید گلو
بینی غلیظ  ترشحات 

شدید سرفه 
تنفسی مشکل 

 احساس فشار و درد در قفسه سینه
واژینال خونریزی 

گیجی
شدید استفراغ 

جنین حرکات  کاهش 

کاربردهای »عناب« در سرماخوردگی و سرفه بارداری
عناب یکی از تجویزهای مجاز در بارداری است. این میوه که اغلب 
به صورت خشک شده در دسترس است، موجب تقویت سیستم ایمنی 
می شود، پس هنگام سرماخوردگی یا در معرض فرد سرماخورده، 

آن را میل کنید. عناب در بسیاری از سرفه ها موثر واقع می شود.
خوردن جرم عناب برای معده ضعیف، سنگین است و بسیاری از 
خانم های باردار را دچار مشکل  می کند بنابراین بهتر است به صورت 

دمنوش یا شربت میل شود. 
استنشاق دود آن برای کاهش عالئم سرماخوردگی مثل گرفتگی یا 

احتقان بینی در خانم های باردار یا اطفال نیز مفید است.

 دکتر مینا محبی
متخصص طب سنتی 

ایرانی

درمان های خانگی و بسیار موثر »سرماخوردگی«

هنگام سرماخوردگی رعایت چند نکته به بهبود 
شما کمک می کند. مجموع این اقدامات بهترین 

و موثرترین درمان سرماخوردگی است.

دمنوش بابونه روزی 2 بار میل کنید.
بخور مرزنجوش، آویشن و بابونه استفاده کنید.

سوپ ساده از گشنیز و جعفری تازه، سینه مرغ، پیاز فراوان، هویج و جو پرک، رقیق تهیه کنید 
و هر ۳ساعت یک پیاله میل کنید.

مایعات و غذاهای سرد نخورید.
در معرض هوای سرد نباشید.

کنار تخت یک پیاز درشت قاچ شده بگذارید.
هر 4-۳ ساعت با آب نمک رقیق مجاری بینی و حلق را خوب شستشو دهید.

شربت ولرم حاوی کمی عسل و چند قطره لیموترش تازه بنوشید.
استراحت کنید.

کار فکری انجام ندهید.
وقتی فرصت انجام همه این کارها را ندارید، چند مورد را انتخاب کنید و انجام دهید تا از 

نتایج خوب آن بهره مند شوید.

دکتر الهام اختری،
متخصص طب سنتی  ایرانی 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پیشگیری از سرماخوردگی کودکان
کودکان به علت رطوبت باال 
و ضعف طبیعی مستعد ابتال 
هستند،  سرماخوردگی  به 
که  کودکانی  به خصوص 
به مهد می روند، کودکان با سابقه حساسیت، ضعف ایمنی، سابقه 
از ساده ترین و  سینوزیت و عفونت گوش و خروپف شبانه.یکی 
سر«  »پوشاندن  سرماخوردگی،  از  پیشگیری  روش های  مهم ترین 
به خصوص  ابتدای صبح و شب هنگام خروج از منزل یا محل کار، 
زمانی که با یک تغییر ناگهانی دما مواجه هستیم و زمان خروج از 
حمام و سحرگاهان است.پوشاندن سر و گوش بچه ها با روسری 
)دخترها(، کاله نخی )نوزادان(، کاله متصل به لباس یا جدا )پسرها( 

در طوالنی مدت می تواند از ضعف مغز جلوگیري کند.

 دکتر ارمغان سادات 
کیهانمهر

متخصص طب ایرانی

شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت

بسیاری از بیماران سرماخورده 
گمان می کنند اگر ترشحات سبزرنگ 

و غلیظ در ریه یا پشت حلق داشته 
باشند باید آنتی بیوتیک مصرف 

کنند. مصرف آنتی بیوتیک در بیشتر 
این موارد هیچ ضرورتی ندارد و 

تنها در صورتی که تب ناشی از 
عفونت میکروبی داشته باشند، 

مصرف آن با تجویز پزشک حاذق 
منطقی خواهد بود

بنابراین  است  و خشک  سرد  مزاج  دارای  پاییز 
برای افراد با مزاج گرم و تر، مناسب تر است و 
با مزاج یا سوءمزاج سرد و خشک،  افراد  برای 
مناسب نیست و می تواند موجب تشدید عالئم 
و بروز برخی بیماری ها به ویژه بیماری های سرد 
و خشک شود. فصل پاییز اغلب در افراد با مزاج 
سرد و خشک باعث تشدید خشکی پوست، اگزما، 
خشک شدن مخاط بینی یا دهان، خونریزی های 
عطسه،  جمله  از  تنفسی  حساسیت  های  و  بینی 

سرفه و مشکالت تنفسی می  شود.
در فصل پاییز باید مصرف غذاهایی با طبع سرد 
)با مزاج سرد(، گوشت گوساله،  مانند حبوبات 

و  کالباس  و  بادمجان، گوشت دودی، سوسیس 
غذاهای خشک مانند برنج و کباب بره کمتر و 
آش  و  سوپ  مثل  نیمه جامدی  غذاهای  بیشتر 

مصرف شود.
 افرادی که دچار اگزما و خارش پوست شده اند، از 
روغن کنجد برای نرم کردن پوست و روغن بادام 
برای چرب کردن بینی استفاده کنند. همچنین بهتر 
است افراد برای مرطوب کردن هوا و جلوگیری 
یا  از سرماخوردگی دستگاه بخور در محل کار 

منزل قرار دهند.
عطرهایی که دارای طبع گرم هستند، مانند عطر 
بر  خوبی  بسیار  تاثیر  بهارنارنج  و  محمدی  گل  
بهتر  می گذارد،  این فصل  در  فرد  روان  و  روح 
را جلوی  عطر  روز  از  ساعاتی  افراد طی  است 
بینی بگیرند و استشمام کنند یا مقداری از عطر 

را هنگام خواب به بالش خود بزنند.

 دکتر مامک  هاشمی حبیب آبادی
متخصص طب ایراني

آیا پاییز فصل افسردگی است؟

بیشتر  پاییز  در  پوستی  مشکالت 
این فصل سرد  مزاج  زیرا  می شود 
و خشک است و این خشکی فصل 
پوست  بیماری های  بروز  عامل 

بود. مانند خارش خواهد 
همراه  پوست  خشکی  که  افرادی 

بنفشه  روغن  از  دارند،  خارش  با 
استفاده کنند. روغن بنفشه ضدالتهاب 

موضعی با پایه گیاهی است، البته روغن بنفشه ای که 
در پایه بادام شیرین تهیه شده باشد. برای 
با  را  از حمام، بدن  بعد  رفع خارش 
روغن بنفشه روغن  مالی کنند، این 
کار موجب مرطوب شدن سطح 
خارش  از  و  می شود  پوست 

می کاهد.
بیشتر  تاثیر  برای  است  بهتر 
بدنشان  روز  در  2مرتبه  افراد 
را با روغن بنفشه در پایه بادام 
روغن مالی کنند تا آثار بهبود را 

