
 5  توصیه به بیماران مسلول

 کالری وعده هایتان 

را باال ببرید

  10 راهکار پیشگیری 
از چروک پوست

به گفته متخصصان، زمانی که افراد مبتال به سل درحال 
سپری کردن طول دوره درمان هستند، باید توجه 

بسیار ویژه ای به نوع رژیم غذایی شان داشته باشند 
تا بتوانند با دریافت ریزمغذی های کافی و مناسب، 
سیستم دفاعی بدنشان را تقویت کنند... صفحه10

حتما با دیدن برخی میانسال ها و هنرپیشه های 
پیشکسوت که پوستی شاداب و به نسبت صاف 
دارند، از خودتان می پرسید رمز سالمت پوست 

این افراد چیست؟... صفحه13

بعد از فروکش کردن عشق 
آتشین، زن وشوهر باید به 

سوی بازآفرینی عشق بروند 

  ازدواج، ریاست یا 
رفاقت و صداقت؟

 گزارش »سالمت« از زنگ 
خطر شیوع آب سیاه در ایران

آب سیاه؛ مرگ 
خاموش بینایی

ویژگی های سالمت روان 
فردی و اجتماعی در گفت وگو 
با دکتر سمیرا سادات رسولی 

موج روانتان 
کوک است؟

چطور کودکانمان 
را به شیوه زندگی 

سالم هدایت کنیم؟ 

یکی از مسائل شایع در ازدواج رقابت زن و شوهرها 
بر سر ریاست است اما در فرهنگ هایی که صمیمیت 

و عشق بعد از ازدواج آموزش داده شده و رشد 
کرده، این مساله کمتر دیده می شود. یکی از دالیل 

وجود صمیمیت بعد از ازدواج پایه های درست 
برای تشکیل آن است. ازدواجی که با شناخت یا 

معیارهای درست انجام نگرفته یا ازدواج های سنتی، 
از جمله ازدواج هایی هستند که پایه های صمیمیت 

بعد از ازدواج در آنها محکم نیست... صفحه4

سازمان جهانی بهداشت روان، از سال 1992 
میالدی روز دهم اکتبر را به عنوان »روز بهداشت 

روان« نامگذاری کرده است. در این روز همه 
جهانیان می کوشند توجه افراد را به سمت 

اختالالت روانی و تاثیری که مشکالت روان بر 
جامعه می گذارد، جلب کنند... صفحه5

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...صفحه7

 خوش بین ها 
کمتر دچار حمالت 

قلبی می شوند

»اولین علت نابینایی غیرقابل برگشت و 
سومین علت عمده نابینایی در جهان است 
و اگر به موقع درمان نشود، منجر به نابینایی 

می شود و دیگر درمان پذیر نیست.« این 
شرحی کوتاه و هشداردهنده از بیماری 
»آب سیاه« یا »گلوکوم« است... صفحه2

دانشمندان عقیده دارند، احتمال ابتالی افراد 
خوش بین به مشکالت قلبی و مرگ های زودرس 

کمتر است. آنها با بررسی 15 مطالعه موجود 
درباره ارتباط بین خوش بینی و بیماری های 

قلبی- عروقی و خطرات کلی مرگ به این نتیجه 
رسیده اند که بین خوش بینی و سالمت جسمی 
ارتباط غیرقابل توضیحی وجود دارد... صفحه3
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گزارش »سالمت« از نشست خبری دهمین کنگره 
جراحی زیبایی پیشرفته بینی و درمان میگرن

بعضی عمل های جراحی 
جنبه تجاری دارند

صفحه15

گفتوگوباسیریلفیبس،استادیارروانشناسی

جانب عشق 
عزیز است 
فرومگذارش

سیریل فیبس، استادیار روان شناسی دانشگاه رنه دکارت در پاریس 
است. او در حال حاضر درباره عشق شورانگیز و خالقیت تحقیق 
می کند و زیر نظر »الینه هتفیلد«، یکی از بزرگ ترین روان شناسان 
عشق پژوه که استاد بازنشسته دانشگاه هاوایی است، چند پروژه  
تحقیقاتی درباره  عشق انجام داده است...صفحه6



افکار عمومی جهان با خبر تظاهرات وسیع کودکان 
و نوجوانان علیه سیاست گذاران محیط زیست در 
سراسر دنیا به هدایت گرتا تونبرگ ۱۶ساله، دختر 
نوجوان سوئدی، غافلگیر شد، به ویژه اینکه در همین 
دوران معلوم شد گرتای ۱۶ساله از کودکی به تشخیص 
بالینی نشانگان مغزی اسپرگر )طیف اتیسم( مبتالست. 
به همین علت، قبل از اینکه گرتا از یک سال پیش 
فعالیت تک نفره خود را به عنوان فعال محیط زیست 
شروع کند، دچار مشکل در برقراری ارتباط چشمی بینافردی و اجتماعی، 
همراه با گوشه گیری، تندخویی و بداشتهایی شدید بود، به  طوری که در 
۱۱سالگی پس از 2 ماه امتناع از خوردن به حالت بحرانی  رسیده بود. 
در کتابی که مادر گرتا به زبان سوئدی نوشته، او از طرف خانواده ای 
صحبت می کند که دچار بحران شده چون عالوه بر گرتا، خواهرش 
بیتا نیز دچار عالئمی از مشکالت مغزی مشابه بوده و کتاب این شرایط 
را نتیجه بحرانی جهانی و سیستمیک در اداره جهان می داند که بخش 
بزرگی از آن مربوط به محیط زیست می شود. نویسنده این کتاب البته 
مادر گرتا، »ملنا ارتام«، خواننده اپرا )سوپرانو( در اروپاست که جزو 
چهره های مشهور محسوب می شود. به نظر می رسد به علت این نظریه 
خانوادگی است که گرتا از 8 سالگی درباره تغییرات جوی و محیط زیست 
مطالعه می کند. او پس از دست و پنجه نرم کردن طوالنی با عوارض منفی 
نشانگان اسپرگر، با حمایت خانواده تصمیم می گیرد با قدرت تمرکز 
افراطی و وسواسی روی جزییات موضوع مورد عالقه اش )محیط زیست(، 
کنشگری خود را آغاز کند. او با وسواس هرچه بیشتر، تمام عوامل 
تمدن امروزینی را که می تواند منجر به افزایش گازهای گلخانه ای روی 

کره زمین شود، جمع آوری و طبقه بندی کند و خودش نیز در زندگی 
روزمره اش صادقانه و وفادارانه به آنها عمل می کند و اعتراض های خود 
را متوجه سیاستمدارانی می کند که جهان را غیرقابل زیست برای انسان هایی 
مانند او کرده اند. او به همین علت مادرش را که به علت حرفه ای نیاز 
به سفرهای هوایی دارد، از سوار شدن به هواپیما منع می کند و خودش 
نیز در سفر به نیویورک به جای هواپیما، در ۱۵ روز از پلیموت بریتانیا 
تا نیویورک را با قایقی سفر کرد که از انرژی خورشیدی و توربین زیر 
آبی استفاده می کند. بدیهی است فعالیت استثنایی گرتا تونبرگ ۱۶ساله 
سوئدی و تبدیل شدن آن به جنبش دانش آموزی ایام تعطیلی یا جمعه ها، 
به فراهم  بودن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طرف بخشی از 
سرمایه داری حاکم در قالب نئولیبرالیسم جهانی نیاز دارد اما این نکته 
هم شایان اهمیت است که حتی افراد تک افتاده با مغز گریزنده از روابط 
اجتماعی در طیف اسپرگر نیز می توانند خالقانه، فعاالنه و هوشمندانه 
برای هدف های بهبودبخش به حال جامعه بشری به کار گرفته شوند. 
به معنایی می توان ادعا کرد حتی مغز در چنین شرایط سخت به ظاهر 
ناتوان در ایجاد ارتباط اجتماعی نیز همچنان اجتماعی می ماند. این 
نشانگان اولین بار از سوی اسپرگر، متخصص بیماری های کودکان اتریشی 
در سال ۱۹۴۰ میالدی شرح داده شد و به همین نام باقی ماند و در 
قالب طیفی از اوتیسم طبقه بندی شد. در این نشانگان، ابتالی پسران 
چندبرابر دختران است ولی الیور ساکس، نورولوژیست معروف، در 
کتاب پرطرفدار »انسان شناسی روی کره مریخ« )۱۹۹۵(، به تفصیل 
3مورد را شرح می دهد که میان آنها »نادیا« که به اوتیسم شدید مبتال 
بوده، طی 3/۵سال در حالی  که قادر به تکلم نیست، در طراحی های 
خود به درجه ای از توانایی از لحاظ فضاشناسی، بعد، زاویه، سایه و 

پرسپکتیو می رسد که به طور معمول کودکی با 3برابر سن او نیز نمی تواند 
برسد اما با افزایش سن و پیشرفت توانایی سخن  گفتن، قدرت نقاشی کشیدن 
او پسرفت می کند. مورد دیگر »جسی پارک« مبتال به اوتیسم است که 
نقاشی های درخشان او درگیری و حساسیت های بیش از  اندازه حسی 
او را نشان می دهند. او در نقاشی های خود نیز مانند گرتا تونبرگ نگران 
جزییات دقیق در اتفاقات جوی و معادالت بین سیارات و کهکشان ها 
به خصوص در شب و وضع ناامن همراه با صداهای مرموز در ماشین 
تهویه ساختمان است و در پی یافتن توجیه محاسباتی و نظم ریاضی 
و هندسی برای آنهاست تا بتواند بر هراس ها، ترس ها و اضطراب های 
خود غلبه کند. سومین مورد، »تمپل گراندین«، پروفسور جانورشناس 
معروف آمریکایی است که مبتال به نشانگان اسپرگر است و هنوز یکی 
از مبلغان تاثیرگذار در توصیف توانایی های استثنایی در این نشانگان 
است. شاید به همین دلیل است که گرتا تونبرگ، نشانگان اسپرگر خود 
را مایه ابرقدرت بودن خود می داند. دانشمندی که بیشتر از همه درباره 
نشانگان اسپرگر مطالعه و کندوکاو کرده ، »مایکل فیتز جرالد«، روان پزشک 
ایرلندی است که بیش از ۹۰۰ مورد اسپرگر را بررسی کرده است. میان 
اسپرگرهای خالق، او به طور دقیق به جزییات شخصیت و کارهای 
»هانس کریستین اندرسون«، نویسنده مشهور ادبیات کودکان دانمارکی، 
می پردازد که به نظر او با نشانگان اسپرگر مطابقت کامل دارد. دیگر 
پژوهشگر فعال در این زمینه، »تونی اتوود«، پروفسور روان شناس است 
که چند مشخصه گرتا تونبرگ را به عنوان اسپرگری برجسته می کند که 
عبارتند از دقت در جزییات امر موردعالقه، صراحت، صداقت و 
عدالت جویی. بدیهی است همه مبتالیان به طیف اوتیسم و از  جمله 
اسپرگر، لزوما خالق و دارای توانایی های هوشمندانه در زمینه ای خاص 

نیستند. اگر هم چنین توانایی هایی داشته باشند، بسیاری از موارد این 
شانس را ندارند که بتوانند آنها را در شرایط فرهنگی و اجتماعی خود 
عرضه کنند ولی نگاهی به فهرست طوالنی بزرگانی در زمینه علم، هنر 
و ادبیات که با توجه به زندگی نامه شان در طیفی از نشانگان اسپرگر 
قرار می گیرند، تنها شگفتی و حیرت برمی انگیزند زیرا پس از مشاهده 
این فهرست می توانیم از خود بپرسیم اگر جهان انسانی ما بدون مغزهای 
اسپرگری بود، با چه دنیای سترونی روبرو می شدیم. پژوهش های اولیه 
من نشان می دهد میان هنرمندان معاصر، عباس کیارستمی بسیاری از 
ویژگی های نشانگان اسپرگر را در زندگی و کارهای هنری خود نشان 

می دهد که در فرصتی مناسب آنها را عرضه خواهم کرد.

چگونهنوجوانیجمعگریزرهبرجنبشیهمهگیرمیشود؟

 علی اکبر 
ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت2 سالمت در ایران

تاالبهایکرمانشاهبرایمقابلهباآنفلوانزایپرندگانپایشمیشوند

علیرضا حیدری، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان 
کرمانشاه از پایش روزانه تاالب های استان برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.
وی اظهار داشت: »بر اساس فهرستی که محیط زیست در اختیار دامپزشکی گذاشته، استان 
کرمانشاه 2۱ تاالب دارد که همگی آنها به صورت روزانه از سوی کارشناسان دامپزشکی برای 

مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند.«

حیدری تاکید کرد: »روستاهای اطراف تاالب ها نیز به طور روزانه برای مقابله با آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان پایش می شوند.« رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل 
دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به  اینکه در ارزیابی های انجام گرفته هیچ مورد مشکوک 
به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح استان دیده نشده، گفت: »هیچ خبری از آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان نیست.«حیدری اضافه کرد: »استان کرمانشاه هیچ وقت جزو استان های پرخطر 
در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نبوده و از سال ۱38۶ که بیماری وارد کشور شده، تاکنون 

هیچ واحد صنعتی در استان کرمانشاه درگیر بیماری نشده است.«

وی به برگزاری نشست های فراوان برای 
انجام اقدامات پیشگیرانه در استان اشاره کرد: 
»خوشبختانه آخرین موارد شیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه به سال 
۱3۹۶ و شناسایی 7 کانون بومی مربوط می شود 
و از آن زمان تاکنون هیچ موردی از بیماری 

در استان مشاهده نشده است.«

خبــر

 گزارش »سالمت« از زنگ خطر شیوع آب سیاه در ایران

آبسیاه؛مرگخاموشبینایی

 عبدالرحمن 
نجل رحیم

 مغزپژوه

نابینایی  علت  »اولین 
غیرقابل برگشت و سومین علت 
عمده نابینایی در جهان است و 
اگر به موقع درمان نشود، منجر 
به نابینایی می شود و دیگر درمان پذیر نیست.« این 
شرحی کوتاه و هشداردهنده از بیماری »آب سیاه« 
یا »گلوکوم« است.این بیماری با عالمت خاصی 
همراه نیست و ازاین رو به آن بیماری »خاموش 
چشم« گفته می شود و افراد زمانی به پزشك 
مراجعه می کنند که بیماری پیشرفت کرده است.

آمارها نشان می دهد از حدود 60 میلیون نابینا در 
جهان 80 درصد در کشورهای درحال توسعه 
زندگی می کنند که از این میزان نزدیك به 5میلیون 
نفر به علت بیماری »گلوکوم« یا آب سیاه از دو 
چشم نابینا شده اند. شاید یك دلیل که گلوکوم 
را بیماری موذی می نامند این است که عالئم 

خود را تا مراحل پیشرفته بروز نمی دهد.

ابتالی800هزارایرانیبهآبسیاه
حیدر امینی، رئیس انجمن گلوکوم ایران میزان ابتال 
به این بیماری را در کشورمان حدود 8۰۰ هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: »از این تعداد 8۰ درصد 
آنها از بیماری شان اطالع ندارند و این یعنی حدود 
۶۴۰ هزار بیمار مبتال به گلوکوم نمی دانند که به 

این بیماری مبتال هستند.«
وی با بیان اینکه بیماری آب سیاه یا همان گلوکوم 
عالمتی ندارد، اظهار داشت: »متأسفانه تا مراحل 
آخر بیماری، فرد نمی داند که مبتال شده و بهتر است 
افراد باالی ۵۰ سال حتما به چشم پزشک مراجعه 
کنند تا چنانچه مبتال به گلوکوم هستند، بیماری 
آنها به موقع تشخیص داده شود و منجر به نابینایی 
نشود.« استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه 
کرد: »این افراد باید به پزشک مراجعه کنند و از 
طریق اندازه گیری فشار داخل چشم و داده های 
تشخیصی دیگر، بیماری آنها تشخیص داده شود. 
البته برای پیشگیری از آب سیاه بهتر است افراد باالی 

۶۰ سال هر سال به چشم پزشک مراجعه کنند.«
به گفته رئیس انجمن گلوکوم ایران، افرادی که 
بستگان درجه۱ آنها به این بیماری مبتال هستند، 
باالست؛ چه  آنها  نمره عینک طبی  کسانی که 
نزدیک بین و چه دوربین و آنهایی که سن باالیی 
دارند و افرادی که سابقه ضربه شدید به چشم 
داشته اند و مصرف کورتون دارند؛ چه به صورت 
سیستمیک و چه قطره چشمی، ازجمله افرادی 
هستند که بیشتر در معرض ابتال به گلوکوم قرار دارند.
امینی مصرف خودسرانه برخی داروها به خصوص 
قطره های چشمی حاوی کورتون را نیز عامل بیماری 

آب سیاه )گلوکوم( دانست که در صورت ادامه 
مصرف و مراجعه نکردن به موقع به چشم پزشک، 

منجر به نابینایی فرد خواهد شد.

سابقهژنتیکیراجدیبگیرید
انجمن  هیأت مدیره  عضو  شمس،  هرمز 
چشم پزشکی ایران هم درمورد این بیماری گفت: 
»بیماری آب سیاه یا گلوکوم سبب تخریب عصب 
بینایی چشم می شود و در اغلب موارد با افزایش 
فشار داخل چشم همراه است. این ویژگی عاملی 
است که موجب می شود در بیشتر مواقع، بیماری 

تا مراحل پیشرفته تشخیص داده نشود.«
این متخصص چشم پزشک با تأکید بر اینکه بیماری 
آب سیاه به دلیل پنهان بودن نشانه هایش فقط از 
طریق اندازه گیری فشار و زاویه چشم تشخیص 
داده و پیشگیری می شود، توضیح داد: »بیماران 
مبتال به آب سیاه در بیشتر موارد متوجه بیماری 
خود نمی شوند و این در حالی است که تشخیص 
زودهنگام از نابینایی و عوارض خطرناک بیماری 
پیشگیری می کند.«شمس درباره عوامل تأثیرگذار 
در بروز آب سیاه گفت: »ضربه به چشم و بیماری 
است  همراه  فشار چشم  افزایش  با  که  دیابت 
موجب این بیماری می شود. همچنین کسانی که 
آب مروارید دارند چنانچه آن را جراحی نکنند یا 
فاصله جراحی شان طوالنی شود، ممکن است به 
دلیل فشاری که به زاویه چشم وارد می شود آن 
را ببندد و نوعی آب سیاه ثانویه ایجاد کند. البته 

امروزه داروهای مختلفی برای کنترل بیماری فشار 
چشم و سایر عوامل خطر در بازار وجود دارد تا از 
پیشرفت بیماری و نابینایی جلوگیری کند. اگر نتوان 
با دارو آب سیاه چشم را کنترل کرد، جراحی های 
مختلفی آن را کنترل می کند.« مهم ترین توصیه این 
چشم پزشک این است که کسانی که سابقه گلوکوم 
در بستگانشان دارند آگاه باشند زیرا آب سیاه درد 
خاموشی است و به آرامی چشم را تخریب می کند. 
از طرفی، اندازه گیری فشار چشم و بررسی میدان 

دید در کنترل آن موثر است.

نیازیبهرفتنبهخارجازکشوربرای
درماننیست

محمد پاکروان، فوق تخصص گلوکوم و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز درباره 
میزان شیوع گلوکوم در جهان و ایران و روش های 
پیشگیری و درمان هایی که در حال حاضر در 
دسترس بیماران است، گفت: »از نظر میزان شیوع 
در کشورهای مختلف مطالعات زیادی انجام شده 
و در نقاط مختلف این میزان بین 2 تا ۶ درصد 
در جمعیت باالی ۴۰ سال گزارش شده است. در 
مطالعه ای که ما در جمعیت یزد انجام دادیم، مشخص 
شد میزان ابتال به گلوکوم ۴/۴درصد است. از بین 
این تعداد ۹۰ درصد بیماران از بیماری خود مطلع 
نبودند و هنگام غربالگری بیماری آنها تشخیص 
داده شد. وقتی جمعیت با سن باالتر را در نظر 
می گیریم به عنوان مثال باالی ۶۰ سال، این رقم باالتر 

می رود و به حدود ۱۰ درصد می رسد. البته درمان 
در مراحل اولیه بسیار آسان است. به همین دلیل 
آموزش جامعه در مورد بیماری و نحوه بروز و 
پیشگیری بسیار مهم است.« وی افزود: »روش های 
درمانی شامل استفاده از قطره، مصرف داروهای 
خوراکی و همچنین جراحی است. گرچه تخریب 
اعصاب قابل برگشت نیست، درمان فقط متوقف 

کردن روند بیماری است.«
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به استانداردهای 
جهانی در زمینه تشخیص و درمان بیماری های 
چشم به خصوص گلوکوم ایران در چه جایگاهی 
قرار گرفته، اظهار داشت: »اگر این استانداردها را 
عددی بین صفر تا صد در نظر بگیریم، به جرأت 
می توانم بگویم ایران در جایگاه ۹۹ قرار دارد. ما 
در همه زمینه های چشم پزشکی به روز هستیم. البته 
مباحث درمانی جدیدی هر روزه مطرح می شود که 
بعد از تست و آزمایش زمانی حدود 2 تا 3 سال 
طول می کشد که به ایران وارد شود اما گاهی طی 
همین دوره عدم کارآمدی آن به اثبات رسیده و 
لزومی به وارد کردن این شیوه های درمانی جدید 
نیست. برخی استنت ها و شنت های جدید نیز برای 
بیماران تجویز می شود که هم به دلیل هزینه باال و 
هم بحث تجاری و واردات آن استفاده از آن برای 
بیماران ما کمی زمان می برد اما می توانم بگویم از 
لحاظ داروها و امکانات تشخیصی و جراحی ها 
در ایران  کمبودی نداریم و بیماران نیازی به رفتن 

به خارج از کشور برای درمان ندارند.«

شیوعگلوکومباافزایشجمعیتسالمندی
نوید نیلفروشان، متخصص چشم و فوق تخصص 
شبکیه نیز درمورد نشانه های هشداردهنده بیماری 
بیماری  این  »مهم ترین عالمت  گلوکوم گفت: 
میدان دید است.« وی  اختالالت  بی عالمتی و 
ادامه داد: »مبتالیان به این بیماری اطراف خود را 
تار می بینند که در مراحل اولیه ممکن است مشخص 
نباشد اما با معاینه و تست های مخصوص شروع 

این بیماری تشخیص داده می شود.«
نیلفروشان تصریح کرد: »به  عنوان  مثال افرادی 
که داروهای میگرنی مصرف می کنند، چنانچه در 
مواقعی که این داروها را مصرف نمی کنند، دید 
خوبی دارند اما با مصرف کردن این داروها دچار 
کاهش بینایی می شوند، ممکن است در آستانه ابتال 
به گلوکوم باشند بنابراین باید مصرف دارو را قطع 

کرده و به پزشک مراجعه کنند.«
یا  چشم  درد  چشم،  »قرمزی  کرد:  اضافه  وی 
گلوکوم  بروز  عالئم  از  نیز  نور  به  حساسیت 
است. در موارد خیلی شدید عالوه بر این عالئم، 
ممکن است بیمار با تهوع و سردرد نیز مواجه شود 
که البته کمتر از ۱۰ درصد بیماران این عالئم را 
دارند و در ۹۰ درصد افراد هیچ عالمتی ندارند.« 
نیلفروشان با بیان اینکه در معاینات دوره ای افرادی 
که سابقه فامیلی دارند، باید عالئم این بیماری 
با دقت بیشتری بررسی شود، افزود: »عالئم این 
بیماری در مراحل پیشرفته خود را نشان می دهد 
بنابراین توصیه می شود افرادی که با احتمال باالتری 
از این بیماری مواجه اند، معاینات دوره ای داشته 
باشند.« فوق تخصص شبکیه افزود: »با توجه به رشد 
جمعیت سالمندان در ایران و اینکه گلوکوم بیماری 
وابسته به سن است، ممکن است در آینده نزدیک 
شمار مبتالیان به این بیماری در کشور افزایش یابد. 
افزایش جمعیت سالمندان در ایران مساله ای است 
که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و همین 
موضوع می تواند در آینده سبب افزایش شیوع این 
بیماری در سراسر دنیا شود.« نیلفروشان با یادآوری 
اینکه گلوکوم عالمت خاصی ندارد و بیشتر در 

سنین باالی ۴۰ سال رخ می دهد، برای پیشگیری 
از افزایش شمار مبتالیان به این بیماری در کشور 
توصیه کرد: »افرادی که هیچ نوع سابقه فامیلی در 
خانواده خود در مورد این بیماری نداشته اند اما 
شماره چشم نزدیک بینی یا دوربینی باالیی دارند، 
حتی زودتر از ۴۰ سالگی مثال در 3۰ سالگی از 

نظر ابتال به گلوکوم تحت معاینه قرار گیرند.«
وی گفت: »افرادی که هیچ سابقه خانوادگی یا 
عامل خطری در این زمینه ندارند، بهتر است بعد 
از ۴۰ سال تا حدود ۵۰ سالگی هر 3-2سال یکبار 
و از ۵۰ سال به باال هر 2-۱سال یکبار تحت 
معاینات چشمی قرار گیرند.«فوق تخصص شبکیه 
درباره شیوع این بیماری نیز اظهار داشت: »طبق 
آمار جهانی، 2 درصد افراد باالی ۴۰ سال به این 
بیماری مبتال هستند و در کشور ما نیز در همین 
حد است. به طورکلی، هرچه سن افراد باالتر می رود 
بیشتر  نیز  بیماری  این  به  آنها  ابتالی  احتمال 
می شود.«نیلفروشان با تاکید بر اینکه گلوکوم درمان 
نمی شود و فقط می توان با روش هایی پیشرفت 
آن را کنترل کرد، یادآور شد: »در زمینه درمان این 
بیماری دارودرمانی و جراحی جایگاهی ندارد و 
حتی به عنوان درمان کمکی نیز این روش ها کاربردی 
ندارند. همچنین پیوندهایی مانند پیوند عصب در 
درمان این بیماری جایی ندارد و در زمینه سلول درمانی 
نشده  انجام  دنیا  سطح  در  اقدامی  تاکنون  هم 
است.«نیلفروشان ادامه داد: »روش هایی مانند درمان 
دارویی یا جراحی نیز که در مورد این بیماری 
استفاده می شود، برای کنترل بیماری است چراکه 
اختاللی که ایجادشده را نمی توان با این روش ها 
جبران کرد و فردی که به دلیل گلوکوم دچار 
اختالل دید شده، تا آخر عمر این اختالل را همراه 
خواهد داشت و قابل برگشت و بهبود نیست.«وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا عوامل محیطی مانند 
نور آفتاب یا استرس های روزانه در بروز بیماری 
آب سیاه تأثیرگذار هستند، گفت: »این عوامل چندان 
دخالتی در این زمینه ندارند و مطالبی که تاکنون 
در مورد آنها ارائه شده، ضدونقیض است.« نیلفروشان 
اظهار داشت: »مطالعات ثابت شده ای در این زمینه 
وجود ندارد اما به افرادی که مبتال به بیماری گلوکوم 
هستند از نظر تغذیه ای توصیه می شود از مواد 
غذایی دارای آنتی اکسیدان مانند میوه ها و سبزی ها 
بیشتر استفاده کنند.«وی افزود: »اگر این بیماران 
تحرک بدنی نداشته باشند، ممکن است دچار 
تشدید بیماری شوند بنابراین به آنها توصیه می شود 
ورزش های روزانه، نه فعالیت های بدنی سنگین، 
بلکه ورزش هایی مانند دوچرخه سواری، شنا کردن 

و ورزش های ایروبیک داشته باشند.«
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3 سالمت در جهان

دانشمندان در حال بررسی عوامل روانی بر طول عمر هستند

خوشبینهاکمتردچارحمالتقلبیمیشوند
دارند،  عقیده  دانشمندان 
احتمال ابتالی افراد خوش بین 
به مشکالت قلبی و مرگ های 
با  آنها  زودرس کمتر است. 
بین  ارتباط  درباره  مطالعه موجود  بررسی 15 
خوش بینی و بیماری های قلبی- عروقی و خطرات 
کلی مرگ به این نتیجه رسیده اند که بین خوش بینی 
و سالمت جسمی ارتباط غیرقابل توضیحی وجود 
دارد. در مطالعه ای که بین سال های 2001 تا 2017 
میالدی با شرکت 230هزار نفر در سنین 19 تا 93 
سال انجام شد، دانشمندان با برآورد سطح بدبینی 
و خوش بینی و ارتباط آن با اطالعات سالمت این 
افراد و در صورت امکان دلیل مرگ به بررسی 
ارتباط خوش بینی با برخی عوامل سالمت جسمی 
مانند میزان حمالت قلبی پرداختند. 8 مطالعه در 
آمریکا، 5 مطالعه در اروپا و یک مطالعه در استرالیا 
انجام گرفت. نتیجه نهایی این مطالعات نشان 
داد افرادی که نیمه پر لیوان را می بینند احتماال 
کمتر به مشکالت قلبی-عروقی مانند حمالت 
قلبی یا سکته های مغزی دچار می شوند. پیش 
از آن ارتباط بین هیجانات منفی، فشار روانی، 
افسردگی و اضطراب و عواملی مانند تنهایی با 
سالمت بد مشخص شده بود و به باور محققان، 
از همین نتیجه گیری می توان ارتباط بین خوش بینی 

و سالمت خوب را نیز توضیح داد.
در سال 1988 میالدی، مطالعه ای در مرکز درمانی 
ساینا نشان داد حتی فقط صحبت کردن درباره 
فشارهای فردی می تواند باعث افزایش عملکرد 
غیرطبیعی قلب در بیماران مبتال به بیماری های 

پیشرفته قلبی شود. سال ها تمرکز دانشمندان بر این 
بود که چگونه عوامل منفی روانی مانند افسردگی، 
تنهایی و فشار روانی مزمن بر سالمت جسمی فرد اثر 
می گذارد. در سال های گذشته محققان توجه خود 
را به این موضوع متمرکز کرده اند که نقش عوامل 
مثبت روانی در سالمت جسمانی افراد چیست.
به نظر دکتر روزانسکی، سرپرست تحقیقات، هر 
روز شواهد بیشتری دیده می شوند که مثبت بودن 
می تواند خطر سایر بیماری های مزمن حتی احتماال 
زوال عقل را کاهش دهد بنابراین از این ویژگی 

می توان به عنوان ابزاری در طب پیشگیری استفاده 
کرد. محققان معقتقدند، خوش بین ها احتماال بیش 
از سایرین عادات سالمت دارند و از آنجا که 
خوش بینی آسیب های زیستی را مهار می کند، 
از فواید مستقیم زیستی این خصلت هم بهره مند 
می شوند.روزانسکی در پاسخ نیوزویک درباره 
اینکه آیا افراد با خوش بینی به دنیا می آیند یا ما 
می توانیم آن را یاد بگیریم یا بهبود ببخشیم، می گوید: 
»حدود 25درصد از این خصلت ژنتیکی است اما 
می تواند تحت تاثیر عوامل تربیتی، تاثیرات اجتماعی 

یا باورهای ذهنی و الگوبرداری های رفتاری هم 
قرار بگیرد. تمرین تقویت تولید افکار مثبت، شروع 
خوش بینی با توجه به آنچه می تواند خوب باشد، 
همراه ابزارهایی از رفتاردرمانی شناختی که درمان 
معمول روان شناسی برای اضطراب و افسردگی 

است، خوش بینی را افزایش می دهد.«
ماه قبل، بررسی نتایج مطالعه ای جداگانه که 5 
دهه طول کشیده بود، نشان داد احتمال اینکه افراد 
خوش بین تا 85 سالگی یا بیشتر از آن عمر کنند، 
11 تا 15 درصد بیشتر است که به آن »طول عمر 

استثنایی« می گویند. محققان عقیده دارند، حتی 
وقتی عوامل کاهنده عمر مانند وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی، شرایط سالمتی، رژیم غذایی یا سیگار 
کشیدن و نوشیدن الکل در زندگی فرد وجود داشته 
باشد، باز هم خوش بینی می تواند به افزایش طول 
عمر کمک کند. نویسندگان مقاله خوش بینی را 
شامل انتظار برای رخ دادن اتفاقات خوب و باور 
اینکه آینده مثبت است، می دانند چرا که ما می توانیم 
نتایج آن را تحت کنترل خود دربیاوریم. »طول عمر 
استثنایی« یعنی زندگی بیشتر از 85 سالگی. به نظر 
محققان، افراد خوش بین اهدافی دارند و در پی 
رسیدن به آنها هستند. به همین دلیل، خوش بینی 
می تواند باعث بهتر شدن عادات سالمت افراد 
شود و به دلیل تالش برای رسیدن به هدف 
دربرابر انگیزش های ناسالم به نوعی مصونیت پیدا 
می کنند. آنها به هدف خود فکر می کنند، راه های 
موثرتری برای حل مشکالت خود می یابند و وقتی 
نمی توانند به هدفشان برسند، سازگاری بهتری با 
ناکامی پیدا می کنند. این افراد کمتر واکنش های 
هیجانی شدید از خود بروز می دهند و در شرایط 

فشارهای روانی سریع تر از آن عبور می کنند. آنها 
مشکالت را بیشتر به شکل چالش نگاه می کنند 
تا یک دشواری و از پاسخ های آنی برای رسیدن 
به اهداف بلندمدت می پرهیزند. خبر خوب این 
است که خوش بینی را مانند یک عضله می توان 
با تمرین تقویت کرد. مراقبه، تمرین نوشتن و 
رفتار شناخت درمانی را می توان تمرین هایی برای 

تقویت عضله خوش بینی دانست.
دکتر »لی« که سرپرست این تحقیقی بوده، به 
نیوزویک می گوید: »کار تیم دکتر روزانسکی درباره 
ارتباط خوش بینی و سالمت بهتر مهم است اما 
باید توجه داشت اغلب شرکت کنندگان در این 
تحقیق سفیدپوستان آمریکایی و اروپایی هستند. 
همین موضوع باید دیگران را تشویق کند که ارتباط 
این دو را در جمعیت های دیگر هم بررسی کنند. 
جالب است بدانیم ساختار خوش بینی یا بدبینی 
که در تحقیق دکتر روزانسکی و تیم او آمده 
در فرهنگ های دیگر تا چه حد عمومیت دارد.«
ایراد کلی که تا به حال به این تحقیقات وارد کرده اند، 
جمعیت مورد بررسی بوده که اغلب سفیدپوستان 
با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بهتر از متوسط 
کشورهای پیشرفته بوده اند بنابراین معلوم نیست تا 
چه حد بتوان این نتایج را جهانشمول شمرد و به 
جمعیت های دیگر در نقاط دیگر جهان تعمیم داد. 
اغلب مطالعات امروزی درباره طول عمر به عوامل 
زیستی توجه می کنند اما محققان دنبال پژوهش های 
بیشتر درباره نقش وضعیت روانی فرد در سالمت 

جسمانی هستند. 
   Newsweek :منبع
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آمریکا

شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

هر۴۰ثانیهیکنفردرجهانبراثرخودکشیمیمیرد
بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت، ساالنه نزدیک به 800 هزار نفر بر اثر 
خودکشی جان می بازند که این آمار از شمار افرادی که سالیانه بر اثر ماالریا، سرطان 
پستان یا جنگ و قتل کشته می شوند نیز بیشتر است.سازمان جهانی بهداشت در 
گزارش تازه ای خودکشی را مساله بهداشت جهانی دانسته و همه سنین، جنسیت ها 

و مناطق جهان را متاثر از آن اعالم کرده است.
خودکشی در جوانان بین 15 تا 29 سال دومین عامل اصلی مرگ پس از حوادث 
جاده ای محسوب می شود و  بین دختران نوجوان 15 تا 19 ساله پس از بیماری ها و 
مشکالت ناشی از بارداری، دومین عامل مرگ است. در پسران نوجوان نیز خودکشی 

در رده سوم پس از حوادث جاده ای و خشونت های بین فردی قرار گرفته است.
اگر چه میزان خودکشی در سال های اخیر کاهش داشته و بین سال های 2010 تا 
201۶ میالدی جهان شاهد کاهش 8/9 درصدی خودکشی بوده، این کاهش بسیار 
ناچیز است. همچنین بین سال های 2010 تا 201۶ میالدی برخی از نقاط جهان 
با افزایش میزان خودکشی روبرو بوده اند. برای مثال سازمان جهانی بهداشت در 

منطقه آمریکایی شاهد افزایش ۶درصدی میزان خودکشی بوده است.
 تدروس آدنوم گابریه سیس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه خودکشی 
قابل پیشگیری است، از همه کشورها خواست راهکارهای اثبات شده پیشگیری از 

خودکشی را در برنامه های ملی بهداشت و آموزش خود بگنجانند.