ببینند. سریع تر 

دکتر لیال شیربیگی
متخصص طب سنتی ایرانی

خشکی مزاج پاییز عامل بروز بیماری های پوستی



سازمان حقوق بشر در بخش 
حقوق کودک با توجه خاص 
به حمایت و مراقبت ویژه از 
خردساالن، »هر انسان زیر 18 
سال« را کودک معرفی می کند. کودک دارای 
حقوق خاص خود است که شامل ارتباط با 
والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی 
برای حمایت جسمی، غذا، آموزش عمومی 
با هزینه دولت، مراقبت های بهداشتی و قوانین 
کیفری مطابق با سن و رشد کودک، حمایت 
برابر از حقوق مدنی کودک، آزادی از تبعیض 
نژادی، جنسیتی، گرایش جنسی، گرایش ملی، 
مذهبی، معلولیت، رنگ پوست، قومیت و سایر 
ویژگی هاست.  کودکان به توجه به آسیب پذیر 
بودن و به عنوان نسل آینده، نیازمند مراقبت 
ویژه اند و در شرایط خطر، در دریافت کمک و 
حمایت در اولویت قرار دارند. ویلیام بلکستون، 
روان شناس، 3 وظیفه والدین در قبال کودکان 
را 1-نگهداری 2-محافظت و3-آموزش عنوان 
می کند که کودک باید از والدین خود مطالبه کند.  
کودکان و نوجوانان به اندازه برزگساالن از حقوق 
بشر برخوردار هستند. همچنین حقوق خاصی 
دارند که نیازهای آنها را تشخیص می دهد. 
کودکان نه دارایی والدین خود هستند و نه 
به عنوان اشیای گمشده، آنها انسان هستند و 
حقوق خاص خودشان را دارند. کنوانسیون 
حقوق کودکان، برای تحقق حقوق آنها تمام 
توان خود را به کار گرفته است. این کنوانسیون 
تعریف خود از کودک را به عنوان یک فرد و 
همچنین یک عضو خانواده و اجتماع با حقوق 
و تعهدات مناسب با سن و مرحله رشد او، 
ارائه می دهد و با به رسمیت شناختن حقوق 
کودکان، تمام توجه را به سمت کودک معطوف 
می کند و شأن و منزلت انسانی همه کودکان و 
اطمینان از رفاه و پیشرفت آنها را به رسمیت 
می شناسد. کیفیت اساسی در زندگی حق همه 

کودکان است، نه حداقل آن. 

دالیل اهمیت حقوق کودک
کودک یک فرد است، نه دارایی والدین یا دارایی 
دولت. کودکان به عنوان اعضای خانواده از حقوق 
برابر برخوردار هستند. آنها زندگی را به عنوان 
فردی کامال وابسته شروع می کنند و برای پرورش، 
تربیت، رشد و رسیدن به استقالل، باید به بزرگساالن 
اعتماد و تکیه کنند. این تربیت به طور معمول 
توسط بزرگساالن انجام می شود اما هنگامی که 
والدین به عنوان مراقب نمی توانند نیازهای کودکان 
را برآورده کنند، وظیفه اصلی دولت است که برای 
کودک، جایگزین مناسب پیدا کند. نظر کودکان 
باید شنیده شود و مورد توجه قرار بگیرد. کودکان 
به طور معمول رأی نمی دهند و در مسائل سیاسی 
شرکت نمی کنند. بدون توجه به عقاید کودکان، 
نظر آنها در مورد بسیاری از مسائل مهم که روی 
زندگی آنها اثر می گذارند، در نظر گرفته نمی شود، 
چه مسائلی که اکنون بر آنها اثرگذار هستند، چه 
در آینده. بسیاری از تغییرات در جامعه روی 
زندگی کودکان تاثیرات نامتناسب و منفی دارد. 
تحول در ساختار خانواده، تغییر اوضاع جامعه، 
دیجیتالی شدن، مهاجرت، تغییر الگوهای اشتغال 
و کوچک شدن شبکه رفاه اجتماعی، در بسیاری 
از کشورها تاثیرات منفی روی زندگی کودکان 
می گذارند. رشد سالم فرزندان برای رفاه آینده هر 
جامعه ای بسیار مهم است. از آنجایی که کودکان 
در حال رشد هستند، در مقایسه با بزرگساالن 
نسبت به شرایط نامطلوب مانند فقر، مراقبت های 
بهداشتی ناکافی، تغذیه نامناسب، آب ناسالم و 

آلودگی محیط زیست آسیب پذیرتر هستند.
آثار بیماری، سوءتغذیه و فقر آینده فرزندان و 
درنتیجه آینده جامعه ای که در آن زندگی می کنند 
را تهدید می  کند. هزینه ناکامی و عدم موفقیت در 
جامعه برای کودکان بسیار زیاد است. یافته های 
تحقیقات اجتماعی حاکی از آن است که اولین 
تجربه های کودکان در پیشرفت آینده آنها به طور 
قابل توجهی تاثیرگذار است. زمان رشد کودکان، 
میزان هزینه و سهم آنها را در جامعه تعیین می کند. 
والدین زندگی کودکان را به شکلی منحصربه فرد 
تحت تاثیر قرار می دهند بنابراین باید نقش آنها 
در حقوق کودکان به گونه ای خاص مشخص 
باشد. موضوعات در رابطه کودک و والدین شامل 
غفلت، کودک آزاری، آزادی انتخاب، تنبیه بدنی 

و حضانت کودک است.
وقتی صبور هستید و با فرزندانتان با احترامی که 
شایسته آنهاست، رفتار می کنید، تاثیر رشد در 

چنین خانه گرم و دوست داشتنی ای، برای 
تمام عمر روی آنها تاثیر مثبت خواهد 

دارای  نوجوانان  و  کودکان  داشت. 
اعتمادبه نفس،  ارزش،  و  احترام 
مهارت های  و  هیجانی  هوش 
بتوانند  تا  شد  خواهند  ارتباطی 
افراد متعادل، شاد و صبور باشند. 

1. کالمتان را خردمندانه انتخاب کنید. تصویر 
درونی فرزند شما و اعتمادبه نفس او، به دو عامل 
مرتبط است؛ زندگی خانوادگی و همساالن او. 
و  ضعیف  ذهنیت  ایجاد  در  عامل  مهم ترین 
اعتمادبه نفس پایین، محیطی است که کودک در 
آن بزرگ شده است. از خودتان سوال کنید که 
آیا خانه شما محیطی مثبت است که فرزندان 
می توانند در آن رشد کنند یا جوی است با رفتار و 
کالم منفی؟ شما نمی توانید طرز صحبت یا رفتار 
همساالن فرزند خود را در مدرسه یا زمین فوتبال 
کنترل کنید اما نکته ای که همیشه می توانید کنترل 
آن را در دست داشته باشید، نوع محیطی است 

که برای خانواده خود فراهم آورده اید. 
لحن صحبت شما با فرزندتان، نوع گفتاری است 
که آنها همیشه در ذهن خود همراه خواهند داشت. 
آنچه می گویید و احساسی که نسبت به فرزندتان 
دارید، ذهنیتی را به وجود می آورد که کودک شما 

درباره خود باور خواهد کرد. 
صدای تشویق، تصدیق، عشق و شکیبایی، حمایت 
و پذیرفتن از سوی شما همان صدایی است که 
شما به کودک خود القا می کنید. هیچ شخص 
دیگری به اندازه والدین، روی فرزند تاثیر زیادی 

نخواهد گذاشت. 
دنیای ما در حال ساخت تصاویر و زبان هایی 
است که می توانند مخرب و مضر باشند. پیام ها، 
زبان ها و رفتارها به صورت منظم با تفاوت بین 
مثبت و منفی، درست و نادرست، خوبی و شر، 
محبوب و غیرمحبوب در رسانه، کتاب ها و بین 
دوستان و همساالن وجود دارند. آنها در رفتار، 
گفتار، کلیشه ها و چگونگی رفتار ما با خودمان 

و دیگران نمایان می شوند. 
این وظیفه والدین است که چگونه عزت نفس، 
اعتمادبه نفس و خودپسندی کودک خود را در او 
شکل بدهند و درنهایت مشخص می شود فرزند 
ما چگونه می تواند مقابل فشارهایی که قادر هستند 

بر او تاثیر منفی بگذارند، ایستادگی کند. 
این مهم ترین عامل در رابطه بین محیط و یادگیری 
است که در خانه شکل می گیرد. تنها گزینه ای که 

باید در زندگی فرزند شما ثابت باشد، همیشه 
خانه شما و خانواده است؛ امن ترین مکان 

برای او، جایی که در آن از عوامل منفی 
خالص می شود و بهترین احساس را به 

خود خواهد داشت. خانه شما باید 
مکانی برای پرورش کودکتان 

باشد تا بتواند از خود تصویری 
حقیقی با اعتمادبه نفس، 

خالق  و  مستعد 
مثبت اندیش  و 

بسازد. 