طبق اعالم این سازمان محدود کردن دسترسی به سموم دفع آفات یکی از موثرترین 
راه های کاهش سریع شمار خودکشی هاست. سموم دفع آفات به طور معمول با 
آمار باالیی برای خودکشی مورد استفاده قرار گرفته اند و به دلیل سمومیت باال، نبود 
پادزهر برای بسیاری از آنها و استفاده از آنها در مناطق دورافتاده ای که دسترسی 

به امکانات پزشکی وجود ندارد، اغلب منجر به مرگ می شوند.
بنا به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت در گزارش اخیر خود درمورد 
خودکشی به مطالعه ای که در سریالنکا انجام گرفته، اشاره کرد که ممنوعیت سموم 
دفع آفات منجر به کاهش 70 درصدی خودکشی ها و نجات جان حدود 93 هزار 

نفر بین سال های 1995 تا 2015 میالدی شده بود.

سازمان بهداشت 
جهانی

 به گفته متخصصان سرطان، شمار جوانانی که دچار سرطان روده 
هستند در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته است.دالیل این 
پدیده هنوز روشن نیست. با این حال چند علت احتمالی برای 
آن مطرح می شود.طبق مطالعه جدیدی که جامعه سرطان آمریکا 
در نشریه تخصصی»Gut« منتشر کرده، در چند کشور دنیا شمار 
افراد زیر 50 سال مبتال به سرطان روده افزایش پیدا کرده است. 
این بررسی اطالعات مربوط به ابتالی بیماران 20 تا ۴9 ساله و 
نیز 50 سال به باال را به بیماری سرطان روده  دربرمی گیرد. این 
اطالعات مربوط به بیماران ۴3 کشور جهان است.پیش از این 
نشانه هایی مبنی بر افزایش آمار بیماران مبتال به سرطان روده که 
جوان تر از 50 سال هستند، دیده شده بود اما به گفته میشاییل 
اپیدمیولوژی )همه گیرشناسی( و علوم  هوف مایستر، کارشناس 
تغذیه از مرکز پژوهش سرطان آلمان در هایدلبرگ، تحقیقاتی 
یا یک  به یک کشور  بود، محدود  انجام شده  این  از  پیش  که 
بر  می دهد.  ما  به  جهانی  اطالعاتی  جدید  بودند.تحقیق  منطقه 
اساس این پژوهش، در کره جنوبی بین سال های 2008 و2012 
میالدی ساالنه تنها حدود 13 نفر از هر 100 هزار نفر زیر 50 سال 
مبتال به سرطان روده می شدند. این کشور دارای باالترین تعداد 
جوانان زیر 50 سال مبتال به سرطان روده بوده است. کمترین 
تعداد جوانان مبتال به این بیماری را شهر »چنای« در هند با فقط 
3/5 نفر از هر 100 هزار نفر دارد. در آلمان این رقم کمتر از 8 

نفر از 100 هزار نفر است.

سرطانرودهمسنترهارابیشترتهدیدمیکند
تیم پژوهشی جامعه سرطان آمریکا در  ربکا زیگل، سرپرست 
آتالنتا می گوید: »البته خطر ابتال به سرطان روده در مورد جوانان 
از مرکز پژوهش  از سالمندان است.« هوف مایستر  بسیار کمتر 
سرطان آلمان معتقد است با وجود این، شمار بیماران سرطانی 
جوان نگران کننده است. پژوهش مزبور نشان می دهد در عرض 
10 سال در 1۴ کشور، آمار ابتال به سرطان روده میان افراد زیر 
50 سال ثابت مانده، در 3 کشور کاهش یافته و در 19 کشور 

افزایش پیدا کرده است.

اندوسکوپیبرایتشخیصسالمترودهیاابتالی
آنبهسرطان

درآمد مردم 9 کشور از 19 کشور یادشده نسبتا باالست. در این 
9 کشور همزمان با افزایش شمار جوانان مبتال به سرطان روده، 
تعداد سالمندان مبتال به این بیماری کاهش یافته یا ثابت مانده 
است. این 9 کشور عبارتند از استرالیا، دانمارک، آلمان، بریتانیا، 
کانادا، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و آمریکا.هنوز اطالعات زیادی 
به دست  روده  به سرطان  ابتالی جوانان  افزایش  علت  درباره 

نیامده است. متخصصان درباره عللی مثل تغذیه مواد غذایی ای 
که مواد شیمیایی به آنها اضافه شده یا تجویز آنتی بیوتیک برای 

کودکان بحث می کنند.

اضافهوزنبهعنواندلیلیقابلقبولبرایابتالبه
سرطانروده

»به  می گوید:  اپیدمیولوژی،  کارشناس  هوف مایستر،  میشاییل 
خصوص اضافه وزن به عنوان دلیلی پذیرفتنی مطرح می شود اما 
این دلیل هم در حال حاضر بیشتر گمان است.« او توضیح می دهد: 
»به هر حال گمانه زنی در زمینه های مختلف می تواند کامال مثبت 

باشد چون پایه پژوهش های جدید را می توان بر آنها بنا نهاد.«
هوف مایستر به کاهش شمار سالمندان مبتال به سرطان روده اشاره 
می کند و می گوید: »آزمایش مدفوع و کولونوسکوپی )پس روده بینی( 
که در حال حاضر در بسیاری از کشورها رایج و در دسترس 
است به پیشگیری و نیز درمان بیماری در مرحله اولیه آن بسیار 
کمک می کند. در برخی کشورها مانند آلمان به افراد باالی 50 
سال توصیه می شود برای کولونوسکوپی هر از چند گاه به پزشک 

متخصص مراجعه کنند.«
هم اکنون بحثی در سطح بین المللی در جریان است تا سن آزمایش 
کولونوسکوپی و مدفوع را برای تشخیص ابتالی احتمالی به سرطان 
روده کاهش دهند. به گزارش دویچه وله، نویسندگان مطالعه یادشده 
به پزشکان توصیه می کنند افراد زیر 50 سالی که در خانواده شان مورد 
ابتال به سرطان روده وجود داشته را برای آزمایش کولونوسکوپی 

و مدفوع نزد پزشک متخصص بفرستند. 

افزایششمارجوانانمبتالبهسرطانرودهدرجهان



یکی از مسائل شایع در ازدواج رقابت زن و شوهرها بر 
سر ریاست در روابطشان است اما در فرهنگ هایی که 
صمیمیت و عشق بعد از ازدواج آموزش داده شده و 
رشد کرده، این مساله کمتر دیده می شود. یکی از دالیل 
وجود صمیمیت بعد از ازدواج پایه های درست برای 

تشکیل آن است. ازدواجی که با شناخت یا معیارهای 
درست انجام نگرفته یا ازدواج های سنتی که اغلب 
دو نفر بدون شناخت روحیات و عالیق یکدیگر 
و براساس صالحدید خانواده ها ازدواج می کنند، 
از جمله ازدواج هایی هستند که پایه های بعدی 
صمیمیت بعد از ازدواج در آنها محکم نیست. 
ازدواج های براساس همخوانی های شخصیتی، 
خلقی، وسواسی، زناشویی و جنسی و تحصیلی 
و سن و سال، نسبت به ازدواج های با شناخت 
درست کمتر آسیب پذیرند و می توان انتظار داشت 
صمیمیت و عشق بعد از ازدواج در آنها بهتر رشد 
کند؛ یعنی افراد در محیط هایی مانند دانشگاه یا 
محل کار آشنا می شوند و بعد از طی مدتی که 
صمیمیت آنها نزدیک تر شد، وارد فرایند ازدواج 
دائم می شوند. متاسفانه بعد از رشد مدرنیته، مفهوم 

صمیمیت در کشور ما درست توصیف نشد. وقتی 
صحبت از صمیمیت می شود، بیشتر ما به یاد دوست 

صمیمی دوران دبیرستان یا سربازی یا محل کار می افتیم. 
ما صمیمیت را به معنای در آغوش کشیدن و نوازش و 

لمس کردن نمی دانیم. اغلب ما واجد صمیمیت اخالقی یا 
عاطفی هستیم اما در ازدواج های همخوان که به رفاقت در 
ازدواج ختم می شود، بعد صمیمیت اهمیت خاصی دارد.
پس از ازدواج و بعد از اینکه 5 بار بوی غذای خانگی 
در خانه بپیچد، عشق شوریده وار و شیفتگی که به واسطه 
مسمومیت مغزی با ماده ای به نام »فنیل اتانول آمید« به وجود 
آمده، به تدریج و بعد از 3-2 سال از میان می رود. به قول 
اکبر عبدی در فیلم هنرپیشه، با سومین بوی قورمه سبزی 

که از پنجره بیرون برود، عشق هم بیرون می رود.

چه چیزی جایگزین عشق شوریده وار اول 
می شود؟

بعد از سپری شدن مدتی از ازدواج و خاموش شدن 
احساسات تند، ترازویی جای آن را می گیرد که ترازوی 
قدرت بین زن و مرد است. هر کس کفه خود را سنگین تر 
می خواهد و تالش می کند از طریق به دست آوردن ریاست 
سکان هدایت رابطه را به دست بگیرد. ازدواج های 50-50 
ویژگی جوامع توسعه یافته است؛ یعنی زن و مرد هر دو 
مشترک  زندگی  تصمیم گیری های  در  مساوی  به طور 
با هم شریک هستند. در کشورهایی که مردم آموزش 
دموکراسی ندیده اند، نه تنها کمتر شاهد ازدواج های 50-50 
هستیم، بلکه به دلیل فرهنگی که زن و مرد هر دو در 
آن تربیت شده اند، این ازدواج ها جواب نمی دهد. شاید 
برای کشورهایی مانند ایران که سنت ازدواج برابر در 
آن ریشه دار نیست، بهترین فرمول ترکیب 60-40 است.

ازدواج های معکوس
ازدواج های معکوس که در فرهنگ ما به اشتباه »ازدواج های 
مکمل« گفته می شود، ازدواج هایی است که زن و مرد 
خصوصیاتی کامال متفاوت با هم دارند. تفکر سنتی ما 
می گوید برای داشتن زندگی متعادل هر دو طرف باید 
خصوصیات خود را کامل کنند، مثال مرد درونگرا با زن 
برونگرا ازدواج کند یا برعکس. این ازدواج ها حتی اگر 
به ظاهر دوام هم پیدا کنند، ازدواج های موفقی  نیستند 
چراکه یک شخصیت درونگرای فلسفی کم حرف نمی تواند 
با طرف برونگرا، ریسک پذیر و نمایشی تکانشی زندگی 
کند. یک طرف تنوع طلبی، پاداش مداری و ماجراجویی 
باال دارد و طرف دیگر برعکس است. آنها یکدیگر را 
تکمیل نمی کنند، بلکه روزبه روز از هم دورتر می شوند 

تا به جدایی کامل برسند. 
وقتی خانواده کانون التهاب، آتش، چالش، دعوا و کشمکش 
باشد، آیا واقعا فرزندان متعادل تری ثمره این ازدواج ها 
ثمره  نمی افتد.  اتفاق  این  داده  نشان  تجربه  می شوند؟ 
ازدواج های معکوس یا آن طور که به غلط رایج شده، 
ازدواج های مکمل، فرزندانی عصبی تر، پرخاشگرتر و 

افسرده تر هستند. 

ازدواج بی خطر وجود ندارد
اغلب افراد زمانی که تصمیم به ازدواج می گیرند، دنبال 
ازدواج بی خطر هستند، درصورتی که ازدواج بی خطر 
وجود ندارد و ما با داشتن دانش و صرف وقت و انجام 
در  خطر  درصد  می توانیم  کاربلد  مشاوران  با  مشاوره 

ازدواج ها را پایین بیاوریم.
ازدواج یکی از دشوارترین کارهای زندگی یک انسان 
است و از به راه انداختن کسب و کار یا اداره کردن یک 
شرکت یا باال بردن سطح استاندارد زندگی، قطعا پیچیده تر 
است. افراد زیادی در کسب و کار و مدیریت و وزارت 
موفق هستند اما ازدواج خود را نمی توانند به صورت موفق 
پیش ببرند. ازدواج های معکوس که متاسفانه در ایران 
مقبولیت هم دارند، از جمله ازدواج های پرخطر هستند. 

افزایش اشتراکات و کاهش اختالفات 
پایه های ازدواج را محکم می کند

آنچه باعث مستحکم شدن ازدواج ها می شود، افزایش 
اشتراکات و کاهش اختالفات است و این کار از طریق 
آموزش درست، زوج درمانی و خانواده درمانی بهتر انجام 
با چنگ و  می گیرد. بسیاری از همسران به اصطالح 
و  می برند  جلو  را  زندگی  صمیمیت  بدون  و  دندان 
آوردن  دنیا  به  هم  برخی  نیست.  آنها  بین  صمیمیتی 
دنیا  به  اما  می دانند  زندگی شان  بقای  عامل  را  فرزند 
آوردن فرزند نباید تنها بهانه تداوم زندگی باشد. 5 سال 
اول ازدواج زمانی است که در بسیاری موارد می تواند 
تکلیف رابطه را مشخص کند و بیشترین خطر طالق 
در 5 سال اول زندگی زناشویی است. به همین دلیل 
ما به زن وشوهر های جوان توصیه می کنیم در 5 سال 
اول زندگی زناشویی بچه دار نشوند. در ازدواج هایی 
که خانم  بیش از 38-37 سال دارد هم توصیه می کنیم 

یک سال اول بچه دار نشوند.
تا  بهترین سن جهت بچه دار شدن برای خانم ها 28 
38 سالگی است اما اینکه ما فکر کنیم در 38 سالگی 
خانم باید پرونده بچه دار شدن را ببندد هم اشتباه است. 
برای آقایان هم بهتر است این روند خیلی به تاخیر 
نیفتد چون یک پدر 60 ساله از نظر جسمی نمی تواند 
با بچه 10 ساله  اش دوچرخه سواری یا بازی کند یا در 

سن نوجوانی با او به ورزشگاه برود.
برخی همسران بعد از این 5 سال، مسیر اشتباهی را 
می روند و بنا به دالیل متفاوت که می تواند ربطی هم به 
امکانات مادی نداشته باشد، از آوردن فرزند خودداری 
می کنند. بهانه ها گاهی فلسفی یا گاهی شخصی است اما 
نباید از یاد برد هیچ دوره ای در تاریخ ما یا کشورهای 
دیگر جهان دوره ایده آل و بدون دردسر و مشکل نبوده 
و تداوم زندگی را نمی توان منوط به ایجاد شرایط ایده آل 
دانمارک،  مانند  کرد. حتی در کشورهای توسعه یافته 
نروژ و سوئد هم می توان شیوع افسردگی، اضطراب 
و دغدغه های زیست محیطی را مشاهده کرد که گاهی 
ریشه در آب و هوا و جغرافیا و طول روز و شب دارد. 

آسیب تک فرزندی و بی فرزندی
اگر از آسیب های اجتماعی جامعه  کم فرزند مانند کاهش 
جمعیت جوان آماده کار که برخی کشورهای توسعه یافته 
را وادار به اعمال سیاست مهاجر پذیری کرده، بگذریم، 
اولین آسیب فردی و خانوادگی تک فرزندی یا بی فرزندی 
این است که این خانواده ها بیش از خانواده های با 2 

فرزند مستعد طالق می شوند. امکان طالق 
در خانواده ای که تنها فرزند 16 

یا 17 ساله ای دارد که از آب 
و گل درآمده یا فرزندی 

ندارد، بیش از خانواده های با 2 فرزند است.
این والدین اغلب به آسیب های تک فرزندی توجه نکرده 
و فکر نمی کنند آسیبی که فرزندشان از بی خواهری یا 
بی برادری می کشد تا چه حد می تواند جدی و سخت 
باشد. خانواده تک فرزندی که مشکالتی هم دارند، با 
او کار  استقالل نسبی  به دانشگاه و  ورود فرزندشان 
خود را پایان یافته می بینند و فکر می کنند ادامه زندگی 
مشترک دیگر لزومی ندارد و خانواده دچار نشانگان 
آشیانه خالی می شود؛ یعنی احساس افسردگی، ناراحتی 
و اندوه توسط والدین یا سرپرست بچه هایی که بزرگ 
شده و خانه پدری خود را ترک می کنند، تجربه می شود. 
این احساس می تواند بعد از رفتن بچه ها به دانشگاه 
در شهری دیگر یا ازدواج آنها و مستقل شدنشان هم 
شکل بگیرد. احتمال ابتالی خانم ها به این مشکل بیشتر 
از آقایان است. حتی با غیبت طوالنی مدت فرزند مثال 
15 ساعت در روز این نشانگان ممکن است در والدین 
بروز کند. دراین صورت برخی  همسران با خیال تمام 
به فکر جدایی می افتند، درحالی  شدن وظایف خود 
که این نوعی خطای شناختی است که  داشتن فرزند 
بلکه  می شود،  طالق  تسریع  و  تشدید  باعث  نه تنها 
باعث آسیب تنهایی و جدایی و اضطراب های 
مربوط به تنهایی و جدایی در تک فرزند 
هم می شود. تک فرزندها روند طالق 
است،  تلخ  خودی خود  به  که  را 
با فشار بیشتری تجربه می کنند. 
اصوال وقتی کسی بچه دار نشود، 
ظرفیت های  از  مهمی  بخش 
روانی اش از بالقوه به بالفعل 
درنمی آید و قسمت مهمی از 
زندگی مغفول می ماند. خانواده 
گرانبهاترین  و  داشته  باالترین 
ثروت است. بهترین توصیه من 
معمولی  و  عادی  زندگی  داشتن 

است.
از  برای جلوگیری  توافق همسران  مساله 

فرزندآوری، بیش از مرد به زن آسیب می رساند چرا 
از  باروری زن محدود است و اگر بعد  که سال های 
پایان دوره باروری شوهر به این نتیجه برسد که حاال 
و  نیست  قابل دوام  رابطه  آن  دیگر  می خواهد،  فرزند 
خانم چاره ای ندارد جز رها کردن زندگی که سال ها 
زحمت آن را کشیده یا تحمل و قبول حضور زن دوم 
جوان تر در حریم خانوادگی خود. فرزندان وزنه های 

تعادل زندگی مشترک هستند.

آسیب های طالق 
یکی از بدیهی ترین آسیب های طالق به خصوص 
برای مردان، انگ و ننگ اجتماعی است و در جامعه 
ما کسی که جدا شده، متاسفانه در برابر قضاوت 
جامعه قرار می گیرد. مردم فوری انواع انگ ها را 
به او می چسبانند؛ از انحراف جنسی و ناتوانی 
جنسی، عیاشی و هرزه گری گرفته تا خساست و 
حتی داشتن دست بزن و اعتیاد به الکل و مواد 
مخدر و مردی که از همسرش جدا می شود، 
باید جوابگوی انواع این نقص ها باشد و حتی 
با ازدواج مجدد احتمال دارد مدام از طرف 
همسر جدید خود برای رابطه تمام شده قبلی 
سرزنش شود. شاید یکی از دالیل افسردگی 
بیشتر مردان در زمان طالق همین مساله باشد؛ 
یعنی مردان بیش از زنان در روند طالق دچار 
می شوند.  افسردگی  قبیل  از  روانی  آسیب های 
مشاهدات نشان داده زنان قوی تر از مردان روند 
زنان اصوال  را تحمل می کنند.  یا مهاجرت  طالق 
بیشتر  تعداد مرگ ومیر جنین پسر  قوی تر هستند و 

از جنین دختر است. 
درمورد خانم های مطلقه مشکل به این صورت بروز 
می کند که شانس دوباره برای ازدواج بسیار کم است. 
در جامعه ایران که طی سال های گذشته آمار زنانی که 
هرگز ازدواج نکرده ا ند، به شکل نگران کننده ای رو به 
افزایش است، زنان مطلقه شانس چندانی برای ازدواج 
دوباره ندارند، مگر در شرایط خاصی مانند 20 سال 
در  ازدواج  برای  سن  بهترین  نظرم  به  سن.  اختالف 
جامعه  است.  سال   23-28 دختران،  برای  ما  جامعه 
ما با دختران باالی 40 سال برخوردی ناجوانمردانه و 
غیرمنصفانه دارد. گاهی دختران جامعه در سنین مناسب 
برای ازدواج و همسریابی زندگی شان را با دوستی های 
اتفاقی و کوتاه مدت می گذرانند که متاسفانه این روزها 
کم شاهد آن نیستیم. این دختران اغلب وقتی به خود 
می آیند که سن عرفی ازدواج در جامعه ما گذشته است. 
نمایشی  با شخصیت  دختران  دخترها،  این  رأس  در 
هستند که نمونه آن را می توانیم در فیلم »اتوبوسی به 

نام هوس« با بازی »ویویان لی« ببینیم.
نکته مهم دیگر درباره آسیب های طالق این است که 
زندگی  از  بیشتر  باید  دوم  زندگی  برای حفظ  بدانید 
اول تالش کنید و حفظ زندگی دوم بسیار دشوارتر 
از ازدواج اول است بنابراین توصیه ما این است که 
به خصوص وقتی از ازدواج اول بچه یا بچه هایی هم 
دارید، تا حد امکان از راه های مختلف و با استفاده از 
روش هایی که کارشناسان به شما توصیه می کنند، راهی 

به جز طالق پیدا کنید. 

ظاهر و اندام را دست کم نگیرید
 در ازدواج های با خطر کم یا متوسط یا زیاد اندام و 
اخالق طرف عواملی است که باید مورد توجه قرار 
خانواده،  طرف  وقتی  که  دارد  وجود  باوری  گیرد. 
تحصیالت یا شرایط مناسبی دارد، اندام یا چهره اهمیتی 
ندارد و عادی می شود، درصورتی که این تصور در 
آینده می تواند دردسرساز باشد. گاهی زن یا شوهر در 
گذر زمان تغییر می کند. دامنه این تغییرات را باید در 
نظر داشت چراکه اگر از حد معینی بگذرد، خود این 
گذاشت.  خواهد  تاثیر  زن وشوهر  رابطه  بر  تغییرات 
چاق شدن ازجمله این تغییرات است. چاقی مفرط 
می تواند سرچشمه بی اعتنایی و اشکال در روابط جنسی 
شود. مهم است بدانید که اندام عادی نمی شود و به 
صرف همسری، هر اندامی  پذیرفته نیست. افراد معموال 
نمی کند،  تغییر  زیاد  زمان  طی  که  دارند  سلیقه هایی 
مثال کسی که اندام ریز دوست دارد، نمی شود بعد 
از گذشت مدتی از اندام درشت هم خوشش بیاید. 
گاهی می توان برخی موارد را نادیده گرفت و بعضی 
تغییرات  و  تفاوت ها  اما  کرد  جبران  را  خصوصیات 

فاحش قابل چشم پوشی نیست.  

با رویاهایمان زندگی نکنیم
زندگی   5 و   4 دهه  به  گذاشتن  پا  با  مردان  برخی 
خود  شانس  می توانند  با طالق  می کنند  تصور  خود 
را با زنی جوان تر امتحان کرده و ناکامی های جوانی 
را جبران  کنند، فارغ از اینکه بین این آقا و خانمی با 
فاصله 20 سال و بیشتر با معیارهای جدید، چند نسل 
فاصله هست. واقعیت این است که این دو حتی در 
فعالیت های روزانه هم نمی توانند هماهنگی خوبی با 
هم پیدا کنند و حتی پیک نیک یا بیرون رفتن یک خانم 
و آقا با این فاصله سنی می تواند مشکل ساز باشد.این 
ناهماهنگی ها خود عامل ازدواج اشتباه می شود. ما با 
برخی شرایط در ازدواج، بیشتر بودن سن آقایان را 

تا 15 سال مجاز می دانیم.

با عشق درمانی در برابر طالق 
ایمن بمانید

به غیر از به دنیا آوردن فرزند برای تحکیم زندگی خانوادگی، توصیه 
می کنیم با عشق درمانی، خانواده تان را از طالق دور نگه دارید. صمیمیت 

طیف گسترده ای از رفتارهای متفاوت را دربرمی گیرد که نوازش و عشق ورزی 
تنها بخشی از آن است. در این میان حتی به صداقت اقتصادی نیز باید اشاره 

کرد؛ یعنی روند درآمدزایی و خرج کردن با توافق زن و شوهر باشد. به قول معروف، 
خورشید زیر ابر نمی ماند و وقتی عدم صداقت فاش شد، ادامه زندگی دیگر آنقدرها آسان نیست. 

محدودیت ها در اقشار مختلف صورت های مختلفی دارد که هر کدام می تواند به روابط و صمیمیت 
زناشویی آسیب بزند. زیاده طلبی های بی موردی که خانواده امکان اجرای عملی یا مالی آن را ندارد، 
ازجمله این محدودیت هاست. تمایل قشر متوسط یا متوسط باالی جامعه ما برای مهاجرت از همان 
اقداماتی است که شاید بتوان آن را مصداق زیاده طلبی های غیرمنطقی دانست، به خصوص زمانی که 
منبع درآمد خانواده به اقامت در کشور مبدأ وابسته است و زن یا شوهر به هر دلیلی نمی توانند در 

کشوری که به آن مهاجرت می کنند،  درآمد داشته باشند، ناسازگاری ها شروع می شود. 
حق طالق هم از مواردی است که باعث کشمکش  همسران می شود. زن وشوهر باید توجه داشته       
باشند که نمی شود در آن واحد همه چیز را در یک رابطه داشت و اگر قرار باشد حقی یا امتیازی  را به 
دست بیاورند، باید آماده باشند از حق یا امتیاز دیگری بگذرند. در بسیاری از موارد، روند ریاست طلبی 
و امتیازگیری از جلسه تعیین مهریه شروع می شود. مهریه درواقع دینی است که آینده عزتمند زن را 
تا حد امکان پیش بینی کرده؛ یعنی اگر ازدواجی منجر به جدایی شد، منبع مالی وجود داشته باشد تا 
زن بتواند به زندگی آبرومندانه و سالم ادامه دهد اما اگر پیمان ازدواج با عشق و تفاهم بسته نشده 
باشد، به جای به جا آوردن حقوقی که باعث امنیت خاطر خواهد شد، مبالغی خواسته می شود که 

در بسیاری موارد مرد توانایی پرداخت آن را ندارد و عاقبت کار به زندان می کشد.
پیشنهاد ما برای ترمیم و استمرار رابطه عشق درمانی یا به عبارتی بازآفرینی عشق است چون 
عشق های رمانتیک و آتشین طول عمری حدود 2 تا 3 سال دارند. بعد از آن هیجانات عشقی 

فروکش می کنند و صمیمیت و بازآفرینی عشق باید جای آن را بگیرد.

نظریه سیزده گانه عشق 
1. احترام
2. اعتماد

3. تعهد و مسوولیت پذیری 

4. صمیمیت، صداقت و رفاقت

5. ازخودگذشتگی، ایثار و فداکاری
6. بخشش و گذشت

7. نرمی، نوازش، هم آغوشی و بوسه گرم

8. یاری، پرستاری، پاسداری و پشتیبانی 
9. پذیرش، درک و همدلی

10. سپاس و ستایش

11. شوخ طبعی و شیطنت و بازیگوشی 

12. هوس و شهوت

13. معنویت و روحانیت

 دکتر بهنام اوحدی
روانپزشک

بعد از فروکش کردن عشق آتشین، زن وشوهر ها باید به سوی بازآفرینی عشق بروند 

ازدواج، ریاست یا رفاقت و صداقت؟
ازدواج شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت4



بهداشت  جهانی  سازمان 
 1992 سال  از  روان، 
را  اکتبر  میالدی روز دهم 
بهداشت  »روز  عنوان  به 
روان« نامگذاری کرده است. در این روز همه 
جهانیان می کوشند توجه افراد را به سمت 
اختالالت روانی و تاثیری که مشکالت روان 
بر جامعه می گذارد، جلب کنند. »مراقبت های 
اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی 
سالمت« شعار هفته سالمت امسال )1398( 
سمیرا  دکتر  سراغ  بهانه  همین  به  است. 
سادات رسولی، دکتری روان شناسی سالمت، 
روان درمانگر هیجان مدار و استاد دانشگاه رفتیم 
تا محور مهم سالمت روان را در حوزه فردی 
بررسی کنیم و نقش جامعه را در ایجاد سالمت 
روان ریزبینانه تر بسنجیم. در ادامه شما می توانید 
با توجه به نکات گفته شده، طیف سالمت روان 
خود را کمی محک بزنید. در این مطلب به 
بررسی نقش جامعه در ایجاد سالمت روان هم 
توجه شده است. اگر باال بردن کیفیت زندگی 
خود و سالمت روان جامعه برایتان اهمیت دارد، 
خواندن این مطلب  برایتان مفید خواهد بود.

: سالمت روان چیست؟
تصور بسیاری از افراد این است که اگر شخصی 
مشکالت روانی نداشته باشد، انسان سالمی است، 
درصورتی که فقط نداشتن عالئم و نشانه های 
بیماری به معنای »سالمت روان« نیست، بلکه 
زمانی که فردی حاالت خوب جسمی، روانی، 
اجتماعی و حتی جنسی را تجربه می کند و قادر 
است تنظیم هیجانی داشته باشد، دارای سالمت 
روان است. فرد دارای سالمت روان آرامش ذهنی 
دارد، احساس توانمندی و شایستگی می کند و 
می تواند با استرس های زندگی مدارا کند. او از 
لحاظ شغلی فردی مفید و سازنده است و نقش 
سالمی در  جامعه ایفا می کند. از جهتی دیگر با 
دیگران مشارکت سازنده دارد و از لحاظ معنوی 

نیز سالمت است.

باال  با سالمت روان  یعنی فردی   :
مذهبی است؟

لزوما نه به معنای مذهبی، منظورم این است که 
از لحاظ معنوی به معنا و باوری رسیده است. 
درنهایت سالمت روان به معنی بسته ترکیبی از 

حس و حال و هیجان خوب است.

: اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، چه 
ویژگی هایی برای انسان سالم وجود دارد؟

هدف نهایی و غایی سالمت روان این است که 
انسان را به فردی سالم از هر جهت تبدیل کند 
و همان طور که می دانید چند ویژگی برای انسان 
سالم وجود دارد. در وهله اول انسان سالم آرامش 
دارد و جاری است. شاد زندگی می کند، توانایی 
لذت بردن از زندگی دارد و در شرایط موجود 
قانع است. او بدون چشمداشت بخشنده است. 
توان گذشت و فراموشی دارد. از زندگی خود 
راضی است و به شرایط امیدوار است. درنهایت 
مهم ترین ویژگی انسان سالم این است که برای 

زندگی خود معناهایی دارد.

: معنا، چه رنگ و لعابی به زندگی می دهد؟
معنا برای انسان امیدواری می آورد و امیدواری 
احساسی عالی است و به دنبال آن انگیزه جاری 
می شود که به زندگی جهت می دهد. انگیزه باعث 
می شود فرد هدفمند باشد و طبق آن زندگی خود 
را دنبال  کند. به عقیده بسیاری از افراد، در زندگی 
امروزی شرایط گاهی چنان دشوار می شود که 
نمی توان هدفمند زندگی کرد. امیدواری انسان 

سالم که پشت خودش معنا داشته باشد، هیچ گاه 
خاموش نمی شود. در وجود انسان سالم مدام 
نیروی محرکه ای به نام »معنا« او را جلو می برد  
و امیدواری تولید می کند. البته هر فردی ممکن 
است معناهای متفاوتی داشته باشد؛ یعنی هرکس 
ممکن است یک مدل معنای منحصربه فرد برای 
خود ساخته باشد اما مهم است که معناها پر مغز 
باشند، آیا ما معنای محکمی داریم یا نه؟ برای 
پاسخ به این سوال باید توجه کنید که آیا معنای 

شخصی ما سیری ناپذیر است؟

: سیری ناپذیر؟
بله، به این مفهوم که آیا با وجود معنای زندگی 
شخصی خود، همچنان خسته اید یا نه؟ اگر معنا 
در مفهوم خود جا بگیرد، احساس خوبی به فرد 
می دهد و زمان با تفکر درباره آن فرح بخش 
می شود، فرد به معنای خود افتخار می کند؛ معنای 
درست برای انسان آرامش بخش است و جنبه 
داد و ستد ندارد. به عنوان مثال کسی  که معنای 
زندگی اش کمک کردن است، تمام تالش خود 
را می کند تا به دیگران کمک کند و در موارد الزم 
ممکن است این کار را یکطرفه نیز انجام دهد. 
همه مواردی که به آنها اشاره کردم ویژگی های 
معناست که به فرد کمک می کند تا امیدوارتر 
زندگی کند و بتواند با انگیزه و نیروی بیشتری 
به سمت زندگی برود و با این ویژگی فرد دچار 
افسردگی و اضطراب های که دیگران می شوند 
و در جامعه رایج است، نمی شود چراکه هدفی 

واالتر برای خودش دارد.

: پس نتیجه می گیریم انسان سالم بدون 
معنای مشخص وجود ندارد؟

گاهی معناهایی که فرد برای خودش ساخته، 
از جنس کاال هستند. برخی اوقات برای فردی 
معنای زندگی یک »شخص« است و گاهی اوقات 
»موقعیت و جایگاه اجتماعی و شغلی« زندگی او 
را معنا می دهد اما برخی اوقات معناها ماورایی 
می شوند و به هیچ عنوان در گروه مادیات قرار 
نمی گیرند. در برخی شرایط نیز چند نوع معنا در 
زندگی شخص وجود دارد ولی ما فرد سالمی را 

نداریم که معنایی در زندگی اش نداشته باشد. البته 
ممکن است فردی نسبت به معناهای خودش آگاه 
نباشد اما انسان سالم حتما معنایی برای زندگی 

خودش قائل است.

: همان طور که اشاره کردید، معنا بخش 
مهمی از شخصیت است اما غیر از آن چگونه 
می توان فهمید فردی در جایگاه مناسبی از 

سالمت روان قرار گرفته است؟
فرد دارای سالمت روان قابل قبول، نه تنها دچار 
بلکه  نیست،  روانی  مشکالت  و  اختالالت 
رفتارهای مناسب اجتماعی و جامعه پذیر دارد. 
به عبارت دقیق تر، بیشتر افراد جامعه تایید می کنند 
رفتارش جزو هنجارهاست و از خط قرمز ها تخطی 
نمی کند. انسان سالم احساس کفایت، شایستگی 
و کنترل آگاهانه در زندگی خودش دارد، انسانی 
است که خودش را می شناسد و تالش می کند به 
خودشکوفایی و کمال برسد. شخصیتی یکپارچه 
دارد و وحدت رفتاری جزء مهمی از ویژگی های 
او است که به وضوح دیده می شود. معموال 
تعصب ندارد و شخصیتی انعطاف پذیر دارد. یکی 
از قسمت های شخصیت او باالتر یا پایین تر نیست 
و قادر است بین قسمت های مختلف شخصیت 
خود تعادل برقرار کند. یکی دیگر از ویژگی های 
مهم انسان سالم این است که قادر است مسوولیت 
زندگی خود و دیگران را بپذیرد. او توانایی این را 
دارد که از عهده کارهایی که دیگران یا خودش 

برای خودش تعیین کرده اند، بربیاید.

: شاید بتوان گفت که آرامش روان دارد.
درست است. آرامش روانی معموال خودش را در 
3مورد نشان می دهد؛ اول اینکه فرد در برخورد 
با بحران ها، تنش ها، مصیبت ها و سختی ها بدون 
اینکه تعادل خود را از دست بدهد به زندگی 
خود ادامه می دهد. دوم، در سختی ها شکیباست و 
صبوری می کند و سوم، توانایی پیش بینی آینده و 
خوش بینی و امیدواری در شرایط بحرانی را دارد.

: آزمون های روانی معیارهای مناسبی 
برای سنجش سالمت روان هستند؟ آیا می توان 

با تکیه بر آنها به تشخیص درستی از خود 
دست یافت؟

با آزمون های روانی که بر اساس رویکردهای 
مختلف روان شناسی در نظر گرفته شده اند، می توان 
مشخص کرد افراد چه میزانی از سالمت روان 
برخوردارند و چه میزان درگیر مشکالت روانی 
هستند اما بحث سالمت روان یک مرحله باالتر 
از نداشتن بیماری های روانی است؛ تا حدی با 
آزمون ها می توان سالمت روان را سنجید اما برای 
فهمیدن بقیه داستان باید افراد از طریق مصاحبه های 
حضوری یا عملکردهای فردی سنجیده شوند.
گاهی طبق نتایج آزمون های روان شناختی، اختالل 
خاصی در فرد مشاهده نمی شود اما زمانی که 
عملکردش را در جامعه، موقعیت شغلی و خانواده 
بررسی می کنیم، عملکرد مثبتی نمی یابیم و با این 
شرایط نمی توان او را به عنوان فردی که دارای 
سالمت روان است، پذیرفت بنابراین با جمع 
آزمون های روانی و مصاحبه هایی که با افراد به 
دست می آوریم، درنهایت به این نکته می رسیم 
که آیا فرد دارای سالمت روان است یا نه. البته 
باید این نکته را نیز اضافه کنم که بحث سالمت 
روان درست مانند دیگر مولفه های انسانی در 
یک طیف قرار می گیرد و نمی توانیم معیار صفر 
یا صد برایش در نظر بگیریم و قادریم در طیف 
سالمت روان مشخص کنیم فرد در کدام قسمت 
قرار می گیرد و آیا در محدوده هنجار جامعه 

هماهنگی دارد یا خارج از آن قرار دارد.

درباره  شما  کامل  توضیحات  با   :
شناخت روان حاال زمان بیان راهکار است. 
چه کنیم که میانگین سالمت روان  جامعه باال 

برود؟
»جانا سخن از زبان ما می گویی« در جامعه امروزی 
واقعا به سالمت روان نیاز داریم چراکه از هر 4 
نفر، 1نفر درگیر اختالالت روانی است. یکی از 
بهترین راهکارهایی که می تواند به این موضوع 
کمک کند، غربالگری در آموزش و پرورش و 
دانشگاه هاست. تا جایی که می دانم، این کار در 
حال انجام است اما در مرحله بعد افرادی که دچار 
اختالالت هستند، یاید تحت پوشش خدمات 

روان شناختی قرار بگیرند. آموزش و پرورش 
و وزارت علوم گلوگاه های مهمی هستند که 
می توان افراد را بررسی و در صورت نیاز به 

آنها کمک کرد.
آموزش و آگاه سازی بسیار مهم است؛ هرچقدر که 
نترسیم و با ارائه اطالعات درست به مردم آگاهی 
بدهیم که نیاز دارند خود را برای روبرو شدن با 
چه اتفاقاتی آماده کنند یا باید چه مهارت هایی را 
بیاموزند و درباره تک تک بحث های روان شناسی 
سخن بگوییم، به سالمت روان جامعه کمک 
بیشتری کرده ایم. با آگاهی سازی، افراد زنگ خطرها 
را با توجه به نشانه ها درک می کنند و می اندیشند 

در شرایط خاص باید چه کنند.

: پس باید مهارت ها را بیشتر کنیم.
بله، باید در راستای افزایش هوش هیجانی افراد 
مهارت  فرزندپروری،  مهارت های  باالبردن  و 
زندگی و شغلی و افزایش مهارت های مختلف 
آنها کوشید. این مهارت ها مانند ابزارهایی هستند 
که در مسیرهای پرپیچ و خم زندگی به کمک شان 
می آیند. مورد مهم دیگر حمایت های اجتماعی 
است. هرچقدر قادر باشیم بستری مهیا کنیم تا 
آدم ها از حمایت های اجتماعی بهتری بهره مند 
شوند و شبکه های اجتماعی شان قوی تر بشود و 
احساس کنند در زندگی تنها نیستند و احساس 
تعلق خاطر به فضاهایی مانند کشور، جامعه و 
نقاطی که در آن زندگی می کنند و حتی انسان های 
اطرافشان داشته باشند، در راستای سالمت روان 

پیروزتر خواهیم بود.

: پس مدیریت نقش مهمی در سالمت 
روان جامعه دارد.

درست است، مداخله در بحران ها و اینکه با وجود 
بروز مشکالت فرد امکان مراجعه به مراکزی را 
داشته باشد که قادر باشند خدماتی به او ارائه 
دهد، اهمیت زیادی دارد. پیش بینی مشکالت 
روان شناختی دشوار نیست و می توان تخمین 
زد فردی با شرایطی خاص به احتمال زیاد در 
چه سنی دچار مشکالتی خواهد شد که نیاز به 
مداخله درمان دارد و سازمانی را مسوول کرد 

تا بحران ها را در رده سنی خاص مدیریت کند.
فراموش نکنید بحران های فردی و بحران هایی 
که در جامعه پیش می آیند معموال قابل پیش بینی 
هستند. درحقیقت باید بتوانیم عوامل خطر را 

کنترل کنیم.

: خانواده های بیمار به عنوان اولین 
جامعه و محل پرورش کودکان باید نقش مهمی 
در سالمت روان داشته باشند، در این حوزه 

چه باید کرد؟
و  کودک آزاری  از  پیشگیری  کامال،  بله، 
خشونت های خانگی نقش مهمی در سالمت 
روان جامعه دارد و باید به مرحله ای برسیم که 
بدانیم خشونت خانگی در خانواده ها کاهش یافته 
است. بخشی از این هدف در جامعه با اهرم های 
قانونی و بخشی هم با ایجاد مراکز مداخله در 
از  پیشگیری  و  خانواده ها  مخصوص  بحران 
کودک آزاری های رفتاری و جنسی میسر می شود. 
در مرحله بعد باید برای پیشگیری از تنش های 
خانوادگی که در بستر مهارت آموزی به همسران 
اتفاق می افتد، گام برداشت. اگر می خواهیم سالمت 
روان جامعه پیشرفت کند باید خدمات روانی و 
خدمات درمان فردی و زوجی گسترش پیدا 
کند و مهم تر اینکه بیمه روان شناسی مهیا شود تا 
افراد بتوانند همان طور که از خدمات بیمه برای 
درمان مشکالت جسمی استفاده می کنند، برای 
مشکالت روانی نیز از بیمه بهره بگیرند. چنانچه 
بیمه حمایت های مالی برای افراد داشته باشد، 
می توان گام بسیار بزرگ و مهمی در راستای 
سالمت روان و پیشگیری از آسیب های روانی 

برداشت.

: شما هم با این مورد موافق هستید که 
همه درمانگران توانایی کمک به افراد را ندارند؟
بله، متاسفانه گاهی اینگونه است. سازمان آموزش 
کشور باید بتواند درمانگران شایسته در دانشگاه ها 
تربیت کند و به خوبی به آنها مهارت  بیاموزد. 
دانشگاه ها دانشجویان را در مسیری نیندازند که 
تنها مدرکی را بدون توانمندی به دست آورده اند 
و حاال بعد از تمام دوره چند ساله دانشگاه ها باید 
کارگاه های مربوط به تخصص خود را بیابند و 

از نو شروع به مهارت آموزی کنند.

: گویا نظارتی بر نحوه درمان وجود 
ندارد.

خدمات روان شناختی باید سازمان دهی، نظارت 
و ارزیابی شود. سازمان روان شناسی به تازگی 
انجام می دهد و تالش  را  کار  این  به خوبی 
می کند نظارت خود را در سیستم ها و کلینیک های 
روان شناسی باال ببرد. درنهایت موضوع مهم دیگر 
تقویت فرهنگ است که مراجعه به روان شناس 
مفهوم بدی در ذهن افراد جامعه ایجاد نکند و 
همگان بدانند همان طور که حتما هر فردی در 
مراحل مختلف زندگی خود دچار مشکالت 
جسمی می شود و نیاز به مراجعه به پزشک دارد 
و بدون نگرانی به مرکز درمانی مربوط به سالمت 
جسم مراجعه می کند، در حوزه روان شناختی نیز 
ممکن است نیاز به گفت وگو با درمانگر در هر 
فردی با هر درجه اجتماعی داشته باشد. افراد 
باید قادر باشند با خیال راحت به خود، خانواده 
یا دوستانشان اعالم کنند در سیستم روان شناختی 
نیاز به مراجعه دارند و در تالش اند مساله ای که 
اهمیت زیادی برایشان دارد را برطرف کنند. 
مردم باید به این نتیجه برسند که مراجعه به 
روان شناس نه تنها موجب سرافکندگی و شرم 
با  افتخار است چرا که هرکس  نیست، بلکه 
مراجعه به روان شناس برای خودش و باالبردن 

کیفیت زندگی اش ارزش قائل است.

5سالمت روان شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

 گاهی طبق 
نتایج آزمون های 

روان شناختی 
اختالل خاصی 

در فرد مشاهده 
نمی شود اما 

زمانی که 
عملکردش را در 
جامعه، موقعیت 
شغلی و خانواده 
بررسی می کنیم، 

عملکرد مثبتی 
نمی یابیم و 

با این شرایط 
نمی توان او را 

به عنوان فردی 
که دارای سالمت 

روان است، 
پذیرفت 

ویژگی های سالمت روان فردی و اجتماعی در گفت وگو با دکتر سمیرا سادات رسولی دکتری روان شناسی سالمت

موج روانتان کوک است؟
 نیلوفر 

جامه بزرگی
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عشق در ازدواج سنتی هم اتفاق می افتد. 
مطالعه ای در کشور هند انجام شد که در آن 

محققان دو گروه را با هم مقایسه کردند. 
این مطالعه نشان داد هر دو گروه پس از 

مدتی که از ازدواجشان گذشته بود، از نظر 
معیار سنجش عشق در یک سطح بودند. 
علت آن مشخص است؛ صمیمیت، یکی 

از مولفه های مهم عشق است. در ازدواج 
سنتی پس از مدتی صمیمیت ایجاد می شود 

و عشق را بیشتر می کند.

استادیار  فیبس،  سیریل 
رنه  دانشگاه  روان شناسی 
دکارت در پاریس است. او 
در حال حاضر درباره عشق 
شورانگیز و خالقیت تحقیق می کند و زیر نظر 
»الینه هتفیلد«، یکی از بزرگ ترین روان شناسان 
عشق پژوه که استاد بازنشسته دانشگاه هاوایی 
است، چند پروژه  تحقیقاتی درباره  عشق انجام 

داده است.
حافظ باجغلی، روان پزشک ایرانی نیز زیر نظر 
الینه هتفیلد یک دوره  روان شناسی اجتماعی با 
تمرکز روی روان شناسی عشق گذرانده و چند 
طرح پژوهشی میان فرهنگی با دانشگاه بازل 
سوئیس در زمینه روان شناسی عشق انجام داده 
و چند مقاله در مجله های علمی معتبر دنیا به 
چاپ رسانده است. دو شاگرد که در مکتب 
یک استاد دوره گذرانده  اند، یکی عشق پژوه در 
فرانسه و دیگری روان پزشک در ایران، با هم 
گفت وگو کردند و از تجربه هایشان گفتند. با 
خواندن این گفت وگو که در فضای اینترنتی 
انجام شده، بی شک دیدگاهتان به روابط عاشقانه 

رنگ و صورتی دیگر خواهد یافت.

یک  به عنوان  دکتر!  آقای  باجغلی:  حافظ 
پژوهشگر در زمینه  عشق، به نظر شما بزرگ ترین 
چالشی که در جامعه فرانسه دارید، چیست؟

سیریل فیبس: در جامعه علمی فرانسه، برخالف 
آمریکا، عشق موضوعی قابل احترام برای پژوهش 
در حوزه روان شناسی اجتماعی تلقی نمی شود. 
روان شناسان و روان پزشکان فرانسوی عشق را 
بیشتر منحصر به حوزه رواکاوی و روان درمانی 
تحلیلی می دانند و صحبت درباره عشق، خارج از 
بستر روانکاوی را سطح پایین و مبتذل می دانند.

حافظ باجغلی: جامعه تحقیقاتی شما بیشتر 
چیست؟

سیریل فیبس: تمام تحقیقات من روی جمعیت 
دانشجویی است. متاسفانه این محدودیت در 
بیشتر مطالعه هایی که درباره عشق است، وجود 
دارد و برای سهولت کار، بیشتر روی جمعیت 

دانشجویان کار شده، تا جمعیت عمومی.
حافظ باجغلی: آخرین پژوهشی که درباره عشق 

انجام داده اید، چیست؟
سیریل فیبس: در مورد رابطه عشق با خالقیت 

کار کرده ام.
حافظ باجغلی: چه موضوع جالبی! به این نتیجه 
رسیدید که عاشق شدن انسان ها را خالق تر 

می کند؟
سیریل فیبس:  نه )با خنده(، برعکس، عشق از 
خالقیت کم می کند. ما گروهی از دانشجویان 
که در شروع یک رابطه عاشقانه بودند، انتخاب 
کردیم و ابتدا از آنها خواستیم به معشوقشان 
فکر کنند. بعد چند آزمون سنجش خالقیت در 
اختیارشان گذاشتیم و از آنها خواستیم به سوال ها 
پاسخ دهند. نتیجه این مطالعه نشان داد فکر کردن 
به معشوق توانایی شناختی افراد را به صورت 

حاد کم می کرد.
حافظ باجغلی: پس عشق عملکرد انسان را 

کم می کند؟
سیریل فیبس: بله، دست کم در وضعیت عشق 

شورانگیز این اتفاق می افتد.
حافظ باجغلی: با این وصف در دوران نوجوانی 
که عملکرد شناختی بسیار مهم است، احتماال 
مدرسه های تک جنسیتی بهتر از مدرسه های 

مختلط باشد.
ندارم.  نه، من چنین عقیده ای  فیبس:  سیریل 
نوجوان ها در هر جایی ممکن است عاشق شوند.

حافظ باجغلی: ولی اگر در یک مدرسه باشند، 
احتمال درگیرشدنشان در روابط عاشقانه بیشتر 

است. این طور نیست؟
سیریل فیبس: بله، این احتمال در مدرسه های 
مختلط بیشتر است ولی آموزش مهارت های 

هیجانی می تواند خیلی کمک کننده باشد.
حافظ باجغلی: شما گفتید که عشق عملکرد 

شناختی و خالقیت را کم می کند پس می توان 
نتیجه گرفت عشق خطرناک است؟

سیریل فیبس: نه، من این را نگفتم. عشق یک 
مفهوم چندوجهی و پیچیده است. این مساله 
در مورد هر هیجانی صادق است که می تواند 
پیامدهای متناقض داشته باشد. هیجان های مثبت 
اگر خوب مدیریت نشوند، می توانند پیامدهای 
منفی داشته باشند. درست است که عشق به 
خودی خود هیجان مثبت است ولی اگر مدیریت 
نشود می تواند با پیامدهای منفی همراه باشد. 
اینکه عشق را خطرناک بدانیم، یک نگاه سنتی 
به عشق است. در قرن هفدهم عشق را به عنوان 
بیماری می شناختند و برای آن نشانه هایی مانند 
تب، کاهش اشتها، کاهش وزن و افکار وسواسی 
پیدا  کرده  بودند، در حالی که عشق می تواند به 

خوبی مدیریت شود.
حافظ باجغلی: یعنی عشق می تواند در شرایطی 

توانایی های شناختی را بیشتر کند؟
سیریل فیبس: حتما همین طور است. البته این ادعا 
با یافته های من در آخرین تحقیقم همخوان نیست. 
ما به این نتیجه رسیدیم که عشق توانایی شناختی 
را کم می کند ولی حدس من این است که اگر 
مطالعه ما »مداخله ای« بود و برای آنها دوره های 
روان درمانی می گذاشتیم، نتیجه متفاوت می شد. 
عشق درس های زیادی به ما می دهد. فرصتی 
است که خودمان را بهتر بشناسیم. آنهایی که 
در سوگ از دست دادن رابطه هستند، اغلب 
فکر می کنند دیگر هیچ رابطه ای اینقدر برایشان 
رضایت بخش نخواهد بود اما من همیشه به آنها 
می گویم احتمال اینکه رابطه بعدی بهتری داشته 
باشید، خیلی زیاد است چون تجربه های هیجانی 

زیادی در این رابطه به دست آورده اید. 
حافظ باجغلی: سوال بعدی من در رابطه با عشق 
و ازدواج است. با توجه به تجربه پژوهشی که 
دارید، فکر می کنید جوان های فرانسوی بیشتر 
با عشق ازدواج می کنند یا بر اساس معیارها؟
سیریل فیبس: این مطالعه در فرانسه انجام شده 
است. ازدواج ها در یکی- دو دهه قبل بیشتر بر 
اساس معیارها بود ولی االن با اطمینان می گویم 

بیشتر ازدواج ها در فرانسه عاشقانه هستند.

حافظ باجغلی: این موضوع می تواند نگران کننده 
باشد؟

سیریل فیبس: چرا نگران کننده؟
حافظ باجغلی: چون می دانیم عشق شورانگیز 
پس از مدتی از بین می رود. در نظر بگیرید 
وقتی علت اصلی ازدواج عشق باشد، وقتی 
عشق از بین برود، دیگر دلیلی برای ادامه رابطه 

وجود ندارد.
سیریل فیبس: عشق فراتر از شورانگیزی، مولفه 
صمیمیت هم دارد. با از بین رفتن شورانگیزی، 
صمیمیت از بین نمی رود و چه بسا بیشتر می شود. 
وقتی عشق شورانگیز به عشق »همراهی کننده« 
تبدیل شود، شورانگیزی کم می شود و جایش 

را به صمیمیت و تعهد می دهد.
حافظ باجغلی: ولی احتماال خیلی از آدم ها نتوانند 
این دو احساس را تفکیک کنند و زمانی که با 
افت شورانگیزی مواجه شوند، فکر کنند عشقی 

که بینشان بوده، تمام شده است.
سیریل فیبس: بله، صحبت های شما من را به 
فکر فرو می برد. درست است، کامال درست 
است. در کشور فرانسه آمار طالق خیلی زیاد 
شده است. احتماال وقتی زن وشوهر ها از دوره 
عشق شورانگیز خارج می شوند، دیگر دلیلی برای 

باهم ماندن نمی  بینند.
ازدواج  کدام  شما  نظر  به  باجغلی:  حافظ 
موفقیت آمیزتر خواهد بود ؛ ازدواج عاشقانه 

یا ازدواج سنتی؟
سیریل فیبس: عشق در ازدواج سنتی هم اتفاق 
می افتد. مطالعه ای در کشور هند انجام شد که در 
آن محققان دو گروه را با هم مقایسه کردند. این 
مطالعه نشان داد هر دو گروه پس از مدتی که 
از ازدواجشان گذشته بود، از نظر معیار سنجش 
عشق در یک سطح بودند. علت آن مشخص 
است؛ صمیمیت، یکی از مولفه های مهم عشق 
است. در ازدواج سنتی پس از مدتی صمیمیت 

ایجاد می شود و عشق را بیشتر می کند.
حافظ باجغلی: سوالی که االن به ذهنم رسید 
این است که اگر از مردم فرانسه بپرسیم باالترین 
ارزشی که در زندگی دنبالش هستند، چیست، 
فکر می کنید چه پاسخی می دهند؟ آیا پاسخ 

آنها عشق خواهد بود؟
سیریل فیبس: سوال سختی است. من تاکنون 
مطالعه ای در این مورد ندیده ام و نمی توانم پاسخ 

دقیقی بدهم.
شما  از  دقیق  پاسخ  من  باجغلی:  حافظ 
نمی خواهم. اولین پاسخ غیردقیقی که شهودی 

به ذهنتان می رسد، چیست؟
سیریل فیبس: عشق حتما در باالی فهرست 
ارزش ها قرار می گیرد ولی لزوما باالترین ارزش 
نیست. پاسخ این سوال به جنسیت و ویژگی های 
شخصیتی فرد هم بستگی دارد. البته اگر بخواهم 
بر اساس هرم مازلو پاسخ بدهم، باالترین نیاز 
انسان »خودشکوفایی« است و عشق در رده های 

پایین تری قرار می گیرد. 
حافظ باجغلی: یکی از چالش هایی که من در 
ایران با مراجعانی دارم که در مرحله سوگ از 
دست دادن رابطه هستند، همین مساله است. 
بیشتر آنها وقتی یک رابطه عاشقانه را از دست 
می دهند، هرچند این رابطه پرتنش باشد، دچار 
احساس خالء می شوند. انگار ارزش بزرگی 
را در زندگی از دست داده اند. تمام تالش من 
در این مرحله این است که به آنها کمک کنم 
با تنهایی کنار بیایند، با احساس هایی که در 
تنهایی سراغشان می آید آشنا شوند، می خواهم 
آنها را از این خطر که برای فرار از تنهایی در 

دام رابطه عجوالنه بیفتند، محافظت کنم.
سیریل فیبس: کار خیلی درستی می کنید. بهترین 

کمک را به آنها می کنید.
حافظ باجغلی: البته خیلی موفق نبوده ام. آنها 
چیز بیشتری می خواهند. برای این افراد رابطه 
در اولویت است. درست است که جامعه ما به 
اندازه فرانسه مدرن نیست و عشق به اندازه ای 
که در فرانسه دیده می شود، اهمیت ندارد ولی 
نمی توان انکار کرد تحت تاثیر فرایند جهانی شدن 

و غربی شدن قرار داریم.
سیریل فیبس: کامال می فهمم. در جامعه فرانسه 

هم همین طور است.
حافظ باجغلی: یعنی می توانیم بگوییم پررنگ 
شدن عشق در فرهنگ غربی، آن  را به فشار 

فرهنگی تبدیل کرده  است؟

سیریل فیبس: بله، دقیقا. جامعه این ایده را به 
افراد قالب می کند که »در صورتی خوشحال 
هستی که در یک رابطه عاشقانه باشی« البته این 
فشار در جوامع سنتی کمتر است. من مدتی در 
ویتنام پژوهش می کردم. خیلی از ویتنامی ها نیاز 
دارند خانواده شان معشوقشان را تایید کند. به 
همین دلیل خیلی از آنها رابطه شان را از خانواده 
مخفی می کنند. برای آنها »در رابطه نبودن« با انگ 
اجتماعی همراه نیست بنابراین فشار اجتماعی 
کمتری روی افراد است که حتما به هر قیمتی 

وارد رابطه عاشقانه شوند.
حافظ باجغلی: در ایران هم همین طور است. 
خیلی از جوان ها رابطه شان را از خانواده مخفی 
می کنند، با این حال این فشار فرهنگی را روی 
مراجعانم می بینم که یک فشار درونی شده آنها 
را به سمت رابطه سوق می دهد. منبع این فشار 

احتماال مرتبط با فرهنگ است.
آقای دکتر! اگر مراجعی به شما بگوید من 
عاشق شده ام، به نظر شما کار درستی است 
که احساس او را برای راستی آزمایی به چالش 
بکشیم و ببینیم چقدر واقعیت دارد و آیا این  

عشق واقعی است یا مثال هوس است؟
سیریل فیبس: اول به من بگویید عشق واقعی 
چیست؟ هر احساسی که انسان ها تجربه کنند 
واقعی است. البته اشترنبرگ کنار عشق واژه  »هوس« 
را هم تعریف کرد ولی هتفیلد با آن مخالف است. 
داده های ما هم نشان می دهد عشق درست یا 
غلط نداریم. انسان ها به شکل های مختلفی عاشق 
می شوند ولی همه  آنها عشق های واقعی هستند.

حافظ باجغلی: البته برمبنای قیاس سنجش عشق 
شورانگیز ما می توانیم برای عشق »درجات« 
قائل شویم و مثال به یک مراجع بگوییم عشقی 
که از آن صحبت می کنی درجه  پایین، متوسط 

یا باالیی دارد.
سیریل فیبس: کامال درست است. عشق درجات 
دارد. درجه بندی عشق در 3حوزه  هیجانی، شناختی 

و رفتاری قابل تحلیل است.
حافظ باجغلی: تجربه ای که من در برخورد با 
مراجعانم دارم، این است که خیلی از آنها از 
احساس عاشقانه حرف می زنند و می گویند 
عاشق هستند ولی این عشق بیشتر در حوزه  
هیجان است. در حوزه  شناخت خیلی کم 
می آورند، مثال وقتی از آنها درباره  آرزوها، 
ایده ها و درونیات معشوقشان می پرسم، متوجه 
می شوم اطالعات کمی دارند و مشخص است 
که کنجکاو نبوده اند درباره طرف مقابل شناخت 

کافی به دست بیاورند.
سیریل فیبس: بله، آنها در عشق درجه پایین تری 
دارند و این مساله را می توان به چالش کشید ولی 
به هر حال باید عشق آنها را به رسمیت شناخت.

حافظ باجغلی: نظر شما درمورد عشق و اعتیاد 
چیست؟ بر اساس برخی نظریه ها، عشق و اعتیاد 
از یک جنس هستند. در هر دو سطح دوپامین 
زیاد می شود. در هر دو وسوسه و دغدغه ذهنی 

برای رسیدن به منبع هیجان وجود دارد و 
در هر دو نشانه های ترک یا خماری 

دیده می شود.
سیریل فیبس: بله، درست است. 

البته این نظریه از جنبه هایی 
که به آن اشاره کردید، 
ولی  است  درست 

قدیمی شده و دیگر مانند گذشته به آن استناد 
نمی شود. این نظریه نگاهی منفی به عشق دارد. 
هیچ چیز خوبی در اعتیاد وجود ندارد و هر 
معتادی بهتر است اعتیادش را ترک کند ولی 
خیلی خنده دار است که بگوییم کسی که عاشق 

می شود باید عشقش را ترک کند.
حافظ باجغلی: سوال دیگر من درباره  ارتباط 
عشق و فرهنگ است. جامعه  ایران و فرانسه 
در زمینه داشتن ادبیات عاشقانه  پربار، شباهت 
دارند. این ادبیات عاشقانه می تواند الگویی 
برای عاشق شدن بدهد. این الگو های عشق 
در ادبیات جنبه های مثبت زیادی دارد و به 
انسان ها کمک می کند احساس های عاشقانه 
را بهتر بشناسند اما اگر از زاویه دیگری به این 
مساله نگاه کنیم، متوجه می شویم در ادبیات 
رمانتیک، معشوق آرمانی می شود، در حالی 
که در دنیای واقعی معشوق یک انسان معمولی 
مانند خود ماست. بعضی جوان های ایرانی که 
از ادبیات تاثیر گرفته اند، وقتی عاشق می شوند 
به همان شکل معشوق را آرمانی می کنند و 
پس از مدتی با واقعیت معشوق مواجه و دچار 
سرخوردگی می شوند. ما انسان های معمولی 
هستیم که عاشق انسان های معمولی می شویم اما 
کلیشه های فرهنگی ما را به سمت آرمانی کردن 
معشوق سوق می دهد. نقش ادبیات عاشقانه در 

جامعه فرانسه را چطور می  بینید؟
سیریل فیبس: فرانسوی ها هم مانند ایرانی ها 
دو  هر  در  شاید  می کنند؛  آرمانی  را  معشوق 
کشور مردم از الگوهای ادبیات تاثیر بگیرند اما 
آرمانی سازی معشوق منحصر به ایران و فرانسه 
نیست. همه  مردم در همه جای دنیا وقتی عاشق 

می شوند، معشوق را آرمانی می کنند.
حافظ باجغلی: این اطمینان شما در جهانی سازی 
این مساله از کجا می آید؟ به هر حال نمی توانید 
تاثیر الگوهای فرهنگی را که از طریق ادبیات 
به انسان ها داده شده، انکار کنید. عاشق شدن 
یک جوان فرانسوی که ادبیات عاشقانه  غنی 
در پیشینه  فرهنگی اش دارد، حتما باید طور 
دیگری عاشق شود، متفاوت با مثال یک چینی.
سیریل فیبس: نه، این طور نیست. یک متا آنالیز 
)مرور سیستماتیک( که روی 50کشور انجام 
گرفته، نشان داده این مساله جهان شمول است. 
نوع احساسات در مردم همه جا شبیه هم است. فقط 
شیوه بیان و ابرازش تفاوت دارد. همه ما انسانیم 
و احساس های مشابه داریم. البته من متوجه این 
کلیشه ها هستم. مثال ساکنان کشورهای استوایی 
فکر می کنند مثال آلمانی ها که در یک کشور سرد 
زندگی می کنند، عاشق نمی شوند یا کمتر عاشق 
می شوند، در حالی که مطالعات این موضوع را 
تایید نمی کند. البته شیوه  ابراز عشق مثال در یک 
فرد مکزیکی با یک فرد آلمانی متفاوت است 
ولی نوع احساس آنها مشابه است، مثال در نظر 
بگیرید در فرانسه اگر کسی در عشق شکست 
بخورد، معموال سراغ مشروبات الکلی می رود. 
شما در ایران مشروب نمی خورید ولی زمانی 
که یک جوان ایرانی در عشق شکست بخورد، 
همان احساس های یک جوان فرانسوی را تجربه 

می کند. فقط شیوه بیانش متفاوت است.
حافظ باجغلی: بله، درست است. البته برای من 
سخت است که باور کنم عشق، پدیده ای که به 
شکل زیادی با فرهنگ گره خورده، در همه جا 
به یک شکل تجربه می شود ولی چاره ای نداریم 

که به نتیجه مطالعات تمکین کنیم.
سیریل فیبس: این مساله ابتدا اشتباه به نظر می رسد 
ولی نتایج مطالعات معتبر آن  را 
نشان داده اند. احساسات 
یکسان هستند، فقط 
شیوه بیان و ابراز 
آنها تفاوت 

دارد.