ایجاد محیطی که کودکان و خانواده به آن رونق 
می بخشند، موضوعی است که شما باید درباره 
آن مصمم باشید، مانند هر عادت مثبتی که نیاز 
به تالش، حوصله و تکرار زیاد دارد بنابراین 
بیندیشیم که چگونه به کودکمان کمک کنیم تا 
احساس خوبی نسبت به خود داشته باشد و به 
او در داشتن اعتمادبه نفس باال یاری برسانیم تا 

انتخاب های مثبتی داشته باشد؟

2. خانه مثبت نیازمند تمجید و تشویق شایسته 
است. تجسم کنید که می خواهید دوچرخه سواری 
را به فرزندتان یاد بدهید؛ کدام سناریو)نوع برخورد( 
به او کمک می کند تا مهارت را بیاموزد و احساس 
اعتماد کند که به تنهایی می تواند تالش کند تا 

به نتیجه برسد؟
الف  وقتی فرزندتان تعادل را برقرار می کند 

و شروع به پدال زدن می کند، شما هیجان زده 
می شوید. از تالش او خوشحال می شوید و زمانی 
که در حال یادگیری مفاهیم است، از او پشتیبانی 
 می کنید و تا زمانی که به نتیجه نرسیده، همچنان 

مثبت باقی خواهید ماند. 
ب  فرزندتان از افتادن می ترسد چون مطمئن 

نیست کسی او را از زمین بلند می کند یا نه 
بنابراین احساس ناامیدی در خود دارد. شما اذیت 
می شوید و از کوره درمی روید که چرا قوانین را 
رعایت نمی کند و با لحن تند و نامهربان به او 
تشر می زنید که به اندازه کافی تالش نکرده است.
سناریوی اول: رفتار شما پاداش گونه است همراه 
هیجان، گرمی و ستایش مثبتی که به کار برده اید. 
باعث می شود فرزندتان به خاطر تشویق های شما 

تمام تالشش را به کار گرفته است. 
سناریوی دوم: کودک احساس شکست می کند. 
او خیلی تالش کرده اما آنچه از شما می بیند فقط 
انتقاد است. این کلیپ خشن برای او جایی برای 
تالش مضاعف نمی گذارد، او تسلیم می شود زیرا 

احساس ناکامی می کند. 
اصول اساسی تشویق و پاداش مثبت و چگونگی 
تاثیر عمیق آن روی کودک در این مثال ها کامال 
مشهود است. وقتی کودک با تعریف، تمجید، 
انتقادات و پیشنهادهای سازنده، مورد تشویق قرار 
می گیرد، کودک با شما ارتباط برقرار می کند اما 
وقتی شما از توانایی های کودک انتقاد می کنید، 
او احساس پوچی می کند زیرا والدین به خاطر 
انجام داده،  سختکوشی و تالش و کاری که 

قدردانی نمی کنید. 

3. تاثیرگذار باشید. شما سرشار از عشق هستید. 
سعی کنید عشق را با در آغوش گرفتن، فشردن 
فرزندتان در آغوش گرمتان، نوازش، گرفتن دستان 
فرزندتان و متذکر شدن اینکه چقدر او را دوست 
دارید، به فرزندتان بروز بدهید. این کار به آنها 
یادآوری می کند که شما همیشه به آنها اهمیت 
می دهید. توجه و عشق به فرزندان کمک می کند 
اگر زمانی صدمه ای به آنها وارد شده یا دچار 

دردسر می شوند، یا اگر می خواهند 
سر صحبت را باز کنند، 

راحتی  احساس 

کرده و مسائل را با شما درمیان بگذارند. 
بسیار مهم است که کودک بداند بدون قید و شرط 
او را دوست دارید و به او محبت می کنید، حتی 
اگر به او لطمه ای وارد شده یا کاری نادرست 
انجام داده یا قوانین را زیر پا گذاشته است. وقتی 
کودک احساسات شما را خدشه دار کرده، خیلی 
سخت است به سمت او بروید و از خود محبت 
نشان بدهید اما این درست همان زمانی است 
که کودک به شما و عشق شما نیاز دارد پس 
غرورتان را کنار بگذارید. درس ارزشمندی که 
به فرزندان می آموزید، از احساسی که دارید بسیار 

بزرگ تر است. 

4. کودکان مثبت به طرز فکر مثبت نیاز دارند. 
کلماتی مانند احمق، لعنتی، خپل، زشت و مزاحم 
در حریم خانه شما جایی ندارد و زمانی که کودکان 
چنین کلماتی را بیرون از خانه می شنوند، باید آنها 
را بیرون در جا بگذارند و هرگز در فضای خانواده 
امن خودشان، بازگو نکنند. خانه شما پناهگاهی 
ایمن برای فرزندان شماست و صحبت های منفی 
دیگران نمی تواند در خانه شما جایی داشته باشد. 
بیشتر با هم وقت بگذرانید و بیرون بروید. استفاده 
از رسانه های اجتماعی، نمایش های تلویزیونی و 
فیلم ها، موسیقی و برنامه هایی که از الفاظ منفی 
در گفتار استفاده می کنند را 
محدود یا     حذف 

کنید. 

کنید  رفتار  طوری   .5
که دوست دارید با شما رفتار شود. »هر 
چیزی که امروز بکارید، فردا درو خواهید کرد.« 
این عبارت هرگز به این اندازه که در اینجا مهم 

است، مصداق پیدا نکرده است. 
که  می گیرند  الگو  خود  والدین  از  کودکان 
چگونه عمل کنند، با دیگران تعامل داشته 
خودشان  درمورد  کنند،  رفتار  باشند، 
شما  گفتار  از  همچنین  و  صحبت 
تقلید کنند. مدل سازی رفتار مثبت 
در خانه، نشان می دهد که چگونه 
احترام، دلسوزی، عشق ورزی 
اطمینان  بودن حتی  مثبت  و 
پوستشان  و  گوشت  با  را 
از  احساس کنند. وقتی شما 
زیبایی خودتان راضی نیستید 

و فکر می کنید که زشت هستید، ممکن است 
دختر شما به خودش بگوید که او هم زشت 
است و با خود تکرار کند. آیا شما می خواهید 
که او باور کند زشت است و چقدر موجود 
شما  است؟ جواب  غیرقابل تحملی  کوچک 

حتما منفی است. 
داشتن اعتمادبه نفس درباره بدنمان به همان اندازه 
اعتمادبه نفس روان مهم است. کاری که والدین 
می توانند برای کودک خود انجام بدهند افزایش 
این اعتماد است. حتی اگر این بی اعتمادی به 
خاطر حرف های منفی شما به وجود آمده باشد، 

باید اعتماد را جایگزین آن کنید. 

6. گسترش مهربانی و بخششی که ما نسبت 
به خودمان داریم، باید در کودکانمان نیز به 
وجود بیاوریم. زمانی که به کودک خود کمک 
می کنیم تا مثبت باشد، اعتمادبه نفس را در خودش 
تقویت می کند. همچنین باید شیوه صحبت کردن 
با صدای بلند یا نجوای درون خودمان را تمرین 
و آن را مدیریت کنیم تا بتوانیم بهترین الگوی 

مناسب برای کودک باشیم. 
کودکان به طور خاصی بیننده هستند. آنها همه چیز 
را در ذهن نگه می دارند. تاکنون توجه کرده اید که 
فرزندتان با چشمان و گوش های کوچکش به 
شما به عنوان الگوی رفتاری و نشانه های تعامل 
و تعادل نگاه می کند. به عنوان مثال، این جمالت 
را بارها شنیده ایم؛ »پسرم آخرین دکمه پیراهنش 
را درست مانند پدرش می بندد.«  یا مثال »دخترم 
موقع صحبت کردن با برادر کوچکش درست از 
لحن و کلمات من تقلید می کند چون دوست 
ندارد که برادرش فالن کار را انجام بدهد.« این 
همان رفتاری است که فرزندان از ما می بینند و 

در خانه یاد می گیرند. 

7. کاری کنید تا کودکتان هر روز احساس 
خاص بودن داشته باشد. بهترین و موثرترین راه 
برای پرورش کودک و متذکر شدن این نکته که 
خانه محیطی دوست داشتنی و ایمن است، صرف 
کردن زمانی باکیفیت کنار آنهاست. این کار بسیار 
راحت است، مانند شام خوردن با افراد خانواده 
یا قدم زدن در محله زندگی و صحبت کردن با 
یکدیگر. این موضوع به این معنی نیست که حتما 
تدارک تعطیالت کوچک کنار ساحل را ببینید یا 

برای فرزندتان پرستار بچه بگیرید. 
شما می توانید بدون وسایل اضافی و اسباب بازی، 
کنار یکدیگر زمانی را سپری کنید و به فرزندتان 
نشان بدهید چقدر این مساله برایتان مهم است. 
سعی کنید وقت بیشتری برای این کار در نظر 
بگیرید تا بتوانید با هر فرزندتان به طور جداگانه 
وقت بگذرانید. کارهای ساده مانند پیاده روی یا 
خوردن یک کاسه بستنی، نشستن کنار همدیگر 
و صحبت کردن تنها چیزی است که به آن نیاز 
دارید. به فرزندتان نشان بدهید که تمایل دارید 
با او تنها خلوت کنید و وقتتان را فقط به او 
اختصاص می دهید. این کار برای فرزندتان یک 

دنیا ارزش دارد. 
یا  باشد  نوپا  ممکن است فرزند شما کودکی 
احساسات  مورد  در  نمی تواند  او  مهدکودکی، 
خود با شما صحبت کند و خطوط ارتباطی او 
مطمئنا هنوز شروع نشده است. پس بازی کردن 
راه ارتباطی مناسبی برای او است. اگر فرزندتان 
همیشه نیاز دارد درباره تجربه بدی که به او 
آسیب می رساند صحبت کند، هم کالم شوید. 
او قصد دارد بداند شما همان فرد معتمد و 
امین هستید که می تواند در مورد مشکالتش 

با شما صحبت کند. 
فرزندپروری، کاری سخت و دشوار است اما 
فرزندان هرگز  بی قید و شرط  داشتن  دوست 
سخت نیست و نباید باشد. به آنها نشان بدهید 
که دوستشان دارید، حتی اگر رفتار آنها را دوست 
ندارید. هیچ والدینی کامل نیستند. همه ما این را 
متوجه می شویم اما تالش برای ساختن خانه ای 
مثبت، کاری سازنده است که باید انجام  دهیم. به 
فرزندتان عشق بورزید. عالقه خود را ابراز کنید. 
موقع صحبت کردن درباره کودکتان یا دیگران از 

کلمات دلسوزانه و پر مهر استفاده کنید.
 احترام کلید برقراری رابطه درست و ایجاد ذهینت 
پویا در کودکان است. بخشنده باشید تا گذشت و 
بخشندگی را به فرزندانتان بیاموزید. آنها را مورد 
ستایش قرار بدهید. انتظارات خود را متعادل کنید 
و توقعات معقول داشته باشید. بچه ها را به مطالعه 
روزانه دعوت کنید و از سن پایین علوم ریاضی 
را به آنها آموزش بدهید. شخص شادی باشید و 
کمتر به خودتان استرس وارد کنید چرا که کودکتان 
مضطرب می شود و استرس شما را حس می کند. 
درنهایت برای خانواده خود آیین های خانوادگی 

درست کنید.  
www. sevethe children. org :منابع

 www. wikipedia. org, www. pracmatic
parent. com, unicef

در باره حقوق خاص کودکان

کودک یک  فرد است نه دارایی
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

برای فرزندانمان 
خانه ای شاد بسازیم

آهنگ  شاد،  خانه ای  ساختن  برای 
آن را بنوازید. برای کودکان خود خانه ای 

مثبت درست کنید. در خلق خانه ای مثبت که 
در آن احساس امنیت، عشق ورزی، شنیدن و احترام 

گذاشتن به فرزندانمان وجود داشته باشد چه کارهایی باید 
انجام بدهیم؟ مهیا کردن محیطی مثبت برای کودک،کل زندگی 

فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد، مخصوصا اگر قصد تربیت کردن 
فرزندانی شاد و سرزنده داشته باشید. برای این منظور باید نکاتی را بیاموزید 

و یاد بگیرید چه چیزی باعث تنظیم آهنگ خانه مثبت می شود؟ 
ایجاد خانه مثبت به این دلیل است که کودک در تمام زندگی این شیوه را دنبال خواهد 

کرد اما چه عاملی باعث شکل گیری خانه مثبت و جو دوستانه در آن می شود؟
»ای کاش در خانه ای بزرگ می شدم که در آن هراسی از ارتکاب خطا نداشتم، یا بدون ترس از انتقاد 

یا شرمنده شدن، کنار پدرومادرم زندگی می کردم اما بزرگ شدن در خانه ای با جو منفی باعث شد والد 
بهتری باشم.« در خانه مثبت چنین تفکراتی پیش نمی آید. اینکه والدین در خانه حضور دارند اما از نظر عاطفی در 

دسترس نیستند، به فرزند صدمه می زند. زمانی که شما تشویق و تمجید واقعی دریافت نمی کنید، تالش هایتان بی ارزش 
خواهد شد. بیاموزید که شما بهترین هستید و لیاقت بهترین ها را در دوران کودکی خواهید داشت. در غیر این صورت، گذران 

زندگی، کار کردن، حضور در محافل اجتماعی و... برایتان دو برابر سخت تر خواهد بود. جو حاکم بر خانه مثبت همانا آهنگ خوب 
بودن را می نوازد. آنچه که به شما آموزش داده شده و رابطه ای که الگو سازی کرده اید، همان است که پذیرای آن شده اید. نگرانی و افسردگی، 

دو تا از مهم ترین پیامدهای رایج حضور در خانه منفی و چگونگی روابط بین والدین و فرزند است. هنگامی که کودکان در خانه ای گرم و مثبت 
و پر از مهر رشد می کنند، ابزاری برای توسعه تعادل به دست می آورند و تبدیل به افرادی با اعتمادبه نفس خواهند شد. 

هر چیزی که امروز 
بکارید، فردا درو 

خواهید کرد.« این 
عبارت هرگز به این 
اندازه که در اینجا 

مهم است، مصداق 
پیدا نکرده است. 
کودکان از والدین 
خود الگو می گیرند 

که چگونه عمل 
کنند، با دیگران 

تعامل داشته 
باشند، رفتار کنند، 

درمورد خودشان 
صحبت و همچنین 

از گفتار شما تقلید 
کنند. مدل سازی 

رفتار مثبت 
در خانه، نشان 

می دهد که چگونه 
احترام، دلسوزی، 

عشق ورزی و مثبت 
بودن حتی اطمینان 

را با گوشت و 
پوستشان احساس 

کنند.
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

بعضی والدین 
همواره از 

فرزندشان 
می خواهند هر 

کاری را کامال 
بی نقص و عالی 

انجام دهد، 
درحالی که 

چنین تمایالتی 
غیرواقع بینانه 

هستند. کودکان 
باید از سنین 
خردسالی  یاد 

بگیرند که 
اشتباه کردن 

بخشی از زندگی 
است و بی نقص 

نبودن کارها 
هیچ اشکالی 

ندارد

از  یکی  خودباوری، 
که  است  موضوعاتی 
تاثیر چشمگیری  می تواند 
داشته  انسان ها  زندگی  بر 
باشد. بسیاری از پدرها و مادرها می خواهند 
خودباوری را در فرزندشان تقویت کنند اما  
نمی دانند چطور این کار را انجام دهند، حتی 
بعضی از آنها تصمیماتی  می گیرند یا رفتارهایی 
دارند که دقیقا خودباوری را در کودکان تضعیف 
می کند. این در حالی است که به نظر متخصصان، 
انسان ها از همان دوران کودکی و خصوصا از 
سنین خردسالی به استحکام درونی و خودباوری 
نیاز دارند تا بتوانند زندگی موفق تر و بهتری در 
آینده تجربه کنند. در ادامه، شما را با بهترین 
توصیه ها برای تقویت خودباوری در کودکان 

آشنا می کنیم. 
 .