گفت وگو ی  دکتر باجغلی روان پزشک و عشق پژوه با دکتر سیریل فیبس استادیار روان شناسی دانشگاه رنه دکارت در پاریس

جانب عشق عزیز است فرومگذارش
 زهراسادات 

صفوی

چالش های رابطه عاشقانه در ایران

 دکتر حافظ باجغلی
روان پزشک

هیجانی  تقسیم بندی  برمبنای 
فیشر، دو هیجان مثبت »لذت« 
و »عشق« و سه هیجان منفی »غم« 
و »ترس« و »خشم« در ما وجود 
دارد. تجربه  هیجان ها دست خود 
ما نیست ولی ابراز آنها تا حد زیادی دست خود ما و قابل مدیریت است. 
مدیریت هیجان به آموزش نیاز دارد. مدتی است که در مورد مدیریت 
خشم و غلبه بر ترس ها کارهایی انجام شده ولی عشق مهجور مانده 
است. مدیریت هیجان عشق و چگونگی رویارویی با مشکالت آن به 
آموزش نیاز دارد. آنچه که من به وفور در مراجعانم می بینم، مقاومت 

ناخودآگاه و پنهانی برای برقراری رابطه  نزدیک است. بسیاری از آنهایی 
که به ظاهر و در سطح خودآگاه تمنای یک رابطه نزدیک را دارند، 
در سطح ناخودآگاه از آن فراری هستند و ناخودآگاه آن قدم آخر را 
برنمی دارند یا کاری می کنند که رابطه در همان فاصله دور باقی بماند. 
اینها همه حکایت از مقاومت ناخودآگاه برای رابطه دارد. اگر بخواهیم 
خاستگاه این مقاومت ناخودآگاه را از منظر اجتماعی ببینیم، درمی یابیم 
سهم زیادی از آن به آموزش ناکافی نسبت به آگاهی از سیر طبیعی عشق 
مربوط می شود. به عنوان مثال یکی از دالیل این مقاومت، ترس از دست 
دادن فردیت و حریم خصوصی است. با اینکه تمنای رابطه وجود دارد، 
این ترس به عنوان مانع جدی سد راه صمیمیت می شود. البته این ترس 
از منظر روان شناختی و در سطح فردی قابل تحلیل و بررسی است ولی 
نمی توان تاثیر آموزه های اشتباه فرهنگی و اجتماعی که عشق را »مستحیل 
شدن در دیگری« و »من و تو نداریم« می داند، نادیده گرفت. تا زمانی 
که رعایت حریم خصوصی همسر در جامعه ما به رسمیت شناخته 

نشود و فرهنگ سازی مناسب در این باره انجام نگیرد، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که بتوان با پدیده عشق هراسی و ازدواج هراسی مقابله کرد. 
یکی دیگر از این مقاومت ها برای رابطه  نزدیک، شفاف نبودن نسبت به 
وظایف و نقش ها در خانواده است. زن و مرد پیش از ازدواج در مورد 
هر موضوعی حرف می زنند اما در مورد یکی از مهم ترین مساله های 
رابطه یعنی مسائل مالی، انتظار طرفین از میزان مشارکت اقتصادی هر 
دو نفر و وظیفه ها و نقش هایی که هر کدام در زندگی مشترک دارند، 

صحبت نمی کنند یا با اشاره مختصری از آنها رد می شوند. 
مهم ترین مسائل در رابطه زن و شوهرها در جامعه ما معموال در پرده ابهام 
باقی می ماند. البته مشکل سر جای خود باقی است و پیامدهای منفی و 
آسیب رسان آنها هم پابرجاست اما مساله چنان مانند گلوله برفی روی خود 
می غلتد و با اضافه شدن مسائل دیگر فرعی بزرگ می شود که پیدا کردن 
منشاء مشکل گاهی غیرممکن خواهد شد. عشق هیجان مهم و سرنوشت ساز 
در رابطه است اما این هیجان مانند گلی است که به مراقبت نیاز دارد. راه 

مراقبت از آن خوش اخالقی و نادیده گرفتن مسائل اصلی نیست، بلکه راه 
آن شفاف سازی و گفتمان در فضای امن و بی قضاوت است. ما برای حل 
بحران رابطه جامعه، باید دست به دامن متخصصان شویم و تجربه های 
آنها را از هر کشور و فرهنگی که هستند، به کار بگیریم. عشق با مسائل 
فرهنگی به شدت گره خورده است اما این درهم تنیدگی عشق با فرهنگ 
به هیچ وجه به معنای نفی مشترکات بی شمار آن در سطح جهانی نیست.
 مصایب عشق مشترک است. انسان ها در همه جای دنیا بین دوراهی 
عشق و منطق می مانند، نسبت به معشوق حسادت می کنند، گاهی بدبین 
می شوند، در تعیین نقش های جنسیتی و برقراری ارتباط بین مفاهیم عشق 
و وظیفه شناسی گیج می شوند و اگر رابطه را به هر دلیلی از دست بدهند، 
دچار سوگ می شوند. همه ما انسانیم و در ویژگی های انسانی مشترکیم. 
باید سرمان را از برف بیرون بیاوریم و از تجربه  متخصصان جهانی استفاده 
کنیم و البته پس از فرایند بومی سازی آنها را در اختیار نوجوانان و جوانان 

قرار دهیم. عشق قرار است مدیریت شود، نه انکار.
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 رودخانه و درس هایش
مسیر عبور رودخانه، راهی پر فراز و 
فرود است که با گذراندن سختی ها، 
آسانی را تجربه می کند و در این 
با خود  آبادانی را  تالطم و رفتن، 
همراه دارد و درنهایت دریایی می شود. رود شتابان 
مسیر خود را می پیماید و هرگاه سنگی پیش پای خود 
احساس کند، نمی ایستد، بلکه تالش و قدرتش را 
بیشتر می کند؛  آنقدر زیاد که سنگ را از مسیر خود 
کنار می زند تا به هدف از پیش تعریف شده اش برسد.  
آوای خوشی که هر رود با عبور خود به شنوندگان 
با عبور  هدیه می کند، سنگ های ریز و درشتی که 

رود دست و روی خود را می شویند، گیسوان سبز 
درختی که فارغ از همه جا، از آسودگی دل کنده و 
خود را به دست رود سپرده اند و ماهی هایی که مأوای 
خود را ماورای رود نیافته و دل به رود داده اند تا 
دریایی شوند و وسعت فراگیر رود آنها را به دنیایی 
بزرگ تر ببرد، هر یک جلوه ای تماشایی و پرحرف 

از نمای این نهر پرنمایه است.
رودخانه از کجا پدیدار شده و در کجا ناپدید می شود؟! 
افق  به  انتهایش  و  ابتدا  که  است  مسیری  رودخانه 
دید ما بستگی دارد و سرچشمه و مقصدش را فقط 
خودش می داند و پرتالش به سمت آن در حرکت 

است و در مسیر خود هیچ چیز او را از هدفش دور 
نمی کند. رودخانه دنبال روندگی است، نه بهانه جویی 

برای نشدن هایش. 
رودخانه تنها یکی از موهبت های این هستی است. 
ما امروز از موهبت ها دنبال نمایاندن خود هستیم در 
رسانه هایی که خود را جایگزین خدا کرده و سلفی هایی 
که سمت و سوی خدایی شدن را از یاد ما برده اند و 
تهی تر از هر زمانی در جستجوی سوژه ای برای مطرح 
شدنیم. ما نیاز به طرحی نو داریم تا از نشانه ها راهی 
به سوی او بگشاییم. فقط کافی است چشم ها را در 

رودها بشوییم و نگاهی دوباره بیندازیم.

1.  می توانید بهترین باشید!
»مردم 4 گروه اند: گروهی از آنها 
اخالق دارند و بهره ای ]از نیکی یا 
دینداری[  ندارند و گروهی از نیکی 
و دینداری بهره مندند اما اخالق 
ندارند و گروهی که محکوم به 
نابودی اند، کسانی هستند که نه 
بهره ای از خیر و صالح دارند و 
نه اخالق و اینان بدترین مردم اند و گروهی که هم 
بهره مندند،  از خیر و صالح  دارند و هم  اخالق 
بهترین مردم هستند.« وقتی می توان بهترین شد، 

چرا از خود چنین موهبتی را دریغ کنیم!

2. خوبی هایت را نشمار!
کار خوب تنها یک گام به سوی سالمت معنوی است. 
گام مهم تر، مراقبت از خوبی هاست. زمانی که درخت 
خوبی با آفت هایی مثل فخرفروشی، منت  گذاشتن 
و افشای اسرار دیگران روبرو شود، اثری از نیکی به 
جا نخواهد ماند. سخن امام حسن )ع( این است: »هر 
که احسان های خود را برشمرد، بخشندگی خویش را 

از بین برده است.« 

3.  فکری به حال عادت های بدمان بکنیم! 
زمانی که رفتاری در ما حال خودکار و عادت گرفت، 
روزی برایمان دردسر خواهد شد. آگاهی و رویارویی 
هوشیارانه با چنین مشکلی، نوعی پیشگیری از آسیب 
و گامی در ارتقای سالمت شخصیت ماست. از این 
رو، حضرت مجتبی)ع( هشدار می دهند: »عادت ها 
مقهور کننده اند، پس هر کس در نهان و خلوت های 
خود به چیزی عادت کند، آن چیز او را در آشکار و 

میان جمع رسوا سازد.« 

4.  خطاهای فکری مان را بشناسیم و کنار 
بگذاریم!

خطاهای شناختی و بی توجهی به آنها افراد را تا مرز 
افسردگی پیش می برد. یافته های روان شناسانی مثل 
الیس و بک نشان می دهد فکرهای سمی، مایه بیماری 
ما هستند. پیشینه این یافته را در گوهرهای ناب امام 
حسن)ع( جستجو می کنیم: »در شگفتم از کسی که 
درباره خوراك جسم خود می اندیشد، چگونه درباره 
خوراك فکر خود نمی اندیشد؟ شکمش را از آنچه 
زیانبار است پرهیز می دهد اما در سینه خود چیزهایی 

می سپارد که مایه نابودي اش می شود.«

5.  از تهدیدها، فرصت بسازیم
مشکالت و حوادث ناگوار، استرس زیادی به ما 
تحمیل می کنند. یکی از راهکارهای بازگشت به تعادل 

و سالمت در چنین شرایطی، پذیرش مساله و معنادهی 
به آن است. در سخنی دیگر، می توان از تهدیدهای 
زندگی، فرصت های طالیی ساخت. اندیشمندی 
می گوید: »اگر روزگار لیموترش دست شما داد، با آن 
شربت لیموناد درست کنید.« در یکی از رهنمودهای 
امام دوم خود می خوانیم: »مصیبت ها، کلیدهای اجر 
هستند«. فرد موفقی می گوید: »از خداوند قدرت 
خواستم، او هم مشکالت را در زندگی من قرار 
داد.« زمانی که بدانیم بروز مشکالت زمینه ای برای 
رسیدن به پاداش های بزرگ تر و پیشرفت معنوی 
است، کم نخواهیم آورد. چشم ها را باید شست، 

جور دیگر باید دید!

6.  از مشاوره غفلت نکنید!
این  است.  نفر  یک  فکر  از  بهتر  نفر،  چند  فکر 
یک قانون عقلی رایج است. زمانی که برای حل 
مساله ای و نیز گرفتن تصمیم های مهم از فن مشورت 
بهره می بریم، احتمال خطا بسیار کاهش می یابد. 
همچنین، زمانی که حاضر به مشورت می شویم، 
از خودگویی و بن بست خارج خواهیم  شد و به 
سالمت روان خود کمک بیشتری خواهیم کرد. 
ماندن در غار ذهن همیشه به نفع ما نیست. نظر امام 
مجتبی)ع( این است: »هیچ مردمی با هم مشورت 
مشکالت(  )حل  درست  راه  آنکه  مگر  نکردند، 

خود را پیدا کردند.« 

7.  داماد خوب، این گونه است...
در مشاوره ازدواج موارد زیادی مطرح می شود. 
بیشترین مالك ها، رنگ و بوی مادی و ظاهری 
دارد، به همین دلیل ضریب اطمینان را خیلی باال 
مفید  عمر  طول  و  ماندگاری  اندازه  به  نمی برد؛ 
مردی  به  علیه السالم  مجتبی  امام  مادیات.  دیگر 
ازدواج دختر خود مشورت  درباره  ایشان  با  که 
کرد، کلید مطمئن تری دادند: »او را به مردی باتقوا 
شوهر ده زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد، 
گرامی اش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به 

وی ستم نمی کند.« 

8.  گالیه را کنار بگذارید!
شنیده اید که شکایت روح آدم ها را کوچک می کند. 
همچنین شنیده اید به جای اینکه تا صبح از تاریکی 
شکایت کنید، شمعی روشن نمایید. ایمان یعنی تکیه 
به خدایی که کنارش هیچ بن بستی وجود ندارد و 
زمانی که این ایمان درونی و نهادینه شود، نباید 
نارضایتی در زندگی عرض اندام کند. ناخرسندی 
و ادعای ایمان با هم جمع نمی شوند و این قانونی 
است که از امام حسن)ع( می آموزیم: »مؤمنی که 
از قسمت خود ناخشنود باشد و وضعیت خود را 
ناچیز شمارد، در حالی که حاکم بر او )تعیین کننده 
سرنوشتش( خداست، چگونه می تواند مؤمن باشد 

) و ادعای ایمان کند(؟!« 

9.  مراقب گردباد خشم باشید!
شخصیت از واژه Persona به معنای »نقاب« گرفته 
شده است. روان شناسان می گویند که ما در شرایط 
اجتماعی و ارتباطات خود از نقاب شخصیت استفاده 
می کنیم تا به خوبی شناخته نشویم. زمانی که این نقاب 
کنار برود، خود واقعی چهره اش را نشان می دهد و در 
آن شرایط است که نظر و فکر افراد نیز واقعی می شود. 
چنین واقعیتی در سخن امام مجتبی)ع( به خوبی مشاهده 
می شود: »رأی و اندیشه جز به گاه خشم شناخته نشود.« 
درنتیجه برای داشتن ارتباط مؤثر در تمام ابعاد آن الزم 
است اوال مهارت کنترل خشم را بیاموزیم و ثانیا هنگام 

برانگیخته شدن خشم، لب فرو بندیم.

10.  پلی بسازیم و بگذریم!
یکی از دالیل افسردگی ما، محرومیت هاست که 
گاهی نام شکست را بر آن می گذاریم. آنچه که 
دلمان می خواست به دست بیاوریم و نتوانستیم، 
مانند شکست های عشقی، مادی، شغلی و تحصیلی. 
زمانی  که تالش خود را داشته و نتیجه مطلوب 
را نگرفته باشیم، شایسته نیست که سرزنش را به 
دوم  امام  پیشنهاد  کنیم.  وارد  روانی خود  فضای 
چنین است: »آنچه را از دنیا خواسته ای و به آن 
نرسیده ای، به منزله آن پندار که هرگز به اندیشه ات 
خطور نکرده است.« هنر عبور از ناکامی ها، مایه 

نجات و سالمت روان ماست. 

 زندگی بهتر با سفارش های امام مجتبی)ع(  

10 نکته خواندنی
 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 

مرکز مشوره مأوا

زمان هایی که نیستند...
دلیل  بیشترین  معتقدند  روان شناسان 

 کاری از 
مرکز مشاوره 

مأوا

افسردگی ماندن و برگشت تکراری به 
گذشته و دلیل اضطراب و هراس ها، 
نگرانی افراطی درباره آینده و تالش 
برای پیشگیری از مشکالت احتمالی آن است. این رفت 
و آمد روان در دو زمانی که اکنون وجود خارجی ندارند، 
ما را بیمار می کند و به همین دلیل زندگی در حال و 
مهارت های مرتبط با آن را سفارش می کنند. با تأملی 

درون دینی در این باره، به نکته های جالبی می رسیم:
1.بازگشت به گذشته اگر هدفمند و هوشمندانه باشد، نه تنها 
آسیب زننده نیست که خود آن پیشگیرانه است. زمانی که ما 
برای عبرت آموزی سراغ تجربه های پیشین خود می رویم، 

توان تصمیم گیری عاقالنه را در خود افزایش داده ایم.
2.نگاه به آینده می تواند شکل مثبتی هم داشته باشد. در 
کالم بزرگان آمده که »مرد آخربین مبارك بنده ای است.« 
وقتی که ما آخرت اندیش باشیم و به محاسبه رفتارهای 
فعلی خود اعتقاد داشته باشیم و آن گاه که بدانیم هر رفتاری 
پیامد خود را خواهد داشت، مراقبت بیشتری از رفتارهای 

خود خواهیم داشت.
3.مقایسه ها ویرانگر هستند، مگر مقایسه خودمان با خویشتن 
در دو زمان متفاوت. اگر چنین مقایسه ای اتفاق بیفتد، برای 
پیشرفت های خود حس شکرگزاری و افزایش خودباوری 
را تجربه خواهیم کرد و برای پسرفت ها، چاره اندیشی 

بهنگام خواهیم داشت.
4.هر روز صبح فرصت جدیدی به ما داده می شود. این 
فرصت بسیار ارزشمند است و افرادی هستند که دیگر 
چنین فرصتی برای آنها وجود ندارد. من باور دارم امروز 
یک هدیه از سوی خداوند است و وظیفه من، پاسداشت 

این تحفه است تا به بهترین شکل از آن استفاده کنم.

5.هر روز فرصتی خاص برای ایجاد خاطرات ارزشمند، 
حال خوب برای دیگران، گره گشایی، افزودن به نمره 
بندگی و پیشرفت در کار و زندگی است. این نگاه باعث 
می شود نه فرصتی برای بازگشت به گذشته داشته باشیم و نه 
درنگی برای نگران شدن نسبت به آینده ای که نیامده است.
با نکاتی که برشمردیم، بیشتر به ارجمندی کالم امیرمومنان 
امام علی  علیه السالم پی می بریم که فرمودند: »گذشته و 
آینده در اختیار تو نیستند و وجود خارجی ندارند، پس 

زمان حال را دریاب و آن را مغتنم بشمار!«

 معصومه 
اخوی

مشکالت و حوادث 
ناگوار، استرس 
زیادی به ما تحمیل 
می کنند. یکی از 
راهکارهای بازگشت 
به تعادل و سالمت 
در چنین شرایطی، 
پذیرش مساله و 
معنادهی به آن 
است. در سخنی 
دیگر، می توان از 
تهدیدهای زندگی، 
فرصت های طالیی 
ساخت

پویشملیخیریهبهنامدهشپورومایلیدی
یک سال آگاه سازی زنان ایرانی برای مبارزه با سرطان پستان

از مهرماه سال گذشته موسسه خیریه بهنام دهش پور با حمایت 
شرکت زرین  رویا با شاخه مای لیدی، پویش سراسری »همه با هم به 
پیش برای جهانی بدون ترس از سرطان پستان« را آغاز کردند. این 
دو مجموعه به طور مشترک در راستای آگاه سازی و ارتقای سالمت 
زنان فعالیت های گسترده ای را در سطح کشور به انجام رساندند و 
امسال نیز با ادامه این فعالیت ها با شعار چند دقیقه برای یک عمر، 
پویش مشترک خود را یکساله کردند. سرطان پستان رایج ترین سرطان 
در میان زنان است. به گفته متخصصان و فعاالن این حوزه، معاینات 
شخصی یا خودآزمایی های مستمر و منظم به عنوان شیوه ای کم 
هزینه و مهم در تشخیص زودهنگام سرطان پستان،  می تواند شانس 
تشخیص و درمان زودهنگام این بیماری را تا حد قابل توجهی افزایش 
دهد.در همین راستا امسال موسسه خیریه بهنام دهش پور و شرکت 
زرین رویا با شاخه مای لیدی در نخستین سالگرد پویش مشترکشان 
با شعار چند دقیقه برای یک عمر، نسبت به آگاه سازی زنان برای 
انجام معاینات منظم ماهیانه پستان اقدام کردند؛ برپایی ده ها ایستگاه 

اطالع رسانی، از 30 مهر تا 3 آبان ماه، در تهران و چند شهر دیگر از 
جمله این اقدامات بود. در این ایستگاه ها افرادی همه روزه با پخش 
بروشورهایی، زنان را با اطالعات کاربردی و آموزشی در خصوص 
خودآزمایی پستان آشنا کردند. مراکز پرتردد شهر تهران مانند پاساژ 

قائم، پارک قیطریه و واحدهای آموزشی همچون دانشگاه آزاد تهران 
شمال و فضاهای پرتردد شهرهای دیگر از جمله مکان های استقرار 
این ایستگاه ها بودند. این پویش سراسری همچنین در طول یک  سال 
گذشته بانی برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه خودآزمایی پستان در 

سراسر کشور بود. به واسطه این کارگاه ها صدها نفر از زنان آموزش های 
الزم را درباره سرطان پستان و چگونگی انجام معاینات شخصی ماهانه، 
از متخصصان حوزه زنان دریافت کردند. این کارگاه های آموزشی برای 
پرسنل سازمان ها و کارخانه های بزرگ مانند جمعیت داوطلبان هالل 
احمر، شبکه ملی ناشنوایان، کارخانه هنکل و همینطور چندین مرکز 
بهداشتی و درمانی برگزار شد. گردهمایی بانوان دوچرخه سوار در 
استادیوم آزادی از دیگر برنامه هایی بود که در راستای این پویش به 
اجرا در آمد و با استقبال فراوانی مواجه شد. این برنامه دوم مهرماه 
سال ۹۸ با حضور جمع کثیری از بانوان دوچرخه سوار در حمایت 
از ارتقا سالمت بانوان با شعار چند دقیقه از یک عمر، در مجموعه 
ورزشی آزادی برپا شد.گفتنی است که این دو مجموعه اخیرا نیز با 
اطالع رسانی پیرامون این پویش در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج، 
واکنش مثبت تعداد زیادی را در شبکه های اجتماعی برانگیختند. در 
این روز تابلوهای اطراف استادیوم آزادی با جمله هایی مانند »همراه 

تو، در کنار تو« به استقبال بانوان حاضر در ورزشگاه رفتند.



نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد عفونت  
تشخیص داده نشده کالمیدیا که یک بیماری 
آمیزشی است، می تواند باروری مردان را 
مختل کند.به گزارش هلث دی، کن بیگلی، 
استاد ایمنی شناسی در دانشگاه تکنولوژی 
کوئینزلند و سرپرست این پژوهش  گفت: 
»نتایج بررسی قبلی نشان داده عفونت آمیزشی 
کالمیدیا با ناباروری زنان ارتباط دارد اما 
بررسی چندانی درباره اثر این عفونت بر 

باروری مردان انجام نشده بود.«
بیگلی افزود: »افرادی که دچار این عفونت 
هستند و عالمتی ندارند، به طور نادانسته 
این عفونت را به همسرشان منتقل می کنند.«
این پژوهشگران برای نخستین بار ردپای این 
عفونت آمیزشی را در نمونه های بافتی بیضه 
ناباروی شان  ناباروری که علت  در مردان 

شناخته نشده بود، پیدا کردند.
کالمیدیا در نمونه های بافتی ثابت شده بیضه  
در 43 مرد از ۹5 مردی )45/3 درصد مردانی( 
که علت ناباروری شان شناخته نشده بود، 

یافت شد.
کالمیدیا همچنین در 16/7 درصد نمونه های 

تازه بافت بیضه )3 مورد در 1۸ مرد( که علت 
ناباروری شان پیدا نشده بود، کشف شد. 1۲ 
نفر از 1۸ مرد با ناباروری با علت ناشناخته 
)آنتی بادی های(  پادتن ها  درصد(   66/7(

اختصاصی کالمیدیا در خونشان داشتند که 
نشان می داد این افراد در معرض باکتری قرار 
گرفته اند اما هیچ کدام از این مردان عالمتی 
از عفونت کالمیدیا نداشتند یا دچار بیماری 

آمیزشی دیگر تشخیص داده شده بودند.
به گفته بیگلی، این برای نخستین بار است 
که شاهدی از عفونت کالمیدیا در بافت بیضه 
انسانی یافت شده و با اینکه هنوز نمی توان 
گفت کالمیدیا قطعا علت ناباروری این مردان 

است اما این یافته به هر حال مهم است.
او ادامه داد: »این بررسی نشان می دهد میزان 
باالیی از عفونت های شناخته نشده کالمیدیا 
بالقوه ای  این عفونت نقش  وجود دارد و 

در اختالل رشد اسپرم در بیضه ها دارد.«
است  معتقد  استرالیایی  پژوهشگر  این 
باید  مرد  بیماران  روی  آینده  بررسی های 
عفونت  آسیب رساننده  تاثیر  چگونگی 
ایجاد  و  مثلی  تولید  دستگاه  بر  کالمیدیا 

ناباروری را مشخص کنند.
کالمیدیا با نام علمی »کالمیدیا تراکوماتیس« 
نوعی باکتری است که به آسانی در آمیزش 
شایع ترین  از  و  می شود  منتقل  جنسی 

بیماری های آمیزشی است. 
نکته مهم این است که بسیاری از افراد مبتال 
به این عفونت بی عالمت هستند و از ابتالی 

خود به آن بی خبرند.

نقشه سالمت

۱۱۹ دانش آموز 
مدرسه شبانه روزی 
ایثار فامنین استان 

همدان دچار 
مسمومیت غذایی 

شدند/ ایسنا

تازهها

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

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

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

مت پرایس، پدر 3۹ ساله انگلیسی برای نجات 
جان نوزاد پسرش که دچار بیماری نادری بود، 

۲0 درصد کبدش را به او اهدا کرد.
به گزارش دیلی میل، کوالن هنگامی که فقط 
4روزه بود، به علت عارضه ژنتیکی نادر که 
باعث افزایش میزان آمونیاک در خون در حد 
مسمومیت می شود، به اغما رفت.پزشکان به 
والدین کوالن گفتند که احتمال زنده ماندن او 

چندان زیاد نیست. 
کوالن 5ماه بعدی را با دیالیز زنده ماند تا هنگامی 
که پزشکان هشدار دادند تنها امید برای او پیوند 
کبد است.پدر کوالن به جای اینکه فرزندش را 
در فهرست انتظار قرار دهد، پیشنهاد کرد ۲0 
درصد کبدش را به او اهدا کند. پدر و فرزند 
در ماه فوریه گذشته تحت عمل جراحی 10 

ساعته قرار گرفتند.
کوالن که اکنون 17 ماهه است، به گفته پدرش یک 
پسر کامال سالم است که فقط جای برشی مربوط 
به عمل جراحی را روی شکمش می توان دید.
عارضه ای که کوالن به آن مبتال بود، نقصان یک 

آنزیم حیاتی به نام »اورنیتین ترانسکربامیالز« 
است که بین 1تا ۹ نفر در هر 100 هزار نفر را 
مبتال می کند و باعث تجمع ماده سمی آمونیاک 

در بدن می شود.

کوالن به علت ابتال به این عارضه از همان هنگام 
تولد سروصدا می کرد و تنفسش مشکل بود. 
پزشکان مجبور شدند او را در بخش مراقبت های 
ویژه بستری کنند و بعدا او به اغما رفت. بعد 

بود  بیمارستان تخصصی  به  انتقال کودک  از 
که عارضه ژنتیکی او تشخیص داده شد. باال 
رفتن میزان آمونیاک در خون او باعث مسموم 
شدن مغز و از دست دادن هوشیاری اش شده 
بود. او به علت نقصان آنزیمی نمی توانست از 
پروتئین های رژیم غذایی اش به درستی استفاده 

کند بنابراین رشدش هم مختل شده بود.
پزشکان هنگامی که کوالن 5 ماهه بود به والدینش 
گفتند او برای ادامه زندگی نیاز به پیوند کبد دارد. 
پس  از اینکه پدر کوالن داوطلب شد بخشی از 
کبد خودش را به فرزندش اهدا کند، پزشکان به 
او گفتند برای انجام این کار باید وزنش را کم 
کند و میزان کلسترول خونش را پایین بیاورد. او 
در ماه های بعدی حدود 13 کیلوگرم از وزنش 

را کم کرد و مصرف الکل را کنار گذاشت.
باالخره در اول فوریه عمل جراحی پیوند روی 

پدر و پسر با موفقیت انجام شد.
البته کوالن برای ادامه زندگی اش باید داروهایی 
و  کند  مصرف  پیوند  رد  از  جلوگیری  برای 

به طور مرتب برای بررسی به بیمارستان برود.

عفونتآمیزشیکالمیدیابهباروریمردآسیبمیزند

پدرانگلیسی۲۰درصدکبدشرابهکودکشاهداکرد

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: 14145-557

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، لیلی خرسند، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     0۹1۲57۲574۹

   تحریریه: 0۹1۲۹۲43۸43 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

فراخوان جذب سرمایه گذار 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور جهت احداث و راه اندازی 

آزمایشگاه تشخیص طبی و کلینیک تخصصی بیماری ها با مشخصات ذیل از 
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی محترم دعوت به مشارکت و همکاری می نماید.

آزمایشگاه به مساحت  293 مترمربع
کلینیک تخصصی بیماری ها به مساحت512 مترمربع

۷۰ درصد مواد 
مخدر ورودی به کشور 

از پهنای استان کرمان 
عبور می کند/ ایسنا

زنانیکهدربارداری
استرسدارند،بیشتر
دختربهدنیامیآورند

در  جدید  پژوهش  یک  نتایج 
آمریکا نشان می دهد زنانی که حین 
بارداری دچار استرس می شوند، با 
احتمال بیشتری ممکن است دختر 
به دنیا بیاورند و در معرض خطر 

بیشتر عوارض زایمانی هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
این بررسی به وسیله پژوهشگران 
دانشگاه کلمبیا روی 1۸7 زن سالم 
باردار در سنین 1۸ تا 45 سال انجام 
شد.این پژوهشگران ۲7 شاخص 
استرس روانی، جسمی و شیوه 
زندگی که ممکن است بر زنان 
تاثیر بگذارند را با پرسشنامه ها، 
یادداشت های روزانه و ارزیابی 
روزانه جسمی اندازه گرفتند و 
دریافتند بیشتر زنان؛ یعنی تقریبا 
67 درصد سالم و بدون استرس 
هستند اما حدود 17 درصد از این 
زنان دچار استرس روانی بودند و 
میزان  باالیی افسردگی، اضطراب 
و استرس ذهنی داشتند، 16 درصد 
دچار استرس جسمی بودند و 
کالری  دریافت  و  فشارخون 
روزانه باالتر در مقایسه با زنان 

باردار سالم داشتند.
همچنین  پژوهشگران  این 
دریافتند زنان بارداری که دچار 
استرس جسمی و روانی هستند، 
ظاهرا با احتمال کمتری ممکن 

است پسر به دنیا آورند. 
گرچه در زایمان ها به طور میانگین 
به ازای هر 105 پسر 100 دختر 
متولد می شوند، در این بررسی 
نسبت جنسی پسر به دختر در 
مادران دچار استرس جسمی و 
مادران دچار استرس روانی به 
ترتیب 4 به ۹ و ۲ به 3 بود. البته 
آثار منفی استرس را می توان با 
به وسیله  اجتماعی  حمایت 

دوستان و خانواده جبران کرد.

دوربين سالمت

امحای بیش از یک تن مواد مخدر در رشت                  
       ایرنا  رضا اکبری کتم جانی

انتقال هوایی ۱۷ بیمار و مصدوم از زائران اربعین از مهران به ایالم
                       مهر

 دستگیری دالالن »داروی قاچاق«                
   مهر

رهاسازی زباله ها در جنگل گلستان
                        ایسنا

شماره تلفن  همراه 
سازمان آگهی  هفته نامه »سالمت«

09125725749
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 •• • سفــره سـالـــم

دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پــــــو ســت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 728  شنبه 11 آبان 1398

زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی کشاورز

متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کالری وعده هايتان 
را باال ببريد
)10(

بعضی عمل های 
جراحی جنبه تجاری 

دارند )15(

با انتخاب نادرست مراکز 
زيبايی، سالمت خود را به 
خطر نیندازيد! )14(

سوپ سبزيجات 
با پنیر 

)11(

  اگر پوکی استخوان داريد، 
ماهی ريزتیغ بخوريد

بیشتر ما می دانیم مصرف کلسیم فراوان 
می تواند نقش برجسته ای در پیشگیری 
باشد  داشته  استخوان  پوکی  به  ابتال  از 
پوکی  به  ابتال  آستانه  در  شما  اگر  اما 
بیماری  این  به  یا  داشته  قرار  استخوان 
مبتال شده باشید، اهمیت مصرف شیر و 
لبنیات و دریافت کلسیم کافی از طریق 
رژیم غذایی تان دوچندان می شود زیرا 
اگر  استخوان  پوکی  به  ابتال  موارد  در 
کلسیم کافی دریافت نکنید، احتمال زمین 
خوردن و شکستگی های مداوم برایتان 

شد. خواهد  بیشتر 
انواع لبنیات کم چرب مخصوصا انواعی 
که با ویتامین D غنی شده اند، می توانند 
به  مبتالیان  برای  گزینه غذایی مطلوبی 
به صورت  و  باشند  استخوان  پوکی 
روزانه در رژیم غذایی شان جا بگیرند. 
سبزی های برگ سبز تیره، بروکلی، انجیر 
خشک و بادام  نیز منابع غذایی مفیدی 
باید  و  هستند  کلسیم  دریافت  برای 
از  متناسبی  مقادیر  روزانه  به صورت 

آنها مصرف شود.
پوکی  به  مبتال  افراد  است  بهتر   
ریزتیغ  ماهی های  از  استفاده  استخوان، 
مانند کیلکا، کولی یا ساردین را هم در 
این  و  باشند  داشته  هفتگی شان  برنامه 
که  کنند  طبخ  گونه ای  به  را  ماهی ها 
تیغ های بسیار ریز و لطیف آنها هم نرم 
و قابل خوردن شوند. این تیغ های ریز، 
منبع خوبی برای دریافت کلسیم هستند. 
به  مبتالیان  است  بهتر  دیگر،  طرف  از 
پوکی استخوان حتما و به صورت منظم، 
در  تا  دهند  انجام  دوره ای  بررسی های 
صورت نیاز، استفاده از مکمل های کلسیم 
و ویتامین D با دوزهای مشخص برای 

تجویز شود. آنها 

توصیه متخصصان پوست و مو 
برای داشتن پوستی صاف

 10 راهکار 
پیشگیری از 
چروک پوست
حتما با دیدن برخی میانسال ها و هنرپیشه های پیشکسوت که پوستی 
شاداب و به نسبت صاف دارند، از خودتان می پرسید رمز سالمت 
پوست این افراد چیست که با افزایش سنشان چروک نشده است؟ 
اگرچه بیشتر افرادی که پوست جوان، صاف یا خوبی دارند، در 
جواب شما می گویند که ژنتیک خوبی دارند، ورزش می کنند، 
استرس ندارند و غذای خوب می  خورند، مطمئن باشید این افراد 
ریزه کاری های مهمی را در برنامه روزمره خود وارد کرده اند که 
شما از آنها طفره می روید یا بی خبرید... صفحه13



سفره سالم شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت10

 5 توصیه به بیماران مسلول

 کالری وعده هایتان را باال ببرید
 ترجمه: 

راضیه فیضی

یکی از بزرگ ترین ارگان های بدن 
که در طول ابتال به بیماری سل 
درگیر می شود، ریه ها یا به طور کلی 
سیستم تنفسی است. بیماری سل 
که توسط نوعی باکتری به فرد منتقل می شود و او را 
مبتال می کند، جزو بیماری های شدیدا تضعیف کننده 
سیستم ایمنی بدن است. بر اساس اعالم مقامات 
تمرکز سازمان های  بزرگ ترین  آمریکا،  بهداشتی 
بهداشت جهانی در قرن 21 روی ریشه کن کردن 
بیماری سل بوده است. از این رو، این سازمان ها عالوه 
بر توصیه های پیشگیرانه ای که به کشورهای مختلف 
برای ارتقای سطح بهداشت می دهند، توصیه هایی 
کلی برای بیماران مسلول مطرح می کنند تا بتوانند 
طول دوره درمانشان را هرچه کوتاه تر و کم عارضه تر 
کنند. بخشی از این توصیه ها، توصیه های تغذیه ای در 
راستای پیشگیری از بدتر شدن شرایط بیماران است. 
به عبارت ساده تر، معموال به افراد مسلول توصیه 
می شود از مصرف گروه خاصی از مواد غذایی در 
طول دوره درمان خودداری کنند تا شرایط بیماری، 
وضعیت جسمانی یا وضعیت روانی آنها از آنچه 

که هست، بدتر نشود.

غذاهای چرب و سرخ کرده: ممنوع
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین محدودیت های غذایی 
برای افراد مبتال به سل، استفاده از غذاهای چرب و 
سرخ کرده است. مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی 
می تواند از طریق افزایش التهاب و استرس اکسیداتیو 
در بدن، شدیدا باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن و 
بدتر شدن شرایط سیستم تنفسی شود. به همین دلیل 
به افراد مبتال به سل توصیه می شود تا حد ممکن دور 
غذاهای چرب، سرخ شده و فست فودها خط بکشند 
و به جای آن بیشتر از غذاهایی که با روش های بخارپز، 

آبپز و تنوری تهیه شده اند، استفاده کنند.

مصرف فراورده های گوشتی: ممنوع 
انواع فراورده های گوشتی مانند سوسیس ، کالباس، 
نیترات،  از  باالیی  حجم  حاوی  و...  ناگت  برگر، 
ترکیبات افزودنی، نمک و چربی هستند. مصرف 
این محصوالت می تواند از طریق تحریک سیستم 
تنفسی، شرایط ریوی افراد مبتال به سل را بسیار 
تحت تاثیر قرار دهد و باعث تشدید بیماری آنها 
شود. به همین دلیل افراد مبتال به سل باید در طول 
دوره درمان به طور کلی دور فراورده های گوشتی 
را خط بکشند و به جای آن از انواع گوشت های 

تازه و کم چرب تغذیه کنند.

مصرف نمک بیش از حد: ممنوع
از دیگر خوراکی هایی که می تواند باعث افزایش استرس 
اکسیداتیو و التهاب در بدن شود، می توان به نمک خوراکی 
اشاره کرد. نمک حجم باالیی از سدیم را در خود جا 
داده و عالوه بر افزایش التهاب در بدن می تواند سالمت 
کبد و کلیه های افراد مبتال به سل را به خطر بیندازد یا 
باعث تشدید مشکالت تنفسی در آنها شود. به همین 
دلیل این افراد باید تا حد ممکن مصرف نمک را در 
برنامه غذایی روزانه شان بسیار محدود کنند و به جای 
آن از انواع سبزی های معطر و ادویه های تازه برای طعم 

دادن به غذای خود کمک بگیرند.

مصرف خانواده کلم: محدود  
باد  و  نفخ  اما  دارند  فراوانی  خواص  کلم،  انواع 
تولیدشده توسط آنها در بدن می تواند باعث ایجاد 
مشکالت تنفسی در افراد مبتال به سل شود. به همین 
دلیل بیماران مسلول باید مصرف خانواده کلم مانند 
کلم بروکلی، گل کلم، کلم قمری،  کلم برگ و کلم 
بروکسل را در رژیم غذایی شان محدود کنند. ضمن 
اینکه اگر این بیماران قصد استفاده از سبزیجات 
خانواده کلم را داشتند، باید برای کاهش نفخ، آنها 
را به صورت بخارپز مصرف و همچنین با زیره یا 

زنجبیل طعم دار کنند.

خوراکی ها و نوشیدنی های گازدار و 
ممنوع اسیدی: 

انواع خوراکی ها و نوشیدنی های اسیدی و گازدار 
می توانند از طریق برگرداندن اسید معده به مری، 
باعث تشدید مشکالت تنفسی در بیماران مبتال به 
سل شوند. عالوه بر این، مصرف چنین محصوالتی 
شدیدا مشکالتی مانند سوزش سردل را برای افراد 
ایجاد می کند. به همین دلیل توصیه  مبتال به سل 
می شود این بیماران از خوردن انواع نوشابه های گازدار، 
سس گوجه، قهوه، غذاهای بسیار تند و همچنین آب 
مرکبات بسیار ترش خودداری کنند تا مشکل تنفسی 

شدیدی گریبانگیر آنها نشود 

زمانی که فردی به بیماری عفونی مزمن 
مانند سل مبتال می شود، در درجه اول باید 
کالری دریافتی او براساس شدت و ضعف 
بیماری یا شرایطش از سوی متخصص 
تغذیه تعیین شود. معموال بیماری های عفونی 
مانند سل با تب و افزایش متابولیسم بدن 
همراه هستند و اگر کالری دریافتی بیمار 
درست تنظیم نشود، ممکن است در بلندمدت 
دچار سوء تغذیه شدید و از دست دادن 
بافت های بدن شود. در این شرایط دریافت 
با  بیمار  ویتامین ها و امالح هم در بدن 
اختالالتی مواجه خواهد شد و او را بیش 
از پیش در معرض سوء تغذیه قرار خواهد 
داد. از طرف دیگر، در بیماری های عفونی 
مانند سل احتمال افزایش التهاب و استرس 
اکسیداتیو در بدن زیاد است و باید مواد 
غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها مانند انواع 
میوه ها و سبزی های تازه در رژیم روزانه 
بیمار گنجانده شوند. این محصوالت بسیار 
مفید می توانند هم باعث تقویت سیستم 
ایمنی بدن بیمار شوند، هم اثر استرس های 
اکسیداتیو را در بدن او کاهش دهند و هم 
بدن را در برابر میکروب ها و عوامل عفونی 
قدرتمندتر کنند. نکته دیگر این است که 
دریافت اسیدهای چرب امگا3 برای بهبود 
این بیماران، ضروری است. اسیدهای چرب 
امگا3 باید از طریق منابع غذایی دریایی که 
به صورت کبابی یا بخارپز آماده می شوند، 
به بدن بیمار برسند و در صورت تجویز 
پزشک، مکمل امگا3 مصرف شود. از طرف 
دیگر، حتما باید وضعیت ویتامین D در 
بدن مبتالیان به سل بررسی شود زیرا کمبود 
آن می تواند التهاب را در بدن افزایش دهد 
و شرایط بیماری شان را بدتر کند. توصیه 
وعده های  سل،  به  مبتال  افراد  می شود 
کنند، حجم غذای  بیشتر  را  غذایی شان 
مصرفی را در هر وعده کم کنند، با تمام 
وعده ها و میان وعده ها حداقل یک وعده 
میوه یا سبزی تازه بخورند، غذاهایی که 
نیاز به جویدن زیاد نداشته باشند را در رژیم 
روزانه شان بگنجانند، از آب ساده به عنوان 
نوشیدنی غالب و اصلی در طول روز استفاده 
کنند و تا رسیدن به بهبودی کامل از مصرف 
انواع شیرینی ها و خوراکی های حاوی قند 

و شکر بپرهیزند.

مراقب سوء تغذیه در این 
بیماران باشید!

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی ایران 

 ممنوعیت ها و محدودیت های غذایی برای افراد مبتال به سل

از غذاهای چرب تا نوشیدنی های گازدار
 ترجمه:

ندا احمدلو 

Li
ve

 S
tr

on
g 

ع:
منب

تداخل های غذایی - دارویی 

هنگامی که از ممنوعیت های غذایی برای افراد مبتال 

به سل صحبت می کنیم، بحث مربوط به تداخالت 

غذایی ـ دارویی هم مطرح می شود. به عنوان مثال، 

برخی از انواع ماهی ها، تُن ماهی، گوشت های 

مانند  ترکیباتی  پنیرهای کهنه حاوی  یا  خشک 

تیرامین یا هیستامین هستند و مصرف همزمان آنها 

با داروهای مربوط به سل می تواند باعث ایجاد تداخل 

دارویی ـ غذایی شود. از طرف دیگر، مصرف بعضی 

از انواع لبنیات مانند شیر برای برخی افراد مبتال به 

سل، ممنوع است. به همین دلیل توصیه می شود 

تمام افراد مبتال به سل، هنگام دریافت نسخه دارویی 

از پزشک خود حتما درباره تداخالت دارویی و 

غذایی سوال کنند تا در اثر ایجاد این تداخالت، تاثیر 

داروهای مصرفی آنها از بین نرود. نکته بسیار مهم 

و قابل توجه در مورد بیماران مبتال به سل این است 

که در هر درجه ای از بیماری، استعمال سیگار، انواع 
دخانیات و الکل کامال ممنوع است.

و  عفونی  بیماری های  جزو  سل  بیماری 
مسری است که به سادگی از طریق انتشار 
ذرات عطسه، سرفه یا حتی صحبت کردن 
و خندیدن فرد مبتال در فضا به فرد دیگری 
منتقل می شود. این بیماری می تواند تمامی ارگان های بدن را 
درگیر کند اما بیشترین درگیری برای سیستم تنفسی و ریه ها 
ایجاد می شود. ممکن است افراد مبتال به بیماری سل مجبور 
باشند برای مدت بسیار طوالنی، داروهای آنتی بیوتیک مصرف 
کنند. به همین دلیل هم معموال دچار ضعف عمومی بدن، 
کاهش وزن و افت قدرت سیستم دفاعی بدن می  شوند. به طور 
کلی، تماس با افراد مبتال به سل، برخورداری جامعه از سیستم 
بهداشتی ناکارآمد یا ضعف سیستم دفاعی بدن، خطر ابتال به 
سل را در اثر وارد شدن میکروب سل به بدن افزایش می دهد. 
به گفته متخصصان، زمانی که افراد مبتال به سل درحال سپری 
کردن طول دوره درمان هستند، باید توجه بسیار ویژه ای به نوع 
رژیم غذایی شان داشته باشند تا بتوانند با دریافت ریزمغذی های 
کافی و مناسب، سیستم دفاعی بدنشان را تقویت کنند و سرعت 

بیشتری به روند درمان بدهند. از طرف دیگر، داشتن تغذیه 
مناسب در طول دوره درمان سل به پیشگیری از کاهش 

وزن و تحلیل عضالت کمک می کند. معموال توصیه 
می شود افراد مبتال به سل، به صورت روزانه حداقل 
یکی از منابع غذایی حاوی »روی« را مصرف کنند. 
ماده معدنی »روی« یا همان »زینک« به میزان قابل قبولی 

در خوراکی هایی مانند مغزهای خام، دانه های خام 
و خصوصا دانه آفتابگردان، دانه چیا، دانه کدو و بذر 

کتان وجود دارد. این بیماران می توانند »روی« را از طریق 
مصرف گوشت های قرمز بدون چربی یا کم چربی هم دریافت 
کنند. در صفحه »سفره سالم« این شماره با بهترین توصیه های 
غذایی که می توانند به بهبود سریع تر بیماران مبتال به سل کمک 

کنند، آشنا می شوید.

1. غذاهای حاوی پروتئین بیشتر بخورید 
شاید بتوان گفت از مهم ترین مشکالتی که بیماران مبتال به سل 
در طول دوره درمان با آن مواجه می شوند، تحلیل عضالنی 
ناشی از کاهش اشتها و کاهش وزن است. از این رو، چنین 
بیمارانی باید روزانه منابع غذایی سرشار از پروتئین را دریافت 
کنند تا هم انرژی از دست رفته بدنشان جبران شود و هم کمتر 
با مشکالتی مانند تحلیل عضالنی روبرو شوند. از این رو، به 
این بیماران پیشنهاد می کنیم هر روز یک عدد تخم مرغ آبپز و 
کامال سفت مصرف کنند و مصرف روزانه لبنیات کم چرب یا 
گوشت های کم چرب را فراموش نکنند. گوشت سینه مرغ، 
گوشت بوقلمون، بلدرچین و کبک جزو بهترین منابع دریافت 
پروتئین برای این افراد است. ضمن اینکه توصیه می شود افراد 
مبتال به سل کنار پروتئین های حیوانی، مصرف پروتئین های گیاهی 
مانند سویا، محصوالت سویا، حبوبات و غالت سبوس دار را 

هم فراموش نکنند.

2. دریافت آنتی اکسیدان ها را جدی بگیرید
دریافت آنتی اکسیدان های قوی، یکی از بهترین راه های تقویت 
سیستم ایمنی بدن و کوتاه کردن طول دوره درمان در افراد مبتال 
به سل است. از مهم ترین آنتی اکسیدان های قدرتمند که مصرف 
روزانه آنها به افراد مبتال به سل توصیه می شود، می توان به 
ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E اشاره کرد. این ویتامین ها 
در حجم باال و قابل قبولی در مواد غذایی مانند پرتقال، انبه، کدو 
حلوایی، هویج، گوجه فرنگی، بادام، پسته، فندق، بادام هندی، 
بادام زمینی، گردو، کنجد، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و بذر کتان 
یافت می شوند. این خوراکی ها عالوه بر داشتن آنتی اکسیدان ها، 
ویتامین ها و امالح بسیار قدرتمند برای افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن، دارای کالری مناسبی هم هستند و اگر بتوانید آنها 
را کنار تمامی وعده ها و میان وعده های غذایی بگنجانید، کمک 
بزرگی به پیشگیری از کاهش وزن و تقویت قوای جسمانی و 
روانی خود خواهید کرد. به عالوه، شما می توانید انواع مغزها و 
دانه های خام که دارای کالری مناسبی نسبت به حجم مصرفی شان 

هستند را آسیاب کنید و پودرشان را به انواع غذاها، ساالدها یا 
حتی نوشیدنی هایتان اضافه کنید.

3. غذاهایی با تراکم کالری باال مصرف کنید
همان طور که گفته شد، یکی از مشکالت پیش روی افراد مسلول، 
کاهش وزن و ضعیف شدن بدن در اثر مصرف طوالنی مدت 
داروهای آنتی بیوتیک است. از این رو، احتمال دارد این افراد 
در طول دوره درمانشان با کاهش اشتهای شدید مواجه شوند 
و این مساله باعث کاهش هرچه بیشتر وزن و توان فیزیکی یا 
روانی آنها شود. به همین دلیل توصیه می شود این افراد در طول 
دوره درمانشان، انواع مواد غذایی که در حجم کم دارای کالری 
باالتری هستند و ریزمغذی های کافی هم به بدن می رسانند را 
مصرف کنند تا دچار کاهش وزن و مشکالت متابولیک ناشی 
از آن نشوند. از مهم ترین این مواد غذایی می توان به موز، شیره 
انگور طبیعی، شیره خرما، کره بادام زمینی بدون شکر، غالت 
صبحانه مخلوط شده با شیر، پوره سیب زمینی مخلوط شده با 
شیر و کره بادام زمینی، عسل و انواع مربا که با شکر قهوه ای یا 

شیره تهیه شده اند، اشاره کرد.

4. دریافت ویتامین های گروه B را فراموش نکنید 
ویتامین های گروه B از جمله ویتامین های موثر در بهبود شرایط 
جسمانی و روانی افراد مبتال به سل هستند که طول دوره درمان 
را سپری می کنند. این ویتامین ها، عالوه بر تامین انرژی جسمانی، 
می توانند باعث بهبود شرایط روانی مانند افزایش شادابی، بهبود 

خلق وخو و افزایش تمرکز در این بیماران هم بشوند. معموال 
بیماران مبتال به سل به دلیل ضعف ناشی از مصرف طوالنی مدت 
آنتی بیوتیک ها به طور همزمان با عوارض جسمانی و روانی مواجه 
می شوند و در این موارد اهمیت دریافت کافی ویتامین های گروه 
 B دوچندان خواهد شد. این بیماران می توانند ویتامین گروه B
را به صورت روزانه از طریق مصرف غالت سبوس دار، مغزهای 

خام، دانه های خام، انواع ماهی و گوشت مرغ دریافت کنند.

5.  روزانه »روی« مصرف کنید 
یکی دیگر از ریزمغذی های ضروری برای بدن افراد مبتال به 
سل، ماده معدنی »روی« است. این ماده معدنی مفید می تواند 
هم به پیشگیری از تحلیل عضالت کمک کند و هم شرایط 
جسمانی و روانی مطلوب تری برای بیماران در طول دوره 
درمان به وجود بیاورد. معموال توصیه می شود افراد مبتال به سل، 
به صورت روزانه حداقل یکی از منابع غذایی حاوی »روی« را 
مصرف کنند. ماده معدنی »روی« یا همان »زینک« به میزان 
قابل قبولی در خوراکی هایی مانند مغزهای خام، دانه های خام 
و خصوصا دانه آفتابگردان، دانه چیا، دانه کدو و بذر کتان وجود 
دارد. این بیماران می توانند »روی« را از طریق مصرف گوشت های 

قرمز بدون چربی یا کم چربی هم دریافت کنند.
Everyday Health :منبع

دریافت 
آنتی اکسیدان های 

قوی، یکی از بهترین راه های 
تقویت سیستم ایمنی بدن و کوتاه 

کردن طول دوره درمان در افراد مبتال به 
سل است. از مهم ترین آنتی اکسیدان ها می توان به 

ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E اشاره کرد. این ویتامین ها 
در حجم باالیی در مواد غذایی مانند پرتقال، انبه، کدو 

حلوایی، هویج، گوجه فرنگی، بادام، پسته، فندق، 
بادام هندی، بادام زمینی، گردو، کنجد، 

تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و 
بذر کتان یافت می شوند
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بحران میانسالی وسط مثلث مسائل 
زیادی قرار دارد؛ رسیدن به جایگاه 
خاص شغلی، مناسبت های مهم و 
قابل توجه مانند سالگردها، تجربه 
از دست دادن اعضای خانواده یا 
دوستان، مشکالت جنسی و بارز ترین 
مساله؛ یعنی رسیدن به نیمه زندگی

بحران میانسالی وسط مثلث 
دارد؛  قرار  زیادی  مسائل 
خاص  جایگاه  به  رسیدن 
شغلی، مناسبت های مهم و 
قابل توجه مانند سالگردها، تجربه از دست 
دادن اعضای خانواده یا دوستان، مشکالت 
جنسی و بارز ترین مساله؛ یعنی رسیدن به 
نیمه زندگی. معموال در این میان ناگهان سن 
خود را به خاطر می آورید و درباره زمان 
باقی مانده عمرتان دلواپس می شوید. ممکن 
است رویارویی با این سواالت شما را دچار 
سردرگمی کند؛ آیا عمر و زندگی را که سپری 
کرده اید به شیوه دلخواه زندگی شما بوده یا 
برای رسیدن یه اهدافتان در زندگی تصمیمات 
درستی گرفته  اید؟  این امکان وجود دارد تا 
از کارهایی که هنوز انجام نداده اید مطلع 
شده و نگران شوید که آیا برای انجام این 

کارها فرصت باقی مانده است؟

چگونه بحران میانسالی روابط شما را 
تحت تاثیر قرار می دهد

چگونگی تاثیر میانسالی بر روابط شما می تواند 
گوناگون و متعدد باشد. شما ماهیت روابط خود 
را زیر سوال خواهید برد؛ اینکه روابط موجود 
باعث خوشحالی شما می شوند؟ ممکن است 
متوجه این موضوع شوید که شریک زندگی 
شما در طول سال ها، الگوهای رفتاری خود 
را تغییر داده و درمی یابید که سایر مسائل هم 
که  نیست  تعجب  دارند. جای  تغییر  به  نیاز 
بسیاری از طالق ها و دوری زن وشوهر از هم 
درست در زمان بحران میانسالی اتفاق می افتند. 
در صورت جدایی، تاثیر موج عواقب آن بین 
خانواده و دوستان غیرطبیعی نیست. در مورد 
دلیل این جدایی، در زندگی دیگران سوال پیش 
می آید و آنها در صورت یافتن تشابه زندگی 
شما با خودشان، ناخواسته تاثیرگذار می شوند 
و ممکن است تصمیم به جدایی بگیرند. توجه 
به حس فناپذیری در طول سال ها می تواند دلیل 
تغییرات فیزیکی در شما و همسرتان را توجیه 
کند. به عبارت دیگر، بحران میانسالی می تواند 
با درک این حس که پیر به نظر می رسید، همراه 
باشد. از این رو به دلیل میانسالی، برخی افراد 
دنبال همسری می گردند که با آنها اختالف سنی 
زیادی داشته باشد و اغلب به دلیل یافتن راهی 
هستند تا خودشان نیز احساس جوانی کنند، 
درحالی که مسائل بسیاری این انتخاب ها را 
انتخاب  تاثیر قرار می دهند و این راه  تحت 

درستی نیست. 
زندگی با تولد فرزندان کامل می شود. برای 
بسیاری از والدین در میانسالی فرصتی برای 
مقایسه زندگی خود با روش زندگی فرزندان 
شاهد  است  ممکن  می آید.  پیش  جوانشان 
فرزندانتان  و  خود  بین  یکسانی  تجربه های 
باشید و به یاد بیاورید که شما هم روزی آنها 
را تجربه کرده اید و تعجب کنید که چقدر زندگی 
زود گذشت. بعضی والدین حتی به فرزندانشان 
حسادت می کنند. ثانیا، این بحران غالبا مقارن 
است با رفتن فرزندان به دنبال زندگی خود، 
آنها والدین خود را ترک می کنند و پدرومادر 
دوباره مثل گذشته تنها زندگی خواهند کرد. 
برای خیلی ها این تغییر جدید و سر و سامان 
دادن به اوضاع سخت خواهد بود. ممکن است 
با این وضعیت که شما را به نقطه شروع زندگی 
به عنوان زن وشوهر برمی گرداند، ستیز کنید. شما 
مدت زیادی نقش پدر و مادر را ایفا می کردید 
و ممکن است احساس کنید از همسر بودن و 

شریک زندگی تان دور مانده اید.

با هم وقت بگذرانید 
وقوع  معنای  به  میانسالی  دوران  به  رسیدن 
بدون  گرچه  نیست.  شما  روابط  در  فاجعه 
شک چالش های زیادی پیش رو خواهد بود، 
فرصت های رشد و سازگاری هم به وجود می آید 
و به عنوان زن وشوهر قوی تر خواهید شد. مساله 
مهم اینکه با ورود به دروان میانسالی و ضرورت 
مراقبت از روابطتان، حیاتی ترین قسمت رابطه 
شما، تماس با یکدیگر و در ارتباط بودن است 
بنابراین بسیاری از چالش های ایجادشده در 
این دوران به این دلیل است که شما یا شریک 
زندگی تان ترجیح می دهید کارهایی را که میل 
دارید، به صورت انفرادی انجام بدهید و شریک 
زندگی تان را در تصمیم گیری وارد نکنید؛ یعنی 
این مسائل فقط برای شما معنی دار است، نه 
مسائلی که در زندگی برای هر دو نفر به عنوان 

همسر قابل اهمیت باشد. 
شما باید با همسرتان روراست باشید و هر 
آنچه که در نظرتان حتی سخت است یا باعث 
نگرانی می شود، با او درمیان بگذارید. ممکن 
است در کوتاه مدت بتوانید چنین افکاری را 
در ذهنتان نگه دارید، شاید به دلیل احساس 
بیان خواسته  با  اینکه  از  یا نگرانی  دلواپسی 
خود باعث ایجاد مشکل خواهید شد. ممکن 
است احساس کنید شریک زندگی تان مقابل 
گفته های شما عکس العمل بدی نشان بدهد، 

مخصوصا اگر گفته هایتان پیامدهایی درمورد 
رابطه شما نیز دربرداشته باشد اما بزرگ ترین 
آزمون درزمینه روابط بین همسران، غالبا صحبت 
کردن و گفت وگو است. گفت وگویی که برای 
شناخت بهتر شما از همدیگر است. تمام تالشتان 
را به کار ببرید تا بتوانید به درستی صحبت های 
یکدیگر را درک کنید، حتی اگر گوش دادن 
یا شنیدن صحبت طرف مقابل برایتان دشوار 

یا خسته کننده باشد. 
زمانی که مشکلی پیش می آید، در دسترس باشید. 
این بدان معنی نیست که فوری درصدد حل 
مشکل بربیایید اما تمام تالش خود را به کار  
گیرید تا با هم در فرایند تصمیم گیری سهیم 
باشید. همچنین شما به یکدیگر نشان خواهید 
با  دارد، حتی  قرار  اولویت  در  رابطه تان  داد 
وجود عواملی که در زندگی باعث گرفتاری 
می شوند. آمادگی برای تغییر و میل به سازگاری 
نیز بسیار مهم است. در حالی که رویارویی با 
این تغییرات می تواند سخت باشد، به معنی 
انجام نشدن و دست نیافتنی بودن نیست. شما 
و شریک زندگی تان در طول سال ها تبدیل به 
را  مختلفی  مسائل  متفاوت می شوید،  فردی 
تجربه می کنید و پشت سر می گذارید. شما 
پیر می شوید و مسن تر به نظر خواهید رسید 
دارد.  ادامه  به  نیاز  شما  رابطه  همچنان  ولی 
کنید،  باشید. صحبت  تماس  در  یگدیگر  با 
ارتباطتان را حفظ کنید و همسو)در یک گروه( 
باقی بمانید تا بتوانید پا به پای هم تغییر کنید 
و همراه هم با تجربیات و وقایع روبرو شوید 
و نکته آخر اینکه با هم تفریح و خوشگذرانی 
کنید. مهم ترین بخش چالش احساسی وابسته به 
سن، لذت بردن از زندگی کنونی مانند گذشته 
است اما به خاطر داشته باشید خوشگذرانی 
و تفریح دونفره به اندازه گفت وگو و درددل 
کردن بااهمیت است. با مسائل جدی در رابطه 
باید کنار آمد. هر زن وشوهر باید دست کم هر 
دو هفته یکبار زمانی را برای تفریح کنار هم 
شد  خواهید  متوجه  شما  بدهند.  اختصاص 
این کار تغییر بزرگی در رابطه ایجاد می کند. 

مراحل عشق در طول زمان تغییر می کنند و این 
تغییرات در میانسالی آشکار می شوند. شکل 
ایده آل عشق در این سن شامل عناصر 1- اشتیاق 
2- صمیمیت و تعهد است که »عشق تمام عیار« 
یا »عشق کامل« نامیده می شود. این نوع از عشق 
متواضعانه، مخلصانه)سرسپرده( و اغلب اوقات 
به روابط رمانتیک وابسته است. متاسفانه رسیدن 
به این مرحله بنا به گفته استرن بری، مانند کم 
کردن وزن است. شروع آن راحت ولی ماندن 
در این فرایند دشوار است.  بین بسیاری از 
همسران میانسال، اشتیاق با دخالت عواملی 
مانند کنارهم بودن و تعهد کمرنگ می شود. به 
عبارت دیگر، بسیاری از سالمندان، خودشان را 
وابسته به عشقی متعهد و صمیمی می دانند اما 
خبری از اشتیاق در آن نیست. تغییرات این چنینی 
مسبب پایان یک رابطه طوالنی مدت خواهند 
شد. درمقایسه، تعداد زیادی از همسران میانسال 
برای بهبود توانایی خود در گفت وگو، افزایش 
احساس صمیمیت، شعله ور کردن آتش اشتیاق 
و پیشرفت و رشد کنار یکدیگر، راه های موثری 
را می یابند. درک این رشد میان دو نفر در طول 
زمان واقعا شگفت انگیز است. برای گروه دیگر 
اما نبودن نشانه های اشتیاق، پایان رابطه است. 
درواقع اشتیاق و میل باعث  می شود افرادی 
نظرشان  مورد  عاشقانه  رابطه  به  کنند  گمان 
دست نیافته اند. این قضیه مخصوصا در مورد 
افرادی صدق می کند که رابطه خود را برپایه 
شیفتگی یا فرضیه عشق راستین)عشق همه 
چیز است( به عنوان محافظی در برابر تمام 
که  زمانی  کرده اند.  بنا  تضادها،  و  مشکالت 
شعله های اشتیاق خاموش می شوند یا مسیر 
تصمیم  افراد  این  می  شود،  ناهموار  حرکت 
رابطه جدید شوند. طالق و  وارد  می گیرند 
رابطه نامشروع تنها پیامد این ناخوشنودی از 
ازدواج نیستند بنابراین گفت وگو در یک رابطه، 
صمیمیت را پایه ریزی می کند و پرورش می دهد 
و به همسران در برقراری رابطه بهتر و درک 
متقابل کمک می کند. صمیمیت به آنها احساس 
نزدیکی می دهد. آنها را به هم وصل می کند تا 

به یکدیگر عشق بورزند و جوی را به وجود 
می آورد تا در تصمیم گیری و حل مشکالت، زن 
و شوهر به مساعدت متقابل بپردازند. صحبت 
کردن در واقع، آنها را به سمت رضایتمندی و 
رابطه سالم، صرف نظر از پیشرفت سطح رابطه 

هدایت می کند.