1 از کودک تعریف و تمجید کنید

می رسد،  خاصی  دستاورد  به  کودک  وقتی 
حتی اگر این دستاورد خیلی کوچک و ناچیز 
او  از  تمجید کردن  و  تعریف  باز هم  باشد، 
به کودک کمک  کار  این  نکنید.  فراموش  را 
توانایی  کند؛  باور  را  مهم  اصل  یک  می کند 
انجام دادن کارهای مختلف یا به دست آوردن 
خواسته های مختلف. این در حالی است که 
عیب جویی دائمی باعث می شود کودک یک 
اصل معکوس را باور کند؛ ناتوانی در انجام دادن 
کارها و به  دست آوردن خواسته ها. متخصصان 
معتقدند توجه کردن والدین به رفتارهای مثبت 
کودک اهمیت زیادی دارد و والدین باید در 
این زمینه دقت زیادی داشته باشند. رفتارهای 
قابل ستایش کودک می تواند حتی شامل چنین 
مواردی باشد؛ خواندن کتاب، خوش رفتاری با 
خواهر و برادر، همکاری کردن برای آزمایش های 
پزشکی، مهربان بودن با حیوانات و انسان ها و...

2 از روابط دوستانه کودک پشتیبانی 

کنید 
از  و خوب  مثبت  شبکه ای  در  که  کودکانی 
دوستان مناسب زندگی می کنند، اعتمادبه نفس 
بر  به دست می آورند. متخصصان هم  بهتری 
این باورند والدین می توانند نقش مهمی در 
شکل گیری روابط دوستانه کودکان و به وجود 
آمدن این شبکه دوستانه ایفا کنند بنابراین مقابل 
وسوسه اصالح و تصحیح بیش از حد روابط 

دوستانه در زندگی کودک مقاومت کرده و به 
او کمک کنید روابط مستحکم و پایداری شکل 
کرد،  اشتباهی  رفتار  کودک  اگر  بدهد. حتی 
روندهای اصالحی و توبیخی را تا زمانی به 
تاخیر بیندازید که کودک از جمع دوستانش جدا 
شود. شرمسار کردن کودکان مقابل دوستانشان 
شدیدا به عزت نفس آنها آسیب می رساند و 
رفته رفته خودباوری را در آنها تضعیف می کند.

3 به کودک اعتماد کنید 

رابطه مبتنی بر اعتماد میان کودک و والدین به 
 مرور زمان ساخته می شود و رابطه اعتمادمحور، 
عمیقا خودباوری را در کودک تقویت می کند 
بنابراین شما هم به عنوان پدر یا مادر تالش کنید  
اعتمادتان را به کودک نشان دهید. اعتماد کردن 
به کودک در انجام امور مختلف مثل بازی کردن 
در منطقه مشخص یا به پایان رساندن یکی از 
کارهای خانگی، کمک می کند حس قابل اعتماد 
بودن در کودک ایجاد شود. این اعتماد کردن 
به کودک باید ادامه پیدا کند تا زمانی که دلیل 
واضح و روشنی برای سلب آن داشته باشید. 

اهمیت اعتماد کردن به فرزند در دوران نوجوانی 
از این هم بیشتر می شود.

4 برای کودک هدف تعیین کنید 

والدین باید برای کودک، هدف های متناسب با 
سن تعیین کنند. این هدف ها می توانند به سادگی 
ناهار،  مرتب  شامل کارهایی مثل چیدن میز 
کردن تختخواب، کمک به تهیه شام و تالش 
بیشتر برای امتحانات مدرسه باشد. شاید بعضی 
کودکان مقابل این هدف ها مقاومت کنند و بگویند  
نمی خواهند هیچ کاری انجام دهند اما کودکان 
پس از انجام دادن وظایف و رسیدن به اهداف 
مختلف، احساس قوی بودن می کنند. درواقع، هر 
بار که کودک به هدف جدیدی دست می یابد، 

عزت نفس و خودباوری  اش بیشتر می شود. 

5 به کودک انگیزه بدهید 

هدف گذاری و انگیزه بخشی به کودکان کمک 
می کند تا اعتماد و باور بیشتری به توانایی ها 
به  باشند.  داشته  خودشان  ظرفیت های  و 
کمک  به  می توانند  والدین  متخصصان،  نظر 
هدف گذاری های مختلف، انگیزه الزم را در 

کودک ایجاد کنند. در ضمن، بهتر است این 
هدف گذاری ها ابتدا کوچک باشند و رفته رفته 
بزرگ شوند. انگیزه بخشی به کودکان در سنین 
خردسالی باعث می شود انگیزه آنها در سنین 

باالتر نیز بیشتر باشد. 

6 مرزگذاری واقع بینانه داشته باشید 

آنچه  از  فراتر  کودکان  معتقدند  متخصصان 
مختلف  مرزهای  به  می کنند،  تصور  والدین 
نیاز دارند. فراموش نکنید پدر و مادر قبل از 
آنکه دوست کودک باشند، والدین او هستند. 
مرزهای مشخص در زمینه هایی مانند ساعت 
خواب، آداب اجتماعی، استفاده از رسانه های 
اجتماعی، احترام به دیگران و... مهم هستند زیرا 
آینده کودک را شکل می دهند. به عالوه، زمانی که 
کودکان بدانند دقیقا باید چه انتظاراتی را برآورده 
کنند، امنیت و قدرت بیشتری احساس می کنند. 

7 بی نقص گرایی را کنار بگذارید 

به  شدیدی  تمایالت  والدین  بعضی 
کودک  از  همیشه  و  دارند  بی نقص گرایی 

و  بی نقص  کامال  را  کاری  هر  می خواهند 
عالی انجام دهد، درحالی که چنین تمایالتی 
سنین  از  باید  کودکان  هستند.  غیرواقع بینانه 
خردسالی یاد بگیرند اشتباه کردن بخشی از 
زندگی است و بی نقص نبودن کارها هیچ اشکالی 
اگر والدین تالش کنند شکست ها و  ندارد. 
سرخوردگی های خودشان را در طول زندگی  
به کودک توضیح دهند، کودک نیز می فهمد چنین 
اتفاقاتی طبیعی هستند و درنهایت می توان از 
شکست ها و سرخوردگی ها عبور کرد و برای 

موفقیت در آینده از آنها عبرت گرفت. 

8 برای برقراری ارتباط دوطرفه 

وقت بگذارید 
اوقات صرف وعده های غذایی اصلی، فرصت 
خوبی در اختیار اعضای خانواده قرار می دهد 
تا رابطه چهره به چهره مناسبی با همدیگر داشته 
باشند بنابراین والدین باید این قاعده کلی و 
همیشگی را در خانه ترویج کنند که هنگام 
صرف وعده های غذایی هیچ کس نباید سراغ 
تلفن همراه یا دیگر وسایل شخصی اش برود. 

اگر اوقات صرف غذا به عنوان فرصتی مناسب 
برای صحبت کردن و برقراری ارتباط بینافردی 
به کودک معرفی شود، این عادت در زندگی 
آینده او نیز پابرجا خواهد شد و نقش مثبتی 
در زندگی او خواهد داشت. صحبت کردن 
با کودک باید در موقعیت های مختلف انجام 
شود تا حس پیوند بین اعضای خانواده را به 

او انتقال دهد. 