میانسالی و مشکالت جنسی
زناشویی  روابط  شروع  می تواند  میانسالی 
عاطفی تری باشد. رسیدن به مرحله تکامل بلوغ 
به همسران اجازه می دهد روابط لذت بخش تری 
را تجربه کنند. بچه ها هم بزرگ شده و دنبال 

زندگی خودشان رفته اند. 
طبق گفته اریکسون، میانسالی فرایند تکاملی از 
بدو تولد و باروری و پویایی در مقابل ایستایی 
است. روابط بین گروه همکاران و خانواده شکل 
می گیرد. در سن جوانی، انرژی افراد صرف 
بقای نسل)بچه دار شدن(، کار کردن، خانواده 
و تفریح، خالقیت و گسترش روابط اجتماعی 
می شود. رکود یا محصور شدن در زندگی هر 

روزه، دلیل تحول در این مرحله است. 
افسردگی یکی از عوامل جدی در این سنین 
است. احتمال افزایش مشکالت در روان شناسی 
آغاز می شود که جنس مذکر  زمانی  جنسی 
توانایی های جنسی خود را زیر سوال می برد. 
زنان میانسال در این مرحله بیشتر به شناخت 
خود می پردازند، به خصوص که فرزندانشان 
دارند.  خاطر  فراغ  و  کرده اند  بزرگ  هم  را 
درحالی که بعضی زنان دچار نشانگان النه خالی 
می شوند)موقعیتی که فرزندان به دالیل مختلف 
مانند ازدواج خانه را ترک می کنند(،گروهی 
دیگر از اینکه برای خودشان وقت خواهند 
مردان  می کنند.  رضایت  احساس  داشت، 
می شوند،  درگیر  خالی  النه  نشانگان  با  نیز 
مخصوصا افرادی که هیچ وقت رابطه ای را 
تجربه نکرده اند. در این زمان، فروکش کردن 
میل جنسی به شکل خستگی، دلشوره و فعالیت 
جنسی از روی وظیفه نه میل، خود را آشکار 
را  خود  می تواند  جنسی  فرسودگی  می  کند. 

بودن  تهی  فیزیکی،  رنج، خستگی  به شکل 
از احساس، احساس بیهودگی و منفی گرایی 
در مسائل جنسی )عدم پذیرش رابطه جنسی 
یا عشق ورزی به همسر( نشان بدهد. چنین 
ناتوانی هایی در تحریک یا برانگیختگی، اشتیاق، 
عشق و لذت بردن، می تواند باعث ایجاد حس 
ضعف جنسی)ناتوانی( و ناامیدی در همسران 
راه حل های  مشکل  این  برای  شود.  میانسال 
قابل قبول زیادی وجود دارد. این افراد می توانند 
رابطه زناشویی داشته باشند و از انتخابشان لذت 
ببرند. در صورت عدم رضایت و ناتوانی در 
حل این مشکل باید از مشاور کمک بگیرند. 
اغلب همسران، خیلی سریع روابط را ترمیم 
کرده و دوباره رابطه زناشویی را شروع می کنند. 
افرادی که مدت زیادی از ازدواجشان می گذرد 
نسبت به کسانی که به تازگی ازدواج کرده اند، به 
دلیل کاهش برانگیختگی ناشی از عدم احساس 
هیجان، کمتر احساس شادی می کنند. این امکان 
وجود دارد که رابطه زناشویی برای همسران 
قدیمی به دلیل گذشت زمان، عادی و خسته کننده 
شود.  به دلیل رابطه زناشویی و لحظاتی که 
همسران کنار هم سپری می کنند، نوعی وابستگی 
نادیده  به وجود می آید که احتمال  آنها  بین 
گرفتن اولویت رابطه را افزایش می دهد و این 
نادیده گرفتن با باالرفتن مسوولیت های روزانه 
ناخودآگاه  به طور  زن وشوهر  می گیرد.  اوج 
زمان ارزشمندی را با هم سپری می کنند ولی 
تحت این شرایط، رابطه زناشویی کنار گذاشته 
می شود و به زمان دیگری بعد از کار و انجام 
مسوولیت های خانوادگی موکول خواهد  شد 
به  یا  قطع می شود  راحتی  به  رابطه  بنابراین 
تاخیر می افتد و تالش برای برقراری رابطه به 
طور خودبه خود، ناموفق خواهد بود. همسران 
باید برای این جنبه از رابطه ارزش قائل شوند و 
بین روابط خصوصی شان و سایر مسوولیت های 
زندگی تعادل برقرار کنند. زن و شوهر باید 
فرزندان،  مزاحمت  از  دور  در خلوت خود 
دلواپسی، در محیطی  یا  خانواده، مسوولیت 

آرام، با عالقه مندی به گفت وگو بپردازند. 
آنها باید نظر و خواسته خود را با هم درمیان 
بگذارند و به آماده سازی ترغیب شوند. هردو 
طرف باید برای آمادگی روانی با هم صحبت 
و مشورت کنند. با اینکه می دانیم در میانسالی 
تمایل زن و مرد به دلیل باالرفتن سن کاهش 
می یابد، احساسات و صمیمیت بین آنها افزایش 

خواهد یافت. 
مهم ترین عواملی که رابطه زناشویی را تحت 
تاثیر قرار می دهند شامل سالمت اخالقی و 
پایبندی همسران، سالمت فردی و داشتن رابطه 
در ماه های اخیر است. گرچه می دانیم کاهش 
میزان تمایل و عملکرد در میانسالی و پیری 
اجتناب ناپذیر است، مشکالت غیرقابل انکاری 
یافت می شوند که این حالت را تشدید می کنند، 
مانند فرهنگ و مسائل اجتماعی که در ایجاد 
تغییرات رابطه زناشویی بیش از دگرگونی های 
فیزیولوژیکی تاثیر می گذارند و با باال رفتن 
سن، نقش مهمی ایفا می کنند. با وجود اینکه 
داشتن روابط سالم بین سالمندان و رضایتمندی 
آنها ممکن است، بعضی افراد این فعالیت را 

محدود می کنند.
منابع:

 HEALTH LNE -(WORLD HEALTH
ORGANIZATION) WHO

 MIDLIFE CRISES AND 
RELATIONSHIP

 SEXUAL HEALTH FROM
CHILDHOOD TO OLD AGE کتاب

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

نیازهای احساسی در میانسالی

در برابر بحران میانسالی
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: خانم دکتر! به نظر شما چرا بیمار مبتال 
به سرطان یا بیماری که بهبود یافته باید زیر نظر 

متخصص تغذیه باشد؟
به طورکلی، رژیم غذایی و مشاوره تغذیه در بیماران 
مبتال به سرطان اهمیت ویژه ای دارد. فرد در 3 مرحله نیاز 
به راهنمایی و مشاوره تغذیه ای دارد. دوره رادیوتراپی 
و شیمی درمانی، بعد جراحی و پایان درمان. از سوی 
دیگر، تنظیم تغذیه باعث پیشگیری از عود بیماری و 
رفع عوارض ناشی از شیمی درمانی مثل تحلیل و ضعف 
عضالنی و دردهای مفصلی، خستگی و افسردگی یا 
حتی اختالالت پوستی می شود. در دوران شیمی درمانی 
و رادیوتراپی بحث بسیار مفصل است. به دلیل مصرف 
داروهای شیمی درمانی بیماران دچار عالئم گوناگونی 
از جمله اسهال، یبوست و زخم های دهانی و حلق، 
دردهای مفصلی، اختالالت خواب، افسردگی، دردهای 
شکمی، گرفتگی و... می شوند. این موارد تحمل فرد 
را برای ادامه روند درمان کم می کند. با تغذیه درست 
می توان حتی از تهوع و استفراغ و بی اشتهایی بیمار 
در این دوران کاست، مخصوصا در چند روز اولیه 
بعد از تزریق که بیمار از این موضوع شاکی است 
و نمی تواند هیچ چیز بخورد، مشاور تغذیه با کاهش 
حجم غذا و افزایش تعداد وعده ها و تغییر نوع مواد 
غذایی دریافتی به کاهش و کمرنگ شدن عوارض 
شیمی درمانی کمک می کند. در دوران رادیوتراپی هم 
فرد باید آب و مایعات کافی دریافت کند تا پوست 
نسوزد بنابراین مهم است که مشاوره تغذیه ای بگیرید. 
البته با توجه به نوع محلی که رادیوتراپی انجام می شود، 
عوارض و توصیه های تغذیه ای متفاوت است، مثال 
رادیوتراپی در ناحیه سر و گردن باعث ایجاد زخم های 
دهانی می شود. به این افراد توصیه می کنیم غذاهای 
آبمیوه های  مثل گوجه فرنگی، رب گوجه،  اسیدی 

صنعتی، نوشابه و ادویه استفاده نکنند. افرادی که به 
دلیل سرطان معده و کبد رادیوتراپی شکم می شوند، 
مرتب دچار اسهال و یبوست خواهند شد که برای 
آنها توصیه های دیگری داریم. بعد از جراحی نیز میزان 
نیاز بیمار به پروتئین متفاوت است و باید متخصص 
تغذیه این نیاز را محاسبه کند. به طور کلی، باید در تیم 
درمان سرطان، متخصص تغذیه حضور داشته باشد. 
بعد از درمان نقش متخصص تغذیه حتی پررنگ تر 
می شود و برای پیشگیری از اضافه وزن که در بسیاری 
از افراد حین شیمی درمانی رخ می دهد، موثر است. 
بیمارانی که سرطان های وابسته به هورمون دارند، مثل 
سرطان رحم، تخمدان و پستان باید بدانند چربی بدن 
استروژن ترشح می کند و استروژن سبب عود بیماری 

می شود بنابراین کاهش وزن در این افراد مهم است. در 
ضمن، این گروه از افراد باید از مصرف خوراکی های 
حاوی استروژن مثل زیره، عدس، کنجد و ارده نیز 

خودداری کنند. 
: خانم دکتر! با توصیه های اطرافیان چه کنیم؟
خیلی از حرف ها و توصیه های عامه مردم، درواقع 
اصال از نظر متخصص تغذیه قابل قبول نیست و توصیه 
نمی شود، مثال گوشت در شیشه برای بیمار می پزند 
و اصرار به مصرف مواد غذایی مختلف دارند. باور 
کنید بیمار در چند روز اول نمی تواند چیزی بخورد 
و اصرار زیاد باعث می شود  وی از لحاظ روانی دچار 
اختالل و بی قراری شود که چرخه معیوبی است و 
سبب کاهش اشتها می شود. در این روزها مشاور 

تغذیه مواد غذایی ای را تجویز می کند که می داند 
بیمار قادر به مصرف آن است، مثل سوپ رقیق و 
پوره. گاهی مصرف مکمل ها نیز در طول شیمی درمانی 

کمک کننده است. 
: شما برای خانم سعادتمند چه توصیه هایی 

داشتید؟
مانند سایر بیماران از ایشان خواستم از لبنیات سنتی 
استفاده نکنند زیرا با کاهش قدرت سیستم ایمنی 
بدن احتمال انتقال بیماری های مشترک انسان و دام 
افزایش پیدا می کند. گوشت قرمز را منع کردم و قرار 
شد گوشت سفید و بوقلمون و ماهی مصرف کنند تا 
التهاب در بدن افزایش پیدا نکند. البته مقدار کم این ماده 
معدنی برای تامین آهن مورد نیاز بدن، اشکالی ندارد. 

: آیا واقعا بیمار باید مواد غذایی تازه مصرف 
کند؟

با توجه به زندگی شهری و مشغولیت افراد واقعا این 
کار امکان پذیر نیست، حداقل در مورد گوشت. به همین 
دلیل توصیه می کنیم از گوشت فریزشده استفاده کنند اما 

گوشت بیش از 3 ماه داخل فریزر نباشد.
: برای درمان یبوست شان چه توصیه داشتید؟
عوارض گوارشی در شیمی درمانی و رادیوتراپی با توجه به 
نوع دارو و دوز آن متفاوت است و می تواند سبب اسهال یا 
یبوست شود. نفخ نیز بسیار شایع است. اگر بیماران اسهال 
دارند، توصیه می کنیم آبمیوه شیرین و چای نخورند. کته 
هویج یا سیب به شکل پوره بخورند و برعکس در یبوست 
مایعات بیشتری بنوشند و برخی ملین ها را مصرف کنند. 
مصرف عناب یا آلو و انجیر خشک خیسانده هم بسیار 
کمک کننده است. البته داروی کورتون هم برای کاهش 
تهوع تجویز می شود بنابراین بیمار باید مراقب افزایش 
قندخونش هم باشد. به این افراد توصیه می کنیم از مصرف 
آبمیوه های صنعتی یا آب هویج و سیب خودداری کنند و 
اگر مایل به مصرف آن هستند حتما آن را با آب رقیق کنند. 
: گرفتگی عضالت خانم سعادتمند نیز شایع 

است؟
بله، به دلیل ماهیت داروهای شیمی درمانی، اگر بیمار 
پروتئین کافی دریافت نکند دچار گرفتگی عضالت می شود. 
کاهش منیزیم نیز به دلیل دفع ادراری منیزیم طی شیمی درمانی 
شایع است و از عوارض آن گرفتگی، دردهای مفصلی 
و بروز التهاب در بدن است که برای جبران آن مصرف 
سبزیجات برگ سبز تیره و در صورت نیاز مکمل توصیه 
می شود. تاکید می کنم بیمار در طول شیمی درمانی نباید 
از مکمل های مولتی ویتامین استفاده کند، مگر در شرایط 
خاص و با مشاوره متخصص تغذیه. یادتان باشد مصرف 
مکمل آهن و اسید فولیک در طول این دوره بسیار 

خطرناک است.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم سعادتمند! چه شد که تصمیم گرفتید غیر از متخصص 
سرطان، زیر نظر متخصص تغذیه هم باشید؟

بعد از تشخیص از نظر روانی ضعیف شده بودم. مرتب هم با محبت 
اطرافیان مواجه بودم. هر کسی تجویزی برایم داشت. به من می گفتند چه 
بخورم و چه نخورم. در این بین گیج می شدم. یکی می گفت برنج سرد 
است، نخور. بعدی می گفت شیمی درمانی حرارت بدنت را باال می برد، 
سردی بخور. زمانی که برای لنفوتراپی مراجعه کردم آنجا به متخصص 
تغذیه معرفی شدم و تصمیم گرفتم برای رهایی از سردرگمی ها زیر نظر 

ایشان باشم و راه درست را پی بگیرم. 
: اطرافیان چه حرف ها و توصیه هایی برایتان داشتند؟

می گفتند هر روز صبح آبمیوه بخور، مخصوصا آب هویج و پرتقال اما بعد 
متوجه شدم آبمیوه های شیرین چندان مناسب نیستند و بهتر است میوه 
تازه بخورم. از گوشت ها توصیه می کردند فقط گوشت خروس، بلدرچین 
یا کبک بخورم. می گفتند خریدهایت باید تازه باشد اما این کار برایم 
بسیار سخت بود. نمی توانستم هر روز به قصابی بروم و یک ران خروس 
بخرم. برخی می گفتند بهترین روغن برایت کنجد است، در صورتی که 
بعد فهمیدم استروژن دارد و اصال نباید بخورم. می گفتند آجیل بخور اما 

متخصص تغذیه آجیل شور خوردن را برایم ممنوع کرد و گفت فقط باید 
آجیل خام بخورم. می گفتند لبنیات محلی بخور اما دکتر پاستوریزه را تجویز 
کرد. یک روز درمیان هم توصیه کردند پنیر و گردو در برنامه غذایی ام داشته 
باشم. فکر می کردم ماهیچه برایم مقوی و خوب است و مرتب نزدیکان 
به من ماهیچه می دادند، در حالی که بعد از مشاوره مصرف گوشت قرمز 
در دوران رادیوتراپی به حداقل رسید چون به گفته دکتر در بدن التهاب 
ایجاد می کند. سبوس برنج هم فکر می کردم خیلی خوب باشد اما در برنامه 

غذایی ام ممنوع شد. 
: در طول شیمی درمانی دچار کاهش وزن شدید؟

بله، ماهی 2بار برای شیمی درمانی مراجعه می کردم و بعد از آن تا 3 روز نمی توانستم 
چیزی بخورم. بعد با زخم دهان و آفت های سخت دهانی مواجه بودم و تا 
می آمدم به آنها عادت کنم یا بهتر شوم و بتوانم چیزی بخورم، شیمی درمانی 
بعدی آغاز می شد. میلم به غذا کم نشده بود و بی اشتها نبودم اما مشکالت 
دهان و بلع اجازه خوردن به من نمی داد. این کم خوردن ها باعث کاهش وزنم 
شد. وقتی به متخصص مراجعه کردم، راهکارهایی توصیه کردند که باعث 
شد با وجود زخم دهان بهتر بتوانم غذا بخورم، مثال قرار شد یخ بمکم یا 
میوه های ترش بخورم. مقدار وعده هایم کمتر و تعدادش بیشتر شد تا آزار نبینم. 

: در حال حاضر با اتمام دوره درمان همچنان زیر نظر متخصص 
هستید؟

بله، برای تنظیم وزن مراجعه می کنم. وزنم قبل از تشخیص ۶۰ کیلوگرم 
بود. در طول شیمی درمانی دو سایز کم کردم و در حال حاضر به ۵۸ 
کیلوگرم رسیده ام و سایزم باز هم پایین تر آمده اما باید ۷ کیلوگرم کم کنم 

زیرا متخصص تغذیه می گوید افزایش وزن باعث عود بیماری می شود.
: ورزش هم می کنید؟

فرصتی برای ورزش کردن ندارم اما برای لنفوتراپی که مراجعه کردم،  سی دی 
تمرینی به من دادند که به همان اکتفا می کنم. این سی دی شامل 2۰ دقیقه 

نرمش و حرکات کششی دست و باالتنه است که روزانه انجام می دهم.
: آیا در طول شیمی درمانی و رادیوتراپی دچار مشکل دیگری 

هم شدید؟
یکی از مشکالتی که در دوران شیمی درمانی داشتم، یبوست بود. به همین 
دلیل به من توصیه کردند بیشتر آب بنوشم و آب درمانی انجام دهم. یکی 
دیگر از مشکالتم، گرفتگی کمر و درد و گرفتگی عضالت کمر و گردن 

بود که دلیل آن را کمبود منیزیم دانستند و برایم مکمل تجویز کردند.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمسعادتمندکهپسازاتمامدورهشیمیدرمانی،درحالکاهشوزناست،میگوید:
برای رهایی از سردرگمی ها به متخصص تغذیه مراجعه کردم

طبق آمار، در کشورهای پیشرفته از هر ۸ 
زن، 1نفر به سرطان پستان مبتال می شود 
و در ایران از هر 24 زن، 1نفر. با وجود 
آمار باالتر در اروپا و آمریکا، ۷۰ درصد 
زنان مبتال بدون از دست دادن عضو و با 
به  درمان  اتمام  از  بعد  عوارض  کمترین 
زندگی برمی گردند و عمر طوالنی دارند، 
در صورتی که در ایران به دلیل غفلت، فرد 
یا عضوش را از دست می دهد و گرفتار 
به دلیل  یا درنهایت  عوارض آن می شود 

دست اندازی سرطان فوت می کند. 
باید  از سن4۰-3۸سالگی  تمامی خانم ها 
از  بعد  و  باشند  زنان  متخصص  نظر  زیر 
معاینات بالینی و ماموگرافی و در صورت 
ام آرآی،اگر متخصص  نیاز سونوگرافی و 
تشخیص توده ای در پستان داد، نمونه برداری 
سوزنی باید انجام شود. جواب نمونه برداری 
نشان می دهد توده بدخیم است یا خوش خیم. 
اگر خوش خیم باشد که بیمار تحت پیگیری 
قرار می گیرد و هر ۶ ماه یکبار برای معاینه 
و سونوگرافی اعزام می شود. در صورتی که 
تغییری در توده مشاهده نشد، نیاز به انجام 
جراحی است یا توده بدون جراحی و با 
وکیوم از بین می رود. در صورتی که توده 
می گیرد  تصمیم  پزشک  نیز  باشد  بدخیم 
اول بیمار شیمی درمانی شود، بعد جراحی 
یا ابتدا جراحی شود و بعد شیمی درمانی. 
بیمار حفظ  پستان  گاهی  از جراحی  بعد 
می شود و گاهی از دست می رود. اگر حفظ 

شده باشد، پرتودرمانی ضروری است.
سرطان پستان قابل پیشگیری است و امکان 
تشخیص زودهنگام و درمان به موقع دارد تا 
عوارضش گریبانگیر بیماران نشود. نباید از 
بیماری غفلت کرد و دنبال مصرف داروهای 
روند  رفت.  گیاه درمانی  و  غیراستاندارد 

درمان نباید به تعویق بیفتد. 
سرطان  نمی توان  تغذیه  با  می کنم  تاکید 
برخی  می توان  تنها  بلکه  کرد،  درمان  را 
عوارض آن را کنترل کرد و کاهش داد. به 
عالوه، روند درمان سرطان هزینه بر، سخت 

و طوالنی است. 
در این دوران پزشک و نحوه رفتار او بسیار 
ناامید نکردن  مهم است. پزشک در عین 
بیمار و اطرافیان باید به او کمک کند تا در 

درمان خود همکاری داشته باشد. 
اطرافیان بیمار و جامعه نیز باید حامی بیمار 

باشند.

دنبال تشخیص و 
درمان زودهنگام 
سرطان پستان باشید

   دکتر محمدرضا میر
استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه جراح سرطان پستان

تاکیددکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«

طی شیمی درمانی مولتی ویتامین مینرال نخورید!

مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« خانم زهره سعادتمند ۴۸ ساله  است که 
حدود 10ماه است برایشان تشخیص سرطان پستان داده شده و در حال 
حاضر برای کاهش وزن، زیر نظر متخصص تغذیه هستند. از آنجایی که 
تغذیه در دورانی که شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام می شود، اهمیت 
زیادی دارد، خانم سعادتمند برای کاهش عوارض این روش های درمانی به متخصص تغذیه 
مراجعه کرده و برای جلوگیری از عود بیماری شان )به توصیه متخصص( برای کاهش وزن 
اقدام کرده اند. به همین دلیل در صفحه »میزگرد تغذیه« این شماره با ایشان گفت وگوکرده ایم. 

در ادامه نظرات متخصصان را درباره این خانم جوان بخوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزن
خانمزهرهسعادتمندباحضوردکترمیترازراتی

متخصصتغذیهورژیمدرمانیو
دکترمحمدرضامیرجراحسرطانپستان

کاهش وزن بعداز 
درمان سرطان

بعد از درمان سرطان و دوره 
شیمی درمانی نقش متخصص 
تغذیه پررنگ تر می شود و 
برای پیشگیری از اضافه 
وزن که در بسیاری از افراد 
حین شیمی درمانی هم رخ می دهد، موثر 
است. بیمارانی که سرطان های وابسته به 
هورمون دارند، مثل سرطان رحم، تخمدان 
و پستان باید بدانند  چربی بدن استروژن 
ترشح می کند و استروژن سبب عود 
بیماری می شود بنابراین کاهش وزن در 
این افراد مهم است. در ضمن، این گروه 
از افراد باید از مصرف خوراکی های حاوی 
استروژن مثل زیره، عدس، کنجد و ارده 
نیز خودداری کنند 
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حتما با دیدن برخی میانسال ها و هنرپیشه های پیشکسوت 
که پوستی شاداب و به نسبت صاف دارند، از خودتان 
می پرسید رمز سالمت پوست این افراد چیست که 
با افزایش سنشان چروک نشده است؟ اگرچه بیشتر 
افرادی که پوست جوان، صاف یا خوبی دارند، در 
جواب شما می گویند که ژنتیک خوبی دارند، ورزش 
می کنند، استرس ندارند و غذای خوب می  خورند، 
مطمئن باشید این افراد ریزه کاری های مهمی را در 
برنامه روزمره خود وارد کرده اند که شما از آنها طفره 
می روید یا بی خبرید. در این صفحه تمام این نکات ریز 
را برایتان توضیح داده ایم؛ اگر کمی وقت  بگذارید و 
برای مراقبت پوستتان این نکات را به کار ببرید، قطعا 
پوست شما هم در سنین باال شاداب و جوان می ماند، 

با حداقل چروک.

1. پیشگیری از تابش نور خورشید بر پوست
اشعه خورشید اولین دلیل ایجاد چروک روی پوست است. 
این تاثیر اثبات علمی دارد، مثال نتیجه  تحقیقی که روی 
دوقلوهای همسان انجام شده، نشان داده قرارگرفتن در 
معرض نور خورشید تاثیر مهم تری از اثر ژنتیک روی 
پوست دارد. قل هایی که کمتر در معرض خورشید بوده اند 

چروک های کمتری روی پوستشان ایجاد  شده بود.
راهکار: برای پیشگیری از تاثیر اشعه فرابنفش خورشید 
هر روز حتی در ساختمان روی قسمت هایی از پوست 
که بیرون از لباس قرار می گیرد، کرم ضدآفتاب بزنید. این 
کار، هم از سرطان پوست پیشگیری می کند و هم کمک 

می کند چروک های کمتری داشته باشید.

2. پرهیز از دخانیات
دود سیگار قطعا پوست را پیر می کند. این دود آنزیم هایی 
آزاد می کند که کالژن و االستین را از بین می برند. این دو 
ماده در جوان ماندن پوست تاثیر مهمی دارند. محققان 
دریافته اند، قل هایی که سیگار می کشند، نسبت به خواهر 
یا برادری که سیگار نمی کشد، هم پوست چروک تری 
یا  از خواهر  نازک تر  پوستشان ۴۰درصد  هم  و  دارند 

برادرشان است.
راهکار: برای مطرح شدن در جامعه دنبال کسب مهارت 
باشید، نه سیگار کشیدن در جمع. سیگار کشیدن نشانه 

شخصیت واال و پخته شما نیست.

3. الگوی خواب درست
وقتی در طول شبانه روز به اندازه کافی نمی خوابید، بدنتان 
کورتیزول اضافه ترشح می کند. این هورمون که در اصل 
هورمون ستیز و گریز است، در مواقع اضطراری و خطر 
بین می برد.  از  را  پوستی  ترشح می شود و سلول های 
در مقابل اگر خواب کافی و منظمی داشته باشید، بدن 
هورمون رشد را ترشح می کند که باعث می شود پوست 

ضخیم باقی بماند، کشسان تر باشد و کمتر چروک شود.
راهکار: افرادی که دوست دارند پوستی شاداب و جوان 
داشته باشند باید بین ساعت های 22:۰۰ تا 6:۰۰ حداقل 

6 ساعت بخوابند.

4. حالت فیزیکی بدن هنگام خواب
خوابیدن در حالت های فیزیکی خاص در شب های متوالی 
می تواند چروک هایی روی صورت ایجاد کند. این چروک ها 
در صورت تکرار حالت فیزیکی بدن در بلندمدت، ثابت 
روی پوست باقی می مانند. به پهلو یا روی شکم خوابیدن، 
چروک هایی روی پیشانی، چانه و گونه ها ایجاد می کند.
راهکار: برای پیشگیری از ایجاد چروک  روی پوست 
صورتتان به پشت بخوابید. اگر در طول شب قلت می زنید 
و حالت فیزیکی بدنتان دست خودتان نیست، دور بدنتان 
چند بالش بگذارید تا در طول شب مانع از قلت زدن 

شما شوند.

5. عینک آفتابی بزنید
اگر در خارج از ساختمان عینک آفتابی نزنید، در مواجهه 
با نور خورشید، بدن ناخودآگاه عکس العمل هایی نشان 
می دهد، مثال حرکات صورت مانند جمع کردن چشم به 
ماهیچه های صورت فشار می آورد و باعث به وجودآمدن 
شیارهایی زیر سطح پوست می شود که درنهایت به چروک 
تبدیل می شوند بنابراین استفاده از عینک آفتابی بسیار 
بااهمیت است. عینک آفتابی از پوست دورچشم در برابر 
نورخورشید محافظت می کند و اجازه نمی دهد چشمتان 

را جمع کنید.
راهکار: اگر یادتان می رود عینک آفتابی بزنید یا بردن آن 

را از روی خانه، میز کارتان یا داشبورد ماشین فراموش 
می کنید، آن را به زنجیر عینک ببندید و هر روز صبح 
به گردنتان بیندازید و آن را درنیاورید. اگر مدتی این 
عمل را تکرار کنید، به عینک آفتابی زدن عادت می کنید.

6. خوردن ماهی و غذاهای دریایی
ماهی های آب های آزاد نه تنها منبع پروتئین هستند، بلکه 
مقدار زیادی اسید چرب امگا3 به بدن می رسانند. این 
اسید چرب ضروری بدن باعث می شود پوست موادمغذی 
موردنیازش را دریافت کند، جوان بماند و کمتر چروک شود.
راهکار: با توجه به وضع اقتصادی موجود برای خانواده های 
با سطح درآمد متوسط و کم، خرید مواد غذایی دریایی 
آسان نیست. پیشنهاد می کنم با دقت، خرج ماهانه تان را 
محاسبه کنید. خرج های اضافه یا تنقالت بی ارزش غذایی 
مثال کیک آماده یا پفک را از سبد غذایی تان حذف کنید 
و هزینه این خریدهای بی ارزش را به خرید مواد غذایی 
دریایی اختصاص دهید. حتی اگر ماهی یک  بار این مواد 

را دریافت کنید، برای بدنتان سالمت خریده اید.

7. مصرف کافی میوه و سبزی
ماده  موثر میوه ها و سبزی ها ویتامین ها و آنتی اکسیدان 
  آنهاست. این آنتی اکسیدان ها با آثار منفی رادیکال های آزاد 
در بدن مبارزه می کنند. رادیکال های آزاد مولکول های 
می زنند.  صدمه  سلول ها  به  که  هستند  ناپایداری 
آنتی اکسیدان ها با بی اثر کردن رادیکال های آزاد، از پیری 

و چروک پوست جلوگیری می کنند.
راهکار: به جای سیر کردن خود با فست فود و مواد غذایی 
فراوری شده، خودتان را موظف کنید در هر وعده غذایی 

2 عدد میوه و 1 پیش دستی از انواع سبزی ها بخورید. 
به مرور ذائقه تان به حالت طبیعی برمی گردد و خوردن 
مواد فراوری شده، خیلی شور و پرچرب برایتان انزجارآور 
می شود و دوست دارید هر روز میوه و سبزی بخورید.

8. استفاده مداوم از کرم مرطوب کننده
به جای اینکه فقط دنبال ماسک زدن و پاک سازی پوست 
در آرایشگاه ها باشید یا محصوالت ضدپیری گرانقیمت 
بخرید، کرم مرطوب کننده ارزانقیمت ایرانی بخرید و مرتب 
پوستتان را به این کرم آغشته کنید.کرم مرطوب کننده را 
باید روی پوست مرطوب بزنید تا رطوبت روی پوست 
را حفظ کند. اگر روی پوست خشک کرم مرطوب کننده 

بزنید، چندان فایده ای ندارد.
راهکار: برای اینکه کرم مرطوب کننده را از یاد نبرید 
حتما آن را در کیفتان قرار دهید. حتی اگر برای پیاده روی 
می روید و وسیله ای همراه تان نمی برید، در جیب تان کرم 
مرطوب کننده بگذارید تا اگر خیلی پوستتان خشک است، 
هر 3۰ دقیقه یا یک ساعت بخش های خشک پوست مثل 

دست و صورت را مرطوب کنید.

9. شستشوی زیاد پوست ممنوع!
آب، چربی و رطوبت طبیعی پوست مانع از پیری و چروک 
پوست می شوند. اگر دست و صورتتان را بیش از حد 
با شوینده بشویید، چربی و رطوبت طبیعی پوست را از 
بین می برید بنابراین دست و صورتتان را با شوینده های 

مالیم بشویید.
راهکار: اگر در کارخانه، رستوران، آرایشگاه، بیمارستان 
یا کلینیک کار می کنید یا شغل شما خدمات بهداشتی یا 

نظافت است یا کال حین کار خانه زیاد دستتان را می شویید، 
حتما صابون جامد شخصی برای  خودتان داشته باشید 
زیرا صابون های مایع قوی اند و تمام چربی پوست را 
می شویند و می برند. هنگام کار با مواد شوینده و مایع 

ظرفشویی هم از دستکش استفاده کنید.

10. درمان های ضدچروک پوست
الف( محصوالت داروخانه ای

آلفاهیدروکسی اسید یا AHA: این اسیدهای طبیعی 
میوه، سلول های مرده را از الیه های بیرونی پوست می  زدایند 
و باعث کاهش خط ها و چروک های دور چشم  می شوند. 

همچنین تولید کالژن را افزایش می دهند.
رتینوئیدها: محصوالت حاوی رتینوئیدها خط های ریز 
و چروک های پوست را از بین می برند و آسیب ناشی 
از نورخورشید را بهبود می بخشند. رتینول از خانواده 
رتینوئید، نوع طبیعی ای از ویتامین A است که در خیلی 

از محصوالت معمول در داروخانه ها یافت می شود. 
به دلیل  باردار،  برای خانم های  کرم  این  نکته: مصرف 

خاصیت آسیب زایی آن بر جنین اکیدا ممنوع است. 
را  کالژن  تولید   C ویتامین  موضعی:   C ویتامین 
 UVA افزایش می دهد و از پوست در برابر اشعه های
و UVB محافظت می کند، تجمع رنگدانه های قهوه ای در 
پوست را کاهش می دهد و تورم پوست را از بین می برد. 
اسیداسکوربیک یا ویتامین C همچنین تاثیر چشمگیری 

بر کاهش چروک پوست دارد.
پنتاپپتیدها: پنتاپپتیدها می توانند تولید کالژن را در 
پوست های آفتاب سوخته افزایش بدهند. وقتی این دارو را 
به  صورت موضعی استفاده می کنید،  تولید کالژن افزایش 

می یابد و خط ها و چروک ها کمتر می شود.
ب( درمان های پزشکی

بوتاکس: تزریق سم بوتولینیوم A خالص، ماهیچه های 
زیر چروک ها را شل  می کند. این درمان الیه بیرونی پوست 

را صاف تر و بدون چروک تر نشان می دهد.
 پرکننده ها یا فیلر: پزشکان متخصص پوست چروک ها 
را با مواد مختلفی از جمله کالژن، اسید هیالورونیک و 
سایر مواد مصنوعی و درمان های معمول شامل رستلین، 

جوِودرم و آرتفیل پر می کنند. 
لیزر و نوردرمانی: در این درمان، انرژی ساطع شده 
از یک منبع نور )لیزر یا دیود پالسی( الیه  باالیی پوست 
غیرقابل دیدی  و  کوچک  پوستی  زخم  و  برمی دارد  را 
به وجود می آورد. این سیستم تولید کالژن طبیعی پوست را 
تحریک می کند و درنهایت باعث می شود پوست صاف تر 

و چروک ها کمتر  شود.
الیه برداری شیمیایی: در این درمان الیه  های بیرونی 
پوست با مواد شیمیایی از بین می رود و این آسیب باعث 
ایجاد کالژن می شود. درنهایت پوست صاف تر و جوان تر 

به نظر می رسد.
درم ابریژن: این درمان به وسیله  دستگاه مکش خالء 
درم ابریژن  می شود.  انجام  شیمیایی  کریستال  همراه 
سلول های الیه  باالیی پوست را برمی دارد و پوست تازه 
و سفت تر را به سطح می آورد. در این فرایند خط های 

نازک و چروک ها ناپدید می شوند. 

توصیه متخصصان پوست و مو برای داشتن پوستی صاف

 10 راهکار پیشگیری از چروک پوست

آب کافی بنوشید تا بدنتان هیدراته بماند
 نوشیدن مقدار کافی آب در طول روز از چروک 
شدن پوست جلوگیری می کند. پوستتان درست 
مثل گلبرگی که رطوبت به آن نرسد، در صورت 
کم آب شدن بدن، پژمرده و چروک می شود. افرادی که فعالیت بدنی 
عادی دارند باید در طول روز 6تا8 لیوان آب بنوشند. حال اگر ورزش 
می کنید یا بیماری خاصی دارید که آب بدنتان با عرق یا ادرار خارج 
می شود باید زیر نظر پزشک، مقدار آب موردنیاز بدنتان را در طول 

روز تعیین کنید و آن مقدار را حتما بنوشید.

از مصرف مواد غذایی پرکربوهیدرات بپرهیزید
قند نه تنها موجب فساد دندان ها می شود، بلکه خاصیت کشسانی 
پوست را هم از بین می برد. رژیم غذایی متعادل با پروتئین، میوه 
و سبزیجات زیاد بگیرید و حداقل کربوهیدرات ساده را در طول 
روز مصرف کنید. انواع نان، برنج، شیرینی، سیب زمینی، فست فود، 
شکالت و غالت صبحانه بدون فیبر جزو کربوهیدرات های ساده 
طبقه بندی می شوند و باید آنها را تا حد امکان از رژیم غذایی تان  
حذف کنید زیرا مصرف زیاد آنها سبب از بین رفتن کالژن و 

کشسانی پوست و درنهایت چروک پوستی می شود.

برنزه شدن با آفتاب و سوالریوم ممنوع!
بیشتر افرادی که دنبال مد روز هستند، تابستان ها پوستشان را زیر 
نورمستقیم آفتاب برنزه می کنند و زمستان  ها سوالریوم می روند 
که پوستشان تیره بماند. هر دوی این روش ها اشعه فرابنفش را 
به طور مستقیم به بدن می تاباند و باعث پیری زودرس و کدورت 
پوست می شود. اگر واقعا برایتان مهم است که رنگ پوست تیره ای 
داشته باشید، در سفر یا مهمانی های  خاص، کرم های اتوبرنزه یا 
اسپری برنزه کننده روی پوستتان بزنید تا رنگ دلخواه تان به طور 

موقت روی پوستتان ایجاد شود.

راه های مقابله با استرس را بیاموزید 
استرس، هورمون هایی در بدن ترشح می کند که سبب چروک 
پوست می شود. در عصر حاضر هیچ کس نمی تواند بدون استرس 
زندگی کند و باالخره یک عامل استرس زا روح را آزار می دهد. 
افرادی که در آرامش هستند، زندگی بی استرسی ندارند، بلکه 
راهکارهای مقابله با استرس را بلد هستند. اگر برای مقابله با 
استرس مشکل دارید، اول از همه حتما ورزش کنید. ورزش 
در  اگر  می شود.  بدن  در  نشاط آور  هورمون های  ترشح  سبب 
طول روز هرچند ساده، 3۰ تا 6۰ دقیقه ورزش کنید، به تنهایی 
قسمت اعظم استرس را از خود دور می کنید. در مرحله دوم از 
متخصص روان شناس کمک بگیرید یا اگر هزینه آن برایتان زیاد 
است به کتابخانه های عمومی سطح شهر بروید و کتاب های مقابله 
با استرس را مطالعه کنید. روان شناس ها هم همین نکات را به 

طور خصوصی به مراجعان شان آموزش می دهند.
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4 توصیه کاربردی برای پیشگیری از چروک 

 دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران



میزگرد زیبایی درباره سوختگی پس از لیزر موهای زائد
با حضور دکتر مجتبی امیری متخصص پوست، 
دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست  و 

دکتر بهروز باریک بین متخصص پوست

با انتخاب نادرست مراکز 
زیبایی، سالمت خود را 

به خطر نیندازید! 

طوالنی شدن جلسات لیزر یا سوختگی در اثر لیزر موهای زائد، طبیعی نیست! 

بایدها و نبایدهای قبل، حین و بعد از لیزر موهای زائد 

  دکتر بهروز باریک بین  

   دکتر مجتبی امیری/عضو هیات علمی دانشگاه 

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

زیبایی  اقدامات  جزو  زائد  موهای  لیزر 
بسیار رایج و نسبتا بدون عارضه در دنیای 
زیبایی امروز است اما همین کار رایج اگر 
به صورت درست توسط فرد متخصص 
یا در مراکز درمانی مربوط انجام نشود، 
می تواند عوارض مختلفی برای فرد ایجاد 
کند. معموال کمی قرمزی، سوزش یا التهاب 
پس از انجام لیزر موهای زائد طبیعی است 
اما این موارد موقت هستند و نباید بیشتر 

از یکی-  دو روز طول بکشند. 
التهاب  یا  اگر قرمزی، احساس سوزش 
بیشتر از یکی -دو روز ادامه پیدا کند یا 
مشکالتی مانند سوختگی پوست ایجاد 
از  نادرستی  استفاده  اپراتور  حتما  شود، 
دستگاه لیزر داشته یا میزان حرارت را به 
درستی تنظیم نکرده است. در این موارد 
بیمار باید بدون اتالف وقت به پزشک یا 
کلینیک پوست ومو مراجعه کند تا مشکل 

جدی برایش پیش نیاید. 
ممکن است برخی افراد در اثر لیزر موهای 
زائد با خشکی یا سفت شدن بیش از حد 
پوست ناحیه لیزرشده مواجه شوند. در این 
صورت هم مراجعه به پزشکی که لیزر را 
انجام داده، ضروری خواهد بود زیرا ممکن 
است پزشک با تجویز کرم مرطوب کننده 
موضعی و ساده، مشکل شما را برطرف کند 
و جلوی سخت تر شدن بافت پوست در 
اثر لیزر را بگیرد. برخی افراد  هم در اثر 
لیزر موهای زائد با تغییر رنگ پوست در 
ناحیه لیزر مواجه می شوند؛ یعنی ممکن 
است پوست این ناحیه روشن تر یا تیره تر 
شود. معموال افرادی با پوست های روشن تر 
گاهی دچار تیرگی پوست در ناحیه لیزر و 
افرادی با پوست های تیره تر دچار روشن تر 

شدن پوست در ناحیه لیزر می شوند. 
این مشکل تا چند روز یا چند هفته پس 
از لیزر از بین می رود اما اگر تغییر رنگ 
باعث آزار شما می شود، باید در صورت 
مواجهه بالفاصله به پزشک مراجعه کنید 
تا اقدامات درمانی موضعی الزم برایتان 

انجام بگیرد. 
در موارد بسیار نادری ممکن است فرد 
با سوختگی یا تاول پس از لیزر موهای 
زائد مواجه شود که این عارضه به هیچ وجه 
استفاده  نشان دهنده  و  نیست  طبیعی 
اپراتور  توسط  لیزر  دستگاه  از  نادرست 
احتمالی،  عوارض  همه  که  حاال  است. 
نادر و رایج ناشی از لیزر موهای زائد را 
برخی  بدانید  است  بهتر  کردیم،  عنوان 
عارضه های نسبت داده شده به لیزر موهای 
و  ندارند  علمی  ریشه  به هیچ وجه  زائد 
تاییدشده نیستند. برای مثال، لیزر موهای 
ناباروری  یا  به سرطان  ابتال  باعث  زائد 
نمی شود و هیچ عارضه داخلی برای بدن 

ایجاد نمی کند.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! ابتدا درباره نوع عملکرد لیزر موهای زائد برای ما 
توضیح می دهید؟

به طور کلی لیزر، نوری با طول موج مشخص و انرژی باالست. برای هر هدف 
درمانی، یک نوع لیزر مشخص با طول موج مشخص وجود دارد. در مورد 
لیزر موهای زائد، هدف نور لیزر از بین بردن رنگدانه سیاه موجود در ریشه مو 
است؛ یعنی لیزرهایی که طول موج شان پس از تابیده شدن به پوست به راحتی 
از پوست رد می شوند و رنگدانه موجود در ریشه مو را می سوزانند، لیزر موی 
زائد هستند. از آنجایی که دو کانون رشد در مو وجود دارد، لیزر هرگز نمی تواند 

در یکی- دو جلسه و به طور دائمی تمام موها را از بین ببرد.
: با توجه به توضیحی که ارائه کردید، آیا می توان نتیجه گرفت که 

لیزر موهای کرکی بی فایده است؟
تقریبا بله، به دلیل اینکه نور لیزر در لیزر موهای زائد رنگدانه ریشه مو را مورد 
هدف قرار می دهد، پس هرچه موها ضخیم تر و تیره تر باشند، لیزرها هم می توانند 
راحت تر و بهتر آنها را از بین ببرند. برعکس، هرچه موها سفیدتر، بورتر و 

کرکی تر باشند، لیزرها هم برای از بین بردن آنها بی اثرتر می شوند.
: برخی افراد مانند سوژه میزگرد این شماره، ادعا می کنند موهای 

کرکی شان بعد از لیزر ضخیم شده است. آیا چنین اتفاقی امکان دارد؟
بله، گاهی پیش می آید که موهای کرکی در حاشیه محل لیزر موهای ضخیم در اثر 
حرارت لیزر، ضخیم می شوند. گاهی هم انتخاب گزینه های نادرست یا دستگاه 
نامناسب برای لیزر موهای کرکی می تواند این موها را ضخیم کند بنابراین اصال 
بعید نیست که برخی افراد در اثر لیزر موهای کرکی با ضخیم شدن این موها 
مواجه شوند. اصال به همین دلیل معموال لیزر موهای کرکی توصیه نمی شود. 
: یکی از مشکالت این خانم، این بوده که به دلیل ضخیم شدن 
موهای کرکی، انجام دادن دو دوره لیزر به مدت 12 ماه برای ایشان تجویز 

شده است. آیا این تجویز کار درستی بوده است؟ 
نه، این تجویز به هیچ وجه درست نبوده است. برای اینکه بتوانید درک درست تری 
درباره این موضوع داشته باشید، بهتر است بدانید لیزرهای مختلفی با هدف از 
بین بردن موهای زائد وجود دارند. به عنوان یک اصل کلی، معموال لیزر موهای 
زائد در 4 تا 6 جلسه و با فاصله هر جلسه یک ماه می تواند موهای ضخیم 
هر ناحیه ای را از بین ببرد. از طرف دیگر، معموال باید بعد از 2 تا 3 جلسه 
حدود 80 درصد موها به طرز قابل مشاهده ای از بین بروند. اگر فردی مبتال به 
مشکالت هورمونی نباشد، موهای از بین رفته تا مدت ها قابل برگشت نیستند و 
بعد از برگشت هم کامال کم حجم و پراکنده خواهند بود. به همین دلیل هم 
تکرار سالی یا دوسالی یک مرتبه لیزر موهای زائد برای پیشگیری از برگشت 

همین موهای کم نیز توصیه می شود. 
زمانی که بیماری مانند این خانم در جلسات مشخص و استاندارد لیزر موهای 
زائد پاسخ نگیرد، چند احتمال مطرح می شود؛ یا پارامترهای دستگاه لیزر 
درست انتخاب نشده اند، یا کیفیت المپ دستگاه مناسب نبوده یا پارامترهای 
خود دستگاه برای پوست فرد مورد نظر مناسب نبوده اند. اگر هر کدام از این 
دالیل باعث نتیجه نگرفتن بیمار شده باشد، تجویز 12 جلسه لیزر برای رفع 
موهای زائد به هیچ وجه منطقی نیست. به همین دلیل به همه افراد توصیه 
می شود اگر هنگام مراجعه برای لیزر موهای زائد با ادعای انجام لیزر بیش از 
حد استاندارد از سوی مرکز لیزر مواجه شدند، به هیچ وجه جلسات اضافی را 
قبول نکنند و قبل از شروع کار هم مرکز موردنظر را تغییر دهند. اگر دستگاه 
و تکنیسین حرفه ای باشند، نباید تعداد جلسات لیزر بیش از 4 تا 6 جلسه طول 
بکشد. باز هم تاکید می کنم اگر تعداد جلسات غیرمنطقی مانند 12 جلسه لیزر 
برای شما تجویز شد، حتما به استاندارد دستگاه موجود در مرکزی که به آن 

مراجعه کرده اید، شک کنید. 

: آیا عارضه سوختگی در اثر لیزر موهای زائد، طبیعی است؟ 
نه، سوختگی در اثر لیزر موهای زائد، عارضه ای تکنیکی است و صددرصد به دلیل 
خطای صورت گرفته از سوی تکنیسین ایجاد شده است. به عبارت ساده تر،  اگر 
تکنیسین دستگاه لیزر تطابق رنگ پوست بیمار با پارامترهای دستگاه یا انتخاب 
درست شدت نور را در نظر نگیرد یا دستگاه او مشکل فنی داشته باشد، می تواند 
باعث ایجاد سوختگی درجه 2 و باقی ماندن جوشگاه روی پوست بیمار شود. 
این نوع سوختگی کامال خطای پزشکی محسوب می شود و تکنیسین دستگاه لیزر 
باید در قبال آن پاسخگو باشد. چنین مواردی کامال از طریق قانونی قابل پیگیری 
هستند. سوختگی های درجه 1 در اثر لیزر که تنها به صورت قرمزی، سوزش یا 
حتی تاول های ریز نمایان می شوند، خیلی سریع و با درمان دارویی ساده، بدون 
به جا گذاشتن جوشگاه برطرف می شوند ولی متاسفانه گاهی جوشگاه ناشی از 
سوختگی های درجه 2 ماندگار می شود. به همین دلیل به افرادی مانند این خانم 
که دچار سوختگی نسبتا شدید در اثر لیزر موهای زائد شده اند، توصیه می شود 
به جای خوددرمانی با هر داروی موضعی یا خوراکی خاصی، حتما بالفاصله به 
متخصص پوست مراجعه کنند تا اقدامات درمانی سریع در یکی- دو هفته اول، 

جلوی ایجاد جوشگاه روی پوست را بگیرد. 
:توصیه نهایی شما به افرادی که قصد لیزر موهای زائد دارند، چیست؟
نخست اینکه حتما این کار را زیر نظر متخصص پوست یا در کلینیک های 
پوست معتبر انجام دهید. دوم اینکه بهتر است اصال سراغ لیزر موهای زائد برای 
از بین بردن موهای کرکی نروید. سوم اینکه قبل از انجام دادن لیزر موهای زائد، 
آگاهی های الزم را کسب کنید تا اگر از سوی مرکز با درخواست های نامتعارف 
مانند 12 جلسه مواجه شدید، حتما بدانید اشکالی در کار است. درنهایت اگر 
به هر دلیلی دچار سوختگی ناشی از لیزر شدید، حتما و بالفاصله برای حفظ 

سالمت پوست و زیبایی تان به متخصص پوست مراجعه کنید.

همان طور که می دانید و شاید از خیلی ها شنیده باشید، بهترین افراد داوطلب برای نتیجه گیری بسیار 
مطلوب از لیزر موهای زائد، افرادی با پوست های روشن و موهای ضخیم و تیره هستند. البته نمی توان 
گفت افرادی با پوست های تیره از لیزر موهای زائد نتیجه نمی گیرند اما می توان به این نکته اشاره 
کرد که هرچه پوست بدن روشن تر و موها تیره تر باشد، نتیجه انجام لیزر موهای زائد هم بهتر و 
سریع تر خواهد بود. حاال چه پوست شما روشن باشد و چه تیره و قصدتان هم انجام لیزر موهای 
زائد باشد، الزم است درباره بایدها و نبایدهای قبل، حین و بعد از لیزر موهای زائد بیشتر بدانید تا 
هم اثربخشی لیزر را بیشتر کنید و هم پوست بدنتان را در معرض آسیب دیدگی کمتری قرار دهید. 

مراقبت های قبل از لیزر موهای زائد
اولین و مهم ترین نکته ای که باید قبل از انجام لیزر موهای زائد بدانید، این است که پوست بدن  
در شرایط سالمت کامل و طبیعی خود قرار داشته باشد. به همین منظور، شدیدا توصیه می شود 
چند هفته قبل از انجام لیزر موهای زائد، نه حمام آفتاب بگیرید و نه با استفاده از دستگاه های 
مخصوص پوست تان را برنزه کنید. برنزه کردن پوست با کمک آفتاب یا دستگاه می تواند پوست 
بدن را بسیار نازک و آسیب پذیر کند، درنتیجه افرادی که پوست شان را قبل از لیزر موهای زائد 
برنزه کرده اند، با احتمال سوختگی بیشتری نسبت به سایر افراد مواجه خواهند بود. از طرف دیگر، 

توصیه می شود اگر در فصل تابستان قصد لیزر موهای زائد را دارید، حتما در روزهای قبل از لیزر 
از کرم های ضدآفتاب به شکل مناسب استفاده کنید تا پوستتان شرایط مناسب برای لیزر داشته 
باشد. معموال توصیه می شود قبل از لیزر موهای زائد، از اپیالسیون یا وکس کردن موها به مدت 
6 هفته خودداری کنید تا ریشه موها و شرایط رشدشان در حالت طبیعی قرار بگیرد. بهتر است 
اگر داروی خاصی مصرف می کنید، حتما قبل از لیزر موهای زائد، این موضوع را با پزشکتان در 
میان بگذارید زیرا مصرف برخی داروها نازک شدن و آسیب پذیری پوست را در برابر نور لیزر 
به دنبال دارند. به عنوان آخرین نکته هم باید بگویم بهتر است قبل از انجام لیزر، نواحی پوستی 
مورد نظر برای لیزر کردن را اصالح کنید چون وجود مو در این بخش ها می تواند باعث جذب 

انرژی لیزر و کاهش اثرگذاری آن روی فولیکول های مو باشد. 

مراقبت های حین لیزر موهای زائد
حین انجام لیزر، نیازی به مراقبت خاصی از سوی شما وجود ندارد. فقط حواستان باشد در صورت 
فراموش کردن پزشک حتما از او بخواهید عینک محافظ چشم برای شما بگذارد که چشم هایتان در 
طول لیزر دچار آسیب های احتمالی نشود. اگر بیش از اندازه به درد حساس هستید، می توانید هنگام 
انجام لیزر موهای زائد از پزشک بخواهید مقداری داروهای موضعی بی حس کننده برایتان استفاده کند. 

مراقبت های بعد از لیزر موهای زائد
ممکن است بالفاصله پس از لیزر موهای زائد، در نواحی پوستی لیزرشده با التهاب، قرمزی 
پوست یا سوزش پوست مواجه شوید. همگی این موارد طبیعی هستند و جای نگرانی ندارند. 
گاهی اوقات پزشک از تسکین دهنده های موضعی پس از لیزر برای پوستتان استفاده می کند یا 
به شما توصیه کند محصوالتی مانند پماد زینک روی ناحیه لیزرشده بزنید تا التهاب و سوزش 
ناحیه لیزرشده کاهش یابد. بهتر است بعد از انجام لیزر موهای زائد و به محض رسیدن به منزل، 
حتما از کمپرس  یخ برای کاهش التهاب و سوزش پوست استفاده کنید. برای این کار باید مقداری 
یخ را ابتدا داخل نایلون و سپس داخل پارچه نخی و نرم بپیچید و این کمپرس را روی ناحیه 
لیزرشده قرار دهید. مراقبت از پوست لیزرشده به کمک ماساژ دادن آن با استفاده از کرم های 
مرطوب کننده بر پایه آب هم می تواند جلوی خشکی و سوزش پوست را بگیرد. بهتر است برای 
کاهش درد احتمالی ناشی از لیزر به هیچ وجه داروهایی مانند ایبوپروفن یا آسپیرین مصرف نکنید 
زیرا ممکن است این داروها در مواردی باعث کاهش اثربخشی لیزر شوند. توصیه می شود تا 2 
روز بعد از لیزر، لباس های چسبان و دارای الیاف مصنوعی نپوشید تا باعث تحریک بیشتر ناحیه 
لیزرشده نشوید. حمام آب داغ، سونا و استفاده از کرم های الیه بردار یا عطرها روی پوست 

لیزرشده هم تا 48 ساعت ممنوع است.

لیزر موهای زائد جزو رایج ترین اقدامات زیبایی در طول سال های اخیر میان بسیاری از خانم ها یا حتی 
آقایان بوده است. میزگرد زیبایی این هفته به بررسی پرسش خواننده محترمی اختصاص دارد که بعد 
از لیزر موهای زائد دچار دردسرهایی شده  است؛ »من پوست سبزه ای دارم و موهای صورتم کرکی 
بودند. بعد از اینکه تصمیم گرفتم موهای کرکی صورتم را از طریق لیزر موهای زائد از بین ببرم، به یک 
کلینیک پوست ومو و زیبایی مراجعه کردم. پس از اولین مراجعه و انجام دادن لیزر موهای کرکی صورتم، این موها بسیار 
ضخیم تر و مستحکم تر از قبل شدند، به طوری که مجبور شدم لیزر را دو نوبت و هر نوبت برای 6 جلسه انجام دهم. این 
کار تقریبا 2 سال طول کشید. از آنجایی که پوست صورتم سبزه بود، هر بار بعد از لیزر کمی دچار التهاب می شد. این 
التهاب در جلسه یازدهم لیزر به سوختگی وحشتناکی تبدیل شد و در این جلسه از لیزر، تقریبا کل ناحیه گردن، چانه، 
دور لب و کناره های گوشم دچار سوختگی شدند. از همان ابتدای پس از سوختگی، اقدام به استفاده از کرم سیکالفت 
)Cicalfate( کردم، به طوری که الیه ای از پماد را به صورت پانسمان روی پوستم می  زدم و 2 ساعت بعد هم کرم زینک 
را به همین صورت استفاده می کر دم. به دلیل تعطیالت رسمی بعد از انجام دادن لیزر، کلینیکی که در آنجا لیزر انجام 
داده بودم، تعطیل بود و پزشک داروخانه استفاده از لوسیون بتامتازون را هم برای من تجویز کرد. تا چند روز بعد از لیزر 
و تا پایان تعطیالت رسمی، مدام این درمان های موضعی را انجام می دادم اما همچنان سوزش شدید ناشی از سوختگی 
زیاد بود. حاال هم بعد از گذشت حدود 20 روز، هنوز جای سوختگی باقی مانده و نمی دانم که چه کاری می توانم انجام 
دهم. متاسفانه بعد از شکایت کردن به مدیر کلینیک هم فقط با این جمله مواجه شدم که »ما جبران می کنیم و اگر دوست 
ندارید از خدمات ما استفاده کنید، می توانید شکایت کنید ولی مطمئن باشید که شکایت شما به جایی نمی رسد.« من هم 
نزد کالنتری ثبت شکایت کردم و از آنجا به پزشکی قانونی و سپس بیمارستان ارجاع داده شدم و درحال سپری کردن 

بقیه مراحل هستم. حاال می خواستم بدانم آیا چاره ای برای این سوختگی ها وجود دارد یا نه؟«

 ندا احمدلو
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جراحى  كنگره  دهمين 
زيبايى پيشرفته بينى توسط 
پالستيک  جراحان  انجمن 
مهرماه   ۲۹ از  زيبايى  و 
امام خمينى)ره(  بيمارستان  تا اول آبان در 
برگزاری كنگره دكتر  از  برگزار شد. پيش 
حميدرضا فتحى، دبير علمى كنگره و دبير 
انجمن جراحان پالستيک و زيبايى ايران و 
دكتر كوروش قنبرزاده، دبير اجرايى كنگره 
به مسائل مهمى كه انجمن جراحان پالستيک 

قصد حل و فصل آنها را دارد، پرداختند.

جراحان پالستیک حاضر به انجام 
تغییرات عجیب و غریب در افراد نیستند

دکتر حمیدرضا فتحی، دبیر انجمن جراحان 
پالستیك و زیبایی ایران با تاکید بر اینکه هیچ 
جراح پالستیکی در کشور حاضر نیست افرادی 
مانند سحر تبر را تحت عمل جراحی قرار دهد 
و تغییرات عجیب و غریب در آنها ایجاد کند، 
حرفه ای  اخالق  خالف  مسائل  »این  گفت: 
جراحان پالستیك است. از این رو، هیچ پزشك 
فوق تخصصی حاضر به این کار نیست. متاسفانه 
برخی از پزشکان غیرفوق تخصص پالستیك و 
زیبایی که بعضی اعمال زیبایی را انجام می دهند، 
به این اعمال، صرفا به چشم تجارت مالی نگاه 
می کنند و کمتر مشکالت روانی و جسمی بیماران 
را مورد توجه قرار می دهند و متاسفانه این مسائل 
در جامعه ما شیوع زیادی دارد.« دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در مورد خالءهای قانونی 
کشور در زمینه نظارت بر جراحی های پالستیك 
و زیبایی کشور هشدار داد و افزود: »متاسفانه 
کشور ما در زمینه جراحی پالستیك و زیبایی از 
حیث پوشش قانونی و نظارت دقیق دستگاه های 
قضایی، دچار خالءهای بسیار زیادی است که 
با تاکید از مراجع ذی ربط خواستاریم به این 
هرج و مرج و لجام گسیختگی در حیطه جراحی 
پالستیك و زیبایی پایان دهند. انجام جراحی 
پالستیك و پیگیری آن در کشور باید به طور دقیق 
نظام مند باشد و این جراحی های فوق تخصصی 
و متبحرانه فقط توسط افراد آموزش دیده در 
دوره های فوق تخصصی دانشگاه و دارای تجربه 
کافی زیر نظر استادان پیشکسوت این شاخه 
فوق تخصصی انجام شوند، درنتیجه مردم در اثر 
رفتن زیر تیغ پزشکان بی تبحر، متحمل ضررهای 

جانی، ظاهری، روانی و مالی نخواهند شد.«

جراحی بینی شایع ترین جراحی  
زیبایی در ایران 

دبیر اجرایی کنگره رینوپالستی با اشاره به اینکه 
آمار دقیقی در مورد انجام جراحی های بینی در 
کشور وجود ندارد، جراحی بینی را یکی از 
شایع ترین جراحی های زیبایی در ایران دانست 
و گفت: »جراحی بینی شایع ترین عمل زیبایی 
در ایران محسوب می شود، در حالی که در سایر 
کشورها عمل های زیبایی مانند لیپوساکشن و 
پروتز سینه در صدر جراحی زیبایی قرار دارند.«
دکتر کوروش قنبرزاده ادامه داد: »خوشبختانه در 
حال حاضر افرادی از کشورهای دور و نزدیك 
برای انجام رینوپالستی به ایران سفر می کنند. 
البته کشورهایی مثل ترکیه تالش دارند خودشان 
را مطرح کنند و در رقابت با ایران پیشرو باشند. 
برگزاری کنگره های رینوپالستی می تواند برای 
مقدم شدن این حوزه در خاورمیانه و کشورهای 
جهان بسیار حائز اهمیت باشد. این کنگره ها عالوه 
بر تبادل تجارب و انتقال اطالعات، در افزایش 

آگاهی پزشکان بسیار موثرند.«

نارضایتی بیمار؛ 
شایع ترین عارضه جراحی بینی

دکتر قنبرزاده با تاکید بر اینکه هر عمل جراحی ای 
می تواند با عوارض و خطراتی همراه باشد، گفت: 
»در عمل رینوپالستی یا جراحی بینی، ورم، کبودی 
و جوشگاه جای عمل می تواند از عوارض احتمالی 
باشد و در موارد کمتر خونریزی و مشکالت 
تنفسی نیز ممکن است ایجاد شود ولی به طور 
کلی شایع ترین عارضه جراحی بینی نارضایتی 
بیمار از نتیجه عمل زیبایی است و در برخی مواقع 
صددرصد رضایت حاصل نمی شود.« وی در 
مورد حداکثر و حداقل سن الزم برای جراحی بینی 
خاطرنشان کرد: »کمترین سن برای این جراحی 
در زنان باالی ۱۶ سال و برای مردان بیش از ۱۸ 
سال است. حداکثر سن نیز برای این عمل وجود 
ندارد و افراد سالمند هم می توانند به شرط اینکه 
بیهوشی عمومی برای آنها خطری نداشته باشد، 

داوطلب جراحی رینوپالستی شوند.«

تاثیر سن باالی پدر در بروز شکاف 
لب و کام جنین

دکترحمیدرضا فتحی اشاره ای هم به شکاف لب 
و کام داشت و گفت: »این بیماری در نژاد سیاه 
کمترین میزان شیوع را دارد و از هر ۱۵۰۰ تولد، 

یکی دچار این مشکل می شود ولی در شرق آسیا 
این آمار از هر ۷۰۰ تولد، یك مورد و در نژاد 
سفید از هر ۱۲۰۰ مورد، یك نفر است. در ایران  
به طور متوسط از هر ۸۰۰ تا هزار نفر، یکی گرفتار 
شکاف لب و کام می شود.«وی ادامه داد: »بیماری 
شکاف لب و کام، چندعاملی است و با اینکه 
ژنتیك در بروز آن تاثیر دارد،  اثر آن مستقیم و 
زیاد نیست زیرا ژن بیماری از نوع غالب و قوی 
نیست. به طور کلی، اگر پدری شکاف لب و کام 
داشته باشد، احتمال اینکه فرزندش دچار این 
مشکل شود، ۳ درصد است. همچنین اگر در 
خانواده ای فرزند اول دچار شکاف لب و کام 
باشد، احتمال بیماری در فرزند دوم ۳ درصد 

خواهد بود.«
داروهای  برخی  مصرف  است،  ذکر  به  الزم 
ضدانعقادی و داروهای اعصاب، همچنین کمبود 
ویتامین A یا افزایش بیش از حد آن در بدن، 
سن باالی پدر و ازدواج های فامیلی می تواند 

سبب بروز شکاف لب و کام مادرزادی شود.
شکاف لب و کام نیاز به درمان ها و جراحی های 
متعددی دارد و تا حدود ۱۸سالگی وضعیت فرد 
باید پیگیری شود. به طور مثال ۳ماهگی زمان عمل 
جراحی لب، 9ماهگی تا ۱ سالگی زمان جراحی 

کام، 4 سالگی زمان رفع مشکالت گفتاری و ۱۰ 
سالگی زمان ارتودنسی یا پیوند استخوان است. 
ضمن اینکه در هر زمانی ممکن است چنین 
افرادی دچار مشکالت مربوط به گوش میانی 
هم بشوند که آن هم باید مورد رسیدگی قرار 
بگیرد. همچنین در ۱۷ سالگی جراحی زیبایی 
برای حل مشکل عقب یا جلو بودن فك یا 
اشکال در بینی برای این افراد انجام می شود 
بنابراین پیگیری بیماری این افراد بسیار اهمیت 
دارد. دکتر فتحی با تاکید بر ضرورت راه اندازی 
مراکز آموزشی ویژه شکاف لب و کام گفت: 
»مراکز آموزشی باید راه اندازی شود تا افرادی 
که فوق تخصص جراحی پالستیك و زیبایی 
ندارند و در حوزه های دیگری مثل جراحی 
اطفال یا گوش و حلق و بینی کار می کنند، 
دوره های آموزشی یك تا ۱۸ ماهه را در این 
مراکز بگذرانند و پس از آن برای درمان و عمل 

جراحی شکاف لب و کام اقدام کنند.«

امکان درمان میگرن به روش 
اندوسکوپی

دکتر حمیدرضا فتحی با اشاره به این موضوع 
که بعضی بیماران مبتال به میگرن در اثر ایجاد 

نوعی موج در مغزشان دچار حمله های میگرنی 
می شوند، درمان این مشکل را با دارو امکان پذیر 
دانست و گفت: »برخی از مبتالیان به میگرن هم 
در اثر تحریك نقاط به  خصوصی در اعصاب حسی 
نواحی سر، صورت و گردن دچار حمله های 
میگرنی می شوند، مثال اعصاب حسی نواحی ابرو، 
پیشانی، گونه، پس سر و به ندرت بینی، به دلیل 
ویژگی آناتومی عضالت یا حفرات استخوانی 

بیمار، در فشار هستند.«
جراحی  »محققان  افزود:  کنگره  علمی  دبیر 
پالستیك و زیبایی دریافته اند افرادی که جراحی 
پالستیك ناحیه پیشانی انجام می دهند و همزمان 
به میگرن هم مبتال هستند، بعد از جراحی، عالئم 
بهبود در حمالت میگرنی را نشان می دهند زیرا 
برای جراحی پالستیك در ناحیه پیشانی ابتدا 
با اندوسکوپ، اعصاب را آزاد می کنند، سپس 
پوست پیشانی را می کشند. محققان با مطالعه 
وضعیت بیماران مبتال به میگرن دریافتند درمان 
می تواند  پالستیك  جراحی  در  اندوسکوپی 
فرکانس و تعدد ایجاد دردهای طاقت فرسای 
بیمار را در ماه یا سال به طور چشمگیری کاهش 
دهد و دردهای میگرنی بیمار را بهبود ببخشد.«
به گفته دبیر انجمن جراحی پالستیك و زیبایی 

ایران، جراحی اندوسکوپی میگرن در ایران نیز 
انجام می شود اما بیماران مبتال باید نخست توسط 
متخصصان داخلی اعصاب معاینه شوند و در 
صورت صالحدید، به جراحان پالستیك و زیبایی 
معرفی شوند. این جراحی اثربخش در مراکز 
درمانی- آموزشی انجام می گیرد و بیمه آن را 

پوشش می دهد.