9 هوش عاطفی یا هیجانی را در 

کودک تقویت کنید 
وضعیت هوش عاطفی یا هیجانی )EI( کودکان، 
امروزه به یکی از معضالت بزرگ تبدیل شده 
است. شاید شما هم با کودکانی سر و کار داشته 
باشید که هنگام سالم کردن دیگران به آنها، 
همچنان سرشان داخل تلفن همراه یا تبلت 
است و هیچ نوع واکنشی نشان نمی دهند. به  
نظر متخصصان، والدین نباید این پیام را، خواسته 
یا ناخواسته، به کودک بفرستند که او مجبور 
نیست با بزرگ ترها صحبت کند. چنین اتفاقی 
اصال درست نیست چراکه رابطه چشمی را از 
زندگی کودک حذف می کند، درحالی که رابطه 
چشمی به  عنوان بخش اثرگذار در شکل گیری 
اعتمادبه نفس کودکان و تقویت روابط بینافردی 

شناخته می شود. 

10 به حریم خصوصی کودک احترام 

بگذارید 
احترام گذاشتن به حریم خصوصی کودکان 
از همان سنین خردسالی اهمیت زیادی دارد. 
می گویند  عینی  آمارهای  براساس  مشاوران 
دارند  آرزو  12-11ساله  کودکان  از  بسیاری 
والدین شان به آنها اعتماد کنند بنابراین به کودک 
اجازه بدهید حریم خصوصی خودش را داشته 
باشد و همچنین رازهای کوچک خودش را. آیا 
زمانی که شما هم کودک بودید، همه چیز را به 
والدین خود می گفتید؟! البته بدیهی است که اگر 
احساس کردید کودک در موقعیت خطرناک و 
مشکل سازی قرار دارد، می توانید در زندگی اش 
مداخله کنید اما بهتر است این کار را هم پس 
از مشورت با متخصصان انجام دهید. فراموش 
نکنید وظیفه والدین این است که روند مستقل 
شدن کودکان را به خوبی پیش ببرند تا درنهایت 

آنها بتوانند روی پای خودشان بایستند.
WebMD:منبع

کودکان کنار برخی حقوق اصلی مثل داشتن سرپناه، 
بهداشت کافی، غذای خوب و وسایل مناسب، حقوق 
اولیه دیگری نیز دارند که با وجود اهمیت فوق العاده 
آنها معموال کمتر مورد توجه قرار می گیرند. یکی از 
حقوق اولیه کودک این است که والدینش ارتباط 
هیجانی و عاطفی خوبی با او برقرار کنند. متاسفانه 
بسیاری از خانواده ها با تحکم با کودکان خود صحبت 
می کنند و مرتب به جای او جواب می دهند. این 
خانواده ها با روش های فرزندپروری به درستی آشنا 
نیستند و نحوه تربیت آنها شرایط و مشکالتی ایجاد 
می کند که بچه ها را به تدریج سرخورده خواهد کرد. 
بچه ها در چنین شرایطی آن گونه که الزم است رفتار 
قاطعانه را یاد نمی گیرند و نمی توانند به خوبی از 
خود دفاع کنند. این کودکان همیشه به دیگران جواب 
مثبت می دهند و در همکاری با دیگران احساس 
اجبار دارند. این در حالی است که بچه ها باید »نه« 
گفتن را هم یاد بگیرند تا در شرایط الزم بتوانند از 
خود مراقبت کنند. پزشکان در یک ویزیت کوتاه 
در مطب هم می توانند این مورد را ارزیابی کنند. 
حل مشکالت والدین به این علت اهمیت دارد که 
بچه ها آینه ای از خانواده ها هستند و بازتاب رفتار 
خانواده ها را می توان در سالمت روان بچه ها دید.

هر کودکی حق دارد حریم خصوصی 
داشته باشد

هیچ می دانید بچه ها از کودکی حق دارند برای خودشان 
حریم داشته باشند؟ درست مثل ما بزرگ ترها که برای 
خودمان حق و حقوقی داریم و دلمان می خواهد 
مرزهایی برای خودمان داشته باشیم و دیگران هم به 
آنها احترام بگذارند. انسان های سالم افرادی هستند 
که فردیت خود را حفظ می کنند بنابراین باید برای 
بچه ها هم همین حق را قائل شویم. به عنوان مثال 

مادری که خود را به گونه ای در خانواده حل می کند 
که فقط یک مادر باشد و سایر نقش های خود را 
فراموش می  کند، نقش بیمارگونه ای خواهد داشت. 
پس اگر دلمان می خواهد کودکمان، بدون اجازه به 
کیف ما دست نزند یا قبل از اینکه وارد اتاق ما شود 
در بزند، ما هم باید وقتی می خواهیم به حریم بچه ها 
وارد شویم حقوق آنها را رعایت کنیم. درواقع، با این 
روش به بچه ها می گوییم که ما هم از همین حقوق 
تبعیت می کنیم. این تفکر که بچه ها آدم های کوچکی 
هستند که حقوق کمتری دارند، درست نیست. نگاه 
ما باید به گونه ای باشد که بپذیریم بچه ها آدم های 
کاملی هستند و حتی نسبت به بزرگساالن حقوق 
ویژه تری دارند زیرا هنوز کامال رشد نکرده اند و 
توانایی های کمتری دارند. همین موضوع ما بزرگ ترها 
را موظف می کند که عالوه بر احترام گذاشتن به 

حقوق کودکان، از آنها حمایت نیز بکنیم.

هر کودکی حق دارد تحت حمایت 
والدینش باشد

بچه هایی را در نظر بگیرید که در مدرسه تنبیه می شوند 
و مورد تهدید و ارعاب معلم قرار می گیرند. این 
گروه از بچه ها باید مورد حمایت والدین در مقابل 
مدرسه باشند، در غیراین صورت ترس از مدرسه آثار 
سوئی را در بهترین سال های رشد بر آنها می گذارد. 
در چنین شرایطی والدین باید وارد جریان ارتباط 
با مدرسه شوند و مقابل مشکالتی که برای کودک 
ایجاد شده، از او حمایت کرده و به کمک اولیای 
مدرسه مشکل را حل کنند تا از شکل گیری تاثیرات 

منفی در کودکان خود جلوگیری شود.

هر کودکی حق دارد مورد احترام قرار بگیرد
از دیگر حقوق اولیه کودکان، می توان به احترام 
گذاشتن به آنها نام برد. همان گونه که ما به عنوان 
بزرگ ترها احترام را دوست داریم، بچه ها هم به 
عنوان موجودات جداگانه در حال رشد نیاز به احترام 
دارند. جالب است وقتی از اعتمادبه نفس در کودکان 

صحبت می کنیم، خانواده ها در جستجوی آن هستند 
تا با دارو و به طور آنی و سریع اعتمادبه نفس در 
کودکان ایجاد کنند، در حالی که اعتمادبه نفس طی 
زمان رشد می کند. درواقع، تصویری که بچه ها از 
خودشان دارند، همان است که ما به آنها ارائه می دهیم. 
وقتی ما به کودکان احترام می گذاریم، کمک می کنیم 
آنها خودشان را به عنوان افرادی موفق با توانایی های 
خاص خود بپذیرند. البته باید توجه داشته باشیم 
به صورت واقع بینانه با کودک برخورد کنیم تا او 
توانایی های خود را اغراق آمیز نبیند و بتواند ناتوانی 
خود را هم بپذیرد. بهتر است ناتوانی ها را در قالب 
محدودیت برای کودک تشریح کنیم تا این حس 
در کودک ایجاد شود که مثال با یک پای غیرسالم 
هم می تواند زندگی کند و آن را به عنوان بخشی 
از زندگی بپذیرد و خودش را با دیگران مقایسه 
نکند. در مجموع می توان گفت این حقوق کودکان 
وقتی اجرا می شوند که بزرگ ترها به روش درست 
با بچه ها رفتار کنند و آنها را به عنوان افراد مجزا 

در نظر بگیرند.