اصالح بافت های تخریب شده در 
سوانح مرگبار و نقایص مادرزادی

بی توجهی  از  تأسف  ابراز  با  فتحی  دکتر 
حیاتی  روش های  قدمت  به  دست اندرکاران 
جراحی پالستیك و ترمیمی در ایران اظهار داشت: 
»جراحی پالستیك و زیبایی، طیفی گسترده با 
دو رویکرد اصلی دارد. نوعی از این جراحی ها، 
جراحی  میکروسکوپی است. این جراحی مدرن 
از دهه ۱9۸۰ میالدی در دنیا فراگیر شده که 
طی آن انواع نقص بافتی در ناحیه سر، دهان و 
اندام ها ترمیم می شوند. به این  ترتیب که بافت 
مورد نظر همراه پوست و عروق متصل به آن 
زیر میکروسکوپ تحت ترمیم قرار می گیرد، مثال 
بافت منهدم شده توسط گلوله، به طرز مطلوبی 
اصالح و ترمیم می شود و بیمار از مرگ نجات 
می یابد. این عمل از دهه ۱۳۶۰ در کشور ما نیز 

انجام می شده است.« 
دوم  نوع  پالستیك  جراحی  فوق تخصص 
جراحی ها را جراحی ترمیم نقص مادرزادی 
عنوان کرد و افزود: »بیماری کروزون )بیماری 
ژنتیکی نادری که موجب ایجاد چشمانی درشت 
و از حدقه بیرون زده می شود(، شکاف لب و کام، 
نشانگان پیررابین )عدم رشد فك پایین( و دیگر 
نشانگانی که با ناهنجاری مادرزادی در شکل  
گرفتن بخش های سر و صورت همراه هستند، 
با جراحی پالستیك و زیبایی درمان می شوند.«

هرج و مرج تا کی؟ راه حل چیست؟
این  که  شد  مطرح  خبری  نشست  این  در 
روزها برخی دندان پزشکان، تکنیسین های اتاق 
عمل، جراحان اطفال و دیگر افرادی که دوره 
فوق تخصصی جراحی پالستیك را نگذرانده اند، 
با تبلیغ محلی و گسترده در شبکه های تلویزنی، 
اجتماعی، اینترنتی و مجالت تبلیغاتی، مردم را 
فریب می دهند، مراجعان زیادی جذب می  کنند و 
در کلینیك ها و برخی بیمارستان های خصوصی 
آنها  عمل  نتیجه  که  می شوند  تیغ  به  دست 
تغییرشکل های وحشتناک در صورت و بدن 
بیمار و حتی خطرات روانی، جانی، خانوادگی 

و اجتماعی برای او است. 
دکتر فتحی برای پایان دادن به این وضع نابسامان 
پیشنهادی ارائه داد: »یك پزشك فوق تخصص 
برای انجام کوچك ترین اقدامی منابع علمی 
بسیار زیادی را در دوران تحصیل خود مطالعه 
می کند، مثال در جراحی فوق تخصصی پالستیك 
و زیبایی، فقط برای برداشتن یا برنداشتن یك 
میلی متر از بافت پزشك باید چند فصل کتاب 
منبع علمی روز دنیا را بررسی کند و به آن 
اصالح  درباره  می کنم  پیشنهاد  باشد.  مسلط 
شکاف کام، مثال 4-۳ مرکز تحقیقات و درمان 
پزشکی در کشور به صورت فوق تخصصی 
تعیین شود و پزشکان فوق تخصص جراحی 
پالستیك و زیبایی عالقه مند به این حوزه، در 
این مراکز، آموزش های الزم را ببینند و زیر نظر 
استادان باتجربه و پیشکسوت این نوع جراحی 
فوق تخصصی، ماهر و کارکشته شوند، گواهینامه 
و مدرک علمی الزم را دریافت کنند و سپس به 

درمان و جراحی بیماران بپردازند.« 

گزارش »سالمت« از نشست خبری دهمین کنگره جراحی زیبایی پیشرفته بینی و درمان میگرن

بعضی عمل های جراحی جنبه تجاری دارند

ذره بین قانون روی اعمال پزشکان در کشورهای پیشرفته 
دکتر فتحی گوشه ای از حقایق دستگاه نظارتی در کشورهای پیشرفته دنیا را مثال زد و 
گفت: »در انگلستان حدود ۱۰۰ مرکز جراحی شکاف کام وجود داشت اما دولت بعد از 
بررسی دریافت، حدود 9۰ مرکز از این ۱۰۰ مرکز، تعداد قابل توجهی از این نوع جراحی 
را در گزارش کار خود ندارند، درنتیجه به دلیل کم بودن تعداد بیمار در این مراکز، پزشکان 
آنها تجربه کافی و دستاوردهای علمی موردنیاز را در این زمینه کسب نمی کنند و درنهایت 
تبحر کافی برای درمان بیماران نخواهند داشت، مثال بیماران بعد از جراحی در این 9۰ مرکز 
نتوانسته اند صاحب عوامل مطلوب زیبایی، تغذیه ای و گفتاری باشند بنابراین در انگلستان 
تصمیم گرفته شد که 9۰ مرکز از ۱۰۰ مرکز تعطیل شوند و فقط ۱۰ مرکز فوق تخصصی 

در زمینه جراحی شکاف کام، فعالیت فوق تخصصی داشته باشند و حداکثر توان و دانش 
خود را برای بیماران ارائه دهند.« 

وی درمورد معضل خالء قانونی در جراحی فوق تخصصی پالستیك و زیبایی توضیح داد: 
»متاسفانه در مراکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی ایران شاهدیم، برخی بیماران مثال 
بیماران شکاف کام، پیش از اینکه به مراکز تحقیقاتی و فوق تخصصی جراحی پالستیك 
شکاف کام مراجعه کنند، توسط پزشکان یا جراحان عمومی چند بار زیر تیغ رفته اند، 
بافت محل نقص آنها کامال از بین رفته و با فشار روانی و جسمی شدید به ما مراجعه 
می کنند، در صورتی که اگر از همان ابتدا به پزشك حاذق فوق تخصص جراحی پالستیك 
و زیبایی مراجعه می کردند، مشکلشان با چند عمل جراحی مفید و مختصر حل می شد.« 

 یاسمین ثریا

 در عمل 
جراحی بینی، 
ورم، کبودی و 
جوشگاه جای 
عمل می تواند 
از عوارض 
احتمالی باشد 
و در موارد 
کمتر خونریزی 
و مشکالت 
تنفسی نیز 
ممکن است 
ایجاد شود 
ولی به طور 
کلی شایع ترین 
عارضه جراحی 
بینی نارضایتی 
بیمار از نتیجه 
عمل زیبایی 
است
-دکتر قنبرزاده

هیچ جراح 
پالستیکی در 
کشور حاضر 

نیست افرادی 
مانند سحر تبر 

را تحت عمل 
جراحی قرار دهد 
و تغییرات عجیب 

و غریب در آنها 
ایجاد کند. این 

مسائل خالف 
اخالق حرفه ای 

جراحان پالستیك 
است ولی 

متاسفانه برخی 
پزشکان بعضی 
اعمال زیبایی را 
انجام   می دهند 
و به این اعمال، 
صرفا به چشم 

تجارت مالی نگاه 
می کنند

-دکتر فتحی

345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران
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شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

رقیبخوبیها

تربیت  رقابت  برای  را  ما  از  خیلی 
تشویق مان  مدرسه  در  کرده اند. 
می کردند، رقابت کنیم تا شاگرد اول 
باشیم. این رقابت تا کنکور و دانشگاه 

ادامه داشت. 
بعد پا به محیط کاری گذاشتیم و 
خیلی جاها باز هم چنگال رقابت 
بر گلویمان فشرده شد و چه روزها 
که برای رسیدن به رتبه های کاری 
باالتر از خواب و خوراک افتادیم. 
دادند  یاد  ما  به  کودکی  همان  از 
رقابت کنیم اما این رقابت فقط در 
درس و کار و گاهی، مودب بودن 

خالصه می شد. 
رقابت آنقدر در رگ و پی مان عجین 
شده که در رانندگی، سوار و پیاده 
شدن به خودروهای عمومی و مترو 

و... هم می خواهیم اول باشیم. 
درست است که خیلی ها معتقدند 
باشد  مفید  می تواند  سالم  رقابت 
کنیم،  قاضی  را  کالهمان  اگر  اما 
چاشنی  زیادی  آدم های  می بینیم 
این  به  را هم  چشم و همچشمی 
رفتار اضافه و آنقدر افراط کرده اند که 
مجبور شده اند با آرامش خداحافظی 

کنند. 
فکر کن دنیا چقدر زیبا می شد اگر 
به جای اینکه به بچه ها یاد بدهیم 
برای شاگرد اول بودن رقابت کنند، 
رقیب هم در کمک درسی به بچه های 
ضعیف تر کالس و در خوبی و ادب 

سرآمد باشند؟ 
چه  می شد به آنها یاد می دادیم در تمام 
مراحل زندگی شان هدفشان ربودن 
گوی سبقت در خوبی و مهرورزی 

و یاری آدم ها باشد؟ 
از  وقت  هر  را  »ماهی  می گویند 
اگر  است«،حتی  تازه  بگیری  آب 
از کودکی این نوع رقابت را یادمان 
نداده اند و یک عمر ذهن و روانمان 
با رقابت های بی نتیجه مکدر شده، 

ماللی نیست. 
عرصه  می توانیم  امروز  همین  از 
رقابتی برای خودمان انتخاب کنیم 
که حال خودمان، دنیا و آدم هایش 
را بهتر کند. این گوی و این میدان، 

بسم ا....

حرف آخر

پدر است. از آن پدرهایی که جانشان 
و  است  بند  بچه هایشان  جان  به 
بر  اخمی  خط  حتی  نمی خواهند 

چهره فرزندشان ببینند. 
از آن پدرهایی که حاضرند همه درد و 
رنجی را به جان بخرند اما خانواده شان 

در آسایش باشد. 
این پدر به سرطان مغز مبتالست و با 
وجود تمام دردهایی که این بیماری 
به جانش انداخته، بیش از خودش 
نگران بچه هایش است چون پرداخت 
هزینه 600 هزار تومانی دارو در ماه 
باعث  کردن،  کار  در  او  ناتوانی  و 
شده زندگی سختی داشته باشند و 
نتواند چند قسط از وام مسکن شان 

را پرداخت کند. 
این روزها نگرانی از بی سرپناه شدن 
فرزندان، درد و رنج بیماری این بیمار 
را صدچندان کرده است اما من و 
تو می توانیم با کمک هایمان حداقل 
را  نگرانی و هزینه داروها  این  بار 

از دوشش برداریم. 
می توانیم  پدر  این  به  کمک  برای 
کارت  به  را  نقدی  کمک های 
شماره با  پارسیان   بانک 
به نام   6221-0610-8001-0756
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
تلفن75983000  شماره  با  و  کنیم 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
بگیریم.  تماس   09198012677
این بیمار با کد 20682 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

آمار جراحی های زیبایی در کشور ما تکان دهنده است، 
به طوری که طبق تازه ترین آمار منتشرشده در کشور ما، 
میزان جراحی های زیبایی 7 برابر کشورهای اروپایی 
است. این درحالی است که تعداد زیادی از متقاضیان 
این جراحی ها پول کافی برای انجام آن ندارند و خود 
البته اگر دیگر  به خود در آمار به حساب نمی آیند. 
اقدام های زیبایی مانند لیزر، کاشت مو، تزریق ژل و 
بوتاکس و گونه گذاری و... را به این آمار اضافه کنیم، 

بدون شک تغییر قابل مالحظه ای پیدا می کند. 
نکته قابل تأمل اینکه مسووالن بهداشتی کشور عالقه ای 
به ریشه یابی و احیانا درمان این معضل اجتماعی ندارند. 
بدتر از همه اغلب با این موضوع برخورد نادرست 
و گاهی مغرضانه می شود. به قول یکی از همکاران 
جراح، مردم همیشه با عالقه تن به این جراحی می دهند، 
جراحان نیز با رضایت خاطر این جراحی ها را انجام 
یا  راضی  شما  که  دارد  اهمیتی  چه  دیگر  می دهند، 

ناراضی باشید؟
البته مسووالن به جنبه اشتغال زایی این موضوع نیز توجه 
ویژه ای دارند چراکه ابعاد این اشتغال زایی بسیار وسیع و 
تاحدودی تأمل برانگیز است. به غیر از جراحان و پزشکان 
زیادی که مشغول کار می شوند، بیمارستان ها، درمانگاه ها 
ورشکستگی  از  نیز  محدود  جراحی  کلینیک های  و 
نجات پیدا می کنند. مجالت، بروشورهای تبلیغاتی، 

سایت های اینترنتی و سینماها هم نه تنها از تبلیغات 
پرسود این جراحی ها منتفع می شوند، بلکه برای از 
دست ندادن این لقمه چرب به بزرگنمایی و تبلیغات 
آن دامن می زنند. در این میان، البته  بازرگانان و تجار 
واردکننده تجهیزات و ادوات این جراحی ها پیروز اصلی 
میدان هستند. با این حساب سرانگشتی بهتر می توان 
در مورد ریشه این آمار رو به رشد صحبت کرد. در 
واقع، معلوم می شود که چرا هیچ کس دوست ندارد 
این بیماری اجتماعی درمان شود چراکه تنها کسانی 
که خود قربانی این بیماری بوده  یا مجبور به تامین 
مخارج هنگفت این جراحی ها هستند، به فکر درمان 
به درستی توسط همکاران  البته معموال  می افتند که 

جراح راهنمایی نمی شوند. 
 آیا این استقبال عمومی را می توان طبیعی دانست؟ 
روا ن شناسان این وضعیت را بیماری تلقی می کنند و 
درمان آن را الزم می دانند. حتی گاهی کار از روان درمانی 
فراتر می رود و برای درمان آن دست به دامن روان پزشکان 

می شوند.
همان  یا   Body dimorphism بیماری  این  نام 
بدشکل انگاری بدن است. علت های این بیماری متفاوت 
است اما به طور خالصه به محرومیت طوالنی مدت 
مربوط  نوجوانی  و  کودکی  دوران  عاطفی  امنیت  از 
می شود. نکته جالب توجه اینکه همکاران روان شناس 

و روان پزشک تنها در موارد وخیم وارد عمل می شوند 
و درمان را آغاز می کنند، درحالی که این بیماری مانند 
همه بیماری های روان پزشکی طیف گسترده تری دارد 
و دخالت زودهنگام تری می طلبد. خبر بد اینکه شروع 
درمان در مراحل انتهایی نتایج رضایت بخشی به دنبال 
ندارد، درحالی که شروع درمان ابتدای بروز بیماری، 

نتایج بسیار امیدوارکننده تری خواهد داشت. 
ناآگاهی مردم از این بیماری و عدم تمایل نسبی جامعه 
به مراجعه به روان شناسان و روان پزشکان را می توان 
یکی  اما  دانست  بیماری  این  از دالیل عمده شروع 
از دالیل عدم عالقه روان شناسان و روان پزشکان به 
شروع زودهنگام درمان را باید نداشتن درمان مناسب 
برای این بیماری دانست. به همین دلیل آنها ترجیح 
می دهند ابتدای بیماری مداخله چندانی نکنند و به قول 
معروف، بیمار را به داروهای شیمیایی وابسته نکنند. 
سخن آخر اینکه ممکن است شما در مسیر زندگی تان 
با فرد نابینایی مواجه شوید که ناخواسته و نادانسته 
او چنین  اینکه چرا  برمی دارد.  به سمت چاهی گام 
می کند، به خودش مربوط است اما سوال اصلی این 
است که شما در این موقعیت چه کار می کنید؟ آیا 
سعی می کنید او را متوجه اشتباهش کنید یا بی تفاوت از 
کنارش می گذرید یا خدای ناکرده به این فکر می افتید 

که از اشتباه مرگبار او منتفع شوید؟!

 زهراسادات صفوی 

هنگامی که یک فیلم را از منظر آسیب شناسی اجتماعی یا خانوادگی 
تحلیل می کنیم، مهم ترین وجه این آسیب شناسی وسعت تاثیرگذاری 
آن است؛ به این معنا که تا چه میزان اثر مخرب بر روان مخاطبان وارد 
کرده است. در این راستا، گاهی به فیلم هایی برمی خوریم که برمبنای 
واقعیات روز جامعه پدیده ای خانوادگی، اجتماعی را از موضع روانکاوانه 
مدنظر قرار داده اند. در مواجهه با این گونه آثار به اعتقاد نگارنده لحن 
تحلیل با نقدهای تند و تیز معمول تفاوت دارد، مثال در فیلم »سرکوب«، 
ضمن تحلیل داستان شخصیت ها باید به گونه ای واکاوی شوند که 
جنبه های آسیب شناسانه از ابعاد مثبت و ایجابی تمییز داده شوند. ما با 
داستانی مواجه هستیم که مادر خانواده )رویا افشار( دچار آلزایمر شده 
و پرویز، پدر خانواده 3 روز است که از خانه رفته و بازنگشته، با این 
پیش آگهی که او نیز عالئم پریشانی و بیماری روانی از خود بروز داده 
است! از طرفی، طی دیالوگ های میان فرزندان، صحبت از شخصیت 
دیگری به نام »خسرو« است که فرزند ذکور خانواده است و پس از 
چند سال زندان که بر ما معلوم نیست به چه علت بوده، در زندان 
فوت کرده است. »سرکوب« از بیگانگی و غم غربت آدم ها می گوید؛ 
از سردی روابط، یأس ها، بیم ها، امیدها و نهایتا آرمانشهر سرکوب شده 
انسان هایی که از خود غافل مانده اند. حرکت مالیم و ناپایدار دوربین، 
خانه قدیمی را مانند کشتی بی مقصدی که کج می شود به آرامشی پس 
از توفان شبیه کرده است. آدم های درون خانه نیز گویی مسافران کشتی 
بی لنگری اند که ناخدایش 3روز است ناپدید شده است. پرویز، پدر 
خانواده با ترک خانه ای که مأمن خاطرات تلخ و شیرین است، اکنون 
انگیزه گردهمایی فرزندانی را فراهم کرده که هر کدام حدیث نفس 
رنج و ناکامی اند. در این میان مادر با وضعیتی ناپایدار میان هوشیاری 
و فراموشی، در هاله ای از انزوا خود را در اتاقش محبوس کرده و در 
تالش است پرویز و گذشته ای که با وی داشته را به خاطر بیاورد. 
پریسا، دختر بزرگ خانواده، در جدال با مشکالت خود و مواجهه با 
حقیقت تلخ بیماری پسر خردسالش کامیار که اوتیسم  دارد، بیش از 
آنکه عواطف خود را به آلزایمر مادر و ناپدید شدن پدر بروز دهد 
با خودش دست به گریبان است. پری، خواهر کوچک تر او نیز در 
حضوری از روی ناچاری، اگرچه نگران بیماری مادر و غیبت پدر 
است، دغدغه اش عشقی موهوم به  بهمن، پسر خانه زادی است که 
سال ها قبل پرویز او را از خانه بیرون کرد. پروانه، خواهر کوچک تر با 
احساسات ظریف و شکننده هم نگران وضعیت پیش آمده است هم 
ازطرفی در فکر مهاجرت با وحید، نامزدش به خارج از کشور است. 
شخصیت مهمی که تمامی شخصیت های فیلمنامه را تحت الشعاع قرار 
می دهد ملیحه )باران کوثری( است. او تنها آدم داستان است که از درون 
برای مادر بیمار و پدر گمشده بدون اشاره ای جدی به گرفتاری ها و 
دغدغه های خودش دل می سوزاند. ملیحه فقط 10روز است برای 
پرستاری از مادر به استخدام درآمده است. به تدریج فاش می شود که 
مدت یک سال همسر صیغه ای پرویز بوده اما آنچنان دلسوزانه از مادر 
مراقبت می کند که موجبات حسادت خواهران را فراهم می کند! در 
یک نگاه حساب شده، پی می بریم که پرویز در جایگاه پدر و رئیس 
خانواده خاطرات خوب و رضایتبخشی در دل و ذهن فرزندان و نیز 
همسرش باقی نگذاشته است. مادر و فرزندان پرویز را قاتل خسرو 
می دانند زیرا هنگامی که خسرو در زندان بود، پدر قول داد او را خیلی 
زود از زندان خالص می کند اما او به این قول عمل نکرد. پرویز در 
پی آرمانشهر خود که رسیدن به مناصب عالی بود، خانواده اش را 
قربانی کرد و اکنون که از پزشکی قانونی خبر رسیده جنازه اش زیر 
یک پل پیدا شده هیچ کدام از فرزندان رغبتی به پیگیری و شناسایی 
جسد ندارند. این بار نیز ملیحه، پرستار و زن صیغه ای پرویز است که 
به اتفاق مادر برای شناسایی جسد به پزشکی قانونی می روند و جنازه 
پرویز را می شناسند، جنازه ای که ماهی ها صورتش را خورده اند. در 
جمع بندی نهایی، می توان اذعان کرد سرکوب اثری بیمارگونه است 
که شخصیت هایش مثل ارواحی سرگردان در یک لوکیشن بسته و 
محدود حضور پیدا می کنند و مرگ پدر و بیماری مادر محملی می شود 
برای واگویه های رنج ها و ناکامی های یکایک آنها. گویی شاهد تئاتری 
هستیم که در چند پرده به نمایش درمی آید و به پایان می رسد. درواقع 
ما شاهد یک تئاتر فیلم شده هستیم که از منظر آسیب شناسی، جز یأس 
و شکست و ناکامی ارمغان دیگری برای مخاطبان ندارد. حتی سکانس 
پایانی ورود دختر خردسال ملیحه به خانه خالی از سکنه و بارش 
تمثیل گرایانه باران که تداعی گر نام دخترک نیز است، غسل تعمیدی 
تحمیلی بر اثری است که مخاطب را منفعل و سرکوب می کند. شاید 
منصفانه نباشد از یاد ببریم نورپردازی و فیلمبرداری خوب علی تبریزی 
را که با تاریکی های غالب بر روشنایی و حرکات مواج دوربین در 
خدمت اثر تالش کرده و بازی های یکدست و روان بازیگران که نشان 

از استعداد رضا گوران دارد.

ارواحیسرگردان

سینما و سالمت
 محمد نیاکانی
کارگردان و کارشناس سینما
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هفته گذشته، پرسشی را مطرح کردیم و آن، اینکه مالک ها و 
معیارهای شخصیت سالم چیست؟ در کل، شخصیت های 

بهنجار، 10 ویژگی اصلی دارند که عبارتند از: 
1.  انعطاف پذيری: اگر مسیر زندگی را از لحظه تولد 
تا زمان مرگ به جاده ای تشبیه کنیم که ابتدا و انتهایی 
دارد، درمی یابیم که نمی توان شرایط یکنواختی را برای 
تمام مسیر متصور شد. این مسیر، راهی پر پیچ و خم 
است که گاهی عریض و گاهی باریک، گاهی هموار 
و گاهی سنگالخ و گاهی سرباالیی و گاهی سرازیری 
می شود. سالک خردمند، وسیله و مرکب راه خود را 
متناسب با شرایط انتخاب می کند تا او را در گذر از پیچ 
و خم های زندگی یاری کند. او می داند که باید خود را 
با شرایط راه تطبیق دهد. افراد مبتال به اختالل شخصیتی 
برعکس بر این باورند که مسیر باید خود را با انتظارها 
و تمایالت آنها هماهنگ کند. انعطاف پذیری یعنی توان 
نشان دادن سازگاری با شرایط تغییریابنده ای که در تمام 

طول زندگی با آن روبرو می شویم.
2. نظم بخشی و كنترل احساسات: افراد با شخصیت 
بهنجار دارای توان تنظیم احساسات خود هستند؛ یعنی 
احساسات آنها در زمان مناسب و به شکلی مناسب 
بروز می کند، مثال می توانند از دست پلیسی که آنها را 
غیرعادالنه جریمه کرده، خشمگین شوند اما با مشت به 

صورت او نمی کوبند. 
3. توان به تاخير انداختن ارضای نيازها )كنترل تکانه ها(: 
افراد سالم توان صبر کردن دارند و می دانند که گاهی 
برای رسیدن به هدف باید رنج راه را بر خود هموار کنند 
اما کسانی که شخصیت نابهنجار دارند، انتظار رسیدن به 
پاداشی فوری و لحظه ای دارند. آنها براساس تکانه های 
غریزی و بازتاب های عصبی خود عمل می کنند و تفکرشان 

فوری به عمل تبدیل می شود.

4. قابليت اتکا و اعتماد: افراد سالم به ندای وجدان خود 
گوش می دهند و افرادی قابل اعتماد هستند که به آنچه 
می گویند عمل می کنند اما افراد مبتال به مشکالت شخصیتی 
انگیزش کمی برای عمل دارند. اهداف و آرزوهای بلندی 
در سر دارند ولی انرژی اندکی برای گام برداشتن در جهت 
رسیدن به این هدف ها در خود حس می کنند. به همین دلیل 

دیگران کمتر می توانند روی آنها حساب کنند.
5. روابط بين فردی موثر: افراد سالم از ارتباطات بین فردی 
لذت می برند. دیگران آنها را افرادی با شخصیت دوستانه 
و توافق پذیر می بینند. کسانی هستند که قادرند به دیگران 
واقع بینانه اعتماد کنند و از شک بیهوده و افراطی می پرهیزند 
و در عین حال سادگی بیش از حد نیز از خود نشان 
نمی دهند. آنها دارای مهارت درک انگیزه ها، احساسات و 
دیدگاه های دیگران هستند. در عین حال که استقالل خود 
را حفظ می کنند، به دیگران فرصت نزدیک شدن می دهند و 
روابطی را که به آنها آسیب می زند، قطع می کنند. برخالف 
این گروه، افرادی که شخصیت نابهنجار دارند در شکل 
دادن به روابط دوستانه و نزدیک موفق نیستند. برخی از 
آنها به طور کلی از برقراری روابط نزدیک  می پرهیزند 
و به دیگران با سوء ظن می نگرند. بعضی دیگر در قطب 
مقابل به شدت در روابط خود حالتی وابسته و چسبنده 
پیدا می کنند. درنتیجه، اغلب احساس ناامنی و اضطراب 
دارند و می ترسند که ترک شوند. آنها توان درک دیدگاه و 

احساسات دیگران را ندارند.
6. مقاومت احساسی: هر انسانی در زندگی با لحظات 
سخت و دشواری که تعادل روانی وی را به هم می زند، 
روبرو می شود. افراد سالم خصلت »ارتجاعی و کشسانی« 
دارند. به عبارتی، دارای توان برگشت به وضعیت اولیه 
هستند. آنها در شرایط سخت، قادر به جمع و جور کردن 
خود و استفاده از ظرفیت های بالقوه شان برای غلبه بر مشکل 

هستند و می توانند با شهامت با آنچه که پیش آمده، رویارو 
شوند. افراد با شخصیت نابهنجار به کندی خود را از شرایط 
دشوار خالص می کنند و گاهی هرگز در این راه موفق 
نمی شوند. این افراد به جای تکیه بر منابع بالقوه ای که در 
اختیار دارند، وقت شان را با شکایت از روزگار و تقدیر و 

دیگران هدر می دهند و خود را قربانی می بینند.
7. پذيرش خود: افراد با شخصیت سالم خود را تقریبا 
به شکلی مشابه با آنچه دیگران به آنها می نگرند، می بینند. 
قدرت ها و ضعف های خود را با هم در نظر می گیرند؛ نه 
از پیروزی مغرور می شوند و از نه شکست مأیوس ولی 
افراد با شخصیت ناسالم، در مورد خود به شکلی افراطی 
می اندیشند و دیدگاهی سیاه و سفید به خود دارند. برخی 
مانند افراد خودشیفته، خود را در همه موارد از دیگران 
باالتر و برتر می یابند و بعضی دیگر مانند افراد وابسته، با 

دیدی حقیرانه به خود نگاه می کنند.
8. كارايي: انسان سالم انساني کاراست؛ به این معني که 
به منزله چرخ دنده هرچند کوچک با به گردش درآمدنش 
باعث چرخش چرخ هاي دیگر مي شود. نورافکن نیست 
اما حداقل شمعي است که پیرامون خود را روشن مي کند. 
9. دوست داشتن: انسان سالم توان دوست داشتن دارد. 
به کرامت و  شأن انسان هاي دیگر از جمله خودش حرمت 
مي گذارد و حاضر نیست از دیگران براي رسیدن به اهداف 
خود استفاده کند. او برای خود هم حرمت قائل است و 
حاضر نمي شود  شأن خود را مقابل دیگران برای دستیابی 

به اهدافی ناچیز پایین بیاورد. 
10. خلق لحظات شادي آفرين: انسان سالم می تواند لحظاتی 
شادي بخش براي خود و دیگران خلق کند. او همیشه هم 
دنیا را جدي نمی گیرد و مي داند براي کارایي داشتن، الزم 
است گاهی به خود استراحت دهد و شاد و رها باشد. 

شوخ طبعی، یکی از ویژگی های انسان سالم است.

قسمتاول؛شخصیتسالم

زندگی سالم

راهحلیبرایبدشکلانگاریبدن

 دکتر علي فیروزآبادي
روان پزشك، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي شیراز و عضو 
هیات مديره انجمن روان درماني ايران

             

کالم نو
 دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشك و متخصص علوم اعصاب  شناختی

 افتتاحیه مدرسه پویا

آدابروزانه
یکي از مواردي که براي بسیاري از ما جذابیت دارد، آشنایي با شیوه 
زندگي و عادت هاي روزانه افراد مشهور است؛ از نویسنده و محقق 
گرفته تا بازیگر و هنرمند. مطالعه زندگي نامه  افراد بزرگ و موفق جداي 
از اینکه حس کنجکاوي ما را در مورد زندگي آنها اقناع مي کند، ما را با 
مدل ذهني شان آشنا کرده و موجب مي شود از برنامه روزانه و عادت هاي 
آنها به عنوان الگویي براي برنامه ریزي روزانه خود استفاده کنیم و شاید 
حتي برنامه زندگي مان را نه فقط منظم تر، بلکه متحول کنیم و براي 
اصالح و بهبود شیوه زندگي مان از آن الهام بگیریم.  »آداب روزانه« 
کتابي است در شرح احوال روزمره و عادت های کار کردن 161 فرد 
مشهور که در طول زندگی شان کارهای بزرگي کرده اند. »میسن کاری«، 
نویسنده کتاب سراغ زندگی نامه ها، شرح حال ها، مصاحبه ها و خالصه 
منابع مربوط به آنها رفته تا بتواند فهرستی قابل قبول از خلق وخوی آنها 
پیش رویمان بگذارد. این کتاب مختصر و مفید، سعی کرده دریچه ای به 
زندگی روزمره  این بزرگان باز کند، بزرگانی که آداب روزانه  هر کدامشان 
با دیگری متفاوت است و به همین دلیل خواندن هر کدام ایده  تازه ای 
به ما می دهد و به شکلی انگیزه بخش 
است. بزرگاني از قبیل »ویلیام فاکنر«، 
»ارنست همینگوی«، »بتهوون، بنجامین 
فرانکلین«، »کارل مارکس«، » هاروکی 
»پیوتر  دکارت«،  »رنه  موراکی«، 
اورول«،  »جورج  چایکوفسکی«، 
»آیزاک آسیموف«، »فرانتس کافکا«، 
»چالز داروین« و... این کتاب نوشته 
میسن کاری و ترجمه مریم مومنی، 
توسط نشر ماهي در 296 صفحه 

به چاپ رسیده است.
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