هیچ کودکی حق ندارد بیش از نیازش 
داشته باشد

اگر به اطرافمان خوب نگاه کنیم، خانواده هایی را 
می بینیم که امکانات زیادی را بدون توجه به نیاز کودک 
در اختیار وی می گذارند و معتقدند که نمی خواهند 
بچه هایی عقده ای داشته باشند، غافل از اینکه این 
مساله، عقده ای شدن را بیشتر می کند زیرا بچه ها 
در چنین شرایطی احساس می کنند  باید هر چه در 
دنیا هست را داشته باشند. درحقیقت این کودکان 
تحمل ناکامی را نمی آموزند. ممکن است تا زمانی 
که با پدر و مادر هستند، مشکل خاصی برای آنها 
به وجود نیاید ولی وقتی این کودکان وارد جامعه 
شوند و بفهمند هر چیزی را نمی توانند در اختیار 
داشته باشند، تازه مشکالتشان شروع می شود. برای 
جلوگیری از این حالت بهتر است به کودکان یاد 
بدهیم برای رسیدن به نیازهایشان الزم است زمانی 
را منتظر بمانند. این تمرین را مادران می توانند پس 
از یک سالگی، حتی هنگام غذا دادن به کودکان 
خود بیاموزند تا بچه ها یاد بگیرند که الزم است 
زمانی را برای رسیدن به نیاز خود منتظر بمانند. 

پس یادمان باشد خریدن چند مدل از هر چیز برای 
کودک لطف کردن در حق او نیست. دادن غذا به 
زور یا تغذیه اجباری نیز نمونه ای از نقض حقوق 
کودکان است و باعث می شود رشد هیجانی آنها 

به نوعی مختل شود.

هر کودکی حق دارد در محیطی آرام 
رشد کند

از دیگر مسائل دارای اهمیت برای کودکان این است 
که محیط آرامی را تجربه کنند. بچه ها باید خارج 
از درگیری های مداوم پدر و مادر و تضاد های بین 
آنها رشد کنند. اگر کودک ببیند  والدینش با مذاکره 
می توانند مشکالتشان را حل کنند، یاد می گیرد از زبان 

و فکرش برای حل و فصل مشکالت استفاده کند.

مراجعه به روان پزشک 

نشانه وجود مشکالت جدی نیست

متاسفانه مساله انگ یا استیگما که در مورد بیماری های روانی 

در تمام دنیا وجود دارد، در کشور ما پررنگ تر است. افرادی 

که مشکل روان پزشکی دارند، تمایل ندارند آن را بیان کنند 

یا برای درمان به پزشک مراجعه کنند. ما می توانیم شرایط 

را طوری تعریف کنیم که افراد بدانند کسانی که به پزشک 

مراجعه می کنند، طیف وسیعی را شامل می شوند؛ یعنی علت 

آن می تواند یک سردرد ساده باشد یا یک مشکل مهم و 

مراجعه به روان پزشک نشانه وجود مشکالت جدی نیست. 

در مجموع باید بدانیم این نگرش باید تغییر کند چرا 

که بارها شاهد بوده ایم در خانواده ها، خواهر و برادرها 

و همسران از داشتن مشکالت روانی یا حتی مراجعه به 

روان پزشک، به عنوان حربه و برای آزار یکدیگر استفاده 

می کنند. مهم این است که بدانیم مشکالت روانی موجب 

ایجاد تاثیر سوء در بسیاری از حوزه های زندگی افراد 

می شود. پس بهتر است پزشکان همواره این نکته را به 

والدین و بزرگ ترها یادآوری کنند که قبل از اینکه در 

روانی  فکر حل مشکالت  به  برسیم  بحران  به  زندگی 
خود و کودکانمان باشیم.

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و 

نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

بچه ها باید خارج از درگیری های مداوم آشنایی با حقوق اولیه کودک
پدر و مادر و تضاد های بین آنها رشد 

کنند. اگر کودک ببیند والدینش با 
مذاکره می توانند مشکالتشان را حل 

کنند، یاد می گیرد از زبان و فکرش برای 
حل و فصل مشکالت استفاده کند
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گیاهخواری؛ جنبشی برای احترام به حقوق همه موجودات زنده

از  فلسفه  تا  میزبانی گیاهخواران
»گیاهخواری« صرفا رژیم غذایی مدرن برای کاهش وزن یا پیشگیری از بیماری ها نیست، بلکه در واقع نوعی گرایش رفتاری است که می توان گفت از 
ابتدای زندگی بشر همراه او بوده اما به تدریج طرفدارانی پیدا کرد که مهم ترین دغدغه خود را احترام به حقوق حیوانات می دانستند. از آنجا که امروزه نیز 
بسیاری از مردم در گوشه و کنار دنیا به این شیوه غذایی پایبند هستند، در تقویم سالمت جهانی نیز اول نوامبر مصادف با 10 آبان به عنوان روز جهانی 
»گیاهخواری« نامگذاری شده تا محاسن و معایب آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد و افراد با اطالعات بهتر و کامل تر چنین شیوه غذایی را پیش بگیرند.

جنبشی به نام »وگانیسم«
گرچه پرهیز از مصرف هر نوع غذایی با منشاء حیوانی از دیرباز جزو اصول رفتاری و عادت های تغذیه ای مردم برخی کشورها بوده، »دونالد واتسون« 
در سال 1944 میالدی، جنبشی با نام »وگان« را برمبنای اصل شفقت پایه گذاری کرد. وی معتقد بود وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک جنبش فلسفی و 
روش زندگی است که سعی دارد تا حد امکان هر نوع استثمار و ظلم به حیوانات برای تامین غذا، پوشاک یا هر هدف دیگری را از بین ببرد. همچنین 
با گسترش این جنبش، وی در تالش و تشویق برای جایگزین های زندگی بشر بدون استفاده از حیوانات برای حمایت از محیط زیست بود. 

انواع گیاهخواری
وگان یا گیاهخواری مطلق؛ این واژه ممکن است با »وجترین« شبیه به نظر برسد اما تفاوت هایی دارند. افراد وگانیسم عالوه 
بر اینکه هیچ نوع غذایی را با منشاء حیوانی نمی خورند، بلکه از استفاده هر نوع لباس، کفش، زیورآاالت و... که از 
فراورده های حیوانی مانند پوست، چرم، مو، پشم و... تهیه شده، امتناع می کنند. کنار شکار و ماهیگیری، حتی 
تماشای سیرک حیوانات نیز برای آنها پذیرفته شده نیست. به عبارت کلی، آنها هرگونه رفتاری که برای 

حیوانات آزاردهنده باشد، محکوم می کنند.
فروگن؛ گروهی از افراد پایبند به وگانیسم، حیات گیاهان را نیز مانند حیات جانوران محترم 
می دانند. آنها فقط از میوه ها و محصول گیاهان استفاده می کنند و قسمت هایی از گیاه مانند 
ریشه، ساقه، غده، برگ، گل و حتی جوانه ها در سبد غذایی آنها جایی ندارد. آنها فقط انواع 
میوه، دانه، مغز و حبوبات می خورند و از مصرف کلم، کاهو، هویج، شلغم، سیب زمینی 

و... که گیاه آسیب می بیند یا از بین می رود، خودداری می کنند. 
خام گیاهخواری؛ در این روش، فرد از مصرف انواع گوشت و هر نوع فراورده مربوط 
به حیوانات مثل لبنیات و تخم مرغ حتی ژالتین گاوی خودداری می کند. 
خام گیاهخواری شامل انواع سبزیجات و میوه ها، آجیل، خشکبار 
و انواع جوانه های گیاهی است که به صورت خام میل می شود.
شیر گیاهخواری؛ این گروه از گیاهخواران انواع گوشت و 

تخم مرغ مصرف نمی کنند اما لبنیات می خورند. 
زرده گیاهخواری؛ در رژیم غذایی این گروه، گوشت 
و لبنیات ممنوع است اما تخم مرغ مصرف می شود. 
شیر- زرده گیاهخوار؛ گیاهخوارانی که تخم مرغ 
و لبنیات مصرف می کنند اما از خوردن انواع 
گوشت می پرهیزند، در این گروه جا دارند. 
فقط  که  افرادی  گیاهخوار؛  نیمه 
گوشت قرمز مصرف نمی کنند 
خوردن  برای  مانعی  اما 
گوشت مرغ و ماهی 

ندارند. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

 مزایای گیاهخواری: رژیم گیاهخواری 
سرشار از فیبرهاست که تاثیر مطلوبی بر عملکرد سیستم 

گوارش دارند. همچنین گنجاندن فراوان غالت سبوس دار می تواند 
نیاز بدن به ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها را تامین کند. از آنجا که 

مصرف چربی های اشباع در این رژیم محدود است و مصرف آجیل و مغزها نیاز 
بدن به اسیدهای چرب ضروری را تامین می کند، به طور کلی، گیاهخواری روشی است 

که تاثیر پیشگیرانه در برابر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، برخی سرطان ها، 
به خصوص سرطان های دستگاه گوارش و فشار خون باال دارد.

 معایب گیاهخواری: مهم ترین خطر تهدیدکننده سالمت افراد گیاهخوار، کمبود ویتامین B12 است که 
نقشی اساسی در تشکیل گلبول های قرمز و بازسازی بعضی سلول های بدن دارد. مهم ترین منبع تامین این 
ویتامین گوشت و ماهی و در مقدار کمتری شیر و تخم مرغ است. گیاهخواران حتما باید از مکمل های ویتامین 

B12 استفاده کنند اما مصرف اسپیرولینا )جلبک گیاهی( و تمپه )فراورده تخمیری سویا( از منابع دیگر این 
ویتامین، تاثیری ندارد زیرا حاوی نوع غیرفعال ویتامین B12 است. »ید« نیز یکی از دیگر از مواد معدنی 
است که گیاهخواران دچار کمبود آن می شوند زیرا ماهی و فراورده های دریایی مهم ترین منبع تامین آن 

هستند. این افراد حتما باید از نمک یددار و مکمل های این ماده معدنی نیز استفاده کنند. در مورد 
آهن و کلسیم که گوشت و لبنیات منابع غنی آن هستند، باید به مقدار کافی سویا و بادام، کلم 
بروکلی، جعفری و... برای تامین کلسیم در رژیم غذایی گنجانده شود. برای جذب آهن نیز 
باید این مواد غذایی همراه با ویتامین C مصرف شوند. برخالف تصور، غالت و حبوبات 
منابع غنی پروتئین  هستند اما از آنجا که هر کدام از انواع حبوبات مانند عدس یا نخود 

به تنهایی مقدار کافی اسیدهای آمینه ضروری بدن را ندارند، الزم است در 
رژیم گیاهخواری بین مصرف حبوبات و غالت تعادل باشد و 

مقدار کافی در هر وعده غذایی گنجانده شود.

شهرهای دوستدار گیاهخواران
سرو انواع غذاهای گوشتی در بیشتر رستوران ها و فست فودها یکی از چالش های گردش 
و سفر گیاهخواران در همه نقاط دنیاست. البته امروزه در بعضی رستوران ها منوی مخصوص 
گیاهخواری نیز وجود دارد اما هنوز هم کمرنگ است. جالب است بدانید در برخی شهرهای 

دنیا می توان انواع غذاهای گیاهی چشید، این شهرها عبارتند از:
بارسلون اسپانیا؛ نخستین شهر دنیا که به »دوستدار گیاهخواری« شهرت یافته، »بارسلون« 
است. گرچه همیشه در این شهر گیاهخواری بسیار مورد احترام بوده، از اوایل سال 2016 
میالدی نیز اقداماتی مانند »دوشنبه های بدون گوشت« و مرکز خرید طرفداران وگانیسم با 

کمک سمن ها و شرکت ها در نظر گرفته شده است. 
برلین آلمان؛ آلمان کشوری است که بزرگ ترین گروه های گیاهخواری اروپا را دارد و در 
سال 2015 میالدی، عنوان پایتخت گیاهخواری دنیا را به خود اختصاص داده بود. برلین نیز با 
بیش از 100 رستوران مخصوص گیاهخواران و ارائه غذاهای گیاهی در بیشتر اداره ها، دومین 
شهر دوستدار گیاهخواری است. نکته جالب اینکه همه این رستوران ها به طور متوسط 1/5 

کیلومتر با هم فاصله دارند و به راحتی با مترو و دوچرخه قابل دسترسی هستند. 
تورین ایتالیا؛ از حدود 4سال پیش، شهردار تورین برای حمایت از محیط زیست، سالمت 

مردم و حفاظت از حیوانات، رژیم غذایی گیاهخواری را در این شهر ترویج می کند. در 
این باره، عرضه غذاهای بدون گوشت در بوفه مدارس و کالس های توجه به حمایت از 
حقوق حیوانات برای بچه ها در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد تورین پایتخت آینده 

گیاهخواران در دنیا باشد. 
نیویورک ایاالت متحده؛ »بیگ اپل« به معنای سیب بزرگ، نماد مناسبی برای این شهر در 
ایاالت متحده است که نشان  از تمایل زیاد مردم به غذاهای گیاهی دارد. این تمایل به حدی 
است که در یکی از مدارس این شهر، فقط غذاهای گیاهی برای دانش آموزان سرو می شود 

که عامل مهمی در ترغیب بچه ها به این رژیم غذایی است. 
پورتلند ایاالت متحده؛ پورتلند واقع در یکی از ایالت های غربی آمریکا، سبزترین شهر این 
سرزمین لقب گرفته است، شاید به این دلیل که بیشترین تعداد رستوران های مخصوص 
گیاهخواران متناسب با جمعیت شهر وجود دارد. مواد غذایی از طریق بازارها و تولیدکنندگان 
محلی تامین می شود و مردم ترجیح می دهند به جای ماشین از دوچرخه استفاده کنند. پورتلند 

مکانی ایده آل برای آشتی محیط زیست و تغذیه بدون گوشت است. 
سانفرانسیسکو ایاالت متحده؛ گیاهخواری در شهری که ساکنان آن برای آنچه مصرف 
می کنند احساس مسوولیت دارند، مزیت و خوشبختی بی نظیری خواهد بود. انواع غذاهای 

موردعالقه گیاهخواران، در رستوران ها و کافه های این شهر سرو می شود که البته 
از نظر نوآوری و طعم دلپذیر، بسیار عالی هستند. 

لندن انگلستان؛ برخالف تصور، تغذیه با کمترین میزان فراورده های حیوانی یکی از شاخصه های 
مردم لندن است. امروزه به راحتی می توان رستوران های گیاهی را در پایتخت انگلستان دید. به 
عالوه، برنامه های مختلفی مانند جشنواره وگان و فروشگاه های لباس گیاهی نشان از گرایش 

مردم به این شیوه تغذیه دارد. 
نیودهلی هندوستان؛ فرهنگ هندی ها بر پرهیز از خشونت علیه حیوانات استوار است و 
35 درصد مردم این کشور، گیاهخوار هستند. دولت نیز این اصل را کامال قانونی می داند و 
محصوالت مخصوص گیاهخواران، با برچسبی به شکل مربع سبز مشخص می شود. گیاهخواری 

در هند فراتر از رژیم غذایی اهمیت دارد زیرا گاو حیوان مقدسی در این سرزمین است. 
باوری مذهبی است. 85  مانند هند  نیز  هو شی مین ویتنام؛ گیاهخواری در ویتنام 
درصد مردم این کشور معتقد به مذهب بودائیسم هستند و طی 15 روز نخست ماه 
قمری گوشت مصرف نمی کنند. به همین دلیل مردم رژیم گیاهخواری متنوعی دارند. 
به عالوه، شهر هو شی مین تاکنون میزبان جشنواره گیاهخواری با هدف ارائه فواید 

گیاهخواری و تاثیرهای آن بر سالمت بوده است.

www.LeFigaro.fr, www.veganisme.fr, www.bioalaune.com :منابع 
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